
“ Elimizi barın altına sokmalıyız ”
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Türk Halteri Antrenörlerin 
Omuzlarında Yükselecektir 



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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ARALIK 2013   - ÖZEL SAYI

Sahibi

Türkiye Halter Federasyonu

Adına  Başkan TAMER TAŞPINAR

Genel Yayın Yönetmeni

Murat Kalkanlı

Yönetim Kurulu

Tamer TAŞPINAR Başkan

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  

MEVLÜT ATASEVEN

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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HALTER N GELECE
ANTALYA’DA TARTI ILDIANTALYA’DA TARTI ILDI

Türkiye Halter Federasyonu faaliyet program nda yer alan “Antrenör,il temsilcisi ve kulüp yöneticisi” semi-neri Antalya’da organize edildi. 200’e yak n i tirakçinin kat l m  ile gerçekle en seminerin aç l nda bir konu -ma yapan Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, halter bran na gereken önemi fazlas yla verdiklerini söyledi. Son dönemde doping yüzünden Türk sporunun ba n n fazlas yla a r d na dikkat çeken Mehmet Baykan, Ge-nel Müdür Yard mc s  Tamer Ta p nar’ n halterdeki ek-siklerin giderilmesi için bu göreve geldi ini belirterek, “Spor Te kilat m z bu spora ne kadar de er veriyor her-kes görsün. Herkes kafas n n arkas ndaki hesab  kitab  b raks n. Türkiye’de çok iyi halter mayas  var, bu maya Naim ile Halil ile ate lendi. Bizim bu mirasa sahip ç k-mam z gerekiyor. Rahmetli Turgut Özal’ n kemiklerini s zlatmayal m” diye konu tu. 
Antalya’daki seminerin hay rlara vesile olmas n  dile-yen Mehmet Baykan, “Çalkant lar n ya and  dönem-den sonra camiada olumlu bir hava olu tu. Bu bizi çok memnun ediyor. Bilim insanlar n n kat l m yla böyle bir seminerin düzenlenmesi takdire ayan bir durum. Baz -lar  sporun baz  bran lar nda doping yapmadan netice al namayaca n  dü ünüyor. Bu yanl  bir dü ünce “ ifa-delerini kulland .

Halterde güzel günlerin camian n kenetlenmesi ile bir-likte yeniden ya ana ilece ini belirten Baykan, sözleri-ni öyle sürdürdü:
“Halterde musibetler ya anmas  gerekiyorsa, fazlas yla ya and . Uluslararas  ampiyonalarda derece için legal yollardan yap lan çal malar n yeterli oldu una inanma-m z gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakan  Suat K l ç hakk n-da doping nedeniyle mecliste gensoru verilmesine se-bep olmu sak, spor adamlar n n ba n  önüne e ip, cid-di ciddi dü ünmesi gerekiyor. Akdeniz Oyunlar  tarihte bir ilke imza atarak, toplamda 128 madalya ve alt n ola-rak da 47 madalya kazand k. Ev sahipli i yapan bir ülke-ye yak an bir sonuç elde ettik. Hasan Akku ’a te ekkür ediyorum. Görevleri süresince dopingle mücadele etti-ler, ancak ba ar l  olamad lar. Kendisi de bunu söyledi. Çok ciddi çal yoruz. 12 ilimizde olimpik, 1 ilimizde de para olimpik olmak olimpiyatlara haz rl k merkezlerinin ad m n  att k. Olimpiyatlardan önce bunu ba latm t k. Adeta bir gerilla çal mas  yap yoruz. Tohumlar  topra-a saçma çabas na girdik”

Yeni süreçte antrenör, il temsilcileri ve kulüple yöne-ticilerine görevler dü tü ünü hat rlatan Baykan, “Faal sporcu say m z çok az. Uluslararas  yar malarda madal-ya ald m z 6 bran tan biri olan haltere lisansl  sporcu say s  hiç yak m yor” diyerek sözlerini tamamlad .
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Sunay Bulut Türk halterinin önemli isimlerinden birisi. 

1979 y l nda Bulgaristan’da ba layan halter serüveni gü-

nümüze kadar uzan yor. 

1983 y l nda Bulgaristan Genç Milli tak m na seçilen 

Sunay Bulut, Naim Süleymano lu’nun Türkiye’ye iltica et-

ti i tarihe kadar büyüklerde Bulgar milli tak m nda görev 

yapt . Naim Süleymano lu’ndan sonra üç y l kendi ülkesin-

de milli tak mlarda görev almayan Sunay Bulut, sonras n-

da Bursa’ya geldikten yerle mesinin ard ndan çok sevdi i 

haltere yeniden ba lad . 1990-2000 y l lar  aras nda Türk 

milli tak m nda görev yapt . Avrupa ampiyonlu u,

dünya rekortmeni, Akdeniz Oyunlar  ampiyonlu-

u, Olimpiyat dördüncülü ü ve say s z Türkiye

ampiyonluklar  kazand . 

 
imdilerde ise çok sevdi i haltere antrenör ola-

rak hizmet veren Sunay Bulut, Bursa Gençlik Ve Spor l 

Müdürlü ü’de görev yapmakta. Genç Milli tak m antrenör-

lü ü görevini de yürüten Bulut, son olarak Peru’da yap lan 

Dünya Gençler ampiyonas nda 1 alt n ve bir bronz madal-

ya kazanan tak mda çal t .

 2002 y l nda antrenör kariyerine ba layan genç ant-

renör, 2005 y l ndan itibaren milli tak mlara çe itli görev-

lerde bulundu. Bursa’da lisansl  25 sporcu ile çal malar -

n  yo un ekilde sürdüren Sunay Bulut Türk halterinin içe-

risinde bulundu u durumdan birlik ve beraberlik ile 

hareket edildi inde kolayca ç k laca na inand -

n  belirtti.  Ya anan doping olaylar  nedeniyle 

halter bran n n kan kaybetti ine de inen Bu-

“B RB R M Z  D NLEYEREK 

SORUNLARI A MALIYIZ”

Haltlteer F Fedede eraasyonu Baaa kakakaan   Taamer Ta p naaar’ n çal -

malar  ddoo rruruultltusundaa FF Feeedededderasyoon As Ba kaaan  Murat Kal-

kakanl  ve Yönnnetetim Kurruuluuu ÜyÜ elerimmizden Meevvlv üt Atasee-

vveev n, Antttreer nörlerlerdenennen Murat Akkyüz ile birrrlikte Purssak-

llal rr Beleeedddid yye Ba kak n mm zzz z  Selçuk Çetin, Spor Kulübü Baa -

kkan  Halili  TTTururu han’  maaakkkaak m nda ziiyay ret etti. Pursaklar Be-

llediyesineen  yyyapap llana  zziyyyyyaaaara ette As Ba kan Murataa  Kalkanl  ve 

yyöönnetim  kukk ruur lulu üyeyesiiii MMevlüt Ataaseven ilk ollarak  Sellççuk 

ÇÇeetiit n’ i mmmaaka aam nda zzzziyaret ettiler. 

PPurssaklar r BeB leedidiyey  BBBBBa kan  Selçuk Çetin’e PPursaklar’dda 

hhhaltter braaann nn n d dahhhaa a da geli memesi, elveri llli antrenmman 

kkoo uullar n n ooolul mmaaasaaaas  ad na yeenni yapm  olddduklar  spoor 

ttet isislslerinddee yyyakaklla k k 200 m22 a antrenman saaalonu tah-

sis s eetttiklerini vevv  heeere  tttürü lü spor r ddal na  deststtek verdikllere i-

nini hherer zammaanna  sspoporrun vvevv  sporcunun yan ndaaa olduklar nn  

belirrtrttiler.. BB Beleleeddiyiyyyyyyye ba kkan  Seelççuk Çetin, “““ Amac m zz er-

deed mmlm i gençnçleel rr yeyetttitt tirmeeek. Örff, aadet ve ananelerini bilen 

birr r gelecek ooluu tttttuut rmakk.  Bunun içiçin belediyyye ee bünyemizzde

Erdemli Gennnçlik k KKulübü kurduk, kkulüp içinnn hher türlü imm-

kakakkk n  sa lad kk. OOOOOOOyyun alannnnlalar ,  tntneess salonnllar , yeteneek-

leleleeeeeeeeeeeerriini ve ele  becceeeeere ilerini geeeli tirebbilmek içinnn a  tölyeler kkur-

duduukk.k.kkk.kkk.kkkk  B irir insann  kukurtarmakkk, insanll  kurtarmmmak düsturru 

ililee hahahaaaahaharereekeket eddiyyyyyooruz ve etttmek zoruunday z” diid ye konu tu.

FFeederaraaaaaaasysysyssyon AAssssss s BaB kan m z Murat KKala kanl  vee YYönetimm 

KuKurur lu ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜyeyeyyy leleriirrrimmizden Mevlüt Atasevven  yenii s saalon içiinn 

geererekli heheeer rr tüütüütüüürrrrrrr rr hahaltlter malzeeemem sinin ffederasyononumuzz ta-

rraaf nddaan kkaararr lalll nnaca n  bbellirirrtetetereerereekkk vevev rmrmii o oldlduu uuu deddedes-s-

tetet klk erriindeeenn dooooolaayy  te ekkkür ettileer ve aard ndan gügünün 

annn sssssss nnna Beeleddiid yeyeyeyee bba kann  sn. Selçuuk k Çeetin’e plakett tak-

dim etettetttittttttttitt leer.r.

Dahaa ssonnnnnnnnnnrararararr  KKKKKKKKuuulüüpü  BBaaa kann   Halil TuT rhhan’ n e li inde e Pur-

saklaar  Beeeleleeleeeeeleleleddiid yey sisisi t arafa ndadan yapt rr lann spor tesislerinini

gezdilileer.. 

Kulüpp Ba kaannnnnn     Halil TTurrhhahahan, “Beleddiyye Ba kan   Selçukk 

ÇeÇeÇeÇeÇeÇeeÇeÇ tittitittittitiiiinn’nnnnnnnn inininnini  ddeessttteeeklklllleere i ilee kuullüülüübübb müz hallter bran na elindeen

geelen heheerr eyeyeeyyyeyyyyyyiiii yayaaaayayayayaappappppapppp ccakt r. YeYeYeYetet r ki halltet r dahil bütün spor 

brran lar ndaaa spoorcularar mmmm zzzzzzz aaaaaaaaaa a hlhhhlhlhllh akakaaakakakllll bbb bir eeke ildeded  yyettetii tititit ririririril-ll

sinn. Bizim aampiiyon spsporcudaan n önö ce ahhlh akl , disiplinli, ai-

lesine, kulübbbünee ve tüt m spor cccamaamias nanaa ö  rnek olabilecek 

spporculara ihhtiyyac m z var”  diye e kokok nu ttuu.
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Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya’da bir tak m in-
celemelerde ve ziyaretlerde bulundu. Baykan, ilk olarak Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü ü’nde Genç-lik Hizmetleri ve Spor l Müdürü Ömer Ersöz ve Konya spo-

runun önde gelen isimleri ile birlikte yat r mlar, say sal du-
rumlar ve faaliyetler hakk nda bilgi al veri inde bulundu. 
Daha sonra yak n zamanda hizmete giren Konya Türkiye Olimpiyat Haz rl k Merkezini (TOHM) inceleyen Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, sporcular ve antrenörlerle bir ara-

ya gelerek sohbet etti.  Mehmet Baykan, burada yapt  ko-
nu mada, “Hepiniz bizler için de erli birer sporcusunuz. Ça-
l malar n zla birlikte daha iyi seviyelere gelece inizi ümit 
ederek, bu tür hizmetleri size sunmaktan mutluluk duyuyo-
ruz. Sizler bizim evlatlar m zs n z. Her türlü s k nt lar n z  çe-
kinmeden bizlere söyleyerek sizler içinen iyisini yapma gayretinde bulunaca z.Hepinize çal malar n zdaba ar lar diliyorum” dedi.

BAYKAN’DAN KONYA TOHUM’A Z YARET

Federasyon Yönetim Kurulumuz 30 Kas m 2013 tarihinde Antalya Miracle Resort Hotel’ 

de topland . Federasyon Ba kan m z Tamer Ta p nar ba kanl nda toplanan yönetim 

kurulumuz 2013 y l  içerisinde yap lan faaliyetleri de erlendirriirrkkeenn 22001144 yy ll ndda yap la-

cak olan yurt içi vvee yyuurrtt dd  ffaaalliiyetleri de görü tüler. YÖNET M KURULU ANTALYA’DA TOPLANDI
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Dopingli ç kan sporcu alt limit olan  iki y l  
ceza al yordu. Bu ceza 4 y la ç kart ld .

Doping örnekleri  
8 y l yerine 10 y l saklanacak

10 y l önce yap lan testler 
yeniden analiz edilecek 

Ak ll  ve bilgiye dayal  örnekler toplanacak.
De i en de erlere dikkate al nacak.

Biyolojik pasapart uygulamas  daha da yayg nla acak.Müsabaka öncesi ve sonras  
al nan  doping numuneleri müsabaka 

d nda da  haber verilmeksizin yap lacak.

Steroid pro  li ç kart lacak

Kan pro  li  tespit edilecek

Genetik yap s  incelenip, 
bir pro  l belirlenecek

Metepolitik pro  li ç kart lacak 

te WADA anayasas
Uluslar aras  Anti Doping Ajans (WADA) 
sporda dopinge kar  s f r tolerans slo-
gan yla  yeni bir yol haritas  belirledi. 
WADA anayasas  olarak kabul edilen ka-
rar  Joenesburg’da yap lan  toplant da 
ele al nd  ve uygulamaya konulmas  için 
tüm ülkelerin TMOK Ba kan ve yöneti-
cileri oybirli i ile kabul ettiler. 2015 y -
l ndan itibaren uygulamaya konulacak 
WADA’n n  dopingle mücadele  için ka-
bul etti i maddeler öyle:
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Geçmi i çok uzun y llara dayanmasa da Türk halterinin lokomo-

tif kulübü haline gelen Kuyulusebilspor, yeti tirdi i y ld zlarla

spor tarihimizin alt n sayfalar nda imdiden yerini almay  ba-

ard .
 Kurulu u, 2006 y l . Talat-Serap Ünlü çiftinin ailelerinden de

ald klar  destekle hayata geçirdikleri Kuyulu sebil Spor Kulübü,

106 haneli köyün s n rlar n  a p, bir dünya markas  haline geldi.

Ünlü çiftine kol kanat geren Celil Can (Kay npeder), Talha-Talip

Ünlü (A abey) ve Osman Atilla Ediz (Arkada ), Türk halterinin

imdilerde lokomotif kulübü olan Kuyulu Sebilspor’un görün-

meyen gizli kahramanlar .
1978’den buyana Konya’da halter bran na katk  sa l yor Talat

Ünlü... Bakt  ki Konya’da halter ad na ciddi anlamda katk  sa la-

yan tek bir kulüp yok, s vad  kollar  ve ta n alt na elini sokmaya

karar verip, ilk ad mlar  att …

KÖYDEN DÜNYAYA AÇILAN KULÜP

HALTER HT SAS KULÜBÜ

KUYULUSEB L
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Büyük rreeesssmmme bakaabbiillmmmeeekkk

Klasik ssöyöyöylelelelemlmlmlerer, vaadler,r, hhala  vvvveee e dad vranışlar, bbizizimm 
düstürürumummmuzuzuzu  o olmadı. Doğruruuulalalaarrırı, , kakarrşımızdakik leleririin n nn
yanlnlışışlalarırırınnın  hhep yüzlerine ssöyöyleleleledidik…k
           AAAntntala yaya’da yaptığımımızızızz s s ssememememinerde de bib zizim m içiçinn 
biir r dedeeğiğişişiklik yoktu. Yinene e eeeleleleeştştş irirrililereri büyük k bibir r ololgug n-n
luluklkla a didinln edik. Yine doğoğo rurulalaaarırır  v ve e yayanlışları, , ininsasanlararının 
gögözlzlererini in içine bakararakakk aanlnlatattıtık…k…
            B Bizim için de ggggececececikikkmim ş ş bibirr toplp anntıtıydydı.. Amama ggö-ö-
rerer veve ggeldiğimiz ililii k k k gügügüündnndenen i itibabaarerren n bubu t ür ttopoplantntı-ı-
lalarrın dahah  kküççükük ö ölçekeklilisisinin  zammanan z zamammanan çeşitlili i il-l-
llerde e yyapmışıştıtıık.k. A AAAntn rerenönör r ve iil l ttemsilcisi arkr addaşaşşlalaa-
rırımımızın n ded rtrtleleririnin  ddininlelemim ş,,, ss sororuunun kaynağınana i inmnmnme-e-e
yeye ç çalalışı mııştştıkık…
          HHerer toplaantntımımızızzdada o olduğu gibi AAntntalalyayayaa’d’d’dda aaa da 
cacamimim amamamızızdan n prprojoje e gegegetitirmrmele ere ini talep etettit k.kk.k.  K KKimimi za-
mamaam n n bubuu t ttaleplelerir mimiz z z kkakarşr ılığını buldu.u  A Ancncccakakakak  k kkononuşu up 
dadad  iicrcraata gelldidiğiğindndnde e oro talarda gözüz kmmkmmeyeyeyeyenenleerin sa-
yıyıyy sısı azımsannmamayayayacacac kk kadar fazla…a
         Bakkının, ,, çoçoç ğğuğ  federasyonuun n uluullaşaşamamadığı bilim 
adamlaarır nı sssemememiineree imizde konnukuk ettttikik. HHaltlterin gele e-e-
ceği için n ononnlalalar r da taşın altınnaa ele leeririnini koydular. 
         Prorororof.f.f.f.DrDrD . İbbrahim m Yaanmnmışı , PrProfof D.Dr. Hayyydadad rr DeDeD mim -
reel, DDoçoçoç.D.D.Drr.r. E Erbr il Harrbilili, , DoDoç.DrD . PePerican BaBayayar r KoK ruç,ç  
Yrrd.dd.d.DoDoDoDoç.DrDr. HüH srs ev TTTururnanagögööl veve Ç Çınar YYYazazıcıcı ı (H(Haacette-
peee Ü Ü ni.ÖÖ.Öğrğretim Görörevevlisis ).)  İİşlşlererini i bıbıb rarakıkıp,p, kkatkı yapa-
bibibibilmlmlml e e adadına bilggililererinini i bizlererlele p paayaylalaştştılılar…
           Konuşşmamacıcı oolalarak k kakatıtılalan TaTalalat Ünlü, Raif Özeel,l, 
OsOsmam n Nuuriri V Vururala , Ömerer Ö Öztzztürürk,k,k  MMMehmet Yılmazzz v v vveee 
LüLütfi  Özzelel. DeDeneneyimlerinini i akaaktatardılar, zaman zaamamamaannn n daa 
eleşe titiiriririr lelelerdrdr e e bub lunddululararar……
            Tümm bunnlalarrı nnototoo  e tmeye çalıştştımım. GöG reevdvdenen 
kakkak çmç adadığımız ggibibi i üzzüzererimmize aldığıımımıız z sososos ruumllululuğuğunun 
hahakkını vermmekekk ii içiçin n dadaahah  da çok çaçalılışış yooruz.z  

         SSememmininererriimimizinin işte tüütüm m bubunlarrı ı gögözözözönününününenenene a al-
dığımımızdzda a aa çoçoçokk k amma a çok fafaydydalalı geçtiğğinni sösööylylylyleyeeyebili-
rim. H HHHelelelelee e e heheheh lele Sayın Spopor r GeGenel Müüdüdürüümümüümüzzz z MeM hmmet 
Baykykanananan’ı’ı’ n n sesemminerir mimizizi o onurlanandıdırrmasası ı ıı vevveve yaptıt ğı ko-
nununuşmşmşmşma,a,aa  b bizizeelerre e ayyrırı b birir çalışmam  şevevkikikiki v v verdii. . HeH m Sa-
yıyıyıın n nn BaBaB ykykanan’a, heem m dede kkatılımmcılaraaar  t t tteşeeşekkürür  bir borç ç 
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mımız Sayın SuS at Kılıllılıçıçı ’ı’ n n “D“Dopiningege S Sıfıfırır T TTolo erans”s ssssssssss ss söööööööyöyöyöööööö -
leminin ülkemimim z z zz adadadınına a kakarşrşılığğınınıı bubulddduğğuğğğğğuuuuuu u u biibibibibibibibiir r aça ıkıkkklalalala----
maydı. Türkiiiiyeyeee’d’denn s sadadecece e bibirr spsporrorororororo cucucucucucuc ddddddad  yasaka lı mmadadadadadadaddadadaddddad---------
denin tespspspititt eee ediddid ldldiğiği,i,, I IWFWF t ttarararararararafafafafafafa ıından duyuuruuldldldddddddddddduuuuuuu.u.uuu.u.uu ÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜlklklke-e-
miz sııraraalalaaamaalalardrda a gegegegeegegegegeririririririlelelelelerdrde e yeyer r alaldıdıd … …… … …
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ğiğiğiğiz.zz.z. YY Y Yapapapapannanı ı veve y y y yyyapapapappapaptıtıtıtıtııranı, aff etmtmeyeyeyyyyyyyyyyyyyyececececcececceccecececcececececeeceee eğeğeğeğeğeğeğeğeğğeğeğeğeğeğğeğğeğeğeeğeee iiizizi . BuBu yyyolola a sasa-
papanlnlararıı,ı,ı,ı,,, cccc cc camamamamamamama iaiadadd n kesinlikkkleleleeleleleleleeeeeeleee ssssssssss ssss s ssss sililliiililiiiliilececececeğeğee iziz……

TaTaamemememer rr TATAŞPŞPININARAR
TüTüüürkrkiyiye e HaHaltlterer F FFededeedererasa yonu Başkakanınnı
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HALTERİN GELECEĞİ
ANTALYA’DA TARTIŞILDIANTALYA’DA TARTIŞILDI

Türkiye Halter Federasyonu faaliyet programında yer 
alan “Antrenör,il temsilcisi ve kulüp yöneticisi” semi-
neri Antalya’da organize edildi. 200’e yakın iştirakçinin 
katılımı ile gerçekleşen seminerin açılışında bir konuş-
ma yapan Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, halter 
branşına gereken önemi fazlasıyla verdiklerini söyledi. 
Son dönemde doping yüzünden Türk sporunun başının 
fazlasıyla ağrıdığına dikkat çeken Mehmet Baykan, Ge-
nel Müdür Yardımcısı Tamer Taşpınar’ın halterdeki ek-
siklerin giderilmesi için bu göreve geldiğini belirterek, 
“Spor Teşkilatımız bu spora ne kadar değer veriyor her-
kes görsün. Herkes kafasının arkasındaki hesabı kitabı 
bıraksın. Türkiye’de çok iyi halter mayası var, bu maya 
Naim ile Halil ile ateşlendi. Bizim bu mirasa sahip çık-
mamız gerekiyor. Rahmetli Turgut Özal’ın kemiklerini 
sızlatmayalım” diye konuştu. 
Antalya’daki seminerin hayırlara vesile olmasını dile-
yen Mehmet Baykan, “Çalkantıların yaşandığı dönem-
den sonra camiada olumlu bir hava oluştu. Bu bizi çok 
memnun ediyor. Bilim insanlarının katılımıyla böyle bir 
seminerin düzenlenmesi takdire şayan bir durum. Bazı-
ları sporun bazı branşlarında doping yapmadan netice 
alınamayacağını düşünüyor. Bu yanlış bir düşünce “ ifa-
delerini kullandı.
Halterde güzel günlerin camianın kenetlenmesi ile bir-
likte yeniden yaşana ileceğini belirten Baykan, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:
“Halterde musibetler yaşanması gerekiyorsa, fazlasıyla 
yaşandı. Uluslararası şampiyonalarda derece için legal 
yollardan yapılan çalışmaların yeterli olduğuna inanma-
mız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç hakkın-
da doping nedeniyle mecliste gensoru verilmesine se-
bep olmuşsak, spor adamlarının başını önüne eğip, cid-
di ciddi düşünmesi gerekiyor. Akdeniz Oyunları tarihte 
bir ilke imza atarak, toplamda 128 madalya ve altın ola-
rak da 47 madalya kazandık. Ev sahipliği yapan bir ülke-
ye yakışan bir sonuç elde ettik. Hasan Akkuş’a teşekkür 
ediyorum. Görevleri süresince dopingle mücadele etti-
ler, ancak başarılı olamadılar. Kendisi de bunu söyledi. 
Çok ciddi çalışıyoruz. 12 ilimizde olimpik, 1 ilimizde de 
para olimpik olmak olimpiyatlara hazırlık merkezlerinin 
adımını attık. Olimpiyatlardan önce bunu başlatmıştık. 
Adeta bir gerilla çalışması yapıyoruz. Tohumları topra-
ğa saçma çabasına girdik”
Yeni süreçte antrenör, il temsilcileri ve kulüple yöne-
ticilerine görevler düştüğünü hatırlatan Baykan, “Faal 
sporcu sayımız çok az. Uluslararası yarışmalarda madal-
ya aldığımız 6 branştan biri olan haltere lisanslı sporcu 
sayısı hiç yakışmıyor” diyerek sözlerini tamamladı.
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ANTALYA’DA TARTIŞILDI

BAŞKAN TAMER TAŞPINAR, 

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”
Spor Genel Müdür Yardımcısı ve Halter Federasyonu
Başkanı Tamer Taşpınar, antrenörlere büyük görevler
düştüğünü belirterek, “Bundan sonra antrenörler de
ceza alacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC)
yeni Başkanı Bach bu konuda ‘dopingle terör gibi sava-
şacağız’ diyor. Sizlerin de bunu ciddiye almanızı istiyo-
rum. Bu sorunu birlikte aşacağız” dedi.
Olimpiyatlar sonrasında ortaya çıkan tabloda 27 ülke-
den 69 sporcu da doping çıktığına dikkati çeken Tamer
Taşpınar, “Bu tabloda Türkiye’den sadece 1 sporcu var-

dı. Bunu da sıfıra indireceğiz” değerlendirmesini yaptı.
Göreve geldiklerinde halterin 38 ilde yapıldığını, buna
15 ili daha eklediklerini ifade eden Halter Federasyo-
nu Başkanı Tamer Taşpınar, sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Halterde hedefi miz 81 İlde faal olmak. Doping ko-
nusunda taviz vermeyeceğimizi söyledik. ‘Kimse do-
ping almayacak’ dedik. Ancak Akdeniz Oyunları önce-
sinde bayanlarda 7, erkeklerde de 8 sporcu dopingli çık-
tı. Buna rağmen Akdeniz Oyunları’nda tarih yazdık. Milli
takım kamp kadrolarını geniş tutmayı hedefl edik. Oyun-
larda, geride kalan diğer sporcularımız bizi mahcup et-
medi. En çok madalya alan branşlardan biri olduk. bizle-
re bu gururu yaşatan herkese teşekkür ediyorum.”
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DEĞERLENDİRME TOPLANTISI:

TAMER TAŞPINAR
“Çocukken federasyon başkanı olmak çok uzak-
tı bana. Milli sporculuğu abimden duydum. Bana
çok uzaktı. Biz başlagıcımızdan bugüne kadar du-
yarlı olur, kimsenin başaramadığını yaparsak ba-
şarılı oluruz. Bu tür eğitim faaliyetlerimiz devam
edecek. Türk sporunun başarısı antrenörlerin
omuzlarında başarıya yürüyecektir. Genel olarak
federasyonlarımızda şöyle rahatsızlıklar var. Üni-
versiteler ile dirsek temasında değiliz. Bir korku
var nedenini bilemiyoruz. İlmin sonu yoktur, bi-
liyorsan bilgilerini tazelemen gerekir. Antrenör
sporcusuyla arasındaki mesafeyi iyi koymalı, ken-
dini dinletmeli ve sevdirmeli. ben antrenman sis-
teminin değişiminden yanayım. Vucüt daha esnek
olmalı diye düşünüyorum. Halter sporu çok yay-
gın değil. Kurduğumuz merkezlerde sporcu sayıla-
rı istediğimiz oranda değil. Bana bir görev verildi
gece-gündüz düşünüyorum ve en iyisini yapmaya
çalışıyorum. Biz dopingle mücadele ettiğimiz ka-
dar sigarayla da mücadele edeceğiz. Gerekirse si-
garasız antrenör tercih edeceğiz”
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LÜTFİ ÖZEL (Gazeteci-Yazar)
“Biz her sportif konuda işin A kısmındayız. Bir 
türlü bunu aşamıyoruz. Yıldız üzerinden gidilerek 
pekçok kişi bu branşa sahip çıktı. Ne zaman yıldız 
sporcu yetişmemeye başladı işte bugün bu du-
rumdayız. Sporu kitlelere yaymak gerekir. Bunu 
kim yapar devlet yapar. Sporun kitleler tarafın-
dan yapılmasını sağlamalıyız. Bilimin katkısını 
yadırgamamız gerekir. Amatör branşların med-
yada yer almaması hepimizin ortak sorunu. Ül-
kemizde futbol farklı bir endüstri. Eski günlere 
yeniden dönmek istiyorsanız bunu siz antrenör-
ler birlikte başaracaksınız”

RAİF ÖZEL (Askispor Antrenörü)
“Benim için çok faydalı bir seminer oldu. Yıl ba-
şında talihsiz doping olayları yaşandı. Gönül is-
terdiki böyle bir seminerin daha erken yapılma-
sıdır. Seminerde bir oturum da doping konusu 
ele alınmalıydı. Eğitim kurulu esneklik ve antren-
manlarla ilgili bir çalışma yapmalı. Antrenman 
sistemi ile ilgili döküman yapılmalı. Türk hal-
ter sisteminin ortaya çıkmasından yanayız. mo-
del insanlar nasıl antrenman yapıyorsa sonra-
sı da öyle yapıyor. Bugünkü sonuç bundün iba-
rittir.”

TALAT ÜNLÜ (Milli Takım Antrenörü)
“Birçok arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Birçok 
şeyi biliyoruz sanıydruz ama hiçbir şeyi bilmiyo-
ruz. Antrenmanlardaki davranışlarımızı neyi nasıl 
yapacağımızı bilmiyoruz.
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BENDE ARTIK KENDİMİ 
TAMAMEN DEĞİŞTİRMEYİ 

DÜŞÜNÜYORUM. 
Halterin geleceği ve sporcu sayısını art-
tırmak istiyoruz. Okullar ve beden eğiti-
mi öğretmenlerinden faydalanmak gereki-
yor. Türkiye şampiyonasına 300 sporcu ka-
tılıyorsa bunun büyük bölümü beden eğiti-
mi öğretmenlerinin. Diğer arkadaşlar kusu-
ra bakmasın. Beden eğitimi öğretmenlerinin 
asli görevi antrenörlüktür. 
Eşim ile birlikte 2005 yılından itibaren ulus-
lararası alanda toplam madalya sayımız 60. 
Ben övünmem camiamla birlikte övünürüm. 
Bu madalyaların hepsinde herkesin eme-
ği vardır. Eski günlere dönmek mümkün-
dür. Yeni Haliller, Naimler bulmamız gere-
kiyor. 
Yatılı öğretim okulları olan illerde sporcu 
sayımızı arttırabiliriz. Oralardan sporcular, 
şampiyonlar çıkacağına İnanıyorum. 
Halterimiz merdiven altından gün ışığına 
çıktı. Olimpiyat hazırlık merkezleri iyi işlenir 
ve çalışırsa çok verimli olacaktır. Eğer Türki-
ye bu merkezleri doğru işletirse olimpiyat-
larda başarılar kaçınılmaz olur. Bu semine-
rin sonunda birlik olup hep birlikte halteri-
mizi üst seviyeye çıkarırız.”
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OSMAN NURİ VURAL 
(Ankara Demirspor Antrenörü)
“Bir antrenör mesleğini sevmek zorun-
da. Eğer sevseydik bugün bu durumda ol-
mazdık. 116 antrenör bu seminere katıldı 
ama milli takıma seçecek sporcu bulamıyo-
ruz. Biz sadece salona gelen sporcuya ant-
renman yaptırıyoruz. Bizim branşımız özel 
bir branş. Milli takıma seçilecek sporcula-
rın özel yeteneklerden seçilmesi gerekiyor. 
Biz antrenörler olarak kesinlikle bulundu-
ğumuz illerde beden eğitimi öğretmeni ile 
dost, arkadaş olmamız gerekiyor. Aksi hal-
de salona öğrenci getiremeyiz. Antrenör ve 
beden eğitimi öğretmenleri koordineli çalış-
malı. Federasyonumuz sözleşmeli antrenör-
lerinin çalışmasını takip etmiyorlar. Bunu 
zaaf olarak görüyorum. Spor Genel Müdür-
lüğünün basın bölümü vardır. Bu arkadaşlar 
spor kanununu her ay bizlere anlatması ge-
rekiyor.”

MEHMET YILMAZ 
(Teknik Kurul Başkanı)
“Türkiye’de halter asla bitmez. Sporcu sayı-
mız az konusuna katılmıyorum. Bir kaza ol-
muştur, zincirleme kaza olmuştur. Biz güç-
lü bir camiayız bunun da üstünden gelece-
ğimize inanıyorum. Spor genel müdürü ar-
kamızda. Genel Müdür yardımcımız federas-
yon başkanımız. Tüm antrenör arkadaşları-
mız kadro aldılar. Salonlarımız artık merdi-
ven altında değil güzel salonlarda çalışıyo-
ruz. Malzeme ihalesi yapıldı ve Mart ayın-
da malzemelerimiz gelecek. Olimpik mer-
kezler hizmete girdiğinde sporcular yetişti-
rilecek.
Artık Türkiye’de Dopingle halter yapma dö-
nemi bitmiştir. Bunu herkes kabullenmelidir. 
Ben karamsar değilim. Büyük başarılara hep 
birlikte yakalayacağız.”
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ÖMER ÖZTÜRK
“Federasyon başkanımız 
bize bazı şeyleri çok istedi-
ğini göstermiştir. Başımıza 
talihsiz bir olay geldi. Kimse 
bunu istemezdi. Türk mille-
tine karşı içinde bulunduğu-
muz durum bizi üzdü. Bizim 
camiamızın altyapısı ve bilgi-
si çok güçlü. seminer çok fay-
dalı oldu. Ama bilimsel ola-
rak önümüze nasıl bakaca-
ğız? Kurullarda görev yapan 
arkadaşların plan ve prog-
ram yapması  gerekir. Hepi-
miz aynı gemideyiz, hepimiz 
daha fazla çalışmalıyız.”
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KATILIMCILARA PLAKET
Seminere konuşmacı olarak ka-
tılanlara Federasyon başkanımız 
günün anısına bir plaket takdim 
etti. Seminere katılan İstanbul 
Bahçelievler Spor Kulübü Başka-
nımız Yusuf Yıldırım da Federas-
yon Başkanımız Tamer Taşpınar’a 
günün anısına bir hediye takdim 
etti. Federasyon Başkanımız Ta-
mer Taşpınar ayrıca seminerin 
gerçekleştirildiği Miracle Resort 
Hotel yönetimine ve çalışanlarına 
teşekkür ederek Hotel Genel Mü-
dür Yardımcısı Meher Kurtulmuş 
adına satış Müdürü Havva Kahra-
man’ a bir plaket takdim etti.
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ALİ ERDOGAN
SPOR YAZARI

Yeniden fi lizlenmek
Türk sporunun lokomotifi dir halter…
Lokomotif uzun bir süre  vagonlar halinde raylar üzerinde sistemli bir
biçimde  başarılı bir yol aldı…
Lokomotif başarılı yol almasında Naim’in,Halil’in makinistliğinin çok
önemi oldu…
Çünkü herkes bu lokomotifi  binmek için  uğraştı…
Annesi, babası çocuğunun elinden tuttuğu gibi yeni Naimler, Halille-
rin yetişmesi için salona götürdü…
Taner Sağır, Nurcan Taylan, Sibel Şimşek, Sibel Özkan, Aylin Daşde-
len, Mete Binay bu lokomotifi n vagonları arasında yer aldılar…
Bu vagonlara binenler yukarıda belirttiğim sporcuları örnek alıp, yol-
larına devam ettiler…
Halter artık sevilmişti…
Olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonlarında madalya avcıları ol-
muşlardı…
Lokomotif raylardan birden çıktı…
Sporun kara lekesi olan doping rayların yoldan çıkmasına neden
olup, lokomotifi  durdurdu.
Ama lokomotifi n yeniden yol alması gerekiyordu.
Arıza nasıl giderilecekti. Kim yapacaktı.
Hasan Akkuş, kaza sonucu başkanlığı bırakmak zorunda kaldı.
Birileri bu  arızayı gidermesi gerekiyordu.
Tamer Taşpınar Halter Federasyonu başkanı oldu.
İşi zordu…
Doping patlaması, antrenör ve sporcular arasındaki kavgalar haltere
zarar vermeye başlamıştı.
Taşpınar,işte böyle bir ortamda işler rayından çıkmıştı ki doping de sı-
fır tolerans sloganıyla hareket edip, temiz sporcu temiz madalya il-
kesini yerleştirdi.
Dünya şampiyonasında madalya alamadık…
Gençler ve yıldızlarda  alınan madalyalar Türk halterinin yeniden eski
günlere döneceğinin habercisi oldu.
Bu nedenle 29 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında yapılan antrenör, ku-
lüp ve il temsilcileri semineri halter sporu açısından  önemli oldu.
Halterde neler yapılması,başarıya giden yolun haritası çizildi.
Çoğu antrenörler bu toplantıda nasıl idman yapılacağını öğrenmiş
oldu.
Dopinge karşı  neler yapılması gerektiği anlatıldı.
Şimdi artık kavga zamanı değil.Elbette  eleştiriler olacaktır. Ama yapı-
lan çalışmaları engellemek ve sabote etmek yanlış olur.
Başkan Tamer Taşpınar,toplantıda  her türlü desteği  verecekleri  ye-
ter ki  gönülden bu işin yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Milli takıma ben gideceğim,benim sporcum gidecek kavgası yerine
halteri daha yukarılara taşınması için bilimsel çalışmalara antrenör-
ler yöneldiği takdirde,sporcularını da iyi yetiştirip hak ettikleri görev
alacakları mesajını toplantıda  Taşpınar verdi.
Halter yeniden yapılanıyor…
Yeni yeni vagonlar  eklenip lokomotif doğru yolda  ilerleyecektir…
TAŞPINAR’dan akan suların  halterin tohumlarını  yeniden FİLİZLEN-
DİRECEĞİNE inanıyorum…
Çünkü o toprak artık tohumların fi lizlenip,yeşermesini istiyor…
Öyle ise halter camiası Başkan Tamer Taşpınar’ın etrafında kenetlen-
meli.Şu anda gidilen yol doğru.
Antalya’da  yapılan seminerde bunu gördüm…
Yarın yanlış yapıldığı zamanda yanlışları da  söylemekten kaçınma-
yız… Bırakın TAŞPINAR’dan akan sular  halter toprağının tohumlarını
yeşertip,FİLİZLENDİRSİN.
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GENÇ MİLLİ T AKIM ANTRENÖRÜ  SUNAY BULUT:
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Sunay Bulut Türk halterinin önemli isimlerinden birisi. 
1979 yılında Bulgaristan’da başlayan halter serüveni gü-
nümüze kadar uzanıyor. 

1983 yılında Bulgaristan Genç Milli takımına seçilen 
Sunay Bulut, Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye iltica et-
tiği tarihe kadar büyüklerde Bulgar milli takımında görev 
yaptı. Naim Süleymanoğlu’ndan sonra üç yıl kendi ülkesin-
de milli takımlarda görev almayan Sunay Bulut, sonrasın-
da Bursa’ya geldikten yerleşmesinin ardından çok sevdiği 
haltere yeniden başladı. 1990-2000 yılıları arasında Türk 
milli takımında görev yaptı. Avrupa Şampiyonluğu,
dünya rekortmeni, Akdeniz Oyunları şampiyonlu-
ğu, Olimpiyat dördüncülüğü ve sayısız Türkiye
şampiyonlukları kazandı. 

 Şimdilerde ise çok sevdiği haltere antrenör ola-
rak hizmet veren Sunay Bulut, Bursa Gençlik Ve Spor İl 
Müdürlüğü’de görev yapmakta. Genç Milli takım antrenör-
lüğü görevini de yürüten Bulut, son olarak Peru’da yapılan 
Dünya Gençler Şampiyonasında 1 altın ve bir bronz madal-
ya kazanan takımda çalıştı.
 2002 yılında antrenör kariyerine başlayan genç ant-
renör, 2005 yılından itibaren milli takımlara çeşitli görev-
lerde bulundu. Bursa’da lisanslı 25 sporcu ile çalışmaları-
nı yoğun şekilde sürdüren Sunay Bulut Türk halterinin içe-

risinde bulunduğu durumdan birlik ve beraberlik ile 
hareket edildiğinde kolayca çıkılacağına inandığı-

nı belirtti.  Yaşanan doping olayları nedeniyle 
halter branşının kan kaybettiğine değinen Bu-

“BİRBİRİMİZİ DİNLEYEREK 
SORUNLARI AŞMALIYIZ”
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lut, “Bugünkü durum ortada. Çok kötü
bir durumdayız. Antalya’da organize edi-
len seminer bir birlikteliğin öncüsü ol-
ması gerekir. Bu seminerde aramızda ko-
nuştuk ve sorunlarımızı masaya yatırdık.
Çekirdek kadrodan gelenler teknikleri
zaten biliyorlar. Bizim artık bindan son-
ra ne yapmamız lazımı konuşmamız ge-
rekiyor. Benim bursadaki sorunlarım ne-
ler, malzeme mi eksik? Salon mu eksik?
Tüm branşlarda lokomatif sporcuya ihti-
yaç vardır. Zirvedeki insanı örnek almak
gerekiyor. Herkes bu spora başlarken
Naim’e özendi. Bu yüzden acilen yeni yıl-
dızları yetiştirmemiz gerekiyor. Biz ger-
çek anlamda sporcu bulmakta zorlanıyo-
ruz” diye konuştu. 

 Doping sorununun sadece halteri
değil tüm branşları olumsuz etkilediğini
dile getiren Sunay Bulut sözlerini şöyle
tamamladı;
 “Son doping olayları nedeniyle tüm
Türk sporunda sokıntı var. 2016 yılında
Rio’da başarı beklemek yalnış olur. Av-
rupa ve Dünya Şampiyona’larına artık
eskisi gibi fazla sporcu katılmıyor. Ka-
tılım oldukça azaldı. Şuanki durumda
temiz temiz çalışıp çok çalışıp madal-
ya alabiliriz. Haltere başlama yaşında
ve yetişme döneminde sporcular ken-
di yerlerinde çalışmalarını sürdürme-
li. Milli takım düzeyine gelmiş sporcular
ise birlikte bir kamp merkezinde çalış-
malı. Başarı ancak böyle gelir.”



Murat KALKANLI
AAAAAAS BAŞKAN

BARI HEP BİRLİKTE OMUZLAYALIM
 Halkımızın, halter sporuna ata sporlarımızdan biriymiş 
gibi duygusal bir bağla bağlandığı, sahiplendiği ve alışık oldu-
ğu başarılarına özlemini duyduğu, üzücü bazı münferit hadi-
selerden sonra yine gözde ve parlak dönemlerine yeniden ka-
vuşmayı arzuladığımız bu dönemde;  
     Halter  camiamızın tüm üyeleri olarak yüksek düzey-
li gayretimize sayın Genel Müdürümüz ve sayın Halter Fede-
rasyonu Başkanımız ayni ve nakdi tüm desteklerini esirgeme-
yerek gayretimize gayret katmaktadırlar. Bu çerçevede, spor-
cularımızın antrenman imkanlarını tam donanımlı salonlarda 
yapmaları ve hazırlık kampı şartlarının en üst seviyede olması 
sağlanmaktadır. Milli takım düzeyindeki desteklerini tüm ku-
lüplere yaymakta ve sporcu kıyafetlerinden antrenman mal-
zemesine varıncaya kadar ayni, başarı derecesi ve başarıya 
ulaşma yolundaki gayret derecesi göz ardı edilmeyerek nakdi 
desteklenmektedir. Ulusal ve uluslararası başarıyı arttırmak 
için tüm illerimizde yeni kulüplerle en fazla sporcuya ulaş-
mayı hedefl emekte ve federasyonumuzla işbirliği içinde hal-
ter faaliyet programlaması yapılmaktadır. Ülkemizin en dona-
nımlı üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesinden, 
eğitim kurulumuzdan ve sağlık kurulumuzdan bilimsel veriler 
için destek alınmaktadır. 
        Fedakar ve özverili kulüp yöneticilerimizin himaye ettik-
leri, destekledikleri ve halter camiasının omurgası diyebilece-
ğimiz, hepsinin ismini ayrı ayrı iftiharla zikredeceğimiz hatı-
rı sayılır ölçüde sportif bilgi ve beceri donanımlı hocalara ve 
antrenörlere sahibiz. Ulusal,  uluslararası,  Avrupa şampiyo-
nası, Dünya şampiyonası ve Olimpiyatlarda yüz akımız olan 
çok başarılı sporculara sahibiz. Ülkemizin saygın üniversitele-
rinden mezun, Milli Eğitim Bakanlığımızın çok değerli Beden 
Eğitimi Öğretmenlerine sahibiz. İsmi, konumu,  unvanı ayrı 
ayrı bahse değer tüm camia mensuplarının ve hatta halter se-
verlerin birlik olma sorumluluk ve görevlerini unutmadan hal-
teri, camiamız için, bakanlığımız için, ülkemiz ve yüce milleti-
miz için, başarılı bir yeni gelecek namı hesabına, gereken en 
üst seviyede desteklemesi, halterce deyimleştirecek olursak, 
elini barın altına sokması gerekmektedir. 
          Tüm sporcu, antrenör ve kulüp yöneticilerinin bilgi pay-
laşım temelli, birbirlerini destekleyici birliktelikle, kenetlene-
rek halter için şapkasını önüne koyması, eteğinde taşları or-
taya dökmesi, bu hassas ve önemli dönemde biz olma ruhuy-
la hareket etmesi gerekmektedir. 
       Herkesin özeleştiri yapıp, olumlu ve olumsuz yönlerini 
gözden geçirmek suretiyle doğruyu tespiti mümkündür. Soru 
doğru sorulursa cevap doğru alınır, soru yanlış sorulursa ce-
vapta yanlış alınır anlayışından yola çıkacak olursak, “ Neden 
başarılıydık? Neden başarılı değiliz? Nasıl başarılı oluruz?” 
gibi, çoğaltılabilecek soruların cevapları ışığımız olacaktır. 
              İdareci sıfatı taşıyanlar olarak, bayrak yarışında bu gün 
varız ve yarın bu kutsal vazifeyi, hakkıyla üstlenecek olanla-
ra bizden öncekiler gibi bizde devredeceğiz. Bu bakış açısı, bu 
şuur ve bu idrakle, barı hep birlikte omuzlayacağımıza ve ba-
şarıyı hep birlikte tadacağımıza yürekten inanıyorum.

KÖ
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Geçmişi çok uzun yıllara dayanmasa da Türk halterinin lokomo-
tif kulübü haline gelen Kuyulusebilspor, yetiştirdiği yıldızlarla
spor tarihimizin altın sayfalarında şimdiden yerini almayı ba-
şardı.
 Kuruluşu, 2006 yılı. Talat-Serap Ünlü çiftinin ailelerinden de
aldıkları destekle hayata geçirdikleri Kuyulu sebil Spor Kulübü,
106 haneli köyün sınırlarını aşıp, bir dünya markası haline geldi.
Ünlü çiftine kol kanat geren Celil Can (Kayınpeder), Talha-Talip
Ünlü (Ağabey) ve Osman Atilla Ediz (Arkadaş), Türk halterinin
şimdilerde lokomotif kulübü olan Kuyulu Sebilspor’un görün-
meyen gizli kahramanları.
1978’den buyana Konya’da halter branşına katkı sağlıyor Talat
Ünlü... Baktı ki Konya’da halter adına ciddi anlamda katkı sağla-
yan tek bir kulüp yok, sıvadı kolları ve taşın altına elini sokmaya
karar verip, ilk adımları attı…

KÖYDEN DÜNYAYA AÇILAN KULÜP

HALTER İHTİSAS KULÜBÜ

KUYULUSEBİL
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KÖYDE TEK KONU HALTER

Kulüübebe a adıdının  veren Kuyululususebebilil, , Konya’nın Sarayö-
nünü i ilçlçesesini e bağlı küküçüçükk bib r köy. Sadecee 101066 hane-
siisi vv veee 4040400’0 e yakıkınn bibirr nüfusu varr. TüTürkrkiyiye’de fazla-
sısıylylylaaa bibililinmese e dedede AA Avrvrv upupa’dad , hahatttta a dünyada tatanının-n-
dıd bb buuu küküküçüçüçükk köököyyy…
Sporcuculalarırınn ullussslalalararararararasıs  mmüsüsüsabababakakala ardad kikiki mm mücücü a-a
dedelelesiinini y yakakınından tatakikipp ededen kk köyöyöy hh halalalkıkk nıınn nenenerererededey-y
sesese tt tekekek k k onususuu dada hh lalteterr. K Kaza an lılanan h herer m ddadalalalyayayanınının n
sos nrrassasınınındadada s spopoop rcrcrcululularara ını kököyeye g göttürürenen A Antn renöörr TaTa-
lalatt ÜnÜÜ lülü, babaşaşarıyı tt tümümüm k k köyööy hh halalalkıkıkıylylyla bibirlrlikiktete p payylala--
şış yoyorr… 

ÇİÇEKÇİ ADRES GÖSTERİLDİ
Kulübü kurarken bir yerlerinin olmlmadadığığına a didikkkkata  
çeken Ünlü, şunları söyledi:  İlk adres olarakk ağağa--
beyimin çiçekçi dükkanını adres gösterdik. Yıldız-
lar, gençler ve büyükler kategorisinde çok sayıda 
sporcumuz var. Sadece bayanlarda faaliyet göste-
riyoruz. Hem erkek hem bayan birlikte yürümüyor.. 
Eğer erkeklerde takım kursaydık, bayanlar da bu 
kadar başarılı olamazdık. 
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HARCIRAHLARLA SPORCULARA AYAKKABI
Kulülübübümümüzüzünn ililk k yıy llarında sporcuların müsabaka ayakkabılarını,
devletin bize vermiş olduğu haharcrcırırahahlalarlrla a aldık. Malzeme sıkıntısı 
yayaşaşadık. Beden Eğitimi öğretmenliği yapan eşim Serapp Ü Ünlnlüü, M Me-e
ram Sare Özkaş kıkçıçı Y Yatatılılıı İlİlkököğrğ etim Bölge Okulu’nun alt katında 
bubulunan 50 metrekarelik küçücük köhne bibirr sasalolonn bubuldldu. Burada
sporcu yetiiştitirmrmeyeyee babaşlşladadık. 
AnAnAntrtrtrenenmaman ringi yoktu. Tahta-lastikk-suntntaa gigibibi m malalzemeleri bula-
rak, kendi poddyumumumumumuzuzuzu oo olululuştştş ururduduk. İlk iki yılımızı bu şekildde gee-
çiiçirdrdrdikikik. İlİl d dışışınındadaki yarışmalara giderken, eeşişimm ililileee bibibirlrlrlikikiktete s spoporcu-
lalarımıza sandiviiç gigibibi y yiyiyececekekeklelelerr hahazızırlrlıyıyororduk.

AİLELERİ İKNA ETMEK ZOR OLDU
KıKız çocuğu olduğu için sporccululararımımızızıı tututmtmakta zorlandık. AiAillellelerrr, 
bu branşa pekk sısıcacakk babakmkmıyyordu. Sakatlık konusundda e endndişişelelereri-i
ni dile gegetitiririyoyorlrlarardıdı. . Eşim bu konudad  ççokok ö özvzvererililii dadavrandı. Her
spsporororcucucuylylylaaa tetetekk tetek ilgilendi.

İLK YIL MADALYA GELDİ
Halterde ç lalışştıtığığımm kakadadar r voleybol ve ba ksketetbobolala z zamamamananan a ayıyıy rsrsayay-
dım, dd haha a fafazlzlaa sesess gegetirirdik. Biz ililkk yıyılılımımızdzdaa şaşamppiyonalarda 
madadalylyaa kakazazanmnmayya başladık. Kulülüplplererdede 2 200006 6 yıy lında gençlle drdee 
TüTürkrkiyiyee ikikininciciliğiğ ni elde ettikk. S Sononrarasısındndaa heem ferdi hem ded k kululüpüp--
ler düzeyinde madalya lalmamayaya d devevamam ettik. 2007 y lılınındadann ititibiba-a
ren ise milli takıma kesintisiz sporcu veren kullüpü  ooldldukuk. SpSpororcucu-
ların hepsi üniversite okuyan çocuklar. Bizim kulübümüze gelmek 
isteyen çok sayıda insan var ancak şartlarımız kısıtlı.

ULUSLARARASI MADALYA AYŞEGÜL’DEN
İlk uluslararası madalyamızı, o tarihte 44 kiloda yarışan sporcu-
muz Ayşegül Çoban ile kazandık. İtalya’da organize edilen yıldız-
lar Avrupa Şampiyonası’nda Ayşegül, üç gümüş madalyayı boy-
nuna takmayı bildi. Sonrasında her yıl iki ila dört sporcumuz mil-
li takımlarnda yer aldı ve madalya kazandı. Bugüne kadar ise 60 
uluslararası madalya kazanan Kuyulusebil sporcularının yeni he-
defi  ise bu sayıyı ikiye katlamak.

OLİMPİYAT MADALYASI
2008 yılında Çin’in başkenti Pekin’de yapılan Olimpiyat 
Oyyunları’nda 48 kiloda yarışan Sibel Özkan, gümüş madalya ka-
zanarak, ç kok ö önenemlmlii bibirr bab şarıya imza attı. O yıllarda Sibel, Kuyu-
lusebil Kulübü’nde mücadele ediyorddu.

K Kazazananılılana  madalyalarla ödül yönetmeliği gereği para g leldidi. 
Bu parayla okul servisii veve y yururtt ücücreretlt eri ödendi. Müsabakalara 
gigididiş-ş gegelil ş,ş, malzeme alımı gibi harcamalar yap lılddı... AyAyrırıcaca b birir i ş-ş
hanında iki dükkanı satıtınn alalararakak,, kuk lübümüzün merkezi haline ge-
titi drdrdikikik.

HEDEF OLİMPİYATLAR
ŞiŞiŞimdmdmdilililerere dede 30 civarındda spspororcucu i illele y y yararışışmamalalarara hazırlanıyoruz. 
Başarılı sporcular K Kononyayaya’dddaaa örörörnenen k k gögg steriliyor ve hahaltlterer bb braranşnşnşıı-
na büyükk k katatkıkı s sağağlılıyoyor.r  2016 yılında Rio’dda yyappapılılılacacacakakak oo olmlmlmipippiyyat-
tata, alaltt yayapıpıdan yetiştirdiğimiz bu sporcrcululararıı yayarırıştştırmak, tek arzu-
mumuz.z  Bugüne kadar ddopipingng d denenenen i llete, hiçbir sporcumuz bbulalaşş-
madı. İlaçsız şampmpiyiyonon o olulunanacağığ nı bugüne kkadadarr gögöststererdidik.k  Bu-
nun olliim ipipiyayayattttttaaa dadada o o olalabib leceğini kanıtlal maakk amamacacınındadayıy z.

KONYA PİLOT İL
GeGençnçlil k ve Spor Bakkanlnlığığımımızız i ilele S Spop r Genel Müdü lrlüğüğümümüzüüzününün bb biriri  
prp ojesi bilindiği igibibi h hayayatataa gegeçiç rildi. Her bbranşnş i içiçinn pipilolott ililler se-
çildi. Hallter brbrananşışı i içiçinn ded  Konya uygun görö ülüldüdü. BuBu b bizizimi  için çok 
önemlli oldlduu. Ç Çününkükü,, ili imizde haltere olalann ililgiginininn ded  bu merkez sa-
yesinde artacağını düşünüyorum.
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KUYULUSEB L SPOR KULÜBÜNÜN 

ELDE ETM  OLDU U TÜRK YE AMP YONLUKLARI 

YILI YARI MA ADI ELDE ED LEN DERECE  
2009 YILDIZLAR KULÜPLER TÜRK YE AMP YONASI 1 
2009 GENÇLER KULÜPLER TÜRK YE AMP YONASI 1 
2010 GENÇLER KULÜPLER TÜRK YE AMP YONASI 1 
2011 GENÇLER KULÜPLER TÜRK YE AMP YONASI 1 
2012 GENÇLER KULÜPLER TÜRK YE AMP YONASI 1 
2012 BÜYÜKLER KULÜPLER TÜRK YE AMP YONASI 1 
2013 BÜYÜKLER KULÜPLER TÜRK YE AMP YONASI 1 
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KUYULUSEB L KULÜP SPORCULARININ 
 2007-2013 YILLARI ARASINDA 

AVRUPA - DÜNYA AMP YONALARI, AKDEN Z OYUNLARI – OL MP YAT OYUNLARI 
ELDE ETT KLER  DERECELER  

YARI MA ADI YER SPORCU ALTIN GÜMÜ  BRONZ TOPLAM
2007 YILDIZLAR AVRUPA AMP. TALYA AY EGÜL ÇOBAN - 3 - 3
2008 YILDIZLAR AVRUPA AMP. FRANSA AY EGÜL ÇOBAN 3 - - 3

2008 Gençler Dünya amp. Colombiya Sibel ÖZKAN 3 - - 3
2008 Gençler Avrupa ampiyonas  Arnavutluk Sibel ÖZKAN 2 1 - 3

2008 Büyükler Avrupa amp. TALYA S BEL ÖZKAN 1 1 1 3
2008 Pekin Olimpiyat Oyunlar Ç N Sibel ÖZKAN - 1 - 1

2009 GENÇLER AVRUPA SVEÇ 
AY EGÜL ÇOBAN 3 - - 3
NESL HAN OKUMU 2 1 - 3

2009 YILDIZLAR AVRUPA SRA L 
AY EGÜL ÇOBAN 2 1 - 3
NESL HAN OKUMU 1 2 - 3
HACER DEM REL - - 1 1

2010 GENÇLER AVRUPA 
KIBRIS RUM 

CUM 
AY EGÜL ÇOBAN 2 1 - 3
NESL HAN OKUMU - - 1 1

2010 YILDIZ AVRUPA AMP. SPANYA 
NESL HAN OKUMU - 1 2 3
HAT CE DEM REL -  2 2

2011 YILDIZLAR AVRUPA POLONYA 
NESL HAN OKUMU - 3  3
HAT CE DEM REL - 1 1 2

2011 YILDIZ DÜNYA AMP. PERU HAT CE DEM REL 3 - - 3
2011 BÜYÜKLER AVRUPA AMP. RUSYA AY EGÜL ÇOBAN - 1 1 2

2011 GENÇLER AVRUPA AMP YONASI ROMANYA 
AY EGÜL ÇOBAN - 1 - 1
NESL HAN OKUMU - - 1 1
HAT CE DEM REL - - 1 1

2011 ÜN VERS TE OYUNLARI Ç N Seda NCE - - 1 1
Büyükler Avrupa amp. Antalya Neslihan OKUMU - - 2 2

Gençler Avrupa amp israil 
Ay egül Çoban - - 2 2
Hacer DEM REL - - 1 1
Neslihan OKUMU - - 2 2

Büyükler Avrupa  Ay egül ÇOBAN - 1 - 1
Akdeniz OYUNLARI  Ay egül ÇOBAN 1 1 - 2

Gençler Ve 23 Ya  Alt  avrupa ESTONYA 
Ay egül Çoban 1 1 1 3
Hatice DEM REL - - 1 1
Hacer DEM REL - - 3 3

ÜN VERS TE OYUNLARI RUSYA Ay egül ÇOBAN - - 1 1
TOPLAM 24 21 25 71

                        
2007-2013 y llar  aras nda kazand klar  toplam madalya 

Avrupa ve Dünya ampiyonalar  
Olimp Oyunlar  Üniversite Oyunlar  

Akdeniz OYUNLARI 
ALINAN MADALYA 

ALTIN 24 

GÜMÜ  21 

BROZ 25 

TOPLAM 71 madalya 
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Haltlteer F Fedede eraasyonu Baaşaşkakakaanı  Taamer Taşpınaaar’ ın çalış-
malarıı ddoğoğrruruultltusundaa FF Feeedededderasyoon As Başkaaanı Murat Kal-
kakanlı ve Yönnnetetim Kurruuluuu  ÜyÜ elerimmizden Meevvlv üt Atasee-
vveev n, Antttreer nörlerlerdenennen  Murat Akkyüz ile birrrlikte Purssak-
llal rr Beleeedddid yye Başşkak nımmıızzz z  Selçuk Çetin, Spor Kulübü Baaş-
kkanı Halili  TTTururu han’ı maaakkkaak mında ziiyay ret etti. Pursaklar Be-
llediyesineen  yyyapapılılana  zziyyyyyaaaara ette As Başkan Murataa  Kalkanlı ve 
yyöönnetim  kukk ruur lulu üyeyesiiii MMevlüt Ataaseven ilk ollarak  Sellççuk 
ÇÇeetiit n’ i mmmaaka aamında zzzziyaret ettiler. 
PPurssaklar r BeB leedidiyey  BBBBBaşkanı Selçuk Çetin’e PPursaklar’dda 
hhhaltter braaanşn ınnın d dahhhaa a da gelişmemesi, elverişllli antrenmman 
kkooşuullarının ooolul şmmaaasaaaası adına yeenni yapmış oldddukları spoor 
ttet isislslerinddee yyyakakllaşşşşık k 200 m22 a antrenman saaalonu tah-
sis s eetttiklerini vevv  heeere  tttürü lü spor r ddalına  deststtek verdikllere i-
nini hherer zammaanna  sspoporrun vvevv  sporcunun yanındaaa olduklarınnı 
belirrtrttiler.. BB Beleleeddiyiyyyyyyye başkkanı Seelççuk Çetin, “““ Amacımızz er-
deed mmlm i gençnçleel rr yeyetttitt ştirmeeek. Örff, aadet ve ananelerini bilen 
birr r gelecek ooluuştttttuut rmakk.  Bunun içiçin belediyyye ee bünyemizzde
Erdemli Gennnçlik k KKulübü kurduk, kkulüp içinnn hher türlü imm-
kakakkk nı sağladıkk. OOOOOOOyyun alannnnlaları, fi tntneess salonnlları, yeteneek-
leleleeeeeeeeeeeerriini ve ele  becceeeeere ilerini geeeliştirebbilmek içinnn a  tölyeler kkur-
duduukk.k.kkk.kkk.kkkk  B irir insannı kukurtarmakkk, insanlılığı kurtarmmmak düsturru 
ililee hahahaaaahaharereekeket eddiyyyyyooruz ve etttmek zoruundayız” diid ye konuşştu.
FFeederaraaaaaaasysysyssyon AAssssss s BaB şkanımııız Murat KKala kanlı vee YYönetimm 
KuKurur lu ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜyeyeyyy leleriirrrimmizden Mevlüt Atasevven  yenii s saalon içiinn 
geererekli heheeer rr tüütüütüüürrrrrrr rr hahaltlter malzeeemem sinin ffederasyononumuzz ta-
rraafınddaan kkaararrşışıışşış lalll nnacağını bbellirirrtetetereerereekkk vevev rmrmişiş o oldlduğğğuğuuu deddedes-s-
tetet klk erriindeeenn dooooolaayyı teşekkkür ettileer ve aardından gügünün 
annnısısısısısssınınına Beeleddiid yeyeyeyee bbaşkannı sn. Selçuuk k Çeetin’e plakett tak-
dim etettetttittttttttitt leer.r.
Dahaa ssonnnnnnnnnnrararararr  KKKKKKKKuuulüüpü  BBaaşa kanın   Halil TuT rhhan’ın eşliğinde e Pur-
saklaar  Beeeleleeleeeeeleleleddiid yey sisisi t arafa ındadan yaptırrılann spor tesislerinini
gezdilileer.. 
Kulüpp Başşkaannnnnnı  ı  Halil TTurrhhahahan, “Beleddiyye Başkanı  Selçukk 
ÇeÇeÇeÇeÇeÇeeÇeÇ tittitittittitiiiinn’nnnnnnnn inininnini  ddeessttteeeklklllleere i ilee kuullüülüübübb müz hallter branşına elindeen
geelen heheerşrşeyeyeeyyyeyyyyyyiiii yayaaaayayayayaappappppapappp ccaktır. YeYeYeYetet r ki halltet r dahil bütün spor 
brranşlarındaaa spoorculararımmmmızzızızzızz aaaaaaaa aa a hlhhhlhlhllh akakaaakakaklılılılı b bb bir şşeeke ildeded  yyettetişişşştititit ririririril-ll
sinn. Bizim şaampiiyon spsporcudaan n önö ce ahhlh aklı, disiplinli, ai-
lesine, kulübbbünee ve tüt m spor cccamaamiasınanaa ö  rnek olabilecek 
spporculara ihhtiyyacımız var”  diye e kokok nuştştuu.
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BÜLENT KARADAŞ
SPOR YAZARI 

Geleceğe tanıklık etmek...
Ülkemizde spora tek bir bakış açısı var...
Futbol hemen hemen herkesin oldukça yakından ta-
kip ettiği bir branş. Varsa yoksa futbol. Şöyle gerçek-
çi olmak gerekirse insanlara hak vermemek mümkün 
değil. Ülkemizde amatör spora bakışın tepeden tırna-
ğa değişmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
Çok yakın bir süreye öncesine kadar spor federasyon-
ları özerk bir yapıda değildi. Mehmet Atalay’ın başlat-
tığı hamle sonrasında özerk bir yapıya kavuşan fede-
rasyonlar, ilgi sıralamasında üst sıralarda yer almak 
için varını yoğunu ortaya koyuyor. 
Futbolun dışında takım sporlarının yanısıra ülkemiz-
de en fazla ilgiyi çeken branşların başında halter gel-
mekte. Dünyanın en eski organizasyonu olma özelliği-
ni taşıyan olimpiyat oyunlarında güreş ile birlikte hal-
ter madalya umudumuz olan bir branş. Belki klasik 
bir söylem olacak ama Naim Süleymanoğlu ile başla-
yan başarı öyküleri, Halil Mutlu, Taner Sağır, nurcan 
Taylan gibi isimlerle devam etti. Halterin sevilmesin-
de önemli rol üstlenen bu sporcularımızı genç ve ye-
tenekli isimler örnek aldı, almaya da devam ediyor.
Ancak son yıllarda Türk sporunun başının belası olan 
doping helteri de derinden sarstı. Üst üste patlak ve-
ren pozitif sonuçlar sonrasında Avrupa Halter Fede-
rasyonu Genel sekreterliği görevini de üstlenen Dr. 
Hasan Akkuş istifa etmek zorunda kaldı. Zorlu bir sü-
recin içerisine giren camiaya devlet sahip çıktı desek 
herhalde yalan olmaz. Göreve gelir gelmez doping ile 
amansız bir mücadele giren Tamer Taşpınar ve eki-
bini zorlu bir süreç bekliyordu. Dünya şampiyonası-
na temiz sporcu bulmakta zorlanan yönetimin en zor 
günleri geride bıraktığını söyleyebiliriz. Son olarak 
Antalya’da organize edilen ve halterde faaliyeti olma-
yan illerin bile davet edildiği seminere bizde yerinde 
tanıklık ettik. Seminerdeki teknik konular bizi fazlasıy-
la ilgilendirmedi. Ancak özellikle İbrahim Yanmış’ın ile 
Çınar Yazıcı’nın anlattıklarını dğkkate almamak müm-
kün değil. Bana göre kısa sürede tamamlanan semi-
nerin daha kapsamlısı ve uzun sürelisinin en kısa za-
manda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tüm so-
runların masaya yatırıldığı, camianın kendi sorunları-
nı kendi içerisinde çözebileceği, kaynaşmanın sağla-
nacağı bir seminer. 
Halter bana göre geleceğe umutla bakıyor. Bunu ant-
renörlerin ve halteri yönetenlerin gözünde gördüm. 
Zaten böyle olmazsa camia  hep birlikte yok olmaya 
mahkumdur. Zaman didişme, çekişme ve birbirini çe-
kememeyi bir kenara bırakıp ‘kenetlenme’ zamanıdır. 
Zaman Türk halterini el birliği ile yeniden zirveye taşı-
maktır. Genç, pırıl pırıl bir gençlik Anadolu’da çalışma-
larını aralıksız sürdürüyor. Gelin hep birlikte bu genç-
lerimizin yolunu aydınlatalım, onların büyük başarıla-
ra imza atabilmesi için elimizi taşın altına sokalım....



FFeeddeerraasyon Yönetim Kurulumuz 30 Kasım 2013 tarihinde Antalya Miracle Resort Hotel’ 
de toplandı. Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar başkanlığında toplanan yönetim 

kurulumuz 2013 yılı içerisinde yapılan faaliyetleri değerlendirirken 2014 yılında yapıla-
cak olan yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri de görüştüler. 

YÖNETİM KURULU 
ANTALYA’DA TOPLANDI
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Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya’da bir takım in-
celemelerde ve ziyaretlerde bulundu. Baykan, ilk olarak 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve Konya spo-
runun önde gelen isimleri ile birlikte yatırımlar, sayısal du-
rumlar ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 
Daha sonra yakın zamanda hizmete giren Konya Türkiye 
Olimpiyat Hazırlık Merkezini (TOHM) inceleyen Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, sporcular ve antrenörlerle bir ara-

ya gelerek sohbet etti.  Mehmet Baykan, burada yaptığı ko-
nuşmada, “Hepiniz bizler için değerli birer sporcusunuz. Ça-
lışmalarınızla birlikte daha iyi seviyelere geleceğinizi ümit 
ederek, bu tür hizmetleri size sunmaktan mutluluk duyuyo-
ruz. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Her türlü sıkıntılarınızı çe-
kinmeden bizlere söyleyerek sizler için
en iyisini yapma gayretinde bulunacağız.
Hepinize çalışmalarınızda
başarılar diliyorum” dedi.

BAYKAN’DAN KONYA TOHUM’A ZİYARET
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Dopingli çıkan sporcu alt limit olan  iki yıl  
ceza alıyordu. Bu ceza 4 yıla çıkartıldı.

Doping örnekleri  
8 yıl yerine 10 yıl saklanacak

10 yıl önce yapılan testler 
yeniden analiz edilecek 

Akıllı ve bilgiye dayalı örnekler toplanacak.
Değişen değerlere dikkate alınacak.

Biyolojik pasapart uygulaması daha da 
yaygınlaşacak.Müsabaka öncesi ve sonrası 

alınan  doping numuneleri müsabaka 
dışında da  haber verilmeksizin yapılacak.

Steroid profi li çıkartılacak

Kan profi li  tespit edilecek

Genetik yapısı incelenip, 
bir profi l belirlenecek

Metepolitik profi li çıkartılacak 

İşte WADA anayasası
Uluslar arası Anti Doping Ajansı(WADA) 
sporda dopinge karşı sıfır tolerans slo-
ganıyla  yeni bir yol haritası belirledi. 
WADA anayasası olarak kabul edilen ka-
rar  Joenesburg’da yapılan  toplantıda 
ele alındı ve uygulamaya konulması için 
tüm ülkelerin TMOK Başkan ve yöneti-
cileri oybirliği ile kabul ettiler. 2015 yı-
lından itibaren uygulamaya konulacak 
WADA’nın  dopingle mücadele  için ka-
bul ettiği maddeler şöyle:
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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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