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Çok Değerli Güreş Ailesi,

Güreş Federasyonu olarak, üçüncüsünü çıkardığımız dergimizin önceki 

sayılarında olduğu  gibi güreşle ilgili; sporculara, antrenörlere, yöneticilere, 

kulüplere, güreş severlere yönelik; aktüalite, bilimsel makaleler ve 2019 yılında 

gerçekleşen güreşin önemli olaylarına yer veriyoruz. 

2019 yılında Güreş tüm stillerde Avrupa Şampiyonasında 6 şampiyonluk ve 

toplam 16 madalya ile tarihi bir başarıya imza attı. Avrupa Şampiyonasının bir 

rehaveti olsa gerek,  Dünya Şampiyonasında bu başarıyı devam ettiremedik.

 Ancak 2020 yılı Olimpiyat yılı olması nedeniyle hızlıca toparlanmak amacıyla 

Olimpik Kurul toplantıları yapılarak sorunlar masaya yatırdık. Çözüm önerileri 

ortaya konuldu, Milli Takım Antrenörlerine yönelik gelişim semineri yapıldı ve 

Büyükler Milli Takımları Kasım (2019) ayı itibariyle çalışmalarına başladık.

Bundan sonraki sayılarımızda sizlere güreşin; eğitim ve bilimsel konuları içeren 

makalelerini, haber ve yorumlarını, Uluslararası başarılarını, maç analizlerini 

sunabilmek,

Dileklerimizle...

Musa AYDIN
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
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Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen Dünya 

Şampiyonasında Türkiye Tokyo Olimpiyatlarına 4 

kota aldı.

Şampiyonada, Türkiye'ye tek altın madalyayı milli 

güreşçi Rıza Kayaalp kazandırdı. Milli sporcu, 

grekoromen stil 130 kilo nalinde Kübalı Oscar 

Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi 

oldu. Rıza, böylece grekoromen stilde 4. kez 

Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu 

olarak tarihe geçti.

Grekoromen stilde ayrıca, 97 kiloda mücadele 

eden Cenk İldem, bronz madalya kazandı. 

Olimpiyat üçüncüsü olan tecrübeli güreşçi Cenk 

İldem, Dünya Şampiyonalarında üçüncü kez bronz 

madalyasını kazandı.

Serbest Milli Takım ise, 2 gümüş madalyayla 

şampiyonayı noktaladı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 125 kilo 

nalinde, Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilerek 

gümüş madalyada kaldı. Milli sporcu Süleyman 

Atlı ise, 57 kiloda ikincilik kürsüsüne çıktı. 

Türkiye, grekoromen stilde, 130 kiloda Rıza 

Kayaalp, 97 kilo da Cenk İldem, serbest stilde ise, 

125 kilo da Taha Akgül ve 57 kiloda da Süleyman 

Atlı ile olimpiyat kotası aldı.

Milli takım, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 

2018 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 

ise, 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 

toplam 9 madalya kazanmıştı.

14-23 Eylül 2019 tarihleri arasında Kazakistan'da yapılan Dünya şampiyonasında 
4 madalya kazanan Türkiye, Tokyo Olimpiyatlarına 4 ülke kotası aldı.
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KAZAKİSTANDA 4 MADALYA

2019-Kazakistan Altın
2017-Fransa Altın
2015-Amerika Altın
2011-İstanbul Altın

2019-Kazakistan Gümüş
2015-Amerika Altın
2014-Özbekistan Altın
2013-Macaristan Bronz

2019 Y IL IN IN EN BAŞARIL I  
FEDERASYON BAŞKANI 

3 . KEZ MUSA AYDIN
İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, 2019 yılının “en”lerini seçti. Türkiye Güreş Federasyonu başkanı 
Musa Aydın üst üste 3. defa yılın en başarılı federasyon başkanı seçildi. 
Grekoromen stil 130 kiloda 9 Avrupa ve 4 kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp ise, yılın sporcusu seçildi. 

Başkan Musa Aydın 2017-2018 yıllarından sonra 2019 yılında da en başarılı Federasyon Başkanı seçildi.

Başkan  Aydın'ın göreve geldiği tarihten itibaren yaşanan tarihi başarılarla Türkiye Güreş Federasyonu tüm 
federasyonları geride bıraktı. Yaptığı sistemli çalışmalar sayesinde 2016 Rio olimpiyatlarında Türkiye'nin en 
başarılı federasyonu olan Türkiye Güreş Federasyonu geçtiğimiz yıllarda Avrupa Şampiyonasında 68, Dünya 
Şampiyonasında ise, 55 yıl aradan sonra madalya rekoru kırmıştı. Türkiye Güreş Milli takımı 2019 yılında Avrupa 
Güreş Şampiyonasında 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanarak kırılması güç bir 
rekor elde etti. Federasyon başkanı Musa Aydın son iki yılda olduğu gibi, 2019 yılında da İHA tarafından yılın en 
başarılı Federasyon başkanı seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, “Tek amacımız Ata Sporumuz olan Güreşi Dünyanın zirvesine 
taşımak”. 2016 Rio'da olduğu gibi, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da ülkemizin en başarılı branşı olmayı 
hedeiyoruz. Bu doğrultuda, çalışmalarımız devam ediyor. Önemli olan, bu başarıların her kesim tarafından da 
takdir görmesidir. “Bu yıl üst üste 3.defa İHA tarafından en başarılı federasyon başkanı seçildim. Aldığımız ödüller, 
bizim çalışma azmimizi daha da artırıyor. Hep söylediğim gibi, “yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”. Bizleri 
Türkiye'nin en başarılı federasyon başkanı seçen, tüm İHA çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

YILIN SPORCUSU RIZA KAYAALP

Ayrıca İHA tarafından belirlenen yılın sporcusu ödülüne, bu yıl 9 Avrupa ve 4 Dünya şampiyonluğu elde ederek 
rekor kıran Rıza Kayaalp seçildi.
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GENÇLİK ve SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU:
“GÜREŞ BİZİM ATA SPORUMUZ”

Bakan Kasapoğlu Güreş herhangi bir spor değil, güreş, “bizim” ata sporumuz. Güreş bizim 
geleneğimiz ve aynı zamanda geleceğimiz. Özellikle ben güreşin sporumuzun en önemli saç 
ayaklarından biri olması vesilesiyle bizde ayrı bir yeri olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. 
Pek çok sporcumuzla tüm dünyaya varan bir ünün olması bizleri sevindiren bu tablodur. Yeni 
jenerasyonun heyecan ve inançla yetişmesi bizler için mutluluğu ortaya koyuyor. Biz güreşimi-
zin geçmişte olduğu gibi, geleceğinin de parlak olduğunu görüyoruz. Bu tabloda emeği olan 
herkese, sporcu, teknik ekip, yönetici ve ailelere teşekkür ediyorum. Güreş olimpiyat tarihimiz-
de en başarılı olduğumuz branştır. En büyük sevinçlerimizi biz minderde yaşıyoruz. Güreşçile-
rimizle çok daha fazla gurur duyacağımıza inanıyorum” dedi. 

“Yaşar Doğu ideallerini ortaya koymuştu biz de bu ideallerin peşinde olacağız”

2020 Tokyo Olimpiyatlarının önemine değinen Bakan Kasapoğlu, “Şu ana kadar 4 kota-
mız var ve kota müsabakaları devam ediyor. Ben bu şampiyonada ve kota sürecinde, tüm 
sporcularımıza başarılar diliyorum. Güreş toplumun her alanında rol model olacak insanların 
yetiştirilmesinde önemli bir branşımızdır. Güreşçilerimizin, pehlivanlarımızın kahramanlıklarıyla 
büyüdük, onlarla gurur duyduk. Bunu bakanlık ve federasyon olarak yarınlara çok güçlü bir şe-
kilde taşıyacağız. Yaşar Doğu, ideallerini ortaya koymuştu. Biz de bu ideallerin peşinde olaca-
ğız. Gençlerimizi yetiştirmek için tüm çabamızı ortaya koyacağız. Spor futboldan ibaret değildir. 
Sporumuz da gerek futbol, gerek diğer branşlar her biri ayrı önemli. Spor demek, sağlık demek. 
Sporu tabana yayma adına her federasyonumuzla, kulüplerimizle ve yerel yönetimlerimizle çok 
daha güçlü iş birlikleri ortaya koyacağız” 
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın 2019 yılını 
değerlendirerek, 2020 yılı hedeflerini açıkladı.

2019 yılını rekorlarla kapattıklarını belirten “Aydın, Avrupa’ya 
İstiklal marşımızı ezberlettik.” Başkan Aydın, “2019 yılında 
Avrupa’da büyük bir rekora imza attık. Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez 73 yıl aradan sonra 16 madalya kazandık. 70 yıl aradan 
sonra da altı şampiyon çıkarttık. Altı kez Avrupa’ya istiklal 
marşımızı okuduk. Tabiri caizse, Avrupa’ya istiklal marşımızı 
ezberlettik” dedi.

Kazakistan’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda 
ise arzuladıkları başarılara ulaşamadıklarını belirten başkan 
Aydın, dünya şampiyonasında alınan sonuçlara tüm ülkelerin 
itiraz ettiğini belirtti. 2019 Dünya Şampiyonası gerçekten 
çok önemli bir şampiyonaydı. Orada sadece madalya 
için değil, Olimpiyat kotası içinde mücadele ettik. Ama, 
maalesef istediğimizi elde edemedik. Bunun iki sebebi 
var, birincisi Avrupa Şampiyonasında elde ettiğimiz büyük 
başarının rehaveti, ikincisi ise Kazakistan’ın ev sahipliğini 
fazlaca kullanması. Sadece biz değil bu şampiyonada 
mücadele eden tüm ülkeler de alınan sonuçlardan 
şikayetçiler.! 

Artık tamamen Olimpiyatlara konsantre olduklarını 
belirten başkan Aydın. “Güreşte en büyük hedef olimpiyatlara katılmak değil, Olimpiyatlarda madalya 
kazanmaktır. Olimpiyat tarihine bakıldığında en çok madalyayı güreşte kazandığımızı görüyoruz. 2020 
Tokyo olimpiyatlarında da en çok madalyanın güreşten gelmesi için çalışıyoruz” diye konuştu. 

Musa Aydın 2016 Rio Olimpiyatları’na göre her sıklette kota sayısının düştüğünü belirterek, 
“Federasyon olarak biz 12 kota bekliyoruz. Olimpiyatta kota sayımı ekizin altına düşmemeli. 2016 Rio 
Olimpiyatları’nda her sıkletin kotası 23’tü şimdi ise, 16’ya düştü. Olimpiyata 12 sporcu ile katılırsak çok iyi 
neticeler alacağımıza inanıyorum.“ şeklinde konuştu. Ağır siklette Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin 
Adar’ın partner sıkıntılar var. Taha’nın partnerlerini çözdük, Rıza ile ilgili partner çalışmaları ise, devam 
ediyor. Sporcularımızın  partner sorunlarını halletikten sonra çok daha güzel sonuçlar alacağımıza olan 
inancımız tam”

Kadınlarda Olimpiyat Madalyası Kazanmak İstiyoruz

Başkan Musa Aydın, kadınlar kategorisinde güçlü sporculara sahip olduklarını ifade ederek, 
“Kadınlarda olimpiyat madalyamız yok. Takıma baktığımızda kadınlarda altın madalya kazanabileceğimiz 
güreşçilerimiz var. Yasemin Adar, Buse Tosun, Elif Jale Yeşilırmak ve Evin Demirhan gibi başarılı isimler 
var. İnşallah Tokyo’da şeytanın bacağını kıracağız.” dedi.

Sadece 2020 Olimpiyatlarını değil, sonraki yıllarında planlamalarını yaptıklarını belirten Musa Aydın 
“Evet şu an 2020 Olimpiyatlarına yoğunlaşmış durumdayız, ama şimdiden 2024 olimpiyatları için rezerv 
kadro çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlarda, grekoromende ve serbeste yetenekli bir kadromuz var. 
Bu güreşçilerimiz bol bol maç yaparak, her geçen gün çok daha iyi hale gelecekler. Eğer başarılı olmak 
istiyorsanız sadece bugünü değil geleceği de düşünüp planlarınızı ona göre yapmalısınız. Mesela 
Kerem Kamal, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2019 yılının en genç yetenekli sporcu seçildi. 
Ülkemizden bir sporcunun dünyanın en yetenekli güreşçisi seçilmesi bizleri çok gururlandırdı”. Aydın 
sözlerini 2020 yılının tüm ülkemize huzur, mutluluk ve başarı getirmesi dilekleriyle tamamladı.

BAŞKAN MUSA AYDIN 2019 YILINI VE 2020 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI
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TARİHİ BAŞARI

Ata sporu güreş 1946 yılından 2019 yılına kadar katıldığı Avrupa şampiyonalarında ilk defa 16 madalya kazandı. Milliler Romanya'da 
düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde etti. 2018 yılında Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 
düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın ve 8 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, 2019 yılında Bükreş'te 73 yılın en büyük başarısına 
imza attı..

Taha Akgül 7.'nci defa Avrupa'nın zirvesinde

Akgül, 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve Türk sporcular arasında 
serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi. 

Taha Akgül’ün, Avrupa kariyeri: 2019 Romanya Altın, 2018 Rusya Altın, 2017 Sırbistan Altın, 2015 Azerbaycan Altın, 2014 Finlandiya 
Altın, 2013 Gürcistan Altın, 2012 Sırbistan Altın.  

Serbest stilde ayrıca Süleyman Atlı ve Mustafa Kaya, ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Selahattin Kılıçsallayan ikincilik kürsüsüne çıkarken, Recep Topal, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Fatih Erdin ise, bronz madalya elde etti.

Türkiye, serbest stilde takım halinde şampiyonluğu 6 puanla kaçırdı. Ay-yıldızlı ekip, 156 puanla Rusya'nın (162 puan) ardından ikinci sırayı 
aldı. Rusya ve Türkiye'yi, 145 puanla Azerbaycan takip etti.

Rıza Kayaalp, "Asrın güreşçisi'ni geçti

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup eden Rıza, en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Rıza, daha önce "Asrın güreşçisi" Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun sahibi oldu. 

Rıza Kayaalp’in Avrupa kariyeri: 2010 Azerbaycan, 2012 Sırbistan, 2013 Gürcistan, 2014 Finlandiya, 2015 Azerbaycan (Avrupa 
oyunları) 2016 Letonya, 2017 Sırbistan, 2018 Rusya, 2019 Romonya’da Altın, 2011 Almanya Gümüş madalya kazandı.

Türkiye'yi grekoromen stil 67 kiloda temsil eden Atakan Yüksel, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna imza atarken, Cengiz Arslan ise, 
gümüş madalya kazandı. Kerem Kamal ve Emrah Kuş ise, bronz madalyayı boynuna taktı.

Grekoromen stilde 5 madalya kazanan Türkiye, 132 puanla takım halinde ikinci oldu. Bu kategoride zirvede yine Rusya (192 puan) yer alırken, 
Azerbaycan (76 puan) üçüncülüğü elde etti.

     Ata sporu Güreş, 1946 yılından 2019 yılına kadar katıldığı Avrupa Şampiyonalarında 
ilk defa 16 madalya kazandı. Milliler Romanya'da düzenlenen 
Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı.
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8-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonasında
Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.
Türkiye Avrupa Şampiyonaları tarihinde 16 madalya ile toplamda en fazla madalya sayısına ulaştı.

Yasemin'den üst üste 4. şampiyonluk

Kadın güreşinin Türkiye’de öncülerinden biri olan Yasemin Adar, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Adar, Bükreş'te de altın madalyaya uzandı.

Yasemin, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını 2016 yılında Letonya'nın başkenti Riga'da kazandırarak tarihe geçti.

Adar’ın Kariyeri; 2017 Paris Dünya Şampiyonu, 2019 Romanya, 2018 Rusya, 2017 Sırbistan ve 2016 Letonya’da Avrupa Şampiyonu oldu.

Milli sporcu, dünya şampiyonluğuna ulaşan tek Türk kadın güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Dağıstan'da Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Elif Jale Yeşilırmak, bu kez bronz madalyada kaldı. Evin Demirhan ve Bediha Gün ise, üçüncülük 
kürsüsüne çıktı.

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, topladığı 98 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonada kadınlarda Ukrayna 168 puanla birinci, Bulgaristan 112 
puanla ikinci sırayı aldı.

ROMANYA’DA 
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TARİHİ BAŞARI
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düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın ve 8 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, 2019 yılında Bükreş'te 73 yılın en büyük başarısına 
imza attı..

Taha Akgül 7.'nci defa Avrupa'nın zirvesinde

Akgül, 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve Türk sporcular arasında 
serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi. 

Taha Akgül’ün, Avrupa kariyeri: 2019 Romanya Altın, 2018 Rusya Altın, 2017 Sırbistan Altın, 2015 Azerbaycan Altın, 2014 Finlandiya 
Altın, 2013 Gürcistan Altın, 2012 Sırbistan Altın.  

Serbest stilde ayrıca Süleyman Atlı ve Mustafa Kaya, ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Selahattin Kılıçsallayan ikincilik kürsüsüne çıkarken, Recep Topal, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Fatih Erdin ise, bronz madalya elde etti.

Türkiye, serbest stilde takım halinde şampiyonluğu 6 puanla kaçırdı. Ay-yıldızlı ekip, 156 puanla Rusya'nın (162 puan) ardından ikinci sırayı 
aldı. Rusya ve Türkiye'yi, 145 puanla Azerbaycan takip etti.

Rıza Kayaalp, "Asrın güreşçisi'ni geçti

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup eden Rıza, en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Rıza, daha önce "Asrın güreşçisi" Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun sahibi oldu. 

Rıza Kayaalp’in Avrupa kariyeri: 2010 Azerbaycan, 2012 Sırbistan, 2013 Gürcistan, 2014 Finlandiya, 2015 Azerbaycan (Avrupa 
oyunları) 2016 Letonya, 2017 Sırbistan, 2018 Rusya, 2019 Romonya’da Altın, 2011 Almanya Gümüş madalya kazandı.

Türkiye'yi grekoromen stil 67 kiloda temsil eden Atakan Yüksel, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna imza atarken, Cengiz Arslan ise, 
gümüş madalya kazandı. Kerem Kamal ve Emrah Kuş ise, bronz madalyayı boynuna taktı.

Grekoromen stilde 5 madalya kazanan Türkiye, 132 puanla takım halinde ikinci oldu. Bu kategoride zirvede yine Rusya (192 puan) yer alırken, 
Azerbaycan (76 puan) üçüncülüğü elde etti.

     Ata sporu Güreş, 1946 yılından 2019 yılına kadar katıldığı Avrupa Şampiyonalarında 
ilk defa 16 madalya kazandı. Milliler Romanya'da düzenlenen 
Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı.
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8-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonasında
Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.
Türkiye Avrupa Şampiyonaları tarihinde 16 madalya ile toplamda en fazla madalya sayısına ulaştı.

Yasemin'den üst üste 4. şampiyonluk

Kadın güreşinin Türkiye’de öncülerinden biri olan Yasemin Adar, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Adar, Bükreş'te de altın madalyaya uzandı.

Yasemin, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını 2016 yılında Letonya'nın başkenti Riga'da kazandırarak tarihe geçti.

Adar’ın Kariyeri; 2017 Paris Dünya Şampiyonu, 2019 Romanya, 2018 Rusya, 2017 Sırbistan ve 2016 Letonya’da Avrupa Şampiyonu oldu.

Milli sporcu, dünya şampiyonluğuna ulaşan tek Türk kadın güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Dağıstan'da Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Elif Jale Yeşilırmak, bu kez bronz madalyada kaldı. Evin Demirhan ve Bediha Gün ise, üçüncülük 
kürsüsüne çıktı.

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, topladığı 98 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonada kadınlarda Ukrayna 168 puanla birinci, Bulgaristan 112 
puanla ikinci sırayı aldı.

ROMANYA’DA 
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Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp Yozgat GEM 

Antrenörleri: Aydın Dal, 

Mustafa Doğan, Mustafa Başer

Tahsil: Üniversite Mezunu

Doğum Tarihi: 1989 Yozgat

Kulüp Antrenörü: Akif Canbaş

Kariyer: 9 Avrupa, 4 Dünya şampiyonluğu, 

Olimpiyat 2.’liği ve 3.’lüğü

Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp: Sivas GEM 

Antrenörü: Yusuf Keskin

Tahsil: Üniversite / Yüksek Lisans

Doğum Tarihi: 1990 Sivas

Kulüp Antrenörü: Abdullah Çakmar

Kariyer: 7 Avrupa, 2 Dünya ve 

1 Olimpiyat Şampiyonluğu 
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Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp Yozgat GEM 
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Tahsil: Üniversite Mezunu

Doğum Tarihi: 1989 Yozgat

Kulüp Antrenörü: Akif Canbaş

Kariyer: 9 Avrupa, 4 Dünya şampiyonluğu, 

Olimpiyat 2.’liği ve 3.’lüğü
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Kulübü: ENKA Spor Klübü

Yetiştiği Kulüp: Balıkesir GSH

Antrenörleri: Aslan Seyhanlı, 

Kemal Kurt, Habil Kara

Tahsil: Yüksek Lisans

Doğum Tarihi: 1991 Balıkesir

Kulüp Antrenörleri: Ahmet Özbeğe, 

Hakkı Gürel, Erdem Yiğit

Kariyer: 4 Avrupa, 1 Dünya şampiyonluğu 

ve 1 Dünya 2.’liği

Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp: Muğla GEM  

Antrenörü: Yüksel Şanlı

Tahsil: Üniversite 

Doğum Tarihi: 1994 Fethiye 

Kulüp Antrenörü: Abdullah Çakmar

Kariyer: 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Dünya 3.’lüğü
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Kulübü: ENKA Spor Klübü

Yetiştiği Kulüp: Balıkesir GSH

Antrenörleri: Aslan Seyhanlı, 
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Hakkı Gürel, Erdem Yiğit
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Kulübü: İBB

Yetiştiği Kulüp: Yozgat GEM 

 Antrenörleri: Aydın Dal, 

Mustafa Doğan, Mustafa Başer

Tahsil: Üniversite Yüksek Lisans

Doğum Tarihi: 1985 Yozgat

Kulüp Antrenörleri: Hakkı Başar, 

Hüseyin İldem, Serkan Özden

Kariyer: 1 Avrupa şampiyonluğu, 

1 Dünya 3.’lüğü

Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp: Tokat GEM 

Antrenörleri:Ahmet Turan, Gökhan Uzun 

Tahsil: Üniversite / Yüksek Lisans

Doğum Tarihi: 1992 Tokat

Kulüp Antrenörü: Abdullah Çakmar

Kariyer: 1 Avrupa Şampiyonluğu, 

1 Avrupa 2.’liği ve 3.’lüğü 
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Kulübü: İBB

Yetiştiği Kulüp: Yozgat GEM 

 Antrenörleri: Aydın Dal, 

Mustafa Doğan, Mustafa Başer
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Kulübü: İBB

Yetiştiği Kulüp: Aydın GEM 

Antrenörü: Nuri Tunç

Tahsil: Üniversite

Doğum Tarihi: 1996 Aydın 

Kulüp Antrenörleri: Hakkı Başar, 

Hüseyin İldem, Serkan Özden

Kariyer: 1 Avrupa 2.’liği

Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp: K.Maraş GEM 

Antrenörleri: Mustafa Koç, Selim Kale

Tahsil: Üniversite Devam

Doğum Tarihi: 1993 Kahramanmaraş

Kulüp Antrenörü: Abdullah Çakmar 

Kariyer: 2 Avrupa 2.’liği ve 3.’lüğü
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Kulübü: İBB

Yetiştiği Kulüp: Aydın GEM 

Antrenörü: Nuri Tunç

Tahsil: Üniversite

Doğum Tarihi: 1996 Aydın 

Kulüp Antrenörleri: Hakkı Başar, 
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Kariyer: 1 Avrupa 2.’liği

Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp: K.Maraş GEM 

Antrenörleri: Mustafa Koç, Selim Kale

Tahsil: Üniversite Devam

Doğum Tarihi: 1993 Kahramanmaraş

Kulüp Antrenörü: Abdullah Çakmar 

Kariyer: 2 Avrupa 2.’liği ve 3.’lüğü
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Kulübü: İLBANK

Yetiştiği Kulüp: Haydarpaşa Demir Spor 

Antrenörleri: Muttalip Yerlikaya, 

Şemsettin Yıldız

Tahsil: Üniversite Öğrenci 

Doğum Tarihi: 1992 Rize 

Kulüp Antrenörü: Hakan Odabaşı

Kariyer: 1 Avrupa 3.’lüğü

Kulübü: İBB

Yetiştiği Kulüp: Çorum Belediyesi 

Antrenörleri: Levent Kaleli, Ruşen Çetin

Tahsil: Üniversite Devam

Doğum Tarihi: 1994 Çorum

Kulüp Antrenörü: Ahmet Durna

Kariyer: 1 Avrupa 3.’lüğü ve 1 Dünya 2.’liği

Kulübü: İLBANK

Yetiştiği Kulüp: Erzurum GEM

Antrenörleri: İlhami Topaloğlu, 

Ahmet Celalettin Doğan

Tahsil: Üniversite 

Doğum Tarihi: 1993 Erzurum 

Kulüp Antrenörleri: Hakan Odabaşı, 

Mehmet Türkkaya

Kariyer: 1 Avrupa 3.’lüğü

Kulübü: İBB

Yetiştiği Kulüp: Manisa İl Özel İdaresi

Antrenörleri:  Süleyman Güngör

Tahsil: Üniversite Öğrenci 

Doğum Tarihi: 1999 Manisa 

Kulüp Antrenörleri: Hakkı Başar, 

Hüseyin İldem

Kariyer: 1 Avrupa 3.’lüğü

Kulüp: Enka Spor Kulübü 

Yetiştiği Kulüp: İzmir B.Beld. 

Antrenörleri: Selahattin Karaman, 

Şenay Karaman, Habil Kara

Tahsil: Üniversite Mezun  

Doğum Tarihi: 1994 Konak  

Kulüp Antrenörleri: 

Ahmet Özbeğe, Hakkı Gürel, Erdem Yiğit

Kariyer: 2 Avrupa 3.’lüğü 

Kulübü: ENKA Spor Kulübü 

Yetiştiği Kulüp: Trakya Birlik Spor Kulübü 

Antrenörü: Habil Kara

Tahsil: Üniversite Mezun

Doğum Tarihi: 1986 Smolensk, Rusya 

Kulüp Antrenörleri: Ahmet Özbeğe, 

Hakkı Gürel, Erdem Yiğit

Kariyer: 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Avrupa 2.’liği, 

2 Avrupa 3.’lüğü, 1 Dünya 2.’liği ve 2 Dünya 3.’lüğü

Kulübü: Ferdi

Yetiştiği Kulüp: Çorum GEM 

Antrenörü: Hüseyin Karakuş 

Tahsil: Üniversite

Doğum Tarihi: 1988 Çorum 

Antrenörü: Zeki Şahin

Kariyer: 1 Avrupa 3.’lüğü ve 1 Dünya 2.’liği

Kulüp: ENKA Spor Kulübü 

Yetiştiği Kulüp: Siirt GSH 

Antrenörü: Adem Kesici 

Tahsil: Üniversite Devam  

Doğum Tarihi: 1995 Siirt  

Kulüp Antrenörleri: Ahmet Özbeğe, 

Hakkı Gürel, Erdem Yiğit 

Kariyer: 2 Avrupa 3.’lüğü ve 1 Dünya 3.’lüğü
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Antrenman bir uyum/adaptasyon sürecidir. Eğer uyarı minimum eşik 
yoğunluğunun üzerindeyse, vücut yükselen zindelik ile egzersizin uyarı-
sına uyum sağlar. Maksimum etkinliği elde etmek için, kasın gerginliğe 
ve kondisyonsuzluğa adaptasyonunda rol oynayan faktörleri göz önün-
de bulundurmalıyız. Bu faktörler aşırı yüklenme, özgünlük, dönüştürüle-
bilirlik ve bireysel farklılıkları içerir.

İskelet kasının ilginç bir yönü, uyarlanabilirliğidir. Eğer bir kas tolere 
edilebilir sınırlar dahilinde uyarılırsa, ona uyum sağlar ve işlevini geliş-
tirir. Örneğin, halterciler kollarını ve omuzlarını çalıştırır, böylece kasları 
hipertrofi (büyüme) olur ve güçlerini arttırır. Daha büyük kaslar daha faz-
la yük taşımalarına izin verir. Aynı şekilde, eğer bir kas alıştığından daha az uyarı alırsa atrofi 
(küçülme) olur, yani kas erir. 

Fiziksel egzersizin  amacı vücudu sistematik olarak uyarı yapmaktır, böylece egzersiz kapa-
sitesini arttırır. Ancak, fiziksel egzersiz vücudu fiziksel efor stresine uyum sağlamaya zorladığı 
sürece fayda sağlar. Eğer uyarı vücuda yüklenmek için yeterli değilse, adaptasyon/uyum  ol-
maz. Eğer yüklenme tahammül edilemeyecek seviyede olursa,  sakatlanma veya sürantrenman 
olasılığı ortaya çıkar. Sporcunun antrenman programına uygun egzersiz uyarıları eklendiğinde, 
performansta önemli iyileşmeler olur. Fiziksel uygunluk büyük ölçüde antrenman seviyesinin bir 
yansımasıdır. Bir sporcu çok çalıştığında, zindelik/iyi olma hali yüksektir. Ancak, ağır egzersizler 
durduğunda, zindelik bozulmaya başlar. 

Güçlenmenin en iyi yolu olarak kabul edilen sayısız egzersiz aletleri ve antrenman program-
ları bulunmaktadır. Çoğu durumda, bir eşik uyarı olduğu sürece, güçte artışlar meydana gele-
cektir. Geliştirilen kuvvet türü, egzersiz ve sporda önemli bir husustur. Örneğin dik yokuşlardan 
geçen uzun mesafeler belli bir miktar kas kuvveti geliştirir. Ortaya çıkan kas adaptasyonları, 
yüksek dirençli, düşük tekrarlı squattan üretilenlerden farklı olacaktır. Mesafe koşucu, ağırlıklı 
olarak sarkoplazmik protein (oksidatif enzimler, mitokondriyal kütle vb.) geliştirirken, halterciler 
ise temel olarak kontraktil protein geliştirir. Antrenman programını tasarlarken uyarlanabilir tep-
kinin doğası daima göz önünde bulundurulmalıdır. Güç kazanımlarının oranını ve türünü belir-
leyen önemli faktörler arasında aşırı yüklenme, özgünlük ve çevrilebilirlik/ dönüştürülebilirlikler 
sayılabilir.

Aşırı yüklenme:

Kaslar, maksimumlarına yakın yüklenme ile kasılmaları halinde güçlerini ve boyutlarını arttı-
rırlar. Kasların hipertrofi (büyümesi) olması ve kuvvetin gelişmesi için aşırı yüklenmek gerekir. 
Deneysel gözlemler, güç kazanımları için gereken aşırı yük miktarı ile ilgili genellemelere izin 
vermiştir. 

Kas protein birikimi, protein sentezi hızını artırarak, aynı şekilde protein parçalanma oranını 
azaltarak veya her ikisini birden meydana getirerek geliştirir. Lif tipleri aşırı yüklenmeye tepkile-
rinde farklılık gösterir. Protein parçalanma oranını azaltarak liflerin hipertrofisini yavaşlatın. Hızlı 

EGZERSİZE UYUM: AŞAMALI DİRENÇ EGZERSİZİ*

Doç. Dr. Celal TAŞKIRAN Hitit Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

*Makale; Thomas D. Fahey’in (1998.). Adaptation to exercise: progressive resistance exercise  başlıklı makalesinin çevirisidir.
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lifler hipertrofisi için protein sentezi oranını artırın. Bir kastaki protein sentezi oranı, amino asitle-
rin hücrelere giriş hızı ile doğrudan ilişkilidir. Amino asitin kas içine taşınması, kas gerginliğinin 
yoğunluğundan ve süresinden doğrudan etkilenir. Bu izole edilmiş kas ile yapılan deneylerle 
belirlendi. Kaslar kasıldığında amino asit alımının en yüksek olduğu bulunurken, gerilim ve ger-
ginlik süresi arttıkça alım daha fazla oluyor.

 Ağırlık antrenmanı çalışmaları ve sporcuların deneysel gözlemleri, kas gerginliği yaratmanın 
önemini artırdı. Optimum güç gelişimi için yeterli yoğunlukta ve sürede geliştirilmelidir. Çalış-
maların çoğunluğu ideal tekrar sayısının dört ile sekiz arasında olduğunu bulmuştur (tekrarla-
malar maksimumun, 4-8 arası). Birden fazla sette (3 veya daha fazla) uygulanmalıdırlar. Güç 
kazanımları, az sayıda veya daha fazla sayıda tekrar kullanıldığında daha azdır. Bu bulgular, 
sporcuların artan dirençli antrenman uygulamaları ile tutarlıdır.

Hız ve kuvvet sporlarına katılan sporcular, yarışma sezonunda veya hemen öncesinde düşük 
tekrarlı, yüksek yoğunluklu egzersizler yaparlar. Bu sporcular arasında atıcılar ve disk sporcuları 
bulunur. Bu antrenman, motor becerilerini uygulamak için yeterli enerji rezervine izin verirken, 
patlayıcı gücünü artırır. Ancak, bu uygulamanın etkinliği deneysel olarak tespit edilmemiştir.

Vücut geliştiriciler genellikle haltercilerden veya kuvvetli sporculardan daha fazla egzersiz 
seti ve tekrarlar ve vücut parçası başına daha fazla egzersiz yaparlar. Onların amacı büyük, 
tanımlanmış, simetrik kaslar inşa etmektir. Tipik vücut geliştirme antrenman yönteminin amaç-
larına ulaşmanın en etkili yolu olup olmadığı bilinmemektedir. Çok sayıda çalışma, kas hipertro-
fisini geliştirmede yüksek dirençli, düşük tekrarlı egzersizlerin, düşük dirençli ve yüksek tekrarlı 
egzersizlerden daha etkili olduğunu göstermiştir. 

Hem egzersiz hem de egzersiz seansları arasında yüklenmeyi en üst düzeye çıkarmak için 
uygun dinlenme aralıkları önemlidir. Yetersiz dinlenme, yetersiz toparlanmaya ve sonuçta kasın 
tam kuvvet uygulama için azaltılmış kapasitesine neden olur. Ne yazık ki, egzersizler arasında 
ideal dinlenme aralığı belirlenmemiştir. Sporcudan sporcuya göre değişken olacaktır. Sporcu-
ların çoğu, haftada üç ila dört gün antrenman yapıyor, squat ve bench press gibi büyük kas eg-
zersizlerini nadiren haftada ikiden fazla yaparlar. Bu uygulama deneye dayalı olarak türetilmiştir. 
Antrenman seansları arasında yeterli iyileşmeyi sağlar.

Kuvvet artışı meydana gelmesi için aşırı yüklenme kademeli olarak arttırılmalıdır. Bununla 
birlikte, kuvvet geliştirme egzersizlerinde aşırı antrenmanın yüksek tehlikeleri nedeniyle, direnci 
sürekli arttırmak bazen verimsizdir. Güçlü antrenman yapan sporcular arasında nispeten yeni 
bir uygulama antrenmanın periyodizasyonudur. Bu uygulama, egzersizlerin hacmini ve yoğun-
luğunu değiştirir, bu nedenle egzersiz stresinin doğası sıklıkla değişir. Birçok sporcu bu uygu-
lamanın daha hızlı bir adaptasyon oranı ürettiğine inanmaktadır. 

Özgünlük:

Kaslar, özellikle egzersizin uyarılarının doğasına adapte olur. Kademeli direnç antrenman 
programı, kasları nasıl gerçekleştireceklerini vurgulamalıdır. En belirgin özgünlük örneği, kul-
lanılan kasın, antrenmana adapte olan kas olmasıdır. Böylece, bacak kaslarını çalıştırırsanız, 
omuz kaslarından daha çok bacak kaslarının hipertrofisinin olacağıdır. 

Kasılma gereksinimlerine bağlı olarak bir kas içinde motor ünitelerin spesifik olarak alımı 
vardır. Farklı kas lifi tipleri, karakteristik kasılma özelliklerine sahiptir. Yavaş kasılan lifler nispe-
ten yorulmaya karşı dirençlidir, ancak hızlı kasılan liflerden daha düşük bir gerilim kapasitesine 
sahiptir. Hızlı kasılan lifler daha hızlı ve kuvvetli bir şekilde kasılabilir, ancak aynı zamanda hızla 
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yorulurlar. Bir motor ünitesinin kullanımı, alfa motor nöronunun eşik seviyelerine bağlıdır. Düşük 
eşik, yavaş kasılan lifleri koşu gibi düşük yoğunluklu aktiviteler için devreye alır. Bununla birlikte, 
yüksek hız veya ağırlık kaldırma gibi yüksek yoğunluklu aktiviteler için hızlı kasılan motor ünite-
leri çalıştırır. Bir kas lifi içinde gerçekleşen antrenman miktarı, aktiviteye alındığı ölçüde belirlenir. 
Mesafe koşusu gibi yüksek tekrarlı düşük yoğunluklu egzersizde, çoğunlukla yavaş kasılan 
lifler kullanılır. Dayanıklılık antrenmanı liflerin oksidatif kapasitesini arttırır. Düşük tekrarlı, ağırlık 
çalışması gibi yüksek yoğunluklu aktivite, hızlı kasılan liflerinin hipertrofisine neden olur. Düşük 
eşik düzeyli yavaş kasılan liflerde de bazı değişiklikler vardır. Antrenman programı, istenen eg-
zersizin etkisini sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. 

Aynı kas grupları kullanıldığında bile, güçteki artışlar egzersiz türüne çok özeldir. Özel görev-
ler için belirli motor birimleri seçilmiştir. Bir kişi başka bir aktivitenin gücünü artırmak için ağırlık 
egzersizi yapıyorsa, egzersizler istenen hareketlere mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Benzer 
şekilde, bir yaralanma veya ameliyattan sonra gücü arttırmaya çalışırken, rehabilitasyon normal 
aktivitelere olabildiğince yakın kas hareketlerini içermelidir. Kas lifi tipi bazı sporlarda başarı-
nın belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor gibi görünmektedir. Başarılı mesafe koşucularında 
yüksek oranda yavaş kasılan kasları vardır (yavaş yavaş kasılan liflerinin yüzdesi maksimum 
oksijen tüketimi ile ilgilidir). Sprintler hızlı kasılan kaslara sahiptir. Bazı çalışmalar, hızlı bir şekil-
de kasılan liflerinin yüksek içeriğinin, ileri direnç antrenmanının başarısı için ön koşul olduğunu 
göstermiştir. Bununla birlikte, tüm sporlar önkoşul kas lifi özellikleri gerektirmez. Örneğin, dün-
ya standartlarında atıcılarda şaşırtıcı derecede çeşitli bir kas lifi bileşimi bulunmaktadır.

Hem gücü hem de dayanıklılığı geliştirmek için tasarlanmış bir antrenman programına eşza-
manlı katılımın, güçlülükteki kazanımlara müdahale ettiği bulunmuştur. Dayanıklılık sporcuları, 
güçlü dayanıklılık faaliyetlerine katılarak güç kazanma yeteneklerini engelleyebilir. Kaslar her iki 
egzersiz formuna da optimum şekilde adapte olamayabilir.

Dönüştürülebilirlik:

Kaslar, kullanılmama, hareketsizlik ve açlıktan dolayı atrofi (küçülme) olur. Kaslar, işlevlerini 
artırarak artan yüklenme seviyelerine adapte olurlar. Kullanım, azalan kuvvete ve kas kütlesine 
yol açar. Atrofi, hem kontraktil hem de sarkoplazmik proteinde bir azalmaya neden olur.

 Kas lifi tipleri aynı oranda atrofi olmazlar. Eklem hareketsizliği, yavaş kasılan kaslarda daha 
hızlı atrofi oranı ile sonuçlanır. Bunun rehabilitasyon için önemli etkileri var. Genellikle, artan güç, 
hareketsizleştirmeyi takip eden ana amaçtır. Ayrıca dayanıklılık, yavaş kasılan kas kapasitesinin 
nispeten daha büyük kaybı nedeniyle de vurgulanmalıdır. Hareketsizlik kas uzunluğunu etkiler. 
Eğer bir kas uzatılmış bir pozisyonda sabitlenirse, kas kısaltılmış bir pozisyonda hareketsiz edi-
lirse kaybolurken sarcomeres (Çizgili kasın en küçük işlevsel birimi) eklenir. Hareketsizlik ayrıca 
azalmış glikojen, adenozin difosfat (ADP), kreatin fosfat (CP) ve kreatin dahil olmak üzere çeşitli 
biyokimyasal değişikliklere yol açar. Bu faktörlerin tümü, kas performansını etkileyebilir.

Bireysel farklılıklar

Diğer egzersiz türlerinde olduğu gibi, insanlar güçlendikleri oranda değişir. Bu farklılıkların 
bazıları, kaslardaki hızlı ve yavaş kasılan motor ünitelerinin nispi baskınlığına bağlanabilir. Ge-
nellikle dayanıklılık sporcuları aktif kaslarında daha yavaş kasılan liflerine (Tip I motor üniteleri) 
sahip olur. Dayanıklılık sporcularında daha hızlı kasılan lifleri olacaktır. Yoğun ileri düzeyde di-
renç antrenmanı temel olarak hızlı kasılan lifleri büyütür. Daha hızlı kasılan lifleri olan insanlar, 
yapmayanlardan daha hızlı güçlenme eğiliminde olacaktır.
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Kas kuvveti, kasın kesit alanı ile ilgilidir. Ancak, bu güçlü ilişki “patlayıcı sporcular” ve daya-
nıklılık sporcuları karşılaştırıldığında azalır. Çalışmaların çoğu, gücün kas büyüklüğü ile ilişkili 
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, orantısız miktarda hızlı kasılan kas lifi olan insanlar, 
yapmayanlardan daha hızlı güçlenecektir.

 Hızlı kasılan lifler, diğer lif tiplerinden daha güçlü olma eğilimindedir, bu yüzden daha fazla 
olan insanlar daha güçlü olma eğilimindedir ve güç kazancı için daha büyük bir potansiyele 
sahip olacaktır. 

Birçok çalışma, kas lifi bileşiminin genetik olarak belirlendiğini göstermiştir. Genetik araştır-
macılar genellikle monozotik ve dizotik ikizleri (özdeş ve özdeş olmayan ikizler) inceleyerek ka-
lıtımsallığın özellikleri üzerindeki etkisini araştırır. Monozigotik ikizlerde lif dağılımı ve kas enzimi 
aktivitesi bu çalışmaların çoğunda hemen hemen aynıdır. Genetik, güçteki bireysel farklılıkların 
tek belirleyicisi değildir. Çok sayıda çalışma, başarılı hız sporcularının kritik kaslardaki hızlı ka-
sılma motor ünitelerinin ağırlığına sahip olmadığını göstermiştir. Ayrıca, atletik deneklerde, lif 
bileşimi sadece deneklerin izometrik kuvveti koruyabilmesi ve patlayıcı çömelme sıçramaları 
yapabilmesi için marjinal olarak ilgilidir. Genetik, güç kazanma yeteneği üzerinde güçlü bir etki-
ye sahiptir. İyi bir antrenman programı “genetik eksiklikleri” telafi edebilir. 

Egzersiz Antrenmanın Temel İlkelerini Uygulama

Uyum,  antrenmanın tüm amacıdır. Uyum, egzersiz yüklenmelerinin sistematik bir uygulama-
sını gerektirir. Yüklenme, bir adaptasyonu uyarmak için yeterli olmalı, ancak arıza ve yaralanma 
meydana gelecek kadar şiddetli olmamalıdır.
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DÜNYA ASKERİ OYUNLARINDA 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatani görevlerini yaptıkları sırada, 7. Uluslararası 
Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Oyunları'nda, 2 Altın ve 3 Bronz madalya 
kazanan milliler kabul etti. 

Bakan Akar, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda, serbest stil de 125 kilo da altın 
madalya kazanarak şampiyon olan Taha Akgül, 74 kilo da bronz madalya kazanan Soner Demirtaş, 97 kilo da 
bronz madalya kazanan Fatih Yaşarlı, 65 kilo da bronz kazanan Selahattin Kılıçsallayan ve grekoromen stil 
130 kilo da altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i kabul etti.

109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele ettiği oyunlarda, madalya kazanan millilerle sohbet eden Bakan 
Akar, "Asker üniforması ile daha da heybetli olmuşsunuz." dedi. Sporculardan müsabakalara ilişkin bilgi alan 
Bakan Akar, daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılarla tüm milleti gururlandıran millilere, bu 
kez de, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çatısı altında, Dünya Askerî Oyunları'nda aldıkları madalyalarla büyük 
mutluluk yaşattıklarını,” ifade etti.

Ata sporu olan güreşin, tarih ve kültürde de ayrı bir yerinin olduğunu belirten Bakan Akar, sporun 
yaygınlaşmasının önemine de değindi. Bununla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî 
Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların, çalışmaları yaptığını aktaran Bakan Akar, gençlerin 
sporla, sanatla, uğraşmasının gerekli olduğunu belirtti.

Sporda kazanılan başarıların, tüm milleti sevindirdiğini kenetlenmeyi artırdığını ifade eden Bakan Akar, birlik 
ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Birçok şampiyonada madalya kazandıklarını ancak, (TSK) çatısı altında madalya kazanmasının kendilerine 
ayrı bir gurur verdiğini ifade eden milli güreşçiler, aldıkları madalyalarla Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele 
eden, “Mehmetçiğe moral vermekten de memnuniyet duyduklarını”, ifade ettiler.

MİLLİLERDEN 5 MADALYA
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U-23 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA 6 MADALYA

Serbest Stilde 79 kg’da Ramazan Sarı ve 86 kg’da Osman Göçen.
Kadınlar 53 kg’da Zeynep Yetgil, Grekoromen stilde 55 kg’da Ekrem Öztürk, 130 kg’da 

Osman Yıldırım ve 77 kg’da Serkan Akkoyun ülkemize bronz madalya kazandıran isimler oldular.

28 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihleri 
arasında Macaristan’ın Başkenti 
Budapeşte’de düzenlenen, U-23 
Dünya Güreş Şampiyonası’nda 

Türkiye 6 madalya kazandı. Milliler 
Grekoromen stilde 3, Serbest Stilde 

2, Kadınlarda ise, 1 olmak üzere 
toplamda, 6 Bronz Madalya kazandı.53 kg. Zeynep Yetgil

55 kg. Ekrem Öztürk 77 kg. Serkan Akkoyun

79. kg. Ramazan Sarı

130 kg. Osman Yıldırım

86 kg. Osman Göçen

MUSA AYDIN “2019 YILININ SON ÖNEMLİ ŞANPİYONASI GERİDE KALDI”
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın “2019 yılının son önemli şampiyonasını da 

tamamladık. Macaristan’dan 6 madalya ile dönüyoruz. Aslında madalya sayımız çok daha faz-
la olabilirdi. Ama talihsiz yenilgiler aldık. Altın madalya kazanamadan dönmekse bizleri üzdü. 
Gerek büyükler gerek dünya şampiyonası, gerekse de U23 dünya şampiyonasında bazı eksik-
liklerde göze çarptı,’’dedi.
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2019 YILI DÜNYA GREKOROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI 
(NURSULTAN) MİLLİ TAKIM GENEL ANALİZ 

Kazakistan’ın Nursultan Şehrinde 14-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 
yapılan müsabakalar sonuncunda, Rusya, 2 altın ve 3 bronz madalya 
alarak (132 puan takım halinde) 1. oldu. 2. ise (80) puanla Özbekistan. 
Üçüncülüğü Gürcistan, (79 puan) 2 altın madalya ile aldı. Türkiye ise 
(46) puanda kaldı. Rıza Kayaalp ile Cenk İldem kota almayı başarırken, 
Rıza şampiyon, Cenk, tecrübesi ve azmi ile bronz madalyanın sahibi 
oldu. Japon’lar 60 ve 65 kilolarda altın madalya kazandılar. İran ise, 
3 üçüncülükle yetinirken, Ukrayna’nın 87 kilodaki başarılı sporcusu ile 
altın madalya aldı. Küba, bir altında kaldı. Azerbaycan bir gümüş alarak 
son yılların en başarısız Dünya şampiyonasını geride bırakan ülke oldu. 
Türkiye ise 11. sırada kalırken 63 ve 67 kilolardan 6 puan kazandı. 

Ferdi değerlendirmeler:
55 kilo; Şerif Kılıç, İran’lı paya Muhammed’e 8-0 yenilerek elenen ilk sporcumuz oldu. 1. 

olan Gürcü sporcu Nugzari Tsurtsumıa bütün müsabakalar sonunda 34 puan topladı. 
60 kilo ise, genç yeteneğimiz Kerem Kamal, Kırgız rakibi Kanybek Zholchubekov’a 15-7 

yenilerek elenen ikinci sporcumuz oldu. Bu sıklette 1. olan Japon sporcu Kenichiro Fumıta 
ise dört müsabaka sonunda 44 puan alırken, ikinci olan Rus sporcu Sergeyı Emelın ise 41 
puanda kaldı. Minderde hareketli güreşi tercih eden Kerem Kamal rakibinin beline girerken, 
kontra (salto) yedi. Akabinde rakibine supleks atmayı denerken, rakibi döndü ve yüz yüze geldi 
ikinci (saltoyu) yedi. Bilek tutma, Pazudan itmeler puan kazandırmadı. Kerem Kamal, dengeli 
duruş ve koltuk altından çalışarak, bu hareketli özelliklerini geliştirebilirse ileride yenilmez bir 
şampiyon olabilir. Bu sıklette Japon, Rus, İran, Özbek, Kazak ve Ukrayna’lı sporcular olimpiyat-
lara kota alırken, Norveç, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Çinli sporcular kota 
alamayarak dışarıda kaldılar. Bileklerden çalışıyor. Kontrolsüz atak yapması, arka arkaya ikişer 
puan kaybetmesine neden oldu. Aynı pozisyonda rakibi iki defa arkaya geçti. Yine bir atak 
sonucunda Kerem rakibini dışarıya bastıracakken, kendisi dışa bastı ve puan kaybetti. Rakibi 
kızdırmak için omuz attı. Kerem’de karşılık verince ihtar ve iki puanla şampiyonaya veda etti. 
Atak ve teknik ağırlıklı güreşte, kontrollü atak çok önemlidir.

63 kilo; Rahman Bilici’nin rakibi Amerika’lı Ryan Mango bilekten ve kollardan çalışmaya 
başladı. İlk pasiviteyi rakibine verdirdi. Rakibine parterde künde atmayı denerken, rakibi kont-
ra yapıp bele girdi ve köprüye getirdi 4 puan aldı. İkinci atakta ise rakibini yakaladı ve künde 
attı. Rakibini koltuk altından askıya alıp çevirerek köprüye getirdi. Akıllıca güreş yaptı ve teknik 
özelliklerini gösterdi. Her koltuk altı sokma tekniği ile rakibini pasif durumda bıraktı. Rakibini 
7-4 yenerek ikinci tura çıktı. İkinci tur müsabakasında Rahman Kazak rakibi Almat Kebıspayev 
karşısında müsabakaya çok rahat çıktı. Rakibi temkinli ve kolları kapalı olarak müsabakaya 
başladı. İlk pasivite Rahman’a geldi. Parterdeyken, çok güzel bir teknikle rakibinin arkasına ge-
çerek künde attı. Kündeden boyunduruğa geçti. Rakibi kollarını uzatarak parat yaptı. Rahman 
iki puan aldı ve daha sonra yakalandı. İkindi devre devamlı rakibine koltuk altlarından kollarını 
sokturdu ve askıda kaldı, kafa dayadı ve pasivite aldı. Rakibinin arkasına geçerken boyundu-
ruk yedi ve iki puan verdi. (Puan tartışılır) Daha sonra pozisyon gelmeden riskli salto atmayı 
denedi atamadı ve yakalandı. Karşılaşmayı (7-4) kaybetti. İkinci devre pasif kalmasa, şaibeli 
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puan verilmeseydi daha üst basamaklara çıkacak sporcumuzdu. Rahman bu şampiyonada 
tam kapasitesini kullanamadı.

67 kilo; Atakan Yüksel rakibi Estonya’lı karşısında Grekoromen güreşin tempo özelliğini en 
iyi kullanan sporcu oldu. Atakan Yüksel, rakibine pasivite verdirip ilk puanını aldı. Parterde sağa 
ve sola çırpma denemesi sonucu, zayıf yerinden rakibini çırptı. İkinci çırpmasını da rakip ile 
arasında boşluk olmasına rağmen başarı ile tamamladı. İlk devre (5-0) tamamlandı. İkinci devre 
ise karşılıklı puan alınmadan bitti, 2. turda Atakan Yüksel Moldova’lı Islamov karşısında tempo 
güreşi ile müsabakaya karşılıklı başladılar. Atakan tek kol atmayı denedi ve havada kaldı. Rakibi 
ise dönerek Atakan’ı bastırdı, iki puan aldı. Verilen puana antrenörlerimiz itiraz etti ancak itirazı 
kaybettik ve 1 puan daha verdik. Atakan Yüksel tempolu ve aktif güreşli ile rakibine pasivite 
verdirdirerek bir puan aldı. Rakibini sağ ve sol göstererek çırptı, skoru (3-3) yaptı. Moldava’lının 
ataklarını boşa çıkararak üç üçten galip geldi ve bir üst tura çıktı. Üçüncü turda Kore’li ile kar-
şılaştı. Kore’li sporcu çok kapalı ve aktif güreş sergiledi. Koltuk altlarından aktif olarak çalıştı ve 
sonucunda Atakan pasivite aldı. Parterde ise Kore’li güreşci burgu takarak Atakan’ı çırptı ve 
(3-0) yaptı. Atakan ihtar aldı ve iki puan daha verince devre (5-0) oldu. İkinci devre ise pasivite 
Koreli sporcuya geldi. Atakan 1 puan aldı. Yerde parterde Kore’li sporcu çok iyi parat yaptı ve 
çırpılmadı. Ayakta ise Kore’li sporcu atak ve kapalı güreş yaparak galip gelmeyi bildi. Kore’li 
güreşçi sonraki turda yenildi ve Atakan elendi.

72 kilo; Cengiz Arslan ilk turda Polonya’lı Mateus Lucyana’ya (3-1) yenilerek şampiyonaya 
veda etti. İlk pasiviteyi Polonya’lı alırken Cengiz bir puan aldı. Cengiz parterde Polonya’lı yı yer-
den söküp oyun uygulayamadı. Çok istekli olmasına rağmen Cengiz’in rakibi kapalı, tempolu 
grekoromen güreş özelliklerine sahip bir güreşciydi. Polonya’lı sporcu müsabakada bir adım 
geri atmadı. Daha sonra Cengiz Arslan pasivite aldı ve bir puan verdi. Parterde çırpma sırasın-
da yakalamaya çalışırken kendisi çırpıldı ve skor (3-1) oldu. Kontrolsüz saldırılar puan almak 
için yeterli olmadı. İkinci devrenin sonuna doğru Cengiz’in kesildiği gözlendi. Koltuk altından 
Cengiz tempo yapabilse herkesi yenebilecek kapasiteye sahip. Ancak sporcumuza kollardan 
pazullardan itmeler başarıyı getirmedi. Polonya’lı güreşci bir sonraki turda yenilince sporcumuz 
şampiyonaya veda eden isim oldu.

77 kilo; Fatih Cengiz ilk turda Beyaz Rusya’dan Pavel Liakin’e (9-1) yenilerek ilk turda şam-
piyonaya veda etti. Elense ve bileklerle güreşe başlayan Fatih Cengiz, ilk dakikalarda aktif 
güreşerek rakibini pasif bıraktı ve bir puan aldı. Parterde künde denedi, rakibi parat yaparak 
ayağa kalktı. Rakibi ise koltuk altını kapatarak güreş yapmayı tercih etti. ilk devreyi (1-0) Cengiz 
önde kapattı. İkinci devre ise Beyaz Rusya’lı güreşci koltuk altları kapalı olarak güreşe başladı. 
Çok iyi mücadele etmesine rağmen hakemler Cengiz’e haksız yere pasivite verdiler. Parterde 
ise rakibi supleks’e çekerken Cengiz kalçasını yukarı kaldırınca rakibi Cengiz’e supleks attı. Bu 
pozisyonda Cengiz mindere yapışıp geri veya ileri hareket etse daha iyi parat yapabilirdi. İkinci 
seferde iyi parat yapamayınca ikinci supleks’ini yeyerek karşılaşmayı teknik üstünlükle (9-1) 
kaybetti. Bu müsabaka sunucunda, Cengiz’in devamlı parter çalışması gerektiği ortaya çıktı. 
Yürekli ve ayak güreşinde savaşcı sporcumuz pazulardan iterek değil, koltuk altlarından çalış-
maya devam edebilirse madalya kazanması sürekli olur.

82 kilo; Ümidimiz Emrah Kuş Çin’li rakibi Haitao Qtan’a tuşla ile yenilerek, favori olduğu 
sıklette ilk turda elendi. Rakibi kısa kısa iterek güreş yapıyor. Emrah Kuş’ta koltuk altından kol 
sokup mücadele ediyordu. Çinli sporcu ilk olarak kafa kol denemesi yaptı ve vaz geçti. Daha 
sonra ise Emrah’ın sol dirseğinden tuttu, pozisyonu yakalayınca Çinli sporcu Emrah’a sol ta-
rafından kafa kol attı. Köprüye geldiğinde ise kolunu rakibinin altına sokabilseydi Emrah belki 
kurtulabilirdi. Sağa ve sola çok mücadele etti. Zonun dışına yakın alanda şanssız tuş oldu. 
Emrah bu tuşla şampiyonaya veda etti.
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87 kilo; Metehan Başar ilk turda Şampiyonanın süpriz ismi Özbekistan’lı Rustam Assokalaov’la 
güreşti. Yaşlı ve fizik yapısı farklı bir sporcu olan Assokalaov, rakiplerinin kolunu dıştan bağlaya-
rak güreş yapan bir sporcu. Metehan ise rakibini kısa kısa takip ediyor ve kolunu koltuk altından 
sokmaya çalışıyordu. İlk pasivite Metehan’a verildi. Özbek sporcu parterde birşey yapamadı. 
Güreş ayakta başladı. İki sporcuda kollardan çalışıyordu. Özbek sporcu Metehan’ın dirseğin-
den tutup olduğu yerden hiç ayak değiştirmeden kafa kol attı. Soldan teknik yaptığı için, iyi 
tutuş yaparak Metehan’ı tuşladı. Özbek güreşci daha sonra Rus ve Küba’lı güreşciyi yendi. 
Yarı finalde Macaristan’lı Vıhtorlorınçs’e yenilince Metehan Başar elendi. Macar güreşci Özbek 
rakibine kapalı bir güreş sergiledi. Hiç oyuna girmedi ve (1-1) den finale kalmasını bildi. 

97 kilo; Cenk İldem ilk turda Kırgız rakibini zorlu bir mücadeleden sonra (2-1) mağlup etti. 
İkinci turda ise olimpiyat şampiyonu Ermenistan’lı Artur Eleksanyan’a (4-2) mağlup olurken ha-
kemlerin taraflı tutumundan dolayı galibiyetten oldu. Müsabakanın minder amiri taraflı tutumun-
dan dolayı (UWW) tarafından ülkesine geri gönderildi. Represaj karşılaşmalarında Finli sporcu 
karşısında zorlanmasına rağmen Cenk karşılaşmayı (3-2) kazanmasını bildi. Daha sonra İran’lı 
rakibi Muhammed Hadi’yi (7-5) puanla yenerek bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı. 
Bronz müsabakasında Cenk azmini ve mücadele gücünü ortaya koyarak, Gürcistan’lı rakibi 
Gıorgı Melıya’yı (4-1) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Cenk bu sonuçla, Tokyo olimpiyat-
larına kota aldı. Cenk, yüreğini ortaya koydu ve adeta taktik maratonuna girmiş gibiydi. 

130 kilo; Rıza Kayaalp favori olarak girdiği müsabakalardan şampiyon olarak çıktı. İlk turda 
Küba asıllı Şili’li sporcuyu (4-0) yenerek ilk galibiyetini aldı. İkinci turda ise Çinli Lingse Mengi’yi 
aynı skorla (4-0) yenerek bir üst tura çıktı. Bu turda Gürcistan’lı rakibi Kajaia’yı (5-1) yenerek yarı 
finale çıktı. Yarı finalde ezeli rakibi Alman güreşci Eduart Pop’u (4-1) yendi ve finale çıktı. Rıza 
finalde Küba’dan Oscar Pinthints’i tecrübesini konuşturarak (3-1) yenerek altın madalyanın sa-
hibi oldu. Bu madalya ile Grekoromende ikinci olimpiyat kotamızı alan sporcumuz oldu.

Nursultan’da Asya ülkeleri başarılı olurken, Grekoromen güreşte bazı iddialı isimler kota ala-
madılar ve şanslarını bu yıl yapılacak kota müsabakalara bıraktılar

Müsabakalar sırasında Rusya adına güreşen sporcular toplamda 210 teknik puan alırken, 
Türkiye 69 teknik puanla geride kaldı. Takımımızda en çok puanı ağır sıklette 20 teknik puanla 
Rıza Kayaalp adı. İki sporcumuz ise, hiç puan alamadı. Müsabakalar sırasında 55 kiloda, Şerif 
Kılıç 8 puan verirken, hiç puan alamadı. Bu kilonun birincisi Gürcü sporcu Nugzari Tusutsumia 
3 puan verdi ancak ülkesine 30 puan kazandırdı. 60 kiloda ise, Kerem Kamal rakiplerine 15 
puan verdi. Ülkemize ise, 7 puan kazandırdı. Bu sıkletin birincisi Japon sporcu 44 puan aldı. 63 
kiloda Rahman Bilici 11 puan verirken, 11 puan aldı. Bu sıkletin birincisi Japon sporcu ise, 11 
puan verirken ülkesine 42 puan getirdi. 67 kiloda Atakan Yüksel 9 teknik puan aldı. Bu kiloda 
birinci olan Küba’lı sporcu ise 4 puan verirken, 42 puan topladı. 72 kiloda Cengiz Arslan, 3 tek-
nik puan verdi ve 1 puan alan taraf oldu. Bu sıklette birinci olan Rus sporcu hiç puan vermeden 
29 puan topladı. 77 kiloda Fatih Cengiz rakiplerine 9 puan verirken, 1 puan alabildi. Bu sıklette 
birinci olan Macar sporcu ise, 2 puan verirken, 18 puan kazandı. 82 kiloda Emrah Kuş ise, 5 
puan verdi ve sadece 2 puan alabildi. Birinci olan Gürcü sporcu Gobatze ise, 4 puan verirken 
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26 puan topladı. 87 kiloda Metehan Başar ise, 5 puan verirken hiç puan alamadı. Bu kiloda 
birinci olan Ukrayna’lı sporcu Zhanbelenuk rakiplerine 7 puan verirken, 22 puan topladı. 97 ki-
loda Cenk İldem rakiplerine 11 puan verdi ve ülkeye 15 puan kazandırdı. Birinci olan Rus Musa 
Evloev ise, 1 puan verirken 27 puan topladı. 130 kiloda Rıza Kayaalp ise, toplamda rakiplerine 
3 puan verirken 20 puan alan taraf oldu. 

Dünya Şampiyonasının Ardından
Bir şampiyonanın ardından olumlu eleştirilen bazında çalışmalar yapılırsa, bir dahaki şampi-

yonalarda başarımız artabilir. Hangi yönlerimiz zayıf, hangi yönlerimiz kuvvetli bireysel ve takım 
halinde eksikliklerimizi giderip, antrenmanlarda birkaç kere değil, tekrar tekrar bıkmadan eks-
tra çalışırsak teknik başarıyı yakalayabiliriz. Kondisyon sadece ayakta kalmak değildir. Kuvvet 
ve dayanıklılığı müsabakalar boyuna teknik yaparak yada, yaptırmayarak başarıya ulaşmaktır. 
‘’(Yenildim ama yorulmadım demek yanlış bir olgudur)’’ Sonuna kadar zorlayıp uygulayabi-
liyorsak o zaman başarabiliriz. Parter de zayıf olduğumuz bu şampiyonada da ortaya çıktı. 
Vucudunu mindere yapıştırmayan sporcu yerden sökülmeye, supleks yemeye hazır demektir. 
Bilinsiz ataklar yüzünden kol çekip arkaya geçilmesine izin vererek puanlar verildi. Zone bölge-
sinde rakibi dışarı itecekken dışarı basan sporcularımız oldu. Kontrataklarda puanlar kaybettik. 
67,97 ve 130 kilolarda grekoromen temposunu iyi yaparken öbür sıkletlerde parmak tutmayla 
güreşe başlayan, rakibin pazusunu devamlı iten, avuç içini kullanıp rakibi bloke eden, iten 
ve kontrolsüz atak yapan sporcularımızı gördük. Yukardan teknik yapan sporcularımız, Rıza 
Kayaalp, Kerem Kamal ve Rahman Bilici olurken belki ilk defa kafa kol yiyen, belkide sene-
lerdir bu tür köprüye gelmeyen sporcularımız oldu. Tuş olmasalar madalya alabilecek formda 
idiler. En küçük hata belkide bir şampiyonluğu aldı. Dünya şampiyonasından sonra bütün yaş 
kategorile Ankara Elmadağ’da federasyonumuz eğitim ve teknik kurulu tarafından, teorik ve 
teknik seminerler düzenlendi. Grekoromen sıtilde eksiklikler önce sözel, sonra ise uygulamalı 
olarak, Teknik direktörümüz Salih Bora, yardımcıları ve teknik kurulu ekibimiz, özellikle Dünya 
Şampiyonumuz Nazmi Avluca tarafından aynı konulara temas edildi. Ne tür çalışmalar yapıl-
ması, bire bir Salih Bora hocamız ve Nazmi Avluca tarafından gösterildi. Demek ki bir eksik-
ler var!. Parter devamlı çalışılmalı. Altta, üstte bıkmadan, yılmadan, ekstra olarak çalışılmalı. 
Parterde en iyi teknik yapandan, bilgi alınmalı. Önce az kilolarla sonra rakiplerle daha sonra 
ise üst kilolarla uygulamalar yapılmalıdır. Koltuk altına çalışma kısa kısa kolu sokacak kuvvete 
ve tekniğe sahip olmalı. Omuzu kullanıp rakibi pasif hale getirmeli. Gerekirse oyun yapmaya 
çalışılmalıdır. Her zaman, Zone bölgesini kullanma çalışılmalı. Bazen içte, bazen dış tarafta baş-
lamalı. Bazende antrenman sonunda yorgun haldeyken, Zone bölgesi çalışılmalıdır. Partnerleri 
iyi seçmeli. Yardımcı olmayanları antrenmanlara katılmaları için uyarmalıyız. Yerde parterde kısa 
kısa sürünme, rakibin parmaklarını göğüsle bastırarak bağlatmama, sağa sola öne bazen de 
geriye doğru hareket ederek devamlı ve bıkmadan çalışmalıyız. Zaten teknik heyetimiz bunları 
çok iyi biliyorlar. Tekrar tekrar çalışma sporcularımıza düşüyor. Eski şampiyonların müsabakala-
rı izlenmeli yüz ifadeleri müsabakaya asılmaları kolları vucutları ve ayaklarını nasıl kullandıkları, 
bazılarının sakin halleri ile heyecanlı halleri izlenmelidir. (Hamza Yerlikaya, Hakkı Başar, Ercan 
Yıldız, Nazmi Avluca, Şeref Eroğlu, Selçuk Çebi, Mehmet Özal ve Diğerleri) gibi. Yeni başarıları 
eksikliklerimizi çok çalışarak elde edebiliriz. 

Başarısızlıklarımıza üzülmek yerine, çok çalışarak başarılarımıza sevinmek hedefimiz. Çok 
çalışarak hedeflerimize çok daha kolay ulaşabiliriz.
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SPORCULARDA KARBONHİDRAT ALIMI VE ÖNEMİ

Sporcular için en uygun beslenme planı öncelikle olarak sporcunun 
antrenman ve müsabaka gereksinimleri, bireysel tercihler ve sosyal 
durumun dikkate alınmasıyla oluşturulmalıdır. Beslenmedeki amaç 
sadece yemek için yemekten ziyade vücudun ihtiyacı olan besinlerin yeterli 
ve dengeli bir şekilde alınması, aynı zamanda yapılan spor aktivitesinin 
özellikleri, optimal toparlanmanın sağlanması ve performans artırımı gibi 
hususlar dikkate alınarak besin tüketiminin sağlanmasıdır Sporcuların 
gün boyu besin alımının dağılımı, toplam enerji gereksinimi, planlanan 
antrenman sayısı, antrenman evresinin fizyolojik ve performans hedefleri 
tarafından etkilenmektedir.

Besin programını düzenlemek için dikkate alınması gereken birkaç anahtar husus vardır. 
Bunlar; çeşitlilik, uygunluk, denge ve hassasiyettir. Antrenörler öncelikle sporcularının meyve, 
sebze, et ve tahıl gibi değişik bir dizi besini günlük olarak yeterli oranda tüketip tüketmediklerini 
değerlendirmeleri gerekmektedir. Besin çeşitliliğinin artırılması sporcular için antrenman, 
müsabaka, toparlanma ve günlük aktivitelerinde ihtiyaç duydukları uygun ölçüde yakıt 
kaynağının sağlanmasını temin edecektir. Bununla birlikte sporculara doğal ve işleme tabi 
tutulmamış besinler yoluyla sağlıklı tüketimin temellerine yönelik eğitimlerde verilmelidir. Diğer 
önemli bir husus, genç sporcuların gereksiz vitamin ve mineral takviyeleri almalarıdır. Vitamin 
ve mineral takviyeleri sadece doktor gözetiminde ihtiyaç duyulduğu taktirde verilmelidir. 

Maksimal oksijen tüketimin % 60 üzerinde yapılan egzersiz şiddetlerinde egzersizin devamının 
sağlanması gerekli olan ATP üretimin sağlanabilmesi için kan glikozu ve kas glikojeni birincil 
düzeyde yakıt kaynaklarıdır. Yüksek egzersiz şiddetlerinde antrenmanın büyük bölümünde fast 
twitch (hızlı kasılan) motor üniteler innerve(sinirsel ileti) edileceği için baskın olarak kullanılan 
yakıt kaynağı karbonhidratlara dayanmaktadır. Gelişmiş fiziksel uygunluk düzeyi kas glikojen 
depolarının artırılması için ekstra bir uyarıcıdır. Bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler 
uygun düzeyde antrenman ve yeterli bir dinlenme ile birlikte yüksek düzeyde karbonhidrat 
(dinlenme ve antrenman esnasında oksidasyona uğrayan karbonhidrat miktarının % 60 ve üzeri 
içeriğine sahip bir diyet ile) alımı kas glikojen depolarında fazla tamlama (supercompensation) 
gerçekleştirmektedir. 

Karbonhidrat alımında zamanlama ve miktar

Antrenman veya müsabaka öncesi alım

Zorlu bir antrenman veya müsabaka öncesi sporcunun diyeti antrenman veya müsabaka 
öncesi 3-4 saat öncesinden yaklaşık 1-4 g/kg karbonhidrat içermelidir. Ancak ana besin 
tüketimi yapılacaksa, yani yoğun düşük - orta kompleks karbonhidratlar tüketilmesi durumunda 
bu zaman dilim 3-4 saat öncesinden tamamlanmalıdır. Makarna, bulgur pilavı, %100 tam 
tahıllı ekmek vb. besinler iyi düzeyde karbonhidrat kaynaklarıdır. Yulaf ve kaymağı alınmış 
süt müsabaka öncesi iyi bir kombinasyondur, müsabaka günleri yemekler 4 saati aşkın süre 
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öncesinde tüketilmeli ve içeriği ağırlıklı olarak (%55-65) dolaylarında karbonhidrat içermelidir. 
Buna ilaveten doygunluk hissi sağlaması açısından az miktar protein ve yağda içermelidir. 
Ancak sporcular mide bağırsak rahatsızlığı oluşturacak besinler değil alışkın olduğu tarzda 
besinler tüketmeye özen göstermelidirler. Müsabaka öncesi besin tercihleri yağlardan düşük, 
orta düzeyde protein ve düşük – orta glisemik indekse sahip karbonhidrattan zengin olmalıdır. 
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yenilenmesi sağlayacağı düşünülmektedir. Antrenman sonrası saatlerde yüksek glisemik 



31www.tgf.gov.tr

indeksli besinler tüketilirse kas glikojen depolarının yenilenmesi hızlanabilir. Düşük glisemik 
indeksli besinlerin sindirimi ve emilimi yüksek glisemik indeksli besinlerden daha yavaş olacağı 
için insülin salınımı ve kan şekerinin yükselmesi de haliyle daha yavaş olacak olup etkisi yemek 
yedikten sonra saatler sürebilir. 

Sonuç

Antrenman aralıklarında yeterli seviyede karaciğer ve kas glikojen depolarının yenilenmesini 
sağlamak için farklı karbonhidrat kaynaklarının tüketimi sağlanmalıdır. Sporcularda antrenman 
şiddeti süresi ve frekansına göre karbonhidrat alımı 5 - 12 g/kg/gün değişebilmektedir. Kas 
glikojen depolarının tam doluluğunun sağlanabilmesi için Antrenman öncesi sindirimi yavaş ve 
emilim süresi uzun olan düşük-orta glisemik indeksli karbonhidrat tüketilmesi, sonrasında ise 
boşalan rezervlerin hızlıca dolması için emilim hızı yüksek glisemik indeksli besinlerin tüketilmesi 
sağlanmalıdır. Bu şekilde kas glikojen sentezi oranını özellikle 1’den fazla antrenmanların olduğu 
günlerde maksimum seviyeye çıkarılabilir.
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Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen Dünya 

Şampiyonasında Türkiye Tokyo Olimpiyatlarına 4 

kota aldı.

Şampiyonada, Türkiye'ye tek altın madalyayı milli 

güreşçi Rıza Kayaalp kazandırdı. Milli sporcu, 

grekoromen stil 130 kilo nalinde Kübalı Oscar 

Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi 

oldu. Rıza, böylece grekoromen stilde 4. kez 

Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu 

olarak tarihe geçti.

Grekoromen stilde ayrıca, 97 kiloda mücadele 

eden Cenk İldem, bronz madalya kazandı. 

Olimpiyat üçüncüsü olan tecrübeli güreşçi Cenk 

İldem, Dünya Şampiyonalarında üçüncü kez bronz 

madalyasını kazandı.

Serbest Milli Takım ise, 2 gümüş madalyayla 

şampiyonayı noktaladı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 125 kilo 

nalinde, Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilerek 

gümüş madalyada kaldı. Milli sporcu Süleyman 

Atlı ise, 57 kiloda ikincilik kürsüsüne çıktı. 

Türkiye, grekoromen stilde, 130 kiloda Rıza 

Kayaalp, 97 kilo da Cenk İldem, serbest stilde ise, 

125 kilo da Taha Akgül ve 57 kiloda da Süleyman 

Atlı ile olimpiyat kotası aldı.

Milli takım, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 

2018 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 

ise, 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 

toplam 9 madalya kazanmıştı.

14-23 Eylül 2019 tarihleri arasında Kazakistan'da yapılan Dünya şampiyonasında 
4 madalya kazanan Türkiye, Tokyo Olimpiyatlarına 4 ülke kotası aldı.
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KAZAKİSTANDA 4 MADALYA

2019-Kazakistan Altın
2017-Fransa Altın
2015-Amerika Altın
2011-İstanbul Altın

2019-Kazakistan Gümüş
2015-Amerika Altın
2014-Özbekistan Altın
2013-Macaristan Bronz

2019 Y IL IN IN EN BAŞARIL I  
FEDERASYON BAŞKANI 

3 . KEZ MUSA AYDIN
İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, 2019 yılının “en”lerini seçti. Türkiye Güreş Federasyonu başkanı 
Musa Aydın üst üste 3. defa yılın en başarılı federasyon başkanı seçildi. 
Grekoromen stil 130 kiloda 9 Avrupa ve 4 kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp ise, yılın sporcusu seçildi. 

Başkan Musa Aydın 2017-2018 yıllarından sonra 2019 yılında da en başarılı Federasyon Başkanı seçildi.

Başkan  Aydın'ın göreve geldiği tarihten itibaren yaşanan tarihi başarılarla Türkiye Güreş Federasyonu tüm 
federasyonları geride bıraktı. Yaptığı sistemli çalışmalar sayesinde 2016 Rio olimpiyatlarında Türkiye'nin en 
başarılı federasyonu olan Türkiye Güreş Federasyonu geçtiğimiz yıllarda Avrupa Şampiyonasında 68, Dünya 
Şampiyonasında ise, 55 yıl aradan sonra madalya rekoru kırmıştı. Türkiye Güreş Milli takımı 2019 yılında Avrupa 
Güreş Şampiyonasında 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanarak kırılması güç bir 
rekor elde etti. Federasyon başkanı Musa Aydın son iki yılda olduğu gibi, 2019 yılında da İHA tarafından yılın en 
başarılı Federasyon başkanı seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, “Tek amacımız Ata Sporumuz olan Güreşi Dünyanın zirvesine 
taşımak”. 2016 Rio'da olduğu gibi, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da ülkemizin en başarılı branşı olmayı 
hedeiyoruz. Bu doğrultuda, çalışmalarımız devam ediyor. Önemli olan, bu başarıların her kesim tarafından da 
takdir görmesidir. “Bu yıl üst üste 3.defa İHA tarafından en başarılı federasyon başkanı seçildim. Aldığımız ödüller, 
bizim çalışma azmimizi daha da artırıyor. Hep söylediğim gibi, “yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”. Bizleri 
Türkiye'nin en başarılı federasyon başkanı seçen, tüm İHA çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

YILIN SPORCUSU RIZA KAYAALP

Ayrıca İHA tarafından belirlenen yılın sporcusu ödülüne, bu yıl 9 Avrupa ve 4 Dünya şampiyonluğu elde ederek 
rekor kıran Rıza Kayaalp seçildi.
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TAHA AKGÜL AMELİYAT OLDU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıkla-
rını sürdüren ve antrenman sırasında omuzun-
dan sakatlanan milli güreşçi Taha Akgül, ame-
liyat oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu, milli güreşçi 
Taha Akgül’ün sakatlığıyla ilgili yaptığı açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: “Avrupa, Dünya 
ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Ak-
gül yapılan antrenman sırasında sakatlandı. 29 
Aralık 2019 tarihinda başarılı bir omuz ameliyatı 
geçiren milli güreşçimiz kısa bir süre içerisinde 
mindere dönerek olimpiyat hazırlıklarına devam 
edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu başkanı Musa Aydın Taha olimpiyatlarda 
Altın madalya için minderde olacak.’’dedi. 

Başkan Aydın, Taha 2016 Rio olimpiyatları öncesinde sakatlandı ve 
yapılan başarılı tedavilerin ardından Milli sporcumuz Altın madalya ala-
rak tarihi bir başarıya imza atmıştı. 2016 Avrupa şampiyonasında Taha 
Akgül, sakat sakat güreşmişti. Ancak Şampiyonumuz sakatlıklarına 
rağmen Rio’da altın madalya kazanmıştı. Şampiyonumuz 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda ikinci olimpiyat altın madalyasını kazanacaktır. O bü-
yük bir şampiyon. Taha ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve hepi-
mizin hedefi olan Altın madalyayı kazanacaktır. Kendisine geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, tüm halkımızdan sporcumuzun en kısa sürede sağ-
lığına kavuşması için dualarını bekliyoruz.”

Bakan Kasapoğlu’ndan Taha Akgül’e 
Geçmiş Olsun Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, milli takım kampında antrenman 
sırasında sol omzundan yaşadığı sakatlığın 
ardından ameliyat edilen Taha’yı evinde ziyaret 
etti. 

Taha Akgül’ün son durumu hakkında 
bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun 
temennisinde bulundu.

Milli güreşçinin sağlık durumunun iyiye 
gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren 
Bakan Kasapoğlu, “Taha kardeşim en kısa 
zamanda sağlığına kavuşarak, minderdeki 
yerini alacak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 
ülkemizi başarıyla temsil edecektir.” ifadelerini 
kullandı.

Sakatlığı ve sağlık durumu hakkında Bakan 
Kasapoğlu’na bilgi veren Taha Akgül, Tokyo 
2020’ye hazırlanmak için 3 aylık süresinin 
olacağını bildirdi. Taha, desteklerinden dolayı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gençlik ve 
Spor Bakanlığına teşekkür etti.
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2019 yılı Olimpiyat hazırlıkları içerisinde bulunan Avrupa ve Dünya 
Şampiyonalarını geride bıraktık. Son periyot olarak önümüzde kalifikas-
yon turnuvaları kaldı, bu turnuvaların neticesinde Olimpiyatta alacağımız 
güreş kotaları sonucunda kaç sporcu ile katılacağımız belli olacak. Ser-
bestte Dünya Şampiyonasında iki sporcumuz vize almıştır, bu sporcula-
rımız Süleyman Atlı ve Taha Akgül beklentimiz en az dört sporcu kotası 
almaktı. 2019 yılı hazırlıklar açısından Avrupa Şampiyonası çok iyi geçti 
maalesef Dünya Şampiyonası beklediğimiz gibi olmadı.

2019 Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının Değerlendirmesi

Avrupa şampiyonalarında gerek madalya gerekse takım halinde en 
iyi başarıyı gösterdik, bu başarıda en önemli etkenlerden birisi Federasyon Başkanımız Musa 
Aydın Beyin  Milli Takım üzerine yapılan teknik ve idari konulardaki eleştirileri teknik heyetle ya-
pılan istişareleri sonucunda alınan radikal kararlar sayesinde bu başarı gelmiştir. Herkesin de 
bildiği gibi bizim sporcularda, alınan büyük başarıdan sonra bir rehavet oluşmaktadır, nitekim 
de öyle oldu. Dünya Şampiyonasında alınan neticeye etkenlerden birisi budur ayrıca rakiplerin 
teknik analizlerinin iyi yapılmadığı kanaatindeyim.  Örneğin en basitinden iki tane gümüş madal-
ya alan Süleyman Atlı ve Taha Akgül’ün altın madalyayı kaybetmesi teknik hatalardan olmuştur.

Bunların sonucunda Dünya Şampiyonasında iki vize alınmıştır, Kalifikasyon Turnuvalarında 
gerçeği söylemek gerekirse işimiz zor, ama elimizde iyi bir jenerasyon var. Dünya Şampiyona-
sında yaptığımız teknik taktik hataları en iyi şekilde analiz ederek önümüzdeki kota alacağımız 
iki kalifikasyon turnuvasına en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Olimpiyatlara sekiz ay zaman kaldı. 
Olimpiyatlarda başarılı olmak için sporcu performansına tesir eden faktörleri tespit ederek 4 
kotayı almak için, bana göre en önemli konu birinci ve ikinci turnuvaya katılacak sporcuları 
özenle seçmesidir. 

2019 Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Güreşen Sporcuların Teknik Analizi

57 kg. Süyeman Atlı: Her iki şampiyonada da çok güzel güreşler yaptı Avrupa Şampiyonu 
oldu, Dünya Şampiyonasında final maçında yaptığı teknik hatadan dolayı daha önce yendiği 
Rus’a kaybetti. Yaptığı teknik hata rakibi çırparken yakalamaya gitti rakibi kolunu tutarak parat 
yapmasını önledi farkı açtırarak şampiyonluğu kaybetti, Dünya ikinci olarak Olimpiyat vizesi 
alması büyük bir başarıdır. Teknik olarak diğer şampiyonalarda yaptığı hataları tekrarlamadı. 
Her iki şampiyonada ayaklarını vermedi, yine önemli gelişme kilo düşen bir sporcu olduğu için 
gücünü ekonomik bir şekilde maçın her iki devresine paylaştırdı. Dünya Şampiyonası finali ha-
riç heyecan yapmadı, Olimpiyatlarda şampiyon olması için rakiplerinin çok iyi teknik ve taktik 
analizlerini yapmalıdır. Önemli teknik hatası rakiplerini koltuk atlarına sokturuyor bunu değiş-
tirerek koltuk altlarından ve bloklardan çalışmalıdır. Olimpiyatlarda atın madalyanın en büyük 
adaylarından biridir. Son olarak şunu söylemek isterim en büyük rakibi kilosudur.

61 kg. Recep Topal: Yakından takip ettiğimiz bir sporcu disiplinli ve çalışkan gün geçtikçe 

2019 BÜYÜKLER SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMININ AVRUPA 
VE DÜNYA ŞAMPİYONASI DEĞERLENDİRME RAPORU

Yakup TOPUZ Serbest Güreş Milli Takımı Olimpik Performans Koordinatörü
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üstüne koyarak ilerliyor, tek dezavantajı rakipleri Receb’i iyi analiz ediyor. Recep kontra güreşi 
çok iyi yapıyor ayaklarına daldılar mı her pozisyonda bel kündesini çok iyi yapıyor her iki şam-
piyonada kaybettiği maçların sebebi rakipleri ayaklarına dalmadığından olmuştur. Bunun için 
Recep hücum güreşi yapmalıdır. Her iki pozisyonda kafa içte ve dışta dalmaları geliştirmelidir. 
Avrupa Şampiyonasında üçüncü oldu, Dünya Şampiyonasında başarılı olamadı. Bu kiloda re-
kabet edecek alternatif sporcular bulmalıyız.

65 kg. Selahattin Kılıçsallayan: Kilosunda birbirine denk çok önemli sporcular var, Avru-
pa şampiyonasında ikinci olarak iyi bir başarı gösterdi. Maalesef kilosunda Türkiye’de reka-
bet edecek güçlü sporcular yok, bu kiloda Olimpiyat vizesi almak zor olacak. Selahattin dal-
malarda çok süratlenmeli rakiplerini iyi karşılıyor, arkaya dolanmada teknik ve taktik anlayışını 
değiştirmelidir. Kol blokları ve koltuk altlarından hücum ederek tekniğini geliştirmeli, daldıktan 
sonra dizleri üzerinde çok kaldığından fazla enerji harcıyor bu hatasını düzeltmelidir. Vize tur-
nuvalarında çok iyi bir plan yapılmalı birinci, ikinci vizede güreşecek sporcuları akıllıca seçmek 
gerekmektedir. 

70 kg. Avrupa’da Mustafa Kaya güreşti Dünya Şampiyonasında Haydar Yavuz güreşti: Bu 
sıklette her ikisi arasında çok tatlı bir rekabet var, bunun sonucu her iki sporcumuzda çok 
başarılı Avrupa Şampiyonası’nda Mustafa güçlü rakiplerini Anadolu tabiriyle kıra kıra yenerek 
şampiyon oldu. 2018 Dünya Şampiyonasında iki maçında yaptığı teknik ve taktik hatalar sonu-
cu şampiyonluğu ve bronz madalyayı kaybetti. Bu hataları Avrupa şampiyonasında yapmadı,  
Avrupa Şampiyonasında geri düşmesine rağmen güçlü rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu 
oldu. Dünya Şampiyonasında sakat olduğu için güreşmedi. Mustafa dalmalarda süratini artır-
malı bloklardan iyi güreşiyor buradan varyasyonları geliştirmeli. 

Dünya Şampiyonasında Haydar Yavuz güreşti iyide güreşti küçük hatalarla kaybetti Haydar 
teknik olarak Milli Takımın en iyi sporcularından Türkiye Şampiyonasında sakatlandı İnşallah sa-
katlığı tez geçer önümüzdeki 2020 Avrupa Şampiyonasında Mustafa ile iyi bir rekabet olacaktır. 

74 kg. Avrupa Şampiyonasında Yakup Gör güreşti; Dünya Şampiyonasında Soner Demirtaş 
güreşti, Her iki sporcumuzda kendilerini dünya minderlerinde ispat etmiş sporculardır. Her ikisi 
de madalya alamadı bu sıklette çok güçlü şampiyon sporcular var. Olimpik sıklet oluğundan 
kalifikasyon turnuvalarında vize alabileceğimiz sıkletlerin başında geliyor. Bu sıklette güçlü bir 
rekabet var Türkiye Şampiyonasında Fazlı Eryılmaz birinci oldu, ayrıca Enes Uslu ve Muham-
met Akdeniz bulunmaktadır. Yaşar Doğu turnuvasından sonra çok iyi plan yapılarak turnuvalara 
gidecek sporcular konusunda hata yapmamalıyız. Bu sıklette vize şansımız çok yüksek.

79 kg Muhammet Kotanoğlu: Her iki şampiyonada Muhammet güreşti çok kuvvetli bir 
sporcu Avrupa Şampiyonasında üçüncü olması Muhammet’e moral açısından iyi olmuştur. 
Dünya Şampiyonasında başarılı olamadı, dalmalara çok çalışmalı kendisini geliştirmesi için 
turnuvalara katılmalı ayrıca bu sıklette de alternatif sporcular yetiştirerek rekabeti sağlamalıyız.

86 kg. Fatih Erdin: Son yıllarda en iyi çıkış yakalayan sporcu 2018 dünya şampiyonasında 
ikinci olması bu sıklette Türk güreşinin geleceği için önemli bir başarıdır. 2019 Avrupa Şampi-
yonasında rakibini hafife almasından dolayı da kaza tuşu olarak atın madalyadan oldu. Daha 
önce üç defa yendiği Rus’u finalde yenebilirdi. Dünya Şampiyonasında seri başı idi avantajı 
çok yüksekti vizeyi almalıydı. Bu sıklette iyi bir rekabet var Fatih Erdin, Osman Göçen, Selim 
Yaşar ve Arif Özenin olması önemli bir kazanımdır. Bu rekabetten çok büyük başarılar elde ede-
ceğimizi düşünüyorum. Bu sıklette vize alacağımıza Allah’ın izniyle inanıyorum yeter ki birinci 
ve ikinci turnuvalarda güreşecek sporcuların seçiminde hata yapmayalım. Fatih Erdin devamlı 
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teknik ve taktik olarak gelişen bir sporcu. Sıkleti Dünyanın en iyi sporcularının güreştiği kilodur, 
Fatih ayaklara dalmayı ve müdafaa güreşini geliştirmeli rakiplerini teknik taktik yönden çok iyi 
analiz yaparsa her zaman madalya alabilir.

92 kg. Avrupa Şampiyonasında İbrahim Bölükbaşı güreşti, takımın en tecrübeli sporcusu 
grup finalinde teknik hata yaptı yenildi yazık oldu final yapabilirdi, Şampiyonada kondisyonu iyi 
değildi, İbrahim iyi hazırlandığında her zaman sürpriz yapabilir. 2019 Türkiye Şampiyonasında 
97 kg. güreşti ve güçlü rakipler arasından şampiyon oldu, muhtemelen vize turnuvalarında gü-
reşecek, bundan önceki Londra Olimpiyatları ve Rio Olimpiyatlarında vize aldı

Dünya Şampiyonasında Süleyman Karadeniz güreşti, istikbal vadeden bir sporcu şampi-
yonada çok iyi güreşti bu seneki Türkiye Şampiyonasında da birinci oldu. Bu sıklette başarılı 
olacağına inanıyorum.

97 kg. Avrupa Şampiyonasında Fatih Yaşarlı güreşti çok kuvvetli bir sporcu iyide çalışıyor, 
tek eksiği kendine güvenmesi ve dalmalar üzerinde çalışmaması. Kilo düştüğü zaman perfor-
mansını çok etkiliyor bu sıklette Türkiye de çok iyi rakipleri var. Bu sıklet Dünyada Şampiyon 
sporcuların bunduğu kilodur, vize almamız çok zor olacak. 

Dünya Şampiyonasında İbrahim Çiftçi güreşti ümitler Avrupa Şampiyonu olmuştu, Dünya 
Şampiyonasında talihsiz bir şekilde sakatlandı, gelecek vadeden bir sporcumuzdur. Vize için 
İbrahim Bölükbaşı, Fatih Yaşarlı, Rıza Yıldırım, Feyzullah Aktürk ve Yunus Emre Dede bulun-
maktadır. Yaşar Doğu turnuvasından sonra kota için güreşecek sporcuları özenle seçmeliyiz.

125 kg. Taha Akgül: Türk güreşinin süper starı Tokyo Olimpiyatlarında Türk sporunun en 
önemli altın madalya adayı, üzüntüyle öğrendiğim Yaşar Doğu kampında sakatlanmış Allah şifa 
versin tez zamanda iyileşip çalışmalarına başlamasını arzu ediyorum. Zaman var sadece Av-
rupa şampiyonasında güreşemeyebilir Taha’nın hedefi ikinci Olimpiyat şampiyonluğu İnşallah 
olacaktır. Her şey Taha’nın elinde seksen milyon Taha’ya dua ediyor bu  ona yeter yiğit düştüğü 
yerden kalkar.

Taha’nın 2018 Dünya Şampiyonasında yenilmesi çok tartışmalara sebep oldu Taha o zorlu 
günleri demir gibi iradesiyle atlattı 2019 Avrupa şampiyonasında en önemli rakibi Gürcü’yü 
yenerek şampiyon oldu. Dünya Şampiyonasında bana göre Allah’ın taktiri bir nasipsizlik on 
beş saniye kala şampiyonluğu verdi, Dünya ikincisi olarak ikinci kotamızı aldı. Teknik olarak 
değerlendirmek gerekirse Taha Dünyanın Ağır sıklette gelmiş geçmiş en iyi dalan ve en süratli 
sporcusudur. Taha Şampiyonalara Türkiye’de partneri olmadığı için müsabakalara bir alt sıklet-
le hazırlanıyordu bu hazırlık sürat bakımından önemli ama Şampiyonalarda kendinden ağır ra-
kipleriyle güreştiği için kondisyon bakımından gücü azalıyordu. Şimdi ise Taha’ya üç tane Gür-
cü asıllı ağır sıkletler partnerlik yapıyor, Olimpiyat hazırlıkları için çalışmalarında önemli, avantaj 
bakımından fayda sağlayacaktır. Taha rakiplerini çok iyi analiz etmeli özellikle önde götürdüğü 
maçları son dakikalarda iyi korumalı, bunun için kol blokları, koltuk altlarından ve el enselerle 
avantajını korumalıdır. Taha’nın iki tane önemli rakibi var Gürcü ve İranlı ama tüm rakiplerini tek-
nik ve taktik açıdan analiz yaparak hazırlanmalıdır.

2019 Dünya Şampiyonasında Güreşen Sporcularımızın Genel Olarak Teknik Taktik 
Eksiklikleri

Ayakta:

Atak hazırlıklarda zayıf kalıyoruz özellikle el ense bloklardan ve koltuk altlarından ayak hü-
cumlarına çok çalışmalıyız. Yukardan bağlanarak yapılan tekniklerde iyi değiliz.
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Rakip sporcular kol bloklarından ve koltuk altlarından bizi blok ettikten sonra kontra teknikler 
geliştirmeliyiz.

Atak ve kontra ataklarda süratimizi arttırmalıyız.

Ayaklara dalındıktan sonra ayakta ve yerde,  ayak müdafaalarını geliştirmeliyiz.

Son dakikalarda mağlup durumdayken maçı çevirmek için riziko teknik ve taktikler geliştir-
meliyiz. (kravat, bel kündesi gibi.)

Özellikle galip durumdayken zon bölgesi koruma alanı içerisinde ‘ teknik ve taktiksel strate-
jiler varyasyonlar geliştirmeliyiz. 

Yerde:

Klit, çırpma altta ve üstte dalışı ve müdafaaları ile rakiplerin dalış ve tutuş şekillerini analiz 
ederek ders şeklinde sporcularımıza teknik antrenmanlarda öğretmeliyiz.

Alternatif teknikler geliştirmeliyiz kendimize ait olan yerde sarma künde içi bulmaları buna 
benzer varyasyonlar çalışılmalıdır. 

Özellikle neticeye çabuk giden kolu bağlayarak çırpmalar kol kilitleri tüm varyasyonları ile 
teknik antrenmanlarda tekrar ederek çalışılmalıdır.

Kilit ve çırpma müdafaaları tüm pozisyonları ile analiz edilerek bıkmadan usanmadan çalış-
mamız gerekmektedir.

Dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda özellikle olimpik sıkletlerde kuvvet ve teknik ant-
renmanları sporcularımızın özelliklerine göre model antrenman şeklinde yapmalıyız. 

Gelecek İçin Öneriler:

1. Olimpiyat Şampiyonasında güreşecek bize rakip olacak sporcuların teknik ve taktik yön-
lerini en iyi şekilde analiz yaparak sözlü ve uygulamalı olarak sporcularımızın beyinlerine 
kazınmalıdır.

2. Performansa etki eden eksiklikler acilen çözümlenmelidir, kullandığımız ergojenik yar-
dımlar gözden geçirilmeli bu konuda sağlık ekibi ve yetkili kişilerle ayrı bir toplantı yapıla-
rak durum tespiti yapılmalıdır. Kilo düşen sporcularımız özel takibe alınmalıdır. 

3. Milli takımdaki çalışma ortamındaki eksik olan alet ve edevatı tamamlayarak modern bir 
şekilde dizayn edilmiş çalışma ortamını sağlamalıyız. Kondisyon aletlerinde eksiklikler 
varsa kondisyoner tarafından federasyona acilen istek yapılarak bildirilmelidir.

4. Sağlık testleri daha modern her türlü donanımı olan hastanelerde yapmalıyız. Bu konuda 
Milli takımlarda görevli antrenörler ve yardımcı elemanlar federasyon başkanımızla birlik-
te toplantı yaparak eksikler tespit edilmelidir.

5. Muhtemelen olimpiyatlarda güreşecek sporculara olimpiyat şampiyonluğunu hedef gös-
termeliyiz. Bu konuda gerek görsel basında gerek yazılı basında sporcuların isimlerinin 
geçmesi mesuliyet duygusunu artıracağından federasyonumuzun basın ve yayın kurulu 
sporcularımızı olimpiyatlara motivasyonlarını artırıcı programlar yapmalıdır.

6. Ergojenik yardımları ehil kişiler tarafından tespit edilerek kullanılan ergojenik maddelerin 
en faydalısı ve güreşçiye faydası olan maddeleri almalıdır. Milli takıma verilen çoğu mad-
deler kullanılmıyor iş olsun diye veriliyor, bu işin mutlaka takibi yapılmalıdır veya bu konu-
da sağlık kurulumuz, sporcuları temsilen takım kaptanı ve sorumlu teknik adamlar birlikte 
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mutlaka bir toplantı yapılarak kullanılacak ergojenik maddelerin tespiti yapılmalıdır.

Sonuç:

Serbest güreş olarak iyi bir takıma sahibiz olimpiyatlarda en az 3-4 sıklette madalya ve altın 
madalya için güreşebiliriz. Başarının gelmesi için birliğimiz ve birlikteliğimiz çok önemli  herkes 
üzenine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Biz büyük bir camiayız her zaman aksaklıklar ve 
olumsuzluklar olabilir. İdareciler olarak bize düşen beyaz bir sayfa açarak yola devam etmektir. 

Şu sorunun cevabını en aza indirirsek başarı gelir. Gerek idari yönden gerekse teknik yönden 
sorumlular ve yetki kullananlar “Şunu da yapsaydık sorusunun karşılığı evet her şeyi yaptık 
taktir Allah’ındır diyebiliyorsak” Allah’ın izniyle olimpiyatlarda başarılı oluruz.

Bu konuda özellikle federasyon başkanımız Musa Aydın Bey’e çok iş düşmektedir. Çünkü 
orkestra şefi odur. Takımın teknik direktörü gibidir. Orkestra şefinin görevi yanlış seslere hemen 
müdahale etmektir. Yılların verdiği tecrübeme dayanarak söylüyorum ki Başarı herkesten çok 
çalışıp, Allahtan isteyip teslim olmakla olur. “Kalplerin bir ve bütün olmadığı yerde başarı olmaz”.
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SERBEST GÜREŞ OLİMPİK KURUL TOPLANTISI

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde milli takımların son durumlarının değerlendirildiği Türki-
ye Güreş Federasyonu Olimpik Kurul toplantısı yapıldı. Grekoromen ve Kadın güreş milli takım 
toplantılarının ardından Serbest stil Olimpik Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek olan Olimpiyatlar öncesinde doğru bir hazırlık planlaması 
yapan Türkiye Güreş Federasyonu, Olimpik Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Olimpiyatlarda 
ülkemize en fazla madalya kazandıran branş olan Atasporu Güreş, 2020 Tokyo Olimpiyatların-
da da bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Türkiye Güreş Federasyonunun Ankara’daki hizmet 
binasında gerçekleştirilen, Olimpik kurul toplantısında, Serbest güreş milli takımının 2019 yalın-
da ki Avrupa, Dünya Şampiyonaları ve Olimpik sıkletlerdeki sporcuları değerlendirildi. Toplantı-
ya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Serbest Güreş milli takım teknik direktörü 
İshak İrbaykhanov ile teknik ekip, Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, Güreş Federasyonu 
Teknik Kurul Başkanı Prof.Dr. Haluk Koç, Teknik Kurul üyesi Muhammet Bodur, Eğitim Kurulu 
Başkanı Doç.Dr. Celal Taşkıran, Kondisyoner, Psikolog, Diyetisyen, ve fizyoterapistler katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Türk gü-
reşinin Olimpiyatlardaki başarılarına vurgu yaparak “Olimpiyat tarihine baktığımızda, ülkemizin 
kazandığı 94 madalyanın 63’ünü güreşte elde ettik. 39 altının 29’unu da yine güreşte kazandık. 
Başkanlık dönemimizdeki 2016 Rio Olimpiyatları’nda kazandığımız 8 madalyanın 5’ini güreşten 
aldık. 52 yıl aradan sonra, Olimpiyatlarda böyle bir başarıya imza attık. Dolayısıyla bizim başarılı 
olmamız, Türk sporunun başarılı olması anlamına geliyor. Kazakistan’da düzenlenen Dünya 
Şampiyonasında, istediğimiz sonuçları alamadık!. Ama, önümüzde iki kalifikasyon turnuvası 
var. Öncelikle bu turnuvalarda kotaları alıp, ardından da, 2020 Tokyo’da başarılı olmak zorun-
dayız. İşte bu toplantıların amacı da bu” dedi.

Başkanın konuşmasının ardından, öncelikle Serbest güreş takım teknik sorumluları ile kurul 
başkanları ve üyeleri, Avrupa, Dünya Şampiyonalarını değerlendirdiler. Özelikle, madalya alına-
mayan sıkletlerin neden madalya alamadıkları tartışıldı. Ayrıca, Olimpik sıkletlerdeki güreşçiler 
hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantıda ayrıca, Olimpik sporcuların teknik ve kondisyon durumları, 
beslenme, sağlık, kilo sorunları ile psikolojik durumları da değerlendirildi. Olimpiyat hazırlıkları 
ile ilgili öneriler alınarak, stratejiler belirlendi. Toplantının sonunda yurt içi ve yurt dışı 2020 kamp 
ile turnuvaların programlanması yapıldı.
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GREKOROMEN STİL OLİMPİK KURUL TOPLANTISI

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde milli takımların son durumlarının değerlendirildiği Türki-
ye Güreş Federasyonu Olimpik Kurul toplantısı Ankara’da yapıldı.

2016 Rio olimpiyatlarında Türkiye’nin en başarılı branşı olan, Güreş branşı 2020 olimpiyat-
larına da sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Türkiye Güreş Federasyonunun Ankara’daki hizmet bi-
nasında gerçekleştirilen, Olimpik kurul toplantısında ilk olarak, Grekoromen branşı ele alındı. 
Toplantıya Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Güreş Federas-
yonu başkanı Musa Aydın, Grekoromen’den sorumlu As Başkan Zeki Gül, Grekoromen milli 
takım teknik direktörü Salih Bora, teknik ekip, Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, Güreş 
Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Haluk Koç, Eği-
tim Kurulu Başkanı ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Celal Taşkıran, Grekoromen milli 
takım koordinatörü Ata Karataş katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Fe-
derasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 olimpiyatları için geri sayımın sürdüğünü belirterek “2019 
yılında Avrupa ve Dünya şampiyonaları geride kaldı. Olimpiyatlar öncesinde olimpik sikletteki 
sporcularımızın yakından takibini sürdürmek zorundayız. Şöyle bir değerlendirme yaptığımızda, 
sporcuların kilo takibinin yapılması şart!. Ayrıca sıklet rekabetini kesinlikle bırakmamamız lazım. 
Her güreşçi uluslararası şampiyonalarda mindere çıkmalı. Hedef 1 sıklette en az 3 alternatifli 
kadro kurmak olmalı. Güreşçilerimiz ve rakiplerimiz çok iyi analiz edilmeli. Turnuvalara ve ikili 
kamplara katılmaya devam etmeliyiz. Her türlü eksikliklerimizi tespit ederek, Olimpiyatlara tam 
olarak hazırlanmalıyız” dedi. Başkanın konuşmasının ardından Grekoromen Milli takım teknik 
sorumluları ile kurul başkanları, Avrupa ve Dünya şampiyonalarını değerlendirerek, Olimpik sık-
let havuzundaki güreşçiler hakkında bilgiler verdiler. Madalya alınamayan sıkletlerin analizleri 
yapıldı. Toplantıda ayrıca olimpik sporcuların teknik ve kondisyon durumları, beslenme, sağlık, 
kilo sorunları ile psikolojik durumları değerlendirildi. Olimpiyat hazırlıkları ile ilgili öneriler alına-
rak, stratejiler belirlendi. Toplantının sonunda yurt içi ve yurt dışı kamp ile turnuvaların program-
lanması yapıldı. 
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KADIN MİLLİ TAKIM OLİMPİK KURUL TOPLANTISI

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde milli takımların son durumlarının değerlendirildiği Türki-
ye Güreş Federasyonu Olimpik Kurul toplantıları yapıldı. Serbest Erkekler, Grekoromen değer-
lendirmesinin ardından Kadınlar güreş milli takım toplantısı gerçekleştirildi.

Türk spor tarihinin Olimpiyatlarında ki lokomotif branşı olan güreş, 2020 Tokyo Olimpiyatla-
rında da en en başarılı branş olmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Türkiye Güreş Fede-
rasyonunun Ankara’daki hizmet binasında gerçekleştirilen Olimpik kurul toplantısında kadın 
güreşinin son durumu tüm ayrıntılarıyla mercek altına alındı. Toplantıya Türkiye Güreş Federas-
yonu başkanı Musa Aydın, Kadın Güreş milli takım teknik direktörü Efrahim Kahraman ile teknik 
ekip, Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, Güreş Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Prof.
Dr. Haluk Koç, Teknik Kurul üyesi İbrahim Yıldırım, Eğitim Kurulu Başkanı Celal Taşkıran, Eğitim 
Kurulu Üyesi Ramazan Savranbaşı, Kadın milli takım koordinatörü Filiz Çıkrıkçı, Konsisyoner, 
Psikolog, Diyetisyen, masör ve fizyoterapistler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tür-
kiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Avrupa ve Dünya şampiyonalarının ardından 
artık tamamen 2020 olimpiyatlarına odoklandıklarını belirterek “Olimpik sikletlerdeki sporcula-
rımızın yakından takibini sürdürmek zorundayız. O yüzden bu toplantıların önemi çok büyük. 
Burada Olimpiyat hazırlıklarımıza yeni bir yön verip en iyi şekilde nasıl hazırlanırız bu konuları 
konuşacağız” dedi. Başkanın konuşmasının ardından Kadın Milli takım teknik sorumluları ile ku-
rul başkanları ile üyeleri Avrupa ve dünya şampiyonalarını değerlendirerek, olimpik sıkletlerdeki 
güreşçiler hakkında tek tek bilgiler verdiler.

Toplantıda ayrıca olimpik sporcuların teknik ve kondisyon durumları, beslenme, sağlık ve kilo 
sorunlarıyla psikolojik durumları da değerlendirildi. Olimpiyat hazırlıkları ile ilgili öneriler alınarak 
stratejiler belirlendi. Toplantının sonunda yurt içi ve yurt dışı kamp ile turnuvaların programlan-
ması yapıldı. 
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MİLLİ TAKIM ANTRENÖRLERİNE EĞİTİM SEMİNERİ

Türkiye Güreş Federasyonunun tüm milli takım antrenörlerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim 
semineri, Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezinde yapıldı. Seminere Türkiye Güreş Federas-
yonu Başkanı Musa Aydın, Eğitim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Celal Taşkıran, Teknik Kurul Başkanı 
Profesör Doktor Haluk Koç, Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık, Teknik ve Eğitim 
Kurulu üyeleriyle tüm kategorilerdeki milli takım antrenörleri katıldı. Federasyon Başkanı Musa 
Aydın yaptığı açılış konuşmasında Türk güreşinin ilerlemesi için ellerinden gelen her şeyi yap-
tıklarını belirterek “Tüm katagorilerdeki milli takım hocalarımız için son derece verimli geçece-
ğini düşündüğümüz bir seminer düzenliyoruz. Buradaki tek aracımız antrenör arkadaşlarımızın 
kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak.” dedi. 3 gün süren seminerde ilk gün antrenmanda 
adaptasyon, yüksek irtifada antrenmanın vücuda etkileri, antrenörlük iletişim becerileri, farkın-
dalık durakları, öğrenmeye motive etmek, antrenman öncesi, esnası ve sonrası beslenme ve 
toplanma uygulamaları konuları tartışıldı. Seminerde ikinci gün farklı antrenman türlerinin kar-
diyovasküler sistemi üzerine etkileri, yük-
lenme ve dinlenme prensipleri, antrenör-
lük etik ilkeleri, iletişim becerileri, güreşte 
teknik ve taktik öğretimi, güreş kuralları ve 
şampiyonalarda hakem stratejileri üzerine 
eğitim verildi. Seminer 15 Aralık tarihindeki 
Serbest, Grekoromen ve Kadınlar milli ta-
kımlarının hazırlık stratejileri ile minderde 
teknik taktik uygulamaları ile sona erdi.
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HAKEM SEMİNERİ

Turkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen 2020 yılı Güreş hakemleri ve Gözlem-
cileri Semineri Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 3-5 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen Güreş ha-
kemleri ve Gözlemcileri Seminerine 230 hakem katıldı.

Ankara Green Park Otelde organize edilen seminerin açılışına, Türkiye Güreş Federasyonu 
Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, MHK başkanı İbrahim Cicioğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Eği-
tim Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Celal Taşkıran, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler 
Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Şahin, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire 
Başkanı Selçuk Çebi katıldı. Seminerde Uluslararası güreş birliğinin (UWW) kuralları hakemlere 
sözel, görsel ve uygulamalı olarak anlatıldı. Hakem gözlemciler kurulunun, hakemleri gözlem-
leme kriterleri konusunda, hakemlere sunumlar yapıldı. Seminerin sonunda ise, sınav yapıldı. 
Merkez Hakem Eğitim Kurulu tarafından yapılacak sonuç bildirgesinin ardından hakemlerin 
kategori yükselmesi yönetime teklif edilecek.
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GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA GÜREŞ FEDERASYONUNDAN DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” seferber-
liği kapsamında, Endonezya’ya ait olan “1 saat içinde en fazla fidan dikme” rekorunun kırılması için 11 
milyon fidan dikildi. Türkiye Güreş Federasyonuda Milli güreşçilerle birlikte ağaç dikimine katılarak kam-
panyaya destek verdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara’da fidan dikme etkinliklerine 
ilk fidanı dikerek start verdi.

Türkiye’den Rekor Denemesi
Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması 

da hedefleniyor. Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya’ya ait “1 saat içinde en fazla 
fidan dikme” rekorunun, Çorum’da 1 saatte 301 bin 111 adet fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya 
Rekoru’nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Etkinlik için başlangıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki 
Batıkent Çakırlar mevkisinde başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Ankara 
Batıkent’te yapılan törende ilk ağacı dikti.

Türkiye Güreş Federasyonu Kanpanyaya Destek Oldu
Ankara Batıkent Çakırlar’da düzenlenen törene Türkiye Güreş Federasyonuda destek verdi. Fede-

rasyon yetkilileri ve milli güreşçiler diktikleri ağaçlarla “Geleceğe Nefes” seferberliğine destek oldular.
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ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ ARASI 
GÜREŞ GRUP MÜSABAKALARI

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan, protokole bağlı olarak, Türkiye 
Güreş Federasyonu, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Öncü Spor Kulübü Derneği tarafından ortak olarak 
hazırlanan ve imza altına alınan proje kapsamında ‘’Anadolu İmam Hatip Liselerinde güreşi  geliştirme’’ 
projesi başladı.

2019 yılında ilk defa düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası güreş grup müsabakaları Ankara, 
İstanbul, Mersin ve Bingöl’de yapılan Türkiye şampiyonası elemeleri ile sona erdi.

 Ankara, İstanbul, Mersin ve Bingöl’de 1500 civarında sporcunun ter döktüğü müsabakalar nefesleri 
kesti. Dün B genç Grekoromen ve Setbest güreş karşılaşmaları yapılırken bugünde A Genç Grekoro-
men ve Serbest maçları yapıldı. Daha önce 60 ilde başlatılan proje ile tam 3000 öğrenci güreşle tanıştı. 

İlk üçe giren sporcular 2020 Nisan ayında Ankara Teyfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salo-
nunda yapılacak olan  Türkiye Şampiyonası katılacak.
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BÜYÜK KADINLARDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU İSTANBUL ENKA

Dereceye giren güreşçiler:
50 Kg:
1- Aynur Erge
2- Zehra Demirhan
3- Funda Tükenmez
3-Bedriye Aksu
53 Kg:
1-Emine Çataloğlu
2-Rahime Arı
3-Fahriye Gök
3-Sıla Aykıl
55 Kg:
1- Esra Pul
2- Dilan Kaya
3-Elif Yılmaz
3- Gizem Kabak
57 Kg:
1- Eda Tekin

2- Mehlika Öztürk
3- Alev Toprak
3- Melda Dernekci
59 Kg:
1- Elif Yanık
2- Aybike Yıldırım
3- Nurife Duman
3- İkranur Akkuş
62 Kg:
1-Gamze Nur Adakan
2- Cansu Aksoy
3- Hatice Ece Tekin
3- Derya Beyhan
65 Kg:
1- Aslı Tuğcu
2- Şule Kabak
3- Kezban Akçin
3- Yağmur Çakmak

68 Kg:

1- Kadriye Aksoy

2- Nesrin Baş

3- Seda Başgül

3- Sevda Sarıgül

72 Kg:

1- Buse Tosun

2- Vahide Nur Gök

3- Merve Özer

3- Merve Pul

76 Kg:

1- Ayşegül Özbeğe

2- Elif Nur Yaşar

3- Meryem Yılmaz

3- Sabiha Akyıldız

Ankara Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyo-
nasında İstanbul ENKA şampiyon olurken, 2.’liği Yalova Altınova Tersaneler Derneği Spor Kulü-
bü, 3. ise Tokat Turhal Güreş Severler Derneği Spor Kulübü.
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TÜRKİYE SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONU ASKİ SPOR

Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 
ASKİ spor Şampiyonu oldu. 2. Ankara İLBANK Spor Kulübü aldı. 3 çüncü ise Ankara TEDAŞ Spor 
Kulübü oldu.

Dereceye Giren Sporcular ve Kulüpleri:
57 Kg
1. Ahmet Peker ( Ankara Aski)
2. Şaban Kızıltaş ( Ankara Tedaş)
3. Barış Kaya ( Ankara İlbank)
3. Ali Karaboğa ( Ankara Tedaş)
70 Kg
1. Servet Coşkun ( Erzurum Bşbld.)
2. Ali Akıl ( Ankara Tedaş)
3. Ömer Faruk Çayır ( K.maraş Bşbld.)
3. Bilal Akbıyık ( Çorum Bld. Spor)
5. Haydar Yavuz ( Ankara Aski Spor)
97 Kg
1. İbrahim Bölükbaşı ( Ankara Aski)
2. Fatih Yaşarlı ( Ankara İlbank)
3. Rıza Yıldırım ( Ankara Tedaş)
3. Yunus Emre Dede ( Ankara Aski Spor)
5. Feyzullah Aktürk ( K.maraş Bşbld. Spor)
125 Kg
1. Taha Akgül ( Ankara Aski)
2. Tanju Gemici ( Kocaeli Bşbld)
3. Abdullah Güngör ( İstanbul B.ş.bld)
3. Hüseyin Civelek ( Ankara İlbank)
65 Kg
1. Selim Kozan ( İst. Bşbld. Spor)
2. Süleyman Atlı ( Ankara Aski)
3. Cengizhan Erdoğan ( İbb)

3. Mehmet Söyler ( Kocaeli Bşbld)
74 Kg
1. Fazlı Eryılmaz ( İst. Bşbld. Spor)
2. Enes Uslu (İbb)
3. Muhammed Akdeniz (İlbank)
3. Tarık Gür (Bursa Bşbld. Spor)
92 Kg
1. Süleyman Karadeniz (Aski)
2. M.kemal Kıyı ( Sancaktepe Bld.)
3. Ahmet Bilici ( Ankara Tedaş)
3. Müren Mutlu ( Sancaktepe Bld)
61 Kg
1. Recep Topal ( Ankara İlbank)
2. Münir Recep Aktaş ( Aski)
3. Nebi Uzun ( Ankara Aski)
3. Cabbar Duyum ( Ankara Aski)
79 Kg
1. Batuhan Demircin ( Ankara Aski)
2. Abdullah Arslan ( Ankara Tedaş)
3. M.nuri Kotanoğlu ( İlbank)
3. Nuri Temur ( Ankara Tki Spor)
86 Kg
1. Fatih Erdin ( İstanbul B.ş.bld)
2. Osman Göçen ( İstanbul B.ş.bld)
3. Selim Yaşar ( İstanbul B.ş.bld)
3. Burak Şahin ( Bursa Bşbld.)
5. Arif Özen (Sancaktepe Bld)

Türkiye Şampiyonasında En Teknik Güreşçi Olimpiyat Dünya Avrupa Şampiyonumuz Taha Akgül seçildi.
En centilmen güreşçi İstanbul B.Ş.BLD Spor'dan Olimpiyat Dünya 2.si Selim Yaşar. 
En centilmen antrenör İstanbul B.Ş.BLD Spor Kulübü Antrenörü Tevfik Keleş oldu.
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TÜRKİYE GREKOROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONU İBB

Ankara Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen 2020 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyo-
nası sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi takım halinde Şampiyon olurken, Askispor Spor 
Kulübü ikinci olurken  Kayseri Şeker Spor Kulübü  üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular ve ku-
lüpleri:
60 Kg:
1. Ahmet Uyar,İBB
2. Hammet Rüstem,İBB
3. Ayhan Karakuş,Kasımpaşa
3. Ahmet Uçar,Bursa B. Bld.
67 Kg:
1. Enes Başar,Aski
2. Yavuz Albas,Rize Çaykur
3. Mustafa Şahin,Rize Çaykur
3. Kadir Kamal,Ankara Şam.
77 Kg:
1.Yunus Emre Başar,İBB
2. Furkan Bayrak,Aski
3. Yıldırım Kılıçkaya,İst. G. İhtisas
3. Murat Erdoğan,İBB
87 Kg:
1. Ali Cengiz,Aski
2. Doğan Göktaş,Aski
3. Emircan Aslan,Kasımpaşa
3. Muhittin Sarıçiçek,Rize Çaykur
130 Kg:
1. Osman Yıldırım,Aski
2. Fatih Bozkurt,İBB
3. Cemil Şimşek,Kasımpaşa

3. Burak Çakırcı,İBB
55 Kg:
1. Doğuş Ayazcı,ASKİ
2. Şerif Kılıç,ASKİ
3. Müslim Alımlı,İBB
3. Ömer Halis Recep,Burdur Em.
63 Kg:
1. Abdullah Toprak,Kayseri Şeker
2. Onur Atalay,Kayseri Şeker
3. Can Dokgöz,Kasımpaşa
3. Abdurrahman Altan,İBB
72 Kg:
1. Selçuk Can,Pendik G. İhtisas
2. Cengiz Arslan,İBB
3.Yunus Özel,Kayseri Şeker
3. Ahmet Yılmaz - İBB
82 Kg:
1. Salih Aydın,İBB
2. Burhan Akbudak,İBB
3. Batuhan Koyuncu,Rize Çaykur
3. M. Ali Küçükosman,Kayseri Şeker
97 Kg:
1. Süleyman Demirci,ASKİ
2. Süleyman Erbay,İBB
3. Beytullah Kayışdağ,ASKİ
3.Davut Olcan,İBB

Şampiyonanın en centilmen Sporcusu İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Muhammet Hamza Bakır, en teknik 
sporcusu İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Salih Aydın, en centilmen antrenör ise İstanbul Güreş İhtisas 
Spor Kulübünden Hüseyin Uzuner seçildi.
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ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK ve ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME..!

Öğrenilmiş çaresizlik; kişinin herhangi bir alanda çok sayıda başarı-
sızlığa uğrayarak, gayret göstermeye çalışsa da hiçbir şeyin değişme-
yeceğini, olayların kendi kontrolünde olmadığını, o konuda asla başarıya 
ulaşamayacağını düşünüp bir daha deneme cesareti göstermemesidir.

Öğrenilmiş çaresizlik; belli bir durumda sürekli olarak olumsuz tep-
ki alma deneyimi sonucunda ortaya çıkan, başarısızlığı kökten kabul-
lenme durumudur. Başarısızlığı kabulleniş öylesine güçlüdür ki bazen 
başarısızlığın önündeki tüm engeller kalksa da kişi başarısız olacağına 
inandığı için engelin kalkmış olduğunu fark bile edemez..!

Öğrenilmiş çaresizliğin en temel göstergesi, belli bir olay tipinin sü-
rekli olarak olumsuz bir sonuca varacağına inanmak, bu olumsuzluğu değiştirmek için yapıla-
bilecek bir şey olmadığına inanmaktır. Daha da kötüsü, öğrenilmiş çaresizlik girdabına kapılmış 
kişinin tek handikabı sadece belirli bir konuda başarısız olmakla sınırlı kalmıyor aynı zamanda 
kişinin ruh sağlığı ve kişisel gelişimi de olumsuz etkileniyor.

Görüldüğü gibi başarısızlıktan sakınmanın en aşırı şekline öğrenilmiş çaresizlik adı verilmek-
tedir. Bu ve buna benzer durumlar sporda dolayısıyla güreşte de sık rastlanan bir husustur. 
Bu güreşçinin ne yaparsa yapsın, ne kadar çalışırsa çalışsın başarısız olmaya mahkûm oldu-
ğu algısıdır: “Ne yaparsam yapayım ne kadar çok çalışırsam çalışayım başarısız olacağım.” 
Akademik ve sportif ortamlara öğrenilmiş çaresizlik, başarısızlığın içsel tutarlılık açıklamasıyla 
ilişkilidir: “Aptal/zayıf olduğum için mağlup oldum, bu her zaman mağlup olacağım anlamına 
geliyor.” Tekrar eden başarısızlıklara uğrayan güreşçiler olumsuz geri bildirimden kendilerini 
korumak için “savunmacı kötümserlik” geliştirmektedirler.

Öğrenilmiş çaresizlik aile veya antrenörlerin ödül ve cezaları yordanamayan (yordama: Bir 
şeyi önceden tahmin etmek anlamına gelir. Geleceği bilimsel veya istatistiksel yöntemlerle tah-
min etmektir), tutarsız bir şekilde kullanmalarından ortaya çıkabilir. Bu durum güreşçilerin, ba-
şarılı olmak için yapabilecekleri çok az şey olduğuna inanmalarına yol açar. Örneğin, öğrenme/
uygulama/yapma güçlüğü olan güreşçiler, başarısızlığa diğer güreşçilerden daha çok çaresiz-
lik davranışıyla tepki verebilirler.

Böyle güreşçilere yapılabilecekler sırasıyla;

a. Başarı fırsatlarını küçük adımlarla vererek,

b. Anında geri bildirim sağlayarak,

c. Tutarlı beklenti ve izleme yaparak öğrenilmiş çaresizliği önleyebilir veya hafifletebiliriz.

Güreşçilerimizin Öğrenilmiş Çaresizliğin Üstesinden Gelebilmelerine Nasıl Yardımcı 
Olabiliriz?

Öğrenilmiş çaresizlik kavramı, öğrencilerin kendilerinden, arkadaşlarından, okul yaşan-
tılarından ve öğretmenlerinden/antrenörlerinden aldıkları olumsuz geri bildirimlere dayanan 

Dr. Beytullah DÖNMEZ Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi, Güreş Fed. Eğt. Kurulu Üyesi
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şartlanma süreci aracılığıyla, akademik yönden başarısız olabileceklerini savunan kuramlardan 
türetilmiştir. Çeşitli araştırmalar öğrencilerin sürekli bir biçimde başarısız olduklarında sonunda 
denemekten vazgeçtiklerini göstermektedir. Bir başka ifadeyle çaresizliğe şartlanmış olmakta-
dırlar. Bu ve benzer şartlar sporcular dolayısıyla güreşçiler için de geçerlidir. 

Özellikle minikler, yıldızlar, gençler kategorilerinde çalışan antrenörler, olumlu geri bildirim 
sistemleri, başarı garantili yaklaşımlar, öz-saygı programları, yeniden amaç yapılanması, yük-
leme eğitimi gibi çeşitli yollarla güreşçilerin bu sendromla yüzleşmesine yardımcı olabilirler. 
Aşağıda vermeye çalıştığımız genel ilkeler tüm güreşçilere özellikle de başarısızlığı kabullenme 
eğilimi gösterenlere yol gösterebilir. 

a. Her zaman olumlu yönleri vurgulamak: Güreşçilerin güçlü olduğu yönleri bularak bun-
ları ön plana çıkarmak. Her güreşçinin iyi yaptığı/yapabileceği teknik/teknikler vardır. Ancak 
bu gücün kendilerinde var olduğuna emin olmaları gerekir. Örneğin güreşçi yer tekniklerini 
sevmesine rağmen bu teknikleri uygulamada zayıf olabilir. İlerleme sağlamak için güreşçi-
lerin antrenmanlarla ek çalışmalar yaparak sevdiği teknikler üzerinde başarılı olmaları sağ-
lanabilir. Bir kez güveni yerine geldiğinde başarısız olduğu tekniklerin uygulamasında yavaş 
yavaş başarılı olmaya başladıkları görülür. 

b. Olumsuz tutum ve davranışları dışarıda bırakmak: Güreşçilerin başarısızlıkları önem-
siz olarak değerlendirilmeli ve üzerinde ciddi olarak durulmalıdır. Başarısız bir durumdan 
sonra güreşçi ile başarısız olduğu teknikler üzerinde konuşulmalıdır. Daha sonra güreşçiden 
tekniğini geliştirmek için bir plan yapması ve bu yaptığı planı beraber tartışarak, planın nasıl 
gerçekleştireceği ile ilgili karşılıklı işbirliği yapmalıdır.

c. Uygulanabilen teknikten yeni tekniğe, gelişmiş düzenleyiciler ve rehberli keşifler 
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kullanılarak gidilir: Bazı güreşçiler yabancı oldukları teknik, fikir, beceri ve kavramlarla il-
gili zorluklar yaşayabilirler. Aynı güreşçiler kendi sevdikleri ve benimsedikleri ayrıca kendi 
fiziksel özellikleriyle ilişkilendirdiği teknikleri daha kolay öğrenir ve uygulayabilirler. Örneğin, 
gençler kategorisinde çalışan bir antrenör bir tekniğin kültürel/yerel bir kaynağının da oldu-
ğunu anlatarak örneklerle tekniği kültür ve yaşam biçimi ile özleştirebilir. Dahası Japonların, 
Amerikalıların, Rusların vb. ülkelerin sık uyguladıkları kendilerine özgü stilleri antrenmanda 
uygulamalı olarak çalışmalar yapabilirler. Böylece antrenmana katılan diğer güreşçiler, bir 
başka güreşçinin uygulama zorluğu çektiği tekniği sonuçta uygulayabilir hale getirmesine 
katkı sağlayabilir.

Öğrenilmiş çaresizlik bireyin davranışlarının sonunda başarısızlığa yol açacağına inandığı 
deneyime dayanan beklenti olduğu ifade edilmişti. Çağımızda bu durum ile hemen hemen her 
bir birey karşılaşabilir. Önemli olan bu durumun aşılabilen bir hal olduğunun bilinmesidir. Bu 
gibi durumlarda antrenörün güreşçilerinden beklentisi ve onlara yönelik çalışmaları güreşçiler 
üzerinde olumlu etkiler yapacaktır. 

Güreşçilere öğrenebilecekleri, yapabilecekleri güvenini iletmek çok önemlidir. Karşıt bir du-
rumun iletilmesi ise - güreşçinin öğrenemeyeceğinin/yapamayacağının –  kötü bir fikir olacağı 
açıktır. Bugün çok az sayıda antrenörün bunları dile getirdiği görülmektedir. Antrenörler için 
güreşçilerine olumlu beklentilerini iletebilecekleri (veya olumsuz olanları iletmekten sakınabile-
ceğiniz) birkaç yol önerebiliriz. Bunlar;

1. Güreşçilerin tepki vermesini beklemek (yapmalarını, denemelerini sabırla beklemek),

2. Güreşçiler arasında gereksiz başarı/başarısızlık ayrımlarının yapılmaması,

3. Her bir güreşçiye eşit davranılmasıdır (ön yargılardan uzak durmak).

Son söz olarak; geçmişteki başarısız sonuçlara takılıp kalmayın eğer bizi yaratan Allah sü-
rekli geçmişimize bakarak yaşamamızı isteseydi gözlerimiz ensemizde olurdu.!!! Geçmişteki 
başarısızlıklarımızı sürekli gözümüzün önünde tutmak isteseydi, şakaklarımıza dikiz aynası ko-
yardı. Geçmişteki başarısızlıkları ne unutun ne de büyütün. Geçmişin kötü izlerini geleceğimizi 
şekillendirmesine izin vermeyin.

Yolun en zorlu anlarında içinizdeki ses ikiye ayrılır. Biri, “devam et” der, diğeri “vazgeç.” İnanç 
ile şüphe arasında savrulursunuz. Sonuç alıncaya kadar kesin sonuç yoktur. Kazanabilir veya 
kaybedebilirsiniz. Kesin olmayan yolda kesin bir kararlılıkla yürümemiz gerekir. Tereddütlerinizin 
kafanızdan ayağınıza inmemesi gerekir. Yorulursanız da yola devam etmelisiniz.!!!

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin eski başkanı Nelson Mandela: “Ben hiç kaybetmem. Ya kaza-
nırım ya da ders alırım” sözü hep aklımızda olmalıdır.
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GÜREŞTE KİŞİSEL BAKIM VE HİJYEN 

Hastalıkların bulaşması kişilerin birbirine teması (deri enfeksiyonları, 
kanla taşınan mikroplar gibi), havadaki damlacık yayılması (soğuk al-
gınlığı, grip ve kızamık gibi viral enfeksiyonlar) veya yaygın enfeksiyon 
kaynaklarına maruz kalmasıyla (mikrop taşıyan nesneler, besin zehir-
lenmesi gibi) oluşabilir. Genel popülasyon ve sporcular benzer enfek-
siyonlara maruz kalmaktadır (Howe W. B. vd., 2015).  Türk Dil Kurumu 
hijyen kavramını “Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için 
yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü” şeklinde 
tanımlamaktadır. 

Yazının başında belirtilen sağlık sorunları ile hijyen arasında bir ilişki 
olduğu aşikar bir gerçektir. Bu bağlamda antrenman ve müsabaka alanlarında sağlığı olumsuz 
etkileyecek tedbirler alınmalı ve sporcuların kişisel temizliklerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 
Bu noktada ilk ve en temel kural su ve sabun kullanma alışkanlığı kazanmaktır. Ayrıca ılık bir su 
ile antrenman ve ya müsabaka sonrası duş almak gerekmektedir. Sıcak su ile alınan duş deride 
soyulmalara ve enfeksiyonlara karşı daha savunmasız bir duruma gelinmesine neden olacaktır 
(Konar N. 1994). Sporcular ve diğer ekip üyeleri, başkalarının oral farinjiyal salgılarına ma-
ruz kalmamak için su şişeleri veya kovalar gibi ortak içme suyu kaynaklarını paylaşmamalıdır. 
Sporcular havlu, pet veya diğer gereçleri paylaşmamalıdır. Merhemler ve tozlar ortak kaplardan 
elle dağıtılmamalıdır. Atletik giysiler sık sık, tercihen her kullanımdan sonra yıkanmalıdır (Mast 
E. E. Ve Goodman R. A., 1997). 

Temas sporlarında önemli bir sağlık sorunu da deri enfeksiyonlarıdır. Güreş branşında mü-
sabaka ve antrenman esnasında sporcularda deri teması söz konusu olduğundan deri enfek-
siyonları bulaşması yaygın bir durumdur. Ülkemizde yapılan ve 202 güreşçinin katıldığı bir araş-
tırmada güreşçilerin deri enfeksiyonlarına yakalanma oranının % 57 olduğu ortaya konmuştur 
(Kaynar Ö. vd., 2017). Tahran’da 28 farklı kulüpte yer alan 411 güreşçinin incelendiği başka 
bir çalışmada da katılımcıların % 52 oranında deri enfeksiyonu yaşadığı rapor edilmiştir. Aynı 
çalışmanın raporuna göre deri enfeksiyonu olan katılımcıların sadece %39’u deri enfeksiyonları 
nedeniyle antrenman seanslarını kaçırmıştır (Kordi R. vd., 2007). Güreşçilerin derinin bulaşıcı 
hastalıklarını önlemek ve tedavi etmek için en iyi seçenek alkol içeren antiseptiklerin kullanıl-
masıdır (Martykanova D. S., 2019). Temas içeren sporlara katılan sporcular için, cilt yaraları ve 
potansiyel olarak enfeksiyöz deri lezyonları, spor aktivitesi sırasında kan veya sıvının sızmasını 
önleyecek şekilde bandaj veya basit sargılarla güvenli bir şekilde örtülmelidir.

Kan ile bulaşan sağlık sorunlarının başkalarına bulaşmaması adına antrenman ya da mü-
sabaka esnasında kanama olması durumunda derhal müdahale edilmelidir. Kan olan bölge 
temizlenmeli ve kanama durdurulmalıdır. Ayrıca az bile olsa kan olan mayo ya da ekipmanlar 
değiştirilmeli ve detaylı bir şekilde dezenfekte edilerek temizlenmelidir (Mast E. E. ve Goodman 
R. A., 1997).

Sağlık personeli ve uzmanlar tarafından “Kişisel Hijyen ve Öz Bakım Uygulamaları” konusunda 

Prof.Dr. Adnan ERSOY Dumlupınar Üniversitesi, BESYO Müdürü 
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sağlık eğitimi programları hazırlamalı ve sporcuları bu konuda bilgilendirmelidir (Pepe K. vd., 
2012). Bu programlar dâhilinde alt yaş gruplardan başlamak kaydı ile hayat boyu ve spor ya-
şamı içinde sporcuların hijyen alışkanlıkları kalıcı alışkanlıklar ve disiplin olarak kazandırılmalıdır.

Bu genel bilgiler de dikkate alınarak güreşte vücut bakımı ve hijyen ile konusunda ortaya 
çıkabilecek sağlık sorunlarıyla ilgili alınabilecek tedbirleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

- Özellikle antrenman için kullanılan güreş minderi olmak üzere sık aralıklarla dezenfekte 
edilip bakteri oluşumu önlenmelidir.

- Antrenman ve müsabaka için yeni açılmış minderler ciddi bir temizlikten sonra 
kullanılmalıdır.

- Antrenman ve müsabaka salonları, antrenman, müsabaka öncesi ve sonrası 
havalandırılmalıdır.

- Minder dışındaki kullanım alanları da sık sık temizlenerek minderin üzerine giriş çıkışlar-
da zararlı maddelerin mindere taşınması engellenmelidir.

- Antrenman alanında bulunan ve genel kullanıma açık olan alet ve yardımcı aparatlar( 
manken, dambıl, bar vs.…) sık aralıklarla dezenfekte edilmelidir.

- Sporculara mindere giriş çıkışlarında terlik kullanımı alışkanlığı kazandırılmalı, özellikle 
aralarda lavabo, tuvalet kullanımında bu alanlara ayakkabı ile giriş çıkışların önlenmesi gerekir.

- Antrenman alanına temiz kıyafetle gelinmesi sağlanmalı, sporcu yanında yedek tişört ve 
terini silmek üzere sadece kendinin kullanacağı bir havlu bulundurmalıdır.

- Temiz bir güreş ayakkabısı olmadan çıplak ayakla veya çorapla kesinlikle mindere 
çıkılmamalıdır.

- Güreş ayakkabıları da yoğun tere maruz kaldığından bakteri oluşumunun önüne 
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geçilmesi için belirli aralıklarla yıkanmalıdır (Kürkçü R. ve Özdağ S., 2005).

- Antrenmanlarda ter emici özelliği olan malzemeler tercih edilmelidir.

- Herhangi bir cilt rahatsızlığı (mantar, egzama, bulaşıcı sedef vb.) ve açık yarası olan 
sporcuların tedavi süreci tamamlandıktan sonra antrenmanlara dâhil edilmesi sağlanmalıdır.

- Su ve sporcu içecekleri gibi ürünleri sadece kendinin kullanacağı bir malzemeden 
tüketmelidirler.

- Kişisel vücut bakımını düzenli bir şekilde gerçekleştirmelidir.

- Bazı sentetik malzemeler sürtünme ile sporcunun kendisinde ve partnerinde çizik ve 
yanık oluşturabilmektedir, bu tür malzemelerin kullanımından kaçınılmalıdır.

- Antrenman ve müsabaka sonrası mutlaka duş alınmalıdır (Yanardağ M. ve Yılmaz İ., 
2017).

Unutmamak gerekir ki, temizlik bizde başlar ve çoğunlukla sağlıkla ilgili problemlerin kayna-
ğı yine biziz… SAĞLIKLA KALIN.
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Misyon

Türkiye Güreş Federasyonu olarak; Araştıran, sorgulayan, katılımcı, 
dinamik, milli manevi değerlerin bilincinde, çağdaş hedeflere ulaşmak 
için uluslararası arenada sportif rekabette en üst düzeyde organizas-
yon yapabilmek.  Alt yapıları oluşturmak, ihtiyaç ile sorunları tespit et-
mek, güreş alanında politikalar üretmek, uygulamak, desteklemek ve 
topluma  sevdirmek misyonumuzdur. 

Vizyon

Kurumsal yapı ile uluslararası standartlarda, sporda teknolojiyi kulla-
narak bilimselliğe önem veren, ata sporu olan Türk güreşini, gelecekte 
öz güveni yüksek, çevreye duyarlı, yenilikçi, gelişmelere açık, ülkemizi en iyi şekilde temsil 
edecek güreşçilerin yetişmesini sağlayan yapıya büründürmek. Bunun yanında tarihsel başarı-
lara; Olimpiyat, Dünya, Avrupa ile diğer şampiyonalarda imzası olan güreşin, her vakit zirvede 
olmasını sağlamak. 

Amaç

Türkiye Güreş Federasyonunun temel amacı güreşi Avrupa-Dünya ve Olimpiyat şampiyo-
naları başta olmak üzere, uluslararası seviyede başarılı kılmak, itibarını arttırmak ve geleceğini 
güvence altına almaktır. Güreş sporunun yaygınlaşmasını sağlayacak fırsatlar oluşturarak, top-
lumumuzun daha sağlıklı, aktif ve başarılı gençler yetiştirmesine yardımcı olmak, güreşimizi 
dünya spor kültürüne olumlu katkılarda bulunacağı bir yetkinlik düzeyine ulaştırmaktır. TGF 
Mastır planı stratejik olarak sekiz yıllık olarak planlanmış, “2020 TOKYO”, “2024 PARİS “ ve 
“2028 LOS ANGELES” Olimpiyat oyunları ile diğer güreş müsabakalarına katılma amacına uy-
gun olarak hazırlanmıştır. 

Hedefler ve Amaçlar 

Yeni süreçte “PROJELER” ile gündeme gelmenin yanında; Yapılan ve yapmak istenilenler 
sıralanırsa; -2017 yılı aralıktan itibaren kurumsal kimlik oluşturma çalışmasında sona gelindi. 
-2018 Ocak ayından itibaren değişen kurallara adaptasyon için başta A milli takımlarımız olmak 
üzere seminerlerle devam edilmesi, -Tüm kategorilerde yapılan Uluslararası müsabakalarda 
ilk  üçte yer almak, - 2015 Yılından beri devam eden güreş liglerinin sponsorlarla yürütülme-
sinin yanında Türkiye Şampiyonalarını ve diğer müsabakalarına sponsor desteği  almak. İlk 
olarak, 2018 Sezonu içerisinde maddi ve manevi “SPONSORLUK” desteği sağlayan kurum-
lar;  ADANA/YÜREĞİR-ERZURUM/İST.BAHÇELİEVLER – GEBZE-ÇORUM Belediye Başkanları, 
RİZE ÇAYKUR, 2019 Yılında Vehbi Emre-Hamit Kaplan, Turnuvasına İBB ve Çorum Belediyesi  
olmuştur. 

Genel anlamda; SEM(GEM)’ler, YBO’lar ve kulüplerden yetenekli sporcuları keşfetmek. Yaş 
gruplarında kilo düşmenin önüne geçileceği ve yaptırımı olan yönergenin hayata geçirilmesi, 
“Sokak güreşi” projesinin hayata geçirilmesi. (Sokak güreşi projesini İran-Rusya ile ortak olarak 
hayata geçirileceğini ) Yağlı Güreş müsabakalarının kış sezonunda salonlarda devam ettirilmesi 

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 
STRATEJİK HEDEF VE AMAÇLAR 2020/24/28 MASTER PLANI

Ata KARATAŞ Grekoromen Milli Takım Koordinatörü
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(2017 -2018 -2019 Yıllarında Balıkesir Belediyesi-TGF tarafından yapıldı devam ettirilmesi. Kulüp 
sayısı, sporcu sayısı ve yardımcı ekip sayısını arttırmak, Güreş Liselerinin açılmasını sağlamak 
(Pilot olarak, Sivas Ahmet Ayık Güreş Lisesi 2018 yılında Eğitim ve Öğretime başladı), İmam 
Hatip Orta Okul ve Liseleri Türkiye Şampiyonası ve Din Eğitimi  Genel Müdürlüğü ile protokol 
yapıldı. 2020 yılında Türkiye Şampiyonası yapılacak. Sicil-Lisans yetkisinin TGF’ ye verilmesi 
ve tescil yetkisinin verilmesi, Bilim, dergi, takvim, (Müsabaka videoları arşivi) arşiv, müze, Data 
Bank kurulması çalışmalarının hız kazandırılması, Ailelerle işbirliğini sağlayarak, 2015 yılından 
itibaren başlanan yeni süreçte, her alanda, güçlü ekipler kurmanın yanında, güreş alt yapısını 
desteklemek. Bunun için de yeni projeler üretip, uygulamaya konulmasını sağlamak. Amaç 
ve hedeflere geçmeden, RİO 2016’ da beş madalya alan güreşin “Türk sporunun lokomotifi” 
olduğunu ispatladı. Yapılan planlama neticesinde doğru sonuca ulaşıldı. Bu nedenle; Başta 
Dünya Güreş Birliği İstatistiklerinde Türk Güreşinin üst sıralara tırmandığı (2018 sonu itibar ile 
1609 Madalya ile), yurt içinde başta “Yılın Federasyonu”,” yılın sporcusu”, TMOK/Faır-Play’ da 
Antrenör ve Sporcuların ödüllendirilmesi ve diğer dallarda ödüller alması gösterilebilir.      

Kısa vade de hedefimiz; 2020 Tokyo’da  altınlar ve uzun vadede çok madalya ile 2024 Paris’ 
ve 2028 Los Angeles ’ te ise bir çok sıklette ALTIN madalya kazanmak. Hedef kota almak de-
ğil, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda tarih yazmak. Ana Hedef; Geçmişte olduğu gibi 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda da başarılı olmak. 
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın talimatı ile, Türkiye Güreş Federasyonu 
Milli Takımlar Koordinatörü, Adem Varlık tarafından organize edilen, Dopingle mücadele semi-
nerleri Ankara ve İstanbul’da yapıldı.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, 7 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 
Grekoromen Güreş Milli Takımının Doping Seminerinin ardından, 9 Ocak 2020 tarihinde de 
İstanbul’da Serbest ve Kadın güreş milli takımlarına doping ile ilgili seminerler verildi.

DOPİNGLE MÜCADELE

Seminerlere, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) başkanı Prof. Dr. Rüştü Güner, 
Medikal uzman Doğa Derman ve Eğitim sorumlusu uzman Ayla Neşe Soykan katılarak milli 
takımlara dopingle ilgili sunum yaptılar. 
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 59. yıl 
dönümünde kabri başında anıldı.

Ankara’da Cebeci Askeri Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine, Yaşar Doğu’nun oğlu 
Prof. Dr. Gazanfer Doğu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer 
Altunsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman 
Şahin, şampiyon güreşçiler Ahmet Ayık, Selçuk Çebi, Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyo-
nu Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 
Asbaşkanı Ensar Kurt katıldı.

Gazanfer Doğu, anma töreninde yaptığı konuşmada, babasının dün Samsun Kavak’ta anıl-
dığını, bugün de kabri başında tören düzenlendiğini ifade etti.

Baba evlerinin yerinin, güreş federasyonuna hizmet eden bir tesise dönüşmesini talep ettik-
lerini belirten Doğu, “Türk güreşine, herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Ailesini temsilen 
ve bir spor akademisyeni olarak, şampiyonlarımızın çoğunun Ankara’da ilk uğradıkları ev, be-
nim doğduğum ev, bir nevi güreşin mekanı toplanma yeriydi” şeklinde konuştu.

Eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık da Yaşar Doğu’nun Türk milletini en iyi şekil-
de temsil etmiş büyükleri olduğunu ifade ederek, “Hocamız antrenör olarak da Türk sporuna 
büyük hizmetler etmiştir. Hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaşar hoca örnek bir spor ada-
mıydı.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yaşar Doğu için Kur-an’ı Kerim okundu. Daha sonra efsane güreşçi-
nin doğduğu Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünden getirilen toprak ve su, mezarına 
döküldü.

EFSANE GÜREŞÇİLER YAŞAR DOĞU ve HAMİT KAPLAN 
MEZARI BAŞINDA ANILDI

DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU HAMİT KAPLAN 
ÖLÜMÜNÜN 44. YILINDA UNUTULMADI

1976 Yılında vefat eden Olimpiyat Dünya Şampiyonu-
muz Hamit Kaplan ölümünün 44. yılında mezarı başında 
anıldı.

Amasya Hamamözü Belediyesi , Hamamözü Kayma-
kamlığı, İlçe Spor Müdürlüğü tarafından bugün mezarı 
başında anma töreni düzenlendi.

Törene Avrupa, Dünya, Olimpiyat Şampiyonu Mah-
mut Demir ,Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrak-
dar, İlçe Kaymakam Vekili Özgür Kaya, İlçe Spor Müdürü 
Ömer Özdemir ve Minik Güreşçilerden Hamit Kaplan’a 
kabri başında çiçekler bırakarak dualarla andılar.
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ULUSLARARASI YAŞAR DOĞU GÜREŞ TURNUVASINDA 29 MADALYA

Uluslararası 48. Yaşar Doğu Güreş Turnuvasında, 4 Al-
tın, 9 Gümüş ve 16 Bronz olmak üzere, toplamda 29 Ma-
dalya kazanan Türkiye Kadınlarda Şampiyon, Erkekler de 
ikinci oldu. Müsabakaları yerinde takip eden Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu sporculara madal-
yalarını vererek, başarılar diledi.

Başkan Musa Aydın: Sporcularımızı Tebrik Ediyo-
rum

Yaşar Doğu Turnuvası’nı takip eden Güreş Federasyo-
nu Başkanı Musa Aydın, Turnuvada başarı kazanan mil-
li sporcuları tebrik etti. Aydın, “Yaşar Doğu turnuvası 19 
ülkenin katılımıyla gerçekleşti. 250 sporcu burada yarıştı. 
Ben yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diliyor ve 
teşekkür ediyorum. Sporcularımızın aldıkları başarılardan 
dolayı kendilerini de tebrik ediyorum”dedi. 

“Hedefimiz 12 Kota”
Tokyo Olimpiyatları’nda başarılı olacak-

larına inandığını ifade eden Aydın, “Hede-
fimiz tabii ki 12 kota. 4 kadınlar, 4 grekoro-
men, 4 serbest. 12 sporcu ile olimpiyatlara 
katılırsak daha çok madalya alma şansımı-
zın olacağına inanıyorum. 2016 Rio Olim-
piyatları’nda ülkemizin kazanmış olduğu 8 
madalyanın 5 tanesini güreşte kazandık. 
İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da 
aynı başarıya imza atacağımızı düşünüyo-
rum” şeklinde konuştu.

Başkan Aydın, milli güreşçi Taha Ak-
gül’e de geçmiş olsun dileklerini yollarken, 
“2016 Rio Olimpiyatları’nda şampiyon 
olan güreşçimiz Taha Akgül, talihsiz bir 
şekilde sakatlandı. Ben kendisine geçmiş 
olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda 
da mindere dönmesi için dua ediyorum”.
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Şampiyonanın açılışına Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Spor Genel Müdürlü-
ğü Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, 
Yaşar Doğu’nun ailesi ve Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Açılış Töreninde konuşan Murat Kocakaya, Türk spor camiasının Yaşar Doğu’yu her zaman 
minnetle anacağını belirterek, “Tüm sporcularımız, Yaşar Doğu’ya layık olmak için elinden ge-
len mücadeleyi gösterecektir.” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın bir cenaze nedeniyle katılamadığı sere-
monide federasyon adına konuşan Asbaşkanı Zeki Gül, “Yaşar Doğu, hayatında bir kez yenil-
miş, Türkiye’nin zor şartlarında hem sporculuk hem de antrenörlük yaparak Avrupa, dünya ve 
olimpiyat şampiyonluklarına erişmiş, genç yaşta aramızdan ayrıldığı halde geride çok büyük bir 
hizmet bırakmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti devam ettiği sürece anılacak birisi ifadeleri-
ni kullandı.” Zeki Gül Güreşin Atasporumuz olduğunun altını çizerek özellikle belediyelerin bu 
spora destek olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Yaşar Doğu adına düzenlenen turnuva-
ya ev sahipliği yaktıkları için duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Türk spor tarihine adını altın 
harflerle kazıyan bir değer olan Yaşar Doğu, ay-yıldızlı mayoyla çıktığı 47 müsabakanın 46’sın-
dan zaferle ayrılmış, milletimize sevinçler yaşat-
mış ve hiçbir zaman kopmadığı güreşte antrenör 
olarak da sporcular yetiştiren mümtaz bir şahsi-
yet ve örnek bir kişiliktir. Onun bu başarısı, kendi-
sinden sonra gelen sporculara da ilham kaynağı 
olmuştur. Bu anlamlı turnuvaya İstanbul olarak ev 
sahipliği yapmaktan gurur ve onur duyuyorum.” 
diye konuştu.

Yaşar Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu 
ise, “Ailesi olarak eminiz ki Yaşar Doğu’nun ruhu 
şad oluyor. Uluslararası katılımla bu minderlerde 
kaliteli güreşler sergileniyor. Umarım bu turnuva-
daki deneyimlerle Türk güreşçilerimiz uluslarara-
sı başarılar elde eder, dünya ve olimpiyat şampi-
yonu olurlar.” şeklinde görüş belirtti.
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50 Kg
1. Miglena Selishka (Bulgaristan)
2. Evin Demirhan (Türkiye)
3. Aynur Erge (Türkiye)
3. Nasirova Turkan (Azerbaycan)
53 Kg
1. Maria Provolaraki (Yunanistan)
2. Leorda Lulia (Moldovya) 
3. Zeynep Yetgil (Türkiye)
3. Ana Andreea (Romanya)
55 Kg
1. Melda Dernekçi (Türkiye)
2. Dilan Kaya (Türkiye)
3. Esra Pul (Türkiye)
3. Elif Yılmaz (Türkiye)
57 Kg
1. Emese Barka (Macaristan)
2. Bilgna Dudova (Bulgaristan)
3. Mimi Hristova (Bulgaristan)
3. Ramona Galambos (Macaristan)
59 Kg
1. Marsbek Kyzy Nazira (Kırgızistan)
2. Elif Yanık (Türkiye)
3. Nurife Duman (Türkiye)
3. İkranur Akkuş (Türkiye)
62 Kg
1. Aisulu Tynybekova (Kırgızistan
2. Tatyana Omelchenko (Azerbaycan)
3. Elif Jale Yeşilırmak (Türkiye)
3. Elmira Gamborava (Azerbaycan)
65 Kg
1. Monolova Elis (Azerbaycan)
2. Derya Bayhan (Türkiye)
3. Sude Berdan (Türkiye)
3. Aslı Tugcu (Türkiye)

Kadınlar, 2 Altın, 6 Gümüş ve 10 Bronz
Uluslararası 48. Yaşar Doğu Güreş Turnuvasında, 2 Altın, 6 Gümüş ve 10 Bronz olmak üzere, 

toplamda 18 Madalya kazanan Türkiye Kadınlarda Şampiyon oldu.
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68 Kg
1. Adela Hanzlickova (Çekya)
2. Buse Tosun (Türkiye)
3. Anghel Alexandra (Romanya)
3. Netreba Irina (Azerbaycan)
72 Kg
1. Axente Catalina (Romanya)
2. Merve Pul (Türkiye)
3. Vahide Nur Gök (Türkiye)
3. Merve Özer (Türkiye)
76 Kg
1. Yasemin Adar (Türkiye)
2. Nemeth Zsanett (Macaristan)
3. Maria Chamborskova (Bulgaristan)
3. Medet Kzyz Alperi (Kırgızistan)

Takım Sıralaması;
1. Türkiye 190 Puan, 2. Azerbaycan 88 Puan, 3. Bulgaristan 82 Puan 
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57 Kg
1. Georgi Vangelov (Bulgaristan)
2. Abdullaeev Gulomjon (Özbekistan)
3. Petr Konstantinov (Rusya)
3. Khashalov Afgan (Azerbaycan)
61 Kg
1. Hamza Alaca (Türkiye)
2. İntigam Valizade (Azerbaycan)
3. Recep Topal (Türkiye)
3. M.recep Aktaş (Türkiye)
65 Kg 
1. Rahimzade Ali (Azerbaycan)
2. Bolkvazde Edemi (Gürcistan)
3. Hojakov Kerim (Türkmenistan)
3. Bayramov Turan (Azerbaycan)
70 Kg
1. Bekbulatov Ilıas (Özbekistan)
2. Haydar Yavuz (Türkiye)
3. Viktor Rassadın (Rusya)
3. Mustafayev Aghahuseyn (Azerbaycan)
74 Kg
1. Ali Paşa Umarpaşaev (Bulgaristan)
2. Georgi Sulava (Gürcistan)
3. Yakup Gör (Türkiye)
3. Hacımurad Hacıyev (Azerbaycan)
79 Kg
1. Abubakr Abakarov (Azerbaycan)
2. Nuri Temur (Türkiye)
3. Batuhan Kış (Türkiye)
3. M.Nuri Kotanoğlu (Türkiye)
86 Kg
1. Selim Yasar (Türkiye)
2. Ahmed Magamaev (Bulgaristan)
3. Amınıshvılı Sandro (Gürcistan)
3. Nurmagamedov Osman (Azerbaycan)

Uluslararası 48. Yaşar Doğu Güreş Turnuvasında Serbest Erkek Milli Takımı, 2 Altın, 3 Gümüş 
ve 6 Bronz olmak üzere, toplamda 11 Madalya kazandı.

Erkekler, 2 Altın, 3 Gümüş ve 6 Bronz
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92 Kg
1. Aslanbek Albarov (Azerbaycan)
2. Dato Margarashvili (Gürcistan)
3. Irakli Mıtsouri (Gürcistan)
3. Shamil Zubariov (Azerbaycan)
97 Kg
1. Sarıtov Albert (Romanya)
2. Matcharashvılı Gıvı (Gürcistan)
3. Urtashvılı Zurıko (Gürcistan)
3. Ibragımov Magomed (Özbekistan)
125 Kg
1. Cemalettin Magamedov (Azerbaycan)
2. Tanju Gemici (Türkiye)
3. Hasanbay Rakhimov (Özbekistan)
4. Abdullah Güngör (Türkiye)

Takım Sıralaması:
1. Azerbaycan 180 Puan, 2. Türkiye 159 Puan, 3. Gürcistan 123 Puan
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MİLLİ TAKIMLARA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE TESTLERİ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 2020 olimpiyatlarına hazırlık sürecinde 
olimpik sporcuların performanslarını takip edebilmek amacıyla sağlık ve performans testleri 
yapıldı.

Faderasyon tarafından serbest kadınlar, erkekler ve grekoromen A milli takımlara yapılan 
testlerde sporculara 5 ayrı program uygulandı.

1- Desmotec, İsoinertial sistem
   D.11 (alt ekstremite)
   V.12 full (alt-üst ekstremite)
2- Watbtbike bisiklet testi (vingate testi)
3- PK 200 techobody denge-balas ölçümü
4- Metobolik koşu (efor testi)
5- Zlazepod reaksiyon çabukluk testi
6- Polar team pro/gps aerobik,anaerobik performans ölçümü
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