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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.

Eme¤i geçen herkese teﬂekkür ederiz.

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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Değerli sporseverler,
sevgili sporcular…

Gençlik ve Spor Bakanı
Suat KILIÇ

2010 yılının Türkiye’nin en başarılı federasyonu seçilen Halter Federasyonu, 5 - 13 Kasım tarihleri arasında Paris’te yapılacak Dünya Büyükler Halter Şampiyonası’nda da dünya çapında bir başarıya imza atacaktır. Buna yürekten inanıyorum.
Olimpiyatlarda kazandığımız 82 madalyanın 10’unun haltercilerimize ait olması, haltercilerimizi uluslararası yarışmalarda ülkemizi nasıl temsil ettiğini göstermesi bakımından anlamlıdır. Haltercilerimiz güreşçilerden sonra ülkemize en fazla madalya kazandıran sporcularımız oldu. Ancak ben Türk sporunun sadece güreş, halter, boks gibi bir kaç branşta uluslararası başarıları elde etmesini doğru bulmuyorum. Gönlüm her branşta madalya
kazanmayı arzu ediyor. Haltercilerimizin elde ettiği bu başarıları
diğer federasyonların da azmini artıracaktır.
Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkarak
göğsümüzü kabartan haltercilerimiz, Paris’te yapılacak Dünya
Şampiyonasında elde edecekleri kotalarla 2012 Londra Olimpiyatlarından ülkemize altın, gümüş ve bronz madalyalarla döneceklerine inanıyorum.
Olimpiyat kotalarının belirleneceği Paris’teki Büyükler Dünya
Halter Şampiyonası’nın ardından 6 - 16 Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya’da Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’na da yüzümüzü bir kez daha güldüreceklerine inancım tamdır.
Bilindiği üzere Türkiye, 2011 yılı içerisinde çok büyük iki organizasyona ev sahipliği yaptı. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları (UNIVERSIADE) Erzurum’da, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) Trabzon’da gerçekleştirildi. 2020 olimpiyatlarına aday
olduğumuz bu süreçte Antalya’da düzenlenecek Büyükler Avrupa
Halter Şampiyonası’ndan da alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum.
Geçmişi başarılarla dolu Türk halterinde, son yıllarda bayan
haltercilerimizin üstün performansı bizleri memnun ederken, erkek haltercilerimizin de Rusya’nın Kazan şehrinde yapılan son Avrupa Şampiyonası’nda aldıkları dereceler, Türk Halterinin geleceği açısından umut verici göstergeler içermektedir. Haltercilerimizin Türkiye’ye kazandıracağı daha çok altın, gümüş ve bronz madalyaların olduğunu biliyorum.
Avrupa Halter Şampiyonası için ülkemize gelecek olan misafirlerimize ‘’hoş geldiniz’’ diyor, uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum.

Önce güven sonra devam

Halter Federasyonu Başkanı
Dr Hasan AKKUŞ

Uzun, yorucu ve başarılarla dolu geçen 2010 yılının ardından 2011 yılına olağan Mali Genel Kurulumuzla başladık ve güven tazeledik. Daha sonra
minik haltercilerimizle Alanya’da düzenlenen Minikler Gelişim ve Teşvik kampında buluştuk. Mart
ayında Aydın ilinde Gençler Kulüpler Şampiyonası organize edildi. Şu an Güreş Federasyonu başkanı olan Bekir Şeker’e organizasyon esnasında il
müdürü olarak gösterdiği misafirperverlikten dolayı camiamız adına teşekkür ederim.
Dünya halteri için 2011 yılı uluslararası faaliyetlerinin açılış organizasyonuna ev sahipliğini ülkemiz
yaptı. Mart ayında 92 ülkeden 150 katılımcıyı Dünya Anti-Doping Konferansı için İstanbul’da ağırladık. Çok prestijli bu organizasyonu başarıyla tamamladık.
2011 yılının ilk uluslararası müsabakası Nisan
ayının başında Rusya Kazan’da organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası idi. Sporcu, antrenör,
basın mensubu ve 2012 yılında ülkemizde düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası tanıtım ekibinden oluşan kafilemiz meşakkatli bir yolculuktan
sonra Kazan’a ulaştı. İlk gün toplamaya başladığımız madalyalarla yolculuk yorgunluğu yerini haklı bir gurura bıraktı. Nurcan Taylan’la başlayan madalya serimiz, Nurdan Karagöz, Gökhan Kılıç, Sedat Artuç, Ayşegül Çoban, Aylin Daşdelen, Bünyami Sezer, Hurşit Atak, Mete Binay, Semih Yağcı, Sibel Şimşek, Ummuhan Uçar ve Bünyami Sudaş’la
devam etti. Sporcularımız Avrupa Büyükler Şampiyonasında 12 Altın, 5 gümüş, 11 bronz olmak üzere
toplam 28 madalya kazandılar.
Yıldızlar Dünya Şampiyonasında 4 sporcumuz toplam 8 madalya kazandılar. Bu takımız Avrupa Yıldızlar Şampiyonasında 19 madalya aldı ve bayan
takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Yıldız sporcuların bu başarısı gelecek açısından bizi umutlandırdı.
Gençlerimiz ve 23 Yaş Altı sporcularımız
Romanya’nın Bükreş kentinde tam anlamıyla çoştu, sporcularımız 5 altın, 5 gümüş, 11 bronz olmak
üzere toplam 21 madalya kazandılar.
Uzun bir aradan sonra Kahraman Maraş’ta ve
Sakarya’da müsabakalar organize ettik. Son olarak
Yıldızlar Türkiye Şampiyonası için İstanbul bizi misafir etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlerimiz Ali İhsan
Kabakçı’ya, Ömer Kalkan’a, Tamer Taşpınar’a gönülden teşekkürler.
Bizlere bu büyük başarıları yaşatan, her türlü övgüye layık olan sporcularımız, onları yetiştiren antrenörlerimiz ve kulüplerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Hepinize çok teşekkür ederim.
Sevgi ve Saygılarımla.
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Bekle bizi Londra…
Türk Sporunun haklı gururu, altın deposu,
‘’TÜRK GİBİ GÜÇLÜ’’ atasözünün gerçek olduğunu
hiç kuşku bırakmadan ispatlayan halter branşımızda sporcularımız, Londra 2012 Olimpiyat
Oyunları’nda da ülkemiz insanına yeni heyecanlar
yaşatmak, sevinç ve mutluluktan gözyaşı döktürmek için çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor.
Güreşin efsane ismi Kurtdereli Mehmet pehlivan nasıl ‘’Ben güreşirken Türk milletini arkamda
hissederim’’ demişse, her Türk halterci de podyuma çıkıp halter barının önüne geldiğinde aynı
duygu, düşünce ve maneviyatla barı kavrayıp, altın madalya ve Türk bayrağını en üste taşımak için
kaldırışını yapar.
Dünyada başarıya ulaşmak için her işte olduğu
gibi federasyonumuzda uyum içinde tam bir ekip
çalışması yapılmaktadır. Başarı, bu ekip çalışmasına Sayın Bakan Suat Kılıç ve Spor Genel Müdürü
Sayın Mehmet Baykan’ın vereceği destekle daha
da büyüyecek ve hak ettiği değeri alarak, Türk insanının senelerdir Olimpiyat, Dünya ve Avrupa arenasında haklı gururu olmayı sürdürmeye devam
edecektir.
Efsane şampiyon Naim Süleymanoğlu’nun ülkemize gelmesiyle başlayan süreçte dünyaya adını duyuran Türk halteri bundan sonra da altyapıya verdiği önemle yeni şampiyonları podyuma sürmüş, Türk sporunun ‘’AMİRAL GEMİSİ’’ olmuştur.
Bu gemi dünya deryalarında yol alırken, her limanda deposunu altınla doldurmuş, mürettebat değisse bile, inanç, azim, maneviyat, başarıya odaklanmış duygu ve düşünce hiçbir zaman değişmemiştir.
İşte bu değişmez değerlerimiz ile çalışmalarını
sürdüren sporcularımızın alın teri, Türk sporunun
amiral gemisi halteri olimpiyatlarda da yüzdürecek
ve milletimizin haklı gurur olmayı sürdürecektir.

Halter Federasyonu As Başkanı
Zeki TÜRKEŞ
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Büyükler Avrupa Şampiyonası 08-18 Nisan
2011 tarihlerinde Rusya’nın Kazan kentinde yapıldı. Şampiyonada yine üzerlerine
düşeni yaparak üstün performans sergileyen Erkek ve Bayan Milli Takımlarımız Avrupa İkincisi oldular.
Bayanlarda 6 altın, 3 gümüş ve 7 bronz
madalya; erkeklerde ise 6 altın 2 gümüş
ve 4 bronz madalya kazanan Milli Takımlarımız takım olarak erkek ve bayanlarda
Avrupa İkincisi olarak bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

ana ulaşarak, 559 puan toplayan Rusya’nın
ardından Avrupa İkinciliğini kazandı.
Bayanlar kategorisinde 410 puanla Polonya 3. olurken 391 puanla İtalya 4., 345
puanla ise Ukrayna 5. liği elde etti. Bayanlarda ise 314 puanla Almanya 6. sırada yer
aldı. Bayanlarda Avrupa İkinciliği kupası, Bayan Milli Takım antrenörlerimizden
Mustafa Doğan’a verildi.

Rusya’nın ardından Avrupa İkincisiyiz
Şampiyonayı 466 puanla kapatan Erkek Milli Halter Takımımız, 481 puan elde
eden Rusya’nın ardından Avrupa ikinciliğini elde etti. Erkeklerde üçüncülüğü 458
puanla Polonya elde ederken, 453 puanla
Ermenistan 4., 427 puanla da Moldova 5.
oldu. Erkeklerde 406 puan elde eden Romanya ise 6. sırada yer aldı.
Erkekler Avrupa İkincisi olan milli takımımızın kupasını Milli Takım antrenörlerimizden Orhan Boltürk aldı.
Bayan Halter Milli Takımımız da 513 pu-

, 5 ggümüşş ve
Avruppa ŞŞamppiyyonasında 12 altın,
madalya kazandık.
11 bronz olmak üzere toplam 28
upa İkincsi yaptı
Bu sonuç, Milli Takımlarımızı Avr
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2012 Avrupa Şampiyonası Bayrağını devraldık

Rusya’da yapılan Avrupa Şampiyonasının sona ermesinin ardından önümüzdeki yıl Antalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası için EWF bayrağını devraldık. Yapılan törende Avrupa Şampiyonası bayrağı
EWF başkanı Antonoi Urso tarafından Milli Takım doktorumuz İbrahim Yanmış devraldı.

ıdempiYapırağı
Mildev-

9

Nurcan Taylan’ dan
3 altınlı Avrupa Şampiyonluğu…
Olimpiyat Şampiyonu unvanlı
haltercimize yine rakip çıkmadı ve
Nurcan Taylan şampiyonayı
üç altınla kapattı
Olimpiyat Şampiyonu haltercimiz Nurcan Taylan,
Büyükler Avrupa Şampiyonasında da klasını bir
kez daha konuşturdu ve üç altın madalya elde ederek Avrupa Şampiyonluğuna uzandı.
Nurcan Taylan, koparmadaki ilk hakkında 85 kiloyu
başarıyla kaldırdı. İkinci hakkında 90 kiloya giren
şampiyonumuz, bu kiloyu da başarı ile kaldırınca
birinciliği garantiledi ve üçüncü hakkını kullanmadı.
Nurcan Taylan silkmede müsabakasına 105 kilo ile
başladı ve başarılı oldu. İkinci hakkında 110 kiloyu sürpriz bir şekilde kaldıramadı. Buna karşın silkme ve toplamda altın madalyayı garantileyen Taylan
silkmede de son hakkını kullanmadı.
Bu sonuçların ardından başarılı sporcumuz Nurcan Taylan koparma, silkme ve toplamda elde ettiği üç altın madalya ile Avrupa Şampiyonluğunu kazanarak yine Türk sporunun gururu oldu. Nurdan
Karagöz’den 2 gümüş ve 1 bronz Bu arada, 48 kilodaa
yarışan diğer sporcumuz Nurdan Karagöz, 2 gümüş
ve bir bronz madalya elde ettiği yarışmalar sonunda
Avrupa İkincisi oldu. Nurdan Karagöz, koparmada ilkk
hakkındaki 78 ve ikinci hakkında kaldırdığı 80 kilo ilee
İtalyan Genny Pagliaro’nun ardından 3. oldu. Silkme-de ilk hakkında denediği100 kiloda başarılı olamayann
sporcumuz bu ağırlığı ikinci hakkında kaldırdı. Üçünccü
hakkında 105 kilo deneyen sporcumuz bu ağırlığı kalldırmadı ve Nurcan Taylan’ın arından ikinciliği elde ettti.
Toplamda 180 kiloya ulaşan sporcumuz kilo farkı ile
İtalyan sporcunun önünde ikinciliği elde etti.
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Bünyamin bronzla katkı yaptı
+105 kilo sporcumuz Bünyamin Sudaş,
silkmede bronz madalyanın sahibi oldu.
Bünyamin Sudaş, koparmadaki ilk hakkında 170, ikinci hakkında 180 ve son
hakkında 184 kiloyu kaldırarak 6. sırada kaldı. Bu kategoride altın madalya 195
kilo ile Ukraynalı Shimechko’ya gitti.
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Silkmede ilk hakkında 215 kilo kaldıran
sporcumuz, ikinci hakkında da 222 kiloyu zorlanmadan geçti. Son hakkına madalya için gelen sporcumuz bu hakkında
224 kilo kaldırmayı başarınca silkmede
bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride ise birinciliği Rus Lapikov 227 kilo ile

elde etti. İkinciliği Çek Orsag 226 kilo ile
kazandı.
Sporcumuz toplamda 408 kiloya ulaşarak beşinci sırada kaldı. elde etti. Toplamda Rus Lapikov 419 kilo ile Avrupa
şampiyonu olmayı başardı.

Gökh
şarı g
hibi o
dalya
rupa
tegor
yu zo
116 v
parak
nuna
hakk
ti. İki
bir de
cü ka
ağırlı
yetm
ğı 25
mada
Bu ki
hi 26
Kopa
lamd
başa
dalya
Hasa
Başka

e

ap-

Gökhan Kılıç altını kopardı
Büyükler Avrupa Şampiyonasının ilk
gününde podyuma çıkan 56 kilo
sporcumuz Gökhan Kılıç, 1 altın ve 1
gümüş madalyanın sahibi oldu.
Gökhan Kılıç, koparmada büyük bir başarı göstererek altın madalyanın sahibi olurken, toplamda da gümüş madalya kazandı. 56 kilo sporcumuz, Avrupa Şampiyonasındaki koparma kategorisindeki ilk kaldırışında 113 kiloyu zorlanmadan attı. İkinci kaldırışında
116 ve üçüncü hakkında ise 118 kilo yaparak koparmada altın madalyayı boynuna taktı. Gökhan Kılıç, silkmede ilk
hakkında 133 kiloyu zorlanmadan geçti. İkinci hakkında 137 kiloda başarısız
bir deneme yapan olan Gökhan, üçüncü kaldırışında 138 kilo yaptı. Fakat bu
ağırlık silkmede madalya kazanmasına
yetmedi. Gökhan’ın toplamda ulaştığı 256 kilo ise milli haltercimize gümüş
madalya getirdi.
Bu kiloda Moldovyalı sporcu Oleg Sırghi 262 puanla birinciliğe ulaştı.
Koparmada altın madalyaya ve toplamda da gümüş madalyaya ulaşan
başarılı sporcumuz Gökhan Kılıç’ın madalyasını Federasyon başkanımız Dr.
Hasan Akkuş ve Romanya Federasyon
Başkanı Nicu Vlad birlikte verdiler.
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Aylin’den 3 altınlı Avrupa Şovu…
Rusya Kazan’ da yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonasında 53
kiloda yarışan sporcumuz Aylin Daşdelen 3 altın madalya ile
Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.
Başarılı haltercimiz koparmada
ilk hakkında 85, ikinci hakkında
88 ve üçüncü hakkında 90 kiloyu başarı ile kaldırarak altın
madalya ya ulaştı.
Silkmedeki ilk hakkında 110,
ikinci denemesinde 112 kiloyu
zorlanmadan kaldıran sporcumuz üçüncü hakkında 122 kilo
ile Gençler Avrupa rekorunu
kaldırmayı denedi. Aylin Daşdelen bu ağırlığı atamasa da silkmede de altın madalyanın sahibi olmayı başardı. Toplamda
202 kiloya şampiyonumuz toplamda da altın madalya kazanarak ülkemizin gururu oldu.
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Ayşegül Çoban silkmede bronz aldı

53 kiloda yarışan diğer sporcumuz Ayşegül Çoban silkmede
kaldırdığı 105 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.
Ayşegül Çoban, koparmada ilk
hakkında 75 kilo kaldırdı. İkinci ve üçüncü hakkında 78 kilo
deneyen fakat başarılı olamayan Ayşegül, madalya şansını
da kaçırmış oldu. Milli halterci, silkmede ilk hakkında 103 kiloyu zorlanmadan geçti. İkinci hakkında 105 kiloyu kaldıran Ayşegül, üçüncü hakkında
106 kilo denedi, fakat başarılı olamadı. 53 kilo sporcumuz,
böylece silkmede ikinci hakkında kaldırdığı 105 kiloluk kaldırışı ile bronz madalyanın sahibi oldu.

…

KÜRSÜDE YİNE İKİ TÜRK
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Hurşit’ten iki madalya sporcumuz

62 kiloda yarışan diğer
bronz
Hurşit Atak ise 1 gümüş ve
2 madalmadalya alarak ülkemize
t Atak, koya daha kazandırdı. Hurşi
kiloda
125
parmadaki ilk hakkında
nda bu
kkı
ha
başarılı olamadı. İkinci
hakson
uz
kiloyu geçen sporcum
kında 128 kilo yaptı.
hakkında
Silkmede ilk hakkında ilk
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oy
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dı ama gümüş
olmayı başardı.
e ettiği
Hurşit Atak toplamda eld
bronz ma1
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289 kilo ile
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dalya daha kazandırmış old lya
da
ma
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rde
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Bu derec
tablosu
kürsüsü bir kez daha gurur
di.
en
oluşturacak şekilde belirl
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Mete Binay, koparmada 1 a
ltın

Erkekler 69 kiloda yarışan sp
or
mızdan Mete Binay, koparma alt cularıın
madalyanın sahibi oldu

Milli Takımımız Büyükler
Avrupa şampiyonasının üçüncü gününd
e 1 altın madalya çıkarttı. Erkekler 69 kil
oda yarışan iki
sporcumuzdan biri olan Me
te
parma altın madalya kazan Binay, kodı.
Uluslararası alanda sıklet
inin
lı isimlerinden Mete Binay, en başarıkoparma kategorisinde, birincliği ilk ha
kkında kaldırdığı
151 kilo ile garantiledi. İki
nci hakkında 154
kiloyu da başarılı bir şekild
e ka
cumuz toplam derecesi için ldıran spor156 kiloyu de- denediği 176 kiloyu da kaldı
nedi. Bu ağırlıkta başarılı
ramayan Mete
olamayan sporBinay, silkme ve toplamda
sıfır çekti.
cumuz 154 kilo ile koparm
ada altın madalyayı elde etti. Sporcum
uz, silkmeye 175 Erol Bilgin madalya getirem
edi
kilo ile başladı. Bu ağırlığı
69 kiloda yarışan diğer sp
ilk
orcumuz Erol
sinde de atamadı. Üçüncü iki denemeve son hakkında Bilgin, kendisinden bekleneni
vereme-
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madalya aldı...

di. Erol Bilgin, koparmad
a ilk hakkında
143 kilo yaptı. Koparmad
a ikinci ve üçüncü haklarında 148 kloyu ka
ldıramayan Erol
Bilgin, 7. sırada kaldı.
Erol Bilgin silkme müsabak
ası
yu üç hakkında da kaldıram nda 175 kiloayarak 69 kiloda sıfır çeken ikinci sporc
muz oldu.

Bediha Tunadağı madalyayı

Bayanlar 58 haltercimiz Be kaçırdı
diha Tunadağı
madalyayı talihsiz bir şek
ilde kaçırdı. Sporcumuz koparmadaki ilk ha
kkında 87 kiloyu geçti. İkinci ve üçüncü
haklarında 92 kiloyu kaldıramayan Bedih
a madalya şansını
yitirdi. Silkme kategorisin
de de şanssızlık
devam etti. İlk hakkında 10
8 kilo kaldıran
milli halterci ikinci ve üçün
cü haklarında
111 kiloya girdi. Bu ağırlıkta
başarılı olamayan sporcumuz silkmede
ki madalya şansını da yitirmiş oldu. Toplamd
a 195 kilo yapan Bediha, kilosunda 4.
oldu.
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Sibel Şimşek 1 gümüş ve 2 bronz aldı...
Avrupa Bayanlar Halter Şampiyonasında, 63 kilo sporcumuz Sibel
Şimşek, koparmada gümüş, silkme ve toplamda bronz madalya
kazandı.
Milli sporcumuz Sibel Şimşek, koparmada ilk hakkında yapamadığı 108 kiloyu, ikinci denemesinde kaldırdı, son hakkında 110 kiloya girdi. Sibel, 110 kiloyu kaldıramasa da 108 kilo, milli sporcumuza gümüş madalya getirdi. Koparmada Rus Svetlana Tsarukaeva kaldırdığı 112 kilo ile altın madalyanın sahibi oldu. Koparmada
üçüncülüğü ise yine Rus Marina
Shainova 104 kilo ile elde etti.
Silkme kategorisi büyük bir çekişmeye sahne oldu Sporcumuz Sibel Şimşek, iki Rus sporcu ile kıyasıya yarıştı. Silkmede ilk hakkında 130 kiloyu başarıyla atan
Sib l sonraki
Sibel,
ki iki hakkında
h kk d dened
diği 137 kiloyu kaldıramadı. Silkmede Rus Sporcu Marina Shainova 141 kilo ile Avrupa şampiyonu
oldu. Rus sporcu bu kaldırışı ile
toplamda da 245 kiloya ulaşarak
toplam şampiyonluğuna da ulaştı.
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Ümmühan,
3 bronzla süsledi
Avrupa
p Şampiyonasının son gününde ülkemizi
temssil eden +75 kilo spoorcumuz Ümm
m ühan Uçar, 3
bronz madalya kazandı.
Sporcumuz ko
k parmadaki illk ha
hakkında 105, ikkinci denemesinde 111
11 ve son haakkkında 113 kiloy
oyu kald rmayı başard
dı
rddı. Bu kald
ldırışşları Ümmühan’a koparm da bronz madalya getirdi
ma
d.
Silkme
m kat
a eg
egorissinde ise
s sporccum
umuz
u ilk hakkında
130 , ik
ikinci hakkı
k nda 136 ki
kiloda
da baş
aşar
a ılı ı ol
o du. Sppor
ocumuz üçüncü
cü hak
akkınd
ndaa ik
ikinnciilikk şa
ş nsı için 140
0 kiloyu deneddi. Bu ağırlığı
ğ kal
aldıırmay
a ı ba
b şara
ramayan
sporcumuz silkmede de br
b on
o z ma
m da
dalyay
a ı boynuu
na taktı.
Sporcumuz toplamda 249 kilo ilee üç
üçün
ü cü bro
ronzz
madalyasını kazanırken Ermenii sp
spor
orcu 254 kilo
ile ikinciliği, Rus Sporcu Kashiraana ise 327
2 killo
ile Gençler ve Büyükler Avrupa ve Dü
D nyaa reekorl
r arını kırarak şampiyonnluğu yak
akal
a adı.
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Semih Yağcı,
2 altın ve 1 bronz
madalya kazandı
77 kilo sporcumuz Semih Yağcı koparmada
bronz, silkme ve toplamda ise 2 altın
madalya kazanarak Avrupa’yı salladı
Büyükler Avrupa Şampiyonasının 4. gününde podyuma çıkan Milli Haltercimiz Semih Yağcı koparmada
ilk hakkında 151, ikinci hakkında 155 kiloyu zorlanmadan geçti. Üçüncü hakkında 159 kiloda başarılı olamayan sporcumuz koparma müsabakalarını 3. olarak
tamamladı.
Silkmede ilk hakkında 181, ikinci denemesinde 188 ve son hakkında 192 kiloyu başarıyla kaldıran sporcumuz
bu kategoride büyük bir başarı örneği göstererek Ermeni sporcunun
önünde altın madalyaya uzandı.
Silkmede gösterdiği üstün
performans Semih Yağcı’yı
toplamda da 347 kiloya taşıdı ve Ermeni sporcuya karşı kilo avantajı ile Avrupa Şampiyonu olmasını sağladı. Sporcumuzun şampiyonluğu kafilemizde
ve salonda bulunan gurbetçi taraftarlarımız da büyük sevinç, coşku yarattı.
Şampiyon haltercimizin madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Dr. Hasan Akkuş takdim etti.
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Federasyonumuzdan gövde gösterisi
Rusya’da yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası teknik toplantısı
Federasyonumuzun gövde gösterisine sahne oldu
Nisan 2012’de Antalya’nın evsahipliğinde organize edilecek Büyükler Avrupa Şampiyonasının sunumu ve tanıtımı
Rusya Kazan’da yapıldı. Avrupa Şampiyonasının teknik toplantısında, Türkiye
Halter Federasyonu Başkanı Dr. Hasan
Akkuş yaptığı sunumda,
2012 yılında Antalya’da düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonasının
logosu, müsabaka salonu, çalışma salonu ile kafilelerle delegasyonun konaklayacağı otelleri katılımcılara tanıttı. Dr. Akkuş, Antalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonasının programı hakkında da bilgiler verdi.
THE LAST STEP FOR LONDON
Federasyon Başkanımız yaptığı sunumda Antalya’da düzenlenecek Büyükler Avrupa şampiyonasının öneminden de bahsederek 2012 Antalya Avrupa Şampiyonasının Londra Olimpiyatları için son puan müsabakası olduğunu söyledi. Bu nedenle de şampiyonanın sloganının “The Last Step For London” yani “Londra için son adım” olduğunu söyledi.
Güzel bir organizasyon hazırlayabilmek amacıyla çalışmalara şimdiden
sıkı bir şekilde başladıklarını belirten
Federasyon Başkanımız Dr. Hasan Akkuş, “2012’de herkesi Antalya’ya bekliyoruz” davetini yaparak sunumunu tamamladı.
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ANTALYA 2012 TANITIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Antalya 2012 sunumunun ardından
toplantı salonu içerisinde açılan 2012
Antalya standında Genel Sekreterimiz
Zeki Öztürk, Organizasyonlar Koordinatörümüz Mehmet Zeki Erkan ve Organizasyon Komitesi Üyemiz Aytekin
Keleş’ten oluşan organizasyon komitesi tarafından katılımcılara Türk Lokumu ikram edilirken çeşitli hediyeler sunuldu.
Antalya 2012 Standına gelerek Türk
Lokumunun tadına bakan IWF Başkanı Tomas Ajan ve EWF Başkanı Antonio
Urso yapılan tanıtımı ve Türk lokumunu
oldukça güzel bulduklarını belirttiler.
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Halterde dopinge yer yok
Türkiye Halter Federasyonu, 4 ülkenin aday olduğu
Dünya Anti Doping Kongresi’ni İstabul’da topladı.
Başkan Akkuş, 92 ülkeden 150 delegenin katıldığı
toplantıda dopingin sporla birlikte düşünülemeyeceğini
ve mücadelenin süreceğini söyledi.
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Uluslar arası Halter Federasyonu ve Türkiye Halter Federasyonunun birlikte düzenledikleri ettikleri Dünya Anti Doping
Konferansı istanbul’da yapıldı. İstanbul Holiday Inn Airport Otel’in evsahipliği yaptığı konferansa 92 ülkede 150 dele
katıldı. Konferansın ilk gününde yapılan
açılışta Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akiloül de yer aldı.
Açılışta ilk olarak Uluslararası Halter Fedeasyonu (IWF) Başkanı Tamas Ajan konuştu. IWF Başkanı Tamas Ajan, yaptığı konuşmada, halterde dopingi önlemek ve engellemek için ellerinden geleni
yapmaları gerektiğini söyledi. Japon delegenin de aralarında bulunduğunu belirten Ajan, Japonya’daki trajedi nedeniyle katılımcıları 1 dakika saygı duruşuna davet etti. Ajan, daha sonra konferansta dopingle mücadelenin tarihçesini
anlattı. Tamas Ajan, kendisinin IWF Başkanı olduğu sürece dopingle mücadelenin sıkı bir şekilde devam edeceğini ifade ederek, “Bu sıkı programı devam ettirmek zorundayız. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ancak Dünya Anti Doping
Ajansı (WADA) kurallarına imza atan ve
çok fazla pozitif vaka çıkarmayan sporların olimpiyatta yer alabileceğini açıkladı. Eğer halterin saygın ve olimpiyat sporu olarak devam etmesini istiyorsak, dopingle sıkı mücadele şarttır’’ diye konuştu.

Başkan Akkuş: Mücadeleye devam
IWF Başkanı Tamas Ajan’ın ardından kürsüye gelen Türkiye Halter Federasyonu

Başkanı ve IWF Asbaşkanı Dr. Hasan Akkuş, bu önemli konferansın Türkiye’de
yapılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek IWF Başkanı Tamas Ajan’a teşekkür etti. Federasyon Başkanı Dr. Hasan Akkuş, konferansa katılan tüm delegelere Türkiye’ye geldikleri için teşekkür
ederek, onların Türkiye’den mutlu bir şekilde ayrılabilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Dopingin hiçbir zaman sporla birlikte
düşünülemeyeceğini belirten Dr. Hasan
Akkuş, Türk ve dünya halteri olarak dopingle gerektiği şekilde mücadele ettiklerini belirtti.
Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akiloül de konferansın açılışında
yaptığı konuşmada, bu organizasyonun
Türkiye’de yapılmasından onur ve kıvanç
duyduklarını dile getirdi.
Türkiye’nin bir halter ülkesi olduğunu
vurgulayan Akiloül şunları söyledi:
‘‘Türkiye’de haltere her türlü desteği
verdik. Bundan sonra da vermeye devam
edeceğiz. Türk halteri göğsümüzü kabartan bir spordur. Elde ettikleri başarılarla halter, Türk sporunun lokomotifi olmuştur. Fair play ve temiz sporun, dünya
sporunda en üst düzeyde yer bulması dileğiyle hoş geldiniz diyorum.’’
Akiloül, ‘‘Bu konferansa da 4 ülke adaydı, yine İstanbul aldı. Bunlar ülkemize
değer katan şeyler. Federasyon başkanımız Dr.Hasan Akkuş ve IWF Başkanı Dr.
Tamas Ajan’a teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı

28 ÜLKEDE 50 POZİTİF SONUÇ
Açılış konuşmalarının ardından IWF Anti Doping Sorumlusu Monika Ungar,
bir sunum yaptı. Ungar, 2010 yılında 1597 test yaptıklarını, 28 ülkede 50 pozitif olguya rastladıklarını anlattı.
Ungar, sporcuda pozitif numune çıkması halinde 4 yıllık, ikinci ihlalde hayat
boyu men cezası verdiklerini, bir ülkede 3’ten fazla pozitif vakanın olması
halinde IWF İcra Kurulu’nun, ulusal federasyona uygulanacak yaptırıma karar verdiğini ifade etti. Ungar’ın ardından IWF Anti Doping Komisyonu Başkanı Nicu Vlad, Frederic Donze, Dr. Anges Tiszeker, Dr. Jaraoslaw Krywanski, Boris Kayser, Prof. Wilhelm Schanzer, Dr. Mike Irani ve Ma Wenguang sunumlarını yaptılar.

İSTANBUL’DAN MUTLU AYRILDILAR
Konferansın ikinci gün oturmlarında ilk olarak Sophie Berwick, 2012 Londra Olimpiyatlarında uygulanacak doping çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Frederic Donze ise ADAMS hakkında katılımcıları aydınlattı.
Oturumun son bölümünde ülkemizi temsil eden
Prof. Haydar Demirel’in gen dopingi konusunda
verdiği bilgiler ve yaptığı güzel sunum delegeler
tarafından büyük ilgi gördü.
Oturumların son bölümünde 2010 yılında dünyanın en iyi haltercileri seçilen bayanlarda Kazak
Swetlana Podobedova ve erkeklerde İran’dan Behdad Salimikordasiabi’ye IWF tarafından kupa ve
hediyeleri takdim edildi. 2010 yılının en iyi haltercileri sıralamasında Nurcan Taylan Kazak sporcu
Swetlana’nın ardından ikinciliği elde etti.
IWF Başkanı Dr. Tamas Ajan ve IWF As Başkanı Dr.
Hasan Akkuş Dünya Anti-Doping Konferansında sunum yapan konuşmacılara plaketlerini verdiler.
IWF Başkanı Tamas Ajan Dünya Anti-Doping Konferansının oldukça güzel ve başarılı bir şekilde geçtiğini ifade ederek, “Dünya Anti- Doping Konferansını İstanbul’da yapmış olmamızın ne kadar iyi bir
tercih olduğunu gördük. Güzel bir misafirperverlik gördük burada. Herşey en ince ayrıntısına kadar
düşünülmüş ve kusursuzdu. Bu güzel organizasyonun hazırlanmasında büyük bir özveri gösteren ve
bizleri İstanbul’da en güzel şekilde ağırlayan başta
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Dr. Hasan Akkuş ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diyerek beğenilerini dile getirdi.
Dr. Tamas Ajan konuşmasının ardından Dünya AntiDoping Konferansında görev yapan IWF ekibini,
Genel Sekreterimiz Zeki Öztürk ve Organizasyonlar Koordinatörümüz Mehmet Zeki Erkan’ı sahneye
davet ederek başarılı çalışmaları nedeniyle kutladı. Konferansın sonunda Türkiye Halter Federasyonunun organize ettiği ve tüm delegelerin katıldığı
bir yat gezisi düzenlendi. Geziye katılan delegeler
İstanbul’u Boğaz’dan da hayranlıkla izlediler

HALTERDE 4 MADALYA BİRDEN
Fatma Korkmaz’dan 1 altın, 1 gümüş…

Polonya’nın Ciechanow kentinde yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında podyuma çıkan
sporcularımız 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
FATMA KORKMAZ’DAN 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ
Yıldızlar Avrupa Şampiyonasının ilk gününde
44 kilo bayanlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Fatma Korkmaz, silkmede birinci olurken, toplamda da gümüş madalyanın sahibi oldu.
Koparmada ilk hakkında 52 kilo ağırlığı kaldıran sporcumuz ikinci hakkında da 55 kilo ağırlığı başarıyla kaldırdı. Son hakkında ise 57 kilo
da başarılı olamayan sporcumuz koparmada
5. olabildi. Silkmede ilk hakkında 70 kilo, ikinci 73 kilo ve son hakkında 75 kilo’ yu başarıyla kaldırarak kilo farkı ile Belaruslu sporcunun
önünde altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda ise 130 kilo ağırlığa ulaşan sporcumuz 135
kilo ağırlığa ulaşan Belaruslu sporcunun ardından gümüş madalyanın sahibi oldu.

MUAMMER ŞAHİN’DEN BRONZ MADALYA

İlk gün erkekler 56 kilo’ da mücadele eden
Muammer Şahin, koparmada bronz madalya
kazanmayı başardı.
Koparmada ilk hakkında 92 kilo kaldıran sporcumuz ikinci hakkında 96 kilo kaldırmayı başaramadı. Son hakkında 97 kiloyu başarıyla
kaldıran genç sporcu, koparmada bronz madalyanın sahibi olmuş oldu. Silkmede 107 kilo’
ı kaldıran sporcumuz bu ağırlıkla 8 olurken,
toplamda da 204 kilo ile 7. olabildi.
Aynı kiloda yarışan diğer sporcumuz Okan Yılmaz ise koparmada ikinci hakkında kaldırdığı 94 kilo ile 5. olurken, silkmede gene ikinci hakkında kaldırdığı 117 kilo ile 4. oldu. Toplamda da 211 kilo a ulaşan sporcumuz 4. lüğü
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FURKAN GÖVDELİ KOPARMADA GÜMÜŞ KAZANDI

İlk gün podyuma çıkan 50 kilo sporcularımızdan Furkan Gövdeli, koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu.
Koparmada ilk hakkında 78 kilo’yu başarıyla kaldıran Furkan, ikinci hakkında 81 kilo’yu
başarıyla kaldırdı. Son hakkında ise 86 kiloda başarılı olamayan genç sporcu, ikinci hakkında kaldırdığı 81 kilo ile 83 kilo kaldırmayı başaran İtalyan sporcu Scarentino’nun ardından gümüş madalyanın sahibi oldu.Silkmede 100 kilo ile 5. olan sporcumuz toplamda da
181 kilo ile 4. lüğü elde etti. Aynı kiloda yarışan sporcumuz Ömer Faruk Aksoy ise koparmada 78 kilo ile 5. olurken, silkmede 96 kilo
ile7.,toplamda da 174 kilo ile 6. oldu.

ederk

elde etti.
Sporcularımız ilk gün yarışmaları sonunda 1
altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile toplam
4 madalya kazanmış oldular.
Gamze Şahin’den 2 bronz madalya…
Yıldızlar Avrupa Şampiyonasının 2. gününde
Gamze Şahin’den iki bronz Madalya geldi.
Polonya’da dün başlayan Yıldızlar Avrupa
Şampiyonasının 2. gününde podyuma çıkan
48 kilo sporcumuz Gamze Şahin’den 2 bronz
madalya geldi.
GAMZE ŞAHİN, İKİ BRONZ MADALYA İLE AVRUPA
ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.

Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 48 kilo bayanlarda ülkemizi temsil eden sporcu uz Gamze Şahin, koparmada 4. olurken, silkme ve
toplamda bronz madalyaların sahibi oldu.
Koparmada ilk hakkında 55 kilo, ikinci hakkında 58 kilo ve son hakkında 60 kiloyu başarıyla kaldıran sporcumuz Gamze Şahin, Romen
sporcu ile aynı kiloyu kaldırınca kilo dezavantajı ile 4. sırada yer aldı. Koparmada 1. liği 65
kilo ile Rus Sporcu İrina BAYMULKINA elde
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ederken,
61 kilo ile Polonya’dan Marlena POLOKOWSKA 2. oldu.

Silkmede ilk hakkında 71 kilo kaldıramayan
sporcumuz ikinci hakkında bu ağırlıkta başarılı oldu. Üçüncü hakkına girmeyen sporcumuz
ikinci hakkında kaldırdığı 71 kilo ile silkmede
3. lüğü elde etti ve bronz madalyanın sahibi
oldu. Silkmede 1.liği 85 kilo ile Romen Laura
PRICOP elde ederken, ikinciliğin sahibide 74
kilo ile Rus Sporcu İrina BAYMULKINA oldu.
Toplamda ise 131 kilo ağırlığa ulaşan sporcumuz Gamze Şahin 3. olarak ikinci bronz madalyanın sahibi olmayı başardı. Toplamda
1.liği Romen sporcu Laura PRICOP elde ederken, Rus Sporcu İrina BAYMULKINA’ da ikinci oldu.
Emel Güneş, Avrupa ikincisi

Yıldızlar Avrupa şampiyonasında, Emel Güneş’
den 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya…
Polonya’da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasının 3. gününde 58 kilo sporcumuz Emel
Güneş podyuma çıktı.
Emel Güneş’ ten Avrupa ikinciliği…
Polonya’da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasının 3. gününde podyuma çıkan 58 kilo
sporcumuz Emel Güneş, koparmada bronz
madalya alırken, silkmede altın, toplamda da
gümüş madalyanın sahibi oldu ve Avrupa ikinciliği ünvanını elde etti.
Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 58 kilo da
podyuma çıkan sporcumuz Emel Güneş, koparmada ilk hakkında 72 kiloyu kaldıramayan
sporcumuz ikinci hakkında 72 kilo kaldırmayı başardı. Emel Güneş, koparmadaki son hakkında ise 75 kiloyu kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Koparmada 82 kilo ile Romen
Sporcu Elena Toma LOREDANA 1. olurken, Ukraynalı sporcu Yuliya BELEVETS 2. oldu.
Silkmede ilk hakkında 92 kiloyu, ikinci hakkında 95 kiloyu ve son hakkında 97 kiloyu
başarıyla kaldıran sporcumuz Emel Güneş
silkmede altın madalya’yı kazanmayı başardı.
Toplamda 172 kiloya ulaşan sporcumuz Emel
Güneş, 3. madalyasını kazanmış oldu. Toplamda 178 kilo ile Romen sporcu Elena Toma
LOREDANA 1. olurken, bu kilonun 3. lüğünü 168 kilo ile Ukrayna’ lı sporcu Olene KOKHANENKO elde etti. Neslihan Okumuş’ dan 3
gümüşlü Avrupa 2.liği…
Yıldızlar Avrupa şampiyonasında, Neslihan
Okumuş’ tan 3 gümüş madalya…

Polonya’ dan Madalya Yağıyor…
Yıldızlar Avrupa Şampiyonasının 3. gününde
63 kilo sporcumuz Neslihan Okumuş ülkemizi temsilen podyumdaydı ve 3 gümüş madalyayı ülkemize kazandırdı. Bugün yapılan yarışmalarda 58 kilo da yarışan sporcumuz Emel
Güneş’ in kazandığı 3 madalyanın ardından 63

kilo sporcumuz Neslihan Okumuş’ dan da 3
madalya geldi.
Emel Güneş’ ten Avrupa ikinciliği…
Polonya’da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasının 3. gününde podyuma çıkan 58 kilo
sporcumuz Emel Güneş, koparmada bronz
madalya alırken, silkmede altın, toplamda da
gümüş madalyanın sahibi oldu ve Avrupa ikinciliği ünvanını elde etti.
Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 63 kilo da ülkemizi temsil eden sporcumuz Neslihan Okumuş, koparmada ilk hakkında 85 kiloyu, ikinci
hakkında da 89 kiloyu kaldırmayı başardı. Koparmadaki son hakkında ise 91 kiloyu deneyen sporcumuz bu ağırlıkta başarılı olamadı
ve ikinci hakkında kaldırdığı 89 kilo ile gümüş
madalyanın sahibi oldu. Koparmada 95 kilo ile
Belaruslu Sporcu Darya PACHABUT 1. olurken,
Romen sporcu Andreea MARCOVICI 83 kilo ile
3. oldu.
Silkmede ilk hakkında 105 kiloyu kaldırmayı başaramayan sporcumuz bu ağırlığı ikinci
hakkında kaldırmayı başardı. Son hakkında ise
108 kilo’ı deneyen sporcumuz bu ağırlıkta da
başarılı olamadı. Neslihan Okumuş, silkmede
ikinci hakkında kaldırdığı 105 kilo ile ikinciliği elde ederek silkmede de gümüş madalyanın
sahibi oldu. Silkmede de birinciliği yine Belarus’ lu Sporcu Darya PACHABUT 107 kilo ile
elde ederken üçüncülüğü 100 kilo ile Romen
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sporcu Andreea MARCOVICI elde etti.
Toplam ise 194 kilo ağırlığa ulaşan sporcumuz, 202 kilo ağırlığa ulaşan Belarus’ lu Sporcu Darya PACHABUT’ un ardından gümüş madalyanın sahibi oldu ve Yıldızlar Avrupa ikinciliğini elde etti. Toplamda üçüncülüğü 183
kilo ile yine Romen sporcu Andreea MARCOVICI elde etti. Bugün 69 kilo erkeklerde yarışan
sporcumuz Kuddusi NALBANTORUÇ, koparmada 110 kilo ile 8. silkmede 135 kilo ile 10. ve
toplamda da 245 kilo ile 9. luğu elde etti.
Türkiye 12 madalya kazandı

Türkiye bu madalyaların ardından Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında toplamda 2 Altın, 6 Gümüş ve 4 bronz madalya kazanmış oldu.
Avrupa’dan Madalya Yağıyor… Sümeyye Avrupa Şampiyonu…
Polonya’ da devam eden Yıldızlar Avrupa
Şampiyonasında bugün sporcularımızdan 5
madalya daha geldi.
Polonya’ da devam eden Yıldızlar Avrupa
şampiyonasında bugün podyuma çıkan bayanlar 69 kilo sporcularımızdan 5 madalya birden
geldi.
Sümeyye Kentli 3 altın madalya ile Avrupa Şampiyonu…

Bugün yapılan 69 kilo bayanlar yarışmalarında ülkemizi temsil eden sporcularımızdan Sümeyye Kentli, kilosunda 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı.
Sümeyye Kentli, Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 69 kilo yarışmalarında koparma kategorisinde ilk hakkında 82 kilo, ikinci hakkında 85
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kilo ve son hakkında da 87 kilo’ı başarıyla kaldırmayı başararak koparmada ilk altın madalyasını kazanmış oldu. Koparmada ikinciliği 86
kilo ile Rus sporcu Maria Beloborodova elde
ederken 3. lüğü 82 kilo ile Polonya’ lı sporcu
Jolanta Vior elde etti.
Silkmeye 105 kilo ile başlayan sporcumuz
ikinci hakkında 108 kilo ve son hakkında da
111kilo’ı başarıyla kaldırarak ikinci altın madalyasına uzandı. Silkmede ikinciliği 110 kilo
ile diğer Türk sporcumuz Hatice Demirel elde
ederken, 3 lüğü 107 kilo ile Rus sporcu Maria
Beloborodova elde etti.
Toplamda ise 198 kilo’ a ulaşan sporcumuz 3.
altın madalyasını kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Bu kiloda Avrupa ikinciliğini 193 kilo
ile Rus sporcu Maria Beloborodova elde ederken Avrupa 3. lüğünü ise 190 kilo ile diğer
sporcumuz Hatice Demirel elde etti.

Hatice Demirel koparmada gümüş, toplamda
bronz aldı.
69 kilo bayanlarda 3 altın madalya kazanan
Sporcumuz Sümeyye Kentli ile aynı kiloda yarışan diğer sporcumuz Hatice Demirel, koparmada ilk hakkında 80 kilo’ ı kaldırdı, ikinci ve
üçüncü haklarında 84 kilo da başarılı olamayan sporcumuz koparmayı 4. sırada bitirdi.
Silkmede ise ilk hakkında 105 kilo ve ikinci
hakkında 110 kilo’ı başarıyla kaldıran sporcumuz son hakkında 115 kilo’ ı kaldırmayı başaramadı. İkinci hakkında kaldırdığı 110 kilo ile
silkmede Gümüş madalya kazanan sporcumuz
toplamda ulaştığı 190 kilo ile de Bronz madalya kazanarak Avrupa 3. lüğünün sahibi oldu.
Türkiye 17 madalya kazandı.
Bugün yapılan yarışmaların ardından Türkiye 5 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalyanın sahibi olurken toplamda da 17 madalya kazanmış oldu.
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2. Olağan Mali Genel Kurulumuzu yaptık

Türkiye Halter Federasyonu II. Olağan Mali Genel Kurulu 20 Ocak 2011 tarihinde, Ankara İçkale Otel’de
yapıldı.
146 delegenin hazır bulunduğu mali genel kurulda,
yasal olarak Genel Kurul’un açılmasında engel olmadığı görüldü. Açılış, Başkan Vekili Zeki Türkeş tarafından yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın coşkuyla söylenmesinin ardından Mali Genel Kurul Divanı oluşturuldu. Divanın başkanlığına Hüseyin Ar, başkan yardımcılığına Suat Gücüyener, yazman üyeliklere Ayhan
Bayhan ile Mehmet Tuzlu önerildi ve oybirliği ile seçildi. Divan başkanı Hüseyin Ar tarafından genel kurul gündemi okundu ve oylamaya sunuldu. Gündem
oy birliği ile kabul edildi.
Divan Başkanlığının seçilmesinde sonra Faaliyet Raporu ile bilanço gelir-gider tablosunun okunması ile
ilgili olarak Federasyon Başkanımız Dr. Hasan Akkuş
söz aldı.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Dr. Hasan Akkuş, göreve geldikleri tarihten bugüne kadar kulüplere maddi yardım ve malzeme yardımı yapıldığını,
Karabük’te bir kamp eğitim tesisi alındığını anlatarak, kampların burada yapılacağını, yurtiçi ve yurtdışından gelecek taleplerin de değerlendireceğini belirtti. Başkan Akkuş ayrıca, 2009 yılında halterin ta-
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bana yayılması için altyapı koordinatörlüğü oluşturduklarını, Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli çocukların seçildiğini ve bu çocuklar için eğitim ve
kamp çalışmaları yapılarak onları zaman içersinde
yıldız takıma kazandıracaklarını hatırlattı.
Başkan Dr. Akkuş şöyle devam etti:
“2010 yılında ülkemizde büyük bir organizasyona ev
sahipliği yaptık; Büyükler Dünya Şampiyonasını ülkemizde organize ettik. 85 ülkeyi Antalya’da en iyi şekilde ağırlayarak oldukça güzel bir organizasyona
imza attık.”

Madalyasız yıl yok
2009 ve 2010 yılında katılınan hiçbir müsabakadan
madalyasız dönmediklerininin altını çizen Dr. Hasan
Akkuş, “2010 yılında katıldığımız müsabakalardan
toplam 25 altın, 32 gümüş ve 33 bronz madalya alarak Türkiye’nin en başarılı federasyonu seçildik. Bu
başarılarda Meclis Başkanımız, Bakanımız, Genel Müdürümüz, kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımızın katkısı çok büyüktür. Bu başarılarımıza katkı
sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
Başkan Akkuş’un konuşmasını tamamlamasının ardından faaliyet raporu ile bilanço oylamaya sunuldu
ve oy birliği ile kabul edildi.

Halter Federasyonu II. Olağan Mali
Genel Kurulu 146
delegenin katılımı
ile yapıldı. Faaliyet
raporu ve
bilanço oy birliği
ile kabul edildi

Kayıtlar usulüne uygun
5. gündem maddesi gereği denetleme kurulu raporunu denetleme kurulu başkanı Yıldırım Yıldız okudu. Kayıtların yasalara ve usulüne uygun olarak tutulduğu, harcamaların yasalar ve yetki çerçevesinde yapıldığının denetleme kurulu tarafından görüldüğünü belirten Yıldırım Yıldız raporu tek tek okudu ve
Genel Kurul’da oy çokluğu ile
kabul edildi.
Daha sonra diğer gündem
maddelerinin oylanmasına
geçildi,maddeler tek tek oylanarak oy çokluğu ile kabul
edildi.
2. Mali Genel Kurul sonunda Federasyon başkanımız Dr.
Hasan Akkuş’a teşekkür konuşması için söz verildi. Dr.
Hasan Akkuş, mali genel kurulun hayırlı olması dilekleriyle divan başkanına, divan üyelerine ve genel kurula katılan
delegelere teşekkür etti.

Şaziye Okur,
Dünya Üçüncüsü
Malezya Penang kentinde yapılan
Gençler Dünya Halter Şampiyonasında Şaziye Okur, Dünya Üçüncüsü oldu.
30 Haziran ile 07 Temmuz 2011 tarihleri arasında Malezya Penang’da yapılan Dünya Halter Şampiyonasında yarışan 48 kilo sporcumuz Şaziye Okur üç bronz madalya kazandı.
48 kilo bayanlarda ülkemizi temsil eden başarılı sporcumuz Şaaziye, ülkemize 3 bronz madalya kazandırarak kafilemizden maadalya kazanan tek halterci unvanını elde etti.
Şaziye Okur, koparmada ilk hakkında 76, ikinci hakkında 79 ve son
hakkında da 82 kilo yaparak bronz madalyanın sahibi oldu. Silkme de ise ilk haakkında 95 kiloyu kaldıran sporcumuz, ikinci hakkında 99 kiloda takıldı. Son hakkında ise 100 kiloyu deneyen sporcumuz Şaziye
bu ağırlığı kaldırarak ikinci bronz madalyasına uzandı. Toplamda 182 kiloya ulaşan
sporcumuz, 1. olan Çinli ve 2. olan
o Taylandlı rakiplerinin ardından ülkemize 3 bronz
madalyayı da kazandırarak Dünyaa Üçüncüsü oldu. 3 bronz madalya ile Dünya Üçüncüsü
olan sporcumuzun madalyalarını Dünya
D
Halter Federasyon başkanı Dr. Tamas Ajan verdi.
48 kiloda yarışan diğer sporcumuzz Huriye Bilgiç, koparmada 13., silkmede 15. ve toplamda da 148 kilo ile 14. olabildi.
Erkekler 56 kilo ülkemizi temssil eden sporcumuz İsmet Algül ise koparmada 9., silkmede 11. ve toplamda kaldırddığı 240 kilo ile 10. sırada kaldı.
Muhammet Koçum dördünccü oldu
Erkekler 62 kiloda ülkemizii temsil eden sporcularımızdan Muhammet Koçum,
bronz madalyayı kıl payı kaçırdı.
k
Muhammet Koçum, koparmada ilk hakkında 117, ikinci hakkında 121 ve son hakkında da 126 kilo kaldırddı. Bu kaldırışları Muhammet Koçum’un koparmada ancak 7. olmasını sağladı.
Silkmedeki ilk hakkındaa 148 kiloyu kaldıran sporcumuz, ikinci hakkında 153
kilo yapan haltercimiz son
s hakkında 157 kiloyu denedi. Muhammet ağırlığı kaldıramayınca bronz madaalyayı da kaçırmış oldu.
Muhammet Koçum, koparm
mada 126 ve silkmede de 153 kiloluk kaldırışları ile
toplamda da 279 kiloya ulaşşarak 62 erkeklerde 4. olabildi.
Aynı kiloda yarışan diğer sporrcumuz Berat Biçer koparmada 121 kilo ile 9., silkmede 147 kiloluk kaldırışı ile 8. olddu. Toplamda ise 268 kiloluk ağırlığa ulaşan sporcumuz
10. olabildi.

Ayşegül, bronzu tutamadı
Bayanlar 53 kiloduki temsilcimiz AAyşegül Çoban, koparmada ilk hakkında 73 kilo yaptı.
İkinci hakkında girdiği 76 kiloda başarılı olamadı. Bu ağırlığı son hakkında 76 kilo’ ı kaldırmayı başaran sporcumuz koparrmada 7. olabildi.
Silkmede ise ilk hakkında 103 kilo kaldıran sporcumuz madalyayı zorladı ve ikinci hakkında 107 kiloyu denedi. Bu ağırlığı 2. ve 3. haklarında tutmayı başaramayan sporcumuz
madalyayı da tutamamış oldu ve
v silkmede de 6. sırada kaldı. Toplamda 179 kiloluk
ağırlığa ulaşan sporcumuz tooplamda da 7.’likte yetinmek zorunda kaldı.
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Türkiye Halter Federasyonu 2011 faaliyetlerinden Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sakarya’da rekor
bir katılımla yapıldı. Müsabakalara 28 ilden 58 kulüp iştirak etti. Bu 58 kulüpten 281 erkek, 113 bayan olmak üzere
toplam 394 sporcunun yarıştığı şampiyona katılım açısından rekora ulaştı.
29 Nisan 2011 Cuma günü yapılan açılış seremonisinde Federasyon Başkanı Dr. Hasan Akkuş’ un yanı sıra, Sakarya
Vali yardımcısı Hakkı Ünal, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Yönetim Kurulu Üyemiz Suzi İrfanoğlu
ve Genel Sekreterimiz Zeki Öztürk yer aldılar.
Açılış seremonisinde bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Dr. Hasan Akkuş, Sakarya’da yapılan Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasına rekor bir katılımın olduğunun altını çizerek bunun Türk Halteri için önemli bir olay
olduğunu söyledi. Akkuş, Türk halterinin yetiştirdiği başarılı sporcuların da burada yarışmalarının şampiyonanın kalitesini arttırdığına dikkati çekti.
Sakarya’nın halterde önemli illerden birisi olduğunu ve son
Avrupa Şampiyonasında da iki Sakaryalı haltercinin Avrupa
şampiyonu olduğunu anımsattı.
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ERKEKLERDE ANKARA ASKİ : Şampiyonada erkekler kategorisinde kürsünün en üst basamağına Ankara ASKİ çıktı. 206 puan toplayan ASKİ’nin arkasından ikinciliği 194 puanla Ankara Yenimahalle Spor Kulübü, üçüncülüğü de
141 puanla Ankara Demir Spor Kulübü elde etti. Büyük Erkeklerin 4.’lüğünü 138 Puanla İzmir Büyükşehir Belediyesi elde ederken, 124 puanla Ankara Büyükşehir Belediyesi 5., 111 puanla Gaziantep Halter İhtisas Spor Kulübü de 6. oldu. Şampiyon olan Ankara ASKİ Spor Kulübünün şampiyonluk kupasını Asbaşkanımız Ümit Durak verdi.
İkinci olan Ankara Yenimahalle Spor Kulübünün Kupalarını da Federasyon Başkanımız Dr. Hasan Akkuş verdiler.
BAYANLARDA KOCAELİ : Yapılan bayanlar yarışmalarının ardından takım klasmanında bayanlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor
şampiyonluğunu ilan etti. Bayanlar Kategorisinde 161 puanla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Şampiyon olurken, ikinciliği 153 puanla Gaziantep Halter İhtisas Spor Kulübü, üçüncülüğü de 150 puanla İstanbul Fevzi Çakmak Spor Kulübü elde etti. Bayanlar kategorisinde 146 puanla Ankara Büyükşehir Belediyesi 4., 143 puanla Konya Kuyulusebil Halter ihtisas 5. ve 123 puanla da Konya Olimpic Spor da 6. oldular. Şampiyon olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübünün şampiyonluk kupasını Sakarya Valisi Mustafa Büyük takdim etti. İkinci olan Gaziantep Halter ihtisas Spor Kulübünün Kupalarını da Federasyon Başkanımız Dr. Hasan Akkuş sundu
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Bizden biri... Sokaklardan Dünyü Üçüncülüğüne
Ağrı sokaklarında simit satarken, halterle tanıştı. Aradan geçen kısa zaman, Arif
Koç’u yıldız kategorisinde Dünya Üçüncülüğüne taşıdı. Sırada Avrupa Şampiyonluğu ve devamı var
Arif’inki tam “Amerikan Rüyası” olarak tanımlanacaklardan. Yoksullukla yetenek aynı kişide birleşmiştir. O yetenek, o imkansızlıkları günün birine yener ve ortalık aydınlanır.
Türkiye’de buna sporun gücü diyebilirz.
Arif’in özelinde ise halterin gücü...
Ayrıca projeniz varsa, nereden ne yakalayacağınıza da
iy ibir örnektir. Arif Koç, Ağrı’da sokakta simit sattığı sırada halter sporu ile tanışır. Bu tanışma ve yeteneği kısa
süre sonra O’nu Yıldız Milli Takım’a kadar yükseltir. Arif
Koç, Yıldız Milli Takım’a kadar yükselmekle kalmaz, üstüne önce Türkiye Şampiyonu, bir de Mayıs ayında Peru’da
yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda Dünya
Üçüncüsü olarak kürsüye çıkartır.
Arif Koç’un Ağrı’dan Peru’ya kadar olan öyküsüne ve gelecekteki beklentilerine bir göz atalım...
Önce Türkiye, sonra dünya
Merkeze bağlı Uçarkaya köyünde yaşayan ve sokakta simit satarken “Sokaktan 2016 Olimpiyatlarına’’ projesi kapsamında halter sporu ile tanışan 16 yaşındaki Arif
Koç, geçen yıl düzenlenen halter müsabakalarında iki
kez Türkiye Şampiyonluğu elde ederek, kısa sürede büyük başarıların ismi olacağını tez elden kanıtladı.
Türkiye şampiyonu olduktan sonra Peru’nun başkenti Lima’da 8-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan Yıldızlar
Dünya Şampiyonası’nda 85 kiloda Türkiye’yi temsil eden
milli halterci, silkme, koparma ve toplamda kazandığı 3
bronz madalya ile Dünya Üçüncüsü oldu.
Elde ettiği başarıyla hem Türkiye’ye, hem de Ağrı’ya sevinç yaşatan Koç, kente döner dönmez antrenörü Muhlis Akbaş gözetiminde Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.
Milli haltercinin değerlendirmeleri şöyle:
“Halterle, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayhan Yıldırım ve
antrenör Muhlis Akbaş sayesinde tanıştım. Türkiye Şampiyonlukları ve Dünya Üçüncülüğü çok güzeldi. Şimdiki
hayalim Avrupa Şampiyonluğu. Kendime Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’yu kendisine örnek aldım. Bundan
sonra Türkiye ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde edeceğime inanıyorum ve bunun için çalışıyorum’’ dedi. Türkiye’yi Peru’da temsil etmenin gururunu
yaşadığını dile getiren Koç, başta anne ve babası olmak
üzere kendisine maddi ve manevi destek sağlayan kişilere teşekkür etti.
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Haltercilerimiz Başbakanımızla
ş

İftar Yemeğinde Buluştu...
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Haltercilerimiz , Başbakanımızın sporculara verdiği iftar yemeğinde bir araya geldiler. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başarılı sporcularla bir araya gediği iftar yemeğine başarılı haltercilerimiz, Federasyon Başkanımız Dr. Hasan Akkuş,
Genel Sekreterimiz Zeki Öztürk ve antrenörlerimiz
katıldılar.
Gölbaşı tesislerinde verilen iftar yemeğine, Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan,
Gençlik ve spor Bakanı Suat Kılıç, değişik branşlarda başarılı sporcular antrenörler, federasyon başkanları ve spor adamları katıldılar.
Yemekte sporcularımızla da sohbet eden Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm başarılı sporcularımızla da toplu olarak fotoğraf çektirdi.
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Nurdan Karagöz
üçüncülüğü kaçırdı
Çin’in Shenzhen kentinde yapılan Üniversiade Yaz Spor Oyunlarında 48 kilo da yarışan sporcumuz Nurdan Karagöz, 48 kiloda 3. lüğü kaçırdı.
48 kilo A grubunda yarışan sporcumuz, koparmada
ilk hakkında ilk hakkında 78 kilo, ikinci hakkında
80 kilo ve 3. hakkında da 81 kiloyu başarı ile kaldırarak koparmada 2. sırada yer aldı. Silkmede
ise ilk hakkında 98 kiloda başarılı olan sporcumuz, ikinci hakkında 102 kiloyu denedi ve başarılı olamadı. son hakkında tekrar 102 kiloyu deneyen sporcumuz bu ağırlığı kaldırmayı
başararak silkmede de kilo farkı ile 3. sırada
yer aldı. Toplamda ise 183 kiloya ulaşan sporcumuz, 184 kilo toplama ulaşan Tayland’ lı
sporcunun ardından 4. olabildi.

Seda İnce ile bronz
madalya geldi
Çin’ de yapılan 26. Üniversiteler Yaz spor Oyunlarında ülkemizi temsil eden sporcumuz Seda İnce 63 kiloda
bronz madalyanın sahibi oldu.
Seda İnce koparmadaki ilk hakkında 87 kilo da başarısız
oldu,ikinci hakkında bu ağırlığı kaldırmayı başaran Seda son hakkında ise 90 kiloyu kaldırdı. Silkmede ise ilk hakkında ilk hakkında 104 kilo,
ikinci hakkında 111 kilo ve son hakkında da 113 kiloyu başarıyla kaldıran
sporcumuz Seda İnce toplamda ulaştığı 203 kilo ile bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.

İbrahim Arat
Çin’de bronzu kaptı
Çin’ de devam eden 26. Üniversiteler Yaz spor oyunlarında bugün yapılan 94 kilo müsabakalarında ülkemizi temsil eden
sporcularımızdan İbrahim Arat bronz madalyanın sahibi oldu.
94 kilo sporcumuz İbrahim Arat, koparmada ilk hakkında 165 kiloyu başarıyla kaldırdı, ikinci hakkında ise 170 kiloyu
kaldıran sporcumuz, son hakkında 173 kiloyu denedi ve başarılı olamadı. Silkmede ise ilk hakkında 203 kiloyu başarı ile kaldıran sporcumuz son iki hakkında ise 212 kilo’ da başarılı olamadı. Toplamda ise 373 kiloya ulaşan sporcumuz Rus ve Litvanya’lı
sporcuların ardından bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı kiloda
yarışan diğer sporcumuz Mehmet Sevgili ise kopardamada 163, silkmede 190 kiloyu kaldırarak toplamda 353 kiloya ulaştı ve oyunları
10’ncu sırada tamamladı. Erkekler 94 kiloda altın madalyayı Rusya’dan
Andrey Demonov 390 toplam kilo ile kazanırken, 387 toplam kiloya ulaşan Litvanyalı Didzibalis Aurimas gümüş madalyanın sahibi oldu.

Figen Kaya 5. olabildi
Sabah seansında ise bayanlar 69 kilo finali yapıldı. 69 kilo sporcumuz Figen Kaya, koparmada 93,
silkmede ise 118 kilo kaldırarak toplamda 211 kiloya
ulaştı ve 5’nci oldu.

Türkiye İbrahim Arat ile
4. madalyasını kazanmış oldu
Türkiye 26.Üniversiade Yaz Spor Oyunlarında şu
ana kadar, atletizm bayanlar 10 bin metrede Fadime
Suna ile altın, judo bayanlar +78 kiloda Belkıs Zehra
Kaya, halter bayanlar 58 kiloda Seda İnce ve halter
erkeklerde İbrahim Arat ile bronz madalya kazanmış durumda. Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalya
ile madalya cinsine göre yapılan sıralamada 23’ncü
sırada yer alırken, toplam madalya sıralamasında
16’ncı sırada bulunuyor.

45
45

K
U
Ç

B
r
S

k
k

te
y
m

46

Konya’da
Uluslararası
Çocuk Oyunları
Bu yıl Konya’da ilk kez düzenlenen 1. Rumi Çocuk Oyunları halter yarışmaları 21 Nisan 2011’de Konya Atatürk Spor
Salonunda yapıldı.
1. Uluslararası Rumi Çocuk Oyunları halter müsabakalarına Türkiye ile birlikte İtalya, Romanya, Irak, Özbekistan ve Azerbaycan takımları katıldı.
28 sporcunun katıldığı halter müsabakalarında Halter Federasyon Başkanı Dr. Hasan Akkuş ile birlikte Konya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz ve Konya Gençlik Spor İl
müdürü Muhittin Yıldız da izleyici olarak yer aldılar.
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Avrupa üçüncüsüyüz
Romanya Bükreş’te organize edilen 23 Yaş
Altı ve Gençler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Milli takımlarımız toplamda elde ettikleri 21 madalya ile 4 kupa
birden alarak Avrupa üçüncüsü oldu.
23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Halter
Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımız 5 altın, 5 gümüş ve
11 bronz madalya olmak üzere toplamda
21 madalya kazanmayı başardılar. Müsabakaların son gününde yapılan kupa töreninde ise milli takımlarımız 4 kupa birden
kazanmayı başardı. Genç erkek, 23 yaş altı
erkek ve genç bayan milli takımlarımız takım olarak Avrupa üçüncüsü olmayı başarırlarken, 23 yaş altı bayan milli takımımız
da 4. olarak kupa almayı başardı.

Fig
87,
da
güm

Sil

Silk
yap
hak
dı v
nun
ğer
pa
Top
mu
rak
ett

Ha

ŞAZİYE OKUR
AVRUPA’NIN
EN İYİSİ
Müsabakaların sonunda yapılan kupa töreninde 48 kilo
Genç Bayanlarda 3 gümüş
madalya kazanarak Avrupa
ikincisi olan sporcumuz Şaziye Okur, Avrupa’nın en iyi
genç bayan sporcu seçilerek
kupa aldı.
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Figen Kaya Avrupa Şampiyonu
Bürkeş’te podyuma çıkan
69 kilo sporcularımızdan
Figen Kaya 2 altın bir
gümüş, Hatice Demirel bir
bronz madalya kazandılar
Romanya Bükreş’te yapılan 23 Yaş
Altı ve Gençler Avrupa Halter şampiyonasında Genç Bayan 69 kilo sporcularımızdan Figen Kaya, 1 gümüş
ve 2 altın madalya kazanarak Avrupa
şampiyonu oldu.
Figen Kaya, koparmada ilk hakkında
87, ikinci hakkında 89 ve son hakkında 91 kiloyu kaldırdı ve koparmada
gümüş madalyanın sahibi oldu.

Silkmede altın geldi
Silkmeye 110 kilo ile iyi bir başlangıç
yapan sporcumuz Figen Kaya, ikinci
hakkında 113 kilo kaldırmayı başardı ve bu kiloyla altın madalyayı boynuna taktı. Silkmede, 109 kilo ile diğer sporcumuz Hatice Demirel Avrupa Üçüncüsü oldu.
Toplamda 204 kiloya ulaşan sporcumuz ikinci altın madalyasını kazanarak Avrupa Şampiyonu unvanını elde
etti.

Hatice bronzla yetindi
Genç Bayanlar 69 kiloda yarışan diğer sporcumuz Hatice Demirel yarışmaya şanssız başladı. Sporcumuz koparmada ilk hakkında 80 kiloyu kaldırmayı başaramadı. İkinci ve üçüncü haklarında 82 kilo deneyen sporcumuz başarılı olamadı ve koparmada “0” çekti.
Silkmede ilk hakkında 106 kilo yapan sporcumuz ikinci hakkında girdiği 109 kiloda da başarılı oldu. Son
hakkında 112 kilo deneyen Hatice bu
ağırlığı kaldırmayı başaramadı ve
bronz madalyanın sahibi oldu.
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Ayşegül Çoban’ dan bir gümüş
Gençler Avrupa Şampiyonasında 53 kiloda yarışan
Ayşegül Çoban silkmede gümüş madalya kazandı.
Bükreş’teki 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Halter Şampiyonasında 53 kiloda yarışan sporcumuz Ayşegül Çoban silkmede gümüş
madalya kazandı. Koparma kategorisinde büyük şanssızlık yaşayan sporcumuz Ayşegül Çoban, ilk hakkında 76 kiloyu denedi
ancak üç hakkında da başarılı olamadı. Silkmede ilk hakkında 98
kilo, ikinci hakkında 102 kilo ve son hakkında da 104 kiloyu başarıyla kaldıran sporcumuz Ayşegül Çoban silkmede gümüş madalyanın sahibi olmuş oldu.
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Avrupa Şampiyonası’nnda başarıları Elif Şeker’le devvam etti. devam ediyor. 23 Yaş
aş Altı ve Gençler Avrupa Halteer Şampiyonasında 23 Yaş Alltı Bayanlar 58 kilo
sporcumuzz Elif Şeker, silkme ve
toplamdaa 2 bronz madalya kazaanarak Av
Avrupa Üçüncüsü olduu.
Kopaarmada kategorisindde ililk
haakkında 79 kiloya girenn Eliff Şeker, şanssız bir şekilde
ke
de buu ağırlıkta başarılı olamadı
dı. İkkin
inci hakkında aynı ağırlığı dene
neyen sporcumuz yine başşarıssız oldu. Son
hakkında bu ağırrlılığı kaldırmayı
başaran Şeeker,, koparmada madalya şans
nsını kaçırdı ve 4. olduu.
Silkmede
de ilk
lk hakkında 95, ik
ikinci hakkkınd
nda 99 ve son hak
akkında
1022 kiloo kaldıran Elif Şek
eker, silkmedee bronz madalya
yayı boynunaa taktı. Elif Şeker’
r’in silkmedeki başarısı sporcuumuzu toplamda da bronz ma
madalyaya ulaştırdı. Toplamdaa 181 kiloya ulaşan
sporcumuz,
z, 195 kilo ile ikinci Polonyalı Jo
Joanna Lochowskaa’nın
ardınddan üçüncü geldi ve bronz
mada
dalya kazandı.
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63 kilo sporcumuz Neslihan Okumuş, koparmadaki
ki ilk hak
akkında 86 kiloda başarılı oldu. İkinci hakkında 90 kilo deneyen Okumuş, bu ağırlığı kaldırmadı. Koparmadaki son hakkında 90 kiloyu yeniden deneyen genç sporcu bu defa kaldırmayı başarınca koparrma
mada
da bro
ronz
nz mad
adal
a ya
y aldı.
Silkmedeki ilk hakkında 104 kilonun altına giren Nesliliha
hann
Okumuş bu ağırlıkta başarılı oldu. İkinci hakkında 107 ve son
hakkında da 110 kilo yapan genç sporcu 110 kilo ile silkmede
de bronz madalyanın sahibi oldu.
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Zeki Tuncer
Avrupa Üçüncüsü
23 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonasında 56 kilo sporcumuz Zeki Tuncer, üç bronz madalya kazanarak Avrupa Üçüncüsü oldu.
Zeki Tuncer, koparmada ilk hakkında 70, ikinci hakkında 80
kiloda başarılı oldu. Son hakkında 88 kiloyu deneyen Tuncer,
bu ağırlığı atamadı ve bronzda kaldı.
Silkmedeki ilk hakkında 90 kilo kaldıran Zeki Tuncer ikinci hakkında 102 kiloda başarılı oldu. Son hakkında 110 kiloyu atamayan sporcumuz, silkmede de bronz madalyanın sahibi oldu.
Toplamda 182 kiloya ulaşan Tuncer, böylece üçüncü bronz
madalyasını kazanarak, 23 Yaş Altı erkeklerde Avrupa Üçüncüsü oldu. Avrupa Üçüncüsü Zeki Tuncer’in madalyasını Halter Federasyonu Başkanı Dr. Hasan Akkuş verdi.

54

M

ü

Madalyalar

üçer üçer
Erkekler 62 kiloda yarışan sporcularımızdan Muhammet Koçum, koparma, silkme ve toplamda 3 bronz
madalyanın sahibi oldu.
Muhammet Koçum, koparmada ilk
hakkında 117 kilo, ikinci hakkında
121 kilo ve son hakkında 122 kiloyu
başarıyla kaldırdı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Silkmede ise ilk hakkında 146 kilo,
ikinci hakkında 148 kiloyu başarıyla kaldıran sporcumuz son hakkında 154 kiloda başarılı olamadı. Muhammet Koçum, ikinci hakkında kaldırdığı 148 kilo ile silkmede de bronz madalyanın sahibi olmuş oldu.
Toplamda ise 270 kilo ağırlığa ulaşan sporcumuz Muhammet Koçum,
3. bronz madalyasını kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Berat Biçer, 8. olabildi
Erkekler 62 kiloda yarışan diğer sporcumuz
Berat Biçer, Koparmada 111 kilo ile sekizinci, silkmede 135 kiloluk derecesi ile dokuzuncu
oldu. Toplamda da 246 kiloya ulaşan ve kolunda bir sakatlık yaşayan sporcumuz Berat Biçer
sekizinci olarak müsabakaları tamamladı.
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Ü
ARİF NUSRET SAY ANILDI
Federasyon başkanlarımızdan, Arif Nusret Say
ölümünün 16. yıldönümünde 23 Nisan 2011 Cumartesi günü Cebeci Asri Mezarlığındaki kabri
başında rahmetle anıldı.
Anma törenine Arif Nusret Say’ ın ailesi, yakınları, sporcular ve Genel Sekreterimiz Zeki
Öztürk katıldılar. Arif Nusret Say Kimdir?
1933’te Gaziantep’te doğdu. Ankara’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Ankara’da spor hayatına başladı. Önce atletizmle ilgilendi.

Gülle ve disk attı. Bu sporu yaparken halterle de uğraştı. Spor yaşamını bıraktıktan sonra (1967) Halter Federasyonu’nun bünyesinde aktif görevler aldı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı’nı 21 yıl süreyle üstlenen
Say, başkanlık döneminde Türk halter sporuna çok önemli hizmetler verdi. Halter dünyasında sevilen ve sayılan bir kişi oldu. Uluslararası Halter Federasyonu Denetleme Kurulu üyesi olarak görev aldı. 1995 yılında vefat etti.
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Üniversitelerde Selçuk üstünlüğü
Koç Fest Üniversite Oyunları Konya’da Selçuk Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu Spor Salonunda yapıldı. Halter
branşında Erkekler kategorisinde 15 Üniversiteden toplam 38 sporcu yarışırken, bayanlar kategorisinde 9 Üniversiteden toplam 28 sporcu yarışmalara iştirak etti. Puanlama sistemine göre yapılan yarışmalar sonunda bay
ve bayanlarda Konya Selçuk Üniversitesi Şampiyon oldu.
Konya Selçuk Üniversitesi erkeklerde 2745 puan ile 1.
olurken, 1616 puan ile Gaziantep Üniversitesi 2., 1467 puanla da Süleyman Demirel Üniversitesi 3. olmuştur.
Bayanlarda ise Konya Selçuk Üniversitesi 1022 puanla 1.
olurken, 856 puanla Anadolu Üniversitesi 2. 625 puan la
da Gaziantep Üniversitesi 3. olmuşlardır.
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