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MİLLİ HALTERCİMİZ EMRAH AYDIN, 
‘’DÜNYAYI KALDIRACAĞIM.’’

DÜNYA GENÇLERİ
KAZAN’DA BULUŞTU

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI YETİŞİYOR 



2004 y›l›ndan bugüne Spor Toto;
Devletimize... 2.733.919.805,00 TL,

Futbol Kulüplerimize... 917.282.042,00 TL,
Sosyal Kurulufllar›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 teflekkür ederiz.
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Sahibi

Türkiye Halter Federasyonu

Adına  Başkan TAMER TAŞPINAR

Genel Yayın Yönetmeni

MURAT KALKANLI

Yönetim Kurulu

TAMER TAŞPINAR Başkan

MEVLÜT ATASEVEN Başkanvekili

BEKİR ALTAN  As Başkan

MURAT KALKANLI  As Başkan

MURAT SELİM KARAMAN  As Başkan 

İLKER ÖZKAN  As Başkan

HALİL MUTLU

AHMET TUNÇ  

ÜMİT DURAK   

KEMAL YAZICI 

MUSTAFA AKSU  

ALPARSLAN ARAS

CENGİZ AKTAN   

DOĞAN ÇAĞATAY  

ŞENOL AKKAYA  

Yazışma Adresi

Adres : Süleyman Sırrı Sokak, 

No:3 Kat:9 

Yenişehir/ANKARA TÜRKİYE 

Telefon : +90 312 310 44 60 

Fax : +90 312 312 10 82

Mail : info@halter.gov.tr   

bilgi@halter.gov.tr 

Görsel Yönetmen

Furkan UMUT

Baskı

TÜRMATSAN

0312 - 341 95 61  ANKARA
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Şimdi PROJE zamanı…

Türk halteri için önemli bir süreci geride bırak-
tık. Geçiş dönemini en az hasarla atlattık ve şim-
di üretme zamanı.
         Halteri eski başarılı günlerine döndürebil-
memiz için küllerimizden yeniden doğmalıyız. 
İşte bunun için de önemli üç adım attık.
         Birincisi kulüpleşmeydi. Biliyorsunuz bunu 
daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Tekrar et-
meme sanırım gerek yok. Yurdumuzn dört bir 
yanında yeni kulüpler açılıyor. Bunun meyvele-
rini ileriki yıllarda toplayacağız.
         Esas sizlerle paylaşmak istediğim, diğer iki 
projemiz. İlki, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu ile yaptığımız ortak çalışma. Bu 
proje kapsamında özellikle Ankara Sincan’da 
büyük bir sporcu patlaması yaşandı. 
         SHÇEK ile çalışmanın sosyal sorumluluk 
yönü de var. Devletin kucak açtığı çocuklarımızı 
spora da kazandırabilirsek, madalya kazanmak-
tan daha önemli bir işi başarmış olacağız.
         Üçüncü ve büyük beklentilerimizin olduğu 
bir başka projemiz de Türkiye Olimpiyat Hazırlık 
Merkezine (TOHM) katkı yapacak olan ve 2020 
Olimpiyatları’nın kaynağını oluşturacak çalışma. 
Bildiğiniz gibi TOHM’larda sporcular yatılı kalı-
yorlar.
         Ankara’da başlattığımız yeni projede, ço-
cuklarımızı ailelerinden ayırmadık. Teknik Ku-
rulumuz ve deneyimli antrenör arkadaşlarımız, 
çeşitli yaş gruplarından 32 yetenekli sporcu 
belirledi. Diğer bölgelerde de bu uygulamayı 
yapacağız. 
         Güçlü bir altyapı, geleceğe yatırım de-
mek. Oturan değil üreten antrenörlere ihtiyacı-
mız var. Bu proje de onlar için iyi bir fırsat. Türk 
halterinin altyapısını güçlendirmek adına bizler 
gibi antrenörlerimiz de taşın altına ellerini sok-
mak zorunda. 
         Bir sevindirici gelişme de Sibel Özkan’ın 
tekrar haltere dönmesi. Dünya Şampiyonası için 
başlattığımız kampa o da dahil oldu. Sibel’in 
eski başarılı günlerine tekrar döneceğine yü-
rekten inanıyorum. 
         Dünya Şampiyonası demişken, bayanla-
rımız Ankara’da, erkek takımımız da Isparta’da 
kampa girdi. Onları zor bir sınav bekliyor. Bu 
nedenle de iyi bir kamp dönemi geçirmek zo-
rundalar.
         Biz Federasyon olarak sporcularımızın 
hep yanında olduk ve olmaya da devam edece-
ğiz. Biz destek olurken, tek bir beklentimiz var. 
TEMİZ spor anlayışından ödün vermesinler ve 
çalışsınlar. Bunu yaptıklarında da zaten başarı 
gelecektir.
         Tüm Antrenör arkadaşlarıma ve sporcu 
kardeşlerime bize verdikleri destek için teşek-
kür ediyorum.

Tamer TAŞPINAR
Türkiye Halter 
Federasyonu Başkanı

T TAŞPINAR
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2020 Olimpiyat Oyunları kadrosunu oluştur-
mak için yoğun çaba içerisinde olan Türkiye 
Halter Federasyonu, Ankara’da genç yetenek-
leri taramaya devam ediyor. Bu doğrultuda 
yetenekli 32 erkek halterciyi geleceğin şampi-
yonu yapmak için 8 tecrübeli antrenör aralıksız 
çalışıyor. Tohum projesi kapsamında testlerinin 
yapılacağı, maaşlarının ödeneceği yetenekli 
sporculara 2020 olimpiyatlarına kadar özel bir 
program uygulanacak. 
1995-98 doğumluların birinci grupta toplandığı 
yetenekli gençlerin çoğu Türkiye Şampiyonu ve 
kendi yaş gruplarında derece elde etmiş başa-
rılı seçilmiş sporcular.1998-2001 doğumlu ye-
tenekler ise ikinci grupta çalışmalarını Ankara 
Atatürk Spor Salonu’nda sürdürüyorlar. 

ŞAMPİYONLARI YETİŞİYOR...2020’NİN  
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ANTRENÖRLER UMUTLU....
Teknik Direktörler Raif Özel, Osman Nuri
Vural, Hasan Doker, antrenörler Ünal
Kahraman, Ersin Akyüz, Bünyamin Sudaş,
Gökhan Kuşçuoğlu ve Talat Bayam genç
yetenekler için yoğun antrenman prog-
ramları uyguluyorlar.
Projenin bugüne kadar yapılan en iyi pro-
je olduğuna değinen antrenörler, “Biz ar-
kadaşlarımıza ne kadar fazla antrenman
yaptırırsak ve sporcular buna ne kadar
karşılık verirse başarılar o zaman gelir.
Yaz ayında böyle bir çalışma yapmamız
çok önemli. Uzun zamandır Türkiye’de
böyle bir çalışma yapılmadı. Türk halte-
rinin altyapısı için bu proje çok önemli.
Bizim bu düşüncemiz olumlu sonuçlanır-
sa Türkiye’nin bazı bölgelerinde aynı dü-
şüncede çalışmalarımızı yapabiliriz. Ge-
leceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz kısa
vadede beklentiler büyük olabilir ancak
biz uzun ve kalıcı projelere imza atmak
istiyoruz” dediler.
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ALTYAPIYA BÜYÜK ÖNEM
Göreve geldiklerinden bugüne kadar
özellikle altyapı çalışmalarını büyük
bir titizlikle sürdürdüklerini ifade
eden Türkiye Halter Federasyonu
Başkanı Tamer Taşpınar, Türkiye’nin
her yerinde halter sporunun yapılma-
sı için yoğun çaba gösterdiklerini be-
lirtti. Ankara’daki proje kapsamında
yetenekli sporcuların deneyimli ant-
renörler ile çalışmalarını sürdürdüğü-
ne dikkat çeken Taşpınar, “Türk hal-
terinin altyapısını oluşturmak ve yeni
şampiyonlar çıkartmak için önemli bir
projeye imza attık. Ankara’da başla-
yan bu proje diğer illerde de gerçek-
leşecek. Çok önemli antrenörlerimiz
şampiyon adaylarımız ile tek tek ilgi-
lenmekte. 2020 olimpiyat kadrosunu
bu proje kapsamında oluşturmak tek
düşüncemiz” diye konuştu.
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1 MİLYON 800 BİN LİRA YARDIM

Halter sporu yapılan il sayısını bir yıl içinde 37’den 51’e çı-
kardıklarını kaydeden Taşpınar, geçmiş yıllara göre halter-
de önemli değişikliklerin olduğunu vurgulayarak, “Hepimiz
biliyoruz ki halter yeryüzüne çıktı. Yerin altında, tuvalet
yanlarında loş, kötü ortamlarda antrenman yaparken,
şimdi çok modern ve güzel salonlarda çalışıyoruz” dedi.
Kamuoyunun her şeyden çok madalyaya önem verdiğini
dikkat çeken Taşpınar, şartları iyileştirip, yeterli malzeme
temin edip, antrenör eğitimine de önem vererek halter
sporunun geliştirileceğini kaydetti. 
Halter sporundaki gelişmeleri anlatan Taşpınar, sözlerini
şöyle sürdürdü:  “Bir yılda bin 200 sporcudan bin 450’ye
yükseldik. Öyle sporlar var ki artışlarda binlerden bahse-
diyor. Ama halter zor bir spor olması dolayısıyla sporcu
bulmakta zorlanıyorsunuz. Kabuğumuzu kırıp, bu sayıyı
artırmamız lazım. Halteri çocuklarımıza sevdirmeliyiz. Ku-
lüplerimize bu konuda çok önemli görevler düşüyor.”
 Halter sporu yapılan 80 kulübe, 1 milyon 800 bin lira
tutarında malzeme dağıtılan töreninde  Taşpınar, merkez
kamp yapan Tanzanyalı sporcu ve antrenöre de hediyeler
verdi. 

Arif Nusret Say Halter Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen malzeme dağıtım törenine, Halter 
Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, federasyon yetkilileri, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.
Taşpınar, yaptığı konuşmada, ülke genelinde halteri yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek,

altyapının ve kulüplerin güçlendirilmesiyle hedefe ulaşabileceklerini söyledi.

80 KULÜBE 
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Halter sporu yapılan 80 kulübe, 1 milyon 800 bin lira tutarında malzeme dağıtılan töreninde  
Taşpınar, merkez kamp yapan Tanzanyalı sporcu ve antrenöre de hediyeler verdi.
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YILDIZLARIMIZ
RİZE’ DE BULUŞTU
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası Rize’nin Güneysu Spor 
Salonunda organize edildi. Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter 
Şampiyonası’na 52 kulüpten 257 erkek, 81 bayan toplam 338 
sporcu katıldı.
Müsabakaların ilk gününde bayanlar 44, 48, 53 ve 58 kilolar ile 
erkekler 50 kilo ve 56 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.  44 
kilo bayanların madalyalarını Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürümüz Mustafa Çelik, 48 kilo bayanların madalyalarını Ordu 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Ömer Yılmaz, 53 kilo 
bayanların madalyalarını Federasyon Genel Sekreteri Mehmet 
Zeki Öztürk ve bayanlar 58 kilonun madalyalarını ise MHK sekre-
teri İbrahim Aslan verdi.
Şampiyonasının 2. gününde müsabakaların açılış seremonisi ya-
pıldı.  Açılış seremonisine  Türkiye Halter Federasyonu Başkanı 
Tamer Taşpınar, Başkan Vekili Mevlüt Ataseven, As başkanlar  
Bekir Altan, Murat Kalkanlı, İlker Özkan, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ahmet Tunç, Alparslan Aras, Şenol Akkaya, Doğan Çağatay, Ümit 
Durak ve Kemal Yazıcı ile birlikte  Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Mustafa Çelik ve Genel Sekreter Mehmet Zeki Öztürk 
katıldı.
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TÜRKİYE HALTER FEDERASYONUTÜRKRK YYE HALTERR FFEEDERASYONUTÜRKRKİYİYE HALTERR FFEDEDERASYONU

Açılış sssserere ememononisisinindede bbbirr kkonono uşuşşşmamaamm yyyyyyyyappappapapapa aaana  Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdüürüüümümümümümümmüm zz z MuMuuusttafafaaa ÇeÇeÇeÇeÇ lililililikk,k,k,, YYYılılıldıdıdıdııdızlzlzlzlzlzzlzlaaaaara  Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasının 
Rizee’’ dee yyaaapapıllıllmamamammamaamm sısıs ndndananan dduyuyuyyyduduuudduuğğuğ  memnuniyeti dile getiriiriiir rkrkrkrkeneen, ‘’‘’‘’ŞŞaŞaŞaŞ mppmppmppiyiyiyiyyononononona-aaa
nınn Rizee iililindnddee yapılmlmasssasınınınnıı sağlayan Halter Federasyononon baaaşaşaaşşkakakkak nıımımımımmm z ve SSSSSpppopop r
Geenell MüMüdüdüüdür Yardımcımımız sayın Tamer Taşpınar ile yönönönöönetetetimimimininne ee teteteşeşeşekkkkkkürürrür ede-
rrim..’’ ddededi.i..
Tüürkiyiyyeee Haltteerer FFederraasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise yaptığı konuşmada, 
Rizze ilinin spsppoor ve ssspororrrrcucuc  açısındnddana  önemli illerden bir tanesi olduğunu söy-
leeddi. Taşpınnaar,, ‘’RRRiRiRiRizezeze yyyılıılllaalllal r bobbb yuncccccccaaaaa bababaşaşarırrırılılıı ssspopoppopop rcrcrcccular yetiştirmiş bir ilimizdir. 
HHaHalter spooooruundnddnda aa dadada bbbunundadaaad nnnn böbbbb yle oluşturacağımız alt yapıyla Rize Başarıllııı
haalltercileeer yyeeeetitiştşş irecee ekekktitir’r ’’ diidiyeyeye kkkkkonuştu.  
Rizee Geenençlçlikkkk HHizzizzmemeeetltlt erere i vevee SSpopoporrrr r İl Müdürü Mustafa Çelik, günün annısısınna 
Halterrr FFeedddererasasyoyonunuu BBBBaşaşaşaşşkakakkanınını TTamamamammeere  Taşpınar’a bir hediye takdim edddererkeken, 
TaTTammmem rr TTaaaTaaaşpşpşşpşpınınarar ddddddaaa şampiyoonononno ayaya a aa kkak tkılarından dolayı kendisine bbiir plaakeket 
tatatt kddimimmm eeeeettttttt i.iiii.



TÜRKİYE HALTER FEDERASYONUÜTÜRK YE HAHAALLTLTL ERR FFEEDDDERERASYYOYOOONNUUNNNTÜTÜRRKİİYİ E HAHHAAAALLTLTL ERERR FFFEDEDEDDEDEDDDEEERRERE ASYOYOYOOYOY NNNUUNNUUN
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Federasyon Başkan vekili Mevlüt Ataseven ise seremoni-
ye katılan Rize Milli Eğitim Müdürümüze bir plaket verdi.
Ankara Tuzgölü Spor Şampiyon…
Açılış seremonisinin ardından yapılan bayanlar kategori-
lerinden 62, 69 ve +69 kiloların madalya törenleri ve bba-
yanlar kategorisi Kupa töreni yapıldı.
Bayanlar kategorisinde 179 puanla Ankara Tuzgölü Spor
Şampiyon olurken, ikinciliği 141 puanla Ankara Gonca 
spor, üçüncülüğü de 137 puanla Konya Kuyulusebil spor
elde etti. Şampiyonada dördüncülüğü 133 puanla Anka-
rara ŞŞimimşeşeklklerer SSpoporr, bbeşeşinincicililiğiği 112222 ppuauanlnlaa İsİstatanbnbulul PPenendidikk 
Fevzi Çakmak Spor, altıncılığı ise 120 puanla Düzce Yetiş-
tirme Yurdu kazandı.
Bayanlar Kategorisinde dereceye giren kulüplere kupala-
rını Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar ve Asbaşkan-
larımız birlikte verdiler.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR    
BELEDİYE SPOR ŞAMPİYON

Rize’ de organize edilen şampiyonada erkekler ka-
tegorisinde Ankara Büyükşehir Belediye Spor 184 
puanla şampiyon oldu. Şampiyonada ikinciliği 166 
puanla Ankara ASKİ spor elde ederken üçüncülü-
ğü 145 puanla Tokat Gençlik Spor elde etti. Hatay 
Payas Belediye Spor 136 puanla dördüncü, Ankara 
Gonca Spor 134 puanla beşinci ve 117 puanla An-
talya Mareşal Fevzi Çakmak altıncı sırada yer aldı. 
Şampiyonada erkekler kategorisinde şampiyon 
olan Ankara Büyükşehir Belediye Spor’a şampi-
yonluk kupasını Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Mustafa Çelik verdiler.
Şampiyonada ikinciliği elde eden Ankara Aski spo-
ra kupalarını Federasyon As Başkanı Murat Kalkan-
lı verirken üçüncülüğü  elde eden Tokat Gençlik ve 
Spor Kulübüne kupalarını As başkanımız İlker Öz-
kan verdi.  Hatay Payas Belediye Spor’a kupasını 
yönetim kurulu üyesi Ümit Durak verirken beşin-
ci olan Ankara Gonca Spor’a ise kupasını yönetim 
kurulu üyemiz Kemal Yazıcı verdi. Şampiyonanın 
altıncı takımı Antalya Mareşal Fevzi Çakmak Spor 
Kulübüne kupalarını da Genel Sekreterimiz Meh-
met Zeki Öztürk verdiler. 
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MİNİK  H A L T E R CİL E R 
OVACIK’ TA YARIŞTILAR

MİNİK  H A L T E R CİL E RMİNİK  H A L T E R CİL E RMİNİK H A L T E R CİL E RMİNİK  H A L T E R CİL E R
ŞTILAŞTILAROVACIK’ TA YARIŞOVACIK’ TA YARIŞŞŞŞOOO CACAC ARARARAARIŞTILAARIŞTILAAYAYAAIK’ TAIK’ TAAOVACIK’ TA YARIŞTILARVA ’K’K’O ŞŞOVACIK’ TA YARIŞTILAR
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Minikiklelerr Türkiye Halter Şampiyonaa--
mım z z 1171 -2-2-220000 HaHaHaHazizzizirarararannn 200014 tarihleri 
ararara asasasasınnnndadadada KKKaraarrababababükükükük OOOOvavavavaccıcıcık’kkk ttaaa yay pıldı.

ŞaŞaŞaŞampmpmpmpiyyyyonononayayayyaaaa 6868868 eerkrkr ekeek veee e 212121 bbbbayayayayanannn oooolmmlmlmakakakak 
üzererrreeee tttoplam 89 sporcu ve e 4040404 aaannntreeenönönön r kakakaka-
tılmıştır. OOvacık Kampmpmpmp Eğitim Merkezzezezininininddded  
yayayayapıpıpılalalalannn ŞaŞaŞaŞaŞampmpmpiyiyyiyonoononayayayayyyaaaa HaH lter Federasyon
Başkanımızızz Tamer TTTaşaşaşaşaşşpıpıppıp nanan r,r BBBaşaşşşaaşşkakaakaakkannn vevvvvvvekili-
mimmimiimizzzzz zz MeeMMeMeMeM vllvlvvlvvlv üütütüttü AAAAAAAtatatattaaaseseesseseevevvevevenn,nn,nn AAAAAAss babababb şkşkşkşkşkaananana ımmmmımızızız MMMMMMurrataatat 
KKaaalklkkanananlıı,, , GeGGeGeeGeGeeneeeeen lll SeSSeekrkrretetteeteeeteereeeererimmmmmmimiziiziz MMMMehehehhehhmmememeettttt Zeki 
ÖzÖzztütütütürkrk, OOvOvOvOvOOOvOOOO aaacccca ıkıkıkk KKKKayayaya mamaaakakkaamımmımm BBBBaahahahhhatattatttit nn Çe-
liilikk, KKKararaaababbba ükükkküüük GGGGGGGeeneneneençlçlçlikikik HHHizizmmemmmem ttlltt eereri veveve SSSSSppop r İl 
MüMüMüM düdüdürürüürüü AAAAAbdbdbddbddduuulllullu kakakakaakadidididididd r ÇeÇeÇeetititinn,n,n,, OOOOOOvavavavavacıccıcık kk İlllçeççeeç  Jan-
dadadaarrmrmmaa KoKKKoooomummuummuuttaaat nnnın DDDDDoğoğoğannnna GGGGGGüülüll, ,, OOvOvvO aaccııkk İlçe 
EmEmmE nniniyeyeey ttt AAAmmmmAmmA irririrrriii Seyhyhhyhhananananaan PPPPeeekeektatataş,ş,,, OOOOlilill mmpiyat 
ŞaŞaŞaŞaŞ mpmpiyiyyyiyiyonoonnnuuu HHHaaaHHaH lterrcic mimimiimizzzz TaTTaTaneneer r SSaSaSağığığığğır, Olim-
pipipiip yayayay t t ÜÜÜççÜÜÜçÜçüüünnnnnnccücüüsssüüüssüs HHallltetetercrcrcrrcrcimmimimizizz SSededede aatatatat Artuç ve 
Emmekekekekeklliiil AAAAAAAnnntttn rreer nönönörlrlerrrimmmmizzzdededeennn n SaSaSaaaaddıd k k DiDDiDi irin dde 
kkakkkakaakk tıtıtıtıldldldldıılılıııllararrrrr
44 44 gügügügügüggg nnn bbbobobobob yuuncaaaa süsüüsüürereeeeren MiMMMMM niklkklkk eerrer TTTTTTTüürüürürkikikik yeyeyeyeye 
Şampppiiiyi ooonassssınnınındadadadaddaaa şşşşamammmammpppipp yoyooooonnnannanayayya katt lıllanananan mmmi--
nik haaaaaltttercileere hhhaalalalaltteteeett riririinn tttet mel hareketleri 
olan KKoooparma vvveeee sisisisisillklkkkklkmemmmm  yarışmalarının
yanınndndn aaa koşu yarrrrışşşıışmamamamamam llaarrrı, sıçrama ve uzun
atlamammamama yarışmalaarrı, , bbibbiillel k kkkk güreşi ve değişik 
birçççokokokokk eğlenceli oooyyuyuuuunnln arrrrddddad  oynatıldı. Ayrı-
ca GGGGGeezezziler vvvveeee piknnnknnikikkik eeeeeetkkkkiinnnlilillil klklkk eri de şşamampi-
yonnan sssürürürüresinncceceeeee mmmmmmmmmminininnikkik sssspopppppoopopopppopop rculaararıımızla bbirir--
likttttte yyyyayaayapıldı.
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Şampiyonaya katılan tüm sporculara Halter Fede-
rasyonumuz tarafından Eşofman, tişört ve değişik 
hediyelerde verildi. Şampiyona sonunda dereceye 
giren sporculara Halter Federasyon başkanımız 
Tamer Taşpınar, Başkan vekilimiz Mevlüt Ataseven, 
As başkanımız Murat Kalkanlı, Genel Sekreterimiz 
Mehmet Zeki Öztürk ve diğer Karabük protokolü
tarafından madalyaları verildi.

Halter Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar, 
‘’Halterde alt yapıya olması gereken önemi ve de-
ğeri verme gayreti içerisindeyiz. Geleceğin şampi-
yonlarının bu miniklerimizin içerisinden çıkacağı-
na inancım sonsuzdur. Biz onlara destek olacağız 
onlar da çok çalışarak birer şampiyon olacaklar… 
‘’dedi. 
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‘’DÜNYAYI‘’DÜNYAYI
KALDIRACAĞIM.’’KALDIRACAĞIM.’’
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Sincan Yetiştirme Yurdundan Yetişen Sporcumuz 
Emrah Aydın, ‘’Dünyayı Kaldıracağım.’’ dedi.

Halter Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar’ ın talimatlarıyla Yetiştirme Yurtlarında
kalan sporcularımıza yönelik başlatılan ‘’ Yetiştirme Yurtları Halter Projesi ‘’ ilk meyve-

lerini vermeye başladı. Proje kapsamında başlatılan çalışmalar sonucu Sincan Yetiştirme 
Yurdunda kalan çocuklarımızdan Emrah Aydın, Mayıs ayı içerisinde Polonya’ nın Ciec-
hinow kentinde yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 1 gümüş ve 2 bronz madalya
kazanarak Avrupa 3.sü oldu. Yetiştirme Yurdundan Avrupa podyumlarında başarılara 

koşan Milli Haltercimiz Emrah Aydın, ‘çok çalışacağım ve dünyayı kaldıracağım, hedefi m
olimpiyatlarda ülkeme altın madalyalar kazandırmaktır. ’dedi.
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Halter Federasyonumuz Web sitesis kkoordinatörö ü ve Organizasas--
yonlar Direktörümüz Mehmet Zeki ErE kan,n  Sincaan YeY tiştirmeme YYuru -
dundan Avrupa Podyumlarına koşana  başarılı bir serüveninn kaah-h-
ramanı Milli Sporcumuz Emrah Aydın ile RRöpö örtaj yaptı.

MEHMET ZEKİ ERKAN: 
SeS vgili Emrah Özgeçmişin hakkında kısa birr bbilgigiiigi vvvvvvvverereeeeeeeee irirmimiisisiiiisiisinnn.nnnnnnn

EMRAH AYDIN: 24.06 1997 yılında Ankarra’a nnını  Mamaakakakkkaaakak İİllçlçesse ininnninnininnnniniinininnnnnnnnndddedddddededeeed dddddddddoğoğoğoğoğoğooğoğoğğdudum.m. 
İlİlkököğrğrenennimimimi Gazneliler İlköğretim Okuluundada yyaptıtım.mm LLLLLLLLLLLLLiisisississisiiseyeyeyyeyeyeyeyeyeyeyeeyeyeeeeeeeee dededededededddddd vavavavvammmmmmmmmmmmmmm edeedededededeeedeeedddde-e-
memedidimm veve şşşuu an öğrenimime Açık Lise 9.sıs nın ftfta deevavvvav m ettettmemeemeem kttteyim. 19199191999999999999999999999999 
yıy lındndanan bu yaanaana Sincan Yetiştirme Yurdundnda kalmmmmakakkakktaaaaayyyıy m.  
MeM hmetett ZZeki Erkakan:n:n  Halter sporuna nasıl bab şladın vvvvvve e ee nennnn den hhahahhahahaahalttttererererererriiii tetettt rcrcihih 
etettit n??

EMRAH AYDIN: 16 yaşımmdadad  iken halter spop runa bbbbbbbaşlaaaadddıdd m. Hala ter rrrrr FeFeeFFFFF dee-
rarr syonunnunun yyururtltlarımızzdad uuyygulamış olduğuğu projjjjjjoje kakakakkakakaappppsamında hhaalalaalalllaltttteet r r
spspppooroo una Antrennörö üm Mustaaffa KKava ukçuoğlul nneze aretttinininindedededededededed bbbbaşaaaa ladım. Haalalala teteeeteer 
fefededeederararr syonu bizlerre oldud kça ililgigi ggösö terdi ve bize haltttttteererrr ssssssspopopoopopop rurr nu sevvdirdrdrdrdrdrddddi... 
YYapıpılannnn araşa tırmmalalaarda dda fi zikssele oolal rak hah ltere yatkkkkkınnııı oooooldldldllldl uğuğuğuğu umu tespititiiiiii  
etetettititilelel r.r. AAAntnn reenönörüüm m vee HHalalter federarasysyonu yetkilileri benininninini bbbbbbbuuuuuuu spspspspppororororrdadd  başa-aa-a---aa
rırır lılı oolalalabibibilelel cecec ğiğimme iiknkna a ettileer. Bananaa daa ççokkkk cazip geldi. Haaaaaaltltltll erererrerer ssssssspopopopopoppopp rurururu bbbbbbbbenennnniiiii
çooçok k etettkikik leeledidi,, hahah ltterer yyaaparkeenn raar hahatlladadığığımmı ve sorunlarımdannnn uuuuuuuzazazaaazaakllklklklklklkklklkllklkklaşaşaşaaaşaşaşaşaşşştıttıtıttıtıt ğığığığığığığğğğ -
mmımı hhhisissesedidiyoyorur mm.m. HHaalteterr bebeniini fififizzzikiksesesell vev ppsisikok lojik olarak olddukukkkukkukukukukuu çaççaçaçaçaççaçaçaça rrrrrrrrrrrahahahahahaahahahahatatatataatlala-
tıtıyoyor.r. HHayyatatımım hhallteterr sporruuu sasayey sindnde bibirr düdüzene girdidiiii vvvvvvvvvveee e e e e e e aaaayayayaayaaaa rrrııırıırırırrı bir anlam 
kakazazandndı.ı. HHalallteteterdrdrde e gegeleleceklle e ili gigilili kkayaya gıgılalarırımmıı uunuttummmmmmmm vvvvvvvvvvvvve ee eeeee ee ee ekekeekekeeeeeenndnn ime büyük 
hehededeefl flflerere kkoyoyduddumm.. İnşşalallaahh baabaşaşarırılılı bbirr spoporccuu olo upp üüüüüüüüüüülkllklllklklkkkkkkkkkkemeeeemeemememeeme eeee e eee e olimpiyatlarda 
alaltıtınn mamadadalylyalalaarar kkazzanandıdırmrmakk iistiyorumum.

MEHMET ZEKİ ERKAN: 
HaHaltlterer bbbaşaşa laladıktk annn bbuu yayay nnaa eelddee etettitiğiğin baaşaarır lalar nneeelleeeeeeeeeerdir????

EMRAH AYDIN: HaHaltlteerr bbbaşşa laadıktktan sonraakik iilk yarrışşışşı mmamamamm, 22200101133 3 yıyıyılılılındndnddaaa 
MeMeM rzifififonono ddaa yayapılan Yıldlddızzlaar Tüürrkiyye Şampiyonnnaasıyyddıddıddııı. . BBuBuB ŞŞamammmmpipipipipp yoyooyoyoonananananadddadad  
ssıs kklkletetimmi dede 3. ololduudumm veveve millii taakımıma seçildimim. 20201313 yyılllllılııllınınddda Litvaanya’ nnının 
KKKlKlaiaaipepepedadaad KKenentititindndnde e yayapıppılalalan n n YıY lddızzlar AvAvrurupapa ŞŞamampipip yyoyonanassssıssısssssıs ndndndnda aa 56 kg ererkekkekekekekekeeeeek kkk-k-kk-k-kk-k
lelerdrdr ee AvAvAvruruuppapa 444.. SüSü oldumumm.. 220201441  yılınında MMararmamariris’s ttee yayapppppppıpppılalann YıYıldldıızlalalaalaalalalalaaarrrrrrr rrrr TTTüTüTüTüTüTüTTT r-
kikikikiyeye şşamampipiyoyonanan sısındnda a TüTüürkkrkiyyiyeee ŞaŞ mpmppiyiyononuu olduumm vee mililllliilllliilliliiii tttttttttakakakakakakakakkkkakımmımımımmımımımmımmmmm kkkkkkkkamampıp nna 
kak tıtıldldımım.. 20202 14144 MMMayaya ısıs aayıyındndn a PPoPooloonyya’a’a nnınınn CCiechinow kkenntttiitittitittt ndddnddddddeeeeeeeeee yyyyayayayayyayy pılan Yıl-l-
dıızlarr AAvrvrupu aa ŞaŞaŞampmppiyyiyonononasasınını daa kkoppaarmamadada 33., silkmmedde 22.2. vee totototototototott plamdaa 3.
ololararak ülkemmmee AvAvvrurupapapa 33. lülüğüğüğü kkkaazzananddıdırdrdımım. . SoS n olarakak 22000114 MMayıs ayyınında 
Isspapap rtrtrta a yayaapıpıpılalalannn GeGeGençnçnçleler r TüTürkiyiyeee Şampmpiyiyyonononasassınındaa 622 kgkg eerkkkkkkkeeekklel rdrde Türkrkiye 
ŞaŞaŞampmpiyiyononnuu lololdududuummmm.m.
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MEHMET ZEKİ ERKAN: 
BuBunddanan ssononononnnnnnnonnnnnrrrrrararrrrakkkkkikkki heddedededdddeeefleefleeeefleeeflefleeeeeerirririririr niininininininnininizzzzzzz nneneneellleleleerdrddrdrdiririr???

EMRAH AYDIN: HHHHHHalalalalaltteteteteeerrrererere bbbbbaşaşaşşaşşlalalalalaaaadıdıdıdıdıdıdıd ğığığığığığımdmdmddmdmdmdanananannnananaan şşşşşşşşuuuuuuuuuu uu aaananaanananaaaa kakakakakakaddad r kikiki zzamammananndadadaaad bbiririr AAAAAAvv-v-v-v-v-vv
rruuuuuurupapapapapa 33.l.l.lüğüğüğğüüü eleleleleleleldedededededede eeeeeeetmtmtmtmmtmtmt eeeeeee e ee imimmmmimimimimmkâkânınımm olololdududu. . ..  ÖÖnÖnÖnÖÖnÖnÖnnÖnnÖncceeeecccccccc lilililiklklklkliiii olollooo araararakkaka AAvrvrupuppaa veeve DDDDDDDDDüüüününüüüü ya 
şaşaşaşaşşampmppmpmpmpiyiyiyiyiiyonononaalaaaaa ararındada üülkklkeeeememememeeemememee ee altıtın maaaaaadadadaddadadadaddadadadaadalylyyylyyyyyyyalalalalalalalaalaaalllararararrrrararrr kkkkkkkazazaaaaaa anananananandıdıdıdıdd rmrmrmrmmayayı heeheeedddedeflfl fliyorumm. 
DaDahah  sononrrrararrra dddaa hher spoooorooroooo cccuc nun haaaaaayayayayayayayayayaaayayallllllllllllllererererereerererrere ininininninininiiniinniiiiiiii süsüsüsüsüsüsüsüssüsüsslsslssls eyen olimppiiyiyyatat şşamampip yoyon-n-
luluğuğ nunuu kkkkaaaaazazanarak şanllıl bbbbbbbayrağımımızızı ggurururu laa ggöndedereeeeeee ççççççççççççekekekekekekkekekekkkektttttititttirmrmeyeyii ararzuzululu-
yor vvee hhhhhhhheededefl iyorum.m. İİnnnşn aaaaaalaaa lahh Alllalah’h’ımım mahahcucuppppppppppppp eetetettetetetetetetete mmmemez z vevveeeeeeeeee bbu hehededefl flerrimim 
dedde yyyyyaaararrdıdıımmcı olur.

MEHMET ZEKİ ERKAN: 
YeYeY tiştirrmme Yurrtltlararında sspor faf aliyetleririnin nn sisizez  göre ööööönönöööö ememii nenedidir?r?  YeYetitiş-ş-
tirmmee Yurtlaarrındnda size ggöre spor faaliiyeyetltlerriine yeterlrllllllliii önönemm vvererililiyiyoror mmu?u?

EMRAH AYDIN: Yetiştirme Yurtlararınındaa spor faaliyiyyyyyyyyyyyetetleleerinininn önönememii kek sin-
likle tatarttışışılamaz. Spor, insanınn hahayata bakış açıssssısııssınını ddeğeğişiştitiririyoyorr veve haya-
ta ssımsısıkı tutunmasını sağlıyoor.. Hayat anlam ve gggügügggggg zezelllikik kkazazananıyı or. Spor, 
innsann hayatını disipline ediiyyorr ve bizleri zararlı alllıllıl şkşkananlılıklklarardadan kok ruyor. 
BoBoşş zamanlarımızı da en n güg zeell veve faydalı bir şekiiiliiiiii dede ddeğeğere lendirmemizi 
sağlıyyoro . Ayrıca ülklkemize güzel veve faydalı işler yaaaappaaaaaaa mma ffırsaatı da veriyor. 
YeYetitiştştirirme yurtltlaarında spor faaalaliyetlerine genel olalalaaaaaaaaaarak yey terli destek ve-
rilmlmiyor. Fedederasyonummuzuzunun, müdürlerimizin ve annnnnnnnannnntrenörö lerimizin şahsi 
ggayretleeririyle bu işleer ooluluyor. Kurum olarak spora a yyyyyeyeyyyy terli dedestek verildiği 
zamamann çok büyüyükk başarıların çıkacağına yürekktteeennn innananıyorum. Bilindi-
ğiği ggibbii dahaha önceleri Konya Yetiştirme Yurdundndaaaaaanaaaa yetişen Sibel Özkan 
PePe ikinn OlOlimimpiyatlarında Olimpiyat 2.olmuştu.. Buuuuuuuuuuuu başarıları tekrar elde
ededececekek birçok arkadaşımın daha olduğuna a iinaaaaaananaa ıyorumu . Yeter ki bizlere 
deesstek verilsin.

MEHMET ZEKİ ERKAN: 
Avvvrrurururrururuuruuuurur ppapapapapa HHHHHHHalaalaaaala teteteeeteterrrrr r şaşaşaaaşaaşşammpmpmmpmppiyiyii ononassıınınnnnndadaa üüüülkemmmizii bbabaşaarırıylyyylyyy a a a teeteemsmsililll eeeeedded reeekkk k AvAvAA rrupapa 
333.3.3.3.33 ssüsü ooldldunun.. AvAvruruupapapa’’ dada pppododo yyyyyyuyy mammaaaa çıkararrkekek nn neen leleleleeeerrrr hihihh ssssss ededddiyiyiyiyoroorssun?n?n?

EMRAH AYDIN: İnanaaaaanınnnılmlmlmlmazzaz gggggüzüzelel bbirrr dddduyuyuyuygugugu vvee e heheh yeyecacann yayay şışıyyyoy rurumm.m. ÜÜl-l-
kekemimi vvvvvvvve e ülkekemmmin ininsssasaass nlnlnn arrınnnınnıı AAAvAvrupa podo yumlarrınındaa ttememsisisill etetttmemmmemmmemekkkkkkkk bübüüyüyükk
bibir r ononururrrrrrr vvvvvvvee muutltlululuuuukukkuk……… İnİnssaaaaaanıınıınnnn arkaasıs nddn a a mimimm lylyyononnlalalar,r,rr ggggöğöğöğöğöğöğöğöğöğsüsüsüsündndde e AAyAAyyılddızız 
vavarkrkenen bbaşaşkakakakakakakkaaa nasıl bbbbbirirrr dduyuyyygggugguuuug yyaşayabillirir kki…

MEHMET ZEKİ ERKAN: 
YeYettiişttştirrmeem YYururtllararararınnnnnınınınnddadad kkalaala aaannnna aaaaarkkkrrkrkkrkrkrkkrkadadadadadadadaddaddaşaşaşaşaşaaşaşaşaşşlalalalalaalaalarırınana nnelelererereer öööööööneneneneenenenenenenerrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsinnninininnininin???????????

EMRAH AYDIN: HeHeHeeeeHer rr ararkakakakaddaaadd şışıımmmmmmımm n enn aazz bibirr spsporor bbraranşnşnşşşıııı ilililileeeee ililililgigigigigilelelelelenmnmnnmesessinininiii
tavssiyiyyiyeee e ededediyiyiyororororumum.. SSSpSpSS orroro iiileleeee hhhhaayyya atatlal rındddndaa kik ddeğe işiklil ğiğ ççokokook kkkısısısaaa zazzamamann-
daaa gggörörececekekkleer r veveveve hhhhhhhaaayaya atatta aa bbbaabb kkkık şşşşş  açaçaçaçılılılararııı dedededeğiğiğğişeşeşeşececeek.k.k.k YYYYetetetetişişişştitirmrmmee yuyuuyy rrrtrtlalarırıır ndndaa
kkakaalalaannn ararkakaaadadadadadaşlşlşş ararra ımımmmmmmma a zazaaraar rrrllllrlr ıııı alalalalalaa ıışkaanlnlnllnln ıkıkıkı lalaaa drdrdanann uzaakk k dudurmrmalalalalaa aaraaa ınnnnnı,, hayayyyatataattata 
yayayy papabib leleelecececeklklklererereri iii ggügüzel şe lylleree ininddeded ooooldlduğğununuu hahatıtıtırlrrlatattmmmam k k k isistiyoooorruum. SSpoporr
yayayayy pspspsspsınınnlaalaalar rrr r veveve çççokokkok ççalışsınlar… UnUnutututmamm sıııınllnnln arararaa kkkii babaşaşarırının n sısısıs rrrr ı daaaaa ççalışşmamak-k
tıtıt rr..

MEHMET ZEKİ ERKAN: 
EmEmE raraahchchcığığığğımımımm ssssananana aa bu güzel rröpppororrrtatatttajjdjdannnnnn ddddddolollayaya ıı çoç k teeeşeşeşeşekkkkk üüürrr ediyyoyor r veve 
sesenini hhhhededee eflefle eeeeriririnenen  ulaşmış birr şşşşeekilildededede gggggörörörrrmmemeek kk isi tiiyoy ruzz. BBBaaşşa aaarrılılar vvveeeee gügügggü--
zeellllikikleler r sesenininnln e e ee ooolsun… 

EMRAH AYDIN: BeB n de sizleereree, HaHaHalltll er Fededededddereree asaasyoyoyonn BaBaaaaşkşkana ımımımı ssayayının TTa-a-a-a
mememeer rr TaTaTaTaşppşppınını araar’’ a,aaa, Halter Fedederarasysyyononono uuu değeerlrlrlrli i yöyöyöneneetiticicilleeeerirr nene,, YYuYuYuY rrrrt MMüddddüü--ü
rürümmm sasasas yıyıyın nnn FeFevzvziii Yılmaz’ a, AAntntrerereeenöönnön rür mm Saayyyıyıy nn MuMuMuM stststafafafaaa a KaKavuvvuvuukkkçkçuuuou ğlu’’ nnaaaaaaa
veve bbbanananaa deddeststtstekekekekk vveren herkeesesess çççççokokkk tttteşekküüüür rr ededdiyiyiyorrororrumumummm...
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Ulus-
lararası Halter 

Federasyonu’nun faaliyet prog-
ramında yer alan Dünya Gençler Halter 

Şampiyonası Rusya’nın Kazan şehrinde yapıldı. 
Bayanlarda 34 ülke 115 sporcu, erkeklerde ise 45 

ülkeden 149 sporcunun katlımı ile gerçekleşen orga-
nizasyonda milli sporcularımız büyük tecrübe kazandı. 
Yeniden yapılanma süreci içerisinde olan Türk halte-
rinin temiz ve ahlaklı sporcular ile büyük başarıları 
yakalaması biraz zaman alacak gibi ancak yapılan 

yatırımlar madalyaların çok uzak olmadığının 
göstergesi. Rusya’da yapılan şampiyonada 

başarılı müsabakalar çıkartan spor-
cularımız gelecek için ümit 

verdiler. 

DÜNYA GENÇLERİ
KAZAN’DA BULUŞTU
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BAYANLAR:

48 kiloda A kategorisinde yarışan Gamze Karakol koparmada 58 kilo, 
silkmede ise 80 kilo kaldırdı. Milli sporcumuz toplamda 138 kiloluk de-
recesiyle yarışmayı 12.sırada tamamladı. 
53 kilo B grubunda mücadele eden Gamzegül Kızıldağ koparmada 68, 
silkmede ise 92 kilo kaldırdı. Gamzegül Kızıldağ toplamdaki 160 kiloluk 
derecesiyle 13. Sırada yer aldı. 
58 kiloda B grubunda yarışan Yasemin Keskin koparmada 78, silkmede 
95 kilo kaldırarak toplamda 173 kiloluk dereceye ulaştı. Sporcumuz elde 
ettiği bu sonuç ile yarışmayı 17. Sırada tamamladı. 
63 kiloda madalya umudumuz Neslihan Okumuş iyi bir yarışma çıkarttı. 
Koparmada ilk hakkında 93 kiloda başarılı olan genç sporcumuz ikinci 
hakkında 96, üçüncü hakkında ise 98 kiloda başarılı olarak dünya dör-
düncüsü oldu. Silkmede ise ilk hakkında 116 kiloda başarılı olan Neslihan 
Okumuş 121 kiloluk ikinci ve üçüncü haklarında başarılı olamadı. Silkme 
müsabakalarını beşinci sırada tamamlayan sporcumuz toplamda elde 
ettiği 214 kiloluk derecesiyle dördüncü oldu. 
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ERKEKLER

Erkekler 56 kiloda Furkan Gövdeli koparmada 97 silkmede ise 125 kilo 
kaldırdı. 222 kiloluk toplam derecesi sporcumuza madalya için yetme-
di. 
62 Kiloda Ahmet Turan Okkay ise koparmada 112, silkmede 135 ve top-
lamda ise 247 kiloluk derecesi ile yarışmayı 12. Sırada tamamladı. 
79 Kilo erkeklerde Sadettin Gedik toplamda 296 kiloluk derecesiyle 5. 
Sırada yer aldı. Milli sporcumuz koparmada ilk hakkında 132 kiloda ba-
şarılı olamadı. İkinci hakkında ise 132 kiloda başarılı olan Gedik, son 
hakkında ise 136 kiloyu kaldırmayı başardı. Silkmede ise sporcumuz ilk 
hakkında 155, ikinci hakkında ise 160 kiloda başarılı oldu. Silkmedeki 
son hakkında 164 kiloda başarılı olamayan Sadettin Gedik toplamda ise 
296 kilo ile yarışmayı 5. Sırada tamamladı. 
85 kiloda yarışan Emre Turan koparmada 127 kilo, silkmede 163 ve 
toplamda 290 kiloluk derecesi ile Dünya Şampiyonasını 13. Sırada ta-
mamladı. 
94 kiloda Halil İbrahim Turan ise Koparmada 128, silkmede 167 ve top-
lamda 295 kiloluk dereceleri madalya getirmedi. 
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Türkiye Halter Federasyonu tarafından desteklenerek yaşama ge-TTçirilen Yetiştirme Yurtları projesi meyvelerini vermeye başladı. TTYaklaşık iki yıldır devam eden proje kapsamında çocuk yetiştirme TT
yurtlarından yetişen sporcular her geçen gün çığ gibi büyüyor. Son olarak 
Mayıs ayı içerisinde Polonya’ da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında, 
Sincan Yetiştirme Yurdunda kalan haltercilerimizden Emrah Aydın Avrupa 
İkincisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Sincan Yetiştirme Yurdun-
daki haltercileri ziyaret eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer 
Taşpınar ve yöneticiler sporculara çeşitli hediyeler verdi. Federasyon baş-
kan vekili Mevlüt Ataseven, As başkan Murat Kalkanlı ve Genel Sekreter 
Mehmet Zeki Öztürk’ ün de katılımı ile gerçekleşen ziyarete, Sincan Kay-
makamı Salih Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz, İlçe Spor Mü-
dürü Hayati Kısacık, Sincan Yetiştirme Yurt Müdürü Fevzi Yılmaz katıldı. 
 Türkiye’de kulüplerin altyapısının güçlenmesi için yoğun bir çaba içeri-
sinde olduklarını ifade eden Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 
“Bizim asıl hedefi miz siz sporculara katkı sağlamak. Ben sporculuk dö-
nemimde aldığım keyfi  hiçbir makamda alamadım. Size tek bir şey söy-
lüyorum elinize geçen fırsatları kaçırmayın, spor yapın. İçinizden birisi 
size örnek olacak başarılar elde etti. Sizde o arkadaşımız gibi bayrağı-
mızı göndere çektirebilirsiniz. Size tavsiyem planlı ve programlı yaşayın. 
Burada halter salonu yetersiz ancak biz daha iyi yerlerde size çalışma 
imkânı tanıyacağız. Biz halter branşının altyapısının gelişimi için her 
türlü desteğe vermeye devam edeceğiz. Herkes işini iyi yaparsa Türkiye 
Cumhuriyeti’nin önünde kimse duramaz” diye konuştu.

 Sincan Kaymakamı Salih Demir ise sporcuların her zaman disiplinli ya-
şaması gerektiğini dile getirdi. Demir, “Siz gençler altın yılınızı yaşıyor-
sunuz. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Başarılı insanlara bakınnnnnnnnnnnnn aalalaaalalaaaaaalalalaaaalaaaaaaaallll rarararararaararararaaraarararararrararrrarrarararraaraaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb kakakakakakkakkkkkakakakakakakakakkkınnınınınınınınnnnınınnnınnınınınnınınınınnnnnınnınnnn
hep disiplinli yaşarlar. Siz başarılı olun biz ise her anlamda sizi destekle-tttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssizizizizizzzzzzzzizzzizzzzzzizizizzizzzzzzzziizzzzziiiiiiiiiiiiiiii dddddddddddddddddddd eeeeeeeeeeeeeeeeee
meye devam edelim” dedi.

HALTERDE YETİŞTİRME YURTLARI PROJESİ
MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI
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Halter 
Federasyon Başkanı Tamer 

Taşpınar’ın talimatlarıyla Yetiştirme 
Yurtlarında kalan çocuklara yönelik başla-

tılan  “Yetiştirme Yurtları Halter Projesinde”  
yeni adresimiz Konya oldu.

YENİ ADRESİMİZ  

KONYAKONYA
Halter Federasyon Başkanı Tamer
Taşpınar’ın talimatlarıyla Yetiş-
tirme Yurtlarında kalan çocukla-
ra yönelik başlatılan  “Yetiştirme
Yurtları Halter Projesinde”  yeni
adresimiz Konya oldu. Yetiştirmee 
Yurtları Projesi ile ilgili sorumlu Muurat 
Kalkanlı  nezaretinde Konya’ya yapılan zi-pılan zi-
yaretlere Federasyonumuz Yetiştirme Yurtları proje
sorumluları İbrahim Aslan, Bünyamin Sudaş, Mehmet Zeki Erkan
ile birlikte Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube
Müdürü Suat Gücüyener, Halter Milli Takım Teknik Direktörü Talat
Ünlü ve Antrenörlerden Süreyya Horasanlı ile Kenan Erdağı katıldı.
 Federasyon As Başkanı Murat Kalkanlı ve Yetiştirme Yurtları 
projesi komitemiz Konya’da ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Nurettin Ulaş’ı makamında ziyaret etti.  İl Müdürü Nuret-
tin Ulaş’a proje ile ilgili bilgiler veren Murat Kalkanlı, Konya’dan
daha önceleri birçok başarılı haltercinin yetiştiğini ve Konya’da
bu iş ile ilgili güzel bir alt yapının ve potansiyelin bulunduğunu
belirterek başlatmış oldukları projeye destek vermelerini istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nu-
rettin Ulaş, Halter federasyonunun ziya-
retinden son derece mutlu olduklarını 
belirterek, “Konya’dan daha önce birçok 

başarılı sporcunun yanında Olimpiyat ikin-
ciliği gibi önemli bir başarıya imza atmış c
n Sibel Özkan’ın da yetişmiş olması burada olan

bu potansiyelin olduğunu göstermektedir. Spor sa-bu potan
yesinde birçok çocuğumuzun hayatlarında oldukça önemli 

değişiklikler olmuştur. Kurum olarak bunun bilincindeyiz ve her 
türlü desteğe de imkânlarımız dâhilinde hazırız’’ dedi.

SEVGİ EVLERİNDE HALTER TANITILDI
Murat Kalkanlı ve proje komitemiz daha sonra erkek öğrencilerin 
kaldıkları Karatay Sevgi Evlerini ziyaret ederek orada kalmakta 
olan gençlere halteri tanıtarak, proje ve yapılacak olan çalışma-
lar hakkında bilgiler verdiler. Gençlerimizin oldukça ilgiyle izle-
dikleri halter tanıtımı sonrası birçok gencimiz halter çalışmaları-
na katılacaklarını ifade ettiler.
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YENİ SİBEL ÖZKAN’LAR ARIYORUZ
Konya ilindeki ziyaretlerin son adresi ise Kız öğren-
cilerin bulunduğu Mevlana Sevgi Evleri oldu. Mev-
lana Sevgi Evlerinde kalmakta olan kızlarımıza da 
komite üyelerimizden Bünyamin Sudaş tarafından 
yapılan sunumla halterin tanıtımı yapıldı. Proje ve 
yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler veren 
Murat Kalkanlı , “Sizlerin arasından olimpiyat ikin-
cisi olmuş sizlere örnek, Sibel Özkan gibi bir ablanız 
çıktı. Bizler sizlerin arasından yeni Sibel Özkan’lar 
arıyoruz. Sizlerde bu işe gönül verir ve severek bu 
işi yaparsanız sizlerin arasından da Dünya Şampi-
yonlarının ve olimpiyat şampiyonlarının, yeni Sibel 
Özkan’ların çıkacağına inancım sonsuzdur” dedi.



TÜRKİYE HALTER FEDERASYONUTÜRKİYE HALTER FEDERASYONU404040

ADANA’YA ZİYARET
Yetiştirme Yurtlarında koruma ve bakım altında bulunan çocuk ve genç-
lerin halter sporu yapmalarına yönelik hazırlanan projede çalışmalar 
hızla devam ediyor.  Yetiştirme Yurtları Halter Projesinden sorumlu 
Murat Kalkanlı ve proje kurulumuz tarafından illerde yapılan ziyaretler, 
tanıtım ve taramalar yoğun bir şekilde sürüyor.  İlk olarak Adana Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Abdullah Yılmaz’ ı makamında ziyaret 
eden Murat Kalkanlı ve Proje Kurulumuz, il müdürüne proje çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.  Yapılan ziyarette  proje kurulumuz ile birlikte 
Adana Halter İl temsilcisi İsmail Bayam, İl Müdür Yardımcısı İsa Umut, 

Adem Hayta ve Adana Halter Antrenörleri Adil Gül ile Erdal Ekici de 
hazır bulundu. Federasyon As Başkanı Murat Kalkanlı, halter sporuna 
verdikleri desteklerden dolayı Adana İl Müdürümüz Abdullah Yılmaz’ a 
bir plaket takdim ettiler. Murat Kalkanlı, “ Yetiştirme Yurtlarında Halter 
Projemiz kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar yoğun bir şekilde 
devam etmektedir. Çalışmalarımızda bu kez Adana ilimize ziyarette bu-
lunduk. Adana’ da haltere karşı oldukça güzel bir ilgi ve potansiyel var. 
İdarecilerimizde son derece ilgililer ve her türlü desteği veriyorlar. Ben 
başta il müdürümüz Abdullah Yılmaz olmak üzere tüm kuruluş müdürle-
rimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’’ dedi.
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MİLLİLERMİLLİLER  
DÜNYA SINAVINA DÜNYA SINAVINA 
HAZIRLANIYORHAZIRLANIYOR

Kazakistan’ın Almata şehrinde 4-16
Kasım 2014 tarihleri arasında orga-
nize edilecek olan Büyükler Dünya
Halter Şampiyonası’na Milli takım-
larımız oldukça iddialı hazırlanıyor.

Bu çerçevede büyük erkekler hazırlık 
kampı Isparta’da, büyük bayanlar

hazırlık kampı ise Ankara’da yapılıyor. 
Dünya Şampiyonasına hazırlanan

Bayan Milli takımı çalışmalarını ara-
lıksız Ankara Arif Nusret Say Halter 
Salonunda yaptığı antremanlarla

sürdürüyor. 16 sporcunun katılımı ile
gerçekleşen kampta antrenörler Ta-

lat-Serap Ünlü denetiminde günde iki
antrenman yaparak hazırlanıyorlar. 
Genç ve dinamik bir kadro ile dünya
şampiyonasına hazırlandıklarını dile
getiren Bayan Milli Takım Antrenörü 

Talat Ünlü, “Ankara’da oldukça olumlu
bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yaptı-
ğımız antrenmanlarla eksiklerimizi 

tamamlamayı düşünüyoruz.
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DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN YOĞUN MESAİ
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SpSporcuulalarımımızızınn antrenennmam nlnlnnlnlarararrrrrrdadda  
gögögögögögögöststststtsttererererererere mmimmmmmm ş ollduduklklara ı peerfrforormaam nsnsssssss oooooooool-l-l-l-l--
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iyiyiyiyiiyyyisisisisissisisisinninininininniii yayayayyayay pmpmpmpmpmpmp akakakakakk aaaaarzrzrzrzrrzrzrzusuusususuusuuununu dadaad yıyız”z” ddiyyee
kokoooonununununuştştştştştştu.uuuu  
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Ankara’daki Bayan Milli Takım kampında şu sporcular bulunuyor:
Ayşegül Çoban, Nurcan Taylan, Sibel Özkan Konak, Hacer Demirel, Fatma 

Korkmaz, Damla Aydın, Gamzegül Kızıldağ, Neslihan Okumuş, Mehtap Kurnaz, 
Hatice Demirel, Duygu Aynacı, Figen Kaya, Assiya İpek, Eda Çakal, Tuğba Ars-

lanhan, Gamze Karakol. 
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ISPARTA’DA GÜÇ DEPOLUYOR

Dünya Şampiyonası 
için Isparta’da kampa 

giren büyük erkek 
milli takımı 

16 sporcu ile 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Dünya Şampiyonası hazırlıklarına 
Temmuz ayında Balıkesir Akçay’da 
başlayan A Millilerimiz  Ağustos ve 
Eylül aylarını Isparta, son dönem 
hazırlıklarını da Konya’da yaptı.

E R K E K L E RE R K E K L E R
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    Milli takım antrenörlerimiz Meh-
met Yılmaz,Erkan Kayır ve Arif Kıran 

gözetiminde 16 kişilik kadrosu ile yoğun 
tempoda çalışan milli takım kadrosun-
da Bünyami Sezer, Erol Bilgin, Semih 
Yağcı gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra 

vatandaşlık işlemleri devam eden 
Daniyar İsmailov yıldız ve genç milli 

takımlarda başarılı sonuçlar alan Emrah 
Aydın,Sadrettin Gedik,Ahet Bozan, Halil 
İbrahim Turan gibi isimler yer alıyor. 

Milli Takımın hedefi  Olimpiyat Kota mü-
sabakası olan Dünya Şampiyonasında 
ülkemize en iyi şekilde temsil etmek.
  Çalışmalarının yoğun geçtiğini dile 

getiren Milli Takım Antrenörü Mehmet 
Yılmaz, “Millilerimizin öncelikli hedefi  
Dünya Şampiyonasında takım halinde 

ilk 18 sıralamasına girip en az 4 sporcu 
kotası elde etmek olacaktır. Ferdi 

olarakta Avrupa Şampiyonası sonrası 
diz operasyonu geçiren ve hızlı bir to-

parlanma süreci geçiren Bünyami Sezer 
,Daniyar İsmailov madalya ya en yakın 
isimlerin başını çekerken , Erol Bilgin 
,Semih Yağcı,İbrahim Arat ,alacakları 
puanlarla takım sıralamasında puan 

mücadelesi verecekler” yorumunu yaptı. 
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ORTAK İFTAR ÖRNEK OLDU
Tekvando ve Halter Federasyonları’nın ortaklaşa düzenlediği iftarda, 
camialar bir araya geldi. Türk spor tarihinde ilk kez böyle bir or-
ganizasyon gerçekleştirilirken her iki camianın ortak iftardaki birlik 
mesajları taktir topladı.  
Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilen iftara, Spor Genel Mü-
dürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı ve Halter Federas-
yonu Başkanı Tamer Taşpınar, Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. 
Dr. Metin Şahin, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Or-
yantiring Federasyonu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tekin Çolakoğlu, milli 
sporcular, federasyonların yönetim kurulu üyeleri, camiaların önde 
gelen isimleri, milli takımların teknik heyetleri ve çok sayıda basın 
mensupları katıldı.

İftar yemeğinde konuşma yapan Spor Genel Müdürü Mehmet Bay-
kan, iki farklı spor camiasının omuz omuza bulunmasından dolayı 
memnuniyetini dile getirerek, “Olimpiyatlarda Türkiye’yi başarıyla 
temsil eden, ülke sporuna aldıkları madalyalarla katkılar sağlayan 
iki değerli federasyonumuzun ortak iftar vermelerinden mutluluk 
duyuyorum. Bu yüzden iki federasyon başkanımızı kutluyorum. Bu 
birlik ve beraberliğin spor camiamızda artarak devam etmesini te-
menni ediyorum” diye konuştu.
Ramazan ayının önemine değinerek, birlik ve beraberlik vurgu-
su yapan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise, 
“Sporda dostluğu ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla ve örnek teşkil 
etmesi için ortak iftar programı gerçekleştirdik” dedi. 
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Türk sporunun belalısı olan ve son yıl-
larda birçok sporcunun yaşamını olum-
suz etkileyen doping konusunda bu kez
iyi bir gelişme yaşandı. Doping ile mü-
cadelesi ile sık sık gündeme gelen eski
Halter Federasyonu başkanı ve halen
Avrupa Halter Federasyonu Genel Sek-
reteri olan Dr.Hasan Akkuş, Uluslararası
Halter Federasyonu Doping Duruşmaları
Panel üyeliğine seçildi.
 20 Haziran 2014 tarihinde Rusya’nın
Kazan şehrinde yapılan Dünya Halter
Federasyonu (IWF) Yönetim Kurulu top-
lantısında yönetim kurulu üyelerinin
teklifi  ve kabulü sonrasında Dr.Hasan
Akkuş IWF Doping Duruşmaları Panel

üyeliğine seçildi.
Dopingle ilgili duruşmalar sporcunun, 
ülkelerin veya IWF’nin talebi durumun-
da konuyla ilgili ihtilafl arı ve itirazları 
karara bağlamak üzere yılda iki kez top-
lanıyor. Acil durumlar için toplantı sı-
nırlaması bulunmuyor. Hukukçu, doktor 
ve bilim insanlarından oluşan duruşma 
üyeleri ihtilaf ve itirazlarla ilgili tüm ta-
rafl arı dinleyip tüm delilleri de dikkate 
alarak sporcuyla ilgili nihai kararı veri-
yor. Her bir itiraz veya ihtilaf için ayrı bir 
duruşma düzenleniyor. Tüm dünyadan 
toplam 8 duruşma panel üyesi bulun-
makta. Bu üyelerden birinin Türkiye’den 
olması oldukça önemli.

HASAN AKKUŞ ’A 
ÖNEML İ  GÖREV
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Bartın’ da halter çalışmalarına büyük ilgi gös-
teriliyor. Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından haltere pilot okul olarak belirlenen 
Gazi Ortaokulu’nda, güzel bir salon yapılarak 
sporcuların  hizmetine sunuldu.
Bartın Halter antrenörü Ramazan Zengin tara-
fından Gazi Ortaokulu’nda yapılan halter çalış-
malarına, öğrenciler tarafından ise yoğun ilgi 
gösteriliyor.

Bartın’ da halter çalışmalarına önemli destek-
ler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Ali Özdemir, “Halter’ de güzel bir alt yapı oluş-
turmanın gayreti içerisindeyiz. Pilot okulumuz
Gazi Ortaokulu’nda çalışmalarımız düzenli bir
şekilde devam etmektedir. Haltere ve halterci-
lerimize desteğimiz sürecektir. Hedefi miz Türk
sporuna başarılı sporcular kazandırmaktır.”
dedi.

Antrenör Ramazan Zengin ise halter çalışmala-
rıyla ilgili olarak ,”Bartın Türk halterinin üstle-
rinden birisi olacaktır. Güzel bir okulda ve gü-
zel bir salonda çalışmalarımız aralıksız devam
etmektedir. Amacımız yakın zamanda milli ta-
kıma başarılı sporcular kazandırmaktır. Destek-
lerinden dolayı federasyon başkanımız Tamer
Taşpınar’ a ve İl müdürümüz Ali Özdemir’ e çok
teşekkür ediyorum “yorumunu yaptı.

B A R T I N ’  DAB A R T I N ’  DA
HALTERE YOĞUN İLGİ
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N A İM  S Ü L E Y M A N OĞLU 
B A B AS I N I  K AY B E T T İ

Türk halterinin en önemli isimlerinden olan 
Olimpiyat Şampiyonu Haltercimiz Naim Süley-
manoğlu ve Milli Takım Antrenörlerimizden Mu-
harrem Süleymanoğlu’nun babaları Süleyman 
Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.  

Türkiye Halter federasyonu ve halter camiası 
olarak Merhum Süleyman Süleymanoğlu’na Al-
lahtan rahmet diler, Olimpiyat şampiyonu hal-
tercimiz Naim Süleymanoğlu’na, Milli Takım Ant-
renörlerimizden Muharrem Süleymanoğlu’na 
ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.
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 B A S I N DA  H A LT E R



 B A S I N DA  H A LT E R
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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 Kurulufllar›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 teflekkür ederiz.
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