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Hedefimiz güçlü bir HALTER

Dr Hasan AKKUŞ
EWF Genel Sekreteri ve
Halter Federasyonu Başkanı

Yoğun bir dönemi daha geride bıraktık. 2008 yılında Pekin Olimpiyat Oyunları sonrasında yapılan seçimlerin ardından 4 yıllık görev sürecinde birçok başarıya
imza atmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Çabuk geçen yılların ardından Londra Olimpiyat Oyunları sonrasında 3. Olağan Genel Kurulumuzu yapmış
bulunuyoruz. Seçim yarışına milli sporcumuz Halil
Mutlu ile birlikte girdik. Kimsenin kimseyi incitmediği, kırıcı davranmadığı, son derece örnek bir genel kurul gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Böylesine örnek bir genel kurulu bizlere yaşattıkları için, saygıdeğer genel kurul delegelerimizin hepsine tek tek teşekkür ediyorum.
Nezaket sınırlarının asla aşılmadığı genel kurul
sonrasında siz değerli delegelerin oyu ile yeniden şahsım ve ekibime olan güveninizden dolayı teşekkür ediyorum. 2016 yılı sonuna kadar 4 yıllık yeni ve zor bir
dönemin bizi beklediğinin bilincindeyiz. Geride bıraktığımız dört yıllık süreci iyi etüt edip, yeni projelerimizi hayata geçirmek için büyük bir gayret içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Federasyon olarak özellikle altyapıya büyük önem verdiğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Bu doğrultuda yaptığımız planlama ve ortaya koyduğumuz prensiplerlerle
çalışan bir sistem kurduk. Gayretimiz, branşımıza yeni
yüzler kazandırmak ve güçlü bir halter alt yapısı oluşturmaktır.
Altyapının güçlenmesinde kulüpleşmenin de önemi
ortaya çıkarıyor. Sağlam bir kulüpleşmeye bu dönemde de ihtiyacımız var. Şu anda mevcut kulüplerimizin
birçoğu, birkaç fedakâr insanın sırtında yürüyor ama
biz onlara destek olmaya devam edeceğiz. Uluslararası alanda temsil anlamında en başarılı federasyonlardan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. 2008-2012
döneminde sporcularımız önemli başarılara imza atmışlardır. Londra’da alınan sonuçlar herkesten daha
çok bizleri üzmüştür. Hatalarımızdan ders çıkartmayı
bilecek olgunluğa ve birikime sahip olduğumuzu herkes iyi bilmeli.
Bu yıla kadar birçok okula malzeme olarak destek
verdik. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi için elimizden
gelen gayreti göstermeye çalıştık. Bu projemizi yeni
dönemde de arttırarak devam ettireceğiz. Çünkü halter okullarda ders olarak okutulan bir branş değil. Pek
çok okulda da çalışma alanları konusunda büyük sıkıntılar var. Şu anda 50’ye yakın okulda halter antrenmanları yapılabilir durumda. Bu sayıyı arttırmak hedeflerimizden sadece biri.
Değerli halter ailesi; kısaca önümüzde çokta uzun
bir süre olmayan dört yıl var. Bu süre zarfında branşımızı dünya platformunda en iyi yere getirmek, insanlarımızın beklentilerini boşa çıkartmamak, uluslar arası müsabakalarda bayrağımızı gönlere çektirerek İstiklal Marşımızı dinletmek, spor yapan saygılı nesiller yetiştirmek tek arzumuz ve isteğimizdir. Yeni dönemin
hepimize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesi dileği
ile saygılar sunarım.

HASAN AKKUŞ 3. KEZ GÖREVDE
Ö
Federasyonumuz 3.
Olağan ve Mali
Genel Kurulu Ankara’da Crown
Plaza Otel’ de yapıldı.

Federasyonumuz 3. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara’da Crown Plaza Otel’
de yapıldı. 242 delegenin katılımı ile gerçekleşen genel kurulda Federasyon Başkanı Dr. Hasan Akkuş ile Avrupa, dünya
ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Halil Mutlu başkanlık için yarıştı. Yapılan seçim sonrasında 135 delegenin oyunu alan
Dr. Hasan Akkuş üçüncü kez başkanlık
koltuğuna oturdu. Diğer aday Halil Mutlu
99 oy alırken 8 oy ise geçersiz sayıldı.
HALTER HER ZAMAN GÜNDEMDE
Genel kurulda konuşan Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, “2008 yılında bu
federasyonun divan kurulu başkanlığını
yapmış biri olarak karşınızdayım. 25 yıla
yakın, sivil toplum örgütlerinde yöneticilik süreci ve son bir yılı aşkın da Spor Genel Müdürlüğü görevinde sürekli camianın içinde oldum” dedi.
Halterin Türkiye açısından yurt dışında
başarılarıyla övünülen, Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonları ve olimpiyatlarda önemli başarılar kazandıran bir
branş olduğunu anlatan Baykan, halterin öncelikli branşları arasında olduğunu
belirterek, “61 spor branşı içerisinde bir
ayrım yapma lüksüne sahip değiliz ama
daha çalışkan daha artı değerler üreten bir branş olarak halter bugüne kadar
gündemimizde daha önemli bir yer teşkil
etti” diye konuştu.
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1. SANDIK
Dr. Hasan Akkuş: 39
Halil Mutlu: 28
Geçersiz: 3

3. SANDIK
Dr. Hasan Akkuş: 29
Halil Mutlu:31
Geçersiz: 1
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2. SANDIK
Dr. Hasan Akkuş: 51
Halil Mutlu: 28
Geçersiz: 2

4. SANDIK
Dr. Hasan Akkuş: 16
Halil Mutlu: 12
Geçersiz : 2

TÜM BAŞARILAR OLİMPİYATLARA ENDEKSLİ
Halterin 2016 ve 2020 olimpiyatlarına hazırlık sürecinde,
olimpik eğitim merkezlerimizde yürütülen çalışmalarla
arzu edilen seviyeye ulaştırılacağını dile getiren Baykan,
“İnşallah son olimpiyatlarda yaşadığımız, halter adına ülkemizin beklentilerinin gerçekleşememiş olmasından dolayı yaşadığımız üzüntüyü aşacağız” dedi.
Baykan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde edilen başarıların olimpiyatlarda elde edilen sonuçlarla bir
anda sıfırlanabildiğine dikkat çekerek, “4 yıl içinde alınan başarılar bir anda sıfırlanabiliyor. Bu büyük bir haksızlık ama algı böyle. Her geçen gün bu algıyı değiştirmek
için çabalarken,hem de spor camiası olarak elimizden gelen gayreti planlı ve programlı olarak göstereceğiz. Mevcut Başkanımız Dr. Hasan Akkuş ve efsane şampiyon Halil
Mutlu’ya başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
AKKUŞ: “HALTER OKULLARDA DERS OLARAK OKUTULAN BİR BRANŞ DEĞİL”
Federasyon Başkanımız Dr. Hasan Akkuş, genel kurulda
yaptığı konuşmada, son 4 yılda yürüttüğü faaliyetleri anlattı. Akkuş, 2004 yılında devraldıkları bayrağı bugüne kadar başarıyla dalgalandırmak için çalıştıklarını söyledi.
Başkan Akkuş, “Şu ana kadar hangi okulda beden eğitimi öğretmeni varsa biz bu okullara malzeme olarak destek verdik. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi için destekte bulunduk. Bu projemizi devam ettireceğiz. Çünkü halter okullarda ders olarak okutulan bir branş değil. Pek çok
okulda da halter çalışma alanı konusunda büyük sıkıntılar
var. Şu anda 50’ye yakın okulda halter antrenmanları yapılabilir durumda. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının bulunduğu illerimizde de halter çalışmalarına başlayacağız.
Halil Mutlu’da buna şahit oldu, halter çalışma alanlarının
çoğu mükemmel değil” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin kamu kaynağının en fazla spora aktarıldığı ülkelerden birisi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: “Altyapıyla ilgili oluşturduğumuz sistemimiz doğru olarak çalışıyor. Yeni yeni yüzleri spor kamuoyu tanıyor. Bunun yanında kulüpleşme konusu bizim tek başına halledebileceğimiz bir sorun değil. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkısına ihtiyaç var. Şu anda mevcut kulüplerimizin birçoğu birkaç fedakâr insanın sırtında yürüyor ama biz onlara
destek olmaya devam edeceğiz. Uluslararası alanda temsil anlamında en başarılı federasyonlardan bir tanesiyiz.”
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YENİ YÖNETİM KURULU : BAŞKAN Drr. Hasan Akkuş, Bekir Altan, Zeki Türkeş, Tolga Yılmaz, Murat Kalkanlı, Hüsseyin Ar, Hikmet Tekiroğlu, Mustafa Bayram, İlker Özkaan, Mehmet Şakir Uludağ, Necmettin Özgün,
Mehmet Atak, Erol Çıtak, Mehmet İhsan Şimşek, Veysel Adıyaman

DİSİPLİN KURULU: BAŞKAN Prof Dr. Hasan Tunç, Av. Ertan Demirezen Av. Hakan Başsorrgun,
Av. Yavuzz Şahin, Hakim İsmail Uluukul,
DENETİM KURULU: Mali Müşavir Yıldırım Yıldız, Av. Uğur Poyraz
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YILDIZLAR DÜNYANIN ZİRVESİNE ADAY
Slovakya’ da organize edilen Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda Yıldız
Bayan Milli takımımız Dünya üçüncüsü oldu.
Yıldızlar Dünya Şampiyonasında,
Yıldız Bayan milli takımız elde ettiği 413 puanla Dünya üçüncülüğünü
elde ederken, 488 puanla Rusya birinciliği ve 441 puanla da Ukrayna
dünya ikincisi oldular.
Şampiyonada Erkek milli takımımızda elde ettiği 397 puanla 6. sırada
yer aldı. Erkeklerde Çin birinci olurken, Rusya ikinci , Ukrayna’da üçüncü oldular.
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Ferhat Mazlum Dünya Üçüncüsü
Slovakya’ nın Kösice kentinde 16-22 Eylül tarihlerinde yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasında ülkemizi temsilen podyuma çıkan ilk sporcumuz olan 56 kiloda yarışan Ferhat Mazlum, koparma ve toplamda bronz madalya kazanarak Dünya Üçüncüsü oldu.
56 kilo sporcumuz Ferhat Mazlum, koparmadaki ilk hakkında
96 kilo, ikinci hakkında 99 kilo ve son hakkında da 100 kiloyu başarıyla kaldırarak koparmada 3. oldu ve bronz madalya kazandı.
Koparmada birinciliği 115 kilo ile Çinli sporcu Hao JIANG elde
ederken, 2.liği 104 kilo ile İtalyan sporcu Mirco SCARATINO
elde etti.
Silkmede ilk hakkında 117 kilo ve ikinci hakkında 121 kiloda
başarılı olan sporcumuz son hakkında 126 kiloyu kaldırmayı
başaramayınca 121 kiloluk kaldırışı ile silkmede 5. sırada yer
aldı. Silkmede 1. liği 145 kilo ile Çinli sporcu Hao JIANG elde
ederken, 2.liği 128 kilo ile İtalyan sporcu Mirco SCARATINO
elde etti. Silkmenin üçüncüsü ise 125 kilo ile Peru’ lu sporcu
Marca Rojas oldu.
Toplamda 221 kilo ağırlığa ulaşan sporcumuz Ferhat Mazlum,
toplamda Dünya üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın
sahibi oldu. Toplamda 1.liği yine Çinli sporcu Hao JIANG elde
ederken, 2.liği 232 kilo ile İtalyan sporcu Mirco SCARATINO
elde etti.
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Mehtap Kurnaz Dünya 3. sü Oldu
Slovakya’nın Kösice kentinde yapılan Yıldızlar Dünya
Halter Şampiyonasında ülkemizi temsilen podyuma çıkan sporcularımızdan 58 kiloda yarışan Mehtap Kurnaz,
koparmada gümüş ve toplamda bronz madalya kazanarak Dünya Üçüncüsü oldu.
58 kiloda yarışan sporcumuz Mehtap Kurnaz, koparmadaki ilk hakkında 77 kilo, ikinci hakkında 79 kilo ve son
hakkında da 81 kiloyu başarıyla kaldırarak koparmada
2. oldu ve gümüş madalya kazandı.
Koparmada birinciliği 94 kilo ile Rus sporcu Ksenio Maximaova elde ederken, 3.lüğü 79 kilo ile Ukraynalı sporcu Oleno Kakhonenko elde etti.
Silkmede ilk hakkında 94 kilo ve ikinci hakkında 96 kiloda başarılı olan sporcumuz son hakkında 98 kiloyu kal-
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dırmayı başaramayınca 96 kiloluk kaldırışı ile silkmede
5. sırada yer aldı. Silkmede 1. liği 111 kilo ile Rus sporcu
Ksenio Maximaova elde ederken, 2.liği 100 kilo ile Rus
sporcu Alina Fitova elde etti. Silkmenin üçüncüsü ise 98
kilo ile Meksika’ lı sporcu Carolina Lugo oldu.
Toplamda 177 kilo ağırlığa ulaşan sporcumuz Mehtap
Kurnaz, toplamda dünya üçüncülüğü elde ederek Bronz
Madalyanın sahibi oldu. Toplamda 1.liği 205 kilo ile yine
Rus sporcu Ksenio Maximaova elde ederken, 2.liği 178
kilo ile Rus sporcu Alina Fitova elde etti.
1 Gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Dünya Üçüncüsü olan sporcumuz Mehtap Kurnaz’ın madalyasını Federasyon Başkanımız ve EWF Genel Sekreteri Dr. Hasan
Akkuş takdim etti.

Halil İbrahim’ den 1 bronz madalya
Yıldızlar Dünya Şampiyonasında 85 kilo erkeklerde podyuma
çıkan sporcumuz Halil İbrahim Turan, Silkmede ülkemize bir
bronz madalya kazandırdı.
Koparmada, ilk hakkında 135 kilo da başarılı olan sporcumuz
ikinci ve son hakkında 138 kiloyu kaldırmayı başaramayınca
135 kiloluk kaldırışı ile 6. olabildi. Koparmada 1.liği 147 kilo
ile Ukrayna’lı sporcu Volodymyr Hoza elde ederken 2. liği
146 kilo ile Kazakistan’dan Albert Akhmerov elde etti. Koparmada 141 kiloyu kaldıran Ukrayna’lı sporcu Igor Konotop ise
koparmanın 3.lüğünü elde etti.
Silkmede ilk hakkında 166 kiloyu kaldırmayı başaran Halil
İbrahim Turan, ikinci ve üçüncü haklarında 172 kiloda başarılı
olamadı. İlk hakkında kaldırdığı 166 kilo, sporcumuz Halil İbrahim Turan’ a silkmede bronz madalya kazandırdı. Silkmede
173 kilo kaldırmayı başaran Ukrayna’lı sporcu Igor Konotop 1.
olurken, ikinciliği yine 173 kilo kaldıran fakat tartı dezavantajı olan Venezuela’lı sporcu Jose Gotero elde etti.
Toplamda 301 kilo ağırlığa ulaşan sporcumuz Halil İbrahim
Turan, silkmede kazandığı bronz madalyanın yanı sıra toplamda da Dünya 5. si oldu. Toplamda 1. liği 314 kilo ile Ukrayna’lı
sporcu Igor Konotop elde ederken, 308 kilo ile Venezuela’lı
sporcu Jose Gotero 2. ve 307 kilo ile Ukrayna’lı sporcu Volodymyr Hoza 3. olarak müsabakalarını tamamladılar.
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YILDIZ MİLLİLERİMİZDEN

ÇİFTE KUPA
Romanya’ nın başkenti Bükreş’ te organize edilen Yıldızlar
Avrupa Şampiyonasında Yıldız Erkek Milli Takımımız Avrupa
üçüncüsü olurken, Yıldız Bayan Milli Takımımız Avrupa dördüncüsü oldu.
Yıldız Erkek Milli Takımımız Şampiyonada 2 gümüş ve 2
bronz madalya kazanırken elde ettiği 475 puanla da Yıldız
Erkeklerde Avrupa üçüncüsü oldu. Erkeklerde takım birinciliğini 569 puanla Rusya elde ederken 517 puanla Ermenistan
ikinci oldu. Yıldız erkeklerde dördüncülüğü ise 469 puanla
Polonya elde etti.
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Yıldız Bayan Milli Takımımız ise şampiyonada 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederken toplamda elde ettiği 414 puanla Avrupa dördüncüsü oldu ve takım kupası aldı.
Şampiyonada Yıldız Bayanlarda 485 Puanla Ukrayna birinciliği elde ederken 478 puanla Romanya ikinci ve yine 478 puanla Rusya üçüncü oldular.
Şampiyonayı 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile tamamlayan milli takımımız 2 kupa alarak yurda döndü.

Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2 altın madalya
kazanarak Avrupa şampiyonu olan Gamzegül Kızıldağ’ı
ve emeği geçen herkesi kutlayarak başarılarının devamını diledi.

MEHTAP KURNAZ
ALTIN KOPARDI…

GAMZEGÜL’DEN 2 ALTIN
MADALYALI AVRUPA
ŞAMPİYONLUĞU…
Bükreş’ te yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında podyuma çıkan 48 kilo sporcumuz Gamzegül KIZILDAĞ, silkme ve toplamda 2 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Yıldızlar 48 kilo sporcumuz Gamzegül KIZILDAĞ, koparmada ilk hakkında 59 kilo, ikinci hakkında 61 kilo ve son
hakkında 63 kiloyu başarıyla kaldırdı. Fakat 63 kiloluk
kaldırışı koparmada Gamzegül’ e yetmedi ve Gamzegül
KIZILDAĞ tartı dezavantajı ile bronz madalyayı kaçırdı ve dördüncülükte kaldı. Koparmada Belarus’tan Aliaksandra TSIATSIORKINA 65 kilo ile birinci olurken, ikinciliği yine 65 kilo ve tartı dezavantajı ile Rusya’dan İrina
BAYMULKINA elde etti. Koparmanın üçüncülüğünü ise
63 kilo ve tartı avantajı ile Romanya’ dan Adelina BROASCA elde etti.
Silkmede, ilk hakkında 78 kilo, ikinci hakkında 80 kilo
ve son hakkında 83 kilo kaldırmayı başaran sporcumuz
Gamzegül KIZILDAĞ, bu başarılı kaldırışıyla silkmede altın madalya kazandı. Silkmede ikinciliği 82 kilo ile Romanya’ dan Adelina BROASCA elde ederken üçüncülüğü 77 kilo ve tartı avantajıyla Ukrayna’dan Nadia IEFIMCHUK elde etti.
Toplamda 146 kiloluk kaldırışa ulaşan 48 kilo sporcumuz
Gamzegül KIZILDAĞ, toplamda ikinci altın madalyasını
kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Toplamda ikinciliği
145 kilo ile Romanya’ dan Adelina BROASCA elde ederken, üçüncülüğü 142 kilo ile Belarus’tan Aliaksandra TSIATSIORKINA elde etti.

GAMZEGÜL’ E BAŞBAKAN’DAN TEBRİK...
Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasında 48 kilo bayanlarda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan
sporcumuz Gamzegül Kızıldağ’ a Başbakanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ dan tebrik telgrafı geldi.

Romanya’ nın Başkenti Bükreş’ te yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında podyuma çıkan 58 kilo sporcumuz
Mehtap Kurnaz, 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak
Avrupa üçüncüsü oldu.
Mehtap KURNAZ, koparmadaki ilk hakkında 77 kilo, ikinci hakkında 79 kilo ve son hakkında da 81 kiloyu başarıyla kaldırarak koparmada altın madalya kazandı. Koparmada ikinciliği 80 kilo ile Ukrayna’ dan Olena KOKHANENKO elde ederken üçüncülüğü 79 kilo ile
Fransa’dan Dora TCHAKOUNTE elde etti.
Silkmeye 95 kiloyu başarı ile kaldırarak başlayan sporcumuz Mehtap Kurnaz, bu kaldırışın devamını getiremedi. İkinci ve üçüncü hakkında 97 kiloyu kaldırmayı başaramayan sporcumuz 95 kiloluk kaldırışı ile üçüncü sırada yer aldı ve silkmede bronz madalya kazanmış oldu.
Silkmede birinciliği 101 kilo ile Rusya’ dan Alina FİTOVA
elde ederken ikinciliği de 96 kiloluk kaldırışı ile Ukrayna’
dan Olena Kokhanenko elde etti.
Toplamda ilginç bir madalya sıralaması yaşandı. 176 kilo
toplam ağırlığa ulaşan 3 sporcu kilo avantajlarına göre
sıralamayı belirlediler. Buna göre tartıda 57,40 kilo gelen Rusya’ dan Alina Fitova Avrupa şampiyonu olurken,
57,54 kilo ile yarışan Ukrayna’ dan Olena Kokhanenko
ikinci oldu. 57,56 kilo tartı kilosu ile yarışan 58 kilo sporcumuz Mehtap Kurnaz’ da tartı dezavantajı ile üçüncü
oldu ve ikinci bronz madalyasını elde etti.
Bu sonuçlardan sonra 58 kilo sporcumuz Mehtap Kurnaz, elde ettiği 1 altın ve 1 bronz madalya ile Avrupa
üçüncüsü oldu.

Sırbistan’dan kupayla döndük
Sırbistan’ ın Belgrad kentinde 05-08 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenen Vladan Mihajloviç Anma Turnuvasına katılan milli takımımız takım olarak 3. lük
elde etti.
3 kişiden oluşan milli takımımızda Semih Yağcı
2. olurken, Sevilay Özyurt’ ta 3. lük elde etti. Semih
Yağcı ve Sevilay Özyurt’ un kazandıkları madalyalar
ise takım olarak ülkemize 3. lük kazandırdı.
Çok sayıda sporcunun iştirak ettiği Uluslararası Vladan Mihajloviç Anma Turnuvasında ülkemize
takım olarak 3. lük kazandıran milli takım kafilemiz
yarışmaların ardından yurda döndü.
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sporcu Jolanta Wior elde etti.
Silkmeye 108 kilo ile başlayan sporcumuz başarılı oldu.
İkinci hakkında 111 kilo ve son hakkında da 114 kiloyu
başarıyla kaldıran sporcumuz silkmede de gümüş madalyaya uzandı. Silkmede birinciliği 119 kilo ile Romen
sporcu Madalina Molie elde ederken, üçüncülüğü 108
kilo kaldıran Rus sporcu Maria Beleborodova elde etti.
Toplamda 204 kiloya ulaşan sporcumuz üçüncü gümüş
madalyasını kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Toplamda
da birinciliği 217 kilo ile Romen sporcu Madalina Molie
elde ederken, üçüncülüğü 182 kilo ile Rus sporcu Maria
Beleborodova elde etti.
3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olan sporcumuzun madalyasını kulüp başkanı Mustafa Bayram
verdi.

ADDULMUTTALİP DÖKMETAŞ,
KOPARMADA BRONZ ALDI..
Bükreş’ te yapılmış olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 77 kiloda podyuma çıkan sporcumuz Abdulmuttalip
Dökmetaş, koparmada bronz madalyanın sahibi olurken
silkme ve toplamda da Avrupa dördüncüsü oldu.
77 kilo sporcumuz Abdulmuttalip Dökmetaş, koparmadaki ilk hakkında 129 kilo ve ikinci hakkında 134 kiloyu
başarı ile kaldırdı. Son hakkında ise 136 kiloda başarılı
olamayan sporcumuz 134 kiloluk kaldırışı ile koparmada
bronz madalyanın sahibi oldu. Koparmada birinciliği Ermeni sporcu Andranik Karapetyan elde ederken ikinciliği ise Rus sporcu Artem Lefler elde etti.
Silkmede ilk hakkında 150 kilo ve ikinci hakkında 154 kiloyu başarıyla kaldıran sporcumuz son hakkında 156
kilo da başarısız oldu ve silkmede dördüncü sırada yer
aldı. Silkmede birinciliği Ermeni sporcu Andranik Karapetyan elde ederken ikinciliği Rus sporcu Artem Lefler
elde etti. Silkmenin üçüncüsü ise İtalyan sporcu Antonino Pizzolato oldu.
Toplamda ise birinciliği Ermeni sporcu Andranik Karapetyan elde ederken, ikinciliği Rus sporcu Artem Lefler
elde etti. Üçüncü sırayı ise kilo avantajı ile sporcumuz
Abdulmuttalip Dökmetaş’ ı geçen İtalyan sporcu Antonino Pizzolato elde etti. Sporcumuz Abdulmuttalip Dökmetaş ise kilo dezavantajı ile Avrupa dördüncüsü oldu.

GÜMÜŞ KIZ SÜMEYYE…

Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 69 kilo bayanlarda ülkemizi temsilen podyuma çıkan sporcumuz Sümeyye
Kentli, 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.
Sümeyye Kentli, koparmada ilk hakkında 87 kilo ve ikinci hakkında 92 kiloyu kaldırmayı başardı. Son hakkında
ise 94 kiloyu deneyen sporcumuz başarılı olamadı ve
kaldırmış olduğu 92 kilo ile ikinci sırada yer aldı. Koparmada birinciliği 98 kilo ile Romen sporcu Madalina Molie elde ederken, üçüncülüğü 90 kilo kaldıran Polonya’ lı

HALİL İBRAHİM TURAN,
3 MADALYA KAZANARAK
AVRUPA İKİNCİSİ OLDU
Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Romanya’nın başkenti
Bükreş’te 85 kilo erkeklerde podyuma çıkan sporcumuz
Halil İbrahim Turan, 1 bronz ve 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.
Avrupa Şampiyonasında podyuma çıkan 85 kilo sporcumuz Halil İbrahim Turan, koparmada ilk hakkında 133
kilo ve ikinci hakkında 136 kiloyu kaldırmayı başardı.
Son hakkında ise 138 kiloyu deneyen sporcumuz başarılı olamadı ve kaldırmış olduğu 136 kilo ile üçüncü sırada
yer alarak bronz madalya kazandı. Koparmada birinciliği
147 kilo ile Ukrayna’lı sporcu Volodymyr Hoza elde ederken, ikinciliği 140 kilo kaldıran Ukrayna’ lı sporcu İgor
Konotop elde etti.
Silkmedeki ilk hakkına 161 kilo ile başlayan sporcumuz
bu kaldırışında başarılı oldu. İkinci hakkında 166 kilo ve
son hakkında da 172 kiloyu başarıyla kaldıran sporcumuz silkmede de gümüş madalyayı kazanmayı başardı.
Silkmede birinciliği 179 kilo ile Ukrayna’ lı sporcu İgor
Konotop elde ederken, üçüncülüğü Ukrayna’lı sporcu
Volodymyr Hoza elde etti.
Toplamda 308 kiloya ulaşan sporcumuz ikinci gümüş
madalyasını kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Toplamda
da birinciliği 319 kilo ile Ukrayna’ lı sporcu İgor Konotop
elde ederken, üçüncülüğü 307 kilo ile Ukrayna’lı sporcu
Volodymyr Hoza elde etti.
1 bronz ve 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi
olan sporcumuzun madalyasını Yönetim kurulu üyemiz
Suzi İrfanoğlu verdi.
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Londra Olimpiyat Kadrosu
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Londra dönüşü jübile yapmayı planlayan Sibel Şimşek, “Olimpiyatta madalya
almadan sporu bırakmayacağım. O nedelye Rio’ya kadar çalışmaya devam” dedi.

lya
edi.

SİBEL ŞİMŞEK

“RİO’YA KADAR DURMAK YOK”
Türk halterinin bayanlarda önemli sporcularından biri
olan Sibel Şimşek, Londra Olimpiyatları’nda yaşadıklarını ve gelecekle ilgili planlarını HALTER dergisine açıkladı. Başarı için zaman zaman sınırları zorlayarak çalıştıklarına dikkat çeken Şimşek, tüm bunlara rağmen olimpiyatta madalya kazanamamış olmalarına bir anlam veremediğini söyledi. Dizinden ikinci kez operasyon geçirdiğini belirten tecrübeli sporcu, “Londra’dan madalya ile dönseydim, Avrupa Şampiyonası’nda jübile yapacaktım. Hatta evlenip aile kurmayı planlıyordum. Şimdi
Rio’ya kadar her şeyi rafa kaldırdım” dedi.
Kariyeri başarılarla dolu bayan halterci Sibel Şimşek’in
sorulara tüm açıklığıyla verdiği cevaplar ise şöyle:

Türk halteri dünyada ilgiyle takip edilen, elit düzeyde
sporcuları olan, her daim madalya sayısını artıran, bununla birlikte yeniliklere açık ve gelişmeye devam eden
geniş ve güçlü alt tabanıyla da ilgileri üzerine çeken bir
ülke. Biz bazı ülkeleri nasıl takip ediyorsak, o ülkelerde bizleri çok ama çok yakından takip ediyorlar. Türkiye
her zaman en güçlü ülkeler arasında yer alacaktır.

Londra Olimpiyat Oyunları’nda tüm eleştiri
oklarını üzerinize çektiniz. Bunu hak ettiniz mi?

Avrupa’da halterin bittiği söyleniyor buna katılıyor
musunuz?

Maalesef madalya alamadığımız yarışmalarda ben ve
benim gibi başarılı sporcu arkadaşlarım, aynı sorunları
defalarca yaşadık. Görülen o ki, daha da yaşamaya devam edeceğiz. Eleştirilerin haklı yönleri de var. Çünkü,
bize çok inanıyorlardı. Kürsüye bu kadar yakın sporcuların madalya almadan dönmesi, bizim kadar izleyen, takip eden herkesi üzdü.

Hayır katılmıyorum. Geniş katılımlarla Avrupa şampiyonaları düzenleniyor. Çok sayıda isim yapmış sporcular
katılıyor. Bu düzen devam ettiği sürece, halter hiçbir zaman bitmez.

Nasıl bir Olimpiyat hayal ediyordunuz? Öncesinde
ve sonrasında yaşadıklarınız ve baskı sizi nasıl etkiledi?

Sınırların üzerini zorlayarak, disiplinli ve azimli mükemmel denilebilecek bir hazırlık dönemi geçirdim. Federasyon Başkanımız Hasan Akkuş, milli takım antrenörlerimiz ve kulübüm Kağıt sporun büyük destekleri oldu.
Moral ve motivasyonum mükemmeldi. Derecelerim de
beklediğimden iyi olunca, kendimi madalyaya çok şartlandırdım. Alacağıma da çok emindim. İlk günden benim yarışacağım güne kadar madalya gelmeyince, doğal olarak beklentiler de çok yükseldi. Ben bu beklentilerin arasında kendimi çok sıktım ve doğal olarak stres
altına girdim. Bu durum, beni çok etkiledi. Hala bunun
etkilerini yaşıyorum.
Halterin madalya alamamasının sebepleri kısaca
neler?

Olimpiyatlarda madalya alan rakiplerimizi, Avrupa ve
dünya şampiyonalarında defalarca geçtik. Hatta madalya alan bazı sporcular, A grupta bile yarışamayan isimlerdi. Biz bu kadar iyi iken, nasıl elimiz boş döndük bunun cevabını hala bulamadım. Birileri çıkıyor bir şeyler

söylüyor, araştırmalar yapılıyor ya da bizlere sorular soruluyor. Ama kesin bir sorun ya da cevapları kimse ortaya koyamıyor.
Türk Halteri sizce dünyanın neresinde?

Sibel Şimşek’in hedefleri nelerdir?

Olimpiyat dönüşü sol dizimden ikinci kez ameliyat geçirdim. Hala tam anlamıyla antrenman yapamıyorum.
Ama azmimi kayıp etmiş değilim. Ben bu sorunlarla, bu
problemlerle defalarca karşılaştım. Pes etmek yok. Halteri hak ettiği yere getirene kadar devam.
Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, düşünceniz?

Avrupa şampiyonasında alınacak olan madalyaların hepimize büyük moral olacağını düşünüyorum. Tekrar toparlanıp, yolumuza devam edeceğiz.
2016 Rio’da Sibel Şimşek’i görecek miyiz?

Sağlığım ve vücudum izin verdiği sürece ben varım. Zaman ne gösterecek hep beraber göreceğiz. Olimpiyatta
kürsüye çıkmayı çok istiyorum.
Planların arasında evlilik var mı?

2012 olimpiyatlarında madalya alsaydım, Avrupa şampiyonasında jübilemi yapıp, evlenmeyi düşünüyordum.
Ama işler istediğim gibi gitmedi. Hayatımda yapmak istediğim en büyük hedef, olimpiyatlarda kürsüye çıkmak
ve o heyecanı yaşamak.
Bunu gerçekleştirene kadar her şeyi rafa kaldırdım.

42
42

2016 RİO’DA SAMBA YAPACAĞIZ

Zeki Türkeş
Halter Federasyonu As Başkanı

Türk sporunda bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Delegelerimizin tercihleri sonucunda dört 4 yıl daha Türk halterine hizmet etmeye, bu uğurda maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızın sözünü verdik. Tıpkı,
bundan önceki dönemlerde olduğu gibi… Rabbim, yüzümüzün akıyla bu dönemde de çıkmayı
nasip etsin.
Her olimpiyatta ülkemizin ‘’Gurur abidesi’’ olan…
Avrupa ve Dünya’da Ay-Yıldızlı bayrağımızı gönderden indirmeyen… Türk halteri, Londra’da bazı
aksilikler sonucunda ‘’Türk halkına alıştırdığımız’’ o başarıları tekrarlatamadı. Bu da federasyonumuzun adeta ‘’Hedef tahtasına’’ çevrilmesine neden oldu. Ancak duyarlı delege kardeşlerimiz, gereken cevabı sandıkta vermiştir.
Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi Türk halterinin marka isimleri ile bundan önce olduğu
gibi bundan sonra da dirsek temasında olacağımızın bilinmesini isterim. Sadece bu efsane isimlerle değil. Daha önce milli takımlarda görev yaptığımız ama sonra nöbet değişikliğine gittiğimiz
teknik adamlarımızla da bilgi paylaşımı içinde
olacağız.
Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’ndaki başarılarımızla tüm dünyanın takdirini kazanan Federasyonumuz, sporcu yetiştirme, dopingle mücadele, tesisleşme noktasında her zaman olduğu gibi
bundan sonraki dönemde de mücadelesini sürdürecektir.
Türk halterinin dünyadaki başarılarını görmezden gelmek için insanın “kör olması gerekir’’ gibi
bir iddianın içinde değiliz. Ancak ‘’El insaf’’ mekanizmasının işlemesi de en büyük hakkımız ve arzumuz diye düşünüyorum.
Dediğim gibi artık seçim bitti. Şimdi kişisel kavgaları, hırsları, egoları bir kenara bırakma zamanıdır. Bundan sonra sen-ben değil, biz varız.
Her türlü zorluğu, hep birlikte aşacağız. 2016
Rio Olimpiyatları’nın çalışmalarına hemen başladık bile. Dört yıl sonra Brezilya’da halter barı ile
SAMBA yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da
doğruları görmeye… Bu uğurda görev yapmaya…
Türk milletini alıştırdığımız büyük başarıların altına imza atmaya… Devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
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ŞAMPİYONLARIN KULÜBÜ

KOCAELİ KAĞITSPOR
Kuruluşu 1987 yılına dayanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün başarı
dolu serüveni, aslında hüzünlü bir kapanış
ile başladı. SEKA kağıt fabrikasının kapanması nedeniyle tarihi başarılarla dolu olan
Kağıtspor kulübü de yok olmayla karşı karşıya kaldı. Ancak bölge halkı ve duyarlı yerel yönetim bürokratları, Kağıtspor isminin
yaşatılması için 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyespor bünyesine dahil edilerek,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü adını aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun amatör spor
branşlarına verdiği destek doğrultusunda
2004 yılında yeniden yapılanan körfez temsilcisi, ilk iş olarak yedi olan branş sayısını 30’a çıkardı. Atıcılık, Atletizm, Basketbol,
Bilek Güreşi, Boks, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Cimnastik, Curling, Engelli Halter, Engelli Karate, İşitme Engelli Judo, Eskrim, Futbol, Görme Engelli judo, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hız Pateni, İzcilik, Jeet Kune-do,
Judo, Karate, Kick Box, Masa Tenisi, ParaTaekwon-do, Satranç, Taekwondo, Voleybol ve Yağlı Güreş branşlarında faaliyetlerini sürdüren kulüpte birçok milli sporcu da
yer almakta.
2004 yılında 130 olan sporcu sayısı ise günümüzde 6 bin 387’e çıkarak, ulaşılması zor
bir rekora imza atmanın haklı gururunu yaşayan kulüp, Türkiye’nin en fazla lisanslı
sporcusuna sahip durumda.
Ferdi spor dalların milli takımlarının vazgeçilmez sporcularını oluşturan kulübün genç
yetenekleri, Türkiye ve Kocaeli’ni uluslar
arası arenada başarıyla temsil ediyor. Bugün halen aktif olarak 21 branşta, 265 milli sporcu Ay-Yıldızlı forma altında başarıyla
ter dökmeye devam ediyor.

6387 lisanslı sporcu sayısı ile
Türkiye’de ulaşılması güç bir rekora
imza atan Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Kağıtspor, 30 branşta
Türk sporuna hizmet veriyor.

KAĞITSPOR VE DERECELER
2004 yılından bugüne genel olarak başarı grafik tablosuna baktığımız zaman Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye’de bir çok
şampiyonluklara ve derecelere imza atan kulüpte, iki Olimpiyat
derecesi, 53 Dünya derecesi, bir Dünya takım derecesi, 132 Avrupa ferdi derecesi, 11 Avrupa takım derecesi, 76 uluslar arası
derece, 65 Türkiye Kulüpler arası derece, 689 Türkiye ferdi derecesi kazanarak toplamda bin 29 derece ile ulaşılması zor bir
başarı grafiği elde edildi.
Bu sezon sadece 2012 yılında kulübün elde ettiği dereceleri göz-
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den geçirecek olursak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un
Dünya çapında bir kulüp olduğunu görebiliriz. İstatistiklerimize göre 2012 yılında Uluslar arası ve Türkiye’de yapılan şampiyonlarda toplam 255 derece elde eden kulübün bu derecelerin
88’inde birinci, 82’sinde ikinci ve 85’inde ise üçüncülük kazandı.
255 Derecenin 173 derecesini Türkiye’de yapılan şampiyonluklarda kazanan kulüp, bu başarıların 82’sini ise zorluk derecesi hayli
fazla olan Dünya, Avrupa Şampiyonlarında kazandı. Bu rakamlar
da bizlere Dünya çapında bir kulüp olduğunu gösteriyor.
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BRANŞLAR VE SPORCU SAYILARI
BRANù

TOPLAM

ATICILIK
ATLETúZM
BASKETBOL
BúLEK GÜREûú
BOKS
BUZ HOKEYú
BUZ PATENú
CúMNASTúK
CURLúNG
ENG. HALTER
ESKRúM
FUTBOL
G.ENG.JUDO
GÜREû
HALK OYUNLARI
HALTER
HIZ PATENú
úûúTME ENG.JUDO
úZCúLúK
JEET KUNEDO
JUDO
KARATE
KICK BOKS
MASA TENúSú
PARALOMPúK TEKVANDO
SATRANÇ
TAEKWON-DO
VOLEYBOL
YAøLI GÜREû

28
543
175
13
258
246
103
41
29
8
80
800
23
577
425
51
12
7
379
200
712
515
60
124
1
21
810
140
6
6387(LøSANSLI SPORCU)

TOPLAM
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265 (MøLLø SPORCU)

51

LONDRA’DA KAĞITSPOR
2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda Kocaeli
Büyükşehir Belediye Kağıtspor, dokuz sporcuyla temsil edildi. Para-olimpik’te iki sporcu ülkemize üç madalya kazandırdı. Masa
Tenisinde Neslihan Kavas, takım ve ferdi
müsabakalarda iki gümüş madalya kazanarak olimpiyat ikincisi oldu.
Engelli halter branşında yarışan milli sporcu Özlem Becerikli kaldırdığı 119 kilo ile
olimpiyat üçüncüsü oldu. Halterde kulübün
milli sporcuları Sibel Şimşek olimpiyat dördüncüsü, Nurdan karagöz olimpiyat beşincisi olmayı başardı.
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FAHRETTİN KANDEMİR,
“DÜNYA ÇAPINDA BİR KULÜBÜZ”
Başkan Fahrettin Kandemir, Türkiye’nin en fazla lisanslı sporcusuna sahip Kulüp olma özelliğini taşıdıklarını ifade
ederek, “ 2004 yılından bugüne genel olarak başarı grafik
tablomuza baktığımız zaman Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve
Türkiye’de bir çok şampiyonluklara ve derecelere imza atan
kulübümüz,2004 yılından günümüze 2 Olimpiyat Derecesi,
53 Dünya Derecesi,1 Dünya Takım Derecesi,132 Avrupa Ferdi Derecesi,11 Avrupa Takım Derecesi,76 Uluslar arası Derece,65 Türkiye Kulüpler arası Derece,689 Türkiye Ferdi Derecesi kazanarak toplamda 1029 derece ile ulaşılması zor bir
başarı grafiği elde etmiştir.
Bu sezon sadece 2012 yılında kulübümüzün elde ettiği dereceleri gözden geçirecek olursak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübünün Dünya çapında bir kulüp olduğunu
görebiliriz. İstatistiklerimize göre 2012 yılında Uluslar arası ve Türkiye’de yapılan şampiyonlarda toplam 255 derece
elde eden kulübümüz bu derecelerin 88’inde birinci,82’sinde
ikinci ve 85’inde ise üçüncülük kazandı. olmak 255 Derecenin 173 derecesini Türkiye’de yapılan şampiyonluklarda kazanan kulübümüz bu başarıların 82’aini ise zorluk derecesi hayli fazla olan Dünya,Avrupa Şampiyonlarında kazandı.
Bu rakamlarda bizlere Dünya çapında bir kulüp olduğumuzu
gösteriyor.Ayrıca verdiğimiz bu rakamlar her hafta, elde etiğimiz başarılarla artarak değişmektedir” diye konuştu.

ERCÜMENT YILDIRIM,
“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”
25 yıllık spor yöneticisi olan Ercüment Yıldırım, kulübün yönetim kurulu üyesi. 2004 yılından bugüne kadar halter
branşı sorumlusu olan Yıldırım, Türkiye’de büyük bir spor
okuluna sahip olduklarının altını çizdi. Sporcuların aileleri ile birlikte uyum içerisinde olduklarını dile getiren Ercüment Yıldırım, “ Biz büyük bir aileyiz. Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve kulüp başkanımız Fahrettin Kandemir’in destekleri sonrasında büyük başarılara imza
atıyoruz ve buna devam edeceğiz. 2004 yılında ülke halterine verilen 2 yıllık ceza sonrasında biz sporcularımıza sahip
çıktık. Onlara yarışma varmış gibi destek olduk ve çalışma
ortamı hazırladık. Bu dönemde altyapıya önem verdik ve
şimdi bunun meyvelerini topluyoruz” yorumunu yaptı.

GENÇLER
ÖZKAYA ADINA YARIŞTI
Okan Özkaya 23 Yaş Altı ve Gençler Türkiye
Şampiyonası Antalya’ da Silence Beach Resort Otel’ de yapıldı.
Merhum hakemlerimizden Okan Özkaya’
nın adı verilen ve Okan Özkaya Gençler ve
23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası 14-18 Kasım
2012 tarihlerinde Antalya Silence Beach Re-
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sort Hotel’ de yapıldı.
Müsabakanın açılış seremonisine Federasyon başkanımızın yanı sıra federasyon yönetim kurulu üyelerimiz, Manavgat İlçe Emniyet
Müdürü, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü ve
Manavgat İlçe Orman Müdürü de katıldılar.

Şampiyonaya Halter Federasyon Başkanı Dr.
Hasan Akkuş ile birlikte yeni yönetim kurulu
üyelerimiz Murat Kalkanlı, Necmettin Özgün
ve Şakir Uludağ’ da katıldılar.
16 Kasım 2012 Cuma günü yapılan açılış
seremonisinde Federasyon Başkanı Dr. Hasan Akkuş, Okan Özkaya’ nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek merhum Okan
Özkaya’yı rahmetle andıklarını dile getirerek
Okan Özkaya’ nın adını bu müsabakaya vermekten de mutluluk duyduklarını belirtti. Törende konuşan Okan Özkaya’ nın babası Ulus-

lararası hakemimiz Telat Özkaya’ da Okan’
kaybetmenin üzüntüsü tabii ki çok büyük fakat Federasyon başkanımız Dr. Hasan Akkuş’
un bu jestleri üzüntümüzü biraz hafifletti. bizleri oldukça sevindirdi ve gururlandırdı. Federasyon başkanımıza ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.
dedi. Federasyon Başkanımız Dr Hasan Akkuş’ ta günün anısına Telat Özkaya’ ya bir plaket sunarken Okan Özkaya’ nın annesine de
müsabakanın afişinin bulunduğu bir tablo hediye etti.
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Şampiyonaya 22 ilden 188 erkek ve 59 bayan sporcu olmak üzere toplam 247 sporcu katıldı.
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Oldukça çekişmeli geçen şampiyonada Müsabakaya adı verilen Merhum Hakemimiz Okan Özkaya’ nın Babası Uluslararası hakemlerimizden Telat Özkaya, Kardeşleri milli hakemlerimizden
Hakan Özkaya ve Gökhan Özkaya’ da görev yaptılar.
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GENÇLER
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası İsrail’ in Eliat Kentinde yapıldı. Bayan
ve erkek takımı 7 bronz , 4 de gümüş olmak
üzere toplamda 11 madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.
Şampiyonanın ilk gününde ülkemizi temsilen podyuma çıkan sporcumuz Hacer Demirel 48 kilo’da ülkemize koparmada bir bronz
madalya kazandırdı. Sporcumuz Hacer Demirel, 48 kilo’da yarıştığı şampiyonda koparmadaki ilk hakkında 63 kilo’da başarılı olamadı.
İkinci hakkında 63 kilo’da kaldırmayı başaran
sporcumuz son hakkında ise 66 kilo’da başarıyla kaldırarak koparmada 3. Oldu ve bronz
madalya kazandı.

SİNAN TETİK’TEN İKİ BRONZ
Erkekler 56 kilo’da’ ülkemizi temsil eden sporcumuz Sinan Tetik, Koparma ve toplamda iki
bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü
olmayı başardı. Sinan Tetik, koparmada ilk
hakkında 92 kilo’da, ikinci hakkında 96 kilo’da
ve son hakkında 99 kilo’yu başarıyla kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Koparmada birinciliği İspanyol sporcu Jusue Brachi
elde ederken, ikinciliği de Bulgar sporcu Todor Chenkov elde etti. Silmede ise ilk hakkında 117 kilo’da, ikinci hakkında 121 kilo’da ve
son hakkında 122 kilo’da ağırlıkları kaldırmayı
başaran sporcumuz Sinan Tetik, 1 kilo farkla

üçüncülüğü kaçırarak silkmede 4. sırada yer
aldı. Toplamda ise 221 kilo’ya ulaşan sporcumuz Sinan Tetik, 2. Bronz madalyasını da kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Toplamda birinciliği 249 kilo’da ile İspanyol sporcu Jusue
Brachi elde ederken, ikinciliği ise 249 kilo’da
ve kilo’da dezavantajı ile Bulgar sporcu Todor
Chenkov elde etti.

AYŞEGÜL’DEN MADALYA
Gençler ve 23 Yaş altı Avrupa şampiyonasına hızlı başlayan sporcularımızdan madalya
yağıyor. İlk günde podyuma çıkan sporcularımızdan 53 kilo bayanlarda yarışan sporcumuz Ayşegül Çoban, silkmede ve toplamda
2 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Ayşegül Çoban, Koparmada kaldırdığı 75 kilo ile 4. Sırada yer alırken, silkmede
ilk hakkında 100 kilo ve ikinci hakkında 103
kilo’yu başarıyla kaldırdı. Son hakkında ise
107 kilo’da başarılı olamadı ve 103 kilo’da ile
bronz madalyanın sahibi oldu.
Toplamda ise 178 kilo ağırlığa ulaşan sporcumuz Ayşegül Çoban ikinci bronz madalyasını kazanarak Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Toplamda 207 kilo ile Moldaya’ lı sporcu Cristina Iovu birinci oluken, ikinciliği ise
195 kilo ile Belarus’lu sporcu Alena Chychkan
elde etti.
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EMİNE ŞENSOY’DAN 1 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ
İsrail’in Eliat Şehrinde dün başlayan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında, 23
yaş altı 53 kilo’da podyuma çıkan sporcumuz
Emine Şensoy, Koparmada gümüş, Silkme ve
toplamda bronz madalya kazanarak Avrupa
üçüncüsü oldu.
Emine Şensoy, koparmadaki ilk hakkında 70
kilo’da başarısız oldu. İkinci hakkında 71 kilo
ve son hakkında 74 kilo’yu başarıyla kaldırarak koparmada gümüş madalya kazanmış
oldu. Koparmada birinciliği Rus sporcu Kritina Sobol elde ederken, üçüncülüğü Romen
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sporcu Dana Berchi elde etti. Silkmede ise ilk
hakkında 80 kilo’da, ikinci hakkında 86 kilo’da
ve son hakkında da 89 kilo’yu başarıyla kaldıran sporcumuz Emine Şensoy, silkmede 3.
sırada yer aldı ve bronz madalyanın sahibi
oldu. Silkmede birinciliği Rus sporcu Kritina
Sobol elde ederken, ikinciliği Romen sporcu
Dana Berchi elde etti.
Toplamda 163 kilo’ya ulaşan 53 kilo sporcumuz Emine Şensoy, 1 kilo farkla 3. olarak
bronz madalya kazandı ve Avrupa 3.sü oldu.
Toplamda 1.liği 180 kilo ile Rus sporcu Kritina
Sobol elde ederken, 2.liği 164 kilo ile Romen
sporcu Dana Berchi elde etti.

MADALYA YAĞMURU
ZEKİ TUNCER İLE DEVAM ETTİ
İsrail’ in Eliat şehrinde devam eden Gençler ve
23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında 23 Yaş Altı
56 kilo erkeklerde podyuma çıkan sporcumuz
Zeki Tuncer, 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa 2.si oldu. Koparmada ilk hakkında 75 kilo,
ikinci hakkında 81 kilo ve son hakkında 83 kilo
kaldıran sporcumuz Zeki Tuncer, koparmada
2. olarak gümüş madalya kazandı. Koparmada
1.liği İspanyol sporcu Michael Otera elde ederken, üçüncülüğü Litvanya’ lı sporcu Vitalij Sudnik elde etti.

Silkmede ilk hakkında 95 kilo, ikinci hakkında
100 kilo ve son hakkında 111 kilo’yu başarıyla kaldıran sporcumuz Zeki Tuncer 2. Gümüş
madalyasını kazanmış oldu. Silkmede birinciliği 133 kilo ile İspanyol sporcu Michael Otera
elde ederken, üçüncülüğü 96 kilo ile Litvanya’
lı sporcu Vitalij Sudnik elde etti.
Toplamda 194 kilo’ya ulaşan sporcumuz Zeki
Tuncer 3. Gümüş madalyasını kazanarak Avrupa 3.sü oldu. Toplamda 1.liği 233 kilo ile İspanyol sporcu Michael Otera elde ederken, üçüncülüğü 178 kilo ile Litvanya’ lı sporcu Vitalij
Sudnik elde etti.
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AVRU A’DAN
AVRUPA’DAN

14 MADALYA, 4 KUPA
İsrail’’ de organize
rganize edilen Gençler
Gençle ve Yıldızlar
Avruupa Halter
alter Şampiyonası’nda milli takımı-mızz toplamda
amda 14 madalya ve takım klasmaanın
ında daa dört kupa ile döndü.
döndü
ŞŞampiyonada
yonada genç erkek mi
milli takımımız 1 gümüş ve 3 bronz madalya, ggenç bayan mililli takımımız
mız ise 3 bronz mada
madalya kazandı. 23
2 yaş
altı erkek milli takımımız
takımımı 3 gümüş madalya
m
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kazanırken 23 yaş altı
a bayan millileerimiz ise 1
gümüş ve 3 bronzz madalya elde ettiler.
et
Ferdi yarışmalar
arın neticesinde Genç bayan
milli takımımızz ile 23 yaş altı erkek
e
milli takımımız 4. oluurken, genç erkek
ek ve 23 yaş altı
bayan milli ta
takımlarımızda 5. olarak kupa aldılar.
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MELİH’DEN, SİLKMEDE
LKMEDE GÜMÜŞ MAD
MADALYA
İsrail’ in Eliat şehrinde yapılan Gen
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa şam
şampiyonasına da 105 kilo genç erkeklerde
erkek
ülkemizi temsil eden M
Melih Akın, silkmede
lkmede gümüş madalya
madaly kazaandı.
Melih Akın,
n, koparmada ilk hakk
hakkında kaldırdığı
aldırdığı 151 kilo ile 12.
12 sırada yer alırken,
ırken, silkmede ilk hakkında
ha
197 kilo, ikinci hakkında
hakkın 202
kilo ve son hakkında kaldırd
kaldırdığı 2044 kilo ile ikinci oldu ve gümüşş
madalyyanın sahibi oldu.
BRONZ
RONZ MADALYALAR G
GELDİ
23 yaş altında 69 kilo
kiloda yarışan
rışan sporcumuz Figen
Fige Kaya silkmes
de, Genç erkekler 63 kiloda podyuma çıkan sporc
sporcumuz Süüleyman
Rüzgar, koparmadaa bronz madalya
m
kazandı.
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