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TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU YÖNETİM KURULU 
16 TEMMUZ 2006- 15 EKİM 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 
 

 
Kamplar  
 
Uluslararası müsabakalar öncesi, teknik kurulun isteği doğrultusunda kamplar düzenlenmiştir. 
Kamp yerleri mevsime göre ayarlanmış, Antalya, Eğirdir, Konya ve Bolu’da kamplar açılmıştır. 
Ayrıca, ilk defa 1993 -94-95 ve 96 doğumlular için Silifke Akkum Kamp ve Eğitim Merkezinde 
geliştirme kampı açılmıştır. 
 
Yurtdışı uluslararası yarışmalar 
 
2006 yılında Büyükler Dünya Şampiyonasına 4, Gençler Dünya Şampiyonası ise sadece 1 
sporcu ile katılınılmıştır. 
2007 ve 2008 yıllarında tüm Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına tam takım olarak iştirak 
edilmiştir. 
 
Yurtiçi ulusal yarışmalar 
 
Her yıl faaliyet programlarında yer alan yıldızlar, gençler ve büyükler ferdi ve kulüp 
müsabakalarının tamamı organize edilmiş, böylece yurtiçi faaliyet gerçekleştirme oranımız % 
100 olmuştur.  
 
Uluslararası başarılar 
 
2006 yılında 4 sporcu katıldığımız Büyükler Dünya Şampiyonası ve 1 sporcu ile katıldığımız 
Gençler Dünya Şampiyonasında toplam 3 altın,  3 gümüş ve 1 bronz madalya elde edilmiş, 
ayrıca ülkemizde organize edilen Üniversiteler Dünya Şampiyonasında kazanılan 5 altın, 8 
gümüş ve 6 bronz madalya ile Dünya Takım Şampiyonluğuna ulaşılmıştır. 
2007 yılı Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında toplam 16 altın, 20 gümüş ve 20 bronz madalya 
elde edilerek, bu yarışmalar baz alındığında Ülkemizin 2007 yılının en başarılı branşı olmuştur. 
2008 yılı Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ise toplam 25 altın, 20 gümüş ve 13 bronz  
madalya elde edilmiş, bir önceki yılın başarısının üzerine çıkılmıştır. 
2008 Pekin Olimpiyatlarında sporcumuz Sibel ÖZKAN gümüş madalya eldi etmiştir. 
Fransa’da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında toplam 15 altın, 11 gümüş ve 8 bronz 
madalya elde eden, 2 Avrupa rekoru kıran sporcularımız erkek ve bayanlarda şampiyonluğa 
ulaşmış, TÜRK SPOR TARİHİNİN EN İYİ SONUÇLARINDAN BİRİSİNİ almıştır. 
 
Talimatlar 
 
Halter Federasyonunun çalışmalarına esas teşkil etmek üzere, Federasyona ek yük 
getirmeyecek talimatlar hazırlanarak GSGM ve THF’nin resmi internet sitesinde yayınlanıp 
yürürlüğe sokulmuş, bir kısmı ise hazır hale getirilmiştir. 
Yayınlanan talimatlarda, haklı talepler doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır. 
 
Uluslararası Etkinlikler: 
 
Türkiye Halter Federasyonunu ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edebilmek ve 
Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) ve bu 
organizasyonlara üye diğer ülke federasyonlarıyla mükemmel ilişkiler kurulmuştur. Bu ilişkiler 
sayesinde bugün federasyon olarak üye olduğumuz uluslar arası halter organizasyonlarının 
hepsinde Türk temsilciler bulunmaktadır. Şöyleki; Uluslararası Halter Federasyonunu Bilim ve 
Araştırma Kurulunda federasyon başkanımız Dr Hasan AKKUŞ, yine federasyon başkanımız 
Akdeniz Ülkeleri Konfederasyonuna birinci asbaşkan, Avrupa Halter Federasyonunda ise 
Asbaşkan ve Tıp Komitesi Başkanlığına seçilmiştir. Bunlara ilaveten Avrupa Halter 
Federasyonunda ülkemizi temsilen Dr. İbrahim YANMIŞ Tıp Komitesine ve Suat GÜCÜYENER 
Teknik kurul üyeliklerine seçilmişlerdir. 
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2009 yılı başında yapılacak IWF seçimleri için daha çok temsilin sağlanması için iyi bir zemin 
hazırlanmıştır. 
 
 
Eğitim Faaliyetlerimiz: 
 
Her yıl için başvurulara göre antrenör kursları açılmış, başvurulara göre hakem kursları tertip 
edilmiştir. 
Dopingle mücadele ve sporcu sağlığı seminerlerine aralıksız devam edilmiş, camiadan alınan 
destekle 2007 yılı IWF doping listesinde yer almayarak bir ilk yaşanmıştır. Bu konuda ülkemiz 
örnek gösterilir olmuştur. 
2006 da 389, 2007 de 429 ve 2008 de 484 adet olmak üzere toplam 1302 adet doping testi 
uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalarda pozitif sonuç sayısı 6 dır ve bunların 5 tanesi 2006 
yılındadır. 
Uzun bir aradan sonra ilk defa hakemlerimiz için gelişim semineri düzenlenmiş, benzeri seminer 
antrenörlerimiz ve kulüp idarecilerimiz için de tekrarlanmıştır. 
Olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız için Hacettepe Üniversitesinden motivasyon destek 
elemanı sağlanmıştır. 
 
Malzeme yardımları 
 
Milli takım sporcularımıza tüm kamplarda ihtiyaç duyulan malzemeler dağıtılmış, müsabakalara 
katılanlara ise yarışma malzemeleri yanında seremoni kıyafetleri verilmiştir.  
Kulüplerimize ve Halter sporu yapılan illerimize alt yapıyı desteklemek amacıyla 100  takım 
halter malzemesi dağıtılmıştır.  
 
Denetim ve Disiplin uygulamaları 
 
2006 yılı başından itibaren 30 Haziran 2007 tarihine kadar olan uygulamalarımız Başbakanlık ve 
Genel Müdürlüğümüz teftiş elemanlarınca incelenmiş, herhangi eksiklik ve yanlış uygulama 
tespit edilmemiştir. 
Halterle ilgili her türlü aktivitede herhangi kural ihlaline izin verilmemiş,  Disiplin Kuruluna 
sevkedilen dosyalardan 6 sında ceza kararı çıkmış, bunlardan antrenör Orhan BOLTÜRK için 
verilen 6 aylık hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kuruluna götürülmüş, Tahkim Kurulu yapılan iki 
itirazda da Federasyon uygulamasını haklı bulmuştur. 
 
Sponsorluk çalışmaları 
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de halter branşının sponsor problemi vardır. Tüm 
gayretlerimize rağmen bu konuda kayda değer bir gelir elde edilememiştir. 
 
 
2010 Dünya Şampiyonası 
 
Yerinde ve zamanında yapılan temaslarla 2010 Büyük Erkekler ve Bayanlar Dünya Halter 
Şampiyonasının Antalya’da organize edilmesi sağlanmış, bunun için gerekli ödemeler 
yapılmıştır. 
 

Halter Federasyonu Yönetim Kurulu  
               
 
 
 


