
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞI



VİZYON 
 Eğitim ve tesisleşme hamlelerinde çağdaş hedefler ile buluşmak,

 Uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturmak,

 Toplumun her kesimine güreş kültürünü benimsetmek,

 Güreş ekonomisini büyütmek, finansal yapısı güçlü bir kurum olmak,
 Tarihsel başarılaırımızı geleceğe taşımak.



MİSYON
 Başta Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlar olmak üzere, katıldığımız her uluslararası

müsabakada ülkemizi kürsüde temsil etmek, bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal
Marşımızı okutmak.

 Halkımızın gönlünde yer etmiş güreş sevgisini, yeni nesillere de kazandırmak.

 Kısa vadeli hedeflerimizin yanı sıra, gelecek başarılar için bugünden, gerekli 
koşulları ve imkanları sağlamak



STRATEJİK PLAN



STRATEJİK PLAN
Kurumsallık

• Güreşin Akademisyenleri Projesini geliştirmek. Güreş yapan gençlerimizi,
akademik kariyer yapmaları için yönlendirmek ve desteklemek.

• Çeşitli üniversitelerde görev yapan güreşçi akademisyenlerden ortak çalışma
ekiplerini oluşturmak.

• Büroda görev yapan personellerin bilgi ve donanımını artırmak, hizmet içi eğitim
programları ile gelişimlerini sağlamak, büronun hizmet kalitesini yükseltmek.

• Görev tanımlarında standartları oluşturmak, uygulamayı sağlamak



STRATEJİK PLAN  
Altyapı 

• Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol
kapsamında, Yatılı Bölge Ortaokulları Güreş Projesi’ni geliştirmek, okullarda güreş çalışmalarını
yaygınlaştırmak,

• Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’yle yapmış olduğumuz protokol
kapsamında, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Güreş Eğitimi Projesinde devamlılığı
sağlamak

• Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü’yle yapmış olduğumuz protokol
kapsamında Meslek Liselerinde Güreş Projesinin uygulanmasını sağlamak,

• Tematik Güreş Spor Liseleri Projesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

• Altyapıda hizmet eden kulüplerimizi desteklemek, altyapıya yönelik lig müsabakalarını
düzenlemek, bu yaş grubundaki güreşçilere müsabaka tecrübesi kazandırmak.

.



STRATEJİK PLAN 

TESİSLER

• Grekoromen ve Serbest A Milli Takımlarımızın kamplarını yapmış
olduğu, Ankara Elmadağ ve İstanbul Sarıyer Kamp Eğitim
Merkezlerinde, uluslararası düzeyde ihtiyaçlara cevap verecek
seviyeye getirmek

• Kadınlar A Milli Takımımız için, kalıcı kamp tesisinin kazandırma
çalışmaların sonuçlandırmak.

• Federasyonumuza ait hizmet binası ve çağın gereklerine uygun kamp
merkezinin temini için, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın görüş ve
destekleri doğrultusunda çalışmaları hızlandırmak



STRATEJİK PLAN 

EĞİTİM

• Yapılmakta olan antrenör, hakem eğitim ve gelişim seminerlerini pandemi sürecine
uygun olarak, online sistemde düzenli bir şekilde devam ettirmek.

• Sporcu ve antrenörlere dopingle ilgili eğitici seminerler düzenlemek, bu konuda
bilinçlenmelerini sağlamak.

• Uluslararası gelişmeleri takip etmek, sporcu, antrenör ve hakemlerimizin
Uluslararası seminerlere katılımını sağlamak.

• Değişen müsabaka kuralları hakkında milli takımları ve kulüpleri bilgilendirmek

• Alt yaş gruplarında yaşanan kontrolsüz kilo düşüşlerini engellemek, bu konuda 
sporcuları, antrenörleri ve aileleri bilgilendirici seminerler düzenlemek, eğitici 
programlar ve yayınların hazırlanmasını sağlamak



STRATEJİK PLAN 

KULÜPLER

• Güçlü kulüp sayılarının artırılması için, yerel yönetimler ve büyük
spor kulüpleri ile işbirliği yapmak

• Kulüplerimizin alt yapılarını destekleyerek, bu konuda teşvik etmek

• Kulüp yöneticilerine yönelik bilgilendirici seminerlerin düzenli
yapılmasını sağlamak



STRATEJİK PLAN 

ULUSLAR ARASI ORGANİZASYONLAR

• Ülkemizde düzenlediğimiz uluslararası organizasyonların kalitesini yükseltmek,
güçlü ülkeler ve nitelikli yabancı sporcuların katılımını sağlamak

• Uluslararası organizasyonlarda ülkemizin itibarına yakışır şekilde temsil etmek, bu
konuda tüm kafileyi bilinçlendirmek

• Ev sahipliği yaptığımız uluslararası müsabakaların izleyici kitlesini artırmak



STRATEJİK PLAN 

ULUSAL ORGANİZASYONLAR ve LİGLER

• Devam etmekte olan süper lig, birinci lig, ikinci liglerin yanı sıra bölgesel ligleride
hayata geçirmek

• Türkiye şampiyonalarına, Avrupa ve Dünya şampiyonaları standartlarını kazandırmak

• Her yaş kategorisi için müsabaka tecrübelerini artırıcı organizasyonlar düzenlemek



STRATEJİK PLAN 

MİLLİ TAKIMLAR

•Katıldığımız tüm yaş gruplarının Avrupa ve Dünya şampiyonalarında takım halinde kürsüye 
çıkmak, Olimpiyatlarda altın madalya sayısını artırmak  

•Sıkletlerde rekabeti artırmak, her sıklette uluslararası kalitede en az dört sporcunun hazır 
olmasını sağlamak

Alt yaş kategorilerinde tespit edilen başarılı sporcular için, destekleyici ve teşvik edici projeler 
geliştirmek



STRATEJİK PLAN 

SPONSORLUK

• Liglerimizin tamamı için isim sponsorluklarını bulmak

• Türkiye şampiyonalarının yapılmış olduğu illerde yerel yönetimler ve kuruluşların 
katkılarını sağlamak

• Sponsorluk konusunda sporcularımızı bilgilendirmek, bireysel sponsorluk 
konusunda gerekli bilgi ve desteği sağlamak 



İZLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER
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