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Çıta sürekli yükseliyor... 

Halter Federasyonu Başkanı
Dr Hasan AKKUŞ

2012 yılına başlarken tüm camiamızı 
saygıyla selamlarım. 
 Federasyonumuz 2010 yılında 90 madalya ile 
en başarılı federasyon seçilmişti. Bu yüksek çıta-
nın 2011 yılında bizi zorlayacağını düşünüyorduk.  
Ancak 2011 yılını 92 madalya ile kapattık. Bu çıta-
nın biraz daha yukarı çıkması demekti. Bu başarı-
dan dolayı sporcularımıza, antrenörlerimize, ku-
lüplerimize, hakem camiamıza, sağlık ekibimize, 5 
kişilik mütevazi kadrosuyla dev organizasyonları 
başarıyla tamamlayan federasyonumuz çalışanla-
rına şükranlarımı sunarım. 
2011 yılında da Türk sporunun lokomotifi  halter
branşıydı.
2012 yılına faaliyet programımız 16-19 Şubat 2012
tarihleri arasında Konya’da Meram Belediye Dr.
Serdar Kalaycı’nın katkılarıyla düzenlediğimiz Yıl-
dızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası ile başla-
dık. Şampiyonaya 54 kulüpten 340 sporcu katıldı. 
Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat KILIÇ, Kon-
ya Valisi Sayın Aydın Nezih DOĞAN, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Tahir AKYÜREK, Me-
ram Belediye Başkanımız Dr Serdar Kalaycı, Kara-
tay Belediye Başkanımız Sayın Mehmet HANÇER-
Lİ, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN 
ve Konya milletvekillerimiz yıldız sporcularımızın 
madalyalarını takdim ettiler.
2010 yılında Antalya’da organize ettiğimiz Dün-
ya Şampiyonasının sloganı “LONDRA İÇİN İLK 
ADIM” dı. Çünkü bu organizasyon LONDRA 2012 
Olimpiyat Oyunları için ilk kota müsabakası ni-
teliğindeydi. 9-16 Nisan 2012 tarihleri arasın-
da yine Antalya’da organize edeceğimiz Büyük-
ler Avrupa Şampiyonası’nın sloganı ise “LONDRA 
İÇİN SON ADIM”olacak. Bu müsabaka da LOND-
RA 2012 Olimpiyat Oyunları için son kota müsa-
bakası olacaktır. Bu organizasyondan da yüzümü-
zün akıyla çıkacağımıza eminim.  Bakanımız Sa-
yın Suat KILIÇ’ın organizasyonla ilgili tüm ihtiyaç-
larımızı şimdiden karşıladığını camiamızla paylaş-
mak isterim.
 Öncelikle düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyo-
nasında organizasyon ve sportif açıdan başarı-
lı olmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Hepimizin 
bildiği gibi bu yıl aynı zamanda olimpiyat yılı. Fe-
derasyonumuz olimpiyat oyunları için maksimum 
10 kotanın 9’unu aldı. İlk adımda bunun başarı ol-
duğunu düşünüyoruz. Ancak bu başarıyı olimpi-
yat oyunlarında madalyalarla süslememiz gerekti-
ğinin de farkındayız. Bu hem branşımız açısından 
hem de ülkemizin olimpiyat başarısı için bir zo-
runluluktur. Sporcularımız ve antrenörlerimiz bu 
görevin bilinciyle çalışmalarını olimpiyat hedefl i 
olarak yürütmektedirler. 
 Sadece başarıyı değil, branşımızın acı tatlı her 
anını bizimle paylaşan halter dostlarına teşekkür 
eder saygılar sunarım.



Fransa’ nın Başkenti Paris’ te Euro
lerDisneyland’de organize edilen Büyükler

üzümü-Dünya Halter  Şampiyonası’nda yüzü
kler 69 ki-zü Mete Binay güldürdü. Erkekler

umuz Mete Bi-loda podyuma çıkan sporcum
oluk kaldırışıylanay, koparmada 157 kiloluk

sahibi oldu.‘’ALTIN’’ madalyanın sa
uz Mete Binay, koparpar-Başarılı sporcumuz 

kında 154 kilo, ikince ce hak-mada ilk hakkınd
157 kiloyu başarıyla kaa kaldıra-kında ise 157 

inciliği garantiledi ve ve son hakkın-rak birinc
da dünya rekorunu kıu kırmak için pod-da da 

yuma çıktı. Son hakkakkında dünya reko-yum
runu kırmak için 1in 166 kilo ağırlığı dene-
yen sporcumumuz bu ağırlığı kaldıramayın-
ca 157 kiloliloluk derecesi ile koparmada bi-
rinciliğiliği elde etti ve altın madalyanın sa-
hibi ibi oldu. Koparmada ikinciliği 156 kilo
iile Rus sporcu Oleg Chen elde ederken,
üçüncülüğü 155 kilo ile Çinli sporcu Des-

uzhang Tang elde etti. 69 kilo sporcumuz
ada gös- Mete Binay, silkmede koparmada

e yarışma-terdiği başarıyı gösteremedi ve y
y, silkmede-da 10. sırada yer aldı. Binay, s

kaldırmayı başar-ar-ki ilk hakkında 173 kilo kald
77 kilo deneyen spn spor-dı. İkinci hakkında 177 k

ı kaldırmayı başaaşarama-cumuz bu ağırlığı ka
nda tekrar 177 kilkiloya girendı. Son hakkında

z başarılı oldu fakfakat silkme-sporcumuz b
ncu sırada yer alr aldı. Silkmede bi-de onunc

ciliği 186 kilo ile Çle Çinli sporcu Deshangrinciliğ
Tang elde etti. İki. İkinciliği 185 kilo ile ÇinliTan
sporcu Chao Wao Wu elde ederken üçüncülü-
ğü ise 182 182 kilo ile Koreli sporcu Jeongsik
Won elelde etti.
TopToplamda 334 kiloya ulaşan sporcumuz 
Mete Binay, 1 kilo ağırlıkla Çinli sporcu
Chao Wu’ nun ardından dördüncü oldu.
Toplamda birinciliği 341 kilo ile Çinli

en ikin-sporcu Deshang Tang elde ederken 
eg Chen ka-ciliği 336 kg ile Rus sporcu Oleg 

zandı.

Mete e Met
’ALTINI’

 kopaopardık
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‘Süpermen  Mete’ Yılın       S
Milliyet Gazetesinin 58.

geleneksel yılın sporcu-
su anketinde şampiyon

sporcumuz Mete Binay, zorlu 
rakipleri arasından ipi göğüsle-
yerek ‘’YILIN SPORCUSU’’ olma-
yı başardı.
Avrupa ve Dünya Şampiyonu
sporcumuz Mete Binay, 2011 yı-
lında Rusya Kazan’da yapılan 
Büyükler Avrupa Şampiyona-
sında 69 kiloda koparmada al-
tın madalya kazandı. Son olarak 
Fransa’nın Başkenti Paris’te ya-
pılan Büyükler Dünya Şampiyo-
nasında ise yine büyük bir ba-
şarı göstererek koparmada al-
tın madalyayı boynuna takma-
yı bildi.
 Elde ettiği başarılar sonun-
da, Türkiye’ nin en eski ve en 
saygın anketi olma özelliğini
koruyan Milliyet 58. yılın spor-
cusu anketinde Milliyet okurları 
kürsünün zirvesine podyumları-
mızın süper yeteneği Dünya ve
Avrupa Şampiyonu haltercimiz
Mete Binay’ı çıkardı.
Milliyet Gazetesi okurları tara-
fından ‘’YILIN SPORCUSU’’ seçi-
len ve Milliyet Gazetesi tarafın-
dan ‘’ SÜPERMEN METE’’ unvanı 
verilen sporcumuz Mete Binay’
ı kutluyor, başarılarının devamı-
nı diliyoruz.



n       Sporcusu
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Fransa’nın başkenti Paris’te
organize edilen Büyük-
ler Dünya Şampiyonası’nın

ikinci gününde podyuma çıkan
53 kilo sporcumuz Aylin Daşde-
len 2 gümüş madalya kazanarak
büyük bir başarıya imza attı. 53
kilo sporcumuz Aylin Daşdelen,
koparmada 93 kilo ile 4. olurken,
silkmede 126 kilo ile gümüş ma-
dalyanın sahibi oldu. Toplamda
ise 219 kilo ağırlığa ulaşan spor-
cumuz Aylin Daşdelen, ikinci gü-
müş madalyasını kazanarak kari-
yerine dünya ikinciliğini yazdırdı.
 Aylin, koparmadaki ilk hakkın-
da 88 kilo, ikinci hakkında 91 kilo
ve son hakkında 93 kiloyu kaldır-
mayı başardı fakat bu ağırlık ona
yetmedi ve kilo farkı ile 4. oldu.
Koparmada birinciliği 97 kilo ile
Kazak sporcu Zulfi ya Chınshanlo
elde ederken ikinciliği 95 kilo ile
Yudurgui Contreras, üçüncülüğü
de 93 kilo ile Chine Type’li sporcu
Shu-Ching Hsu elde etti.
 Bu sıklette silkme kategorisi

oldukça çekişmeli ve zevkli geç-
ti. Sporcumuz Aylin Daşdelen, ilk 
hakkında 120 kilo, ikinci hakkında 
122 kilo, son hakkında da 126 ki-
loyu başarıyla kaldırarak gümüş 
madalyanın sahibi oldu. Silkme-
de birinciliği 130 kilo ile Kazak 
sporcu Zulfi ya Chınshanlo elde 
ederken aynı zamanda dünya re-
korunun da yeni sahibi oldu. Silk-
menin üçüncülüğünü ise 121 kilo 
ile Çinli sporcu Jing Jı elde etti.
 Toplamda sporcumuz Aylin 
Daşdelen, 219 kiloya ulaşarak 
ikinci gümüş madalyanın sahi-
bi olurken ülkemize de bir dün-
ya ikinciliği hediye etmiş oldu. 
Toplamda birinciliği 227 kilo ile 
Kazak sporcu Zulfi ya Chınshan-
lo elde ederken, üçüncülüğü ise 
214 kilo ile Çinli sporcu Jing Jı 
elde etti. Aynı kiloda B grubun-
da yarışan diğer sporcumuz Fat-
ma Ebru Pekmezci ise koparma-
da 82 kilo, silkmede 100 kilo ve 
toplamda da 182 kilo ile 18. sıra-
da yer aldı.

AYLİN
Dünya ikincisi 
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Bünyamin Bronz kopardı

Paris’teki şampiyonada 
bir madalya da 62 kilo
sporcumuz Bünyamin

Sezer’den geldi. Bünyamin Se-
zer, koparmada kaldırdığı 141
kilo ile 3. oldu ve bronz madal-
yanın sahibi oldu. 62 kiloda ül-
kemizi temsil eden sporcuları-
mızdan Bünyamin Sezer, kopar-
mada ilk hakkında 133 kilo, ikin-
ci hakkında 140 kilo ve son hak-
kında 141 kilo kaldırarak 3.oldu
ve bronz madalya kazandı. Ko-
parmada birinciliği Kuzey Ko-
reli sporcu Un Guk Kim elde 
ederken ikinciliği 145 kilo ile
Çin’li sporcu Jie Zhang elde etti.
Sporcumuz silkmede ilk hak-
kında 153 kiloyu kaldırmayı ba-
şardı fakat ikinci hakkında 157 
kilo ve son hakkında da 160 kilo 
kaldıramayınca silkmede 15. sı-
rada yer aldı.
Toplamda ise 294 kiloya ula-
şan sporcumuz  dokuzuncu sı-
rada yer aldı. Toplamda birinci-
liği 321 kilo ile Çin’li sporcu Jie 
Zhang elde etti. İkinciliği 320
kilo ile Kuzey Koreli sporcu Un 
Guk Kim, üçüncülüğü de 310
kilo ile Endonezyalı sporcu Eko
Yuli Rawan kazandı.
Aynı kiloda yarışan diğer spor-
cumuz Hurşit Atak ise kopar-
mada 127 kilo ile onikinci, silk-
mede de 163 kilo ile yedin-
ci oldu. Sporcumuz toplamda
ulaştığı 290 kilo ile de 10. sıra-
da yer aldı.  
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Nurdan Karagöz’den 2 bronz
Dünya Şampiyonası’nda

48 kiloda podyuma çı-
kan milli sporcumuz

Nurdan Karagöz, silkmedeki
103 ve toplamdaki 183 kiloluk
kaldırışlarıyla ve tartı avanta-
jıyla, silkmede ve toplamda iki
bronz madalya kazanarak dün-
ya üçüncüsü oldu.

Nurdan Karagöz, koparmadaki
ilk hakkında 76, ikinci hakkın-
da da 80 kiloyu başarıyla kal-
dırdı, son hakkında ise denedi-
ği 83 kiloda başarılı olamadı ve
80 kilo ile 4. oldu. Koparmada
Çinli sporcu Yuan Tian 90 kilo-
ile birirciliği elde ederken 83
kilo ile İtalyan sporcu Cateri-
na Pagloria ikinci, 82 kilo ile
de Polonyalı sporcu Marzenea
Karpinska 3. oldu.

Nurdan Karagöz, silkmede ilk
hakkında 101 kiloyu kaldırır-
ken, ikinci hakkında ise 103 ki-
loyu kaldıramadı. Son hakkında
103 kiloyu kaldırmayı başaran
Nurdan Karagöz, tartı avanta-
jıyla Taylandlı sporcuyu geçe-
rek silkmede bronz madalya-
nın sahibi olmayı başardı. Silk-
mede birinciliği 117 kilo ile Çinli
sporcu Yuan Tian elde ederken
ikinciliği 107 kilo ile Tayland’lı
sporcu Panida Khamsri elde
etti. Toplamda ise 183 kiloya
ulaşan Nurdan Karagöz, Tay-
landlı ve Polonyalı rakipleri-
ni tartı avantajıyla geride bıra-
karak bronz madalyanın sahibi
olurken Dünya Üçüncülüğü un-
vanını da kazanmış oldu. Top-
lamda 207 kilo ile Çinli sporcu
Yuan Tian birinciliği elde eder-
ken, 187 kilo ile Tayland’lı spor-
cu Panida Khamsri ise 2. liği
elde etti.
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Ekrem
Celil,

18. oldu
Erkekler 69 kilo da yarışan di-
ğer sporcumuz Ekrem Celil, ko-
parmada 138 kilo ile 18. sırada
yer aldı. Silkmede 173 kilo luk
kaldırışı ile 19. sırada yer alan
sporcumuz toplamda ise 311
kilo ağırlığa ulaşan sporcumuz
toplamda 18. sırada şampiyo-
nayı tamamladı.
Neslihan Okumuş, 16. sırada
yer buldu…
Bayanlar 63 kilo da ülkemi-
zi temsil eden sporcumuz Nes-
lihan Okumuş, koparmada 88
kilo luk kaldırışıyla 20. sıra-
da yer alırken, 114 kilo luk silk-
me kaldırışıyla da 16. sıra-
da yer aldı. Toplamda ise 202
kilo ağırlığa ulaşan sporcumuz
Neslihan Okumuş, dünya 16. sı
olabildi.

Dünya halter Şampiyonası’nın
son gününde bayanlar +75 ki-
loda podyuma çıkan Ümmu-
han Ucar, koparmada 115, silk-
mede ise 137 kilo derece yaptı.
Erkekler 94 kiloda ise İbrahim
Arat koparmada 165, silkmede
ise 206 kilo kaldırdı.

KUMUŞNESLİHAN OK
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ŞAMPİYONADAN KARELER 



25



26



27



28



29



pppopopopopopoporrrrr r ooororganizasyonlarında Türkiye’nin üs-
ttünlüğü bir kez daha ortaya çıktı. 2011
yılının Dünya Şampiyonası’na ev sahipli-

ği yapan Fransa’nın yaptığı organizasyon An-
talya 2010’un çok çok altında kaldı. Paris’e 40 
kilometre uzaklıkta bulunan Disneyland içe-
risinde kurulan bir çadır salonda gerçekleşti-
rilen organizasyon tüm ülkeler tepki göster-
di. Antalya’da yapılan organizasyona övgüler 
yağdıran ülke sporcuları Paris’teki şampiyo-
nanın vasatın altında olduğunu belirti. Şam-
piyonanın açılış seremonisinde bir konuş-
ma yapan Uluslararası Halter Federasyo-
nu Başkanı Dr. Tamas Ajan, 93 ülkeden 550
sporcunun mücadele edeceği Dünya Halter
Şampiyonası’na katılan tüm ülke sporcula-
rına teşekkür etti. 
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Dünya Büyükler Halter Şampi- 
yonası’nda milli takım sporcuları, 
teknik kadro ve yöneticiler, Türki-

ye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 73’üncü yıl dönümü nedeniy-
le tören düzenledi. Milli takım kafi lesinin 
konakladığı otelin lobisinde yapılan anma 
törenine katılan Erkek Halter Milli Takım 
Baş antrenörü Muharrem Süleymanoğ-
lu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk’ü 
73 yıl önce bugün kaybetmenin üzüntüsü-
nü hissettiklerini belirterek, “Atamızı say-
gıyla anıyor, ilke ve inkılaplarına sonuna 

kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. 
Onun bir sözünü de buradan hatırlatmak 
istiyorum. ’Sağlam kafa sağlam vücutta 
bulunur’ diyerek gençleri spora yönlen-
dirmiştir” dedi.
 Ayrıca Kurban Bayramına denk gelen 
şampiyonada milli takım kafi lesi kaldı-
ğı Disneyland Otel’de bayramlaşma ger-
çekleştirdi. Federasyon Başkanımız Hasan 
Akkuş ile tek tek bayramlaşan sporcular, 
daha sonra medya mensupları ile söyle-
şi gerçekleştirdi. Kafi lenin en küçüğü olan 
Ummihan Uçar Hasan Akkuş’tan bayram 
harçlığını alarak büyük bir sevinç yaşadı. 

Milliler Atayı Andı Ve Bayramlaştı
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Fransız 
eziyeti!..

Dünya Halter Şampiyonası için 
Paris’e gelen milli takım, bekleme-
diği bir uygulamayla karşılaştı. Ka-
lacağı otele yerleşebilmek için akre-
dite merkezine gelen Türk kafi lesi, 
yaklaşık beş saat bekletildi. İnternet
ortamından gönderilmesine rağmen 

sporcuların akredite işlemi için  tek
tek fotoğrafını çeken yetkililer, bas-
kı sistemindeki arıza nedeniyle tam
bir Fransız eziyeti yaşattı. Olaya tek-
nik heyet tepki gösterirken sporcu-
lar otelin lobisinde, yerlerde ve san-
dalyelerde dinlenmeye çalıştı. 



Antalya’da Grand Prix büyüledi

Halter Federasyonumuz 2011 yılı 
faaliyet programında yer alan Bü-
yükler Ferdi Türkiye Şampiyona-

sı değiştirilerek Grand Prix müsabakası
olarak ilk defa bu yıl Antalya’ da muhte-
şem bir organizasyonla yapıldı. Antalya
Miracle Otel’ de yapılan Grand Prix mü-
sabakalarına 17 ilden toplam 95 spor-
cu ismen davet edildi. 2011 yılında en
iyi dereceleri gerçekleştiren sporcuların
davet edildiği Grand Prix müsabakaları
oldukça zevkli ve çekişmeli müsabakala-
ra sahne oldu. Grand Prix müsabakala-
rında dereceye giren sporculara Halter
Federasyonumuz ve Türkcell tarafından,
3. olan sporcuya 700 TL, 2. olan sporcu-
ya 1200 TL ve şampiyon olan sporcuya
1700 TL para ödülü verildi. Ayrıca 1. olan
sporcularımıza sponsor fi rmamız Mirac-

le Otel tarafından 2 kişilik hafta sonu ta-
tili hediye edildi.
  Miracle Otel Lara Toplantı salonun-
da yapılan teknik toplantı ile başlayan
Grand Prix müsabakaları 3 gün boyunca
Miracle otelde devam etti.
Grand Prix müsabakalarının açılış sere-
monisine Spor Genel Müdür Yardımcı-
mız Mehmet Kocatepe, Spor Kontrolör-
lüğü Daire Başkanımız Fevzi Çelik, Fede-
rasyon Başkanımız Dr. Hasan Akkuş, As
Başkanımız Ümit Durak, As Başkanımız
Gökhan Yazgı, Antalya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürümüz Tarkan Tüz-
ken, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hüse-
yin Ar, Abdullah Sevinç, Suzi İrfanoğlu,
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfe-
derasyonu Genel Sekreteri Ömer Remzi
Arıkan, Başkan yardımcıları Ali Gülleri,
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Selahattin Codur, Şener Aydın;
Boks Federasyon Başkanı Eyüp
Özenç, Triatlon Federasyon Baş-
kanı Hamdi Güneş, Bisiklet Fe-
derasyon Başkanı Emin Müftü-
oğlu, Elazığ Spor Teknik Direktö-
rü Hüsnü Özkara, Genel Koordi-
natörümüz Dünya ve Olimpiyat
şampiyonu haltercimiz Naim Sü-
leymanoğlu, Dünya Şampiyonu
haltercimiz Fedail Güler, Disiplin
Kurulu Başkanımız Ertan Demi-
rezen, Genel sekreterimiz Zeki
Öztürk, Miracle Otel Genel Mü-
dür Yardımcımız Meher Kurtul-
muş, Sponsor Firmalarımızdan
Kesit Turizm Sahibi Ferit Turgut,
Miracle Otel satış müdürü Havva
Kahraman ve Aski Spor Kulübü
Başkanı Ahmet Erbağ katıldılar.

AÇILIŞ YAKIŞTI
Açılış seremonisinde Federas-
yon Başkanımız Dr. Hasan Akkuş, 
yaptığı açılış konuşmasında şun-
ları söyledi. 
“ Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz 
Grand Prix müsabakaları halter 
de kaliteyi ve görselliği arttıra-
caktır. Bu şampiyonaya yıl içeri-
sinde en iyi dereceyi yapan spor-
cularımızı ismen davet ettik. Bu 

yıl ilkini düzenlediğimiz Grand
Prix müsabakalarına oldukça
önem vererek hazırlandık. Bu or-
ganizasyon aynı zamanda 2012
Nisan Ayında Antalya’ da organi-
ze edeceğimiz Büyükler Avrupa
Şampiyonası’nın da bir provası
oldu. Şampiyonamıza destek ve-
ren Türkcell’ e, Miracle Otel’ e ve
Kesit Turizm’ e de teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi. 
 Açılış seremonisinde Sponsor
Firmalarımız Miracle Otel adı-
na Genel Müdür Yardımcısı Me-
her Kurtulmuş’ a ve Kesit Turizm
Sahibi Ferit Turgut’ a, Spor Genel
Müdür Yardımcımız Mehmet Ko-
catepe ve Federasyon Başkanı-
mız Dr. Hasan Akkuş tarafından
birer plaket verildi.
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ŞAMPİYONLARA PLAKET
Müsabakalara katılan eski dünya şampiyo-
nu haltercimiz Fedail Güler ve dünya, olim-
piyat şampiyonu efsane haltercimiz Naim 
Süleymanoğlu’na Federasyon başkanımız Dr. 
Hasan Akkuş tarafından birer plaket verildi.
 Müsabakalar sonunda erkekler kategori-
sinde 56 kiloda toplamda 221 kilo kaldıran 
Gülbeyi Akti, 62 kiloda toplamda 257 kilo kal-
dıran Muhammet Koçum, 69 kiloda toplam-
da 290 kilo kaldıran Mete Binay, 77 kiloda 
toplamda 295 kilo kaldıran Halit Genç, 85 ki-
loda toplamda 306 kilo kaldıran Nezir Sağır, 
94 kiloda toplamda 335 kilo kaldıran Meh-
met Sevgili, 105 kiloda toplamda 345 kilo 
kaldıran Resul Evval ve 105 kiloda toplamda 
320 kilo kaldıran Şaban Ayhan birinciliği elde 
etti.
 Bayanlar kategorisinde ise 48 kiloda top-
lamda 133 kilo kaldıran Neslihan Çatalca, 53 
kiloda toplamda 157 kilo kaldıran Ayşegül 
Çoban, 58 kiloda toplamda 180 kilo kaldıran 
Sema Acartürk, 63 kiloda toplamda 180 kilo 
kaldıran Betül Baş, 69 kiloda toplamda 199 
kilo kaldıran Sümeyye Kentli, 75 kiloda top-
lamda 217 kilo kaldıran Hatice Yılmaz ve 75 
kiloda toplamda 203 kilo kaldıran Rabia Kaya 
birinci oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI GİBİ GRAND PRİX
Müsabakaların sonunda bir açıklama yapan 
organizasyonlar direktörümüz Mehmet Zeki 
Erkan yaptığı açıklamada şunları söyledi; “İl-
kini düzenlediğimiz Grand Prix Müsabaka-
larına oldukça iyi hazırlandık. Avrupa Şam-
piyonası ayarında bir organizasyon olduğu 
inancındayım. Şampiyonaya katılan herkesi 
en iyi şekilde ağırlayabilmek için federasyon 
ve otel ekibimizle birlikte elimizden gele-
nin en iyisini yaptık. Şampiyonadan herkesin 
memnun olarak ayrılması bizleri çok sevin-
dirdi. Şampiyonamıza destek veren ve bizle-
ri en iyi şekilde otellerinde ağırlayan Miracle 
otel Genel Müdür Yardımcımız Meher Kurtul-
muş ve Şatış Müdürümüz Havva Karaman ile 
otel çalışanlarına ayrıca  ulaşım sponsorluğu 
desteği veren Kesit Turizm sahibi Ferit Tur-
gut ve çalışanlarına teşekkür ederim”dedi.
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Şampiyonlar Teknik 
Direktörlük için ter döktü

5.Kademe Teknik Direktörlük Kursu-
muz Ankara’ da yapıldı. 4. Kademe 
sekiz antrenörümüzün katılımıy-

la gerçekleştirilen kursta halter branşı-
nın uygulamalı ve teorik derslerini Tek-
nik Direktörlerimizden Ergun Batmaz, 
Talat Ünlü ve Hasan Toker verdi. 5. Ka-
deme Teknik Direktörlük kursuna Dün-
ya ve Olimpiyat Şampiyonu haltercileri-
miz Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve 
Nurcan Taylan ile birlikte 4. kademe ant-
renörlerimizden Orhan Boltürk, Osman 
Nuri Vural, Mustafa Doğan, Cemalettin 
Yıldız ve Kemal Başkır katıldı.
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İlkemiz Başarılı Olmak

Halter Federasyonu As Başkanı
GÖKHAN YAZGI

Ülkemizde ve uluslararası arenada halter sporu-
nun tanıtımı, yaygınlaştırılması ve bu alanda ülke-
mizi temsil edecek genç bireylerin yetiştirilmesine 
öncülük eden federasyonumuz, dün olduğu gibi 
bundan sonra da elde ettiği başarılarla kendisin-
den söz ettirecektir.
 Federasyonumuz,  elde ettiği başarılarla ülke-
mizde halter sporunun gelişmesinde büyük katkı-
lar sağlamıştır. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile 
Olimpiyat Oyunları’nda milletimizin onuru olmuş 
ve göğsünü kabartmıştır.
 Naim SÜLEYMANOĞLU, Halil MUTLU,  Nurcan 
TAYLAN .Taner SAĞIR gibi dünya ve olimpiyat yıl-
dızlarını yetiştirerek ülkemiz sporunu tüm dün-
yaya tanıtmayı başaran Türkiye Halter Federas-
yonu, çok sayıda gencimizi halter sporuna  ka-
zandırarak yeni dünya ve olimpiyat ustaları yetiş-
tirmek  için halkımızın hizmetinde olmayı temel 
ilke edinmiştir. Yıllardır bu spora verilen emek,
harcanan zaman artık meyvesini vermeye başla-
mıştır.  Örnek şampiyonları takip eden ve kendi-
lerine başarılarını örnek alan genç sporcularımı-
zın kendi kategorilerinde elde ettiği başarılar ile
gurur duymaktayız. 
 2010 Dünya ve Avrupa Şampiyonları’nda top-
lam 91 madalya alan Türkiye Halter Federasyonu; 
2011 yılında ise toplam 92 Madalya kazanmıştır.  
Başarı ile geride bıraktığımız yılda Dünya Şampi-
yonasında 1 altın, 2 gümüş, 14 bronz olmak üze-
re toplam 17 madalya , Avrupa Şampiyonasında
22 altın, 19 gümüş, 27 bronz olmak üzere toplam 
68 madalya , Üniversite Yaz Oyunlarında ise 2 gü-
müş, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ka-
zanan sporcularımız ülkemizin gururu olmuştur.  
 Olimpiyat Komitesi olimpiyatlara katılabilmek 
için sınırlamalar getirmiştir. Sporcularımız bugü-
ne dek bayanlarda 4, erkeklerde ise 5 kotaya ula-
şarak büyük bir başarının sahibi olmuşlardır. Alı-
nan bu başarı, bir anlamda 2012 Londra Yaz
Olimpiyatları’nda alınacak madalyaların da haber-
cisi olacaktır. Yani Londra’da Türkiye’nin madal-
ya umudu sporcularımızdır. Onların hazırlık kamp-
larında yaşadıkları, ailelerinden uzak geçirdikle-
ri zaman Londra’da madalyaya dönüşüp hepimizi
sevindirecektir.
 2010 yılı sonunda Spor Genel Müdürlüğü tara-
fından yapılan değerlendirmede 3545 puanla ‘En
başarılı federasyon’ unvanını alan Türkiye Halter
Federasyonu, 2012 yılında da kendinden beklene-
ni vermek üzere gerekli her türlü çabayı göstere-
cektir. Elde edilen bu başarılarda birinci derecede 
pay sahibi olan sporcularımıza ve onları çalıştıran 
antrenörlerine teşekkür eder, bundan sonraki ça-
lışmalarında başarılar dilerim. 



Çorum’ da Gençler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nda
Van’lı sporcu Şevket Kardeş, 56 kilo erkeklerde Türki-
ye Şampiyonu oldu.

 Van ilimizde meydana gelen ve yüzlerce insanımızın öl-
ÇÇ
düğü 7.2 lik depremi  yaşayan Van Halter takımımız, dep-
remin hemen ardından Halter Federasyon Başkanımız Dr. 
Hasan Akkuş’ un talimatlarıyla Çorum iline getirildiler. Bu-
rada Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz 
tarafından misafi r edilerek Türkiye Şampiyonasına hazır-
landılar.
 Çorum ilimizde yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasına 
katılan Van Halter takımı sporcularından 56 kilo erkekler-
de yarışan Şevket Kardeş tüm rakiplerini geçerek Türkiye 
Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.
Van Depreminin tüm acılarını sırtlayan Şevket Kardeş bu-
rada da yüzlerce kilo ağırlığı kaldırarak Türkiye Şampiyo-
nu olmayı başardı. Van Azim İhtisas Spor Kulübü sporcu-
su olan Şevket Kardeş, Koparmada 100 kilo ve silkmede de 
115 kilo ağırlığı kaldırarak kilosunda şampiyon oldu. Ma-
dalya töreni sonrası düşüncelerini aldığımız Şevket Kardeş 
şunları söyledi.
 “Van’ da meydana gelen 7.2 lik deprem de büyük acılar 
yaşadık. Evlerimiz yıkıldı, yakınlarımız göçük altında kaldı-
lar. Depremde amcam ve ailesi de göçük altında kalarak ve-
fat ettiler. Üzüntümüz çok büyüktü. Deprem öncesi ise Ço-
rum ilinde yapılacak olan Gençler Türkiye Şampiyonası’na 
hazırlanıyorduk. Çok iyi çalışıyorduk ve büyük hedefl eri-
miz vardı. Depremle birlikte bu hayallerimiz de göçük al-
tında kaldı zannediyorduk. Fakat depremin hemen sonra-
sı Halter Federasyon Başkanımız bize sahip çıktı ve bizi Ço-
rum iline gönderdi. Türkiye şampiyonasına Çorum’ da ha-
zırlandık. Burada Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürümüz bizi çok iyi bir şekilde ağırladı. Çok güzel bir çalış-
ma ortamında şampiyonaya hazırlandık. Müsabakalar es-
nasında çok büyük bir heyecan duyuyordum. Çünkü sade-
ce kendim için değil aynı zamanda Van depremzedeleri için 
de yarıştım. Şampiyon olduğum için çok mutluyum ve bu 
şampiyonluğu Van depremzedelerine hediye ediyorum.
Aynı  zamanda bize bu güzel imkânları sağlayan ve bize sa-
hip çıkan başta Halter Federasyon Başkanımız Dr. Hasan 
Akkuş’ a,  Çorum Valimiz Nurullah Çakır’ a, Çorum Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer’ e, Halter Fe-
derasyonu Genel Sekreterimiz Zeki Öztürk’ e, Çorum Antre-
nörümüz İsmail Kekeç’ e ve Van Antrenörüm Cihan Ertunç’ 
a çok teşekkür ederim” dedi.

Depremden Şampiyonluğa
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Gençler Çorum’da yarıştı
Federasyonumuz 2011 yılı faaliyet programında yer 

alan Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonamız Çorum 
ilinde organize edildi.

30 ilden 182 erkek ve 82 bayan olmak üzere toplam
264 sporcunun iştirak ettiği şampiyonada 50 hakemi-
miz görev yaptı.
  Anitta Otel toplantı salonunda yapılan teknik top-
lantıya Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Ge-
nel Sekreterimiz Zeki Öztürk ve MHK Başkanımız Harun
Akkaya da katıldılar.
 Müsabakaların açılış seremonisi  Atatürk Spor Salo-
nunda yapıldı. Açılış seremonisine Çorum Valisi Nurul-
lah Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl müdürü Haşim Eğer, Federasyon
Başkanımız Dr. Hasan Akkuş, As başkanımız Ümit Du-
rak ve Genel Sekreterimiz Zeki Öztürk katıldılar.

 Müsabakalara Çorum Belediyesi, Anitta Otel ve Ci-
nonlar Firması da destek vererek katkıda bulundular.
Çorum Belediyesi tarafından müsabakalarda görev ya-
pan hakemlerimize İkinci Bahar Restaurant’ta bir ak-
şam yemeği verildi. Verilen yemek davetine Çorum Be-
lediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Federasyon Başkanımız
Dr. Hasan Akkuş ve  Genel Sekreterimiz Zeki Öztürk’ te 
katıldılar.
 Müsabakalar sonunda Cinonların sponsorluğunda 
müsabakanın en iyi bayan haltercisi Sakarya Telekom
Spor Kulübü sporcusu Sema Acartürk seçilirken, erkek-
lerde müsabakanın en iyi erkek haltercisi Ankara Aski
Spor Kulübü sporcusu Gökhan Özenoğlu seçildi. Spor-
cularımıza ödüllerini Çorum Belediye Başkan Yardımcı-
sı Zeki Gül verdiler.
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2011 yılı faaliyet programında yer alan Hakem ve Antrenör Ge-
lişim seminerimiz  Antalya Miracle Otel’ de yapıldı. 4 gün süren
gelişim seminerine 80 hakem ve 80 antrenörümüz katıldı.
Sabah seansında teorik çalışmalarda bulunan hakem ve ant-
renörlerimiz, öğleden sonra aynı otel içerisinde yapılan Grand
Prix Müsabakalarını da izleme imkanı buldular.
Seminerde bilgilerini tazeleyen ve  birçok yeni bilgiler edinen
hakem ve antrenörlerimiz aynı zamanda Miracle Otel’in nezih
ortamında dinlenme ve bir yılın yorgunluğunu da atma fırsa-
tı buldular.

HAKEM KURSU KÜTAHYA’ DA YAPILDI
Federasyonumuz 2011 yılı faaliyetlerinden olan Hakem Yetiştir-
me Kursu Kütahya’ da yapıldı. Federasyonumuz Merkez Hakem
Komitesi Sekreterimiz Ayhan Bayhan, Merkez Hakem Komitesi
üyelerimiz Şıh Mehmet Saltık ve Yılmaz Doğan tarafından veri-
len kursa rekor bir katılım olurken toplam 59 hakem adayı kur-
sa iştirak ettiler.
Hakem Yetiştirme Kursuna katılan 59 hakem adayına halter ha-
kemliği ile ilgili tüm bilgiler verildi.
Geleceğin başarılı halter hakemlerini yetiştirmeyi hedefl edikle-
rini belirten kurs hocalarından MHK Sekreterimiz Ayhan Bay-
han, kursa olan ilginin ve rekor katılımın kendilerini oldukça se-
vindirdiğini, seminere katılan hakem adaylarının da hakemliğe
oldukça ilgili olmalarından da mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hakemlerimiz 
Antalya’da

seminer 
gördü
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Yıldızlarda Payas Belediye
ve Tuzgölü Spor Şampiyon

54 kulüpten 345 sporcunun katıldığı
Kulüplerarası Yıldızlar Türkiye Hal-
ter Şampiyonasında Ferdi müsaba-
kaların ardından yapılan takım klas-
manında Erkeklerde Hatay Payas Be-
lediye Spor 154 puanla birinci olur-
ken, bayanlarda takım şampiyonlu-
ğunu ise 152 puanla Ankara Tuzgö-
lüspor elde etti.
Erkeklerde ikinciliği 153 puanla An-
kara ASKİ elde ederken, üçüncülüğü
148 puanla Sivas Sporcu Eğitim Mer-
kezi, dördüncülüğü 147 puanla An-
kara Büyükşehir Belediye, beşinciliği
145 puanla Amasya Merzifon Beledi-
ye Spor, altıncılığı ise 98 puanla An-
talya Gençlik Spor Kulübü elde etti.
Bayanlarda ise ikinciliği 148 puanla
Ankara Güven Spor, üçüncülüğü 141
puanla Gaziantep Halter İhtisas, dör-
düncülüğü 135 puanla İstanbul Fevzi
Çakmak Spor Kulübü, beşinciliği 127
puanla Konya Kuyulu sebil Halter İh-

tisas ve altıncılığı ise 114 puanla Kon-
ya Olimpic Spor Kulübü elde ettiler.
Son gün yapılan ve oldukça çekişme-
li geçen müsabakalarda 94 kilo er-
keklerde 1. olan Ankara Gonca spor
kulübü sporcusu H. İbrahim Turan
koparmada 138 kilo ve silkmede 173
kiloluk kaldırışlarıyla yeni Yıldızlar
Türkiye rekorlarının sahibi oldu.
Güzel bir organizasyona sahne olan
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter
şampiyonasına Meram belediye bü-
yük katkılar sağlarken , Güvensan
Prestij konutları, Fakı inşaat, Şırlan

Su, Özel Gündoğdu Eğitim Kurumla-
rı, Baykara otel, Renk Tabela ve Ci-
han Şekerleme de sponsor olarak
destek verdiler.

BAKAN KILIÇ “HALTER TÜRK  
SPORU İÇİN ALTIN MADENİDİR”

16-19 Şubat 2012 tarihlerinde Kon-
ya’ da yapılan Kulüplerarası Yıldız-
lar Türkiye Halter Şampiyonası’nda
44 Kilo Bayanlar kategorisinde dere-
ceye giren haltercilerin madalyala-
rını Gençlik Ve Spor Bakanı Suat Kı-
lıç verdi. Madalyaları verdikten son-
ra bir konuşma yapan Bakan Kılıç,
halter branşının önemine dikkat çe-
kerek; “Halter Federasyonu, Türki-
ye genelinde branşa önemli katkı-
lar yapan federasyonlardan biridir.
Halter, Türk sporu için adeta bir al-
tın madenidir. Avrupa ve dünya şam-
piyonaları ile olimpiyatlarda Türk in-

Konya’ da 16-19 Şubat 2012 
tarihlerinde yapılan 

Kulüplerarası Yıldızlar 
Türkiye Halter Şampiyonası’nda 

Payas Belediye 
ve Tuzgölü 

Spor şampiyon oldu.
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sanının göğsünü kabartan ve onurlan-
dıran nadide branşların başında hal-
ter gelmektedir. Burada yıldız sporcu-
ları görmekten büyük mutluluk duyu-
yorum. 2012 yılında Londra Olimpiyat-
ları yapılacak. Bu olimpiyatlarda yine
en fazla madalya beklediğimiz branş-
lar arasında halter yer almaktadır. Ba-
kanlık, valilik, belediyeler, milletvekil-
leri, federasyonlar ve spor kulüpleri el
ele vererek sinerji meydana getirece-
ğiz ve geleceğin başarılı sporcularını
yetiştireceğiz” dedi.

Şampiyonada ilk iki gün dereceye gi-
ren sporcuların madalyalarını ise di-
ğer protokol üyeleri verdi. Konya Va-
lisi Aydın Nezih Doğan, 48 kilo  Bayan-
lar; Ak Parti Konya Milletvekilleri Mus-
tafa Kabakçı, Hüseyin Üzülmez ve Ha-
run Tüfekçi, 50 kilo  Erkekler; Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek, 56 kilo  Erkekler ve Meram
Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalay-
cı ise 62 kilo  Erkekler kategorilerin-
de ilk 3’e giren sporcuların madalyala-
rını verdiler. Şampiyon olan sporcula-
ra cumhuriyet altını verilirken madal-
ya kazanan tüm sporculara şampiyo-
nanın ana sponsoru olan Meram Bele-
diyesi tarafından çeşitli hediyeler tak-
dim edildi. Halter Federasyonu Baş-
kanı Dr. Hasan Akkuş, Gençlik ve Spor
Bakanı Suat Kılıç’a günün anısına bir
tablo takdim etti.

BAŞKANIMIZA ÖDÜL

Konya Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu’nun (ASKF) düzenlediği
‘’Yılın Enleri’’ ödül töreni Konya Ane-
mon Otel’de gerçekleştirildi. Gençlik
ve Spor Bakanımız Suat Kılıç’ın da ka-
tıldığı ödül töreninde Halter Federas-
yon Başkanımız Dr. Hasan Akkuş, yı-
lın ‘’EN’’ leri onur ödülüne layık görü-
lerek Suat Kılıç’ tan ödülünü aldı. Ay-
rıca Milli Haltercimiz Hatice Demirel

Dünya üçüncüsü olarak 2011 yılı hiz-
met ödülünü aldı. Gençlik ve Spor Ba-
kanı Suat Kılıç, burada yaptığı konuş-
mada, sporun hayatın bir parçası ol-
duğunu bildirdi. Sporun madalya için
yapılmaması gerektiğini anlatan Kılıç,
‘’Sporu sağlıklı yaşamak için yapmak

lazım. Spor ahlak, disiplin ve medeni-
yettir. Hayatın bir gereğidir, parçası-
dır. Sporu bu şekilde yapmaya başla-
mak lazım. Tek hedef madalya olursa
madalyaya ulaşamayan hayata küser,
adeta hayatı söner. Bu doğru bir şey
değil’’ ifadelerini kullandı.
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