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TÜRKİYE HALTER  FEDERASYONU YÖNETİM KURULU 

  FAALİYET RAPORU 
 
  

Faal İller 
 
Görev aldığımız bu süreçte 2013 yılın da 32 olan faal il sayımızı 57 e yükselttik. 
 
Faal Kulüpler  
 
 Görev aldığımız bu süreçte 2013 yılın da 107 olan faal kulüp sayımızı 128 e yükselttik. 
 
Faal Hakem  
 
Görev aldığımız bu süreçte 2013 yılın da 260 olan faal hakem sayımızı 405 e yükselttik 
 
Faal Antrenör  
 
Görev aldığımız bu süreçte 2013 yılın da 405 olan faal antrenör sayımızı 460 e yükselttik 
 
Faal Sporcu 
 
Görev aldığımız bu süreçte 2013 yılın da 1480 olan faal sporcu sayımızı 2029 e 
yükselttik 
 
 
2016 yılı sonu itibariyle de vermiş olduğumuz bu rakamlarda %15 lik bir artışa imza atmış 
bulunmaktayız.  

 
Kamplar  
 
2015 – 1016 yıllarında 129 Yurt içi kamp , 2 yurt dışı kampı olmak üzere toplam 131  milli 
takım kampı düzenledik. 
 

 
Yurt İçi Ulusal Yarışmalar 
 
2015  - 2016 yılları arasında Yurdumuzun çeşitli illerinde 23 Ulusal Yarışma düzenledik. 
 
 
Yurt Dışı Uluslararası Yarışmalar 
 
2015 – 2016 yıllarında Milli takımlarımız Dünyanın çeşitli ülkelerinde toplam 22 adet  
uluslararası yarışmaya katılmıştır. 
 
 
Yurt İçinde yapılan Uluslararası Yarışmalar ve Uluslararası Etkinlikler 
 
2015 – 2016 yılları arasında Ülkemizde 4 adet uluslararası halter yarışması düzenledik. 

 
Ülkemizde düzenlenen Uluslarasın yarışmaların organizasyonları federasyonumuz 
tarafından yapılmıştır.  
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Eğitim Faaliyetlerimiz: 
 
Antrenör, hakem , sporcu  ve organizasyon görevlilerine çeşitli eğitim ve  gelişim 
seminerleri düzenledik. 

  
2015 yılında Hakem Kursu açtık 
2015 yılında I. ve II . kademe Antrenör kursu açtık 
Antrenör ve Hakemlerimize Antalya da gelişim seminerleri düzenledik. 
Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde Ankara’da 6. Antrenman Bilimleri Sempozyumu 
düzenledik. 
Doping Bilgi ve Adams Programı Eğitimi Seminerleri düzenledik. 
 
 
2016 yılında Hakem Kursu açtık. 
2016 yılında I. ve II . kademe Antrenör kursu açtık. 
 
 
 
Uluslararası Başarılarımız 
 
2015 yılında :  
 
Dünya Şampiyonalarında 7 madalya kazanılmıştır. 
Avrupa Şampiyonalarında 87 madalya kazanılmıştır. 
Uluslararası Turnuvalarda 46 madalya kazanılmıştır. 
Toplamda 140 madalya kazanılmıştır.  
 
 
2016 yılında  :  
 
Olimpiyatlarda 1 adet Gümüş madalya kazanılmıştır. 
Gençler Dünya Şampiyonalarında 1 Altın madalya kazanılmıştır. 
Avrupa Şampiyonalarında 57 madalya kazanılmıştır. 
Uluslararası Turnuvalarda 27 madalya kazanılmıştır. 
Toplamda 86 madalya kazanılmıştır.  

 
 
Malzeme Yardımları 
 
Milli takım sporcularımıza yüzlerce takım halter mayosu, halter ayakkabısı ve diğer 
malzemeler dağıtıldı. 
Kulüplerimize ve halter sporu yapılan illerimize alt yapıyı desteklemek amacıyla halter 
salon malzemeleri malzemeler dağıttık. 
 
2015 yılında kulüplerimize ve milli takımlarımıza toplam  1.161.906,00 TL lik malzeme 
yardımı yaptık. 
 
2016 yılında kulüplerimize ve milli takımlarımıza  toplam  1.588.370,00 TL lik malzeme 
yardımı yaptık.  
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Kurul Toplantıları 
 
Başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere Ceza Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik 
kurullarımız, Eğitim Kurulu, Hukuk Kurulu, Merkez Hakem Kurulu gibi bütün kurullarımız 
düzenli olarak olağan toplantılarını yapmış ve çalışmalarını sürdürmüşlerdir.   
 
 
Sponsorluk Çalışmaları 
 
Sponsorluk konusunda adımlar atılmış birçok firma ve kuruluş ile görüşmeler yapılmıştır.   
Bunların içerisinde en önemlisi Spor Toto’dur. Sponsorlukla ilgili görüşmelerimiz devam 
etmektedir. 
 
 
Basında Halter 
 
Yazılı ve görsel basında Federasyonumuzun her yıl yüzden fazla  haberleri 
yayınlanmıştır. 
 
Federasyonumuza ait Halter dergisi 3 ayda bir çıkartılmakta ve tüm illerimize dağıtımı 
yapılmaktadır.  
 

 
Hizmet Araçları 
 
Federasyonumuzun Ankara merkezinde ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere; 
 
1 adet minibüs,  
2 adet binek araç, 
olmak üzere toplam 3 adet araç hizmet vermektedir. 
 
 
 
Çalışmalarımız halter sporunu daha iyi yerlere getirmek için bundan sonraki dönemde de 

hız kesmeden devam edecektir. 
 
 
 
 

Halter Federasyonu Yönetim Kurulu  
               
 
 
 


