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Sporumuz yeﬂersin diye!
2004 y›l›ndan bugüne Spor Toto;
Devletimize 2.733.919.805,00 TL,
Futbol Kulüplerimize 917.282.042,00 TL,
Sosyal Kuruluﬂlarımıza 869.550.267,00 TL,
ve Halkımıza 7.014.282.995,00 TL.
Ayrıca ülkemiz 470 adet yeni spor tesisi kazandı.
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2010’un ardàndan

Halter Federasyonu Baýkanç
Dr Hasan AKKUü

Baýarçlarla dolu bir yçlç geride bçrakmançn huzuru ile tüm halter
dostlarçnç saygçyla selamlarçm.
Gerçekten 2010 yçlç federasyonumuz için çok uzun bir yçl oldu.
Önümüzde ulusal ve uluslar arasç ýampiyonalar ve bunlarçn kamp
programlarç, antrenör, hakem ve minik sporcularçmçz için seminerleri içeren yoþun bir programçmçz vardç.
Tabii halter dünyasçnçn sabçrsçzlçkla beklediþi Antalya 2010 Dünya
Halter üampiyonasç da yoþun mesai gerektiren bir organizasyondu. Bu organizasyon aynç zamanda 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarç için ilk kota müsabakasç niteliþindeydi. Yani federasyon olarak hem organizasyon aççsçndan hem de sportif aççdan baýarçlç
olmak zorundaydçk.
2010 yçlç faaliyetlerimiz üubat ayçnda Kayseri’de düzenlediþimiz
Büyükler Kulüpler Türkiye üampiyonasç ile baýladç. Aralçk ayçnda
Alanya’da düzenlediþimiz Büyükler Ferdi Türkiye üampiyonasç ile
2010 yçlç faaliyetlerimizi bitirdik.
2010 üubat ve Aralçk aylarç arasçnda Büyükler, Gençler, Yçldçzlar ve Minikler kategorilerinde Türkiye üampiyonalarç düzenledik.
Her ýampiyonamçz organizasyon, katçlçm ve yarçýma kalitesi aççsçndan uluslar arasç müsabaka niteliþindeydi.
Bunun yançnda milli takçm sporcularçmçz Dünya ve Avrupa üampiyonalarçnda Yçldçzlar, Gençler, Büyükler ve 23 Yaý Altç kategorilerinde yarçýtçlar. Bütün bu müsabakalarda sporcularçmçz bireysel madalyalarçn yançnda takçm halinde de ilk üç takçm arasçnda
yer aldçlar.
Antalya’da organize ettiþimiz Büyükler Dünya üampiyonasçnda
ilgi ve katçlçm çok üst düzeydeydi. Aççlçýçnç Sayçn Meclis Baýkançmçz Mehmet Ali üahin’in yaptçþç ýampiyona boyunca Genel Müdürümüz Yunus Akgül bizlerle birlikteydi. üampiyonada sporcularçmçz dünya rekoru derecelerinin yançnda altçn, gümüý ve bronz
madalyalar kazandçlar.
2010 yçlç sonunda milli takçm sporcularçmçz toplam Dünya ve Avrupa üampiyonalarçnda 24 Altçn, 32 Gümüý ve 32 Bronz olmak
üzere toplam 89 madalya kazandçlar.
2010 yçlçnçn sonunda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüþünün uluslar arasç müsabakalarda kazançlan madalya sayçlarçna göre yaptçþç sçralamada federasyonumuz 3545 puanla en baýarçlç federasyon olurken, Taekwondo 1719 2. sçrada , Güreý 1582 3. sçrada ve
Atletizm Federasyonu 830 puanla 4. sçrada yer almçýtçr.
Bugün federasyonumuz ulusal ve uluslar arasç arenada en itibarlç
ve baýarçlç federasyonlar arasçndadçr. Elbette bu baýarçmçzç kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sporcularçmçz ve hakemlerimizle birlikte
elde ettik, bu nedenle bütün camiamçza ýükranlarçmç sunarçm.
Saygçyla

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül:

Halter katarà doôru yolda ilerliyor
Türk spor bürokrasisinin en tepesindeki kiýi. Gece
gündüz demeden, herhangi bir coþrafya ayrçmç yapmadan çalçýçyor. ûnceliyor, karar veriyor, uygulamaya geçiliyor. Tesisler yapçlçyor, kaynak yaratçlçyor, organizasyonlar, turnuvalar Türkiye’ye kazandçrçlçyor. Hepsinin altçnda karar verici olarak imzasç var.
Türk sporu son zamanlarda hiç olmadçþç kadar geliýkin durumda. Topyekün bir kalkçnma hamlesinin baý
döndürücü ivmesinin içindeyiz. Bu hçzlç kalkçnma ve
kalkçýmançn baý mimarç ýüphesiz Gençlik ve Spor
Genel Müdürü Yunus Akgül.
Bu kalkçnma hamlesinin içinde ön sçralarda yarçýan
halterle ilgili görüýlerini almak istedik, bizi kçrmadç.
Yunus Akgül’ün halterle ilgili olarak dergimize verdiþi kçsa mülakat ýöyle...

Gençlik ve Spor Genel Müdürü
Yunus Akgül

Halter katarç Türkiye’de
doþru bir yolda emin
adçmlarla hedefe varçyor. Bizim hedeÐmiz;
Londra Olimpiyatlarç’na
en çok halterci ile katçlçp en çok madalyayç
elde etmek.

TÜRK HALTERüNüN GELECEĀü üLE
üLGüLü DÜýÜNCELERüNüZ NELER?
Bugün Türk sporunun lokomotif branýlarçndan birisi olan halter, uluslararasç ýampiyonalarda yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Bayan halterindeki üstünlüþümüz, erkek sporcularçmçzçn Rusya Kazan’da
yapçlan Avrupa üampiyonasç’nda aldçklarç derecelerle dengelenmeye baýlandç. Daha önce önemli ýampiyonalarda önde olan bayanlar, son Avrupa
üampiyonasç’nda erkeklerin ataþçyla karýçlaýtç. Bu
geliýme elbette sporun tepesinde bulunan birisi olarak beni son derece mutlu ediyor…
Erkeklerde de yeniden bir yapçlanma içine girdik. Bu
artarak devam edecek ve biz gerek bayanlarda gerek erkeklerde olimpiyatlara rekor sayçda bir sporcu ile katçlacaþçz. Türk halterinin geleceþi bu aççdan
parlak görünüyor…
OLüMPüYAT, ULUSLARARASI TURNUVALAR VE HALTER...
SüZE HANGü DÜýÜNCELERü ÇAĀRIýTIRIYOR?
Türkiye genç nüfusa sahip büyük bir ülke. Biz genel
müdürlük olarak Türkiye’de sporun tabana yayçlmasçnçn yanç sçra, daha üst düzey sporcularçn yetiýtirilmesi için de çaba harcçyoruz. Türkiye olarak bizim
en büyük hedeÐmiz olimpiyat gibi amatör sporun
“oscarç” kabul edilen, bu en prestijli organizasyonda daha çok madalya kazanmak ve daha çok sporcu
ile katçlmak.
Geçmiý olimpiyatlara baktçþçmçzda Türkiye’nin belirli branýlarda sporcu ile olimpiyatlara katçldçþçnç görürüz.
Biz bunu daha çeýitlendirmek istiyoruz. Türkiye’nin
olimpiyat oyunlarçnda daha önce temsil edilmediþi
yüzme, cimnastik, badminton, tenis, kürek, eskrim,
hatta 7 kiýilik rugby’de bile Londra Olimpiyatlarç’na
gitmenin mücadelesini veriyoruz.
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Olimpiyat gibi çok önemli bir spor organizasyonunda madalya kazanan sporcularçmçzçn varlçþç elbette bizleri son derece
mutlu kçlçyor ve gurur veriyor.
TÜRK SPORUNUN LOKOMOTüFü HALTERüN ALTYAPIYA VERDüĀü
ÖNEM SüZCE YETERLü Mü?
Sadece halter deþil tüm olimpik branýlarçn altyapçya önem
vermesi, bizleri son derece mutlu eder. Bir branýçn baýarçlç
olabilmesi için altyapçya verilen önemi yok sayamazsçnçz. Biz
de altyapç yatçrçmlarçnç çok önemsiyoruz. Zira biz Türkiye’de
altyapçyç ne kadar doþru tesis edebilirsek, üst yapçya o aranda daha baýarçlç sporcular ççkacaktçr. Bundan dolayç halterde olduþu gibi diþer branýlarda da altyapçyç destekliyoruz. Bu
konuda sürekli olarak, federasyon baýkanlarçmçzç altyapçya
destek vermeleri adçna teývik ediyoruz.
NAüM SÜLEYMANOĀLU VE HALüL MUTLU, TÜRK HALTERüNüN GELüýMESüNDE ÖNEMLü BüRER FüGÜR. BU üSüMLERüN BIRAKMASINDAN
SONRA TÜRK HALTERüNüN GELüýMESü SüZCE HANGü AýAMADA?
Türkiye’de halter önce Naim, ardçndan Halil ile sevilen bir
spor oldu; yine onlar sayesinde popüleritesi arttç. Naim ve
Hallil gibi büyük ýampiyonlarçn açtçþç bu yoldan daha sonra
diþer Türk çocuklarç çok büyük baýarçlara imza attç. Halterin
Türkiye’de geliýmesi aççsçndan Naim ve Halil’in katkçlarç asla
unutulamaz. Onlar Türk sporunda büyük ççþçr açtçlar ve büyük baýarçlara imza attçlar.
Bugünkü Türk halterine baktçþçmçzda, genç ýampiyonlar uluslararasç ýampiyonalarda mükemmel sonuçlara imza atçyorlar. Halter katarç Türkiye’de doþru bir yolda emin adçmlarla
hedefe varçyor. Bizim hedeÐmiz; yukarçda da bahsettiþim gibi
Londra Olimpiyatlarç’na en çok halterci ile katçlçp en çok madalyayç elde etmek.
GSGM’NüN HALTERE BAKIýI NEDüR?
GSGM’nin sadece haltere bir bakçýç yok, olamaz da. Bizim için
60 federasyon da makbuldür. Hangi federasyonumuz baýarçlçysa bizim için saygçdeþerdir. Federasyonlarçn bizim nezdimizde bir ayçrçm söz konusu olamaz. Halter ne kadar önemliyse, güreý, tekvando, yüzme ve diþerler ide bizim için aynç
deþerdedir.
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DOPüNG KONUSUNDA
üZLENEN YOL SüZCE DOĀRU MU?
Türkiye, son yçllarda dopingle
mücadelede tüm dünyançn takdirini kazanan bir ülke oldu. Biz
ýampiyonluklarçnç tertemiz olmasçnç destekleyen bir anlayçýa sahibiz. Sporcularçn dopingle
birlikteliþini ise zul sayarçz. Bundan dolayç tüm federasyonlarla yaptçþçmçz toplantçlarda dopingle mücadelede kendilerine sürekli uyarçlarda bulunuyoruz. Türkiye olarak üniversitelerle olan iýbirliþimiz en üst düzeyde. Türkiye’nin ayrçca doping konusundaki tesislerini geniýletiyoruz. Hacettepe Doping Merkezi, yenilenen yapçsçyla gelecekte
yine Türk ve yabancç sporculara
hizmet verecek.

DÜNYA ĀAMPþYONASI- ANTALYA

Antalya’da gövde gösterisi yapték
2010 Dünya Halter
üampiyonasç 81 ülkeden
561 sporcunun katçlçmç ile
Türkiye Halter Federasyonu’nun
ev sahiplþinde Antalya’da baýarçlç
bir organizasyonla yapçldç
Sporun güneydeki baýkenti olma yolunda hçzlç adçmlarla ilerleyen Antalya, 2010
Dünya Halter üampiyonasçna da baýarçyla
ev sahpliþi yaptç.
2012 Londra Olimpiyatlarç için kota müsabakalarçnçn ilki olan Dünya üampiyonasçna 81 ülkeden 561 sporcu katçldç. Antalya
Expo Center’da düzenlenen Dünya Halter
üampiyonasç, TBMM Baýkanç Mehmet Ali
üahin’in de katçldçþç törenle 16 Eylül 2010
günü baýladç. Aççlçý törenine, TBMM Baýkanç Mehmet Ali üahin’in yanç sçra, Antalya Büyükýehir Belediye Baýkanç Mustafa
Akaydçn, Uluslararasç Halter Federasyonu
Baýkanç (IWF) Tamas Ajan, Antalya Milletvekili Sadçk Badak, Basçn ûlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türkiye Halter Federasyonu Baýkanç Hasan Akkuý,
Anfaý Yönetim Kurulu Baýkanç Mustafa
Çalçk ile sporcular, teknik heyetler, sporseverler katçldç.
Törende ilk olarak, ýampiyonaya katçlan
ülkelerin bayraklarçnçn geçiýi izlendi. Ardçndan ûstiklal Marýçmçz okundu ve aççlçý
konuýmalarçna geçildi.
ûlk sözü alan TBMM Baýkanç Mehmet Ali
üahin, konuýmasçna, ýampiyonaya katçlan
ülkelerin temsilcileri ve sporcularçnç se-
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lamlayarak baýladç. Antalya’da her yçl
183 ülkeden 10 milyondan fazla insançn tatilini geçirdiþini, kentin dünya
halter ailesinin mensuplarçnç aþçrladçþçnç kaydeden üahin, bundan mutluluk duyduþunu söyledi. Organizasyonun Antalya’nçn spor turizmine büyük katkç saþlayacaþçnç dile getiren
üahin, bu nedenle Uluslararasç Halter
Federasyonu ile Türkiye Halter Fede-rasyonu yöneticilerine teýekkür etti.
Ülkemizin özellikle son yçllarda önemli geliýmelerle sporda ataþa kalktçþçnç, bilindiþi gibi Dünya Basketbol üampiyonasçnç baýarçyla düzenlediþini kaydeden üahin,
Antalya’nçn da Dünya Halter üampiyonasç organizasyonunu baýarçyla tamamlayacaþçna inandçþçnç vurguladç..
Türkiye’nin, Dünya Halter üampiyonasç ile yeni bir organizasyona daha
ev sahipliþi yapmançn kçvancçnç taýçdçþçnç ifade eden üahin, “Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Türkiye daha büyük organizasyonlara muktedirdir. 2020 Olimpiyatlarç’nç
ûstanbul’da düzenlemeyi istiyoruz.
Umarçm bunu da baýaracaþçz” dedi.
Sporun dünya barçýçna katkçda bulunduþunu, insanlar arasçndaki dostluþu ve kardeýliþi pekiýtirdiþini kaydeden üahin, Antalya’da düzenlenen

ýampiyonançn da dünya barçýçna katkat
kç saþlayacaþçna inandçþçnç dile getirdi. Dünyada farkç ülkeler, milletler ve farklç kültürde milyarca insançn yaýadçþçnç hatçrlatan TBMM Baýkanç üahin, “Tüm bu farklçlçklar içerisinde insanlarçn anlaýabileceþi bir
tek dil var, bu da spor dilidir. Antalya da buna katkç saþlayacak” diye
konuýtu. Konuýmalarçn ardçndan
TBMM Baýkanç üahin, yeniden kürsü-

ye gelerek,
gelerek baýarç dilekleriyle Dün
Dünya Halter üampiyonasç’nç açtç. üahin,
ýampiyona organizasyonu için Uluslararasç Halter Federasyonu Baýkanç Tamas Ajan, Türkiye Halter Federasyonu Baýkanç Hasan Akkuý ile
Antalya’daki yöneticilere plaket verdi. Halter Federasyonu Baýkanç Akkuý da üahin’e plaket sundu. Aççlçý
töreninde Karizma Show adç verilen
grup da akrobasi gösterisi yaptç.

DÜNYA ĀAMPþYONASI- ANTALYA

TBMM Baýkané Āahin’den Ajana’a plaket
TBM
aket
Uluslararasê Halter Feederasyonu Baþkanê (IWF) Tamas Ajan Türkiye’nin bir spor ülkesi, A
Antalya’nên da spor, kültür ve turizmin cennet
etti olduýunu söyledi. Ajan, Türkiye’nin önümüzdeki 16 yêl içinde keeesinlikle bir olimpiyat
oyunu düzenleyeceýinne inandêýênê vurguladê. Türkiye’nin halterde çok önemli dünya þaaampiyonlarê yetiþtirdiýini belirten Ajan, Naim
m Süleymanoýlu ve Halil Mutlu’nun olimpiyatlarda üç defa üst üstte altên madalya kazandêrdêklarênê hatêrlatara
ara
raak þunlarê söyledi: “Tüm dünya Türkiye’nin ne kadar büyük bir ülkee olduýunun farkênda.
Ben ayrêca, þampiyo
piyo
iyonnaya katêlan 81 ülke adêna halter sporuna verdiýiniz destekten ötürüü teþekkür
t
ediyorum.”

AKKUûû’TAN IWF’YE TEûûEKKÜR
Türkiye Halter Federasyonu Baýkanç Hasan Akkuý da Dünya Halter
ü ampii yonas ç’nç
’ A ntt alya’d
l ’da dü
düze nlel
mekten gurur duyduþunu belirterek, 2006 yçlçnda bu organizasyonun
Tü rki
k i ye’d
’d e yap çlmasçna
l
k arar veren
IWF’ye teýekkür etti.
üampiyonaya 81 ülkeden 561 sporcunun
katçld
kat
tçldçþ
çþçn
þçnçç beli
belirt
rten
ten Akk
kkuý
uý, sl
slog
logan
anllarç
larçnç
nçn
n
“2012 Londra Olimpiyatlarçna ilk adçm”
olduþu
þ nu kayydetti.
üamp
üa
mpiy
iyon
onad
adaa dü
düny
nyan
ançn
çn en iy
iyii ha
halt
lter
erci
cile
lerinin podyuma ççkacaþçnç belirten Akkuý,
“Sporcular, dünya barçýçna katkç saþlamak ve uluslararasç dostluþu
þ pekiýýtirmek için de yarçýacaklar” diye konuýtu. Akkuý, ýampiyonançn TBMM Baýkanç Mehmet Ali üa
ü hin’in himayyesinde gerçekleýtirildiþini sözlerine ekledi.
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Āampiyona rekorla baýladé
Ülkemizde, evsahplþimizde düzenlenen Dünya Halter üampiyonasç’nçn
ilk günü rekorla baýladç. Olimpiyat
ve Avrupa üampiyonu milli sporcumuz Nurcan Taylan, Antalya Expo
Center’da yapçlan Dünya Halter
üampiyonasç’nda tarih yazdç. 48 kiloda yarçýan sporcumuz, üç altçn madalya kazançp bir de dünya rekoru
kçrdç. Nurcan Taylan bu sonuçla kariyerindeki ilk dünya ýampiyonluþuna
da imza atmçý oldu. üampiyonadaki
diþer temsilcimiz Sibel Özkan ise iki
gümüý, bir bronz madalya kazandç.

1
10

SûLKMEDE DÜNYA REKORU
üampiyonada 48 kiloda mücadele
eden Nurcan Taylan koparmadaki birinci hakkçnda 90 kilo kaldçrdç. ûkinci
hakkçnda 93 kiloyla koparmada altçn
madalya kazanan Taylan, aþçrlçþçnçn
neredeyse iki katçnç (1,9375) kollarçnda yükseltti. Üçüncü hakkçnda 99
kilo ile dünya rekoru deneyen Taylan, bu dereceyi bir baýka ýampiyonaya sakladç.
Silkmede ilk hakkçnda 112 kiloyu sçrtlayan Nurcan Taylan ardçndan 116 kiloyu kaldçrarak altçn madalyayç ga-

rantiledi. Taylan, daha sonra 121 kilo
dünya rekoru için podyuma geldi.
121 kiloyu da kaldçran Nurcan Taylan, dünya rekorunun sahibi oldu. Bu
aþçrlçk da Nurcan’çn vücut aþçrlçþçnçn tam iki buçuk katç anlamçna geliyordu.
Aynç kiloda yarçýan diþer sporcumuz
Sibel Özkan da koparmadaki 90 kiloluk derecesiyle gümüý madalya kazandç. Silkmedeki ilk hakkçnda 110
kilo aþçrlçk kaldçran Özkan, ikinci hakkçnda 115 kilo ile bronz madalyayç garantiledi. Üçüncü hakkçnda 119 kiloyu

deneyen Özkan, bu hakkçnda baýarçsçz oldu. Özkan, toplamda 205 kiloya ulaýarak gümüý madalya aldç.
“ ÜLKEMDE TARüHE GEÇTüM ”
Nurcan Taylan koparma ve silkmede birinciliþi elde ederken toplamda da 214 kiloyla altçn madalyayç da
boynuna takmayç baýardç. üampiyonayç 3 altçn madalyayla tamamlayan Nurcan Taylan, dünya rekorunun ardçndan
Türk bayraþçyla tur attç. üampiyon sporcumuz “Olimpiyat tarihimizde altçn madalya alan tek bayan sporcuydum. Dünya ýampiyonasçnda 3 altçnç dünya rekoruyla süsleyen bayan sporcu olarak tarihe geçtim. Kendi ülkemde tarih yazdçm.
Çok mutluyum” diye konuýtu.
Nurcan Taylan, böylece Olimpiyat ve
Avrupa ýampiyonu unvanlarçnçn yançna dünya ýampiyonluþunu da eklemiý
oldu. Taylan’a madalyasçnç TBMM Baýkanç Mehmet Ali üahin taktç.
Sibel Özkan ise, saþlçk nedenlerinden
vücudunda su kaybç oluýtuþunu ve bunun kramplara neden olduþunu belirterek, “Buna raþmen elimden geleni yapmaya çalçýtçm. Nurcan arkadaýçmç tebrik ediyorum. Ben de bir altçn almayç
bekliyordum ama nasip deþilmiý” yorumunu yaptç.
Baýarçlç milli sporcu bundan sonraki hedeÐnin Londra Olimpiyatlarçndan altçn
madalya ile dönmek olduþunu söyledi.

DÜNYA ĀAMPþYONASI- ANTALYA

48 kiloda üç altçn alçrken
bu derecesini silkmedeki
121 kiloluk dünya rekoru ile
taçlandçran Nurcan Taylan,
ülkemizin gururu olmayç
sürdürdü
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Aylin’den iki gümüý, bir bronz
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Günün müsabakalarçnç IWF Baýkanç Tomas Ajan, Gençlik ve Spor Genel
Müdürü Yunus Akgül, Ak Parti Sivas
Milletvekili Hamza Yerlikaya ve Halter
Federasyon Baýkançmçz Hasan Akkuý’
takip etti, sporcularçmçza destek verdi.
Koparmada 90 kilo ile bronz madalya kazanmasçnçn ardçndan silkme mücadelesi için podyuma ççkan Aylin, ûlk
hakkçnda 115, ikinci hakkçnda 117 kilo
kaldçrdç. Son hakkçnda 121 kilo kaldçran milli halterci kendisinden sonra
podyuma ççkan Çinli Xiaoting Chen’in
122 kiloda baýarçlç olmasç üzerine altçn
madalyayç kaççrdç.
Koparmada 90, silkmede 121 kilo kaldçran Daýdelen, toplamda da 211 kilo
aþçrlçþa ulaýarak, Dünya ûkincisi oldu.
Daýdelen, ýampiyonayç 2 gümüý, 1
bronz madalya ile tamamladç.

Bayanlarda 53 kiloda yarçýan Aylin Daýdelen silkme ve toplamda gümüý, koparmada bronz madalya kazandç.
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YENû DÜNYA REKORU
Öte yandan, silkmede
Kazakistan’dan Maiya
Maneza 143 kilo aþçrlçk
kaldçrarak dünya rekoru
kçrdç. Taylandlç Pawina
Thongsuk’un 2006’da
142 kilo kaldçrarak sahibi olduþu rekoru kçran
Maneza, altçn madalyançn da sahibi oldu.
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AYĀEGÜL

umut verdi
17 yaýçnda gösterdiþi performansç,
Ayýegül Çoban’a baþlanan
umutlarç yeýertti
53 kilo B grubunda podyuma
ççkan 17 yaýçndaki en genç
sporcumuz olan Ayýegül Çoban, koparma kategorisinde ilk iki hakkçnda 68 kiloyu
kaldçramadç. Üçüncü ve son
hakkçnda yine 68 kiloyu deneyen Çoban, bu kategoride
on birinci oldu.
Silkme kategorisi için tekrardan podyuma gelen Ayýegül Çoban ilk iki hakkçnda 92 ve 95 kilolarç rahatlçkla kaldçrdç. Üçüncü hakkçnda 98 kiloyu deneyen Çoban
baýarçlç olamayarak sekizinci sçrada yer aldç. Toplamda
163 kilo kaldçran Ayýegal Çoban, B kategorisini 10. sçrada tamamalarken, ilerisi için
umut verdi.

BAYANLAR MADALYA SIRALAMASI
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Séra Ülke
1
Çin
2
Rusya
3 Kazakistan
4 Türkiye
5
Kuzey Kore
6 Ermenistan
6 Polonya
8 Beyaz Rusya
9 þran
10 Romanya
11 Almanya
12 Ukrayna
13 Güney Kore
14 Kolombiya
14 DominikC.
16 Küba
17 Mésér
18 Endonezya

Altén
14
9
5
4
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Gümüý
12
8
0
7
4
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
0
0

Bronz
6
8
1
4
3
3
3
2
1
2
0
2
4
1
1
0
2
1

Toplam
32
25
6
15
10
7
7
5
4
4
2
4
5
2
2
1
2
1
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Antalya’daki yarçýmada Mete
Binay’ç Tokat’tan gelen ailesi de yalnçz bçrakmadç. Binay’ç
eýi Emine hançm, iki yaýçndaki oþlu Arda, babasç Abil ve
Züleyha ile kayçnpederi Fazli Çiftçi ile kayçnvalidesi Güler
Çiftçi de izledi.

Dünya Halter üampiyonasç’nda
erkeklerde ilk altçn, 69 kiloda
Mete Binay’dan geldi. 2005 yçlçnda Dominik Cumhuriyeti’nde ikincilik basamaþçna ççkan Binay, beý
yçl aradan sonra bu kez
altçn madalyayç boynuna
taktç. Sporcumuz toplamda bronz madalya kazandç. Milli sporcumuz Mete
Binay, Çinli rakibi Hui Liao
ile adeta taktik savaýç verdi. Sporcumuz ilk hakkçnda 156 kiloyu kaldçrdç. Ardçndan 160 kiloda da baýarçlç olan Mete, aynç aþçrlçþç Liao’nun da kaldçrmasçna raþmen, tartç
avantajçyla birinci sçrada yer aldç. Son haklarda hem Binay, hem de Çinli sporcu dünya rekoru denediler. Her iki sporcu da dünya rekoru olan 166 kiloyu kaldçramadç ve
Türkiye erkeklerde ilk altçn madalyasçna
ulaýtç.
Milli haltercimiz Mete Binay, zayçf olduþu
silkmede derece yapabilmek için sçnçrlarçnç zorladç. ûlk hakkçnda 175 kiloda baýarçlç olmasçna raþmen 181 ve 182’yi denemelerinde kaldçramayarak, silkmeyi 10. sçrada
tamamlarken, toplamdaki 335 kilo sporcumuza bronz getirdi. Çinli sporcu, Hui Liao
ise silkmede 198 kilo kaldçrçp, yeni Dünya
rekorunun da sahibi oldu.

Erkeklerde ilk ve
tek altén Mete’den
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Bilgin Erol’dan iki madalya
Dünya Halter üampiyonasç’nçn 3. gününde
yarçýan 62 kilo sporcumuz Erol Bilgin, ülkemize iki madalya kazandçrdç. Koparmadaki ilk hakkçnda 138 kilo kaldçran Bilgin,
ikinci hakkç olan 143 kilo için podyuma ççktç ancak baýarçlç olamadç. Üçüncü hakkçnda 143 kiloyu kaldçrmayç baýaran haltercimiz koparmada gümüý madalyançn da sahibi oldu.
Kuzey Kore’den Un Guk Kim koparmada
147 kilo kaldçrarak altçn madalya alçrken,
Çin’den Jianjun Ding de 142 kilo ile bronz
madalyayç kazandç.

TOPLAMDA BRONZ GELDû
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Erol Bilgin, silkmedeki ilk hakkçnda 166
kilo aþçrlçþç kaldçrdç. ûkinci hakkçnda baýarçsçz olan ve 171 kilo aþçrlçþç üçüncü hakkçnda kaldçran Bilgin, toplamda 314 kiloya ulaýarak bronz madalya aldç. Böylece
baýarçlç haltercimiz Bilgin, koparmada aldçþç gümüý ile ýampiyonayç 2 madalya kazanarak tamamladç. Bu kategoride baýarçlç olan sporculara madalyalarçnç Halter
Federasyonu Baýkanç Hasan Akkuý, Halter Federasyonu As Baýkanç Ümit Durak ve
Dünya Halter Federasyonu’ndan bir yetkili taktim etti.

56 kiloda B grubunda yarçýan haltercimiz Gökhan Kçlçç,
koparma kategorisinde ilk hakkçnda
112 kiloyu kaldçrdç.
ûkinci hakkçnda 116
kiloyu deneyen Kçlçç baýarçlç olamadç.
Üçüncü hakkçnda
da aynç kiloyu deneyen ve kaldçran
Kçlçç, bu kategoriyi üçüncü sçrada tamamladç.
Silkme kategorisinde 130 kilo için tekrar podyuma gelen Gökhan Kçlçç bu
hakkçnda baýarçlç
oldu. ûkinci ve üçüncü hakkçnda 135 ve
137 kilolarç deneyen
Kçlçç, bu kilolarç kaldçramayçnca onuncu oldu. Toplamda
246 kiloya ulaýan
Kçlçç, ýampiyonayç onuncu sçrada tamamladç.

DÜNYA ĀAMPþYONASI- ANTALYA

Gökhan Kéléç ilk 10’a girdi

adé
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a
Semih m
77 kiloda podyuma
çççkan diþer Türk
halterci Semih Yaþh
ccç ise koparmada
kkaldçrdçþç 158 kilolluk aþçrlçkla Avrupa 6’ncçsç, silkmede
p
177 kiloluk kaldçrçýçyla Avrupa 10’uncusu, toplamda da
334 kiloluk kaldçrçýçyla Avrupa 7’ncisi oldu.
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ERKEKLER MADALYA SIRALAMASI
Séra

Ülke

1
2
3
3
5
6
7
8
9
9
9
12
13
13
13

Çin
Rusya
Kazakistan
Polonya
Türkiye
Kuzey Kore
Ermenistan
þran
Beyaz Rusya
Romanya
Ukrayna
Almanya
Mésér
Güney Kore
Dominik
Cumhuriyeti

Total

1
18

Altén

Gümüý

Bronz

Toplam

4
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

5
3
0
0
3
0
0
0
1
1
1
1
0
0

2
2
0
0
2
2
1
0
1
1
1
0
1
1

11
8
2
2
6
3
2
1
2
2
2
1
1
1

0

0

1

1
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Dünya halter camiasé Antalya’daydé
Antalya’da yapçlan Dünya Büyükler Halter üampiyonasçnda Bayan Milli Takçmçmçz, Dünya üçüncüsü oldu. Erkek Milli
Takçmçmçz, ettiþi puanlarla 17’inci sçradan 9’uncu sçraya yükseldi.
81 ülkeden 657 sporcunun katçldçþç limpiyat kaliÐkasyonlarçnçn belli olduþu ýampiyona rekor bir katçlçmla
sona erdi.
Kremlin Otel’de yapçlan kapançý seremonisine Dünya
Halter Federasyonu (IWF) Baýkanç Tamas Ajan, Türkiye
Halter Federasyonu Baýkanç Hasan Akkuý, katçlçmcç ülkelerin delegasyonlarç, sporcular ve birçok davetli katçldç.
Dünya halter Federasyonu Baýkanç Tamas Ajan
Türkiye’nin bir spor ülkesi olduþuna dikkati çekerek,
“Türkiye çok büyük Avrupa’da genç nüfusa sahip olan
en büyük ülke. Bu zamana kadar dünyançn en iyi spor
organizasyonlarçna imza attçnçz. Hepsinde de bu organizasyonda olduþu gibi baýarçlç oldunuz. Türkiye’de gerçek bir spor milleti olduþu kanaatindeyim” dedi.
Ajan, bu sözleri aççlçýtan sonra kapançýta da sarfederek ýampiyonayç ve Türkiye’ye olan hayranlçþçnç bir kez
daha dile getirdi.
Bu yçl oldukça yoþun bir dönem geçirdiklerini ve bir çok
spor organizasyonlarçna katçldçklarçnç da belirten Ajan,
“Bunlardan en önemlisi Türkiye’deki ýampiyonaydç ve
en iyi ýekilde de düzenlediniz. Bir çok rekor kçrçldç. Birçok olimpiyat kotasç verildi. Rekor katçlçmlç bir ýampiyonaya imza attçnçz. Antalya halter tarihinde yerini aldç”
diye konuýtu.
Ajan, tüm antrenör, sporcu ve hakemlere ýampiyonaya
katkçlarçndan dolayç teýekkür etti.
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Böylesine önemli bir ýampiyonaya
ev sahipliþi yapmançn verdiþi gururu dile getiren Türkiye Federasyon
“Baýkanç Dr. Hasan Akkuý, “‘2012
Londra Olimpiyatlarçna bir kçsçm
sporcuyu Antalya’dan göndermenin
mutluluþunu yaýçyoruz. Rekor bir
katçlçmla 81 ülkeyi Antalya’da aþçrlamançn gururunu yaýadçk. üampiyona sçrasçnda meydana gelmiý
olabilecek olumsuzluklardan dolayç hepinizin hoý görüsüne sçþçnçyoruz” diye konuýtu.
Dünya Halter Federasyonu’na organizasyon için Türkiye’yi seçtikleri için teýekkür eden Baýkan Hasan
Akkuý, ýampiyonaya katkçda bulunan herkesi kutladç.

2009 yçlçnda Kore’de yapçlan Dünya üampiyonasçnda
da takçm halinde üçüncü olan
bayan haltercilerimiz, ev sahipliþi yaptçþçmçz ýampiyonayç da Dünya Üçüncüsü olarak
yerini korudu.
Erkeklerde 2003 yçlçndan bu
yana yapçlan dünya ýampiyonalarçnda madalya alamazken bu ýampiyonada Erol Bilgin ile madalya hasretimize
son verdik. Kore’de yapçlan
Dünya üampiyonasçnda on
yedinci sçrada yer alan erkek
haltercilerimiz bu sene sekizinci olarak dokuz basamak
birden yükseldi.

üampiyonada Çin, hem bayanlar hem erkeklerde ilk sçrayç alçrken, bayanlarda
Kazakistan ikinci, Türkiye üçüncü, Rusya dördüncü, Polonya beýinci, Tayland 6.
oldu. Erkeklerde de Rusya ikinci, Polonya
üçüncü, Özbekistan dördüncü, ûran beýinci, Güney Kore 6. sçrayç aldç.
üampiyonançn en iyi erkek haltercisi 69
kiloda yarçýan Çinli Hui Liao seçilirken,
en iyi kadçn halterci 75 kiloda yarçýan
Rusya’dan Tatiana Kashirina oldu.
Tören sonunda Dünya Halter Federasyonu Baýkanç Tamas Ajan, Federasyon Baýkan Dr.Hasan Akkuý’tan Uluslararasç Halter Bayraþç’nç alarak 2011
Dünya üampiyonasç’nçn düzenleneceþi
Fransa’nçn Halter Federasyonu yetkilisine teslim etti.

2012 Londra’da tam kadroyuz
Antalya’da yapçlan
Dünya Büyükler Halter
üampiyonasçnda Bayan
Milli Takçmçmçz, Dünya
üçüncüsü oldu. Erkek
Milli Takçmçmçz, ettiþi
puanlarla 17’inci
sçradan 9’uncu sçraya
yükseldi.

Türkiye Halter Federasyonu Baýkanç
Dr. Hasan Akkuý Dünya Büyükler Halter
üampiyonasç’nç, “Olimpiyatta tam kadroyuz3 sözleriyle deþerlendirdi.
üampiyonançn bitmesine yakçn bir basçn
toplantçsç düzenleyen Dr. Hasan Akkuý,
sorunsuz ýampiyona yaýandçþçna dikkati
çekerek “Müsabakalarçn büyük bir bölümünü tamamladçk. Hem sporcu katçlçmç,
hem de delagasyon anlamçnda rekor bir
katçlçm var. 81 ülkeden 561 sporcu organizasyona katçlçyor. Katçlan tüm takçmlar
olimpiyat kotalarçnçn verileceþi bu ýampiyonada en iyi sporcularçnç ülkemize getirdi. Evimizde sürekli olarak kçrçlan dünya rekorlarçna izliyoruz. Madalyalar ülkeler arasçnda paylaýçlçyor” diye konuýtu.
üampiyona öncesinde, özellikle bayanlarda hedeÑenen kotançn kazançldçþçnç vur-

gulayan Federasyon baýkançmçz Dr.Hasan
Akkuý, “üubat ayçndan bu yana hem bayan hem de erkek milli takçmçmçz soluksuz hazçrlandç. Buraya gelemeden önce
bazç hedeÑerimiz vardç. Bunlardan biri
bayanlarda olimpiyat kotasçnç maksimum
düzeyde kazanmak, erkeklerde ise ilk dokuz içerisinde yer alçp madalyalar ele etmekti. üu ana kadar hedeÑerimizi tutturduk. Son yçllardaki dünya ýampiyonalarçnda aldçþçmçz madalyalarçn fazlasçnç kazandçk. Bayanlarda takçm olarak ilk
üç içinde yer alçyoruz. Erkeklerde ise bir
sporcumuzun sçfçr çekmesi bizi çok etkiledi. Erkek milli takçmçmçzda ise oluýturduþumuz genç jenerasyonun meyvelerini toplamaya baýlçyoruz. Gençlerimizi
hemen müsabakalar sonrasç kampa alarak hem Gençler Avrupa üampiyonasçna
hemde 2011 yçlç için hazçrlayacaþçz” diyerek deþerlendirmesini tamamladç.
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Halterde Avrupa’nén da zirvesindeyiz
Organizasyon baýarçsç, uluslararasç saygçnlçk, kazançlan madalyalar ve çaþdaý eþitiminin uygulandçþç eþitim sistemi, Türk halterini Avrupa’nçn zirvesine taýçyor

Türk Halteri yeni bir sayfa açtç. Naim
Süleymanoþlu ve Halil Mutlu gibi eriýilmesi zor baýarçlara imza atan sporcularçn ülkesi Türkiye, gidenin yerine
yenilerini yetiýtirdiþini bir kez daha
kançtladç. Sözün özü, ülkemiz, artçk
kendi sporcusu ile zirve yürüyüýünde.
Adç doping ile ançlan bu braný ýimdi kendine bembeyaz bir sayfa açmçý
durumda. Hem olimpiyat
p y hem de dün-

ya ve Avrupa ýampiyonalarçnda ülkemize en fazla madalya getiren branýlardan biri olma özelliþini taýçyan halterde Federasyon, bu tablonun verdiþi özgüvenle önümüzdeki yçllar için de
bir hayli umutlu.
Son olarak Belarus’un baýkenti
Minsk’te yapçlan Avrupa üampiyonasçnda toplam 10 altçn, 5 gümüý ve 4
bronz madalya kazanan Türkiye, yarçýan tüm ülkeler tarafçndan beþeni
topladç. Özellikle bayan haltercilerimiz gösterdikleri performansla takçm
halinde Avrupa üampiyonu olmançn
gururunu yaýadçlar.
Özellikle doping konusunda çok ciddi sçnavlar verdiklerini dile getiren
Halter Federasyonu Baýkanç Dr. Hasan Akkuý, eski Bulgar ekolünü temizleyerek organizasyonlara tamamen
yeni, batçlç bir sistemle hazçrlandçklarçnç söyledi. Belarus’ta ýampiyonaya
katçlan tüm ülkelerin kendisine “Sanki Türkiye’deyiz” ýeklinde baýarç dilemesinin gurur verici olduþunu söyleyen Akkuý, “Federasyonumuz sadece

23
2
3

AVRUPA ĀAMPþYONASI- MþNSK

sportif alanda baýarçlç olmuyor. Organizasyonlar konusunda çok ciddi atçlçmlarçmçz
var. Elbette Avrupa üampiyonasç’nda madalyalar kazanmak mutluluk verici. Göreve
geldiþimizden itibaren uyguladçþçmçz programlarçn meyvelerini topluyoruz” yorumunu yaptç.

DOPûNG KONUSUNDA KARARLIYIZ
Halter Federasyonu olarak 2006 yçlçndan
bu yana 2500’ün üstünde doping kontrolü
yaptçklarçnç dile getiren Hasan Akkuý, beýinci yçla girmelerine raþmen, tek bir doping olayçna rastlanmadçþçnç belirtti. Türkiye Halter Federasyonu Baýkanç Dr. Hasan
Akkuý, “Halterde dopinge sçfçr tolerans”
programçyla artçk dünyada örnek gösterilen ülkelerin baýçnda geldiklerini, bazç ülkelerin halter federasyonlarç konu ile mücadele için kendilerinden yardçm istediklerini, Türkiye’nin konudaki tecrübesini diþer
ülkelere aktardçklarçnç aççkladç.
HALTER OKULLARDA YAYILIYOR
Türkiye’de halterin hçzla büyüdüþünü belirten Hasan Akkuý, altyapçya büyük önem
verdiklerini söyledi. Özellikle okullarda halterin yayçldçþçna deþinen federasyon baýkanç Akkuý, “Federasyonumuzun temel hedeÐ altyapçyç kalkçndçrmak. üu anda 30’a
yakçn okulumuzda halter branýç yapçlçyor.
Biz haltere çocuklarç 11 yaýçnda baýlatçyoruz. Ancak bu çocuklar 13 yaýçnda aþçrlçk
kaldçrmaya baýlçyorlar. Batç bilimini ve tekniþini alçyoruz. Bu sporu yapmak kolay deþil. Ancak Özel karakterli insanlar yapabilirler” diye konuýtu.

MûSK’TE AVRUPA’YI FETHEDENLER
03 –12 Nisan 2010 tarihlerinde Belarus’un baýkenti Minsk’te yapçlan
Avrupa Halter üampiyonasçnda yarçýan Erkek ve Bayan Milli Takçm
kaÐlemiz ýu isimlerden oluýtu:
KaÐle Baükanç: Dr. Hasan Akkuý
ûdareciler: Suzi ûrfanoþlu, Hasan ûýleyici, Fevzi Çelik
KaÐle Doktoru: Doç.Dr. ûbrahim Yanmçý
Müsabaka Hakemi: Suat Gücüyener
Erkek Milli Takçm
Teknik Direktörü: Raif Özel
Bayan Milli Takçm Teknik
Direktörü: Talat Ünlü
Erkek Milli Takçm Antrenörleri:
Muharrem Süleymanoþlu,
Hasan Toker
Bayan Milli Takçm Antrenörleri: Mustafa Doþan, Erkan Kayçr,
Nurcihan Gönül
Masör: Cemalettin Yçldçz
Masöz: Emine Akyol
Basçn Görevlisi Bülent Karadaý
ERKEK MđLLđ TAKIM
62 kilo: Gökhan Kçlçç,
Sedat Artuç
62 kilo: Erol Bilgin,
Bünyamin Sezer
69 kilo: Mete Binay
77 kilo: Semih Yaþcç,
Samet Keleý
85 kilo: ûzzet ûnce
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BAYAN MđLLđ TAKIM
48 kilo: Nurcan Taylan,
üaziye Okur
53 kilo: Emine Bilgin,
Aylin Daýdelen
63 kilo: Sibel üimýek
+ 75 kilo: Sibel Altçndaý,
Ümmühan Uçar
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Milli ýampiyonumuz Minsk’te koparma
ve silkmede altçna rekor kçrarak ulaýtç
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Taylan, kendisi ile yarçýçp cep herküllerimiz Naim Süleymanoþlu ve
Halil Mutlu’yu hatçrlatarak hem
koparmada hem silkmedeki ilk
kaldçrçýlarçnda Avrupa üampiyonluþunu ilan etti.
Nurcan Taylan, koparmada ilk
hakkçnda 85, ikinci hakkçnda ise
90 kilo kardçrdç. üampiyonluþu
garantileyen Taylan son hakkçnda ise 95 kiloda baýarçlç olamadç.
Milli sporcumuz silkmede ise adeta ýov yaptç. ûlk hakkçnda 108 kiloyu kaldçran Nurcan Taylan daha
sonra Avrupa rekorunu 118 kilo ile
denedi. 117 kiloluk Sibel üimýek’e
ait Avrupa rekorunu tarihe gömen
Taylan silkmede de altçn madalyançn sahibi oldu. Taylan toplamda ise 208 kilo ile yine madalyaya
ulaýan isim oldu.
GENÇ üAZûYE’DEN ûKû MADALYA
48 kiloda yarçýan diþer bir sporcumuz üaziye Okur ise silkme ve
toplamda bronz madalyançn sahibi oldu. Koparmada 78 kilo ile Avrupa dördüncülüþünü elde eden
genç sporcumuz, silkmede 95
kilo toplamda 173 kilo ile Avrupa
Üçüncülüþünü elde etti.
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Aylin rekorla Avrupa Āampiyonu
53 kilodaki
gururumuz Aylin
Daýdelen, Minsk’i
fethetti. Baýarçlç
sporcumuz üç altçn aldç,
silkmede 120 kilo ile
Avrupa rekru kçrdç
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Avrupa üampiyonasç’nçn ikinci gününde podyuma ççkan Aylin Daýdelen en yakçn rakibi Bulgar Boyonka Kostova ile büyük
bir çekiýme yaýadç. Koparmada
ilk hakkçnda 85 kiloyu deneyen
baýarçlç sporcumuz, baýarçlç olamadç. ûkinci hakkçnda 85 kiloyu kaldçran Aylin Daýdelen, son
hakkçnda 88 kiloyu kaldçrarak
Avrupa üampiyonu oldu. Silkme
müsabakalarçnda ise büyük heyecan ve çekiýme vardç. ûlk hakkçnda 110 kiloda baýarçlç olan
Daýdelen, ikinci hakkçnda ise
112 kilo kaldçrarak altçn madalyayç garantiledi. Son hakkçnda
ise 119 kiloluk Avrupa Rekorunu kçrmayç planlayan milli sporcumuz 120 kiloyu fazla zorlanmadan kaldçrarak büyük bir baýarçya imza attç. Aylin Daýdelen
toplamda elde ettiþi 208 kiloluk
derecesi ile üçüncü altçn madalyasçnç boynuna takmçý oldu.
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Sibel yüzümüzü
alténla güldürdü

63 kiloda yarçýan
Sibel üimýek silkme ve toplamda
altçn, koparmada
gümüý madalya
kazandç

AVRUPA ĀAMPþYONASI- MþNSK
Avrupa Halter üampiyonasç’nda ülkemiz madalyalara resmen ambargo koydu. Özellikle bayanlarda büyük baýarçlara imza atan milli takçm sporcularçna Sibel üimýek de eklendi. 63 kiloda yarçýan
Sibel üimýek silkme ve toplamda
altçn, koparmada gümüý madal-

ya kazandç. Baýarçlç sporcumuz Sibel üimýek silkmedeki ilk hakkçnda
127 kiloluk hakkçnda baýarçlç oldu.
ûkinci hakkçnda 134 kiloyu kaldçran üimýek, silkmede ve toplamda altçn madalyayç garantiledikten sonra son hakkçnda Avrupa rekoru kçrmak için 142 kiloyu dene-

di. Aþçrlçþa iyi konsantre olamayan
milli sporcumuzun rekor denemesi
baýarçsçzlçkla sonuçlandç.
Koparmada da 110 kiloluk derecesiyle gümüý madalya kazanan
sporcumuz toplamda 244 kiloluk
derecesi sonrasçnda altçn madalyançn sevinci yaýandç.

AVRUPA ĀAMPþYONASI- MþNSK
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METE BþNAY’DAN

þKþ MADALYA
Erkekler 69 kiloda Mete Binay
koparmada 149 kiloluk derecesi ile
gümüý, 314 kiloluk derecesi ile toplamda bronz madalya kazandç.
Avrupa Halter üampiyonasç’nda erkekler 69 kiloda Mete Binay koparmada 149, toplamda 314
kiloluk derecesi ile de bronz madalyançn sahibi
oldu. Mete Binay koparmadaki ilk hakkçnda 145
kiloyu denedi ve baýarçlç oldu. ûkinci hakkçnda
149 kiloyu kaldçrmayç baýaran Mete Binay, son
hakkçnda 151 kiloyu kaldçrmayç denedi. Kaldçrçý
sçrasçnda geciken Binay bu kiloyu kaldçramadç ve
gümüý madalya kazandç.
Silkmede ise ilk kaldçrçýçnda 160 kiloda baýarçlç olan Binay, ikinci hakkçnda 165 kiloda baýarçlç
olamadç. Sakat sakat son hakkçnç deneyen Mete
Binay 165 kiloyu kaldçrarak yarçýç beýinci sçrada
tamamladç. Mete Binay Toplamda ise 314
kiloluk derecesi ile Avrupa üçüncülüþünü elde etti.
Silkmede Romen Ninel Miculescu 180
kilo ile birinciliþi, Rus Mikhail Gobbev 171 kilo ile ikinciliþi Moldovalç Alexadru Spac 168 kiloluk derecesi ile üçüncülüþü elde etti. Toplamda birinciliþi Romen sporcu Ninel Miculescu 333 kilo ile elde ederken ikinciliþi ise Rus Mikhail Gobbev
319 kiloluk derecesi ile kazandç.

AVRUPA ĀAMPþYONASI- MþNSK

Avrupa’nén zirvesinde iki Türk
62 kilo
sporcularçmçz Erol Bilgin ve Bünyamin Sezer, yaptçklarç kaldçrçýlarla Minsk’te,
Avrupa’nçn
zirvesinde
yer aldç

Belarus’un baýkenti Minsk, Türk halterinin ismini tüm Avrupa’ya br kez
daha duyurduþu yer olarak tarihe
geçti. Avrupa Halter üampiyonasç’nçn
ikinci gününde sporcularçmçz muhteýem derecelere imza attç.
53 kiloda yarçýan, ve üç altçn madalyançn yanç sçra Avrupa rekoru da kçran Aylin Daýdelen’iden sonra sçra
erkekler 62 kiloda Türkiye’yi temsil
eden Erol Bilgin’le Bünyamin Sezer’e
gelmiýti. Bu iki sporcumuz, performanslarç ile rakiplerinin korkulu rüyasç oldular. Bilgin, Koparma’da 139,
toplamda ise 304 kiloluk derecesi ile
altçn madalya aldç. Bilgin silkmede

büyük bir talihsizlik yaýadç. Temsilcimiz, Romen sporcu Buci Antoniu’ya
karýç 20 gramlçk tartç dezavantajç ile
165 kiloluk kaldçrçýç ile gümüý madalyada kaldç. Altçn, Rumen halterciye gitti.
62 kiloda yarçýan diþer sporcumuz
Bünyamin Sezer ise koparmada 136
kiloluk kaldçrçýç sonrasçnda gümüý
madalya alarak takçm sçralamasçna
büyük katkç yaptç.
Bünyamin Sezer, koparmada kaldçrdçþç 135 kiloyla gümüý madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Sezer silkmede altçncç toplamda ise beýinciliþi elde etti.
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þzzet’ten
gümüý geldi
Avrupa Halter üampiyonasç’nçn beýinci
gününde erkekler 85 kiloda podyuma ççkan ûzzet ûnce, koparmada yaptçþç 170 kiloluk kaldçrçýç ile gümüý madalya kazandç.
ûzzet ûnce silkme müsabakalarçndaki ilk
hakkçnda 185 kiloda baýarçlç oldu. ûnce,
197 kiloluk ikinci hakkçnda sakatlandçþçndan, bu kiloda baýarçlç olamadç. ûzzet ûnce
son hakkçna ççkmayçnca silkmede 185 kiloluk derecesiyle beýinciliþi elde etti.
Milli sporcumuz toplamda 355 kiloluk derecesi ile beýinci sçrada yer aldç.

34
3
4

kiloErkeklerde ise 56 lkç si
da Sedat Artun
k kaldç-mede 139 kilolu
adalyarçýç ile gümüý m
Aynç kinçn sahibi oldu.
ç ise
loda Gökhan Kçlç e
em d
hem koparma h lüüncü
silkmede dördü
dat Arþü elde etti. Se
a ise 1112
tunç koparmad
altçncç
kilo kaldçrarak
S da Se
olurken toplam
kilo ile
dat Artunç 251
kilo ile
dördüncü, aynç
inciiliþi
Gökhan Kçlçç beý için
si
elde ederek ileri di.
veer
t
u
m
u

AVRUPA ĀAMPþYONASI- MþNSK

Sedat silkmede gümüý aldé
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Tüürk sporcusun yaptçþç 158 kileeý koparmada le Avrupa üçünlooluk derecesiy lkmedeki 177
ccüsü olurken, si la Avrupa dokkiloluk kaldçrçýçylamda da 335
kkuzuncusu, topaltçncçsç oldu.
kkilo ile Avrupa kilodaki diþer
Podyumdaki 77Semih Yaþcç koTürk haltercisi dçþç 158 kiloluk
parmada kaldçr a altçncçsç, silkaþçrlçk ile Avrupluk derecesiymedeki 177 kilo cusu, toplamda
le Avrupa onunkaldçrçýç ile Avise 334 kiloluk ldu.
rupa yedincisi o
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Ummuhan Uçar bronz madalyada kaldé
Belarus’un baýkenti Minsk’de organize edilen Avrupa Halter üampiyonasç’nda + 75
kilo bayanlarda mücadele
eden sporcumuz Ummuhan Uçar koparmada 117
kiloluk derecesi ile bronz
madalya kazandç. Genç
sporcumuz silkmede ve
toplamda ise dördüncü
sçrada yarçýmayç tamamladç. Koparmadaki ilk
hakkçnda 105 kiloyu rahat
kaldçran Ummuhan Uçar,
ikinci hakkçnda 112 kiloda
baýarçlç oldu. 117 kiloluk
son hakkçnda da baýarçlç olan Uçar bronz madalyançn sahibi oldu. Genç
sporcumuz silkmede ise
140, toplamda da 257 kiloluk dereceleri sonrasçnda Avrupa dördüncülüþünde kaldç.
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Belarus’ta 40 ülkeden 200 haltercinin katçldçþç Avrupa Halter üampiyonasç’nda 8 sporcuyla mücadelesi veren Türkiye Erkek Halter Milli Takçmç, ýampiyonayç 2 altçn, 4 gümüý ve 2 bronz madalyayla kapattç. Milli takçmçmçz elde ettiþi bu sonuç sonrasçnda 527

puan ile takçm halinde Avrupa üampiyonluþu’nu elde ederek önemli bir baýarçya imza
attç. Avrupa’da çok önemli baýarçlara imza attçklarçnç ve
Londra Olimpiyatlarç’nda madalya alabilmek için ellerinden geleni yapacaklarçnç söyleyen Halter Federasyonu Baý-

kanç Dr. Hasan Akkuý, “Avrupa
üampiyonasç’nda sporcularçmçz
iyi bir performans ortaya koydular. Yetenekli bir takçmçmçz
var. Genç sporcularçmçzç takçmçmçza adapte ediyoruz ve bunda
da baýarçlç oluyoruz. Amacçmçz
Türk sporuna baýarçlç sonuçlar
kazandçrmak” diye konuýtu.
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Erkek takémé
Avrupa’nén zirvesinde
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Sporcularçmçz,
Gençler ve
23 Yaýaltç Avrupa
üampiyonasçna
hçzlç bir giriý yaptç;
ülkemize ilk günde 4 altçn, 4 gümüý
ve 1 bronz madalya
armaþan etti

Āaziye ve Ayýegül Avrupa Āampiyonu
Gençler 23 Yaýaltç Avrupa üampiyonasç Güney
Kçbrçs’çn Limasol ýehrinde yapçldç. Halterin her kategorisinde iddialç olan sporcularçmçz, Gençler ve
23 Yaý Altç Avrupa üampiyonasçnda Gençler Kategorisinde yarçýan haltercilerimizden üaziye Okur
ve Ayýegül Çoban “Avrupa üampiyonu” oldular.

ûLK ALTIN üAZûYE’DEN

3
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Gençler 48 kilo sporcularçmçzdan üaziye Okur, koparmada ilk hakkçnda 70 kilo, ikinci hakkçnda 73 kilo ve son

hakkçnda da 74 kilo kaldçrarak, 75 kilo yapan Romen
sporcunun ardçndan gümüý madalya kazandç.
Silkmedeki ilk hakkçnda 87, ikinci hakkçnda 92 ve
üçüncü hakkçnda da 95 kiloyu baýarçyla kaldçran üaziye, silkmede Romen sporcunun önünde altçn madalyaya uzandç. Toplamda 169 kiloya ulaýan üaziye,
198 kilo toplam aþçrlçk kaldçran Romen Elena Ramona Andrçes’i geçerek Avrupa ýampiyonu oldu. Bu kilogramda Rus sporcu Kseniya Mamximova 152 kilo ile
üçüncü olurken, diþer 48 kilodaki sporcumuz Huriye
Bilgiç de 144 kilo ile dördüncülüþü elde etti.

KIBRIS GENÇLER

Bir Avrupa alténé da Ayýegül’den

Gençler 53 kiloda yarçýan Aýegül Çoban, koparmadaki ilk hakkçnda 75, ikinci hakkçnda 78 kilo kaldçrdç. Üçüncü
hakkçnda 80 kiloda baýarçsçz olan sporcumuz koparmada bronz madalya kazandç. Koparmada birinciliþi 83 kilo ile
Rus sporcu Anastasiya Gurtaeva elde
etti. Silkmeye çok iyi baýlayan sporcumuz ilk hakkçnda 100, ikinci hakkçnda
105 kiloyu baýarçyla kaldçrdç. Altçn madalyayç garantileyen sporcumuz son
hakkçnda 109 kilo denedi fakat baýarçsçz oldu. Silkmedeki 105 kiloluk kaldçrçýç ile altçn madalyançn sahibi olan sporcumuz toplamda da 183 kiloluk derecesi ile 53 kg Gençlerde Avrupa ýampiyonu oldu. Bu kiloda ikinciliþi toplamda
177 kilo ile Rus sporcu Anastasiya Gurtaeva elde ederken, toplamdaki 173 kiloluk kaldçrçýç ile diþer Rus sporcu Kristina Sobol üçüncülüþü elde etti.

48 kilo23 Yaý Altç Kategoorisindee yarçýaan sporccumuz Nurdan Karagözz ise
Kop
parmadaa 78 kiloo ile ikinci, silkkmede de 98 kilo ile ikkinci olddu. Toplaamda 176 kiloyya ulaýaan sporccumuz Toplamdda da gümüý madalyaa kazanaarak
Avruupa ikincisi olduu. Bu kiloda ûtalyyan
sporrcu Genny Pagliaro 3 altçn maddalya kaazanaraak 1. geldi. Böyylece üaampiyon
naya hçzlç baýlaayan genç sporcularçm
mçz turn
nuvançn ilk günüünde ülkkemize 4 altçn, 4 güm
müý ve 1 bronz madalyaa kazanddçlar.
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Gençlerimiz Kébrés’ta harikalar yaratté
Güney Kçbrçs’ta yapçlan Avrupa
üampiyonasçnçn ikinci gününde
gençlerimiz iki altçn
madalya daha kazandç
Gençler 62 kiloda podyuma ççkan sporcumuz Hurýit Atak ve
23 Yaý Altç 62 kiloda yarçýan sporcumuz Bünyamin Sezer de
Avrupa üampiyonu titrine sahip oldular.
HURüûT SûLKME VE TOPLAMDA ALTIN ALDI
Gençler 62 kilo sporcumuz Hurýit Atak, koparmada 125 kilo
ile ikinci olurken, silkmede ikinci hakkçnda kaldçrdçþç 161 kilo
ile altçn madalyançn sahibi oldu. Toplamda 286 kiloya ulaýan
milli sporcumuz toplamda da altçn madalya alarak Gençler
62 kiloda da Avrupa üampiyonluþunu elde etti.
Bu kiloda ikinciliþi 276 kilogramla Rus Felix Khalibekov elde
ederken üçüncülüþü koparmada 116, silkmede 145 ve toplamda da 261 kiloluk dereceleri ile üç bronz madalya kazanan diþer sporcumuz Tuncer Çoban kazandç.
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BÜNYAMûN DE AVRUPA üAMPûYONU
23 Yaý Altç 62 kiloda yarçýan sporcumuz Bünyamin Sezer, koparmada 131 kiloluk kaldçrçýç ile altçn madalya ya uzandç.

KIBRIS GENÇLER
Sporcumuz, silkmede 147 kiloluk kaldçrmasçna karýçn,
kilo farkç dez avantajç ile gümüý madalyada kaldç. Toplamda ise 278 kiloya ulaýan Bünyamin Sezer ikinci altçn madalyasçnç kazançrken, 23 yaý altç 62 kiloda Avrupa
üampiyonluþunu elde etmiý oldu.
23 yaý altç 62 kiloda yarçýan diþer sporcumuz Uþur
Kaçmaz ise koparmada kaldçrdçþç 124 kilo ile bronz madalya alçrken toplamda kaldçrdçþç 262 kilo ile de dördüncü oldu.
ALTIN KERVANINA GÖKHAN DA KATILDI
23 Yaý Altç 56 kilo da yarçýan sporcumuz Gökhan Kçlçç,
koparmada kaldçrdçþç 110 kilo ile altçn madalyançn sahibi oldu. Silkmedeki ikinci hakkçnda 127 kiloda baýarçlç olan sporcumuz üçüncü hakkçnda 135 kilo’ya girdi. 135 kilo da baýarçlç olamayan Gökhan Kçlçç, silkmede
beýincilikte kalçrken toplamda 237 kilo ile dördüncülüþü elde etti. Bu kiloda yarçýan diþer sporcumuz Mustafa Aýçk ise 202 kiloluk toplam kaldçrçýç ile 6. oldu.

4
41

KIBRIS GENÇLER

4
42

ûSMET ALGÜL’DEN BûR GÜMÜü...
Gençler 56 kiloda yarçýan sporcumuz ûsmet Algül, koparmada kaldçrdçþç 111 kilo ile gümüý madalyançn sahibi oldu. ûsmet Algül, toplamda kaldçrdçþç 239 kilo ile de dördüncülükte kaldç. Bu kiloda yarçýan diþer sporcumuz
Berat Biçer ise 235 kilo toplam kaldçrçýç ile 5. sçrada yer aldç.

RABûA ZENGûN ÜÇ BRONZ MADALYA KAZANDI
Gençler 58 kilo da ülkemizi temsil eden sporcumuz
Rabia Zengin Koparmada kaldçrdçþç 85 kilo, silkmede kaldçrdçþç 104 kilo ve toplamda ulaýtçþç 189 kilo
ile ülkemize 3 bronz madalya kazandçrdç. Bu siklette ilk sçrayç 195 kilo ile Belarus’lu sporcu Natalia Kolas elde etti. ûkinci gün müsabakalarç sonunda sporcularçmçz, 5 altçn, 3 gümüý ve 7 bronz madalya kazanmçý oldular.

KIBRIS GENÇLER

Gururumuzsunuz
Bayanlarémézdan iki kupa
Gençler ve 23 Yaý Altç
Avrupa ýampiyonasçnda
Genç Bayan Milli Takçmçmçz Avrupa ûkincisi olurken, 23 Yaý Altç Bayan
Milli Takçmçmçz da Avrupa
üçüncülüþü elde etti.

Güney Kçbrçs’ taki Gençler ve 23
Yaý altç Avrupa üampiyonasçnda
bayanlar müsabakalarç sonunda
Genç Bayan Milli takçmçmçz takçm
olarak Avrupa ûkincisi olurken, 23
Yaý Altç Bayan Milli takçmçmçz da
Avrupa Üçüncülüþünü elde etti.
Müsabakalar sonunda 4 altçn, 1 gümüý ve 7 bronz madalya alan Genç
Bayan Milli takçmçmçz Avrupa’da
ikincilik kürsüsüne ççktç. 3 gümüý
madalya alan 23 Yaý Altç Bayan
Milli takçmçmçz da Avrupa Üçüncüsü olarak gelecek için büyük umutlar verdi.

43
4
3

KIBRIS GENÇLER

44
4
4

ERKEKLERûMûZDEN ÇûFTE SEVûNÇ...
ÇûFTE KUPA...
Güney Kçbrçs’ta yapçlan Gençler ve 23 Yaý Altç Avrupa
üampiyonasçnda Genç Erkeklerimiz Avrupa ûkinciliþini elde etti. 23 Yaý Altç Erkek Milli Takçmçmçzda Avrupa üçüncüsü oldu
Gençler ve 23 Yaý Altç Avrupa üampiyonasç sona erdiþinde Milli Takçmçmçz iki kupa alarak sevinç yaýattç. Turnuvançn son müsabakasçnda 23 yaý altç erkekler 105
kilo müsabakalarçnda yarçýan sporcumuz ûbrahim ûbiýoþlu toplamda kaldçrçdþç 355 kilo ile 5. oldu.

GENÇ ERKEKLERûMûZ AVRUPA ûKûNCûSû...
Bu sonuçla Gençler Avrupa ýampiyonasçnda 2 altçn 2
gümüý ve 3 bronz madalya alan Genç Milli Takçm Avrupa ûkinciliþi kupasçnç kaldçrdç.
23 yaý altç Avrupa üampiyonasçnda 3 altçn, 2 gümüý ve
3 bronz madalya kazanan 23 Yaý Altç Milli Takçm Avrupa Üçüncülüþünü kazandç.

Türkiye Halter Federasyonu Baýkanç
Dr. Hasan Akkuý, takçmlarçmçzçn kazandçþç
kupalarçn haklç gururunu yaýadç.
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Neslihan Okumuý bronzda kaldé
üampiyonançn dördüncü gününde
Neslihan Okumuý’tan da bir bronz
madalya geldi…
Güney Kçbrçs’ta yapçlan Gençler ve 23
Yaý Altç Avrupa üampiyonasçnçn dördüncü gününde genç bayanlar kategorisi 69 kiloda yarçýan sporcumuz

Neslihan Okumuý, silkmede bronz
madalya kazandç. Koparmada 87 kilo
ile dördüncü olan Neslihan Okumuý,
silkmede ilk hakkçnda 108 kiloda baýarçlç oldu. ûkinci hakkçnda ise 111 kiloyu denedi fakat kaldçramadç. Üçüncü hakkçnda 113 kilo yapan Neslihan

Okumuý, silkmede bronz madalyançn sahibi oldu. Toplamda 200 kiloya
ulaýan sporcumuz toplamda dördüncü sçrada kaldç. 23 Yaý Altç bayanlar
69 kilo B grubunda yarçýan sporcumuz Yeliz üencan, toplamda kaldçrdçþç 194 kg ile 7. oldu.

Sibel Alténdaý 2 bronz madalya aldé

4
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Bayanlar
müsabakalarçnçn
son gününde
+75 kilo sporcumuz Sibel
Altçndaý 2 bronz
madalya aldç

Gençler ve 23 Yaý Altç Avrupa üampiyonasçnda bayanlar müsabakalarç +75 kilo
müsabakalarç ile tamamlandç. Gençler
+75 kiloda yarçýan sporcumuz Sibel Altçndaý, koparma ve toplamda 2 bronz
madalya kazanarak Avrupa Üçüncülüþüne uzandç. Koparmada ilk hakkçnda
94, ikinci hakkçnda 98 ve üçüncü hakkçnda 100 kilo kaldçran Sibel Altçndaý koparmada bronz madalyayç boynuna taktç. Silkmede üçüncü hakkçnda 121 kilo-

yu atan kaldçran Sibel, kilo farkç ile bronz
madalyayç kaççrarak dördüncü geldi.
Toplamda ise 221 kiloya ulaýan Sibel Altçndaý, toplamda da bronz madalyaya
ulaýarak Avrupa Üçüncüsü oldu. Bu kiloda birinciliþi 243 kilo ile Rus sporcu Yuliya Kachaeva elde etti. 23 yaý altç +75 kg
bayanlarda yarçýan sporcumuz Ayýe Seven ise koparmada 80 kg, silkmede 100
kg ve toplamda 180 kiloluk kaldçrçýlarç ile
dördüncü sçrada yer aldç.
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Semih Yaÿcé iki bronz madalya ile döndü
Gençler ve 23 Yaý Altç Avrupa ýampiyonasçnçn üçüncü günde yarçýan
77 kilo sporcumuz Semih Yaþcç’dan
iki bronz madalya geldi.
77 kiloda umut vaadeden sporcumuz Semih Yaþcç, koparmada üçüncü hakkçnda kaldçrdçþç 144 kilo ile

bronz madalya kazançrken, silkmede ikinci hakkçnda kaldçrdçþç 181 kiloya raþmen, kilo farkç ile üçüncülüþü kaççrçp beýincilikte kaldç. Toplamda ise 325 kiloya ulaýan sporcumuz bronz madalya kazanarak Avrupa Üçüncüsü oldu.

ELûF GÜNEü DÖRDÜNCÜ OLLDU
23 yaaý altç bayyanlar 63 kilodda
yarçýaan sp
porcuumuzz Elif Güneý
tooplamda kalddçrdçþþç 1755 kiloo ile
dördüüncü gelddi.
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Aôàrlàk kaldàrmak saôlàklà mà?
Diþer canlçlarçn aksine insan yaýam ýeklini yüzyçllar boyunca deþiýtirerek geliýtirmiý ve bu duruma uyum saþlayabilmiýtir. ûlk çaþlarda herýeyi bedensel güçle yapan insan geliýen teknoloji sayesinde bir çok yükten kurtulmuýtur. Ancak bu yükten kurtuluý ona yeni
tançýtçþç sorunlar hediye etmiýtir. Kemik erimesi bu sorunlarçn en
yaygçnçdçr.
Batçda uzun yçllar kemik erimesinin önüne geçmek için araýtçrmalar yapçlmçý ve milyarlarca dolar harcanmçýtçr. Sonuçta varçlan nokta bir miktar ‘’yük’’ taýçmançn en faydalç tedavi olduþu gerçeþidir.
Evet dostlar, aþçrlçk kaldçrmançn kemik saþlçþçna birçok faydasçnçn
olduþu defalarca kançtlanmçýtçr. Aþçrlçk çalçýmak sadece kas gücünü artçrmakla kalmayçp, kemik ve eklemleri de güçlendirmektedir. Kemikler yapçm ve yçkçm iýlemlerinin aynç anda ve durmaksçzçn
devam ettiþi, aktif olarak yaýayan dokulardçr. Düzenli olarak kuvvet uygulandçþç zaman, kemik yapçm iýlemi Ðzyolojik olarak artçrçlmakta ve bunun sonucunda kemiþin saþlamlçþç artmaktadçr. Biz
doktorlar kemiklerin çabuk kaynamasç için üzerine yük verilmesini öneririz.

Doç.Dr. ûbrahim YANMIü
Kemik yapêmênê artêran sporlardan birkaçê.
Çoktan aza doýru; aýêrlêk kaldêrma, jimnastik, koþu, bisiklet, yüzme
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ûnsan kemik yapçsç 25 yaýçna kadar geliýmeye uygundur. Yani kemik doku kalitesi 25 yaýçna kadar artçrçlabilir. Bu yaýtan sonra tüm
gayretler bu stoku kaybetmemek için yapçlabilir. Bu nedenle aþçrlçk
kaldçrma sporu ile uþraýanlarda kemik doku çok kaliteli geliýir.
Bilim adamlarç hangi sporun kemik kaliteyi nasçl artçrdçþçnç ortaya
koymak için bir çok araýtçrma yapmçýlardçr. Kemik kalitesini artçrmada aþçrlçk kaldçrma en iyi spordur. Aþçrlçk kaldçrma, jimnastik ve
koýu, kemik yapçmçnç uyaran sporlardan bazçlarçdçr. Ancak deþiýik
sporlarçn kemik saþlçþçna etkileri farklçlçk gösterir. Örneþin kemiklere uygulanan mekanik kuvvetin daha az olduþu yüzme gibi sporlar kemik yapçmçnda fazla etkiye sahip deþildir.
Egzersizin kemikler üzerindeki faydalç etkisinin, vücuttaki diþer deþiýimlerle uyumlu olarak gerçekleýtiþi gösterilmiýtir. Dolaýçm, solunum ve hormonal sistemlerdeki yararlç deþiýimler, kemik yapçmçnç daha da artçrmaktadçr.
Ancak her ýeyde olduþu gibi, aýçrç egzersiz ve aþçrlçk kaldçrma da
vücut için yçkçcç olmaktadçr. Günde 5 saatten fazla spor yapan yaýlç bireylerin kemik yapçlarçnçn olumsuz etkilendiþini gösteren çalçýmalar vardçr. Futbolcularda yapçlan bir çalçýmada ise günde 6 saate kadar idmançn, uyluk kemiþinin mineral orançnç artçrdçþç bulunmuýtur; ancak 6 saatten fazla egzersiz yapan futbolcularda daha
fazla artçý gözlenmemiýtir.
Sevgili spor dostlarç. Bu yazçda size vermek istediþimiz mesaj ýudur: Aþçrlçk kaldçrmak kemiklerinize olumlu katkç yapar. Ancak hangi yaýta ne kadar yükün altçna gireceþinizi bilmeniz gerekir.
Slogançmçzç az deþiýtirerek söylersek: Aþçr kaldçralçm, kemiklerimiz
aþçr olsun.
Sevgiyle kalçn

Güral Porselen’in sporsorluk yaptçþç Güral Porselen
Gençler Ferdi Türkiye Halter üampiyonasç 3-6 Kasçm
2010 tarihlerinde Kütahya’da Dumlupçnar Spor Salonunda yapçldç.
25 ilden 174 erkek ve 64 bayan sporcunun katçldçþç Güral Porselen Gençler Ferdi Türkiye Halter üampiyonasçnda 50 hakemimiz görev yaptç.
Müsabakalarçn teknik toplantçsç 3 Kasçm 2010 tarihinde
saat 16.00’da Kütahya Öþretmen evinde yapçldç.
Müsabakalar öncesi Kütahya’ya gelen Federasyon Baýkançmçz Dr. Hasan Akkuý, 4 Kasçm 2010 Perýembe
günü ilk olarak Kütahya Valisi üükrü Kocatepe’yi makamçnda ziyaret etti. Kütahya Valisi üükrü Kocatepe’yi ziyeret esnasçnda, Halter Federasyonu Genel Sekreterimiz Zeki Öztürk, Organizasyonlar Koordinatörümüz
Mehmet Zeki Erkan ve Kütahya Gençlik ve Spor ûl müdürümüz Sadçk Ölçer’ de hazçr bulundular. Federasyon
Baýkançmçz Dr. Hasan Akkuý yaptçþç konuýmada, Kütahya’ nçn bir halter ýehri olduþunu, oldukça baýarçlç halterciler yetiýtirdiþini ve milli takçmlara da birçok
sporcular kazandçrdçþçnç belirterek bu konuda Kütahya halterine verdikleri desteklerden dolayç Vali üükrü
Kocatepe’ye teýekkür etti.
Daha sonra Gül Palas
Otelde, Güral Porselen Temsilcisi Gürkan Gür, Gençlik ve
Spor ûl müdürü Sadçk Ölçen,
Genel Sekreterimiz Zeki Öztürk ve Organizasyonlar Koordinatörümüz Mehmet Zeki
Erkan ile birlikte bir basçn
toplantçsç düzenleyen Federasyon Baýkançmçz Dr. Ha-

san Akkuý, Kütahya’da halterin son dönemlerde oldukça baýarçlç olduþunu belirterek Kütahya’da halter sporunun baýarçsçnda emeþi geçen herkese ve bu müsabakaya verdikleri destekten dolayç Güral Porselen ailesine
teýekkürlerini iletti.
4 Kasçm 2010 tarihinde baýlayan Güral Porselen
Gençler Türkiye Halter üampiyonasçnçn aççlçý seramonisi aynç gün saat 14.00’ te yapçldç. Aççlçý seremonisine
Kütahya Vali Yardçmcçsç Cengiz Horozoþlu, Federasyon
Baýkançmçz Dr. Hasan Akkuý, Asbaýkançmçz Ümit Durak,
Yönetim Kurulu Üyemiz Suzi ûrfanoþlu, Güral Porselen
Temsilcisi Gürkan Gür, Gençlik ve Spor ûl Müdürü Sadçk
Ölçen, Kütahya Besyo Müdürü Prof.Dr. Aslan Kalkavan
ve Genel Sekreterimiz Zeki Öztürk katçldçlar.
3 gün boyunca süren ve oldukça çekiýmeli geçen Güral
Porselen Gençler Türkiye Halter üampiyonasçnda kilolarçnda derece giren sporculara Güral Porselen tarafçndan çeýitli hediyeler verildi. üampiyon olan sporcularçmçza ise Güral Porselen yemek takçmç hediye edildi. Ayrçca ýampiyonaya katçlan hakem ve antrenörlerimiz ile
tüm görev yapanlara Güral porselen tarafçndan birer
Halter Federasyonu logolu kupa bardak hediye edildi.
Ayrçca müsabakalar sonunda Güral Porselen müsabakançn en iyi bayan ve en iyi
erkek sporcusu seçildi. Müsabakançn en iyi bayan haltercisi Fatma Korkmaz seçilirken,
en iyi erkek sporcusu ise Gökhan Özenoþlu seçildi. Güral
Porselen müsabakançn en iyi
bayan ve erkek sporcularçna
da Güral Porselen tarafçndan
el iýlemesi kupa hediye edildi.

GENÇLER TÜRKþYE ĀAMPþYONASI

Güral Porselen gençlere sponsor
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Yéldézlar rüzgaré Van’da esti
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 30.yçlç Yçldçzlar Ferdi Türkiye
Halter üampiyonasç 19-21 Mart 2010 tarihlerinde Van ilinde yapçldç.
Türkiye genelinden 25 ilden 64 bayan, 176 erkek toplam 240 sporcunun iýtirak
ettiþi Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 30.yçlç Yçldçzlar Ferdi Türkiye Halter üampiyonasç Van ilindeki olumsuz hava ýartlarçndan dolayç Ankara
ve ûstanbul uçaklarçnçn kalkamamasç nedeni ile gecikmeli olarak baýladç.
Müsabakançn teknik toplantçsç 19 Mart 2010 Cuma günü saat 14.00’te Halk Eþitim toplantç salonunda yapçldç. Toplantçnçn arkasçndan saat 15.00’te aççlçý seremonisi ile müsabakalara baýlançldç. Aççlçý seremonisine Van valimiz sayçn Münir Karaloþlu, vali yardçmcçmçz sayçn Halil Berk, Gençlik ve spor il müdürümüz
sayçn Ahmet Sancar, As baýkançmçz sayçn Ümit Durak, Yönetim kurulu üyemiz sayçn Suzi ûrfanoþlu, Genel Sekreterimiz
Zeki Öztürk, Van ASKF Baýkançmçz Cengiz Polater ve çok sayçda protokol üyesi katçldç. Müsabakançn aççlçý seremonisinde
Van Valimiz sayçn Münir Karaloþlu, Gençlik ve Spor ûl müdürümüz sayçn Ahmet Sancar ve asbaýkançmçz sayçn Ümit Durak
birer konuýma yaptçlar.
Van yöresine ait oyunlarç ile Van Halk eþitim merkezi Halk
Oyunlarç ekibi aççlçý seremonisine büyük renk kattçlar. Daha
sonra As baýkançmçz sayçn Ümit Durak, günün ançsçna aççlçý
seremonisine katçlan Van Valimize, Vali Yardçmcçmçza, ûl Emniyet Müdürümüze, Gençlik ve Spor ûl Müdürümüze, Devlet Hastanesi Baýhekimimize ve Van Halter ûl Temsilcisine birer plaket
takdim ettiler.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarç
verilirken, kilolarçnda 1. olan sporculara da Van ASKF tarafçndan yarçm cumhuriyet altçnç verildi. Müsabakalarçn ikinci gününde Sabah Sütçü Kenan Kahvaltç
salonu tarafçndan tüm hakem ve federasyon görevlilerine kahvaltç verilirken,
akýam da Serhat Eþitim Kurumlarç tarafçndan tüm hakem, antrenör, idareci ve
sporcularçmçza bir akýam yemeþi verildi.

Sivas’ta yapçlan Yçldçzlar Kulüpler Türkiye üampiyonasçnda erkekler kategorisinde takçm ýampiyonluþunu 186 puanla Ankara Büyükýehir
Belediyesi Ankaraspor elde ederken,
ikinciliþi 173 puanla Ankara ASKû
spor ve üçüncülüþü 135 puanla Kçrçkkale Polis Gücü spor elde etti. Amasya Merzifon Belediye Spor 131 puan-

la 4. sçrada yer alçrken, Ankara Zebrano Spor 125 puan ile 5. ve Adana
Gençlik Spor Kulübü de 99 puanla 6.
olarak kupalarçnç aldçlar. Erkekler kategorisinde dereceye giren takçmlarçmçzçn kupalarçnç As Baýkançmçz
Ümit Durak, Yönetim Kurulu Üyemiz
Suzi ûrfanoþlu, Sivas Gençlik Spor ûl
Müdürümüz Salim Kçlçç, Genel Sek-

reterimiz Zeki Öztürk, MHK Baýkançmçz Suat Gücüyener ve Sivas Gençlik
Spor ûl Müdürlüþü Spor üube Müdürümüz Ayhan Bayhan verdiler.
Erkekler +94 kg da yarçýan Ankara
ASKû spor kulübü sporcusu Melih Akçn, silkmede 150 kg lçk kaldçrçýç ile Türkiye rekoru kçrarak ýampiyon oldu.

1. Kademe
halter kursu
yapéldé

YILDIZLAR TÜRKþYE ĀAMPþYONASI

Sivas’ta yéldéz erkekler mücadele etti

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüþü ve
Federasyonumuz tarafçndan iýbirliþi
ile düzenlenen 1. Kademe Halter Antrenör Kursu tamamlandç.
01-12 Kasçm 2010 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleýtirilen 1. Kademe Antrenör Kursuna katçlan antrenör
adaylarç kurs boyunca teorik ve uygulamalç olarak halter ve spor ile ilgili
konularda eþitim aldçlar. Kurs sonunda baýarçlç olan Antrenör adaylarçmçz
1. Kademe Yardçmcç Antrenör SertiÐkasç alarak çalçýmalarçnçn baýlayacaklar.
Halter federasyonu olarak kurs sonunda baýarçlç olan antrenör adaylarçmçzç
kutluyor, Türk sporuna ve Türk Halterine baýarçlç çalçýmalarda bulunmalarçnç diliyoruz.
1. Kademe Halter Antrenör
Kursuna katçlanlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

GÜL MERT
RAMADAN MUTLU
üLKER GÜL
KAZIM SERHAT ÖZKAN
ERAY GÜVEN BÜLBÜL
YUNUS EMRE BOLTÜRK
SAüT AKSU
üSMüHAN ERDEMüR
ABDÜSSAMET TÜRKYILMAZ
ýAKüR KARDAý
EMRE SEVüM
GÜLDEN NOKTA
BÜýRA FIRAT
GÜLDEN KAYA
FATüH HOTAMAN
FATMA EBRU PEKMEZCü
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BASINDAN

Periyod : Günlük

(0312) 447 34 98

Izmir (0232) 465

25 15, Avrupa +49
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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 KuruluÁlar›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 teÁekkür ederiz.

