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Musa AYDIN
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı

Çok Değerli Güreş Ailesi

 Güreş Federasyonu olarak, güreş severler, antrenörler, hakemler, yöneticiler ve spor-

cular için eğitim, aktüalite ve bilgi paylaşım amaçlı çıkarmış olduğumuz dergimizin 4.’cü sayı-

sını  yayınlamaktan ve sizlere sunmaktan son derece mutluluk duyuyoruz.

 Dünyada ilk defa yaşanan ve bu kadar büyük bir insan kitlesini etkileyen (Bu güne 

kadar 12,2 milyon) Covid 19 pandemic salgın hastalık döneminde, Güreş Federasyonu olarak 

durmuyoruz,  camiamız adına pandemiye özgü ilklere imza atıyoruz. 

 Bunlar; ilk defa evde kalmak zorunda kalan sporcularımıza uzaktan antrenmanlar 

yaptırdık.  İlk defa uzaktan öğretimle antrenörlerimize ve hakemlerimize seminerler verdik.   

 Federasyon olarak  ilk defa daha önceleri güreşe hizmet etmiş tüm 65 yaş üstü eski 

güreşçi, yönetici, antrenör ve hakemlerimizi hatırlayarak, ziyaretler yaptık ve yapmaya da de-

vam edeceğiz. 65 Üstü yaşlılarımıza evlerinde antrenman yapmaları için Güreş Federasyonu 

eşofmanları hediye ettik. Böylece güreş ailesinin bütünleşmesini ve birlikteliğini sağlayarak  

bu en zor günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. 

 Ayrıca, pandemi dönemine uygun antrenmanlar ile Milli Takım kamplarının nasıl yapı-

labileceğine açıklayan talimatlara ve kılavuzlara dergimizde yer verdik.

 Bundan sonraki sayımızda sizlere koronavirüsden arınmış bir dünya, tamamen nor-

malleşmiş olarak yapılan yarışmalardan, sosyal yaşamlardan haberler, röportajlar, bilimsel 

ve eğitici konuları sunabilmek,

 Dileklerimizle…
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN:
“Pandemi ile Mücadelede Dünyanın Yıldızı Türkiye”

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Hedefimiz Belli, Yolumuz Açık!..

Başkan Musa AYDIN
Federasyon Olarak İlklere İmza Atmaya Devam Ediyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA
Tehlike Geçmedi! Maskeni Tak, Mesafeni Koru!..

Doç. Dr. Celal TAŞKIRAN; UWW Bilim Kurulu’nun Pandemi Salgın Hastalık Sonrası
Güreş Antrenmanlarına Dönüşü ile İlgili Görüşleri

Başkan Musa AYDIN
Mesafeni Koru, Maskeni Tak ve Salıklı Kal Türkiye

Prof. Dr. Recep GÜRSOY
Solunum Sistemi ve Egzersiz

Taha AKGÜL
Pandemi Olması % 100 Hazır Olamayacaktım

Dr. Öğr. Üyesi Beytullah DÖNMEZ
İnsan, Muhteşem Bir Potansiyeldir

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
76 İlimizde, 77 Bin 441 Vatandaşımızı Misafir Ettik

Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN
Kuvvet Antrenmanında Program Dizaynı

VATAN MİLLETİN, İRADE MİLLETİN...

Prof. Dr. Mehmet KUTLU; Üst Düzey Elit Güreşçilerin Fiziksel Uygunluk
Özellikleri ve Mukayeseler

BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASINDA MİLLİLERİMİZDEN 9 MADALYA

Prof. Dr. Recep GÜRSOY
Kas, Kan Akımı ve Egzersiz

Prof. Dr. Ramiz ARABACI
Üst Düzey (Zirve) Performans için Yükselti Antrenmanları

Türkiye Güreş Fedarasyonu; Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda
Toplam 1705 Madalya Kazandı

KOCA YUSUF’U RAHMETLE ANIYORUZ

Pandemi Süresince Kamplarda Alınacak ÖNLEMLER!..

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU’ndan 
Federasyonlara Korona Virüs Uyarısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daya-
nışmayı perçinleyeceğini belirterek, “Allah’ın 
izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazana-
cağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle 
karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, bir taraf-
tan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan 
da salgın sonrası dönem için hazırlık yapma-
lıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
“Tüm insanlık olarak şu an görünmez bir 

düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. 
Türkiye olarak, virüsün yayılmaya başladığı 
ilk günden itibaren gerekli tedbirleri süratle 
hayata geçirdik. Son 17 yılda sağlık alanında 
yaptığımız yatırımlar sayesinde hamdolsun 
salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık. 
Hastahaneler ve sağlık malzeme konusun-
da hiçbir sıkıntımız yok. Onlarca ülkeye yar-
dım gönderiyoruz. Pandemi sürecinde Türkiye 
dünyanın yıldızı oldu. Sağlık konusunda kim 
yardım istemişse yanlarında yer aldık alma-
ya da devam edeceğiz. Sağlık malzemelerinin 
üretimi ve tedariki konusunda ciddi bir sıkıntı 
yaşamadık. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın 
yanı sıra tüm imkanlarımızı zorlayarak kar-
deşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz.

Salgının etkisiyle, aynı zamanda küresel 
çapta bir sosyoekonomik krizle de karşı kar-
şıyayız. Ulaştırma, gümrük, sınır geçişleri gibi 
alanlarda pratik çözümleri en kısa zamanda 
hayata geçirmeliyiz. Serbest, açık ve kurallara 
dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ti-
caretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi, 
tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayati-
dir. 

Gelişmeler, Hazar Geçişli Orta Koridor’un 
güçlendirilmesinin önemini bir kez daha or-
taya koymuştur. Bu ulaştırma koridorunda 
temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık 
sistemlerinin geliştirilmesini teminen somut 
adımlar atmak için iş birliğimizi yoğunlaştır-
mamız gerekmektedir.

Allah’ın izniyle koronavirüsle savaşı el-
bette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya 
gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle 
bir taraftan mücadelemizi sürdürürken, diğer 
taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık 
yapmalıyız.” 

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 
“PANDEMİ İLE MÜCADELEDE DÜNYANIN YILDIZI TÜRKİYE”
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HEDEFİMİZ BELLİ, YOLUMUZ AÇIK!..

 Spor Bakanı Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler Yasemin Adar, Rıza Kaya-
alp ile Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçi  Taha Akgül ve Türkiye Güreş Federasyonu 
Başkanı Musa Aydın ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; 
“Sporcularımız Pandemi Sürecini  Çok İyi Geçiriyor.”

“KORONAVİRÜSÜN OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ”
 Sporculardan antrenmanları ve hazırlık süreçleri ile 
ilgili bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsün 
(Kovid-19) olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yo-
ğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, “Koronavirüs 
salgınında ülke olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden biri olduk. 
Bu süreçte sporcularla iletişimlerini hiç koparmadık. 
Onların hem moral desteği, ihtiyaçları duydukları diğer 
konular bizim sorumluluk alanımız. Spor camiası olarak 
enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.
“SÜREÇTEN BİR KAYIPLA DEĞİL, FIRSAT OLUŞTURARAK 
ÇIKMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR OLUŞTURDUK”
 Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara hazırlanan spor-
culardan yaşanan ertelemenin ardından önemli başarılar 
beklediklerini belirterek, “Bu süreçte olimpiyatlara hazır-
lanan sporcularımıza yönelik özel bazı çalışmalar yürüt-
tük. Bu dönemi avantaja çevireceğimize inanıyorum. 

Zira tüm çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Ve beni sevindiren konu, sadece bizim 
değil, sporcularımızın da bu düşüncede olmaları. Milli sporcularımızın bu süreçten bir kayıp-
la değil, fırsat oluşturarak çıkması yönünde çalışmalar oluşturduk. “Hedefimiz belli yolumuz 
açık,” ifadelerini kullandı.

“BU SÜREÇTE MİLLİ SPORCULARIMIZ HEDEFLERİNİ BÜYÜTTÜ”
 Geçen yıl farklı branşlarda elde edilen tarihi başarıların hız kesmeden devam edeceğine 
inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu sözlerini söyle tamamladı;
“Sporcularımız bu süreçten daha büyük bir enerji ve motivasyonla çıkacaklar. Bu süreci sporu-
muz adına hep birlikte fırsata çevireceğiz. Bu süreçte milli sporcularımız da hedeflerini büyüt-
tü. İnşallah 2021’deki Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile Avrupa Futbol Şampiyonası 
finallerindeki hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu vesile ile çalışmalarını hız kesmeden 
sürdüren tüm sporcularımıza kolaylıklar diliyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve des-
teğimizin hız kesmeden süreceğini bilsinler her zaman onlara her zaman güvenimiz tamdır.”
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Federasyon Başkanı Musa Aydın ve yönetim 
kurulu üyelerinin kararı ile eğitim kurulunun 
çalışmalarıyla (Online) Pandemi şartlarında 
antrenörlük eğitim seminerleri gerçekleştirildi. 
430 antrenörün katıldığı seminerler 15 Haziran 
tarihinde sona erdi. Moderatörlüğünü Milli ta-
kımlar Koordinatörü Adem Varlık’ın yaptığı se-
minerin ilk iki gününde Prof.Dr. Mehmet Kutlu 
tarafından Olimpik düzey güreşçiler için fizik-
sel uygunluk faktörleri,  Prof.Dr. Recep Gürsoy 
tarafından ise Solunum sistemi ve egzersiz ko-
nularını anlatıldı.

9 Haziran Salı günü Türkiye Güreş Fede-
rasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Doc.Dr. Celal 
Taşkıran tarafından pandemi (Salgın) sürecin-
de antrenman ve antrenmanın adaptasyonu 
(uyumu) konusu ele alındı.

10 Haziran Çarşamba günü Dr. Beytullah 
Dönmez antrenörlük iletişim becerileri, farkın-
dalık, farkındalık durakları öğrenmeye motive 
etmek konusunda bilgiler verdi. 

Başkan Musa Aydın; “TÜRKİYE 
GÜREŞ FEDERASYONU 
OLARAK İLKLERE İMZA ATMAYA 
DEVAM EDİYORUZ.”

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 
PANDEMİ ŞARTLARINDA 
ONLİNE ANTRENÖRLÜK SEMİNERLERİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ.

Türk spor tarihinde birçok ilklerin altına imza 
atan Türkiye Güreş Federasyonu tüm Dünyayı 
etkisi altına alan Covid 19 pandemi sürecini en iyi 
değerlendiren federasyonlardan biri oldu. 

11 Haziran Perşembe günü Doc.Dr. Erkan 
Demirkan tarafından kuvvet antrenmanı prog-
ramının dizaynı konusunu anlattı.

12 Haziran Cuma günü Prof.Dr. Ramiz Ara-
bacı yüksek irtifada antrenmanın vücuda etkisi 
konusunda eğitim verdi.

13 Haziran Cumartesi günü Prof.Dr. Hamdi 
Pepe tarafından antrenörlük etik ilkeleri anla-
tıldı.

14 Haziran Pazar günü Prof. Dr. Adnan Er-
soy iletişim becerileri konunda sunum yaptı. 

Seminerin son günü olan 15 Haziran Pazar-
tesi günü Prof. Dr. Mehmet Kutlu ise güreşte 
yetenek keşfetme yaklaşımları ve süreçlerini 
anlatttı.

MUSA AYDIN: TÜRKİYE GÜREŞ 
FEDERASYONU OLARAK İLKLERE İMZA 
ATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa 
Aydın pandemi sürecinde de ilklere imza attık-
larını belirterek “Türk güreşi her zaman ilkleri 
yapmış ve Türk sporunun lokomotifi olmuş-
tur. Salgın süreci başlar başlamaz da “Evde 
Kal Türkiye” mesajlarını yayınladık, ardından 
tüm milli sporcuların evlerinde rahat bir şe-
kilde çalışmaları için malzeme desteği verdik. 
TOHM sporcularımız başta olmak üzere ümit-
ler, gençler ve yıldızlar kategorisinde ki milli 
güreşçilerimizin online bir şekilde antrenman 
yapmalarını sağladık.
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 Hakem semineri ile hakemlerimize yönelik çok önemli bir çalışma yaptık. Teknolojinin de gü-
cüyle bir çok ilklere imza atarak bu sıkıntılı zamanları en iyi şekilde atlatıyoruz. Sadece eğitim 
konusunda değil vefa konusunda da tüm ülkeye örnek olacak bir çalışmayla 65 yaş ve üzeri güreş 
camiasının tüm isimleriyle bir araya geldik. Sıkıntılarını giderdik. Evlerinde hareketsiz kalmama-
ları için eşofman hediye ettik. 

 Milli takım kondisyonerlerimiz tarafından egzersiz programları hazırlatarak kendilerine 
ulaştırdık. Tüm Türkiye’ye vefanın ne olduğunu gösterdik. Pandemi süreci tüm dünyayı olumsuz 
yönde etkilese de, bu süreci en iyi değerlendiren federasyonlardan biri olduğumuz için son dere-
ce memnunuz. Tek temennimiz bu süreci tüm dünyanın bir an evvel atlatmasıdır” dedi.

AYDIN: “SAYIN BAKAN, YAPTIĞIMIZ TÜM ÇALIŞMALARIN BAŞ MİMARIDIR”

Ayrıca Yerel yöneticilerimizin çabaları ve 82 milyon insanımızın üstün gayretleriyle Kurtuluş 
Savaşı’nda, 15 Temmuz’da olduğu gibi başarılı bir mücadele verilmiş, pandemi kontrol altına alın-
mıştır. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizlerle sürekli olarak toplantılar düzen-
leyerek yapılan bu çalışmaların tümünde bizlere yol göstermiştir. Ülkemiz bu başarılı çalışmalar 
sayesinde sporunun her alanında çok daha başarılı olacaktır,”

Tüm çalışmaların baş mimarının Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu olduğunu belirten başkan Musa 
Aydın; “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın or-
taya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanlığı ile 
Bilim Kurulunun gayretleri ve Sayın Ba-
kan Kasapoğlu’nun özellikle yurt dışın-
dan gelen vatandaşlarımızın KYK ya bağlı 
yurtlarda 14 gün süreyle karantinaya 
alınması konusunda ki başarılı çalışma-
ları pandeminin kontrol altına alınmasın-
da büyük bir rol oynamıştır. 
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BAKAN KOCA’DAN İYİMSERLİK UYARISI. TEHLİKE GEÇMEDİ! 
MASKENİ TAK, MESAFENİ KORU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  “Virüs 
gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. 
‘Virüsün etkisi azaldı’ yanılgısı ile 
tedbirleri terk etmeyin” 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların koronavirüsten korunabilmeyi evlerine 
de borçlu olduğunu belirterek, “Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize 
dönelim” 

Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Genç yaşlı, büyük küçük hepimiz, kimi sınırlamalar 
hariç artık ne zaman istersek dışarıdayız. Fakat kısıt kalktı, yaz geldi diye evimiz gözden 
düşmesin. Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz. Dışarıda yeterin-
den fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim” ifadesini kullandı.

“Dünyayı saran koronavirüs 
salgını, yalnızca beden değil 
ruh sağlığını da tehdit ediyor.

 Tüm dünyaya yayılan koronavi-
rüs (Covit-19), beden sağlığımızı olduğu 
kadar ruh sağlığımızı da tehdit ediyor. 
2019 yılı sonbahar aylarında ilk olarak 
Çin’in Wuhan Eyaleti’nde görülen virü-
sün yol açtığı salgın dünyanın gündemi-

ne oturmuş durumda. Bu nedenle koranavirüs birçok insanda korku ve endişeye neden oluyor. 
Virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından çocuk ve yetişkinlerde güçlü olumsuz duyguların 
ortaya çıkmasına neden oldu. Bu da söz konusu virüsün sadece fiziksel değil ruhsal problemlere 
de neden olabileceğini düşündürüyor.
Belirsizlik ve öngörülemezlik,  ‘kontrol eksikliği’ hissetmemize neden oluyor. Tehditlere karşı 
diğer tüm canlılar gibi kendimizi koruma eğilimindeyiz ancak tehdit belirsiz ve potansiyel olarak 
geniş kapsamlı olduğunda ise kendimizi koruyamayacağımızı düşünmeye başlarız. Bu da endi-
şemizi arttırarak alışılmadık davranışlar sergilememize neden olabilir.
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Çocukları nasıl korumalıyız?
 Eğer insanlar medyada salgın ile ilgili görüntülere ve bilgi-
lere tekrar tekrar maruz kalırlarsa bu da yaşadıkları sıkıntı düzeyi-
ni arttırabilir. Bu nedenle bu süreçte ruh sağlığını korumanın etkili 
bir yolu da aşırı koronavirüsü haberine maruz kalmaktan kaçın-
makgerekir. özellikle çocukların bu haberlerden uzak tutulması 
gerektiğini vurguluyor. Çocukların bu durumla başa çıkabilmeleri 
için neler yapılması gerekir.“Bu tür haberleri duyduğunda çocuğu-
nuz kendini üzgün ya da endişeli hissediyorsa onun bu duygusunu 
ifade etmesini sağlayın.
 Yaşadıkları duygularla nasıl başa çıkabileceklerini öğren-

meleri için kendi stresinizle nasıl başa çıktığınızı onlarla paylaşın. Çocuğunuza kendini korumak 
ve riski azaltmak için yapabileceği şeyleri anlatın.

 Aynı çocuğunuz gibi siz de 
koronavirüsle ilgili medya unsurla-
rına aşırı maruz kalmaktan kaçının. 
Bunun yerine, endişenizi gereksiz 
yere şiddetlendiren, korku uyan-
dırıcı haberler veya sosyal medya 

“Korku veren haberlerden uzak durun”

“Bana bir şey olmaz” demeyin!..

Araştırmalar Ne Diyor?

 Koronavirüs’ün insanların davranışlarını nasıl etkilediğini ele alan araştırmalar henüz 
elimizde yok. Ancak geçmiş dönemlerde yaşanan benzer virütik salgınların insanların ruh sağ-
lığını nasıl etkilediği gösteren çalışmalar mevcut. Bu çalışmalar aynı zamanda ruh sağlığımızı 
nasıl koruyabileceğimiz konusunda da bize yol gösteriyor.
 2009 yılında H1N1 virüs salgını sırasında farklı gruplarla farklı ülkelerde yapılmış araş-
tırmalar, gerçekçi ve doğru bilgi düzeyinin koruyucu davranışlar sergilemede en önemli unsur 
olduğunu belirtmekte. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı gibi resmî kurumların yaptığı açıklamaları 
dinlemek ve korunma yolları hakkında doğru bilgi edinmek, hem kendinizi doğru korumanızı 
hem de kontrol algınızı arttırmayı sağlayacaktır.

 2003 yılı SARS salgını ile ilgili yapılmış bir araştırma, kişilerin 
hastalığa ilişkin korku düzeyinin hem koruyucu hem de riskten kaçınma 
davranışlarının görülme sıklığı ile ilişkili olduğunu göstermekte. Burada 
koruyucu davranışlar ile hijyen ile ilgili belirli davranışları, riskten kaçınma 
davranışları ile de tokalaşma, öpüşme, yurtdışı seyahat gibi davranışlar 
kastediliyor. Ancak insanların bu tür davranışları benimsemesi zor olabi-
liyor. Bilimsel çalışmalar; insanların hastalığın ciddi olduğunu, kendilerine 
bulaşabileceğini, öldürücü olduğunu düşündüklerinde ve hastalığa karşı 
alacakları tedbirlerin işe yarayacağına inandıklarında hijyen davranışları-
nı yerine getirdiklerini gösteriyor. Yani optimum düzeyde korku ve endişe, 
harekete geçip kendimizi korumamız için gerekli.

yayınları yerine ulusal sağlık hizmetleri web sitelerini inceleyebilirsiniz” önerisinde bulunuyor.
 Bugünlerde kişilerin ruh ve beden sağlığını korumak neler yapılabilir:“Vücudunuza dikkat 
edin, dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın, düzenli uyuyun. Virüs ile ilgili haberleri okumaya, 
izlemeye ve hikâyeler dinlemeye ara verin. Bunlara tekrar tekrar maruz kalmak, üzücü ve psiko-
lojik olarak yıpratıcı olabilir. Endişelerinizi ve nasıl hissettiğinizi yakınlarınızla paylaşın, sağlıklı 
ilişki ve iletişiminizi sürdürün. Umut, duygunuzu sürdürün.
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 “Bana bir şey olmaz” anlayışı hem kamu sağlığı hem de bireysel sağlık için tehlike 
arz ediyor. Aşırı derecede korku ise depresyon, sağlık anksiyetesi gibi bir takım ruhsal sorunlara 
neden olabilir. Bu nedenle resmi bilgilendirmeleri takip etmek, gerçekçi bir risk değerlendirmesi 
yapmak ve hangi davranışları edinerek kendimizi koruyabileceğimizi öğrenmek bu süreçte hem 
fiziksel hem ruhsal sağlığımızı korumak için çok önemli.

KORONO VİRÜSTEN RUH SAĞLIĞINIZI NASIL KORURSUNUZ?

 *Koronavirüsün yol açtığı kaygı ile baş edebilmek için güvenilir 
kaynaklardan bilgi edinin.

 * Endişenizi gereksiz yere şiddetlendiren, korku uyandırıcı 
haberler veya sosyal medya yayınlarından uzak durun. Bunun yerine ulusal sağlık 
hizmetleri web sitelerini inceleyin.

 *Virüs ve salgın haberlerine aşırı maruz kalmaktan kaçının. Medya tüketimi-
nizi sınırlayın.

 * Çocuğunuz kendini üzgün ve endişeli hissediyorsa, bununla nasıl başa 
çıkabileceğini ve kendini nasıl koruyabileceğini anlatın.

 * Elinizi yıkamak, seyahatleri sınırlamak gibi riski 
azaltabileceğiniz eylem planları yapın.

 * Sürü psikolojisinden kaçının. Sağlık otoriteleri tarafından 
önerilmeyen işe yaramayan eylemleri sırf başkaları da yapıyor diye yapmayın.

 * Hijyen, beslenme, uyku gibi kişisel bakımınıza dikkat edin.

 * Ruh sağlığınızın aşırı endişeden etkilendiğini düşünüyorsanız 
bir ruh sağlığı profesyonelinden destek alın. 



Avrupa şampiyonasında tek altın 
madalya 92 kiloda mücadele eden 
Süleyman Karadeniz’den geldi. 

8-14 şubat 2020 tarihleri arasında  İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasını Türkiye 9 madalya ile tamamladı.
Kariyerinde İlk defa 97 kiloda Büyükler avrupa şampiyonasında mindere 
çıkan Süleyman Karadeniz, sırasıyla  İtalyan Simone Iannottonı’yi (10-0), 
Azerbaycan’lı Aslanbek Albarov’u (11-0) Gürcüstan’lı  Irakli Mıtsouri’yi (7-1)  
ve finalde İsviçreli Samuel Scherrer’i (3-0) yenerek Altın Madalya kazandı 
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DÜNYA GÜREŞ BİRLİĞİ BİLİM KURULUNUN PANDEMİ (SALGIN HASTALIK) 
SONRASI GÜREŞ ANTRENMANLARINA DÖNÜŞÜ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ*

Doç. Dr. Celal TAŞKIRAN   UWW Bilim Kurulu Üyesi

2020’deki COVID-19 salgını sportif antrenmanların yaygın kesintilerine yol açmıştır. Pande-
mi(salgın hastalık) sürecinde; bazı sporcular tesislere ve ekipmanlara erişirken, diğerleri ant-
renmanların uygulamalarını ciddi şekilde sınırlandıran kısmi veya hiç erişime sahip değillerdi. 
Şüphesiz, COVID-19 salgını nedeniyle uzun süreli izolasyon, antrenman periyodunda fiziksel 
yetenekler üzerinde derin bir olumsuz etkisi olmuştur. Fiziksel uygunluğun COVID 19 öncesi 
seviyelere getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Antrenmana dönüşte, bireysel sporcuların 
durumunu dikkate alarak antrenmanın tüm yönlerinin ilerlemesi üzerinde durulmalı ve uygun 
fiziksel ve psikolojik hazırlık ile yapılmalıdır. Güreşten en az 2-4 hafta uzak kalmış olmak, spor-
cularda bir antrenmansızlık durumu oluşturmuş olabilir.

Antrenmanların bu uzun süredir yokluğundan sonra, güreş antrenmanına devam etmek için 
önemli seviyede beklenti ve heyecan olacaktır. Beklendiği gibi bu antrenmana geri dönüş çok 
hızlı bir sürece eğilimlidir. Hızlandırılmış bir dönüş, güreşçiyi sakatlanma riskiyle karşı karşıya 
bırakır. Normal antrenman döngüleri bağlamında, bir sporcuyu sporun taleplerine hazırlamak 
için sistematik bir antrenman planı gereklidir. Antrenman yüklerinin uygun şekilde yönetilmesi 
gerekir. Her sporcu, güreşe özgü çeşitli aktiviteleri ve genel zindeliği koruyarak antrenmana 
geri dönecektir. Her sporcu, zamanları boyunca, önceden var olan sakatlanmalar için iyileşme 
ve tedaviye erişim için çeşitli fırsatlara sahip olacaktır. Bu bireyselleştirilmiş bir yaklaşımı ge-
rektirir (Kagan ve diğerleri, 2020)

ANTRENMANA DÖNÜŞ ÜZERİNE YENİLEME ÖNERİLERİ: 

FİZYOLOJİK

Antrenman kısıtlamalarının ve sınırlandırmalarının fizyolojik düşüşe neden olabileceğini bi-
liyoruz. Bu kondisyon düşmesine karşı koymak için gereken süre yarışmaya dönmeden önce 
verilmezse artan risklerin daha yüksek olması muhtemeldir. Bu özellikle ev hapsinde antren-
man düzeyi kısıtlanmış bireyler için geçerli olabilir. Bu nedenle, yarışmaya nasıl ve ne zaman 
dönüleceğine karar verirken, antrenörlerin ve eğiticilerin kararlarının artan sakatlanma riski 
gibi sağlık sonuçları olabileceğinin farkında olmaları önemlidir. 

Sınırlama nedeniyle antrenmanda daha az yüklenilmesi veya yokluğu bazı fiziksel yapıların 
ve bazı sistemlerin antrenman düşüklüğüyle sonuçlanacaktır. Bu, sakatlanma ve düşük per-
formans ihtimalini artırabilir. Antrenmanın yeniden başlaması üzerine aşırı yüklenmede sakat-
lanmaya neden olabilir. Antrenmana devam etme, yeterli süreye sahip, kapsamlı bir hazırlık 
aşamasıyla başlamalıdır. Bu uygun antrenman hacmini içerir. Aşırı antrenman hacmi, yeter-
siz ilerleme ve antrenman yoğunluğundaki ani bir artış, güreşçilerin tolere etme kapasitesini 
olumsuz etkileyebilir ve aşırı yük sakatlanmasına neden olabilir.

Kısa süreli antrenman yüklenmesi ile uzun süreli antrenman yüklenmesi arasındaki denge 
önemlidir, kısa süreli yüklenmede hızlı bir artış olması, sporcuları uygun uzun süreli yüklenme 
yokluğunda sakatlanmalara karşı savunmasız bırakır. Bu mevcut riskler sınırlı sezon öncesi ha-
zırlık ile birleştirildiğinde sakatlanma sıklığı artar. Bu fenomenin en çarpıcı örneği, 2011 Ulusal 
Futbol Ligi lokavtının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde görülmüştür. 
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Oyuncuların 136 gün boyunca takım tesislerine, sezon öncesi eğitim kamplarına erişmesini 
engelleyen bu anlaşmazlık, tipik 14 hafta olan hazırlık sadece 17 güne indirildi. Antrenman 
kampının ilk 12 gününde, 10 oyuncu aşil tendonunu yırtıp geri dönüşün ilk ayında kaydedilen 
sakatlanma sayısı, tüm sezon boyunca tipik olarak gözlemlenen ortalamanın iki katından 
fazlaydı.

Antrenörler, kayıp zamanı telafi etmek için doğrudan düzenli programlamaya körü körüne 
atlama isteğine direnmelidir. Sporcular takım tesislerine döndüklerinde fiziksel kapasitelere 
ilişkin temel önlemlerin alınması, hasarı uygun bir şekilde değerlendirmek ve sakatlanma riski-
ni bireysel olarak değerlendirmek için bir öncelik olmalıdır. Herhangi bir antrenman yükü izleme 
sürecini derhal eski haline getirmek de önemlidir ve dış yüke tolerans büyük olasılıkla değiştiği 
için, kalp atış hızı değişkenliği ve algılanan efor derecelendirmeleri gibi önlemler, mantıklı yük 
reçetesi ve ilerleme kararları vermede özellikle değerli olacaktır. Önemli olarak, bu, genel fi-
ziksel hazırlığın yanı sıra teknik ve taktik eğitimine de uygun çalışmaları içerir (Impellizzeri ve 
diğerleri, 2020; Trackdemic-Blog, 2020; Casais-Martinez ve diğerleri, 2020).

Güreş gibi ikili bir mücadele sporu, sadece başkalarıyla antrenman yaparken uygulanabile-
cek karar verme amacıyla bir rakibe sahip olmayı gerektirir. Normal şartlar altında, sporcular 
3-6 haftalık bir sezon dışı süreden sonra yapılandırılmış hazırlığa dönecek ve 6-12 hafta bo-
yunca yarışmaya devam edecektir. Güreşçilerin ~ 4-12 hafta boyunca güreşe özgü antrenman 
olmadan kaldıkları ve bu dönemde iş yüklerinin normal rekabet dönemindekinin yaklaşık % 20-
40’ı olduğunu varsayarsak, yüksek sakatlanma riski olmadan tam antrenmana geri dönmek 
için önerilen süre 3-5 hafta olduğu tahmin edilmektedir (Mohr ve ark., 2020).

İstenen Genel ve Özel Antrenman, Hacim ve Yoğunluk Oranları ile Önerilen Yükleme Planları

Yüksek yoğunluklu özel antrenmanın kademeli olarak eklenmesi ile genel bir temel oluş-
turulmalıdır. (Derek Hansen https://ylmsportscience.com/2020/06/21/managing-the-re-
turn-to-sport-after-the-quarantine/)

YÜKSEK YERDE ANTRENMAN İÇİN ÖZEL ÖNERİLER

Birçok sporcu önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde en az bir yüksek irtifa antrenman kampı plan-
lamak isteyecektir. Bu yüksek irtifa antrenman kampları sırasında, sporculardan antrenman 
yükündeki değişiklikleri yönetmeleri ve sosyal olarak diğer sporculara yakın olmaları gereke-
cektir. Sporcular, COVID-19’a daha önce maruz kalındığında alevlenebilecek olan akciğer, kar-
diyovasküler, böbrek ve bağışıklık sistemlerinde irtifaya fizyolojik adaptasyonlar ve hipoksinin 
(oksijen yetmezliği) neden olduğu stresle karşılaşacaklardır. Yüksek İrtifa antrenmanı ayrıca 
hipoksemi seviyesini artırarak ve bağışıklık fonksiyonunu daha da azaltarak COVID-19 enfek-
siyonuna karşı daha fazla duyarlılığa neden olabilir. Yüksek irtifaya maruz kalmadan önce, bu 
sırada ve bunun karşılığında belirli önlemlerin alınması önerilir. Özellikle, hipoksiye karşı erken 
uyum bozukluğu ve solunum problemleri COVID-19 semptomlarını maskeleyebildikleri için dik-
katle düşünülmelidir. Bu COVID-19 sonrası ortamında sporcuların sağlığını korumak için yüksek 
irtifa antrenman programlaması için özel öneriler gereklidir (Manferdelli ve diğerleri, 2020).
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ANTRENMAN KISITLAMASI PERİYODUNDA RİSK GRUPLARI AŞAĞIDA BULUNMAKTADIR

Daha önceleri sakatlanma veya hastalık öyküsü olan güreşçiler: Bunların spora yeniden 
entegrasyonu sırasında yeniden sakatlanma nedeniyle daha yüksek risk altındadırlar. Ayrıca 
daha önceki sakatlanma geçmişine bağlı olarak daha fazla biyomekanik ve nörolojik eksikler 
olabilir. Rehabilitasyon tedavisine normal olarak erişememek, gerektiğinde terapistler tarafın-
dan değerlendirme ve yeniden koşullandırma gerektirir.

COVID-19 enfeksiyonu olan güreşçiler: Solunum ve kardiyovasküler sistem üzerindeki ola-
sı uzun süreli etkiler ve potansiyel olarak değişen kapasite nedeniyle, geri dönüşte etkili bir 
şekilde antrenman yapma yeteneğinin azalmasına neden olabilir. Antrenör, COVID-19’a özel 
olarak bulaşmış olabilecek sporcuların bilgilerini saklamalıdır. Bunun nedeni, sporcunun hedef 
seçilmesi ve zulmedilmekten korunmasının yanı sıra daha sonra takımın geri kalanından hariç 
tutulmasıdır.

Yüksek enfeksiyona bir yanıt olarak tanımlanan COVID-19’daki yüksek enfeksiyon yükü, akut 
solunum sıkıntısı, damar enfeksiyonu, miyokardit(kalp kası iltihabı) ve miyokardit ile ilişkili 
kardiyak(kalple ilgili) olayların, örneğin aritmiler(kalpte ritim bozukluğu (Schellhorn, Klingel ve 
Burgstahler, 2020). COVID-19’dan iyileşen sporcularda, önceden mevcut hastalıklar olmasa bile, 
kardiyovasküler komplikasyonların gelişimi ve uzun vadeli sonuçlar, ör. aritmiler göz önünde 
bulundurulmalı ve tıbbi dikkatli bir takip ile reddedilmelidir. Yakın gelecekte, COVID-19’dan iyile-
şen sporcuların tedavisi ve izlenmesi ile ilgili veriler büyük önem taşıyacaktır. Spor için uygun-
luk soruları ve COVID-19’un sporcular için uzun dönem sonuçları tıbbi destek ekibiyle birlikte ele 
alınmalıdır. Hızlandırılmış bir dönüşten ziyade muhafazakar bir yaklaşım, daha fazla kanıt or-
taya çıkana kadar ihtiyatlı olacaktır. Optimal insan performansı için bu tür bulguların önemi bu 
aşamada belirsizdir ve daha fazla boylamsal araştırmayı garanti eder. COVID-19 yeni olmasına 
rağmen, CoV SARS’ın daha önce salgınları olmuştur. 94 SARS mağduruna yönelik prospektif 
bir kohort(Hastaların ileriye dönük izlenmesi) çalışması, 1 yıllık takipte hastaların yaklaşık üçte 
birinde kalıcı solunum fonksiyon bozukluğu olduğunu bildirmiştir (Barker-Davies, O’Sullivan, 
Senaratne ve ark., 2020). 

COVID-19 veya diğer COVID-19 ile ilgili nedenlerden şüphelenilen veya onaylanan vakalar-
dan dolayı tecrit nedeniyle antrenman ortamına geri dönen sporcular, COVID -19 sonrası ortaya 
çıkan kanıtlara aşina olan bir doktor / tıbbi memurun yönetimi altında bunu yapmalıdır. Ant-
renmana devam etmeye hazır iyileşmiş kişiler için, kardiyak biyobelirteçler(Vücut tarafından 
üretilen kan veya  idrar gibi sıvıların hastalığı belirtmesi) ve görüntülemeyle birlikte dikkatli, 
klinik bir kardiyovasküler değerlendirme yapılması önerilir. Semptomlar ve kardiyakla ilişkili 
objektif bir kanıt bulunmadığı takdirde, yakın klinik takip ile egzersize geri dönüş eğitimi makul 
olacaktır. Testler kardiyakla ilişkili düşündürüyorsa, antrenmana geri dönüş, miyokarditin(kalp 
kası iltihabı) egzersize geri dönüşü ile ilgili kurallarına dayanmalıdır. (Phelan, Kim ve Chung, 
2020; Gov.UK, 2020).

PSİKOLOJİK DÜŞÜNCELER

Coronavirüs Olimpiyat dünyasını altüst etti. Sayısız sporcu, elemelerde ve Oyunlarda sade-
ce her şeyin süresiz olarak bekletildiği söylenecek yarışma planları yaptı. Dünya Şampiyonaları 
veya Son Şans Elemeleri gibi iptal edilen etkinlikler, yarışmak için yıllarca antrenman yapmış 
veya hala Olimpiyatlara katılmaya ihtiyaç duyan sporcular için yıkıcı bir kayıp olabilir. Bazıları 
Olimpiyat hayallerinin bitip bitmediğini merak ediyor olabilir. Sporcular ölüm veya yoğun ya-
şam kaybına benzer acılar yaşayabilirler.

Güreşçiler, antrenman yapamama, potansiyel sağlık riskleri ve iş güvenliği nedeniyle artan 
stresin sonucuna maruz kalabilirler. Uyku eksikliği, yetersiz beslenme ve planlanmamış egzer-
siz nedeniyle fizyolojide daha fazla azalma. Duygusal stres, belirsizlik, sakatlanma ve hasta-
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lık başlangıcı gibi bağlantılar nedeniyle yüksek enfeksiyon potansiyeli vardır. 18-30 yaş arası 
sporcular üzerinde yapılan bir araştırmada, sporcuların gelecekteki performanslarının ne ola-
cağına dair belirsizlik nedeniyle zihinsel olarak tükendiğini ve depresyonda olduğunu gösterdi 
(Thomas, 2020; Noori, 2020).

COVID-19’dan kaynaklanan antrenman kısıtlamaları, önce hazırlığı ve daha sonrada yarış-
maya geri dönüşü etkileyebilecek bir takım psikolojik hususlar ortaya koymaktadır. Bunlar ara-
sında eve hapsolma ve izolasyonun etkisi, kondisyonsuzluğun etkileri, becerinin uygulanma-
ması ve  performansındaki bozulma ve iyileşme ile travma sonrası büyüme fırsatları sayılabilir.

Genel kamuoyunda bildirilen hapsolma ve izolasyon dönemlerinden kaynaklanan psikolo-
jik etkilere ek olarak travma sonrası stres belirtilerin (bir başka deyişle; depresyon, anksiyete, 
bilinç bulanıklığı ve öfke gibi), etkilerden dolayı sporcu kimlikleri daha fazla risk altında olabilir. 

Sporcu kimliği, bir bireyin sporcu rolüyle ne ölçüde özdeşleştiğini ifade eder.

Genellikle sakat veya emekli sporcularda görülen antrenman yapmada, oyun oynamada ve 
hedeflere ulaşmada kapasitelerinin azalmasına yönelik her türlü zorluk, kayıp, kimlik krizi ve 
sıkıntı, duyguları ile ilişkilidir. Sosyal destek ağlarıyla ilişki kurmak, sportif kimliğe yönelik po-
tansiyel tehditlerle başa çıkmak için önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Antrenmansızlığın 
veya dinlenme periyodunun psikolojik etkilerini inceleyen sınırlı bir araştırma vardır. 

Akut dinlenme nöbetleri (örneğin, sezon ortası 2 hafta antrenmanı bırakma) yorgunluk ve 
kas ağrısı gibi bazı sağlık durumlarının öznel algılarını geliştirirken, yüksek antrenmanlı sporcu-
lar tarafından ani bir antrenmanın durdurulması sendromu tespit etme olarak bilinen bir feno-
men oluşturur. Bunlar uykusuzluk, kaygı, depresyon, kardiyovasküler fonksiyonda değişiklikler 
ve iştahsızlık ile karakterizedir. Bu semptomlar(belirtiler) genellikle patolojik kabul edilmez ve 
antrenmana kısa bir süre içinde devam edilirse tersine çevrilebilir; Bununla birlikte, uzun süreli 
bırakma ile semptomlar daha belirgin hale gelebilir.

COVID-19’un insan travması ilişkisi göz önüne alındığında, ruh sağlığı ve iyilik hali için so-
nuçların doğası gereği olumsuz olmayacağı dikkat çekicidir. Büyümenin, davranışsal etkileri ol-
ması muhtemel bilişsel ve duygusal yaşamda derin ve dönüştürücü olumlu değişiklikler içerdiği 
travmatik yaşam deneyimlerine yanıt olarak büyüme potansiyeli vardır. 

Hem bireysel hem de kollektif psikolojik sorunlarda büyüme; travmadan, sporcuların ve ta-
kımların sıkıntılarından ve  takımlarının kısıtlamalarla yüzleşmelerinden kaynaklanabilir. Bu-
nunla birlikte, büyümenin ne ölçüde gerçekleşeceği, kısıtlamaların öncesinde, sırasında ve son-
rasında sağlanan desteğin miktarından ve niteliğinden etkilenecektir. Bir sporcunun aktiviteye 
dönmesi için, yeni gerçekle yüzleşmek için psikolojik olarak hazır hissetmesi gerekir. Takımın 
antrenmana geri dönmeden önce, sporcunun sahip olduğu soruları, endişeleri ve özellikleri 
tartışmak için antrenör ve / veya spor psikoloğu ile bir toplantı yapılması önerilir. Antrenörler 
sporculara spora katılmanın ilk nedenlerini sürekli olarak hatırlatmalıdır: eğlence, arkadaşlık, 
sağlıklı yarışma ve sağlıklı bir vücut oluşturma.

Hem antrenörler hem de psikologlar, kaygı ve psikolojik gerginlik düzeyini belirlemek için 
hem bireysel hem de ekip düzeylerine müdahale etmelidir. Sporcuların bugüne dönmelerine, 
nefes almalarına ve merkeze geri gelmelerinin ip uçlarına yardımcı olun. Bir sonraki etkinlik için 
egzersiz planınıza sadık kalın. Müsabakalar yapılacak gibi antrenman yaptırın. Bununla birlikte, 
bir dünya şampiyonasına katılım ve madalya kazanma gibi uzun vadeli dış hedeflere ayrılması, 
kısa süreli; kas gücünü arttırmak, vücut kompozisyonunu geliştirmek veya yeni bir tekniğe ha-
kim olmak gibi iç hedefler yararlı olabilir. Değişiklikleri bir macera olarak gör; bilinmeyen karşı 
karşıya kalmak için bir meydan okumadır(USOPC, 2020; Stokes ve ark., 2020). 
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MESAFENİ KORU, MASKENİ TAK VE SAĞLIKLI KAL TÜRKİYE

 Dünyayı etkisi altına alana coronavirüs nedeniyle çalışmalarını evde sürdürdüklerini ifade 
eden Soner Demirtaş, ‘’Bakanlığımız, Devletimiz, bu virüsün yayılma hızını düşürebilmek, hasta olan 
vatandaşlarımızı tedavi edebilmek için, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.’’dedi
 Demirtaş, Bizler de vatandaş olarak bu virüsün yayılma hızını durdurmak için bir takım önlem-
ler almak zorundayız. Bunların en başında virüsün yayılma hızını durdurmak için evlerimizde kaldık. 
Çok acil bir işimiz olmadığı sürece, zorunlu olmadığımız sürece dışarı çıkmadık. Devletimizin, milleti-
mizin yanında olarak bu kötü günleri en iyi şekilde atlatmalıyız. Kotrollü olarak ev dışında idmanları-
mıza başladık. 

 Musa Aydın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan 
sürecin, güreşi de olumsuz etkilediğini söyledi.
 Güreşin temaslı bir spor olduğuna işaret eden Türkiye Güreş Federasyo-
nu Başkanı Aydın, “Kovid-19 süreci tüm dünyadaki spor organizasyonlarını bitir-
di. Birçok branşta aynı sıkıntılar yaşandı. Ama güreş temaslı bir spor. Dolayısıyla 
sporcularımız bu süreçte idman yapmakta oldukça zorlanıyor. 
 Tüm sporcularımız evlerinde çalışmaya devam ediyor.” 
 “Biz zaten bu süreç başladığında Macaristan’da olimpiyat elemeleri için 

kamptaydık. Sporcularımız ülkeye döner dönmez 14 gün karantina süreci geçirdi. 
 Bu süreç de dahil olmak üzere teknik heyetimizin hazırladığı programlara uygun şekilde bi-
reysel olarak idman yapıyorlar. Evlerinde çalışmaları için gerekli ekipmanlar da sağlandı. Bizler de 
sürekli olarak güreşçilerimizle telefonda görüntülü olarak görüşüp son durumları hakkında bilgi alı-
yoruz.’’Çünkü sağlık her şeyin başı.” ifadelerini kullandı.

 Zor bir dö-
nemden geçiyoruz 
diyen Rıza Kayaalp, Bu 
dönemde sevdiklerimiz 
ve halkımızın sağlığı 
için evde kalalım. Bu 
süreci en kısa zamanda 
atlatabilmemiz için, 
hepimizin tedbir al-
ması gerekiyor. Ben de 
antremanlarımı evde 
yapıyorum. Sizler de 
zorunlu olmadığınız sü-
rece dışarı çıkmayınız. 
Biz sporcular kontrollü 
olarak çalışmalarımızı 
ev dışında yapmaya 
başladık. Ayrıca bütün 
sağlık çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum, 
özveri ve çabalarından 
dolayı. Mesafeni koru, 
maskeni tak ve sağlıklı 
kal Türkiye.

 Küresel 
anlamda çok fazla 
yayılım gösteren 
korona virüs, ül-
kemizde yoğun bir 
şekilde görülmekte 
diyen Taha Akgül, 
Devletimiz ve sağlık 
bakanlığımız gerekli 
tedbirleri alıyor ama 
milletçe bize de bazı 
tedbirleri almak 
düşüyor. Öncelik-
le zaruri bir işimiz 
olmadığı müddetçe 
dışarı çıkmayalım, 
evde vakit geçirelim. 
Ben şuan evdeyim, 
ailemle birlikte vakit 
geçiriyorum, spo-
rumu şartların el 
verdiği kadar evde 
yapmaya çalışıyo-
rum. Bunlara dikkat 
ettiğimiz sürece 
corona virüsün 
yayılmasını durdu-
racağız. Mesafeni 
koru, maskeni tak ve 
sağlıklı kal Türkiye.

Mesafeni koru, maskeni tak ve sağlıklı kal Türkiye. 
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SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ
Sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturacak 
şekilde düzenlenmiş bir sistemdir. Solunum sisteminin en önemli 
görevleri ise ;
Gaz değişimi; 02’nin alınması, C02’nin verilmesi,
PH ve vücut ısısının düzenlenmesi,
Su ve ısı kaybının sağlanmasıdır 
İki tür solunumdan bahsetmek mümkündür. Eksternal ve internal 
solunum. Eksternal solunum akciğerlerde atmosfer havası ile kan 
arasında, internal solunum ise hücre düzeyinde hücre ile kan arasın-
da meydana gelmektedir.

PROF. DR. Recep GÜRSOY          Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi

Solunum sistemi bir gaz değişini organı (akciğerler) ve akciğere hava girişini ve çıkışını (venti-
lasyon) sağlayan bir pompadan oluşur. Pompa göğüs kafesi, göğüs boşluğu, hacmi arttıran ve 
azaltan solunum kasları, kasları beyine bağlayan sinirler ve kasları denetleyen beyin bölgele-
rinden oluşur.
Solunum sistemi sırasıyla, burun, ağız, yutak (farinks) gırtlak (larinks), soluk borusu (trakea), 
bronşlar (sağ-sol) bronşiol ve alveol adı verilen keseciklerden oluşur.

DİYAFRAM VE DIŞ İNTERKOSTAL KASLAR KASILIR
AKCİĞERLERİN ÖN-ARKA ÇAPI GENİŞLER

YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU UZAR
AKCİĞERİN HACMİ GENİŞLER, BASINCI DÜŞER, HAVA,

YÜKSEK ATMOSFER BASINCINDAN AKCİĞERDEKİ DÜŞÜK
BASINCA DOĞRU HAREKET EDEREK AKCİĞERE DOLAR

A B
DİYAFRAM VE DIŞ İNTERKOSTAL KASLAR GEVŞER

İÇ İNTERKOSTAL KASLAR KASILIR
AKCİĞER KÜÇÜLÜR, BASINCI ARTAR

HAVA, AKCİĞERDEKİ YÜKSEK BASINÇTAN
ATMOSFERDEKİ DÜŞÜK BASINCA DOĞRU HAREKET EDEREK,

AKCİĞERİN ÇABA HARCAMASINA GEREK KALMADAN, DIŞARI ÇIKAR
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Burun: Soluduğumuz hava
burundan alınır. Hava,
burunda nemlenr ve ısınır.
Burundak kıllar da havadak 
toz parçacıklarını tutar.

Soluk borusu: Üst üste
dzlmş kıkırdak halkalardan
oluşur. Soluk borusunun
görev, havanın akcğerlere
letlmesn sağlamaktır.
Soluk borusunun ç br
zarla kaplıdır. Bu zar, toz
parçacıklarını ve mkropları
tutmak çn kaygan ve
yapışkan br salgı üretr.
Tutulan yabancı maddeler
balgam şeklnde dışarı atılır.

Yutak:  Ağız ve burun
boşluğuyla, yemek ve soluk
borusunun brleştğ kısımdır.
Burun ya da ağız yoluyla 
gelen hava yutağa geçer

Gırtlak: Yutaktan gelen havayı
soluk borusuna letr. Gırtlak
kıkırdaktan oluşur ve gırtlağın
çnde bulunan ses teller
le ses oluşumu sağlanır.

Akcğerler: Süngerms
yapıda olan akcğerler br
sağda, dğer solda olmak
üzere k tanedr. Akcğerlern
yapısında, çok nce duvarları
olan alveoller bulunur.
Alveollern çevres çok
sayıdak kılcak damarlarla
çevrldr. Akcğerle kan
arasındak gaz alış verş
alveollerde gerçekleşr. 

Bronşlar ve bronşçuklar: Soluk
borusu, bronş adı verlen k kola
ayrılır. Bu kollardan br sağ, dğer
sol akcğere grer. Akcğerlerde 
gttkçe ncelen brçok dala
ayrılarak bronşçukları oluşturur.
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Kaynak Nuran Hariri: Fizyoloji Atlası, 1989, s:93
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Antrenmanın en belirgin etkisi sporcularda 02 difüzyon kapasitesini artırmaya yöneliktir. 02 
difüzyon kapasitesi oksijenin alveollerden kana difüzyon hızının bir göstergesidir. 02 difüz-
yon kapasitesi, egzersizde sedanterlerde 48 ml/dk iken, yüzücülerde 71 ml/dk, kürekçilerde 
80 ml/dk olarak bulunmuştur.
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VENTİLASYON İÇİN 02 KULLANIMI VE SİGARA

 İstirahat halinde solunum kasları tarafından tüke-
tilen 02 miktarı tüketilen toplam 02’nin % 1-2’sini geçmez. 
Egzersiz sırasında bu miktar % 8-10’a kadar yükselir. Sigara 
kullanımı solunum sırasında hava yollan direncini arttırır. Bu 
ise aynı miktarda havanın ventilasyonu için daha fazla 02’ne 
ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. 

 Şiddetli bir egzersiz sırasında sigara içenlerde ventilasyon için O2 tüketimi, sigara içme-
yenlere göre iki kat daha fazladır. Sigarada bulunan nikotin akciğerlerde bulunan bronşiollerin 
daralmasına neden olarak akciğere girip çıkan hava akımına karşı direnci artırır.
 Bronşiol çeperlerini harap eder. Sigara dumanındaki CO (karbonmonoksit) kanda hemog-
lobin ile bağlanarak kanın 02 taşıma kapasitesini azaltır (%5-10). Sigarada bulunan katran ise 
akciğer kanseri riskini artırır.

ALVEOLER VENTİLASYON

 Pulmoner ventilasyon ile alveolar ventilasyon birbirinden farklı iki solunum 
olayıdır. Pulmoner ventilasyonda atmosferle akciğerler arasında hava değişimi  vardır. 
Alveoller ile akciğerdeki kılcal damarlar arasında gaz değişimi gerçekleşmektedir. So-
lunum sisteminin trakeadan alveollere kadar olan bölümü (hava yollan) anatomik ölü 
boşluk adı verilen yapıyı oluştururlar.
 Anatomik  ölü boşlukta gaz gelişimi yapılmaz ve bu  bölümleri  hava sadece dol-
durup. Bir inspirasyonla alman 500ml havanın yaklaşık 150 ml’si anatomik ölü boşlukta 
kalır. Alveollere ulaşan 350 ml‘ lik hava ise gaz değişiminde kullanılır.  

Solunumsal Parametreler Antrenman Öncesi Antrenman Sonrası

Solunum dakika hacmi (lt/dk)

Solunum frekansı (dk)

Solunum hacmi (lt)

Vital kapasite

İstirahat
maksimal egz.
İstirahat
maksimal egz.
İstirahat
maksimal egz.

7
110
14
40
0,5
2,75
5,8

6
135
12
45
0,5
3,0
6,0

Tablo. Antrenman ve Solunum Fonksiyonları
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 Solunum pons ve medulla oblangatada (omurilik soğanında) yerleşmiş bulunan sinir 
hücrelerinin faaliyetleri ile düzenlenmektedir. Omurilik soğanında yer alan bu merkeze 
solunum merkezi adı verilir.Solunum merkezi direkt veya indirekt olarak kimyasal veya sinirsel 
yollarla uyarılmaktadır. Solunum merkezi ise aşağıdaki etkenlere bağlı olarak solunumu düzen-
lemektedir:
 Akciğer gerilme reseptörleri (duyu alıcıları), Proprioreseptörlerden (eklem, kas ve tendon)
gelen afferent impulslar, Kanda H+ (hidrojen) iyonu artışı, Aort kavisinde ve karotid arterde bulu-
nan kimyasal reseptörlerden kandaki PC02, P02 ve PH’da meydana gelen değişiklikler ile oluşan 
afferent impulslar, Deri ve vücut ısısında meydana gelen değişimler, Hormonal (örneğin epinef-
rin) ve sinirsel etkiler ile solunum düzenlenmektedir.
Şiddetli egzersizlerde 02 tüketimi ve C02 oluşumu 20 kat gibi bir düzeyde artabilir. Normal olarak 
egzersizde solunum artışının oksijen ve karbondioksit miktarına bağlı olduğu düşünülür. Halbuki 
egzersizde solunum artışı; 

Nefes alma

Solunum temel
r�tm�n�bel�rleyen
1. grup hücreler

Ac�l durumda
devreye g�ren
3. grup
hücreler

Solunum hızını
ve g�d�şat�n�
bel�rleyen
2. grup hücreler

SOLUNUM DÜZENLENMESİ VE EGZERSİZ

l)Solunum merkezinin beyin korteksi tarafından direkt uyarılması (nörojenik faktör).

2) Proprioreseptörler tarafından indrekt uyarılması ve  Karbondioksit, oksijen ve hidrojen 
(H+) iyonlarında (hümoral faktör)’ meydana gelen değişime bağlıdır.

GLOMUS 
KAROTİCUM

GLOMUS 
KAROTİCUM

AORTA

EPİNEFRİN,
STEROİD

HORMONLAR

KASLARDAKİ
GERİLİM

RESEPTÖRLERİ
(ALGILAYICILARI)

AKSIRMA,
ÖKTÜRME,
ESNEME,
YUTMA

ŞARKI SÖYLEME
UYKU, HEYECAN,

İSTEMLİ SOLUNUM,
KONUŞMA vb KANIN

ISISI

BASINÇ
ALGILAYICILAR

DERİDEKİ
SOĞUK

ALGILAYICILARI
IX. SİNİR

X. SİNİR
pH’ya DUYARLI

KANADA
O

²
+CO

²

SOLUNUMU DÜZENLEYEN DÖNGÜ

O² miktarı azalınca

solunum sayısı artar

CO  (pH) normal
düzeye ulaşınca

solunum normale döner

² 

PLAZMADA
pH+CO²

PLKANDA
pH+CO²

SOLUNUMU DÜZENLEYEN DÖNGÜ
CO² artınca ve 
pH yükselince

solunum sayısı artar

O
² 

artınca

solunum normale döner

SOLUK
VERME SOLUK

ALMA

AKCİĞER
GERİLİM

ALGILAYICILARI

SOLUNUM MERKEZİ ve
SOLUNUM DÜZENLEYEN ETKENLER

SERVİKAL IV-VIII
TORAKAL I-VII

Kaynak Nuran Hariri: Fizyoloji Atlası, 1989, s:93

Solunum Merkez�
Solunum düzen�

solunum merkez�,
bey�n korteks�
çevre dokulardan gelen

mekan�k ve k�myasal
uyarılar

Solunum merkez�
medullada,
pnömotaks�k merkez
ponsta
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ATMOSFER HAVASI

ANAEROBİK EŞİK

Egzersiz şiddeti arttıkça kaslara taşınan 02 miktarı artarken, gerekli enerjide aerobik sistemle sağ-
lanır. 

Kalp atım hızı

.... km/s
(200 m)

Doku
O 40 mm Hg: Pco 46

² ² ² ²
40 mm Hg;

Çözülmüş Birleşik

² ² 0,29 19,5 0,12 15,1

Venöz Kan Arter Kan Venöz Kan
2,62 46,4 2,98 49,7

0,98 0 0,98 0

Kalp atım hızı

13 km/s
(200 m)

Kalp atım hızı

12 km/s
(200 m)

Kalp atım hızı

11 km/s
(200 m)

Kalp atım hızı

10 km/s
(200 m)

Kalp atım hızı

8 km/s
(200 m)

Kalp atım hızı

Dinlenik

Egzersiz şiddeti belirli noktayı aştığında ise aerobik sistem yetersiz kalmakta ve enerji üretimine 
anaerobik metabolizmalarda katılmaktadır. 

ATP yenilenmesine anaerobik metabolizmalarında katıldığı bu egzersiz şiddetine anaerobik eşik 
adı verilir. Vücudumuzda enerji sağlayan sistemlerin birbirine bağımlı olması ve egzersizin şiddetinin 
artmasıyla birlikte, kaslar tarafından üretilen son ürün olarak laktik asit’ in kas ve kanda birikim hızı, kan 
tarafından uzaklaştırılan laktik asit miktarının üzerine çıkar. İşte laktik asit miktarında kritik artışın başla-
dığı noktadaki egzersiz şiddetine anaerobik eşik adı verilir.

Anaerobik eşik yaş ve cinsiyete göre de farklılık göstermektedir. Gençler yaşlılara, erkekler kadın-
lara göre daha yüksek anaerobik eşik değerine sahiptirler.

Tablo: Kanda Gaz İçeriği

O²
CO²
N²

Alveol
CO

²
(100 mmHg) (40 mmHg)

O
(40 mmHg) (46 mmHg)

CO
²

²

Çözülmüş

²

Birleşik
O

(40 mmHg) (46 mmHg)

CO
²

O
²

(100 mmHg) (40 mmHg)

CO
²

O
(40 mmHg) (46 mmHg)

CO
²

ALVEOL VE DOKUDA GAZ DİFÜZYONU 

Gaz

Venöz kan (Po
mm Hg; %75 Doymuş)

15 gHb içeren 1 dl’sinde ml olarak
Ateriyel kan (Po 95 mm Hg: Pco
Hb %97 Doymuş)

KANDA SOLUNUM GAZLARININ (02-C02) TAŞINMASI
           Gazlar daha yüksek yoğunlukta bulundukları alanlardan daha düşük yoğunlukta bir alana yayılma 
eğilimindedirler.

Atmosferde bulunan havanın deniz seviyesinde 760 mmHg olan hava basınının % 20.9 ‘unu 02,% 004’ünü 
C02 ve % 79’unu N (nitrojen) oluşturmaktadır. 

TRAKEA HAVASI
Atmosfer havası trakea’ya ulaşınca su buharının etkisi ile azalır. Trakea havası su buharı ile doymuş hal-
dedir ve normal vücut ısısında su buharının parsiyel basıncı PH02 47 mmHg’dir. Bu yüzden trakea havası 
760 mmHg’den düşmektedir. Buna bağlı olarakta P02 ve PN ‘de düşer 

ALVEOL HAVASI
Alveole gelen su buharı ile doymuş (nemli) hava akciğerlerde bulunan tortu hacim (residual volüm) ile 
kanşır, böylece P02 lOOmmHg’na düşerken PC02’de 40 mmHg’na yükselir.

Alveole gelen venöz (kirli) kanda P02 (40 mmHg) PC02 (46 mmHg)’ye kıyasla da ha azken, alveol-
de bulunan P02 (100 mmHg) PC02 (40 mmHg)’den daha fazladır. Basıncın daha yüksek olduğu bölgeden 
daha az olan bölgeye doğru difüzyon söz konusu olduğundan difüzyon yönü 02 için kana, C02 için alveo-
le doğrudur.

Akciğerden ayrılan arteriyel (temiz) kanın P02’sini 100 mmHg, PC02’si ise 40 mmHg’dır. Dokuda 
ise PC02 46 mmHg, P02 ise 40 mmHg’dır. Burada da 02’nin dokuya yoğunluk farkına bağlı olarak difüz-
yonu söz konusu iken, dokudan da kana C02 difüze olmaktadır. Böylece venöz kanda P02 40 mmHg’ya 
düşerken PC02 46 mmHg‘ya yükselir.
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GAZLARIN TAŞINMASI

02 akciğer kapilerlerindeki kana geçer ve kan yoluyla dokulara taşınır. Aynı şekilde dokulardanda 
doku kapilerlerine geçen C02 alveollere taşınarak, solunum yoluyla dışarı atılır.

OKSİJEN TAŞINMASI
Kanda 02 iki yolla taşınır.Eritrositler içindeki hemoglobine bağlanarak, Plazmada fi ziksel olarak çözün-
müş (erimiş) halde Eritrositlerde (kırmızı kan hücreleri) bulunan hemoglobine bağlı olarak taşman 02’nin 
miktan % 97 iken, plazmada taşman miktar %3’dür

O O
² ²

Heme Heme

Globin

Heme Heme

O O
² ²

Plazmada Fiziksel Olarak Çözünmüş: C02’nin çok az bir kısmı (yaklaşık % 3’ü) bu yolla taşınır.

Plazmada Bikarbonat (HCO3) İyonu Şeklînde Taşınma: Hücrelerde oluşan karbondioksit (C02)

KANDA KARBONDİOKSİT (C02) TAŞINMASI
Kan yoluyla taşınmaktadır. C02 öncelikle hücreden doku sıvısına ve oradan da doku kılcallarına geçer. 

C02’nin az bir kısmı kan plazmasında erimiş halde taşınırken, büyük çoğunluğu eritrositlere geçer. Kas da kar-
bondioksit taşınması 3 şekilde gerçekleşir.

1.

2.
hücreden kana geçtiğinde eritrositlerin içine alınır. C02 eritrositlerdeki karbonik anhidraz enziminin yardımıyla 
H20 (su) ile birleşerek, karbonik asiti (H2CO3) oluşturur. Karbonik asit hemen iyonize olur ve H+ (hidrojen iyonu) 
ve HCO3 (bikarbonat) iyonu oluşur. H+ iyonları hemoglobine bağlanırken, HC03 iyonları ise eritrositlerden plaz-
maya çıkar ve akciğerlere bu şekilde taşınırlar.

3. Karbomino Bileşiği Şeklinde Taşınma: C02 eritrositler içerisine alındığında, he moglobinin bir protein
grubuyla yani giobinle birleşerek karbominohemoglobin oluşur ve C02 bu yolla taşınır. Karbomino bileşiği ise 
C02 ile plazma proteinlerinin birleşimi ile oluşmaktadır. CO2 ‘nin yaklaşık % 15-27 ‘si taşınmaktadır.



TAHA AKGÜL; “PANDEMİ OLMASA %100 HAZIR OLMAYACAKTIM”

 Yaşar Doğu Güreş Tur-
nuvası ve Avrupa Şampiyonası 
hazırlıkları sırasında antrenmanda 
sakatlanan milli güreşçi Taha Ak-
gül, koronavirüs sürecinde tedavi-
sinin nasıl devam ettiğine ve 2021 
yılına ertelenen olimpiyatlara ha-
zırlık sürecine dair açıklamalarda 
bulundu. Akgül, “Eğer olimpiyatlar 
bu sene yapılıyor olsaydı şu an 
minder antrenmanlarına başlamış 
olmam gerekiyordu. Şu an minder 
antrenmanı istesem de yapamaz-
dım, hala ufak tefek ağrılarım var. 
Ama olimpiyatların ertelenmesiy-
le zaman kazandım.” dedi

 Taha Akgül, “Tedavime devam ederken koronavirüs çok fazla yayılım gösterdi ve tedavim yarım 
kalmıştı aslında. Olimpiyatlar ertelenmeseydi bu omuzla güreşmem çok zordu. Bir şekilde güreşecektim 
ama şampiyonluk zordu. 
 Çünkü hala ağrılarım var ve tam iyileşmiş değilim. Evde, fizik tedavide yaptığım egzersizlerin 
aynısını yapıyorum. Omuzum güçlendikçe daha iyi oluyor. Şu an hala kuvvet antrenmanlarına devam edi-
yorum. Koşuya başlayamadım. Bir kez denedim, sonra ödem yaptı. Ama ağırlık çalışırken sorun olmuyor. 
Evde güzel bir ağırlık salonum var, güç depolamaya devam ediyorum. Her gün farklı bir bölgemi çalıştırı-
yorum” diye konuştu. 

“CUMHURBAŞKANIMIZ, SPOR BAKANIMIZ BENİMLE ÇOK İLGİLENDİ” 
 Sakatlık ve tedavi sürecinde çok destek gördüğünü belirten Akgül, “Başta Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri önemliydi. Ameliyattan sonra birebir arayıp sakatlığımla ilgilendi. 
Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Federasyon Başkanımız Musa Aydın tedavi süre-
cimde bire bir ilgilendiler, sağ olsunlar” dedi. 



“GEREKİRSE GÜNDE 7-8 SAAT ÇALIŞACAĞIM”
“GÜREŞEMEYECEĞİM DEDİĞİM BİR AN OLMADI” 
 Milli güreşçi Taha Akgül, ümitsizliğe asla kapılmadığını vurgulayarak, “Güreşemeyeceğim dediğim 
bir an olmadı. Allah bana bütün güzellikleri nasip etti.
Şu anda da bir sınav veriyoruz. Rabbim bize böyle musibetleri vererek deniyor. İnşallah bundan sonra ki 
süreçte de eğer başarılı olamazsam hiç üzülmem şükrederim. Ümitsizliğe kapılmam, ‘Gelen Allah’tandır’ 
der şükrederim” dedi. 

 Taha Akgül, olabildiğince çok çalışacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir de kimseye 
bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Ben oraya gittiğimde yine başta ülkem için, daha sonra ailemiz ve 
kendim için mücadele edeceğim. Sonuçta olimpiyat şampiyonu olan bir kişiyim, Allah olmayan arkadaş-
larımıza da nasip etsin. Olabildiğince çok çalışacağım. Gerekirse, günde 5 saat çalışıyorsam, 7-8 saatlere 
çıkaracağım. Yemeğimi, her şeyime buna göre ayarlayacağım. Toparlayacağım, ben o inançta bir insanım” 

“MUTFAK İŞLERİYLE PEK ARAM YOK”  
 Koronavirüs sürecinde evde bahçesiyle ilgilendiğini belirten Akgül, “Ben evde vakit geçirmeyi 
seven bir insandım zaten. Şu anda da ailemle birlikteyim. Bazen bahçeye çıkıyoruz, bazen film izliyoruz. 
Antrenman yapıyorum her gün. Günler aslında güzel geçiyor, sıkılmıyorum. Mutfak işleriyle pek aram yok 
açıkçası. Annem ne pişirirse onu yiyoruz. Bu ara biraz İngilizce’ye odaklandım. İngilizcemi geliştirmek için 
çabalıyorum. İngilizce videolar izliyorum. Kelimeler ezberliyor, çeviriler yapıyorum. Pek fazla dizi ve tele-
vizyon izlemiyorum. Genelde televizyondan ya da telefon ve sosyal medyadan haberleri takip ediyorum. 
Oynuyorum, çok da severim. Hep futbol oyunları oynuyorum kardeşimle. Müziği sadece dinlemesini sevi-
yorum. Belli bir tür yok. Kulağıma hoş gelen müzikleri dinlemeyi severim. Çaldığım bir çalgı aleti maalesef 
yok. Bizleri de etkiledi. Sosyal hayatta daha tedirgin olmaya başladık. Ailemizle birlikte olduğumuz için 
mutluyuz, bu pozitif tabi ki ama hijyen konusunda ve sosyal hayatta temas konusunda tedirginiz. Sürekli 
bunları düşünmek bizleri rahatsız ediyor. Ama alışmak zorundayız artık” şeklinde konuştu. 

“ANNEM HER SAKATLIĞIMDA YARAMI SARDI”

 Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha 
Akgül, sol omzundan geçirdiği sakatlığın ardından ailesinin 
hep yanında olduğunu belirtti. Annesinin kendisine her gün 
paça çorbası hazırladığını anlatan 29 yaşındaki sporcu, “An-
nem babam sağ olsunlar; her gün et suyu çorba, paça çorbası 
içe içe idare ettim. Benim küçüklüğümden beri annem sağ ol-
sun her sakatlığımda yaramı sardı. Eve geliriz, evde bakan yine 
annemiz olur. Küçükken de kolum kırılmıştı, evde yine annem 
bakmıştı. 
Şimdi de yine aynı, hiçbir şey değişmedi. Sakatlandık, yine 
geldik evimize. Kıyafetime kadar annem giydirdi. Omuzumu hiç 
kullanamadığım için o dönemi annemin sayesinde aştık. Onla-
rın bizde emekleri çok. Allah onların yokluklarını göstermesin” 
ifadelerini kullandı.

ANNE GÜLBAHAR AKGÜL: ET YEMEKLERİNİ SEVİYOR
 Şampiyon güreşçinin annesi Gülbahar Akgül ise oğlunun yemesi içmesi ile özel ilgilendiğini belir-
terek, “Et türü yemekleri daha çok seviyor Taha. Kendisi giyinmeye başladı. Dün kendi giyinmişti, bugün de 
kendi giyindi. Yavaş yavaş düzeliyor” diye konuştu.

BABA RECEP AKGÜL: SAKATLIĞI DUYUN-
CA DÜNYAMIZ KARARDI
  Milli sporcunun babası Recep Akgül, 
oğlunun durumunun iyiye gittiğini söyledi. Baba 
Akgül, “Avrupa Şampiyonası öncesi Yaşar Doğu 
Turnuvası’nda bir sakatlık yaşadı. Ben de o gün 
tesadüf aramıştım. O da ‘Baba sakatlık geçirdim, 
omzumdaki bağlarda kopma oldu’ dedi. Dünya-
mız karardı. Kendini toparladı, iyiye doğru gidiyor. 
İnşallah daha da iyi olacak” dedi.
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İNSAN, MUHTEŞEM BİR POTANSİYELDİR

«Bir elmann yüreğinde gizlenen tohum, görülmez 
bir elma bahçesidir. Ama bu tohum bir kayaya 
rast gelirse, ondan hiçbir şey olmaz»

Halil CİBRAN
Şimdi size, sol elimde bir meşe palamudu ve sağ elimde bir çakıl 

taşı göstermekte olduğumu varsayın. Sol elimde görmüş olduğunuz bu 
meşe palamudu, kendisi gibi kaç tane meşe palamudu üretme potansiyeli-
ne sahiptir?

- Bu meşe palamudunun bir meşe ağacı olması ihtimali var mı? 
 - Evet, var!

- Peki, bu meşe palamutlarının her birinin bir meşe ağacı olma ihtimali var mı? 
 - Evet, var!

- Demek oluyor ki sol elimde gördüğünüz bu meşe palamudu, kendisi gibi sonsuz sayıda  
meşe palamudu üretme potansiyeline sahiptir.

Öte yandan sağ elimde tutmuş olduğum çakıl taşının üretme potansiyeli sıfırdır. Çakıl taşı ken-
disi gibi çakıl taşı üretme imkânına sahip değildir. 
Siz “potansiyel” nedir bilmezseniz, aklınız, bilinciniz “potansiyel farkındalığı” ile donanmamışsa, elim-
de tuttuğum bu iki şeyi potansiyel açısından ayırt edemezsiniz; her ikisini de bir “nesne” olarak görür-
sünüz. 

Potansiyelin ne olduğunu bilen biri, meşe palamudu ve çakıl taşını farklı algılar ve bunlarla 
ilgili farklı düşünür. Bu kişi, bir tek meşe palamudunda, tüm Türkiye’yi meşe ağacıyla donatacak bir 
potansiyel olduğunu bilir ve bu gözle meşe palamuduna bakar. 
Potansiyelin ne olduğunu bilmeyen biri ise, çakıl taşı ve meşe palamudunu aynı şeylermiş gibi düşü-
nür. Örneğin; ona göre, her ikisi de fırlatılacak bir nesnedir ve eline geçirdiği zaman bilinçsiz olarak 
meşe palamudunu da çakıl taşı gibi fırlatır, atar.

İnsan Potansiyelinin Farkında Olmak
İnsan bir potansiyel olduğunun “farkında olan” ve “farkında olmayan” iki ortamı karşılaştıralım. İnsa-
nın bir potansiyel olduğunun farkında olan ortam, farkında olmayan ortamdan farklı sonuçlar alır mı?
 Bu karşılaştırmayı:

- Ana – Baba – Çocuk,
- Antrenör – Öğretmen – Sporcu,
- Yöneten – Yönetilen, 
- Devlet – Vatandaş ilişkisi olmak üzere dört farklı ilişki alanında yapalım. 

İnsanın bir potansiyel olduğunun “farkında olan aile ortamı” çocuğu bir potansiyel olarak gö-
rür. Potansiyel bilincine erişmiş ailede şu bakış hakimdir: “Bu çocuk kendi özel yetenekleri ve eğitimle-
riyle bu dünyaya gelmiş bir varlık, bir potansiyel yumağıdır.”

Bu potansiyelin ne olduğunu anlamamız ve daha sonra onu pekiştirmemiz çok önemli. Bu 
çocuk müzik, spor, matematik vb. alanların birinde veya birkaçında yetenekli olabilir. Çocuğu yakından 
gözlersek hangi alanda yeteneği olduğunu anlayabiliriz ve bu yeteneğin gelişmesine yardımcı olabili-
riz. 

Dr. Ögr. Üyesi Beytullah Dönmez      Giresun Üniversitesi SBF
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 Onun gelişmesine uygun ortam oluşturmak, bizim sorumluluğumuzdadır.
Böyle bir ortamda çocuk, kendisini özel hissederek büyür; sürüden biri olmadığını, kendine özgü 
bir kişi olduğunu bilir. Kendine güveni vardır. “Ben varım, doğalım, değerliyim, elimden iş gelir ve 
sevilmeye, özlenmeye layığım” duygusunu geliştirir. Güçlü ve mutludur.

 Diğer yandan insanın bir potansiyel olduğunun “farkında olmayan” aile ortamında çocu-
ğa bir potansiyel olarak bakılmaz; daha doğrusu, ana-babanın bilinci potansiyel farkındalığı ile 
donanmadığı için, bakılamaz.

“Çocuk daha doğmadan önce onun hangi mesleğe sahip olması gerektiğine karar verilir; “oğlumu 
makine mühendisi yapacağım, şampiyon yapacağım vb.” “para şimdi futbolda; okutmayacağım, 
onu futbolcu yapacağım” gibi.
Çocuğun kendine özgü bir özü, bir potansiyeli olduğunu bilmedikleri için onu kendi istedikleri 
kalıba sokmaya çalışırlar; ne var ki, bunu yaptıklarının farkında bile değildirler. Keşfetmeye çalı-
şan, inceleyen, onun kim olduğunu merak eden bir gözle çocuğa bakmayanlar; onun gelişmesine 
uygun ortam oluşturma sorumluluğunu hissetmezler.
Böyle bir ortamda çocuk kendini özel hissetmez; sürüden biri olduğunu, kendine özgü bir kişili-
ği olmadığını düşünür. Kendine güveni yoktur. “Ben yokum, bende bir bozukluk var, değersizim, 
elimden iş gelmez ve sevilmeye, özlenmeye layık değilim” duygusunu geliştirir. 

Güçsüz ve mutsuzdur.
SORU: İnsanın bir potansiyel olduğunun farkında olan ailenin çocuğu, farkında olmayan ailenin 
çocuğundan daha iyi gelişme imkanına sahip olmaz mı?
SORU: Farkında olan ailelerin çoğunlukta olduğu bir toplum ile farkında olmayan ailelerin ço-
ğunlukta olduğu bir toplumu karşılaştırdığınızda ne gibi farklar görürsünüz?
SORU: On yıllar ve yüz yıllar içinde bu farklar derinleşerek büyümez mi?

Antrenör – Öğretmen – Sporcu İlişkisi
İnsanın bir potansiyel olduğunun “farkında olan” eğitim ortamındaki bir antrenörün bakışı, far-
kında olan ana babanın bakış tarzına çok benzemektedir. Antrenman alanına girdiği zaman, ora-
da gelişmek için bulunan potansiyeller olduğunun farkındadır; kendi temel işlevinin sporcularına 
bilgi aktarmak, salt beceri kazandırmak değil, onları geliştirmek olduğunun bilincindedir.

 Unutma! Çocuğun kendiliğinden ortama getirdiği merak ve keşfetme isteği, antrenörün 
çok önem vermesi gereken bir hazinedir.
Sporcuların gelişecek potansiyeller olduğunun “farkında olan” antrenör, sporcuları sürekli 
soru sormaya ve katılımcı olmaya teşvik eder; çekingenlik nedeniyle dile getirilememiş soruları 
çocukların gözlerinden anlar ve, “galiba senin sormak istediğin bir soru var; haydi sor!” diyerek 
onları yüreklendirir. 
Soru soran, öğrendikleri üzerinde düşünen ve sorgulayan sporcu, kendini değerli ve güçlü gör-
meyi öğrenir. Kendini değerli ve güçlü gören insan, yeni girişimlere soyunmaktan, hata yapmak-
tan çekinmez, yaptığı hataları başarıya giden yolda atılan doğal adımlar olarak görür.
 
 İnsanın bir potansiyel olduğunun “farkında olmayan” eğitim ortamındaki antrenör ant-
renman alanına girdiği zaman, gelişmek için orada bulunan potansiyeller olduğunun farkında 
değildir. Kendi temel işlevinin sadece bilgi vermek, teknik beceriler kazandırmak olduğunu sanır. 
Antrenörün yüzünün asık olması gerekir ki, çocuklar “çocuk” luk yapmasın ve ondan korksun. 
Bunu gerçekleştirmek için antrenmanın ilk başlarında birkaç çocuğu iter kakar ya da azarlarsa, 
bunun diğerlerine bir ders olacağını bilir.
Soru sormak, öğrendikleri üzerinde düşünmek ve sorgulamak sporcudan istenmeyen davranış-
tır. Böyle bir antrenör, sporcuların gözünde bir pırıltı, içinde bir öğrenme şevki olup olmadığına 
dikkat etmez; daha da acısı bilinci potansiyel farkındalığıyla donanmadığı için, bu pırıltının olabi-
leceğinin dahi farkında değildir.
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 SORU: İnsanın bir potansiyel olduğunun “farkında olan” antrenörlerin ve spor ortamlarının 
çoğunlukta olduğu bir toplum ile “farkında olmayan” antrenör ve spor ortamlarının çoğunlukta oldu-
ğu bir toplumu karşılaştırdığınızda ne gibi farklar görebilirsiniz?

Yöneten – Yönetilen İlişkisi
İnsanın bir potansiyel olduğunun “farkında olan yönetici” yönettiği kişilerin gelişmesine özen göste-
rir; çünkü işteki gerçek verimliliğin insanların potansiyelinin üretime dönüşmesinden geçeceğini bilir. 
Böyle bir yönetici, yanında çalışan insanların gelişmesiyle sürekli ilgilenir, hataları bile gelişim fırsatı 
olarak değerlendirir.
Hata yapıldığı zaman şöyle düşünür: 

  * Aslında bu kişide, hatasız iş yapma potansiyeli var. Ama ya eğitim ya da dikkat eksik-
liğinden bir hata yaptı.
  * Bu kişinin gerekli beceriye sahip olmaması nereden kaynaklanıyor olabilir?
  * İş yerinde gerekli öğrenme fırsatları yaratılmadı mı?
  * Görev verilirken bu görevin gerektirdiği becerilere sahip olup olmadığı araştırılmadı 
mı?
  * Yoksa gerekli becerilere sahip olduğu halde, bıkkınlık, yorgunluk, isteksizlik gibi mo-
tivasyonel nedenlerden dolayı hatalı davrandı?
Yönetici bütün bu soruları takip ederek hatalı davranıştan birçok ders çıkarır ve bir öğrenme ortamı 
yaratır.
İnsanın bir potansiyel olduğunun “farkında olmayan yönetici” yönettiği kişilerin gelişmesine önem 
vermez, onun önem verdiği, potansiyel bilincinin farkında olmayan öğretmen gibi, asık suratlı olmak 
ve çalışanların kendisinden korkmasını sağlamaktır. Herkesin kendisinden ne kadar çok korkarsa o 
kadar çok çalışacağını düşünür ve bu korkunun sürekli olmasını sağlamaya çalışır.
 
 Bu yönetici, “Benden korkun!” demez; korkunun adını değiştirir, “saygı” der. “Bana saygı gös-
terin!” dediği zaman çevresindekiler onun ne istediğini gayet iyi anlar. İşte bir hata yapıldığı zaman, 
kişinin gelişme potansiyeli gibi “iş hayatına yakışmayan” kavramlarla zaman geçirmez. Hatayı yapa-
nı, “ibret-i alem” için en ağır şekilde cezalandırır.
Tabi böyle bir ortamda kimse, yeni bir şey yapmaya cesaret edemez, yaratıcılık süratle ortadan 
kalkar. Ne var ki, yaratıcılık zaten yöneticinin umurunda değildir; o, çevresini “Evet Efendimciler!” le 
kuşatır. Öğrenen organizasyon gibi kavramlarla kıymetli vaktini boşa harcamaz.
SORU: İnsanın bir potansiyel olduğunun farkında olan işyerlerinin üretim ve karları, on yıllar içinde, 
insana değer vermeyen işyerlerinden daha fazla olmaz mı?

Devlet – Vatandaş İlişkisi
 İnsanın bir potansiyel olduğunun “farkında olan devlet yönetimi” tüm kurumlarını bu temel 
anlayış üzerine oturtur. “En önemli hazine, bu ülkenin insanıdır”, diye düşünür. Dil, din, ırk, cinsiyet ve 
yöre ayrımı yapmaksızın, ülkenin her bir insanının olabileceğinin en iyi olmasına imkanlar yaratma-
ya kendini adar. Anayasa, bu temel anlayış üstüne kurulur. Diğer tüm yasalar ve bu yasalara, bağlı 
olarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikler, insan potansiyelinin gelişmesi anlayışıyla uyum içindedir. 

 İnsanın bir potansiyel olduğunun “farkında olmayan devlet yönetimi” ise, insanın bir potansi-
yel olduğunun farkında olmayan yönetici gibi, yönettiği kişilerin gelişmesine özen göstermez. Dev-
leti temsil eden kamu görevlisi de asık suratlı olmaya ve yurttaşların kendisinden korkmasına özen 
gösterir.

Devlet vatandaşına “tebaa” olarak bakar. Vatandaşlarının, ancak yeteri kadar korkması halinde yasa-
lara ve devlete “saygılı” olacaklarını ve vergilerini vereceklerini düşünür.
Bu devlet, “Benden korkun!” demez; korkunun adını değiştirir, “saygı” der. “Devlete saygı gösterin!” 
dediği zaman vatandaşlar onun ne istediğini gayet iyi anlar.
SORU: Her bir yurttaşın bir potansiyel olduğunu kabul eden bir devlet ile vatandaşını tebaa kabul 
eden bir devlet karşılaştırıldığında ne gibi farklar görürsünüz? Bu farklar yıllar geçtikçe derinleşerek 
büyümez mi?
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Öyle görülüyor ki, bir tek “potansiyel farkındalığı” nın bir donanım olarak bilincimizde ol-
ması veya olmaması bile hayatımızda önemli farklılıklara yol açacaktır.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: İnsan muhteşem bir potansiyeldir ve bunun bilincinde olan top-
lumlar, eninde sonunda diğerlerinden daha üstün olur. 

Şimdi aklınıza şöyle bir soru takılabilir: Ben insanın bir potansiyel olduğunu kabul ediyo-
rum, ama bir potansiyelin gelişip gelişmeyeceği konusunda kuşkularım var. “İnsan bir potansiyel-
dir”, dediğimiz zaman, “mutlaka gelişecektir!” de demiş oluyor muyuz? Yani bu insanın potansiyeli 
her zaman gelişir mi?

Ortamın Önemi
Bu soru/sorulara cevap verebilmek için meşe palamuduna geri dönelim. 
Yetişmesine uygun toprak ve iklimi bulunca, meşe palamudu gür bir ağaç olur. Uygun ortamı bu-
lamaz ise, aynı meşe palamudu, en fazla cılız bir ağaç olacaktır.
İster gür, isterse cılız bir ağaç olarak büyüsün, meşe palamudu toprağa bir potansiyel olarak girer. 
Uygun ortam meşe palamudunun potansiyelini tümüyle geliştirirken, uygun olmayan ortam bu 
potansiyelin ancak bir kısmını geliştirir. Bu nedenle geliştirerek gerçekleştirilmiş potansiyelden 
söz edebildiğimiz gibi, geliştirilmemiş ve gizli/örtük potansiyelden de söz edebiliriz. 

Unutma! “İki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar”.
İnsan muhteşem bir potansiyeldir. Bir toplumdaki ana babalar, öğretmenler, işadamları, devlet 
yöneticileri insan potansiyelini geliştirme bilinci içinde davranır ve imkanlar yaratılırsa o toplum 
gelişir ve güçlü olur. Bir ülkenin geleceğinin garantisi, çocuklarını geliştirmek için yarattığı imkan-
larda yatar.

Unutma! İnsan ilişkilerinde kişi, beş temel ilişki ihtiyacını karşılamak ister. Bu ihtiyaçları, 
varoluşun beş boyutu diye adlandırıyoruz. Bunlar;
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüs tedbirleri kapsa-
mında yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını 
belirtti. Kasapoğlu, bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafi r edildiğini açık-
ladı.

Bakan Kasapoğlu:
’’ 76 ilimizde 77 bin 441 vatandaşımızı misafi r ettik’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 
koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgını sonrası yurt dışından getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misa-
fi r edilen vatandaşların karantina sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Yurt dışından gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını açıklayan Bakan 
Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
76 ildeki yurtlarda karantina başlangıcından bugüne kadar 77 bin 441 vatandaşın misafi r edildiğini 
belirterek şöyle konuştu:

 “Cumhurbaşkanı’mızın 
talimatlarıyla, yurtdışından gelen 
vatandaşlarımızı karantina süre-
cini geçirmeleri için yurtlarımızda 
misafi r ettik. Beş yıldızlı otel kon-
forunda ağırladığımız vatandaşla-
rımıza devletimizin şefkatli yüzünü 
gösterdik.
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Çok şükür problemsiz şekilde misa-
fi rlerimizi uğurladık. Memleketlerine gön-
derilen vatandaşlarımız memnuniyetlerini 
bıraktıkları mektuplarla, 
mesajlarla ilettiler. Psikolog ve diyetisyen 
hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal 
faaliyetlerimiz, 
misafi rlerle sağladığımız iletişim, vatan-
daşlarımız tarafından büyük bir memnuni-
yetle karşılandı.”

“Yurt personelimizin gayretleri takdire şayandır”

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarının koronavirüsle mü-
cadelede önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğin-
de, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımız-
la, milletimizle, gençlerimizle, spor camiamızla bu süreci çok güçlü bir şekilde yönettiğimizi 
düşünüyorum. Yurt dışından gelen misafi rlerimizin yurtlarımızdan çıkış işlemleri sorunsuz 
bir şekilde tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın yurtlarda rahat etmeleri için her türlü imka-
nı kendilerine sunduk. Süreç içerisinde büyük emekleri olan yurt personelimizin gayretleri 
takdire şayandır. Adeta bir sağlık ordusu neferi gibi gece gündüz demeden gayret sarf ettiler. 
Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 
vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı öğrenci yurtlarında şu an sağlık 
çalışanları ve Adalet Bakanlığı perso-

neli ile “Sosyal İzolasyon ve Gözlem 
Merkezi” olarak belirlenen yurtlardaki 

İl Sağlık Müdürlüklerince getirilen 
hastalar misafi r ediliyor. 

20 ildeki “Sosyal İzolasyon ve Gözlem 
Merkezi” olarak belirlenen 29 yurt 

müdürlüğünde bin 294 vatandaşımız 
ağırlanıyor,” 
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Kuvvet antrenmanında program dizaynı
Kuvvet antrenman programı dizaynı, istenilen adaptasyonun gelişimi için 
bazı değişkenlerin bir biri ile ilişkili olarak oluşturduğu kompozisyondur.  
Program dizaynı bu değişnelerin hedefe yönelik maniplasyonu ile geçek-
leşmektedir. 

    Program dizaynında dikkate alınması gereken değişkenler

1. Egzersiz seçimi ve sıralaması
2. Egzersiz şiddeti ve kapsamı
3. Setler arası dinlenme aralıkları
4. Tekrarların kaldırma hızı
5. Haftalık uygulama frekansı

 

Bu konuda üzerinde durulması gereken huşular:

1. Sporun uygulanması esnasında ne tür hareketler uygulanıyor?

2. Hangi kas gruplarını kullanıyor ağırlıklı olarak?

3. Sıklıkla hangi bölgelerde sakatlanmalar meydana geliyor?

4. Enerji gereksinimi nedir?

5. Fitness gereksinimleri nelerdir?

6. Donanım ve ekipman olarak neyi gerektiriyor?

7. Test sonuçlarını nasıl olmalı?

8. Haftalık antrenman frekansı nedir?

9. Hedefl ere ulaşabilmesi için antrenman geçmişi ne olmalı?

10. Çalışmanın yapılandırılması: periyotlama, her bir dönemin akıllıca yapılandırılması

Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN Hitit Üniversitesi – SBF 

Kuvvet Antrenmanında Program Dizaynı

En etkili direnç antrenman programları sporcunun ihtiyaçları ve amaçları dikkate alınarak birey-
sellleştirilmiş olarak hazırlanan programdır. 
Dolayısıyla antrenör öncelikle, sporun ihtiyaçlarını analiz ederek sporcusunun gereksiminlerinin neler 
olduğunu bilmelidir. 

              Sporcunun antrenman düzeyinin önemi

Program dizaynı sporcunun antrenman düzeyine dayalı olarak farklılık göstermektedir. Antren-
man düzeyi yeni başlayan ile top elit sporcunun oluşturduğu aralıktır. 
Bu aralığı belirleyen hususlar, 
                -Sporcunun ağırlık antrenman geçmiş,  
                -Mevcut kondisyon düzeyi (kuvvet, güç, dayanıklılık, hipetrofi ) 
               -Spora katılımdan oluşmaktadır. 
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1. Yeni başlayan yada çok az bir deneyime sahip olan birisi adaptasyon için çok geniş bir potan-
siyele sahiptir. 

2. Orta düzeyde bir kişi en az düzenli olarak 4-6 aylık bir kuvvet antrenman geçmişine sahip ve
dikkate değer kuvvet artışları yaşabilir.  

3. İleri düzey, en az 1 yıllık bi geçmişe sahip olan ve dzüenli katılım gösteren bir kişi olarak ta-
nımlanabilir. 

Antrenman statüsünün bilinmesi gelişimin boyutu ve oranının belirlenmesine yardım etme 
olanağı sunmaktadır. 

ACSM, 4 hafta ile 2 yıllık antrenman sürecinde, antrenman statüsüne göre kuvvet artış düzeylerine 
bakıldığında, 

-Yeni başlayanlarda % 40, 

-Antrene olanlarda % 16- 20; 

-İleri düzey sporcularda % 2-10 

Tüm egzersizler konsantrik, eksantrik veya izometrik kas hareketlerinden oluşur. 
Her bir dinamik kas kasılması eksantrik ve konsantrik kasılmaları içermektedir. Fizyolojik olarak, 
eksantrik kasılmalar daha geniş bir kas yüzeyinde büyük oranlarda kuvvet meydana getiriler. 

Eksantrik kasılmalar, konsantrik veya izometrik kasılmalara göre daha yüksek düzeyde kas 
hasarı ve kas gelişimi oluşturular.  

Dinamik kas kuvvet çalışmasında eksantrik evre vurgulanırsa daha yüksek düzeyde geliş-
mektedir. 

Dinamik kas kasılmaları konsantrik ve eksantrik kas kasılmalarından oluşur dedik, dolayı-
sıyla, eksantrik ve konsantrik kas kasılmasının arasında kasılma süresi biraz uzarsa isometrik kas 
kasılması oluşur. 

-Kavrama hareketi isometrik kas kasılmasını sağlamaktadır. Parmak, başparmak ve bilek 
kasları ağırlığı tutma esnasında müthiş derecede isometrik olarak kasılırlar. Kavrama kuvvet antren-
manı büyük ölçüde isometrik kas hareketerine dayalıdır. Bir bacak kaldırma ve plank duruşu baskın 
bir şekilde isometrik kas kasılmasıdır. 
İki tür egzersiz seçilebilir:

Direnç antrenmanında program dizaynında dikkate alınması gereken değişkenler 

Direnç antrenman programını oluşturan değişkenler, 

a) kullanılan kas hareketi,
b) şiddet
c)) kapsam
d) egzersiz seçim  ve çalışmanın yapısı,
e) egzersizin sırası
f)) setler arası dinlenme aralığı,
g) tekrar hızı,
h) antrenman frekansı.

Bu değişkenlerin yerlerinin değişimi antrenman uyarımı ve motivasyonu artıracaktır. 

1. Egzersiz seçimi:
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a) Total vücut çalışmaları: Tüm vücut bölgelerini içine alan büyük kas gruplarının çalışma-
sını içeren egzersizlerdir (her bir büyük kas grubuna 1-2 egzersiz ).

b) Üst – alt vücut:   2 farklı gün veya antrenman biriminde, çalışmanın birinde üst vücut
çalışması, diğer gün veya antrenman seansında alt vücut çalışmasını gerektirmektedir.

c) Kas gruplarının ayrılması: Bir çalışma esnasında belli kas gruplarının çalışılmasını içer-
mektedir.

-Tek eklemli, çok eklemli. 
-Tek eklemli hareketler bir eklem veya kas grubuna baskı uygularken, çoklu eklemler birden 

fazla eklem ve kas grubuna stres oluşturmaktadır. Her iki eklem hareketleride spor ve sporcuya 
bağlı olarak dikkate alınarak kas kuvvet gelişimini artırabilir. 

-Çok eklemli hareketler, bench press, omuz press ve squat gibi daha kompleks ve kas kuv-
vet artışını daha fazla sağlamaktadır.

2. Egzersiz seçimi ve çalışma yapısı:
Herbir çalışmada çok sayıda kas grubunun antrene edilmesi dikkete alınması gereken hu-

sustur. 

Temelde üç farklı çalışma yapısı vardır. 

ACSM’s Foundations of Strength Training and Conditioning © 2012 by American College of 
Sports Medicine 11. Chapter Resistance Training Program Design Sayfa 197. Alıntılanmıştır. 
Total-Body workout: tüm vücut çalışması, Upper-Body Workout: üst vücut çalışması, split routine: 
bölünmüş çalışma( göğüs, triseps)
Direnç egzersiz sıralaması kaldırma performansı ve kuvvet artış oranlarını etkilemektedir. 
-Örneğin çalışmanın ilk evrelerinde uygulanan çoklu eklem direnç egzersizleri daha az yorgunluk 
oluşturacağından dolayı daha fazla tekrar ve dolayısıyla daha fazla ağırlık kaldırmayı sağlarken, 
çalışma sonunda uygulandığında yorgunluk oluşacağından dolayı istenilen gelişimin sağlanmasını 
zorlaştırmaktadır. 
-Sonuç olarak, öncelikle çok eklemli haretlerin yapılması sonra tek eklemli hareketlerin yapılması 
daha uygun olmaktadır. 

Total vücut çalışması

1. Büyük kas grupları küçük kas gruplarından önce çalışılmalıdır.

2. Çoklu eklem hareketleri tekli eklem hareketlerinden önce çalışılmalıdır.

3. Güç antrenmanı için: en kompleksten en basite doğru çalışılmalıdır.

4. Üst ve alt vücut hareketleri dönüşümlü çalışılmalıdır. Ya da itme ve çekme hareketleri dönü-
şümlü çalışılmalıdır.

-Rotasyon çalışan kas grubunun dinlenmesine fırsat oluşturacaktır karşıt kas grubu çalışırken. 
Özellikle yüksek şiddetli çalışmalarda hedef tekrarlara ulaşılabilmesi için kullanılabilir bir stratejidir.

5. Bazı egzersizler çalışma verimliliğini artırmak için diğer setler arasına çakışmayacak şekilde
dağıtılabilir.

TOTAL-BODY WORKOUT UPPER-BODY WORKOUT SPLIT ROUTINE (CHEST/TRICEPS) 
Spuat 3x10 
Bench press 3x10 
Lat pull-down 3x10 
Leg press 3x10 
Shoulder press 3x10 
Back extension 3x15 
Triceps pushdown 
Standing curl 3x10 
Standing caf raise 3x15 
Torso rotations 3x25 

Bench press 3x6-8 
Bent-over row 3x6-8 
Incline dumbell press 3x8 
Seated row 3x10 
Lateral raise 3x10 
Lying triceps extensions 3x10 
Preacher curl 3x10 

Bench press 3x6-8 
Inclin bench press  3x8 
Dumbbell flys  3x10 
Cable cross-over 3x12 
Standing triceps extension 3x12 
Reverse pushdown 3x10 
Reverse dips 3x20 

 

 

INTENSITY CLASSIFICATION PERCENT OF 1 RM UTILITY 
Supramaximal 
 
Very heavy 
Heavy 
Moderately heavy 
Moderate 
Ligt 
Very light 

100-  
 
95-100 
90-95 
80-90 
70-80 
60-70 
60-  

Max strength, partial-ROM, ISOM, and ECC strength, 
overloads (used cautiously) 
Max strength, hypertrophy, motor unit recruitment 
Max strength, hypertrophy, motor unit recruitment 
Max strength, power, hypertophy 
Strength, power, hypertrophy, strength endurance 
Power, umscle endurance, hypertrophy 
Warm-up, unloading, high endurance, hypertrophy 
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Üst /Alt –vücut çalışma

1. Büyük kas grupları küçük kas gruplarından önce çalışılmalıdır.

2. Çoklu eklem egzersizleri tekli eklem egzersizlerinden önce uygulanmalı

3. Karşıt egzersizler dönüşümlü uygulanmalı

-Split uygulamalar

1. Çoklu eklem egzersizleri tekli eklem egzersizlerinden önce uygulanmalı

2. Yüksek şiddetli egzersizler düşük şiddetli egzersizlerden önce uygulanmalı.

       Zordan hafi f egzersizlere doğru sıralama yapılmalı. 

Direnç antrenmanında şiddet: Şiddet, direnç antrenmanı esnasında kaldırılan ağırlığın 
miktarı olarak tarif edilmektedir. 

Egzersiz şiddetli öncelikli olarak sporcunun antrenman statüsü ve amaçları ile birlik-
te egzersiz sırası, kapsamı, frekansı, tekrar hızı, dinlenme aralığı uzunluğuna bağımlıdır.

ACSM’s Foundations of Strength Training and Conditioning © 2012 by American College of 
Sports Medicine 11. Chapter Resistance Training Program Design Sayfa 199. Alıntılanmıştır.

INTENSITY CLASSIFICATION: 
ağırlık şiddet sınıfl aması, Supramaximal: maksimalin üstü, very heavy: çok ağır, heavy: ağır, 

moderately heavy: orta üstü düzeyde ağır, moderate: orta, light: hafi f, very light: çok hafi f

Utility: 
fayda sağladığı özellik, max strength: maksimal kuvvet, hypertrophy: hipetrofi  ( kasın büyü-

mesi genişlemesi), power: güç, muscle endurance: kassal dayanıklılık, warm-up: ısınma, unloading: 
yüksüz, high endurance: yüksek düzeyde dayanıklılık

Güç antrenmanları iki yüklenme stratejisi gerektirmektedir. Güç, kuvvet ve hızın bir ürünü ola-
rak ortaya çıkmakta ve her iki unsurda antrene edilmelidir. 

-Orta ve ağır yükler maksimal kuvveti artırmak için gereklidir. 

-Diğer antrenman stratejisi düşük ve orta yüklerin patyacı kaldırma hızında uygulanmasını 
içermektedir. Maksimal hızı güç gelişimi için önemlidir. 

TOTAL-BODY WORKOUT UPPER-BODY WORKOUT SPLIT ROUTINE (CHEST/TRICEPS) 
Spuat 3x10 
Bench press 3x10 
Lat pull-down 3x10 
Leg press 3x10 
Shoulder press 3x10 
Back extension 3x15 
Triceps pushdown 
Standing curl 3x10 
Standing caf raise 3x15 
Torso rotations 3x25 

Bench press 3x6-8 
Bent-over row 3x6-8 
Incline dumbell press 3x8 
Seated row 3x10 
Lateral raise 3x10 
Lying triceps extensions 3x10 
Preacher curl 3x10 

Bench press 3x6-8 
Inclin bench press  3x8 
Dumbbell flys  3x10 
Cable cross-over 3x12 
Standing triceps extension 3x12 
Reverse pushdown 3x10 
Reverse dips 3x20 

 

 

INTENSITY CLASSIFICATION PERCENT OF 1 RM UTILITY 
Supramaximal 
 
Very heavy 
Heavy 
Moderately heavy 
Moderate 
Ligt 
Very light 

100-  
 
95-100 
90-95 
80-90 
70-80 
60-70 
60-  

Max strength, partial-ROM, ISOM, and ECC strength, 
overloads (used cautiously) 
Max strength, hypertrophy, motor unit recruitment 
Max strength, hypertrophy, motor unit recruitment 
Max strength, power, hypertophy 
Strength, power, hypertrophy, strength endurance 
Power, umscle endurance, hypertrophy 
Warm-up, unloading, high endurance, hypertrophy 
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 McBride ve arkadaşları, 1 tekrar maksimalin 
% 30’u ile yapılan jump squat hareketnin zirve gücü 
geliştirmede, 1 RM’nin % 80’i ile yapılandan daha fazla 
etkili olduğunu bildirmektedir. 

 ACSM’s Foundations of Strength Training and Conditioning © 2012 by American Col-
lege of Sports Medicine 11. Chapter Resistance Training Program Design Sayfa 203. Alıntılan-
mıştır.
Strength increase: kuvvet artışı, Low rep: düşük sayıda tekrar (1-6), Int rep: 8-12 tekrar, High 
rep: >15 -25 tekrar
ACSM, güç gelişimi için her bir egzersizin 1-3 set aralığında düşük –orta yüklenme ( üst vücut 
için 1 RM’nin % 30- 60 şiddetinde, alt vücut için %0-60 aralığında) önermektedir. 

Egzersiz şiddeti artırma yöntemleri

Yük artışında 3 yöntem kullanımaktadır. 
          

 1. Yüzde olarak artış

 2. Toplam kaldırılan ağırlık olarak artış,

 3. Tekrar sayısının artışı 

ACSM’s Foundations of Strength Training and Conditioning © 2012 by American College of Sports Medicine 11. Chapter 
Resistance Training Program Design Sayfa 205. Alıntılanmıştır.
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ANTRENMAN KAPSAMI

Direnç antrenmanlarında kapsam kaldırılan yükün kg olarak toplanması ile elde edilir. 

 -(yük x tekrar x set) 

• Total vücut çalışmaları: 15–40 set/çalışma boyunca  (3–6 sets or 1–2 egzersiz her kas grubu için)

• Üst vücut çalışmaları: 15–30 set / çalışma boyunca  (6–9 sets or 1–3 egzersiz her kas grubu için)

• Alt vücut çalışmaları: 15–30 set / çalışma boyunca  (6–9 sets or 1–3 egzersiz her kas grubu için)

• Göğüs çalışmaları: 6–20 set her bir çalışma (3–6 egzersiz her çalışmada)

• Sırt çalışmaları: 6–20 set her çalışmada (3–6 egzersiz her çalışmada)

• Quadriceps/hamstrings çalışmaları: 8–25 set her çalışmada (3–7 egzersiz her çalışmada)

• Calf çalışmaları: 6–15 set her çalışmada (2–5 egzersiz her çalışmada)

• Shoulder/trapezius çalışmaları: 6–18 set her çalışmada (3–6 egzersiz her çalışmada)

• Biceps çalışmaları: 5–12 set her çalışmada (2–5 egzersiz her çalışmada)

• Triceps çalışmalar: 6–15 set her çalışmada (2–5 egzersiz her çalışmada)

• Forearm çalışmalar: 6–12 set her çalışmada (2–4 egzersiz her çalışmada)

• Kor çalışmalar:6–20 set her çalışmada (3–6 egzersiz her çalışmada)

 Belirtilen bu aralıklar, antrenman deneyimi, sıklık, şiddet, beslenme ve toparlanma faktörlerine 
dayalıdır. Deneyim arttıkça set sayısı artabilir. 

 Yeterli miktarda protein ve karbonhidrat alımı, zor antrenmanların üstesinden gelmede ve topar-
lanma hızı üzerinde önemli düzeyde etkili olacaktır. 

Çoklu set programları için set yapılanması

 -Antrene olmayan sporcularda, her bir egzersizin 2-3 set olması kas kuvvetinin artırılması için 
yeterli olabilirken, 

 -İyi düzey antrene sporcularda her bir egzersizin 4-6 set ten oluşması önerilmektedir. 
Temelde 3 yapı kullanılmaktadır.

1. Sabit yük

2. Hafi ften ağıra doğru giden

3. Ağırdan hafi fe doğru giden
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 Set structure systems (Reprin-
ted with permission from McGuigan M, 
Ratamess NA. Strength. In: Ackland TR, 
Elliott BC, Bloomfi eld J, editors. Applied 
Anatomy and Biomechanics in Sport. 
2nd ed. Champaign (IL): Human Kinetics; 
2009. pp. 119–154.) ACSM’s Foundations 
of Strength Training and Conditioning 
© 2012 by American College of Sports 
Medicine 11. Chapter Resistance Training 
Program Design Sayfa 209. Alıntılan-
mıştır.
Constant load / repetition: sabit yük /
tekrar, light to heavy: hafi fi ten ağıra 
doğru, heavy to light: ağırdan hafi fe 
doğru

 ACSM’s Foundations of Strength Training and Conditioning © 2012 by American College of Sports Medicine 11. 
Chapter Resistance Training Program Design Sayfa 210 Alıntılanmıştır.

 Setler arası dinlenme aralıkları

 -Direnç antrenmanlarında setler arası dinlenme aralığı uzunluğu, antrenman şiddeti, 
amaçlar, fi ziksel uygunluk düzeyi ve kullanılan enerji sistemi kullanımı dayalı olarak değişmekte-
dir.
 
 -Kassal dayanıklılık ve hipetrofi  çalışmalarında kısa süreli dinlenme aralığı gerekli iken, 
maksimal kuvvet ve güç antrenmanlarında ATP-PC’ nin kullanımı, laktik asitin uzaklaştırılması ve 
oksijen borçlanması gibi hususlardan dolayı kısa süreli dinlenme aralığı verilmesi uygun görülme-
mektedir. 

 -Uzun dönemli yapılan çalışmalar, daha yüksek düzeyde kuvvet artışlarının 30- 40 sani-
ye’ye karşın 2-3 dk’lık dinlenme aralığında meydana geldiğini göstermektedir. 

 -Maksimal kuvvet ve güç çalışmaları yüksek oranda ATP-CP sistemine dayalı olarak ger-
çekleşmekte olup, bu sistemin büyük oranda yenilenmesi en az 3 dakika sürmektedir.  

 -Kassal dayanıklılık antrenmanı için 15-20 tekrar ve üzeri için 1-2 dakika, 10-15 tekrar aralı-
ğı için 1 dakikanın altında dinlenme aralığı önerilmektedir.  
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 TEKRAR HIZI
ACSM,  
 -10- 15 tekrarlı çalışmalar için yavaş tekrar hızını (1.7 –s CON, 1.7 –s ECC ), 15- 25 tekrar  ve 
üzeri çalışmalarda hızlı tekrar ( <0.85-s CON, 1.7-s ECC) önermektedir. 

 -Güç gelişimi için tekrarlar arası < 1 saniye CON, 1 –s ECC aralığında olması önerilmektedir. 

 -Tekrarlar arası hızın < 1 saniye CON, 1 –s ECC olduğu durumlarda, uygulanan tekrar sayısı, 
ortaya konan güç çıktısı, çalışma kapsamı ve kuvvet artış oranı gibi kassal performans değerlerin-
deki artış daha etkilidir. 

 -ACSM kuvvet ve hipetrofi  çalışmalarında yavaş ve orta düzey hızı, güç çalışmalarında ise 
hızlı tekrarları önermektedir.  
Not: CON: konsantrik kasılma: kasılma esnasında kasın boyunun kısalması; ECC: eksantrik kasılma: 
konsantrik kasılma sonrası kasın boyunun normale dönme aşaması; s: saniye
Haftalık  Frekans (sıklık) 
Frekans haftalık antrenman sayısını ifade etmektedir. Haftalık kuvvet antrenman frekansı çalış-
manın kapsamı, şiddeti, egzersiz seçimi, kondüsyon düzeyi, toparlanma yeteneği, besin tüketimi ve 
amaçlara dayalı olarak değişmektedir. 

 -Yapılan çalışmalar, haftalık 3 günlük çalışmanın antrene olmayan bireylerde yüksek düzey-
de etki oluşturduğunu, 2 günlük çalışmanın ise antrene sporcularda yüksek düzeyde etki oluşturdu-
ğunu göstermektedir. 
Özet 
                      1. Direnç antrenman değişkenlerinin maniplasyonu program dizaynı için kritik       
                       önem sahiptir. Antrenman platolarınından kaçınmak için sürekli olarak 
                       değiştirilmelidir. 

                       2. Gelişim için en etkili antrenman programları bireyselleştirilmiş olandır. İhtiyaç 
                       analizinin  yapılması, program tasarımı sırasında önemlidir. 

                       3. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a. Sporcunun bilinen her hangi bi hassasiyeti veya sakatlığı varmı emin olunmalıdır. 
b. Antrenmanın amaçlarını, sporun gereksinimini, sporcunun güçlü ve zayıf yönleri belirlenmelidir. 
c. Yıllık antrenman programını planlayın, 
Örneğin, sezon sonu, sezon öncesi, sezon içi periyot zamanlarını ve her biri ile ilişkili antrenman 
amaçlarını 
d. Haftalık direnç antrenman sıklığını belirleyin. Bununla birlikte, hız, pliometrik, esneklik, dayanıklı-
lık gibi diğer antrenman bileşenlerinide eşzamanlı olarak antrene edilmesini iyi planlayın.
e. Programda kullanılan egzersizlerin sıralamasına karar verin.
f. Her bir antrenman evresinde her bir egzersiz için şiddet ve kapsam hesaplaması yapın
g. Her bir egzersiz için tekrar hızını belirleyin (amaca uygun olarak)
h. Set ve egzersizler arası dinlenme aralığını belirleyin
i. Mutlaka kayıt defteri (günlük)

Kaynakça 
Ratamess, N. A. (2012). ACSM’s foundations of strength training and conditioning. 11. Chapter Resistance Training Program 
Design,  Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
Suchomel, T. J., Nimphius, S., Bellon, C. R., & Stone, M. H. (2018). The importance of muscular strength: training considera-
tions. Sports medicine, 48(4), 765-785.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden gelen milli sporcuların katılımı ile düzenlenen 15 Temmuz 
Demokrasi Nöbeti TBMM’nin bahçesinde tutuldu.
Gece saat 02.16’da şehit Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırmızı-beyaz balonlar bırakıldı.

BU VATANA İHANET İÇERİSİNDE BULUNAN İNSANLAR HER ZAMAN VAR OLMUŞTUR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mecliste gerçekleştirilen “demokrasi 
nöbeti”ne TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.
Burada bir konuşma yapan Şentop,  81 ilden Ankara’ya gelen sporcuların sembolik ancak çok büyük anla-
mı olan bir işi Mecliste gerçekleştirdiğini söyledi.
Şentop, bu ihanetin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:
“15 Temmuz gecesinde ortaya çıkan, somutlaşan ihanet, aslında tarih boyunca var olan anlayışın, ihanet 
karakterinin bir yansımasıydı. Bu topraklarda şükür ki sayıları çok az olmakla birlikte bu millete, bu vata-
na ihanet içerisinde bulunan insanlar her zaman var olmuştur.’’ dedi

Mecliste “demokrasi nöbeti” tutuldu
Bundan tam 4 sene önce hain terör örgütü FETÖ tarafından ülkemiz ele 
geçirilmek istenmişti. İşte o zaman yiğit pehlivanlarımız ellerinde Türk 
bayraklarıyla tankların önüne geçmiş, savaş uçaklarına kafa tutmuştu. 
Kahramanlarımız, hainlere en güzel cevabı vermiş ve “Bayrak inmez, ezan 
dinmez” diye haykırmıştı. İşte bugünde, 15 Temmuz’un yıl dönümünde 
milli güreşçilerimiz tek ses oldu. Uluslararası arenada rakiplerine minderi 
dareden pehlivanlarımız ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a   “Nöbetteyiz” mesajı iletti.

VATAN MİLLETİN,   İRADE MİLLETİN!



“SİZLER BİZİM UMUDUMUZSUNUZ, GURURUMUZSUNUZ’’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, sporcuların, bu anlamlı gecede Gazi Mecliste 
“demokrasi nöbeti”nde kendileriyle beraber olduğunu vurgulayarak, “Sizler bizim umudumuzsunuz, gu-
rurumuzsunuz. Sizlerle yarınlara emin adımlarla, inançla, gayretle, azimle yürümenin heyecanı, onurunu 
yaşıyoruz” dedi.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Türkiye’ye ve milletin 
varlığına kastettiğini söyleyen Kasapoğlu, “Bu topraklar, tarih boyunca nice başarılar, zaferler gördüğü 
gibi nice karanlık oyunlara ve ihanetlere de şahitlik etmiştir. 15 Temmuz’da milletin çelikten iradesinin ka-
ranlık planları bozduğunu ifade ederek, “Bu topraklarda ilk sözü de son sözü de bu aziz milletin söylediği, 
söyleyeceği bir kez daha en güçlü şekilde ortaya konulmuştur” dedi. Kapasoğlu, milletin uçağıyla, tan-
kıyla, topuyla milleti vurmaya çalışan hainleri hiçbir zaman unutmamanın ve unutturmamanın görevleri 
olduğunu da söyledi.
Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli 
Güreşci Süleyman Atlı ve Milli pentatloncu İlke Özyüksel Mecliste ilk bombalanan alana karanfil bıraktı.

VATAN MİLLETİN,   İRADE MİLLETİN!
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Fiziksel ve Fizyolojik özellikler sporcuların tüm sporlardaki 
performanslarına ilişkin, yapısal önemli faktörler ve kavramlar olarak 
kabul edilmektedir. Varlığıyla beraber, geliştirilebilen yetenekler ve ayırt 
edici özellikler, sporcunun mevcut durumunun ve başarısının en önemli 
göstergeleridir, ayrıca önceki ve mevcut sonuçlarının karşılaştırma sü-
recini kolaylaştırmaktadır. Fiziksel uygunluk özellikleri ve test sonuçları, 
güreşlerin zayıf noktalarını, güreş maçlarındaki güçlü yönlerini ve gele-
cekteki başarıları için tüm gereksinimlerini işaret eder.

Üst ve alt bedendeki yüksek güç-kuvvet, aerobik ve anaerobik kapasite/güç,  çeviklik ve 
esneklik, koordinasyon ve reaksiyon süresi gibi parametreler güreş yarışmalarında başarılı olmak 
için gereken en önemli fi ziksel uygunluk faktörleri olarak kabul görmektedir [4,5].

Günümüzde sporda en belirgin konulardan biri yetenekli sporcuları keşfetme sürecidir. 
Diğer bir deyişle yetenekli sporcuları erken yaşlarda tanımak, eğitmek ve değerlendirmek gele-
cekte ulaşılacak etkileyici başarıları elde etmede hayati önem taşımaktadır. Antrenörler ve Spor 
eğitmenleri zamanlarının ve enerjilerinin çoğunu verimli sporculara ayırmalıdır, çünkü onlar daha 
ziyade başarılı olma potansiyeline sahiptir, aksi durum ise eğitmenlerin varlığını ve çabalarını ve-
rimsiz kılabilecektir. Bu nedenle, üstün yeteneklere ve kapasitelere sahip sporcular ve güreşçiler, 
antrenörlerin, çalıştırıcıların özel ve nihai hedefl eri olarak ön görülmelidir.

Bu nedenle bu makalede üstün performans ve başarı sergileyen sporcuların tanınması ve 
tanımlanması amacıyla, daha ziyade gözlemlenen ve tespit edilen fi ziksel ve fi zyolojik özellikleri, 
bilimsel araştırma makaleleri ve literatür çalışmalarından derlenerek sunulmaya çalışılmıştır.Üst 
düzey güreşçilerin niteliklerinde ayrıntılı farklılıklar peşinde koşan ve nicel faktörleri inceleyen 
çalışmaların eksikliği ve olmayışı ilgili literatürlerde açıkça ifade edilmektedir. Ancak bu makalede 
tespit edilen nitel çalışmalardan örnekler sunulacaktır.

İleri düzey güreşçilerin başarı faktörlerini çeşitli teşhis metotlarıyla, geçerlilik ve güvenir-
lilik açısından irdeleyen bir makalede; Zirve düzey güreşçiler (Milli takıma seçilmiş) ve Milli takım 
(yedek düzey) elit olan sporcularla karşılaştırmak üzere teste tabi tutulmuşlar. Fiziksel özellikle-
rinin antropometrik tespiti yanında, kol ve bacak bisiklet ergometresi ile çeşitli kuvvet güç testleri 
yapılmıştır. Sonuç olarak zirve güreşçilerin diğerlerine nazaran özellikle MaxVO2 ve özellikle Deri 
altı oksijen basıncı açısından (pO2) daha üstün değerlere sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca 
Maksimal Watt gücü (anaerobik güç) ve spor deneyimi (Spor Yası) özellikleri açısından da anlamlı 
üstünlüklere sahip oldukları tespit edilmiştir. 

(1)Bir başka araştırmada; Fiziksel uygunluk düzeyini artırmak, her türlü spor hazırlığının 
temel hedefi dir. Bir güreş müsabakasında başarı için belirli fi ziksel uygunluk becerilerinin önemi, 
çeşitli güreş stilleri ve farklı yaştaki güreşçilere göre değiştiği ifade edilmiştir. Bu araştırmanın 
amacı, fi ziksel uygunluğu değerlendiren değişkenlerde Polanya geleneksel güreş ile (Greco-Ro-
man) ve serbest sitil güreşçileri arasındaki farkları tespit etmekti. Araştırma sonunda özellikle 
Gövdenin  üst ekstremitelerin kuvvette dayanıklılık olarak tanımlanan ayırıcı faktör, klasik ve ser-
best stil güreşçileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı olduğu tespit edilmiştir. 

Prof. Dr. Mehmet KUTLU    Hitit Üniversitesi

ÜST DÜZEY ELİT GÜREŞÇİLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK 
ÖZELLİKLERİ VE MUKAYESELER
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 Üst düzey genç serbest stil güreşçiler grubu, üst düzey genç klasik stil güreşçiler grubuna 
göre gövde ve üst ekstremitelerde mukavemet dayanıklılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı 
derecede daha üstün oldukları ifade edilmiştir. Yazarlar, elde edilen sonuçların; güreş stilinin spesifi k 
özelliklerinden ve çalışmalarından kaynaklandığı sonucuna varmışlardır. Bu durum ve bulgulardan 
güreş spesifi k sitile özgü çalışmalarının ağırlığını ve önemini ortaya koymaktadır. 

 (2) Reaksiyon ve hareket zamanı ile güreş performansı arası ilişkiye yönelik bir çalışmada;  
basit reaksiyon süresindeki değişiklikleri belirlemek ve basit reaksiyon süresi ile bir maç sırasında 
seçkin Greko-Romen güreşçilerin gerçekleştirdiği teknik ve taktik eylemler arasındaki korelasyonları 
tanımlamak amaçlanmıştır. Radom’daki Güreş Spor Merkezi’nden yirmi Greko-Romen güreşçi (E yaş 
¼ 19.5 yıl, SD ¼ 1.8) bu çalışmaya katıldı. Bir maçtan önce ve birinci, ikinci ve üçüncü turdan sonra 
basit reaksiyon süresi (reaksiyon süresi ve hareket süresi dahil) tespit ve analiz edildi. 

 Güreşçilerin tepki süresi ve hareket süresi performansları rauntlar sırasında değişti. Daha 
yüksek spor başarılarına sahip güreşçiler, basit reaksiyon süresinde daha küçük bir düşüş gösterdiler 
ve aynı zamanda maç sırasında daha teknik ve taktik eylemler gerçekleştirdiler. En güçlü korelasyon-
lar hem reaksiyon süresi hem de hareket süresi açısından son turda gerçekleştirilen teknik ve taktik 
eylemlerin sayısı arasında gözlenmiştir. Bu araştırmanın bulgularından, Hızlı reaksiyon zamanına 
sahip sporcuların, bir maç sırasında sergilenen eforun azami yoğunluğunda ve maç sonucunun belir-
lenmesinde önemli bir faktör olduğu ortaya konulmuştur. 

 (3) Seul Olimpiyatları güreşçilerini analiz eden bir makalede; Uluslararası yarışmalarda mü-
kemmel performans göstermek için güreşçiler antrenman sırasında mükemmel bir fi ziksel uygunluk 
ve fi ziksel kondisyon seviyesine ulaşmak zorunda oldukları vurgulanmıştır. Genel olarak, başarılı 
güreşçilerin başarısız güreşçilere göre daha yüksek dinamik ve izokinetik kuvvet sergiledikleri tespit 
edilmiştir. 

 Özellikle, üst vücut kuvveti ve anaerobik güç iki grup arasında başarılılar lehine anlamlı olarak 
farklı idi. Aerobik kapasite, güreş yarışmalarında iyi sonuçlar elde etmek için en önemli fi ziksel faktör-
lerden biridir. 

 Uluslararası yarışmaya katılan ulusal ve uluslararası güreşçilerin maksimum oksijen alımının 
yaklaşık 53 ila 56 ml / kg / dakika olduğu gösterilmiştir. Seul Olimpiyatları sırasında, güreşçiler için 
ise tipik değerler yaklaşık 60 ml / kg / dakika olarak tespit edilmiştir. Bu özellik bazı sporcular da ve 
bazı durumlarda> 70 ml /kg/dak. ‘lık değerlere çıktığı görülmüştür. ( Ki bu bulgular bazı dayanıklılık 
koşucuları için bildirilen değerlere benzerdi). Bunun yanında Güreşçilerin esnekliğinin halterciler ve 
jimnastikçi’ lerden daha düşük olduğu bulundu. 

 Bu düşük değerle birlikte, üst düzey güreşçilerin esnekliğinin, alt düzey güreşçilerin esnekli-
ğinden daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum elit güreşçilerin başarısında esneklik 
özelliğinin önemini de ortaya koymaktadır. Bu nedenle antrenörlerin ve araştırmacıların;  Başarılı gü-
reşçilerin fi zyolojik profi llerini tam olarak anlamak için, güreş sezonunda ve sezon dışında anaerobik 
ve aerobik enerji metabolizması, kardiyopulmoner yanıtlar, vücut yağ içeriği ve kas hipertrofi sindeki 
değişiklikler gibi konular hakkında daha dikkatli ve ayrıntılı  araştırma yapmaları gerekmektedir.

 (4) Biomarkerlar kullanılarak sportif performans başarısı analiz edilen bir çalışmada;  Güreş 
antrenmanının  hem laktik hem de alaktik anaerobik enerji sistemlerinin mobilizasyonu ile ilişkili 
olduğu vurgulanmıştır. Biyokimyasal belirteçlerin düzenli olarak kapsamlı bir şekilde izlenmesinin, 
hazırlık aşamasının verimliliğinin ve yarışma aşamasına veya sporcunun aşırı antrenmana karşı uzun 
vadeli fi zyolojik adaptasyonlarının belirlenmesinde avantajlar sağlayacağı 
belirtilmiştir.
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 (5) Bayan Güreşçiler üzerine yapılan bir çalışmada; elit ve amatör kadın güreşçiler ara-
sında antropometrik, vücut kompozisyonu, fi zyolojik ve nöromüsküler belirteçlerdeki farklılıkları 
belirlemek üzere bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada hangi değişkenlerin kadın güreş-
çilerin başarısını daha iyi öngördüğünü belirlemek için ikili bir lojistik regresyon analizi yapıldı. 

 Sonuçta; Elit kadın güreşçiler daha yaşlıydı (% 8-10), daha fazla spor antrenman ve eğitim 
yılı tecrübesine sahipti (% 27-29). Yağsız kütle (% 3), mutlak ve allometrik (oransal) olarak ölçek-
lendirilmiş ve ölçülen değerlerde elitler daha iyi bulunmuştur. 

 Maksimum anaerobik güç (% 13-33), maksimum kas gücü (16-34), kol krank sırasında or-
talama ve pik güç Mutlak ve allometrik olarak ölçeklendirilmiş değerlerde (% 17–23) daha iyiydi. 
Yine atlama yüksekliğinde (% 2-9) ve pençe kavramada (% 5-13) ve bacak arka kasları izometrik-
te karşılaştırıldığında güç (% 10-13) oranında daha iyi değerlere sahiptir.

 (6) Erkek olimpik güreş performanslarını tahmin etmek üzere planlanmış bir çalışmada;-
Kol ve bacak ekstansör kaslarının maksimum gücü ve kas gücü çıkışındaki farklılıkları belirlemek 
için, modifi ye duran krank kolu Wingate testi yaptırılmıştır. Bunun yansıra koşu hızları, kas uza-
yabilirlik ve elit ve amatör güreşçiler arasındaki antropometrik işaretleyiciler ağırlığına göre pik 
ve ortalama güç sınıfl ar sistemine göre belirlenmiştir.

 Kısmen yalın kütle ve nöral aktivasyon paternleri arasındaki farklarla açıklanan maksi-
mum güç, kassal kuvvet ve anaerobik metabolizmanın daha yüksek mutlak ve göreceli değerlere 
ulaştığı seçkin güreşçilerde görülen bu üstünlüklerle, güreşte en sık kullanılan teknikler sırasın-
da açık bir avantaj sağlayacakları sonucuna varılmıştır. 

 (7) Koordinasyon antrenmanları ve etkilerine yönelik bir araştırma bulgularına göre; 
Koordinasyon araçları genelden özelliğe geçtikçe daha da zorlaştı.Bu tür antrenmanların  göreli 
yoğunluğu ve koordinasyon karmaşıklıkları artışla birlikte etkilerinin de o yönde artış kaydettiği 
gözlenmiştir. 

 Sonuç olarak. Alıştırmaların daha ziyade, güreşte uygulanan koordinasyon eğitimi yükle-
riyle doğrulanması ve sınıfl andırılmasına odaklanmalıdır. Güreşçilerin eğitim sürecinde, bu spor 
için uygun olacak yoğunluk ve karmaşıklığa sahip baskın Koordinatif Motor Yetenek geliştirici 
çalışmaları içeren koordinasyon antrenmanlarına ihtiyaç duydukları belirtilmiş ve özellikle bu 
hususa dikkat çekilmiştir.

 (8) Koordinasyon Motor Yetenekler karşılaştırmasına dönük bir başka çalışmada Gü-
reşçilerle Taekwondocular karşılaştırılmış ve Sonuçlar; Güreşçiler ve taekwon-do yarışmacıları 
arasında CMA düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir. Yüksek düzey elit sınıfl a-
rından olan güreşçiler, CMA endekslerinin çoğunda daha düşük düzey elit sınıfl arına sahip olan 
rakiplerinden daha iyi performans sergilemişlerdir.

 (9) Bu bulgulardan güreşçilerin fi ziksel ve fi zyolojik özellikleri yayında sinirsel ve motor 
gelişimleri’ninde, zihinsel ve duyusal yetenekleriyle birlikte geliştirilmesi ve antrene edilmesinin 
gereği ve önemi açıkça anlaşılmaktadır.
Yararlı olması dileğiyle tüm antrenörlerimize ve güreşçilerimize başarılar dilerim.
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Yabancı bir Güreşcinin karakterinden...
Evli ve Üç çocuk babası olan, Çok kereler Olimpiyat ve Dünya Şampiyonlukları (4 kez) 
bulunan ve zor bir sıkletin (74 kg) Serbest sitil Güreşçisi olan “Jourdan Burroughs”;
 Ülkemizde de hayatları ve şampiyonluklarıyla birçok önder sporcularımızda da olduğu 
gibi benzer bir şekilde hayat görüşlerini ve felsefesini özetle aşağıdaki şekilde ifade 
etmektedir:
“ Altın madalyalar sizi zamanla boş bırakacak” Ben bunun her zaman bilincindeyim. 
“Şampiyonluklar aslında yaşamın en zor sınav anlarıdır.” 
“Yaşam tarzımı doğru şekilde planlıyor ve yaşıyorum. Sigara içmiyorum. Evimin dışı-
na çıkıp uygunsuz partilere katılmıyorum. Kendimi sorumlu bir aile erkeği, reisi olarak 
görüyorum. İşimle ilgileniyorum ve ona odaklanıyorum. Olandan, olması gerekenden, 
daha çok çalışıyorum. İşim ve evim noktasında dikkatli ve özenliyim, neyi iyi, neyi yanlış 
yaptığımın farkındayım. Kendimi üstünlük ve zafi yetlerimden ders çıkarmaya çalışan bir 
öğrenci gibi hissederim. Her zaman inançlarımı ve imanımı kuvvetli tutmaya çalışırım. 
Sonuç ne olursa olsun her zaman Tanrının hükmüne boyun eğerim ve hoşnut olurum. 
Hoşnutluk rıza ve şükür öğrendiğim en büyük şeylerdendir.” 



8-14 Şubat 2020 tarihleri arasnda  İtalya’nn başkenti Roma’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş 
Şampiyonasn Türkiye 9 madalya ile tamamlad.

Millilerde Yasemin Adar, Bediha Gün, Kerem Kamal, Selçuk Can, 
Cenk İldem, Süleyman Atl, Haydar Yavuz ve Soner Demirtaş kürsü-
ye çkan isimler oldu. Türkiye Şampiyonay 1 Altn, 3 Gümüş, 5 Bronz 
madalya ile toplamda 9 madalya ile tamamlad.

SÜLEYMAN KARADENİZ
Kariyer: Büyükler Avrupa
Şampiyonası Altın Madalya

Süleyman Atlı
Kariyer: 

Gençler Avrupa 1 Altın

Gençler Dünya 1 Altın

U23 Avrupa 1 Altın

U23 Dünya 1 Bronz

Büyükler Avrupa 1 Altın, 1 Gümüş, 1 
Bronz

Büyükler Dünya 1 Gümüş, 2 Bronz

Yasemin Adar
Kariyer: 

Büyükler Avrupa 4 Altın, 1 Gümüş

Büyükler Dünya 1 Altın, 1 Gümüş

Kerem Kamal

Kariyer: 

Gençler Avrupa 1 Altın

Gençler Dünya 3 Altın

U23 Avrupa 2 Altın

U23 Dünya 1 Bronz

Büyükler Avrupa 1 Gümüş, 1 Bronz

İtalya’da düzenlenen Avrupa şampiyonasında tek altın madalya 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karade-
niz’den gelirken, Gümüş madalyalar ise Yasemin Adar, Kerem Kamal ve Süleyman Atlı’dan geldi.

BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA 

Soner Demirtaş
Kariyeri:

Gençler Avrupa: 1 Gümüş

Gençler Dünya: 1 Gümüş

Büyükler Avrupa: 2 Altın, 2 Bronz

Büyükler Dünya: 1 Bronz

2016 Rio Olimpiyatları 1 Bronz

    MİLLİLERDEN 9 MADALYA
Avrupa Güreş Şampiyonasn 9 madalyayla tamamlayan millilerde 5 bronz madalya ise Bediha 
Gün, Selçuk Can,  Cenk İldem, Haydar Yavuz ve Soner Demirtaş’tan geldi.

Bediha Gün
Kariyeri:

Gençler Avrupa: 1 Bronz

U23 Avrupa: 1 Gümüş, 1 Bronz

Büyükler Avrupa: 3 Bronz

Cenk İldem
Kariyeri:

Gençler Avrupa: 2 Altın

Gençler Dünya: 1 Altın

Büyükler Avrupa: 1 Gümüş, 4 Bronz

Büyükler Dünya: 3 Bronz

2016 Rio Olimpiyatları: 1 Bronz

Selçuk Can
Kariyeri:

Büyükler Avrupa Şampiyonası: 1 Bronz

Haydar Yavuz
Kariyeri:

U23 Avrupa: 1 Gümüş

Büyükler Avrupa: 1 Bronz

 8-14 şubat 2020 tarihleri arasında  İtalya’nın başkenti Roma’da dü-
zenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasınıda 5 uluslararası hakemimiz 
görev aldı.
 Şampiyona hakem delegesi ve UWW Hakem Komitesi Üyesi Prof Dr. 
Halil İbrahim Cicioğlu, 1 S kategori hakemlerimiz Levent Şen, Yusuf Sadri Kis-
halı, Yusuf Atılgan ve Gürhan Yücel Ülkemizi başarı ile temsil ettiler.

      AVRUPA ŞAMPİYONA’SINDA 5 ULULAR ARASI HAKEMİMİZ GÖREV YAPTI
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      AVRUPA ŞAMPİYONA’SINDA 5 ULULAR ARASI HAKEMİMİZ GÖREV YAPTI



     Avrupa Şampiyonası sırasın-
da Adductor kas grubumda  yır-

tık oluşan Milli güreşci Yasemin 
Adar,’’şükürler olsun sakatlığım 

tamamen geçti,’’dedi

    Kadın güreşinde Türk spor tarihi-
ne geçen Yasemin Adar,’’Mart ayında 

Macaristan’da yapılacak olan 2020 
Avrupa kalifikasyon maçları hazırlık-

larına devam ettiğimiz dönemde covid 
-19 salgını sebebiyle çok büyük bir ak-

sama yaşadık.  Tüm organizasyonlarımız 
iptal edildi ve evlerimize döndük. Yakla-

şık 3 aydır  hazırlıklarıma evimde ailemle 
birlikte geçirdim.  Evde antrenmanlarımı, 

ve egzersizlerimi elimden geldiğince yap-
maya çalıştım ve sakatlığımı da çok şükür 

atlattım. 

    Milli Takım kamplarımız başladı ama üzü-
lerek söylüyorum ki salgın henüz bitmiş değil.  

Bu nedenle temas etmeyerek antrenmanları-
mıza devam etmeye çalışıyoruz. Genellikle koşu 

ve kondisyon antrenmanları yaparak, her hangi 
bir müsabaka yapılacakmış gibi hazır olmaya 

çalışıyoruz. Uww nin paylaşmış olduğu bazı tarih-
lerde müsabakalarımız gözüküyor,  ama bunların 

yapılacağı hala net değil. inşallah pandemi sürecini 
atlatıp normal hayatımıza geri döneriz ve müsaba-

kalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Takım 
tek hedefimiz olimpiyatlar. İnşallah önce kotaları 

alacağız, ardından Olimpiyatlarda Türk Kadın güreşi 
tarih yazacaktır,’’

“ÇOK ŞÜKÜR 
SAKATLIĞIM
GEÇTİ”

Kariyeri:

Büyükler Avrupa:
4 Altın, 1 Gümüş

Büyükler Dünya:
1 Altın, 1 Gümüş



Rıza Kayaalp, 
UWW’nin online 
turnuvasında 
şampiyon oldu!

 Dünya Güreş Birliğinin 
(UWW) internet ortamında 
düzenlediği GR Fantezi Güreş 
Turnuvasında 3 gün süren ve 
çekişmeli geçen oylamada 
milli güreşçi Rıza Kayaalp 
şampiyon oldu.

 Oylamada milli gü-
reşçi Rıza Kayaalp, yüzde 56 
oy oranı ve toplam 52 bin 50 
oyla birinci oldu. İran Ali Ga-
raii ise 40 bin 608 oyla ikinci 
oldu.

Kariyeri:

2012 Londra Olimpiyat-

ları: 1 Bronz

2016 Rio Olimpiyatları: 

1 Gümüş

Büyükler Dünya Şam-

piyonası: 4 Altın, 2 

Gümüş, 2 Bronz

Büyükler Avrupa: 

9 Altın, 

1 Gümüş

Akdeniz 

Oyunları: 

2 Altın

Dünya ÜNV:

1 Altın

ÜNV: 2 Altın

Askeri Dünya:

1 Altın
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İstirahat durumunda kas 
kapillerinin ancak yüzde 
20-25’i kadarı açıktır. Eg-
zersizde prekapiler sfi nk-
terlerin açılmasıyla dola-
şıma açılan kapiller sayısı 
20-50 kat arttıralarak, eg-
zersizde kasın kan akımına 
olan ihtiyacı karşılanır. 
Artan kan akımının büyük 
çoğunluğu yeni açılan bu 
kapillerle sağlanılmaktadır

İSKELET KASLARI VE EGZERSİZ

Kuvvet antrenmanları ile kas 
lif sayıları artmamakta fakat 
lif içerisindeki myofi bril ve 
diğer hücre elemanlarında 
meydana gelen artışlarla kas 
lifl eri büyümektedir (hipert-
rofi ). Yapılan çeşitli araştır-
malarla maksimal yüklenme 
şiddetine yakın (%80 ve üzeri) 
antrenmanların 6-8 hafta 
gibi bir süre ve haftada 3 gün 
uygulanması ile kas kuvvetin-
de %25-30 arasında bir artış 
meydana gelmektedir. 

Hipertrofi  ile kas lifl erinde;
Myofi brillerin sayısı hipertrofi  derecesine oranla 
artar,
Mitokondrialar sayı ve hacim olarak gelişir,
Kuvvet antrenmanları ile fosfojen sistemi geliştirilir. 
ATP ve kreatin fosfat %35-40 oranında artar.
Kuvvet ve sürat antrenmanları ile glikolitik kapasite, 
ATP ve CP miktarı artar, anaerobik enzimler ve kapa-
siteleri (fosforilaz, fosfofruktokinaz, laktat dehid-
rogenaz) arttırılır.
Dayanıklılık antrenmanları ile ATP, CP, aerobik enzim 
aktiviteleri, glikojen ve tirigliserid depoları ve genel 
oksidatif kapasite arttırılır. Maksimum oksidasyon 
hızında %45 yükselme görülür. 

KAS ARTROFİSİ

Antrenmanların bırakılması veya herhangi bir nedenle kasın kullanılama-
ması (alçı, ameliyat v.b) durumunda kas lifl eri atrofi ye uğrar yani hacminde 
küçülme görülür. 

Fizyolojik yaşlılığa bağlı, fonksiyonel hareketsizlik, sinir gücünün 
kaybı, basınç ve hormonal eksikle bağlı atrofi lerdir.

KAS, KAN AKIMI VE EGZERSİZ
  PROF. DR. Recep GÜRSOY    Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi

Kaslar total vücut kitlesinin yüzde 30-40 kadarını oluşturur. Egzersiz 
başladıktan sonra lokal mekanizmalar ile kas kan akımı sürdürülür.
Egzersizde kasın kana olan ihtiyacındaki artış öncelikle kalp debisi-
nin artışı ve kanın pasif dokulardan aktif dokulara yönlendirilmesi ile 
oluşturulur. Yani çalışan kaslar dışında kalan diğer doku ve organlara 
gönderilen kan hacmi azaltılarak bu kan kaslara yönlendirilir. İstira-
hatte kanın % 10-15’ini alan kaslar egzersizde bu oranı %80-85’e kadar 
çıkartabilirler.

EGZERSİZ SIRASINDA KAS 
KAPİLLERLERİNİN AÇILMASI

KAS HİPERTROFİSİ
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KAS HASARLARI,

Dokunun yırtılması,

Isının artışı,

pH düşüşü,

Laktat gibi metabolitlerin birikimi,

Süperoksit anyon radikallerin ve hidrojen peroksitin artı-
şına bağlıdır.
Kasın fi ziksel olarak yırtılması ile ortaya çıkan ağrı daha 
çok eksantrik kasılmalarda görülür. 

Kasın yırtılması ise genelde kas kasılırken boyunun muayyen bir derecede uzatıl-
masına bağlıdır. Kas ağrıları da daha çok eksantrik kasılmalarda görülür.

YORGUNLUK VE KAS
Kassal yorgunluk, kas kasılması yoluyla belirli bir gücün üretilmesinde ya da sürdürülmesinde ortaya 
çıkan yetersizliktir. Yorgunluk bir kasın sık sık, devamlı veya tekrarlı kasılmalar sırasında beklenen gücü 
üretememesidir. Yorgunluk egzersiz veya zihinsel eforların normal bir sonucudur .

YORGUNLUĞU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

1.Maddelerin birikmesi (Örneğin, laktik asit’ in kas hücrelerinde ve kanda
birikmesi)
2.Maddelerin tükenmesi (Örneğin, glikojen)
3.Fizyo-kimyasal durumdaki  değişiklikler.  (Asidite yoluyla vücut ısısındaki
değişimle yapılarda oluşan yeni organizasyon)
4. Nörohormonal sisteme olan ihtiyaç yoluyla koordinasyon düzenlenme-
sindeki bozulma
5.Uyarının transferinde sınırlanma.

YORGUNLUK
Laktik asit birikimi,

ATP-PC ve kas glikojen depolarının tükenmesi,
Oksijen eksikliği (hipoksia) ve Kan akımının aksamasından kaynaklanır.



BUSE TOSUN, 
“TEK HEDEFİMİZ TOKYO’DA 
MADALYA ALMAK”

 8-14 şubat 2020 tarihleri 
arasında  İtalya’nın başkenti 
Roma’da yapılan Büyükler Avrupa 
Güreş Şampiyonası öncesinde 
sağ omuzundan sakatlanan ve 
Milli takım kadrosundan çıkarılan 
Buse Tosun ameliyat oldu.

 Mayıs ayında ameliyat olan Milli mayo Buse Tosun Fizik 
tedavi ve güçlendirme antrenmanlarına başladı. Bir ay sürecek 
tedavinin ardından milli takım kampına katılacak olan Tosun’un 
tek hedefi olimpiyat nadalyası.

 Avrupa şampiyonasına çok iyi hazırlandığını belirten 
Buse Tosun, sakatlığım nedeniyle milli takım kadrosundan çık-
mama çok üzüldüm dedi.

 69 kilida mücadele eden Milli sporcu Tosun: “Avrupa 
şampiyonasında takım arkadaşlarımı sakatlığım nedeniyle 
yalnız bıraktım. Çok zor bir ameliyat geçirdim. Şimdi ise kolumu 
açmaya çalışıyorum. 
 
 Fizik tedavi ve hafif antrenmanlara başladım. İnşallah 
bir ay sonra takıma katılacğım. Takım olarak hedefimiz tarihte 
ilk olacak olan Olimpiyat madalyasını kazanmak. Ancak önce iki 
kalifikasyonda kota almamız gerekiyor. 
 
 Kota için takım arkadaşlarım çok yoğun bir çalışma 
proğramına başladılar. Umarım takım halinde hepimiz kota alır 
ve Tokyo olimpiyatlarına gideriz. Tarihimizde kadınlarda hiç 
olimpiyat madalyamız yok. Kadın milli takımı olarak şuan çok iyi 
bir durumdayız. Tek hedefimiz olimpiyat madalyası.”

Kariyeri:

Gençler Avrupa: 
2 Altın, 2 Gümüş

U23 Dünya: 1 Altın

U23 Avrupa: 2 Altın, 1 
Bronz

Büyükler Avrupa: 
2 Bronz

Akdeniz Oyunları: 
1 Altın

İslam Oyunları: 
1 Altın

ÜNV. Dünya: 1 Altın
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UWW Hakem Kurulu Üyesi olan ve bu seminerlerde eğitici olarak görev yapan, aynı zamanda Gazi 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve Türkiye Güreş 
Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanı Prof.Dr. H. İbrahim Cicioğlu,  online eğitim sürecinin önemine 
vurgu yaparak, “Pandemi süreci başladıktan sonra UWW hakem kurulu olarak özellikle hakemlerimizin 
içinde bulundukları olimpiyat seçme süreci gibi çok kritik süreçte zorunlu olarak verilen bu aradan negatif 
yönde etkilenmemeleri sağlamak ve  bilgi motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak amacıyla her hafta Pa-
zartesi günleri olmak uzere ortalama 200-250 kişinin katıldığı düzenli online seminerler organize etmek-
teyiz. Bu seminerlerde her hafta bir konu her yönüyle ayrıntılı olarak incelenerek hakem arkadaşlarımızın 
bu konu ile ilgili musabakalarda gösterdikleri iyi ve kötü performansları örneklerle tartışılarak açıklanıyor 
ve eksiklikleri gideriliyor. Ayrıca her seminer sonunda yapılan basit kısa sorulu sınavlarla bilgi seviyeleri 
de test ediliyor. Bu online seminerlere hakemler dışında antrenör ve güreş ailesinin diğer mensuplarının 
da katılımı sağlanıyor. Her seminer cesitli sorularin cevaplandigi soru cevap kısmı ile sona eriyor. Bu dö-
nemdeki bu webinerlere ek olarak Türk hakemlerinin ve camiamızın diğer mensuplarının kurallar anla-
mında eğitimleri de Facebook ve Instagram uzerinden devam etmektedir. Yurtdışındaki  ve uluslararası 
federasyondaki son gelismeler UWW Dünya ve Avrupa Yönetim Kurulu temsilcilerimiz olan Rodika Yaksi 
ve Önder Yaksi ile yaptığımız düzenli görüşmelerle takip ediliyor.  Federasyon başkanımız Musa Aydın ve 
diger kurullarımız  gerek Rodika hanım ve Önder bey gerekse şahsım tarafından gerekli bilgilendirmeler 
yapılarak fedrasyonumuzun gerekli adımları atması sağlanmaktadır,” 

UWW, Hakem Kurulu Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu,
“Dünya’ya Ders Veriyor”

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle dünyada ve Türkiye’de bütün 
spor faaliyetleri durduruldu diyen Prof. Dr. Cicioğlu, pandemi süreciyle ilgli şu açıklamalarda bulun-
du; “Güres de bu sporlardan bir tanesi. Gerek Uluslararası Güres Birligi ( UWW ) gerekse Türkiye Güres 
Federasyonu bu dönemde yaptıkları çalısmalarla hem antrenör hem de sporcularını her yönden aktif ve 
motivasyonlarını en üst düzeyde tutmayı amaçlayan çalısmalar yapıyor.” Dünya Güres Birligi’nin faali-
yetleri arasında hakem ve antrenörlerin kural bilgilerini yenilemek ve eksiklerini tamamlamak amacıyla 
UWW Hakem Kurulu tarafından düzenli online seminerler düzenleniyor.
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ÜST DÜZEY (ZİRVE) PERFORMANS İÇİN 
YÜKSELTİ ANTRENMANLARI

Prof. Dr. Ramiz Arabacı ve Ali Kamil Güngör    Bursa Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Sporcular performans ve kondisyonlarını geliştirmek için çeşitle 
ortamlarda antrenman yaptıkları görülmektedir. Bu ortamlardan biri-
si de yüksek irtifada antrenman yapmak ve/veya yaşamaktır. Spor li-
teratüründe bunlara yükselti antrenmanları olarak ifade edilmektedir. 
Yükseltide yaşayan ve antrenman yapan sporcuların O2 taşıma ve do-
kulara bırakma kapasiteleri artar. Bu da aerobik dayanıklılığın artması 
anlamına gelmektedir. Geleneksel yöntemde sporcular birkaç hafta sü-
reyle yükseklik kamplarında yaşarlar ve antrenman yaparlar. Günümüz-
de sporcuların yükselti ortamına benzer ortam koşullarında uyumasını 
ya da yaşamasını sağlayan «Yükselti Çadırları», «Yükselti Odaları» veya 
“Yükselti Maskeleri” de kullandıkları görülmektedir. Yükselti Şartları en 
az 1500 m ve ideal çalışma ortamı 2400-2500 m yükseklik olduğu ifade 

edilmektedir. Yüksek irtifaya çıkıldığında ortamın Barometric Basınç düşer(hypobaric), Okisjen Partial 
basınç düşer (PO2), Isı düşer, Nem oranı azalır, Güneş Radyasyon yoğunluğu artar.

Yükselti antrenmanı performansı nasıl geliştirir? 2400 m yükseltide O2 konsantrasyonu deniz se-
viyesindekinin %75’idir. Düşük oksijen konsantrasyonu kanın parsiyel oksijen basıncını düşürür. Düşük 
parsiyel oksijen basıncı eritropoietin hormonu salınımını arttırır. Bu da kanda eritrosit konsantrasyonu-
nu arttırır. Yükselti antrenmanlarının bir diğer etkisi de epinefrin salınımı sayesinde Hb-O2 ayrışımının 
gelişmesi olduğu düşünülmektedir. Epinefrin glikolizi arttırır (Laktik Asit Anaerobik Sistem). Hemoglo-
bin, solunum organından dokulara oksijen, dokulardan solunum organına ise karbondioksit ve proton 
taşıyan protein. Eritrositlerin içerisinde bulunur

Yükseltinin Akut Etkisi. Pulmoner ventilasyon artar. Pulmoner difusiyon değişmez. Oksijen transpor-
tunda hafif bozulma. Oksijen kullanımı bozulur. PO2  düşmesine bağlı, VO2max düşüş giderek artmak-
tadır.

Yükseltide kardiovaskuler değişiklikler. Başlangıçta plasma volümü azalır (birim başına eritrosit ar-
tar). Hb ve kan viskozitesi (sıvılık) artar. Kas fibril alanı ile total kas alanı azalır. Kapiller yoğunluğu artar. 
Başlangıçta ve submaksimal egzersizde HR artar. Maksimal egzersizde HR düşer

Yükseltide Metabolik Cevap. Anaerobik metabolizma artar. Laktik asit üretimi artar.

Yükseltide performans. Dayanıklılık aktivite en fazla etkilenmektedir. Oksijen transportun ve ae-
robik enerji sisteminin olumsuz etkilenmesine bağlıdır. Dayanıklılık sporcuları yarışmalar için yüksel-
ti antrenmanları ile hazırlanabilirler. VO2max arttırmak için yüksek irtifada yoğun intensiv dayanıklılık 
antrenmanları yapmaktadırlar. Anaerobik sprint aktiviteleri yükseltide en az etkilenmektedir. Yüksek 
irtifada havanın daha az yoğun olması daha az aerodinamik direnç, daha az gravitasyon çekim sağla-
maktadır. Bunu sonucunda sıçrama ve atma kapasiteleri gelişmektedir.

Deniz seviyesinde performans için yükselti antrenmanı. Deniz seviyesine döndüğünde eritrosit art-
mış oluyor. Yükselti antrenmanın deniz seviyesindeki performansı kalıcı olarak arttırdığını kanıtlanmış 
değildir. Yükseltide şiddet ve volüm azaldığından çalışma yapması zordur. En ideal: yükseltide yaşamak 
düşük irtifada antrenman yapmak. 
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Optimal Yükselti performansı için antrenman. Yüksek irtifaya geldiğinizde 24 saat için yarışmaya 
katılmanız gerekir. Yarışma öncesi en az 2 hafta 1500-3000 m yükseltide antrenman yapın. Optimal süre 
3-4 hafta (6 Hafta ) 

Yüksek irtifada akut rahatsızlıklar: Yüksek irtifaya geldikten 6-96 saat arasında bulantı, kusma, ne-
fes darlığı, uykusuzluk görülür. CO2 bağlı olabilir. 3000 m üzerinde günde 300 m den fazla yükselmekten 
kaçınılmalıdır

Yükseklik antrenman uygulamaları:

YİY: Yüksek irtifada yaşamak   AHA: Aralıklı Hipoksik antrenman

DAH: Hipokside Direnç antrenmanı  YİA: Yüksek irtifada antrenman                      

AİA: Alçak irtifada antrenman             TSAH: Hipokside tekrarlı-sprint antrenmanı

Yüksekte İrtifada Yaşam - Yüksek İrtifada Antrenman (YİY – YİA)
Geleneksel irtifa kampları yılda 2 veya 3 defa 1800 - 2500m yükseklikte ve 4 aşama şeklinde ger-

çekleştirilir.

1. Aşama: aklimizasyon evresi; kampın ilk günü ile başlar 7-10 arası sürer ve bu süreçte genelde 
düşük şiddetli açık hava aktiviteleri yapılır. Bu aşamanın hedefi sporcuları düşük parsiyel basıncına alış-
tırmaktır.

2. Aşama:  ana antrenman evresi; bu aşama en az 2-3 hafta sürdürülmelidir. Sporcunun durumna 
göre uzatılabilir. Temel amaç deniz seviyesinde yapılan antrenmanlara benzer şekilde antrenman hacmi 
ve şiddetini arttırmaktır. Birikimli ve kalıcı etkiler için büyük yüklenmeler gereklidir.

3. Aşama: toparlanma evresi; amaç deniz seviyesine hazırlıktır. 2 ila 5 gün sürer, antrenmanlar doğ-
rusal olarak azaltılır.

4. Aşama: deniz seviyesine dönüş evresi; konu ile ilgili yapılan çok fazla çalışma olmasa da, bu evre 
3 aşamada tamamlanır; a) 2 ve 4 gün arasında sporcuların performanslarında ciddi bir artış görülür, b) 
deniz seviyesine uyum sağlanır, bu durum perfromansta düşüşe neden olur, c) 15-21 gün sonra perfro-
mansta ufak bir artış ve plato gerçekleşir. Sporcular ilk evre boyunca zirve perfromansa ulaşsalar da, 
yarışma için en uygun evre 3. Aşamadır.

Uygulama Hedef  Tarih 

YİY - YİA Dayanıklılık 1960 lı yıllar 

AHA  Dayanıklılık 1960 lı yıllar 

YİY - AİA Dayanıklılık 1997 

DAH Güç  2000 yıllar 

TSAH Takım/raket sporları 2013 

YİY – AİA ve YİA Takım / raket sporları 2015 

YİY – YİA ve AİA Dayanıklılık 2015 
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Yüksek İrtifada Yaşam – Alçak İrtifada Antrenman
YİY – YİA’na alternatif olarak gerçekleştirilen bir yöntemdir. Bu yöntemde antrenmanın şiddetini 

azaltmadan YİY – YİA’a benzer etkiler elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Levine’nin araştırmalarına göre 1300m ve altında gerçekleştirilmeli fakat yaşam ve uyku evrele-
ri 1800-2500m aralığında olmalıdır. Bu metot sporcularında irtifadan inme, irtifaya çıkma, akut olarak 
farklı hava koşullarına maruz kalma gibi nedenlerden dolayı yüksek stress ve yorgunluğa neden olmak-
tadır. Yanı sıra yüksek bütçe gerektirdiği için hipoksik uyku odaları gibi araçlar ile alternatifler üretilmiştir. 

a) Hematolojik (kan) adaptasyonlar: levinin çalışmalarında 27 gün boyunca 2500m yaşayıp 1250m 
de antrenman yapan bireylerde eritropoetin (EPO) seviyeleri iki katına çıkmış ve hemoglobin sevi-
yeleri yükselmiştir. Ancak yüksekte yaşam konusunda yan etkilerin den dolayı (kas kaybı vs.) ko-
nusunda görüş ayrılıkları vardır. Bazı çalışmalarda 8 saat/gün yetersizken bazı çalışmalarda 9-10 
saat/gün arası yüksekte yaşam önerilmiştir. Buna ek olarak kan değerleri antrenman döneminden 
2 hafta sonra eski haline geri dönmüştür. Farklı çalışma protokollerinde EPO’ da %92, %85 %80, 
artış tespit edilirken, RET (retikülosit) ortalama %5 dolaylarında artmıştır. Yanı sıra hematokrit ve 
arteriyel oksijen saturasyonuda da artışlar gözlenmiştir.

b) Hematolojik olmayan adaptasyonlar: egzersiz ekonomisi %3-10 arasında artış göstermiştir. 
Laktik asit tamponlama kapasitesinde de artış görülmüştür.

c) Aerobik performans: yapılan araştırmalarda YYAA 3000m koşu perfromansında, YYYA ve deniz 
seviyesi antrenmanlarına kıyasla daha çok artış tespit edilmiştir. Buna ek olarak karşılaştırmalar-
da farklılık olmadığını gösteren çalışmalarda vardır.

d) Anaerobik performans: YYAA metodu laktik asit tamponlamayı artırdığı için ağırlıklı olarak laktik 
asitin kullanıldığı branşlarda perfromansı artırabilir.

Aralıklı Hipoksikye Maruz Kalma ve Aralıklı Hipoksik Antrenman (AHA) 
Haftanın birkaç günü ve birkaç saat irtifa uygulaması anlamına gelir. Bu yöntemdeki amaç, hipoksik 

etkileri yan etkileri olmadan ortaya çıkarmaktır. Bazı çalışmalarda ortalama olarak RET’te %29, hemog-
lobinde %5 hemotokrit’te %5 düzeylerinde artış olduğu rapor edilmiştir.

AHA antrenmanının haftada 2 gün 30-45dk lık yüksek şiddetli 2500-3000m de gerçekleştirilmesi 
tavsiye edilir. Aynı zamanda AHA uygulayan sporcular haftada 4-5 defa 3’er saat yüksek irtifada kalabi-
lirler(AHM).  AHA, AHM den daha etkili görülmektedir. Ancak bunun net bir açıklaması bulunmamaktadır. 
AHA Vo2 max artışında bir etki göstermemiştir. Performanstaki artış yüksek şiddetli antrenman sonucu 
oluşan mitokondrial verimlilik ve laktat düzenlemesi ile açıklanmıştır. AHM tek başına performans geli-
şimi için yetersizdir. Rodriguez, AHA ve AHM yi kombine ettiği bir çalışmasında, yüksek irtifada(4000m) 3 
ila 5 arası düşük şiddette antranman seansı (30-75dk) gerçekleştirmiş. Sonuç olarak; kırmızı kan hücre-
leri %12 retikülosit %54 hemoglobin %18 ve hemotokrit’te %11 artış tespit etmiştir. Bazı araştırmacılar 
AHA ve AHM nin kombine edilerek programlanmasını tavsiye etmişlerdir. Bu antrenmanların uygulan-
ması performansın üst düzeye çıkarılabilmesi için branşa özgü olarak, antrenman periyoduna yerleşti-
rilmelidir.

Yükselti Antrenmanı ve COVID -19
 COVID – 19 virüs hücre içine girebilmek için ACE2 olarak adlandırılan enzime ihtiyaç duyar. Virüs 

ACE2’ye bağlanarak vücuda taşınır. Bu enzimler özellikle akciğer (epitel) hücrelerini sarmalarının yanı 
sıra bağırsak, böbrek ve kan damarlarında da bulunurlar. ACE2, hücrelerde bulunan protein içeren bir 
trans-enzim. ACE2 aktivitesinin artması COVİD – 19 virüsün vücuda daha kolay ve hızlı taşınmasına ne-
den olmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, yükseltide ACE2 aktivitesi azalmaktadır (Zhang 
et al., 2009). Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda, 4500 m yükseklikte ACE2 kalp hücrelerinde azal-
maktadır (Dang et al., 2020). Deniz seviyesinde ACE2 aktivitesi artmaktadır (Jia et al., 2005; Lu et al., 
2020; Ren et al., 2020; Rothan and Byrareddy, 2020).
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GEÇMİŞ OLSUN
AHMET AYIK
Türk güreşinin efsane isimlerinden Dün-
ya ve Olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık, 
küçük bir operasyon geçirdi. Yapılan ope-
rasyon sonrasında stent takılan Ahmet 
Ayık’a Türkiye Güreş Federasyonu baş-
kanlığı ve camiamız adına geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, Allah’dan acil şifalar 
diliyoruz.
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KOCA YUSUF’U RAHMETLE ANIYORUZ

Dünya onu “Terrible Turk” (Korkunç Türk) olarak tanıdı.

1900 yılında Rıza Tevfi k ‘Güreşte Avrupa Usulü ile Türk Usulü arasındaki Fark ve Müşahebet’ başlıklı yazısında kendi-
sinden Koca Yusuf diye bahsedince yurtta bu isimle anılmaya başlanmıştır.

Çocukluk ve Gençlik Yılları
Koca Yusuf, bugün Bulgaristan sınırlarında yer alan Şumnu Kasabası’nın Karalar Köyü’nde dünyaya geldi. Doğum 
tarihi tam olarak bilinmese de İsveç güreş tarihçisi William Baster’a göre 1857 yılında doğmuştur. Babasının adı İs-
mail’dir. Babası ve dedesi Yusuf’un ilk güreş ustaları oldu. Çocukluğu, milliyetçilik hareketleri nedeniyle Bulgarların 
Türk köylerini bastığı bir ortamda geçti.

Koca Yusuf dönemin ünlü pehlivanlarından Şumnulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu 
Kel İsmail Pehlivan ve Pomak Osman tarafından yetiştirildi. Kırkpınar tarihinde 26 yıl 
boyunca üst üste başpehlivanlığı elinde bulunduran ve Sultan Abdülaziz’in başpeh-
livanı olan Kel Aliço ile 1885 yılında güreşti. Sabah başlayan mücadele akşam sona 
erdi. Kel Aliço mücadele sırasında güreşi bırakmış ve kendi elleriyle ülkenin başpeh-
livanlığı unvanını Koca Yusuf’a devretmiştir. 

ABD Turnesi

İki rakip, Metropolitan Opera Evi’nde 30 Nisan günü tekrar karşı karşıya geldi. Aralarındaki itişmelerden sonra me-
najerlerinin ringe çıkıp müdahale etmesi sonucu olay büyüyüp yine seyirciler arasında bir ayaklanma dalgası olunca 
karşılaşma iptal edildi ve bu olaydan sonra Opera Evi güreş karşılaşmalarına kapatıldı.

1857 yılında doğan Koca Yusuf, mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı 
olduğu sanılmaktadır. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve 
ABD’de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir. 138 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı. 
ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi.

Serbest güreşin efsanevi isimlerinden olan Yusuf, iri gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu 
ahlakı ile “Koca” lakabını almıştır. Önceleri doğduğu köyden ötürü “Karalarlı Yusuf”, sonra “Şumnulu 
Yusuf” olarak anılmış, 1896’dan itibaren çırağı “Erikli Mehmet”e “Küçük Yusuf” denilmeye başlanınca 
kendisine “Büyük Yusuf” denilmişti.

Kel Aliço’nun çırağı olan ve 18 yıl Kırkpınar başpehlivanlığını elinde bulundurduğu söylenen Adalı Halil’i iki kez ardı 
ardına yendi. Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murat ve Sultan II. Abdülhamit döneminde pek çok güreş yaptı. Koca Yusuf 
ile çarpışan Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Kazandereli Memiş, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet ve Hergeleci İbra-
him gibi ünlü pehlivanlar, onun kendilerinden üstün bir pehlivan olduğunu kabul ettiler. 

Koca Yusuf’u yenebilen tek pehlivanın Kavalalı Çolak Mümin Pehlivan olduğu iddia edilir. 1894 yılında Ra-
mi’de yapılan ve Kel Aliço’nun hakem olduğu bir karşılaşmada Çolak Mümin, Koca Yusuf’u açık düşürmüştür. Hakem 
Aliço bu durumu yenik sayınca Yusuf tek yenilgisini almıştır. Çolak Mümin’in bu maçta sakatlanmasından ötürü 
güreş hayatına devam edemediği rivayet edilir.

Fransız güreşçi Joseph Doublier ile tanışması ve Fransa’da güreşme teklifi  alması hayatını değiştirdi. Fran-
sız yazar Edmond Desbonnet’in “Güreşin Kralları” (1910, Paris) adlı kitabında anlatıldığına göre Doublier, 1894’te 
rakibi Sabés’e yenildikten sonra onu yenecek bir güreşçi arayışına girmiş ve Türkiye’ye gelmiş; Filibeli Kara Osman, 
Filiz Nurullah ve Yusuf İsmail’i beraberinde Fransa’ya götürmüştü. Yusuf, başlangıçta yurtdışına çıkmayı kabul 
etmediyse de Müslümanların güçlü olduğunu ispat etmenin bir cihat olduğu şeklindeki ulema açıklamaları üzeri-
ne 1897’de Avrupa’ya gitti ve Paris’te minder güreşinin kurallarını öğrendi. İlk maçını Sabés ile yaptı ve onu yendi. 
Fransa’da 3 yıl kaldı (1894-1897). Bu dönemde güreştiği ve döneminin önemli sporcuları olan Olsen, Pons, Fournier’i 
yendi. Gambier, Raul, Rum güreşçi Antonio Pierri ve İngiliz güreşçi Tom Cannon’u da yendikten sonra Avrupa’da rakip 
bulamaz hale geldi. Paris’te bir sirkte, Türk güreşçi Hergeleci Mahmut Pehlivan (İbrahim Mahmut) ile yaptığı ancak 
polis müdahalesi ile durdurulabilen karşılaşma, gelmiş geçmiş en acımasız güreş karşılaşması olarak hatırlanır.

Avrupa’da büyük ün kazanınca Amerika Birleşik Devletleri’nden organizatörler onu New York’a 
davet ettiler. Antonio Pierri ve Doublier ile birlikte gittiği ABD’de menajeri William Brady oldu. 
Bu ülkede yaptığı 33 karşılaşmada yendiği sporcular arasında George Bothner, Ewan Lewis, Dan 
McLeod, Tom Jenkins vardır. Chicago’da bir karşılaşmada dünya şampiyonu Evan Lewis’i üst üste 
iki defa yendikten sonra yurda dönmeye karar verdi. Yaptığı güreşlerde yenilmemesi ve heybeti 
dolayısıyla ABD’de kendisine The Terrible Turk (Korkunç Türk) unvanı verilmiştir.

ABD’ye gelişinden önce hiç yenilgi almayan Yusuf İsmail, 26 Mart 1898’de Ernest Roeber 
ile yaptığı maçta diskalifi ye oldu. Madison Square Garden’da yapılan bu maçta rakibini ringden 
dışarı atması, Roeber’in öldüğünü düşünen seyircilerin ayaklanmasına ve Yusuf’a karşı linç 
girişimine neden oldu. Söz konusu maç, spor yazarı Walter Camp tarafından kaleme alınan 1907 
tarihli The Substitue: A Football Story adlı romanda anlatılmıştır.

KOCA YUSUF’U RAHMETLE ANIYORUZ
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KOCA YUSUF’UN MARŞI

Vefatı

Koca Yusuf’un Çocukları

Bir yiğit koptu geldi
Esti geçti tüm meydanlardan
Bir yürek bir de kispet
Gürledi deli orman

Koca yusuf geldi ağalar
Selam durdu bütün meydanlar
Yenilmez bir yiğitti
Pes etti savaşanlar

Burası er meydanı
Buralarda korkuyu sorma
Koca yusuf geliyor
Nara atıp kendini yorma

Nice pehlivanlarla güreş tuttu 
bütün dünyada
Pol pons’u ezdi geçti şaşırdı avrupa
Okyanuslar aşıp da güreş tuttu 
bütün dünyada
Selam durdu yiğitler yenilmez 
yusuf’a

Burası er meydanı
Buralarda korkuyu sorma
Koca yusuf geliyor
Nara atıp kendini yorma

Okyanus aldı gitti
Bir yiğit böyle bitti dostlar
Bitmedi hatırası anlatır çayırlar

Bir yiğit vardı dostlar
Esti geçti mert meydanlardan
Bir yürek bir de kispet
Titredi tüm cihan

Burası er meydanı
Buralarda korkuyu sorma
Koca yusuf geliyor
Nara atıp kendini yorma

Türkiye’ye dönmek üzere 21 Mayıs 1898’de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği ile yola 
çıkan Koca Yusuf, bindiği geminin 4 Temmuz sabahı New York’un kuzeydoğusundaki Sable Ada-
sı’nın 60 mil açıklarında İngiltere bandıralı Cromartyshire şilebiyle çarpışıp batması sonucu tüm 
yolcular ve mürettebatla birlikte boğularak ölmüştür.

Ölümüyle ilgili üç iddia vardır. İlki kaza sonrasında fi likalara binen diğer yolcularla birlikte kurtulmaya çalışan Koca 
Yusuf’un tutunduğu fi likadaki diğer yolcuların onun koca gövdesinin sandalı devireceği korkusuna kapılıp kürek ve 
baltalarla ellerine vurduğu ellerini çekmeyeceğini anlaşılıncada fi likadakiler tarafından baltayla bileklerinin kesildiği 
ve bu nedenle öldüğü, ikincisi Koca Yusuf’un Amerika’da kazandığı güreşlerin ardından kazandığı paraları kağıt para-
lara güvenmediği için altına çevirdiği ve bu altınların ağırlığı nedeniyle okyanusta boğulduğudur. Zira bu altınlar 8000 
dolar karşılığı 40 kilo altın anlamına gelmektedir.Üçüncüsü geminin başka bir gemiyle çarpışması sonucu gemi bat-
maya başladı. Koca Yusuf tam gemiyi terkedecekken gemide bulunan demirlerin altına sıkışan çocuğu ve ona yardım 
etmeye çalışan annesini gördü. Çocuğu çıkarmak için demirleri tutup kaldırdı ve çocuk çıktıktan sonra tekrar bir yıkım 
oldu ve demirler üzerine doğru meyillendi. Koca Yusuf bu demirleri bıraksa altında kalıp can verecelti ve o demirleri 
bırakmayıp okyanusta boğularak vefat etti.

Koca Yusuf’un eşi Refi ye’den Mehmet ve Hüseyin adında iki çocuğu olmuştur. Ölümünden sonra 
adı, şu anda Türkiye Denizcilik İşletmelerine bağlı, Haliç Tersanesinde bulunan 40 Tonluk bir yüzer 
vince verilmiştir. 2001 yılında basılan Bin Yılın Türkleri Hatıra Para Serisi’nde Koca Yusuf portreli 
hatıra para yer almıştır.

Hayatı, gazeteci-yazar Halil Delice tarafından “Cihan’ı Titreten Türk Koca Yusuf Yalnızca Güle Yenildi” (2005) adıyla 
kitaplaştırılmıştır. Hayatının belgesel yapılması için 2008 yılında “Koca Yusuf Türkiye’de” adlı bir araştırma projesi 
başlatılmıştır. Türkiye’nin ilk kez ürettiği ve Türkiye ortaklığı bulunan A400M askeri nakliye uçağına hatırasını yaşat-
mak adına “Koca Yusuf” adı verilmiştir.
Koca Yusuf’un naaşının Atlas Okyanusu’nda kaybolduğu sanılmaktadır. Ancak şair Sunay Akın’ın Önce Çocuklar ve 
Kadınlar adlı kitabının “Okyanusa Yenilen Güreşçi” başlıklı bölümünde Azor Adaları’nda mezarının bulunduğu iddia-
sına yer verilmiştir. Kaza sonrasında civar adalara vuran gemi yolculara ait 20 cenazeden pek heybetli değişik kılıklı 
olanının Koca Yusuf olabileceğini iddia eden yazar, cesedin adadaki kilisenin mezarlığına defnedildiğini belirtmiştir.

Efsane güreşçi adına Türkiye Gençlik Federasyonu tarafından marş yazılmış ve 
Ayna grubu tarafından seslendirilmişti. İşte o marşın sözleri:



www.tgf.gov.tr 60

Türkiye Güreş Federasyonu pandemi süreci içinde,
yapılacak kamplarda uygulanacak kriterleri belirledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca olimpik havuzdaki sporcular 
için temassız fi zik ve kuvvet kamplarına izin verilmesiyle 
birlikte, Türkiye Güreş Federasyonu yapılacak kamplarda 
alınması gereken tedbirlerle ilgili düzenlemeleri yaptı. 
Önümüzdeki süreçte açılacak tüm yaş kategorilerindeki 
milli takım kamplarında uygulanacak tedbirler açıklandı.

 Sporcuların temas edeceği tüm yerler dezenfekte edilmesine ve hijyenine dikkat edile-
cek.

 Kamplar sınırlı sayıda olimpik sporcular la yapılacak olup, odalarda birer sporcu kala-

C O İVİD- 19 SAL ÜGINI SÜRESİ İÇİNDE KAMPLARIMIZDA ALACAĞIMIZ TEDBİRLER 

2.

4.

6. Dinlenme saatlerinde oturma salonunda sosyal mesafeyi bozacak şekilde kalabalık
gruplar oluşturulmayacak, mümkün olduğu kadar sporcuların odalarında dinlenmeleri sağla-
nacak. 

3.
cak. Aynı şekilde antrenör ve diğer görevlilerde odalarda yalnız kalacak.

5.
bulunan  lavaboların kullanılması önerilecek. 

 Odalar her gün sabah-akşam yeterince havalandırılacak.

 Kamp binası içinde genel tuvalet ve lavabolar  yerine konaklama yapanların odalarında

      K                           ONAKLAMA     

1. Kamp başlamadan önce odalar mutlaka dezenfekte edilecek, kamp süresi içinde de her
sabah genel temizlik yapılacak. 

7. Ortak kullanım alanlarında maskesiz dolaşılmayacak.

8. Kamp binası içinde uygun ve gerekli yerlerde dezenfektan ve kolonya bulundurulup
sporcular ve konaklama yapan diğer görevliler tarafından kullanmaları sağlanacak. 

9. Kamplarda mutlaka doktor bulunacak ve kamp kadrosu içinde bulunan tüm bireylerin
ateş ölçümü günlük yapılacak.

10. Nezle, grip ve ateşi olanlar doktor kontrolünde odalarında izole olmaları sağla-
nacak, çalışmalara iştirak ettirilmeyecek, gerek duyuluyorsa hastaneye gitmeleri sağlanacak. 
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                                                                                                  MUTFAK    

1. Mutfak personelinin günlük ateş ölçümü yapılacak, nezle, grip ve ateşi olan görevliler evle-
rine gönderilip, izole olmaları sağlanacak.

2. Mutfak personeli dışardan gelmiş olduğu kıyafetleri ile mutfağa girmeyecek kıyafetlerini 
kapalı bir dolaba koyarak temiz kıyafet ile mesaiye başlayacaktır.

3. Maske ve eldiven kullanımı asla ihmal edilmeyecektir. Yemek ve içecek servislerinde maske 
ve eldivenler yenilenecektir.

4. Saç bonesi olmadan mutfakta çalışılmayacak ve yemek ve içecek servisi yapılmayacaktır.
5. Yemek salonunda masa ve sandalye düzeni sosyal mesafe şartlarına uygun bir şekilde 

ayarlanacaktır ve her masada ıslak mendil bulundurulacaktır.
6. Yemek salonunda mutlaka dezenfektan, kolonya bulundurulacaktır.
7. Mutfak alanına mutfak personeli haricinde kimse alınmayacaktır.
8. Açık içecekler kaldırılacak içecekler sadece kapalı ve tek kullanımlık olarak verilecektir.
9. Kuruyemiş ve meyveler sadece kapalı paket şeklinde sporcu odalarına bırakılacaktır.

                                                                               ANTRENMAN SALONU   

1. Kamp öncesi çalışma salonları tüm soyunma odaları, tuvalet ve lavabolar dezenfekte edi-
lecektir.

2. Antrenmana katılacak olan tüm sporcu, teknik ekipler mindere dışarda kullanılan ayakkabı 
ile girmeyecek, minderde kullanılacak ayakkabılar minder kenarında giyilecektir.

3. Antrenman sonundaki kıyafetler görevliler tarafından toplanıp çamaşırhaneye götürüle-
cektir.

4. Minderde yapılacak olan çalışmalarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilecektir. 
5. Güreş minderi üzerinde yapılacak antrenmanlarda her minder(144m2) başına en fazla 4 

güreşçi antrenman yapabilecek, 
6. Antrenman esnasında kullanılacak içecekler kapalı kutularda ve tek kullanım olacaktır.
7. Kuvvete dayalı çalışmalar yapılacağından dolayı eşli çalışma yapılmayacaktır. Bunun 

yerine antrenman mankenleri kullanılacak olup, mankenlerin dezenfekteleri antrenman önceleri 
yapılacak. 

8. Kuvvet ve kondisyon antrenmanları hiçbir şekilde eşli olmayacak, sosyal mesafe kuralına 
uygun biçimde antrenmanlar yürütülecektir.

                                                                    GENEL TEDBİRLER

1. Tesislerin iç kısmına dikkat edildiği kadar dış çevresine de dikkat edilecektir. Gerekirse 
tesislerin dış kısımlarına ilaçlama yapılacaktır.

2. Kamp tesisine sporcu ailesi dahil hiçbir ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Çalışanlar ve kamp 
listesinde bulunanlar haricinde tesislerde başka hiçbir kimse bulunmayacaktır.

3. Yapılacak olan teknik toplantılar için salonların fi ziki şartları uygun değil ise sosyal mesafe 
kuralı açsından toplantılar gerekirse açık havada yapılacaktır. Sosyal mesafe ve maske kullanımı 
ihmaline izin verilmeyecektir. 

4. Kamp süresi boyunca tüm kamp ekibi ve kamp çalışanları kamp merkezi dışına çıkmayacak 
ve kamp merkezinde konaklayacaktır.

NOT
Yukarda yazılan tüm tedbirlere ilaveten Sağlık Bilim Kurulu’nca önerilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından bildirilen  tüm  tedbirlerde ayrıca uygulanacaktır.

                                                                                                                                                                            Musa AYDIN
                                    Güreş Federasyonu Başkanı 
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 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koro-
navirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın 
bilgilendirmeleri ile federasyonlar 
bünyesinde bir yapı oluşturulmasını 
istedi.  
65 yaş üstü eski sporcu, hakem, ant-
renör ve diğer spor hizmet elemanla-
rının izolasyon döneminde ihtiyaçları 
ile ilgili federasyonlar bünyesinde bir 

Musa Aydın,’’camiamıza hizmet 
etmiş herkesin kapısını çalacağız,”
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 
pandemi süresinde 65 yaş üstü sporcu, antrenör, yö-
netici, hakem ve camiaya hizmet etmiş olan herkesin 
kapısını çalıyoruz ve çalacağız,’’dedi
Türkiye Güreş Federasyonu yönetim kurulu kararı ile 
81 ilde yaşayan 65 yaş ve üzeri güreşçiler evlerinde 
ziyaret edildi. Sosyal hizmet projesi olarak değerlen-
dirilen ziyaretler federasyon temsilcileri tarafından 
gerçekleştirildi.
81 İlde bulunan güreş temsilcilikleri aracılığı ile yapı-
lan iziyaretlerden memnun olduklarını belirten eski 
milli güreşciler unutulmamak ve sağlığımızda anıl-
maktan çok mutluyuz dediler.

BAKAN  KASAPOĞLU’NDAN 
FEDERASYONLARA KORONAVİRÜS UYARISI

yapı oluşturulmasını da isteyen Bakan Kasapoğlu, bu konuda bakanlık olarak destek olabileceklerini kay-
dederken; ‘’Böyle bir yapı oluşturulmadıysa bize tüm ihtiyaç sahiplerini bildirin, hemen devreye girelim.’’

Özellikle bu sıkıntılı günlerde yanlarında olan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve yönetimine 
teşekkür eden eski milli güreşçiler “Yanlız olmadığımızı görmek çok güzel. Güreş ailesinin birlikte, el ele 
olduğunu tüm Türkiye bir kez daha gördü” şeklinde konuştular

Ogan, “Unutulmamak beni çok duygulandırdı.”

1964 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan İsmail Ogan,”Unutulmamak ve federasyon tarafın-
dan her daim hatırlanmak beni çok mutlu etti. Ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu bu sıkıntılı süreçte, 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından hatırlanmak beni geçmişe götürdü. Başkan Musa Aydın 
ve yönetimine bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”
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Camiamıza Hizmet Etmiş Herkesin
Kapısını Çalacağız

Eski Başkan
Sadettin Tantan

Altın Kemerli Baş Pehlivan
Aydın Demir

Eski Başkan
Esat Güçhan

Olimpiyat 3’ncüsü
Ayhan Taşkın

Eski Başkan
Tahsin Albayrak

Baş Pehlivan
Hüseyin Çokal

1987-1988 yılları arasında Türkiye Güreş Federasyonu Baş-
kanlığı yapan Yalçın İpbüken,’’ pandemü süreci ve öncesinde 
kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.
İstanbul’da yaşayan İpbüken, kendisini ziyaret eden federas-
yon görevlilerine teşekkür ederek sohbet etti. Başkan Musa 
Aydın’ı arayarak yapılan ziyaret ve gösterilen ilgiden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek başkan Aydın’a çok teşekkür 
etti. Başkan Musa Aydın,’’ onlar bizim tarihimiz. Her zaman 
yanlarında olmalıyız. İyi günde kötü günde de biz camiamızın 
yanındayız. Onlar için mesafelerin bizim için önemi yoktur,” 
dedi.

Baş Pehlivan, Dünya 2’ncisi
Mehmet Güçlü

Avrupa Şampiyonu
Mehmet Esenceli

Avrupa 2’ncisi, ORD. Dünya Şampiyonu
Mehmet Sarı

Olimpiyat 2’ncisi 
Vehbi Akdağ

Dünya Şampiyonu
Ali Rıza Alan

Dünya 2’ncisi
Adil Güngör
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Eski Uluslararası Hakem, MHK Üyesi
Musa Arık

Baş Pehlivan
Mehmet Öztürk

Eski Hakem, MHK Başkanı
Şakir Deniz

Eski Uluslararası Hakem, MHK Üyesi
İsmail Akçay

Dünya 2’ncisi
Mehmet Uzun

Avrupa Şampiyonu
Nihat Kabanlı

Avrupa 3’ncüsü
Kenan Ege

Eski Milli Takım Teknik Direktörü
İbrahim Akgün

2008 Kırkpınar Ağası
Mehmet Cadıl

Altın Düdük Ödüllü, Eski FILA Hakemi
Ender Büyükerşen

Eski Milli Takım Teknik Direktörü
İsmail Kosukoğlu

Ordulararası Dünya Şampiyonu
İbrahim Kumaş

Ordulararası Dünya Şampiyonu
Aslan Aslan

Eski Kırkpınar Baş Hakemi
Fahrettin Yılmaz

Başpehlivan
Erdem Özyiğit

Güreş Ağası ve Eski Güreşçi              
Yaşar Hopur

Avrupa Şampiyonu
Reşit Karabacak

Avrupa Şampiyonu
Sefer Baygın
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Eski Milli Güreşçi
Hasan Uyar

Eski Milli Güreşçi
Seyit Hışırlı

Eski Milli Güreşçi
Mehmet Bakır

Eski Milli Güreşçi
Yusuf Canbaz

Eski Milli Güreşçi
Mehmet Emin Şimşek

Eski Milli Güreşçi
Bilal Bakırca

Eski Milli Güreşçi
Hüseyin Sever

Eski Milli Güreşçi
Şükrü Şen

Eski Milli Güreşçi
Mehmet Bozdoğan

Eski Güreşçi ve Basın Mensubu
Gazanfer Özdemir

Eski Milli Güreşçi
Seyit Ali Eker

Eski Milli Güreşçi
Mehmet Canbaz

Eski Milli Güreşçi
Seyit Ali Ağıroğlu

Eski Milli Güreşçi
Satılmış Sarıbacak

Yusuf Aydoğmuş
Eski Milli Güreşçi

Eski Milli Güreşçi
Erdoğan Koçak

Eski Uluslararası Hakem, MHK Üyesi
Arif Atik

Eski Milli Güreşçi
Kamil Özdağ
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Eski Uluslararası Hakem
Tevfik Türkmen

Ömer Liman
Eski Milli Güreşçi

Eski Milli Güreşçi
Yüksel Atıcı

Eski Milli Güreşçi
Ramazan Karataş

Eski Uluslararası Hakemlerimizden
Alim Gerçel

Eski Milli Güreşçi
Mehmet Ali Takçı

Eski Milli Güreşçi
Şevket  Yılmaz

Eski Milli Güreşçi
Yaşar Dilbirliği

Eski Milli Güreşçi
Mustafa Yıldız

Bugün 15 Temmuz’un  üzerinden 
4 yıl geçti. O hece Tüm Güreş camiası 
sokaklarda  hainlere bu ülkenin kolay 
kazanılmadığını gösterdik. O gün o kadar 
çok hikaye vardı ki. İşte onlardan biri 
de gazi güreşçilerimizden İsmet Eker’in 
yaşadıkları. 
15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi önünde vücuduna 3 kurşun ve 
5 şarapnel parçası isabet eden 15 yaşın-
daki güreşçi İsmet Eker’i en çok korkutan 
bir daha güreş yapamayacak olmasıydı. 
Ancak güreş federasyonu başkanı Musa 
Aydın bu yeteneğin yok olmasına izin 
vermedi. Gazi güreşçiyi 2017 yılında ki 
Türkiye Şampiyonası’na davet etti. 15 
Temmuz gecesinde vücuduna isabet eden 
kurşunlar nedeniyle uzun bir süre güreş 
yapamayan Eker, o hain gecede babası ve 
3 kardeşiyle birlikte İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin önündeydi. 
Cumhurbaşkanı Recep Yayyip Erdoğan’ın 
çok yakından ilgilendiği 15 yaşında mille-
tinin kahramanı olan İsmet, “Bugün olsa 
yine hiç düşünmeden meydanlara inerim” 
diyerek, “Bu kez gazi değil, şehit olmak 
istiyorum. Vatanımız, milletimiz, bay-
rağımız için yine olsa giderim” şeklinde 
konuştu.

15 TEMMUZ 
GAZİ GÜREŞÇİMİZ 
İSMET EKER’İ YOLUNDAN 
SAPTIRAMADI



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği, Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile yağlı 
güreşler ve kırkpınarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Musa Aydın, “Pandemi ata sporumuzu da olumsuz şekilde etkiledi. Paydaşlarımızla, beledi-
ye başkanlarımızla, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile bu konuyu masaya yatırdık. İstişare kurulu üyelerimizle 
yaptığımız görüşmelerden sonra bir karar aldık. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakan-
lığı ile Bilim Kurulunun gayretleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun özellikle yurt dışından 
gelen vatandaşlarımızın KYK ya bağlı yurtlarda 14 gün süreyle karantinaya alınması konusunda ki başarılı çalışmaları 
pandeminin kontrol altına alınmasında büyük bir rol oynamıştır,’’dedi

Normalleşme sürecinin yeni başladığını da kaydeden Aydın, “Önümüzü henüz net görebilmiş değiliz. Kırkpınar 
için daha önceden planlanan tarihin erken olduğunu gördük. 658 yıldır devam eden bir geleneğin devam etmesi 
gerektiğini, bizim kültürümüz olduğunu düşündük. Kırkpınar’ın ara vermeden yapılması konusunda görüş birliğine 
vardık. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu gördük. Önümüzdeki süreçte yapılacak toplantıda doğru bir karar 
alacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

“Tüm yağlı güreşleri yapma niyetindeyiz”

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Tarihi 1 yıl ön-
ceden ilan edilen 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni, ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. 2020 tüm dünya için çok zor bir 
yıl oldu. Asıl olan insan sağlığı. Bunun üzerinde bir şey yok,’’

 “Yeni normalleşme sürecine başlayalı çok bir zaman olmadı diyen Gürkan, Yağlı güreş, kendi içinde başka hiçbir 
spor dalında olmayan özelliklere sahip. Örfü, adeti, ananesiyle içerisinde dinimizin güzel geleneklerini barındıran bir 
alan. Güreşin sadece yenmek ve yenilmek olmadığını gösteren bir spor. Temasın yoğun olduğu bir sporla ilgili karar 
vermek kolay değil. Yağlı güreşin bütün paydaşları olarak, 2020 yılında Kırkpınar’la başlayarak tüm yağlı güreşleri 
yapma niyetindeyiz. ‘’dedi

 “Amacımız, geleneklerimizin yaşamasını sağlamak”
Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gelenek-

lerin yaşamasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Koronavirüs başladığından itibaren, ‘Güreşleri nasıl yaparız?’ 
diye istişare ediyoruz. Ülkemiz bu mücadelede iyi bir sınav verdi. Güreşçilerimiz, ‘Kırkpınar’dan önce sahaya ve kispe-
te alışmamız lazım.’ diyor. Pehlivanlarımız sezona hazırlanmaya devam ediyor. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği 
olarak amacımız, geleneklerimizin yaşamasını sağlamak. Umarım memleketimiz ve dünya bu süreçten bir an önce 
kurtulur.” değerlendirmesinde bulundu.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise, “Güreşleri yapmamız lazım. Türkiye’nin artık normale dönmesi lazım. Gerekli 
tedbirlerin alınmasını ve güreşlerin yapılmasını istiyorum. Bu süreç çok uzadı.” şeklinde konuştu.

Temmuz ayında 
yapılması planlanan 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili 
toplantı İstanbulda yapıldı.

“Tüm yağlı güreşleri yapma niyetindeyiz”
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HEDEFİMİZ BELLİ YOLUMUZ AÇIK!..

lllllliikkkkkkkkkkkknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnçççlllllllllllllllllllllllliiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vvee SSSpppppooorrr BBBBBaakkkkkaaaannnnnnnıı DDDDDDDDDrrrrrrrrrrrr.... MMMMMMMeeeehhhhmmmmmmmmeeeeet MMMMMMMMMMMMMMMMuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaaasssaaappooooğğğğğğğğğğğğluuuu,,,GGGGGGGGGGGGGGGGGeeeennnnnnnnnnnnnnn

ATA sporu güreş ve tüm spor branşlarını sosyal medyasında anlık takip ediyor. 
Bakan Kasapoğlu, pandemi süreci ve öncesinde sosyal medyasında güreşe yer verdi.
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