
•	 Ağzın	ve	dudakların	kuruması,	tükürüğün	azalması	ve	daha	yapışkan	olmaya	
başlaması,

•	 İdrar	miktarının	azalmaya	ve	idrar	renginin	koyulaşmaya	başlaması,

•	 Hiç	idrar	gelmemesi,

•	 Derinin	kuruması	ve	terlemenin	ortadan	kalkması,

•	 Susama	hissi,

•	 Düşük	tansiyon,

•	 Halsizlik,	bitkinlik,	iştahsızlık,

•	 Baş	ağrısı,	baş	dönmesi,	çarpıntı,	karın	ağrısı,

•	 Batık	gözler,

•	 Hızlı	kalp	atışı,

•	 Hızlı	nefes	alış	verişi,

•	 Yüksek	ateş,

•	 Çocuklarda	aşırı	telaş	veya	uyku	hali,

•	 Çok	ciddi	durumlarda	sayıklama	veya	bilinç	kaybı	da	görülebilir,

•	 Dehidrasyonun	 derecesine	 göre	 uyku	 halinden	 komaya	 kadar	 giden	 bilinç	
değişiklikleri.

Türkiye Güreş Federasyonu eğiTim kurulu 

Bir GüreşÇi iÇin doğru sIkleT, sPorCunun ZiHinsel Ve Fi-
Ziksel olarak kendini en GüÇlü HisseTiği sIkleTTir.

deHidrasyon (sIVI kayBI) Bir GüreşÇinin en Büyük 
düşmanIdIr. deHidraTasyon; ÇaBuk kilo Vermede 
Temel Bir sağlIk sorunu yaraTIr. 

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ PLANLAMAK

Güreş Bir akIl oyunudur, Bir Başka deyişle; saTranÇ’In 
BedenimiZe yansImIş Halidir. Her ÇoCuk oynamak isTer, 
Güreşi ona oyun GiBi sunun ki, Güreşi seVsin! aksi Halde 
Bir Gün Güreş onu kayBeder.

ÇoCuklar Bu dünyada BiZim en yüCe VarlIklarImIZ  Ve 
emaneTlerimiZdirler. onlarI aÇ Ve susuZ BIrakarak 
kilo düşürmeyelim!

Vücut	için	gerekli	sıvı	desteği	sağlanmadığında	kışın	bile	dehidrasyon	riski	bulunmak-
tadır.	Özellikle	gençler	ve	çocuklarda	vücut	kitlesi	küçük	olduğu,	sportif	faaliyetlerde	daha	
fazla	katıldıkları	için	ve	dehidrasyon	hakkında	daha	az	bilgileri	olduğundan	dolayı	vücudun	
susuz	kalma	risk	daha	fazla	olmaktadır.

deHidrasyonun (sIVI kayBI) BelirTileri
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Türkiye	Güreş	Federasyonu	Başkanı

Musa	AYDIN:

“Doğru	eğitimle	çocuklarımı-

zı	geleceğe	hazırlayalım”

“Biz	hazırız,	ya	siz..!”

HAZIRLAYAN:
	Dr.	Ramazan	SAVRANBAŞI
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ÇoCuklar Her ne kadar dIş GÖrünümleri ile yeTişkinlere BenZese de, onlar 
yeTişkinlerin küÇülTülmüş Bir modeli değildir! ÇoCuklar sürekli GelişmekTe 
olan kendilerine ÖZGü anaTomik, FiZyoloJik Ve PsikoloJik ÖZellikleri olduğunu 
unuTmamalIyIZ!

Günümüzde	 güreşe	 erken	 yaşta	 başlamanın	
avantajları	 tartışılmamaktadır.	 Ancak,	 tartışılan	
erken	 yaşta	 güreşe	 başlayan	 çocukların	 eğitim	
ve	antrenmanlarının	plan	ve	programlarının	orga-
nizasyonu	 konusudur.	 Bu	 olgunun	 merkezindeki	
kişi	kuşkusuz	antrenördür.	Başarı	ve	başarısızlığın	
da	merkezindeki	kişi	de,	yine	antrenördür.	Bu	ko-
numda	 bulunan	 antrenörün	 nitelikleri	 ve	 kalitesi	
oldukça	yüksek	düzeyde	olması	 zorunludur.	Yük-
sek	düzeyde	nitelik	ve	kalitenin	kişisel	yeteneklere	
bağlı	olduğu	kadar,	antrenörün	bilimsel	bir	eğitim	
sürecinden	gelmiş	olması	ve	sürekli	olarak	bilimsel	
bilgiye	ve	gelişmelere	açık	olması	gerekmektedir.	
Antrenör,	spor	hekimi	ve	pediatristler		ve	ailelerle	
sürekli	 işbirliği	 içinde	 olmalı	 ve	 çocuğun	 gelişimi	
sürekli	izlenmelidir.

Günümüzde	bazı	aileler,	antrenörlere	çocukla-
rın	yaş	ve	kapasitelerini	göz	ardı	ederek,	daha	faz-
la	 çalışmaları	 konusunda	psikolojik	 baskı	 kurduk-
larını	gözlemlemekteyiz.	Bu	tür	etki	altında	kalan	
bazı	 antrenörler	 ya	 da	 geçmişinde	 güreş	 yapmış	
bazı	aile	bireyleri	(baba,	amca,	dayı,	yakın	akraba	
v.s)	başarıdaki	sırrın	çok	çalışmada	olduğu	kanısı-
na	kapılarak	çocuklara	(antrenman	programlarının	

dışında	extra	antrenman	yaptırdıkları	da	gözlem-
lenmektedir).

Erken	 yaşta	 yetişkin	 antrenman	 yöntemleri	
ile	erken	müsabık	yapılan	bu	tür	sporcular	kısa	va-
dede	yaş	gruplarında	başarı	 elde	ederek,	mental	
ve	 bedensel	 gelişimlerini	 doğal	 gelişim	 süreçleri	
aşılarak	 gelecekteki	 yüksek	 performansa	maale-
sef	ulaşamamaktadırlar.

ÇoCuklarIn HedeFini Büyük TuTmak 
isTiyorsanIZ, onlarIn eğiTim Ve 

anTrenmanlarInI onlara uyGun, doğru 
Ve ileriye dÖnük olarak PlanlayIn, 

düZenli Bir şekilde ÇalIşTIrIn

Minikler,	yıldızlar	ve	gençler	kategorilerinde-
ki	güreşçilerin	aileleri,	antrenör	ve	yöneticilerinin	
erken	başarı	 tutkuları,	maalesef	 	 5-6	yıllık	 süre-
cin	 sonunda	yaş	guruplarında	 şöyle	bir	 tablonun		
oluşmasına	neden	olmaktadır.

Erken	başarı	uğruna	aşırı	antrenman	ve	aşırı	
kilo	düşmeler	sonucu	yılgınlık,	güreşten	daha	yıl-
dızlar	kategorisinde	 iken	erken	kopmalara	neden	
olmaktadır.	

Erken	 yaşta	 başarılı	 olabilmek	 için,	 gelişim	
antrenmanlarından	 ziyade	 yetişkin	 antrenman-
larına	 yönelerek,	 erken	 yaşta	 geliştirilebilecek	

görülmektedir.	Yapılan	bu	yanlış	uygulama	sonucu	
çocukların	vücut	gelişimi	ve	engellendiği	gibi,	fiz-
yolojik	 kapasitelerinin	 daha	 sonraki	 dönemlerde	
artırılma	 şansı	 ortadan	 kalkar.	 Hatta	 çocuklarda	
bu	 tür	 ızdırap	 verici	 bu	 yöntemler	 çocukların	 er-
ken	yaşta	 güreşi	 bırakmalarına	 da	 sebep	 olabilir.	
Bu	 tür	 olumsuz	 gelişmelerin	 yaşanmaması	 için,	
çocuklardaki	sürekli	vücut	ağırlığındaki	artışlardan	
kaynaklı	sıklet	değişiminin	kesinlikle	engellenme-
mesi,	hatta	teşvik	edilmesi	daha	faydalı	olur.

deHidrasyon (sIVI kayBI) Bir 
GüreşÇinin en Büyük düşmanIdIr. 

deHidraTasyon; ÇaBuk kilo Vermede 
Temel Bir sağlIk sorunu yaraTIr. 

sIVI alImInI durdurduğunda orTaya 
ÇIkar. deHidraTasyon yÖnTemi ile kilo 

ayarlama, dayanIklIlIk Ve ZiHinsel 
uyanIklIkTa HIZlI düşüşe neden olduğu 
iÇin, kilo Vermenin en kÖTü yÖnTemidir.

yaş GuruPlarInda kilo ayarlamada; 
sIVI kayBI, su Ve GIda kIsITlamasI (PerHiZ) 

yÖnTemlerinin sağlIğa ZararlarI

Vücut	 ağırlığımızın	 yaklaşık	 %	 60-65	 ini	 su	
oluşturmaktadır.	Hafif	sıvı	kaybının	sonucu	olarak	
(vücut	 ağırlığının	 %1-2’si)	 susuzluk,	 yorgunluk,	
baş	ağrıları	ile	konsantrasyon	ve	hafızada	düşüş	ile	
dayanıklılık	ve	spor	becerilerinin	kaybı	ortaya	çı-
kar.	Daha	fazla	sıvı	kayıpları	önemli	rahatsızlıklara	
neden	olabilmektedir.	Yetişkin	bir	insan,	soluk	alıp	
verme,	terleme,	 idrar	ve	dışkı	 ile	günde	ortalama	
olarak	2.5	litre	sıvı	kaybeder.	Bu	sıvılar	ile	vücudun	
sıvı	 dengesini	 düzenleyen	 sodyum,	 potasyum	 ve	
kalsiyum	gibi	elektrolitler	de	yitirilir.	Ancak,	yedi-
ğimiz	içtiğimiz	gıdalarla	ve	içeceklerle	kaybettiği-
miz	sıvı	ve	elektrolitleri	yerine	koyabiliriz.	Kaybe-
dilenlerin	yerine	konması	ile	sorun	ortadan	kalkar.

Normal	 yetişkin	 bir	 insan,	 günde	 2.5	 litrelik	
sıvı	 kaybı	 ile	 vücudun	 sıvı	 dengesini	 düzenleyen	
sodyum,	 potasyum	 ve	 kalsiyum	 gibi	 elektrolitler	
de	kaybedilir.	Yeteri	kadar	sıvı	alınmadığı	takdirde	
sıcak	 havada	 yapılan	 ağır	 egzersiz	 ve	 sporlar	 da	
dehidrasyona	yol	açabilir.	

Çocukların	 vücutları	 yetişkin	 vücutlara	 göre	
nispeten	daha	fazla	su	içerir.	Daha	yüksek	cilt	yü-
zeyi	 yetişkinlere	 göre	 daha	 fazladır	 ve	 cilt	 yüze-
yinden	sıvı	kaybı	daha	fazladır.

Dehidrasyon;	vücudun	gün	 içerisinde	kaybet-

tiği	 suyu,	yeterli	 su	alımı	 ile	 telafi	 edemediğinde	
meydana	 gelen	 sıvı	 kaybıdır.	 Dehidrasyon	 en	
önemli	 iki	nedeni	kusma,	 ishal,	aşırı	terleme,	aşı-
rı	 idrara	 çıkma,	 yüksek	 ateş	 gibi	 vücuttan	 fazla	
sıvı	 kaybedilmesi	 ve	bulantı,	 iştahsızlık,	 susuzluk	
hissinin	olmaması	ve	halsizlik	durumunda	ortaya	
çıkan	sıvı	alım	eksikliğidir.

Sıvı	kaybı	arttıkça	baş	dönmesi,	önce	tansiyon	
yükselir,	 daha	 sonra	 tansiyon	 düşüklüğü	 ortaya	
çıkar.	 İleri	sıvı	kayıplarında	tansiyon	düşer,	nabız	
artar,	kas	krampları	oluşur.	

Böbrekler	artık	fazla	sıvıyı	vücuttan	atamıyor	
ve	 kandaki	 atıkları	 temizleyemiyorsa,	 potansi-
yel	olarak	yaşamı	 tehdit	eden	böbrek	yetmezliği	
sorunu	 oluşmuş	 demektir.	 Sıvı	 kaybı	 nedeni	 ile	
böbreklere	 daha	 az	 kan	 geleceğinden	 böbrekler-
den	atılan	 toksik	maddelerin	atılımı	azalır.	Yeteri	
kadar	atılamayan	toksik	maddeler,	toksik	madde-
leri	süzen	mekanizmaların	(nefronlar,	geri	emilim	
tüpleri)		nekroze	(hücre	ve	doku	ölümü)	olmasına	
neden	 olur	 ve	 bu	 mekanizmaların	 sayısında	 za-
manla	 azalma	 olur	 ve	 böbreklerin	 fonksiyonu	 da	
azalacağından	böbreklerin	bozulmasına	kadar	va-
rır.	Yıl	 içeresinde	bu	tür	kilo	ayarlamalar	2-3	kez	
tekrarlandığında,	ilerleyen	yaşlardaki	böbreklerin	
kaybına	zemin	hazırlanmış	olur.

	Aşırı	sıvı	kayıplarına	bağlı	ortaya	çıkan	sorun-
lar	bilinç	kaybı,	kalp,	beyin,	karaciğer	gibi	organ-
larda	ilave	bozukluklara	yol	açar.

Değerli	okuyucular,	buraya	kadar	anlatılanlar;	
spor	yapmayan	insanların,	vücudumuzun	aşırı	su-
suz	kaldığında,	sıcak	havada	yapılan	yoğun	kassal	
iş	ve	egzersizler	sırasında	yeteri	kadar	sıvı	alınma-
dığı	 takdirde,	normal	 insanlarına	başına	gelebile-
cek	bir	durumları	açıklamaktadır.

temel	 motorik	 özelliklerine	 (esneklik,	 koordinas-
yon,	reaksiyon	zamanı,	kuvvet,	sürat,	çabukluk)	bu	
dönemde	 özen	 gösterilmemesi	 sonucu;	 yetişkinlik	
döneminde	 başarısızlık	 ve	 ardından	 güreşi	 bırakma	
eğilimleri	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Aynı	 şekilde	Minikler,	
yıldızlar	ve	gençler	kategorilerindeki	erken	başarı	so-
nucu	tatmin	ve	motivasyon	kaybı	oluşumu	ve		gelecek	
kaygısı	(Üniversite	eğitimi	ve	meslek)	gibi	problemle-
ri	doğurmaktadır.	

yaş GuruPlarIndaki GeÇiCi madalyalar, 
eliT düZeydeki madalyalarIn HiÇBir Zaman 

GaranTisi olmamIşTIr!

Çocukların	eğitimi,	öğretimi	ve	antrenman	prog-
ramlarının	hazırlanışında	odak	noktaları	 olan	aileler,	
antrenörler	ve	yöneticilerin	önemli	bir	çoğunluğunun;	
erken	başarı	uğruna	hala	geçmişteki	hataları	yapma-
ları	büyük	bir	sorun	teşkil	ederek,	minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	gelece-
ğe	yönelik	gelişmeyi	engellemektedirler.	

Bu	durumu	daha	net	bir	şekilde	anlamamız	 için;		
geçmişten	günümüze	kadar	olan	süreçte	yaş	gurup-
larında	Avrupa	ve	Dünya	şampiyonu	olmuş	yıldız	ve	
gençlerimizin	büyükler	kategorisinde	Avrupa,	Dünya	
ve	Olimpiyat	şampiyonalarına	gelmeden	önce	başarı-
sız,	ya	da	güreşten	kopmuş	olduklarını	görmek	bizim	
için	en	önemli	ve	yeterli	bir	kanıttır.	

BIrakIn ÇoCuklar Güreşle, oyunla, 
Büyüsün GereksiZ Bir şekilde onlarI aÇ Ve 
susuZ BIrakarak, GeÇiCi küÇük BaşarIlar 

iÇin onlara kilo düşürmeyin!

Maalesef	 ülkemizde	 ve	 birçok	 yabancı	 bazı	
ülkelerde	 de	 aileler,	 antrenörler	 ve	 yöneticiler	
tarafından	her	yaş	grubunda	müsabakalarda	başarılı	
olma	 tutkusu	 maksadını	 aşmaktadır.	 Bu	 erken	
yaşlardaki	 başarı	 tutkusu	 güncelleşerek	 çocuklar	
üzerinde	 bir	 psikolojik	 baskı	 oluşturması	 sonucu	
erken	 başarı	 ve	 taşıyamayacakları	 kadar	 rekabet	

duygusu	yüklenmelerine	neden	olmaktadır	

Büyükler	 kategorisine	 göre	 sporcunun	 en	 uygun	
sıkletini	saptamak,	ya	da	ayarlamak,		minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	çok	daha	
zor	 ve	 hassastır.	 Olası	 yanlışlıklar,	 küçük	 yaştaki	 bu	
sporcularda,	hem	sporculuk	kariyerinde,	hem	de	sağlık	
boyutunda	gelecekte	onlara	büyük	zararlar	verme	ihti-
mali	yüksektir.			

Çocuklarda	(minikler,	yıldızlar	(cadet)	ve	gençlerde	
(junior)	büyümenin	bir	ölçütü	olan	boy	ve	vücut	ağırlı-
ğının	sürekli	olarak	artışı,	özellikle	büyüme	ve	gelişme	
çağındaki	 çocukların	 gelişmesi	 ile	 ilgili	 en	 önemli	 ko-
nulardan	 birisidir.	 Çocukların	 bu	 çağda	 gelişmelerinin	
yanında	 güreş	 yapmaları,	 kas	 kitlesinin	 gelişmesinde	
önemli	 rol	 oynar.	 Çocuklar	 bu	 dönemlerde	 çeşitli	 yaş	
guruplarında	müsabakalara	katılırlar.	Vücut	ağırlığında-
ki	 artışlar	 çocukların	 sıkletlerini	 korumalarını	 güçleşti-
rir.	Vücut	ağılığındaki	bu	değişimler	sonucu,	sıkletlerini	
yukarı	 sıkletlere	 doğru	 değiştirmek	 zorunda	 kalırlar.	
Ancak,	 bazı	 antrenörler	 kısa	 vadeli,	 erken	 başarı	 uğ-
runa,	müsabakaya	 birkaç	 gün	 kala	 çocuklara	 su	 kaybı	
(sauna,	 hamam,	 naylon	 eşofmanlar	 giydirilerek	 uzun	
süreli	egzersizlerle),	sıkı	perhiz	ve	su	alımını	durdurarak	
bu	tür	yöntemleri	kullanarak	kilo	ayarlaması	yaptıkları	

ÇoCuklar Her ne kadar dIş GÖrünümleri ile yeTişkinlere BenZese de, onlar 
yeTişkinlerin küÇülTülmüş Bir modeli değildir! ÇoCuklar sürekli GelişmekTe 
olan kendilerine ÖZGü anaTomik, FiZyoloJik Ve PsikoloJik ÖZellikleri olduğunu 
unuTmamalIyIZ!

Günümüzde	 güreşe	 erken	 yaşta	 başlamanın	
avantajları	 tartışılmamaktadır.	 Ancak,	 tartışılan	
erken	 yaşta	 güreşe	 başlayan	 çocukların	 eğitim	
ve	antrenmanlarının	plan	ve	programlarının	orga-
nizasyonu	 konusudur.	 Bu	 olgunun	 merkezindeki	
kişi	kuşkusuz	antrenördür.	Başarı	ve	başarısızlığın	
da	merkezindeki	kişi	de,	yine	antrenördür.	Bu	ko-
numda	 bulunan	 antrenörün	 nitelikleri	 ve	 kalitesi	
oldukça	yüksek	düzeyde	olması	 zorunludur.	Yük-
sek	düzeyde	nitelik	ve	kalitenin	kişisel	yeteneklere	
bağlı	olduğu	kadar,	antrenörün	bilimsel	bir	eğitim	
sürecinden	gelmiş	olması	ve	sürekli	olarak	bilimsel	
bilgiye	ve	gelişmelere	açık	olması	gerekmektedir.	
Antrenör,	spor	hekimi	ve	pediatristler		ve	ailelerle	
sürekli	 işbirliği	 içinde	 olmalı	 ve	 çocuğun	 gelişimi	
sürekli	izlenmelidir.

Günümüzde	bazı	aileler,	antrenörlere	çocukla-
rın	yaş	ve	kapasitelerini	göz	ardı	ederek,	daha	faz-
la	 çalışmaları	 konusunda	psikolojik	 baskı	 kurduk-
larını	gözlemlemekteyiz.	Bu	tür	etki	altında	kalan	
bazı	 antrenörler	 ya	 da	 geçmişinde	 güreş	 yapmış	
bazı	aile	bireyleri	(baba,	amca,	dayı,	yakın	akraba	
v.s)	başarıdaki	sırrın	çok	çalışmada	olduğu	kanısı-
na	kapılarak	çocuklara	(antrenman	programlarının	

dışında	extra	antrenman	yaptırdıkları	da	gözlem-
lenmektedir).

Erken	 yaşta	 yetişkin	 antrenman	 yöntemleri	
ile	erken	müsabık	yapılan	bu	tür	sporcular	kısa	va-
dede	yaş	gruplarında	başarı	 elde	ederek,	mental	
ve	 bedensel	 gelişimlerini	 doğal	 gelişim	 süreçleri	
aşılarak	 gelecekteki	 yüksek	 performansa	maale-
sef	ulaşamamaktadırlar.

ÇoCuklarIn HedeFini Büyük TuTmak 
isTiyorsanIZ, onlarIn eğiTim Ve 

anTrenmanlarInI onlara uyGun, doğru 
Ve ileriye dÖnük olarak PlanlayIn, 

düZenli Bir şekilde ÇalIşTIrIn

Minikler,	yıldızlar	ve	gençler	kategorilerinde-
ki	güreşçilerin	aileleri,	antrenör	ve	yöneticilerinin	
erken	başarı	 tutkuları,	maalesef	 	 5-6	yıllık	 süre-
cin	 sonunda	yaş	guruplarında	 şöyle	bir	 tablonun		
oluşmasına	neden	olmaktadır.

Erken	başarı	uğruna	aşırı	antrenman	ve	aşırı	
kilo	düşmeler	sonucu	yılgınlık,	güreşten	daha	yıl-
dızlar	kategorisinde	 iken	erken	kopmalara	neden	
olmaktadır.	

Erken	 yaşta	 başarılı	 olabilmek	 için,	 gelişim	
antrenmanlarından	 ziyade	 yetişkin	 antrenman-
larına	 yönelerek,	 erken	 yaşta	 geliştirilebilecek	

görülmektedir.	Yapılan	bu	yanlış	uygulama	sonucu	
çocukların	vücut	gelişimi	ve	engellendiği	gibi,	fiz-
yolojik	 kapasitelerinin	 daha	 sonraki	 dönemlerde	
artırılma	 şansı	 ortadan	 kalkar.	 Hatta	 çocuklarda	
bu	 tür	 ızdırap	 verici	 bu	 yöntemler	 çocukların	 er-
ken	yaşta	 güreşi	 bırakmalarına	 da	 sebep	 olabilir.	
Bu	 tür	 olumsuz	 gelişmelerin	 yaşanmaması	 için,	
çocuklardaki	sürekli	vücut	ağırlığındaki	artışlardan	
kaynaklı	sıklet	değişiminin	kesinlikle	engellenme-
mesi,	hatta	teşvik	edilmesi	daha	faydalı	olur.

deHidrasyon (sIVI kayBI) Bir 
GüreşÇinin en Büyük düşmanIdIr. 

deHidraTasyon; ÇaBuk kilo Vermede 
Temel Bir sağlIk sorunu yaraTIr. 

sIVI alImInI durdurduğunda orTaya 
ÇIkar. deHidraTasyon yÖnTemi ile kilo 

ayarlama, dayanIklIlIk Ve ZiHinsel 
uyanIklIkTa HIZlI düşüşe neden olduğu 
iÇin, kilo Vermenin en kÖTü yÖnTemidir.

yaş GuruPlarInda kilo ayarlamada; 
sIVI kayBI, su Ve GIda kIsITlamasI (PerHiZ) 

yÖnTemlerinin sağlIğa ZararlarI

Vücut	 ağırlığımızın	 yaklaşık	 %	 60-65	 ini	 su	
oluşturmaktadır.	Hafif	sıvı	kaybının	sonucu	olarak	
(vücut	 ağırlığının	 %1-2’si)	 susuzluk,	 yorgunluk,	
baş	ağrıları	ile	konsantrasyon	ve	hafızada	düşüş	ile	
dayanıklılık	ve	spor	becerilerinin	kaybı	ortaya	çı-
kar.	Daha	fazla	sıvı	kayıpları	önemli	rahatsızlıklara	
neden	olabilmektedir.	Yetişkin	bir	insan,	soluk	alıp	
verme,	terleme,	 idrar	ve	dışkı	 ile	günde	ortalama	
olarak	2.5	litre	sıvı	kaybeder.	Bu	sıvılar	ile	vücudun	
sıvı	 dengesini	 düzenleyen	 sodyum,	 potasyum	 ve	
kalsiyum	gibi	elektrolitler	de	yitirilir.	Ancak,	yedi-
ğimiz	içtiğimiz	gıdalarla	ve	içeceklerle	kaybettiği-
miz	sıvı	ve	elektrolitleri	yerine	koyabiliriz.	Kaybe-
dilenlerin	yerine	konması	ile	sorun	ortadan	kalkar.

Normal	 yetişkin	 bir	 insan,	 günde	 2.5	 litrelik	
sıvı	 kaybı	 ile	 vücudun	 sıvı	 dengesini	 düzenleyen	
sodyum,	 potasyum	 ve	 kalsiyum	 gibi	 elektrolitler	
de	kaybedilir.	Yeteri	kadar	sıvı	alınmadığı	takdirde	
sıcak	 havada	 yapılan	 ağır	 egzersiz	 ve	 sporlar	 da	
dehidrasyona	yol	açabilir.	

Çocukların	 vücutları	 yetişkin	 vücutlara	 göre	
nispeten	daha	fazla	su	içerir.	Daha	yüksek	cilt	yü-
zeyi	 yetişkinlere	 göre	 daha	 fazladır	 ve	 cilt	 yüze-
yinden	sıvı	kaybı	daha	fazladır.

Dehidrasyon;	vücudun	gün	 içerisinde	kaybet-

tiği	 suyu,	yeterli	 su	alımı	 ile	 telafi	 edemediğinde	
meydana	 gelen	 sıvı	 kaybıdır.	 Dehidrasyon	 en	
önemli	 iki	nedeni	kusma,	 ishal,	aşırı	terleme,	aşı-
rı	 idrara	 çıkma,	 yüksek	 ateş	 gibi	 vücuttan	 fazla	
sıvı	 kaybedilmesi	 ve	bulantı,	 iştahsızlık,	 susuzluk	
hissinin	olmaması	ve	halsizlik	durumunda	ortaya	
çıkan	sıvı	alım	eksikliğidir.

Sıvı	kaybı	arttıkça	baş	dönmesi,	önce	tansiyon	
yükselir,	 daha	 sonra	 tansiyon	 düşüklüğü	 ortaya	
çıkar.	 İleri	sıvı	kayıplarında	tansiyon	düşer,	nabız	
artar,	kas	krampları	oluşur.	

Böbrekler	artık	fazla	sıvıyı	vücuttan	atamıyor	
ve	 kandaki	 atıkları	 temizleyemiyorsa,	 potansi-
yel	olarak	yaşamı	 tehdit	eden	böbrek	yetmezliği	
sorunu	 oluşmuş	 demektir.	 Sıvı	 kaybı	 nedeni	 ile	
böbreklere	 daha	 az	 kan	 geleceğinden	 böbrekler-
den	atılan	 toksik	maddelerin	atılımı	azalır.	Yeteri	
kadar	atılamayan	toksik	maddeler,	toksik	madde-
leri	süzen	mekanizmaların	(nefronlar,	geri	emilim	
tüpleri)		nekroze	(hücre	ve	doku	ölümü)	olmasına	
neden	 olur	 ve	 bu	 mekanizmaların	 sayısında	 za-
manla	 azalma	 olur	 ve	 böbreklerin	 fonksiyonu	 da	
azalacağından	böbreklerin	bozulmasına	kadar	va-
rır.	Yıl	 içeresinde	bu	tür	kilo	ayarlamalar	2-3	kez	
tekrarlandığında,	ilerleyen	yaşlardaki	böbreklerin	
kaybına	zemin	hazırlanmış	olur.

	Aşırı	sıvı	kayıplarına	bağlı	ortaya	çıkan	sorun-
lar	bilinç	kaybı,	kalp,	beyin,	karaciğer	gibi	organ-
larda	ilave	bozukluklara	yol	açar.

Değerli	okuyucular,	buraya	kadar	anlatılanlar;	
spor	yapmayan	insanların,	vücudumuzun	aşırı	su-
suz	kaldığında,	sıcak	havada	yapılan	yoğun	kassal	
iş	ve	egzersizler	sırasında	yeteri	kadar	sıvı	alınma-
dığı	 takdirde,	normal	 insanlarına	başına	gelebile-
cek	bir	durumları	açıklamaktadır.

temel	 motorik	 özelliklerine	 (esneklik,	 koordinas-
yon,	reaksiyon	zamanı,	kuvvet,	sürat,	çabukluk)	bu	
dönemde	 özen	 gösterilmemesi	 sonucu;	 yetişkinlik	
döneminde	 başarısızlık	 ve	 ardından	 güreşi	 bırakma	
eğilimleri	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Aynı	 şekilde	Minikler,	
yıldızlar	ve	gençler	kategorilerindeki	erken	başarı	so-
nucu	tatmin	ve	motivasyon	kaybı	oluşumu	ve		gelecek	
kaygısı	(Üniversite	eğitimi	ve	meslek)	gibi	problemle-
ri	doğurmaktadır.	

yaş GuruPlarIndaki GeÇiCi madalyalar, 
eliT düZeydeki madalyalarIn HiÇBir Zaman 

GaranTisi olmamIşTIr!

Çocukların	eğitimi,	öğretimi	ve	antrenman	prog-
ramlarının	hazırlanışında	odak	noktaları	 olan	aileler,	
antrenörler	ve	yöneticilerin	önemli	bir	çoğunluğunun;	
erken	başarı	uğruna	hala	geçmişteki	hataları	yapma-
ları	büyük	bir	sorun	teşkil	ederek,	minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	gelece-
ğe	yönelik	gelişmeyi	engellemektedirler.	

Bu	durumu	daha	net	bir	şekilde	anlamamız	 için;		
geçmişten	günümüze	kadar	olan	süreçte	yaş	gurup-
larında	Avrupa	ve	Dünya	şampiyonu	olmuş	yıldız	ve	
gençlerimizin	büyükler	kategorisinde	Avrupa,	Dünya	
ve	Olimpiyat	şampiyonalarına	gelmeden	önce	başarı-
sız,	ya	da	güreşten	kopmuş	olduklarını	görmek	bizim	
için	en	önemli	ve	yeterli	bir	kanıttır.	

BIrakIn ÇoCuklar Güreşle, oyunla, 
Büyüsün GereksiZ Bir şekilde onlarI aÇ Ve 
susuZ BIrakarak, GeÇiCi küÇük BaşarIlar 

iÇin onlara kilo düşürmeyin!
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ülkelerde	 de	 aileler,	 antrenörler	 ve	 yöneticiler	
tarafından	her	yaş	grubunda	müsabakalarda	başarılı	
olma	 tutkusu	 maksadını	 aşmaktadır.	 Bu	 erken	
yaşlardaki	 başarı	 tutkusu	 güncelleşerek	 çocuklar	
üzerinde	 bir	 psikolojik	 baskı	 oluşturması	 sonucu	
erken	 başarı	 ve	 taşıyamayacakları	 kadar	 rekabet	

duygusu	yüklenmelerine	neden	olmaktadır	

Büyükler	 kategorisine	 göre	 sporcunun	 en	 uygun	
sıkletini	saptamak,	ya	da	ayarlamak,		minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	çok	daha	
zor	 ve	 hassastır.	 Olası	 yanlışlıklar,	 küçük	 yaştaki	 bu	
sporcularda,	hem	sporculuk	kariyerinde,	hem	de	sağlık	
boyutunda	gelecekte	onlara	büyük	zararlar	verme	ihti-
mali	yüksektir.			

Çocuklarda	(minikler,	yıldızlar	(cadet)	ve	gençlerde	
(junior)	büyümenin	bir	ölçütü	olan	boy	ve	vücut	ağırlı-
ğının	sürekli	olarak	artışı,	özellikle	büyüme	ve	gelişme	
çağındaki	 çocukların	 gelişmesi	 ile	 ilgili	 en	 önemli	 ko-
nulardan	 birisidir.	 Çocukların	 bu	 çağda	 gelişmelerinin	
yanında	 güreş	 yapmaları,	 kas	 kitlesinin	 gelişmesinde	
önemli	 rol	 oynar.	 Çocuklar	 bu	 dönemlerde	 çeşitli	 yaş	
guruplarında	müsabakalara	katılırlar.	Vücut	ağırlığında-
ki	 artışlar	 çocukların	 sıkletlerini	 korumalarını	 güçleşti-
rir.	Vücut	ağılığındaki	bu	değişimler	sonucu,	sıkletlerini	
yukarı	 sıkletlere	 doğru	 değiştirmek	 zorunda	 kalırlar.	
Ancak,	 bazı	 antrenörler	 kısa	 vadeli,	 erken	 başarı	 uğ-
runa,	müsabakaya	 birkaç	 gün	 kala	 çocuklara	 su	 kaybı	
(sauna,	 hamam,	 naylon	 eşofmanlar	 giydirilerek	 uzun	
süreli	egzersizlerle),	sıkı	perhiz	ve	su	alımını	durdurarak	
bu	tür	yöntemleri	kullanarak	kilo	ayarlaması	yaptıkları	
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Günümüzde	 güreşe	 erken	 yaşta	 başlamanın	
avantajları	 tartışılmamaktadır.	 Ancak,	 tartışılan	
erken	 yaşta	 güreşe	 başlayan	 çocukların	 eğitim	
ve	antrenmanlarının	plan	ve	programlarının	orga-
nizasyonu	 konusudur.	 Bu	 olgunun	 merkezindeki	
kişi	kuşkusuz	antrenördür.	Başarı	ve	başarısızlığın	
da	merkezindeki	kişi	de,	yine	antrenördür.	Bu	ko-
numda	 bulunan	 antrenörün	 nitelikleri	 ve	 kalitesi	
oldukça	yüksek	düzeyde	olması	 zorunludur.	Yük-
sek	düzeyde	nitelik	ve	kalitenin	kişisel	yeteneklere	
bağlı	olduğu	kadar,	antrenörün	bilimsel	bir	eğitim	
sürecinden	gelmiş	olması	ve	sürekli	olarak	bilimsel	
bilgiye	ve	gelişmelere	açık	olması	gerekmektedir.	
Antrenör,	spor	hekimi	ve	pediatristler		ve	ailelerle	
sürekli	 işbirliği	 içinde	 olmalı	 ve	 çocuğun	 gelişimi	
sürekli	izlenmelidir.

Günümüzde	bazı	aileler,	antrenörlere	çocukla-
rın	yaş	ve	kapasitelerini	göz	ardı	ederek,	daha	faz-
la	 çalışmaları	 konusunda	psikolojik	 baskı	 kurduk-
larını	gözlemlemekteyiz.	Bu	tür	etki	altında	kalan	
bazı	 antrenörler	 ya	 da	 geçmişinde	 güreş	 yapmış	
bazı	aile	bireyleri	(baba,	amca,	dayı,	yakın	akraba	
v.s)	başarıdaki	sırrın	çok	çalışmada	olduğu	kanısı-
na	kapılarak	çocuklara	(antrenman	programlarının	

dışında	extra	antrenman	yaptırdıkları	da	gözlem-
lenmektedir).

Erken	 yaşta	 yetişkin	 antrenman	 yöntemleri	
ile	erken	müsabık	yapılan	bu	tür	sporcular	kısa	va-
dede	yaş	gruplarında	başarı	 elde	ederek,	mental	
ve	 bedensel	 gelişimlerini	 doğal	 gelişim	 süreçleri	
aşılarak	 gelecekteki	 yüksek	 performansa	maale-
sef	ulaşamamaktadırlar.

ÇoCuklarIn HedeFini Büyük TuTmak 
isTiyorsanIZ, onlarIn eğiTim Ve 

anTrenmanlarInI onlara uyGun, doğru 
Ve ileriye dÖnük olarak PlanlayIn, 
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Minikler,	yıldızlar	ve	gençler	kategorilerinde-
ki	güreşçilerin	aileleri,	antrenör	ve	yöneticilerinin	
erken	başarı	 tutkuları,	maalesef	 	 5-6	yıllık	 süre-
cin	 sonunda	yaş	guruplarında	 şöyle	bir	 tablonun		
oluşmasına	neden	olmaktadır.

Erken	başarı	uğruna	aşırı	antrenman	ve	aşırı	
kilo	düşmeler	sonucu	yılgınlık,	güreşten	daha	yıl-
dızlar	kategorisinde	 iken	erken	kopmalara	neden	
olmaktadır.	

Erken	 yaşta	 başarılı	 olabilmek	 için,	 gelişim	
antrenmanlarından	 ziyade	 yetişkin	 antrenman-
larına	 yönelerek,	 erken	 yaşta	 geliştirilebilecek	

görülmektedir.	Yapılan	bu	yanlış	uygulama	sonucu	
çocukların	vücut	gelişimi	ve	engellendiği	gibi,	fiz-
yolojik	 kapasitelerinin	 daha	 sonraki	 dönemlerde	
artırılma	 şansı	 ortadan	 kalkar.	 Hatta	 çocuklarda	
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Bu	 tür	 olumsuz	 gelişmelerin	 yaşanmaması	 için,	
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ÇIkar. deHidraTasyon yÖnTemi ile kilo 

ayarlama, dayanIklIlIk Ve ZiHinsel 
uyanIklIkTa HIZlI düşüşe neden olduğu 
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yaş GuruPlarInda kilo ayarlamada; 
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yÖnTemlerinin sağlIğa ZararlarI

Vücut	 ağırlığımızın	 yaklaşık	 %	 60-65	 ini	 su	
oluşturmaktadır.	Hafif	sıvı	kaybının	sonucu	olarak	
(vücut	 ağırlığının	 %1-2’si)	 susuzluk,	 yorgunluk,	
baş	ağrıları	ile	konsantrasyon	ve	hafızada	düşüş	ile	
dayanıklılık	ve	spor	becerilerinin	kaybı	ortaya	çı-
kar.	Daha	fazla	sıvı	kayıpları	önemli	rahatsızlıklara	
neden	olabilmektedir.	Yetişkin	bir	insan,	soluk	alıp	
verme,	terleme,	 idrar	ve	dışkı	 ile	günde	ortalama	
olarak	2.5	litre	sıvı	kaybeder.	Bu	sıvılar	ile	vücudun	
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sıvı	 kaybı	 ile	 vücudun	 sıvı	 dengesini	 düzenleyen	
sodyum,	 potasyum	 ve	 kalsiyum	 gibi	 elektrolitler	
de	kaybedilir.	Yeteri	kadar	sıvı	alınmadığı	takdirde	
sıcak	 havada	 yapılan	 ağır	 egzersiz	 ve	 sporlar	 da	
dehidrasyona	yol	açabilir.	

Çocukların	 vücutları	 yetişkin	 vücutlara	 göre	
nispeten	daha	fazla	su	içerir.	Daha	yüksek	cilt	yü-
zeyi	 yetişkinlere	 göre	 daha	 fazladır	 ve	 cilt	 yüze-
yinden	sıvı	kaybı	daha	fazladır.

Dehidrasyon;	vücudun	gün	 içerisinde	kaybet-
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böbreklere	 daha	 az	 kan	 geleceğinden	 böbrekler-
den	atılan	 toksik	maddelerin	atılımı	azalır.	Yeteri	
kadar	atılamayan	toksik	maddeler,	toksik	madde-
leri	süzen	mekanizmaların	(nefronlar,	geri	emilim	
tüpleri)		nekroze	(hücre	ve	doku	ölümü)	olmasına	
neden	 olur	 ve	 bu	 mekanizmaların	 sayısında	 za-
manla	 azalma	 olur	 ve	 böbreklerin	 fonksiyonu	 da	
azalacağından	böbreklerin	bozulmasına	kadar	va-
rır.	Yıl	 içeresinde	bu	tür	kilo	ayarlamalar	2-3	kez	
tekrarlandığında,	ilerleyen	yaşlardaki	böbreklerin	
kaybına	zemin	hazırlanmış	olur.

	Aşırı	sıvı	kayıplarına	bağlı	ortaya	çıkan	sorun-
lar	bilinç	kaybı,	kalp,	beyin,	karaciğer	gibi	organ-
larda	ilave	bozukluklara	yol	açar.

Değerli	okuyucular,	buraya	kadar	anlatılanlar;	
spor	yapmayan	insanların,	vücudumuzun	aşırı	su-
suz	kaldığında,	sıcak	havada	yapılan	yoğun	kassal	
iş	ve	egzersizler	sırasında	yeteri	kadar	sıvı	alınma-
dığı	 takdirde,	normal	 insanlarına	başına	gelebile-
cek	bir	durumları	açıklamaktadır.

temel	 motorik	 özelliklerine	 (esneklik,	 koordinas-
yon,	reaksiyon	zamanı,	kuvvet,	sürat,	çabukluk)	bu	
dönemde	 özen	 gösterilmemesi	 sonucu;	 yetişkinlik	
döneminde	 başarısızlık	 ve	 ardından	 güreşi	 bırakma	
eğilimleri	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Aynı	 şekilde	Minikler,	
yıldızlar	ve	gençler	kategorilerindeki	erken	başarı	so-
nucu	tatmin	ve	motivasyon	kaybı	oluşumu	ve		gelecek	
kaygısı	(Üniversite	eğitimi	ve	meslek)	gibi	problemle-
ri	doğurmaktadır.	

yaş GuruPlarIndaki GeÇiCi madalyalar, 
eliT düZeydeki madalyalarIn HiÇBir Zaman 

GaranTisi olmamIşTIr!

Çocukların	eğitimi,	öğretimi	ve	antrenman	prog-
ramlarının	hazırlanışında	odak	noktaları	 olan	aileler,	
antrenörler	ve	yöneticilerin	önemli	bir	çoğunluğunun;	
erken	başarı	uğruna	hala	geçmişteki	hataları	yapma-
ları	büyük	bir	sorun	teşkil	ederek,	minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	gelece-
ğe	yönelik	gelişmeyi	engellemektedirler.	

Bu	durumu	daha	net	bir	şekilde	anlamamız	 için;		
geçmişten	günümüze	kadar	olan	süreçte	yaş	gurup-
larında	Avrupa	ve	Dünya	şampiyonu	olmuş	yıldız	ve	
gençlerimizin	büyükler	kategorisinde	Avrupa,	Dünya	
ve	Olimpiyat	şampiyonalarına	gelmeden	önce	başarı-
sız,	ya	da	güreşten	kopmuş	olduklarını	görmek	bizim	
için	en	önemli	ve	yeterli	bir	kanıttır.	

BIrakIn ÇoCuklar Güreşle, oyunla, 
Büyüsün GereksiZ Bir şekilde onlarI aÇ Ve 
susuZ BIrakarak, GeÇiCi küÇük BaşarIlar 

iÇin onlara kilo düşürmeyin!

Maalesef	 ülkemizde	 ve	 birçok	 yabancı	 bazı	
ülkelerde	 de	 aileler,	 antrenörler	 ve	 yöneticiler	
tarafından	her	yaş	grubunda	müsabakalarda	başarılı	
olma	 tutkusu	 maksadını	 aşmaktadır.	 Bu	 erken	
yaşlardaki	 başarı	 tutkusu	 güncelleşerek	 çocuklar	
üzerinde	 bir	 psikolojik	 baskı	 oluşturması	 sonucu	
erken	 başarı	 ve	 taşıyamayacakları	 kadar	 rekabet	

duygusu	yüklenmelerine	neden	olmaktadır	

Büyükler	 kategorisine	 göre	 sporcunun	 en	 uygun	
sıkletini	saptamak,	ya	da	ayarlamak,		minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	çok	daha	
zor	 ve	 hassastır.	 Olası	 yanlışlıklar,	 küçük	 yaştaki	 bu	
sporcularda,	hem	sporculuk	kariyerinde,	hem	de	sağlık	
boyutunda	gelecekte	onlara	büyük	zararlar	verme	ihti-
mali	yüksektir.			

Çocuklarda	(minikler,	yıldızlar	(cadet)	ve	gençlerde	
(junior)	büyümenin	bir	ölçütü	olan	boy	ve	vücut	ağırlı-
ğının	sürekli	olarak	artışı,	özellikle	büyüme	ve	gelişme	
çağındaki	 çocukların	 gelişmesi	 ile	 ilgili	 en	 önemli	 ko-
nulardan	 birisidir.	 Çocukların	 bu	 çağda	 gelişmelerinin	
yanında	 güreş	 yapmaları,	 kas	 kitlesinin	 gelişmesinde	
önemli	 rol	 oynar.	 Çocuklar	 bu	 dönemlerde	 çeşitli	 yaş	
guruplarında	müsabakalara	katılırlar.	Vücut	ağırlığında-
ki	 artışlar	 çocukların	 sıkletlerini	 korumalarını	 güçleşti-
rir.	Vücut	ağılığındaki	bu	değişimler	sonucu,	sıkletlerini	
yukarı	 sıkletlere	 doğru	 değiştirmek	 zorunda	 kalırlar.	
Ancak,	 bazı	 antrenörler	 kısa	 vadeli,	 erken	 başarı	 uğ-
runa,	müsabakaya	 birkaç	 gün	 kala	 çocuklara	 su	 kaybı	
(sauna,	 hamam,	 naylon	 eşofmanlar	 giydirilerek	 uzun	
süreli	egzersizlerle),	sıkı	perhiz	ve	su	alımını	durdurarak	
bu	tür	yöntemleri	kullanarak	kilo	ayarlaması	yaptıkları	
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•	 Ağzın	ve	dudakların	kuruması,	tükürüğün	azalması	ve	daha	yapışkan	olmaya	
başlaması,

•	 İdrar	miktarının	azalmaya	ve	idrar	renginin	koyulaşmaya	başlaması,

•	 Hiç	idrar	gelmemesi,

•	 Derinin	kuruması	ve	terlemenin	ortadan	kalkması,

•	 Susama	hissi,

•	 Düşük	tansiyon,

•	 Halsizlik,	bitkinlik,	iştahsızlık,

•	 Baş	ağrısı,	baş	dönmesi,	çarpıntı,	karın	ağrısı,

•	 Batık	gözler,

•	 Hızlı	kalp	atışı,

•	 Hızlı	nefes	alış	verişi,

•	 Yüksek	ateş,

•	 Çocuklarda	aşırı	telaş	veya	uyku	hali,

•	 Çok	ciddi	durumlarda	sayıklama	veya	bilinç	kaybı	da	görülebilir,

•	 Dehidrasyonun	 derecesine	 göre	 uyku	 halinden	 komaya	 kadar	 giden	 bilinç	
değişiklikleri.

Türkiye Güreş Federasyonu eğiTim kurulu 

Bir GüreşÇi iÇin doğru sIkleT, sPorCunun ZiHinsel Ve Fi-
Ziksel olarak kendini en GüÇlü HisseTiği sIkleTTir.

deHidrasyon (sIVI kayBI) Bir GüreşÇinin en Büyük 
düşmanIdIr. deHidraTasyon; ÇaBuk kilo Vermede 
Temel Bir sağlIk sorunu yaraTIr. 

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ PLANLAMAK

Güreş Bir akIl oyunudur, Bir Başka deyişle; saTranÇ’In 
BedenimiZe yansImIş Halidir. Her ÇoCuk oynamak isTer, 
Güreşi ona oyun GiBi sunun ki, Güreşi seVsin! aksi Halde 
Bir Gün Güreş onu kayBeder.

ÇoCuklar Bu dünyada BiZim en yüCe VarlIklarImIZ  Ve 
emaneTlerimiZdirler. onlarI aÇ Ve susuZ BIrakarak 
kilo düşürmeyelim!

Vücut	için	gerekli	sıvı	desteği	sağlanmadığında	kışın	bile	dehidrasyon	riski	bulunmak-
tadır.	Özellikle	gençler	ve	çocuklarda	vücut	kitlesi	küçük	olduğu,	sportif	faaliyetlerde	daha	
fazla	katıldıkları	için	ve	dehidrasyon	hakkında	daha	az	bilgileri	olduğundan	dolayı	vücudun	
susuz	kalma	risk	daha	fazla	olmaktadır.

deHidrasyonun (sIVI kayBI) BelirTileri
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“Biz	hazırız,	ya	siz..!”
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ÇoCuklar Her ne kadar dIş GÖrünümleri ile yeTişkinlere BenZese de, onlar 
yeTişkinlerin küÇülTülmüş Bir modeli değildir! ÇoCuklar sürekli GelişmekTe 
olan kendilerine ÖZGü anaTomik, FiZyoloJik Ve PsikoloJik ÖZellikleri olduğunu 
unuTmamalIyIZ!

Günümüzde	 güreşe	 erken	 yaşta	 başlamanın	
avantajları	 tartışılmamaktadır.	 Ancak,	 tartışılan	
erken	 yaşta	 güreşe	 başlayan	 çocukların	 eğitim	
ve	antrenmanlarının	plan	ve	programlarının	orga-
nizasyonu	 konusudur.	 Bu	 olgunun	 merkezindeki	
kişi	kuşkusuz	antrenördür.	Başarı	ve	başarısızlığın	
da	merkezindeki	kişi	de,	yine	antrenördür.	Bu	ko-
numda	 bulunan	 antrenörün	 nitelikleri	 ve	 kalitesi	
oldukça	yüksek	düzeyde	olması	 zorunludur.	Yük-
sek	düzeyde	nitelik	ve	kalitenin	kişisel	yeteneklere	
bağlı	olduğu	kadar,	antrenörün	bilimsel	bir	eğitim	
sürecinden	gelmiş	olması	ve	sürekli	olarak	bilimsel	
bilgiye	ve	gelişmelere	açık	olması	gerekmektedir.	
Antrenör,	spor	hekimi	ve	pediatristler		ve	ailelerle	
sürekli	 işbirliği	 içinde	 olmalı	 ve	 çocuğun	 gelişimi	
sürekli	izlenmelidir.

Günümüzde	bazı	aileler,	antrenörlere	çocukla-
rın	yaş	ve	kapasitelerini	göz	ardı	ederek,	daha	faz-
la	 çalışmaları	 konusunda	psikolojik	 baskı	 kurduk-
larını	gözlemlemekteyiz.	Bu	tür	etki	altında	kalan	
bazı	 antrenörler	 ya	 da	 geçmişinde	 güreş	 yapmış	
bazı	aile	bireyleri	(baba,	amca,	dayı,	yakın	akraba	
v.s)	başarıdaki	sırrın	çok	çalışmada	olduğu	kanısı-
na	kapılarak	çocuklara	(antrenman	programlarının	

dışında	extra	antrenman	yaptırdıkları	da	gözlem-
lenmektedir).

Erken	 yaşta	 yetişkin	 antrenman	 yöntemleri	
ile	erken	müsabık	yapılan	bu	tür	sporcular	kısa	va-
dede	yaş	gruplarında	başarı	 elde	ederek,	mental	
ve	 bedensel	 gelişimlerini	 doğal	 gelişim	 süreçleri	
aşılarak	 gelecekteki	 yüksek	 performansa	maale-
sef	ulaşamamaktadırlar.

ÇoCuklarIn HedeFini Büyük TuTmak 
isTiyorsanIZ, onlarIn eğiTim Ve 

anTrenmanlarInI onlara uyGun, doğru 
Ve ileriye dÖnük olarak PlanlayIn, 

düZenli Bir şekilde ÇalIşTIrIn

Minikler,	yıldızlar	ve	gençler	kategorilerinde-
ki	güreşçilerin	aileleri,	antrenör	ve	yöneticilerinin	
erken	başarı	 tutkuları,	maalesef	 	 5-6	yıllık	 süre-
cin	 sonunda	yaş	guruplarında	 şöyle	bir	 tablonun		
oluşmasına	neden	olmaktadır.

Erken	başarı	uğruna	aşırı	antrenman	ve	aşırı	
kilo	düşmeler	sonucu	yılgınlık,	güreşten	daha	yıl-
dızlar	kategorisinde	 iken	erken	kopmalara	neden	
olmaktadır.	

Erken	 yaşta	 başarılı	 olabilmek	 için,	 gelişim	
antrenmanlarından	 ziyade	 yetişkin	 antrenman-
larına	 yönelerek,	 erken	 yaşta	 geliştirilebilecek	

görülmektedir.	Yapılan	bu	yanlış	uygulama	sonucu	
çocukların	vücut	gelişimi	ve	engellendiği	gibi,	fiz-
yolojik	 kapasitelerinin	 daha	 sonraki	 dönemlerde	
artırılma	 şansı	 ortadan	 kalkar.	 Hatta	 çocuklarda	
bu	 tür	 ızdırap	 verici	 bu	 yöntemler	 çocukların	 er-
ken	yaşta	 güreşi	 bırakmalarına	 da	 sebep	 olabilir.	
Bu	 tür	 olumsuz	 gelişmelerin	 yaşanmaması	 için,	
çocuklardaki	sürekli	vücut	ağırlığındaki	artışlardan	
kaynaklı	sıklet	değişiminin	kesinlikle	engellenme-
mesi,	hatta	teşvik	edilmesi	daha	faydalı	olur.

deHidrasyon (sIVI kayBI) Bir 
GüreşÇinin en Büyük düşmanIdIr. 

deHidraTasyon; ÇaBuk kilo Vermede 
Temel Bir sağlIk sorunu yaraTIr. 

sIVI alImInI durdurduğunda orTaya 
ÇIkar. deHidraTasyon yÖnTemi ile kilo 

ayarlama, dayanIklIlIk Ve ZiHinsel 
uyanIklIkTa HIZlI düşüşe neden olduğu 
iÇin, kilo Vermenin en kÖTü yÖnTemidir.

yaş GuruPlarInda kilo ayarlamada; 
sIVI kayBI, su Ve GIda kIsITlamasI (PerHiZ) 

yÖnTemlerinin sağlIğa ZararlarI

Vücut	 ağırlığımızın	 yaklaşık	 %	 60-65	 ini	 su	
oluşturmaktadır.	Hafif	sıvı	kaybının	sonucu	olarak	
(vücut	 ağırlığının	 %1-2’si)	 susuzluk,	 yorgunluk,	
baş	ağrıları	ile	konsantrasyon	ve	hafızada	düşüş	ile	
dayanıklılık	ve	spor	becerilerinin	kaybı	ortaya	çı-
kar.	Daha	fazla	sıvı	kayıpları	önemli	rahatsızlıklara	
neden	olabilmektedir.	Yetişkin	bir	insan,	soluk	alıp	
verme,	terleme,	 idrar	ve	dışkı	 ile	günde	ortalama	
olarak	2.5	litre	sıvı	kaybeder.	Bu	sıvılar	ile	vücudun	
sıvı	 dengesini	 düzenleyen	 sodyum,	 potasyum	 ve	
kalsiyum	gibi	elektrolitler	de	yitirilir.	Ancak,	yedi-
ğimiz	içtiğimiz	gıdalarla	ve	içeceklerle	kaybettiği-
miz	sıvı	ve	elektrolitleri	yerine	koyabiliriz.	Kaybe-
dilenlerin	yerine	konması	ile	sorun	ortadan	kalkar.

Normal	 yetişkin	 bir	 insan,	 günde	 2.5	 litrelik	
sıvı	 kaybı	 ile	 vücudun	 sıvı	 dengesini	 düzenleyen	
sodyum,	 potasyum	 ve	 kalsiyum	 gibi	 elektrolitler	
de	kaybedilir.	Yeteri	kadar	sıvı	alınmadığı	takdirde	
sıcak	 havada	 yapılan	 ağır	 egzersiz	 ve	 sporlar	 da	
dehidrasyona	yol	açabilir.	

Çocukların	 vücutları	 yetişkin	 vücutlara	 göre	
nispeten	daha	fazla	su	içerir.	Daha	yüksek	cilt	yü-
zeyi	 yetişkinlere	 göre	 daha	 fazladır	 ve	 cilt	 yüze-
yinden	sıvı	kaybı	daha	fazladır.

Dehidrasyon;	vücudun	gün	 içerisinde	kaybet-

tiği	 suyu,	yeterli	 su	alımı	 ile	 telafi	 edemediğinde	
meydana	 gelen	 sıvı	 kaybıdır.	 Dehidrasyon	 en	
önemli	 iki	nedeni	kusma,	 ishal,	aşırı	terleme,	aşı-
rı	 idrara	 çıkma,	 yüksek	 ateş	 gibi	 vücuttan	 fazla	
sıvı	 kaybedilmesi	 ve	bulantı,	 iştahsızlık,	 susuzluk	
hissinin	olmaması	ve	halsizlik	durumunda	ortaya	
çıkan	sıvı	alım	eksikliğidir.

Sıvı	kaybı	arttıkça	baş	dönmesi,	önce	tansiyon	
yükselir,	 daha	 sonra	 tansiyon	 düşüklüğü	 ortaya	
çıkar.	 İleri	sıvı	kayıplarında	tansiyon	düşer,	nabız	
artar,	kas	krampları	oluşur.	

Böbrekler	artık	fazla	sıvıyı	vücuttan	atamıyor	
ve	 kandaki	 atıkları	 temizleyemiyorsa,	 potansi-
yel	olarak	yaşamı	 tehdit	eden	böbrek	yetmezliği	
sorunu	 oluşmuş	 demektir.	 Sıvı	 kaybı	 nedeni	 ile	
böbreklere	 daha	 az	 kan	 geleceğinden	 böbrekler-
den	atılan	 toksik	maddelerin	atılımı	azalır.	Yeteri	
kadar	atılamayan	toksik	maddeler,	toksik	madde-
leri	süzen	mekanizmaların	(nefronlar,	geri	emilim	
tüpleri)		nekroze	(hücre	ve	doku	ölümü)	olmasına	
neden	 olur	 ve	 bu	 mekanizmaların	 sayısında	 za-
manla	 azalma	 olur	 ve	 böbreklerin	 fonksiyonu	 da	
azalacağından	böbreklerin	bozulmasına	kadar	va-
rır.	Yıl	 içeresinde	bu	tür	kilo	ayarlamalar	2-3	kez	
tekrarlandığında,	ilerleyen	yaşlardaki	böbreklerin	
kaybına	zemin	hazırlanmış	olur.

	Aşırı	sıvı	kayıplarına	bağlı	ortaya	çıkan	sorun-
lar	bilinç	kaybı,	kalp,	beyin,	karaciğer	gibi	organ-
larda	ilave	bozukluklara	yol	açar.

Değerli	okuyucular,	buraya	kadar	anlatılanlar;	
spor	yapmayan	insanların,	vücudumuzun	aşırı	su-
suz	kaldığında,	sıcak	havada	yapılan	yoğun	kassal	
iş	ve	egzersizler	sırasında	yeteri	kadar	sıvı	alınma-
dığı	 takdirde,	normal	 insanlarına	başına	gelebile-
cek	bir	durumları	açıklamaktadır.

temel	 motorik	 özelliklerine	 (esneklik,	 koordinas-
yon,	reaksiyon	zamanı,	kuvvet,	sürat,	çabukluk)	bu	
dönemde	 özen	 gösterilmemesi	 sonucu;	 yetişkinlik	
döneminde	 başarısızlık	 ve	 ardından	 güreşi	 bırakma	
eğilimleri	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Aynı	 şekilde	Minikler,	
yıldızlar	ve	gençler	kategorilerindeki	erken	başarı	so-
nucu	tatmin	ve	motivasyon	kaybı	oluşumu	ve		gelecek	
kaygısı	(Üniversite	eğitimi	ve	meslek)	gibi	problemle-
ri	doğurmaktadır.	

yaş GuruPlarIndaki GeÇiCi madalyalar, 
eliT düZeydeki madalyalarIn HiÇBir Zaman 

GaranTisi olmamIşTIr!

Çocukların	eğitimi,	öğretimi	ve	antrenman	prog-
ramlarının	hazırlanışında	odak	noktaları	 olan	aileler,	
antrenörler	ve	yöneticilerin	önemli	bir	çoğunluğunun;	
erken	başarı	uğruna	hala	geçmişteki	hataları	yapma-
ları	büyük	bir	sorun	teşkil	ederek,	minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	gelece-
ğe	yönelik	gelişmeyi	engellemektedirler.	

Bu	durumu	daha	net	bir	şekilde	anlamamız	 için;		
geçmişten	günümüze	kadar	olan	süreçte	yaş	gurup-
larında	Avrupa	ve	Dünya	şampiyonu	olmuş	yıldız	ve	
gençlerimizin	büyükler	kategorisinde	Avrupa,	Dünya	
ve	Olimpiyat	şampiyonalarına	gelmeden	önce	başarı-
sız,	ya	da	güreşten	kopmuş	olduklarını	görmek	bizim	
için	en	önemli	ve	yeterli	bir	kanıttır.	

BIrakIn ÇoCuklar Güreşle, oyunla, 
Büyüsün GereksiZ Bir şekilde onlarI aÇ Ve 
susuZ BIrakarak, GeÇiCi küÇük BaşarIlar 

iÇin onlara kilo düşürmeyin!

Maalesef	 ülkemizde	 ve	 birçok	 yabancı	 bazı	
ülkelerde	 de	 aileler,	 antrenörler	 ve	 yöneticiler	
tarafından	her	yaş	grubunda	müsabakalarda	başarılı	
olma	 tutkusu	 maksadını	 aşmaktadır.	 Bu	 erken	
yaşlardaki	 başarı	 tutkusu	 güncelleşerek	 çocuklar	
üzerinde	 bir	 psikolojik	 baskı	 oluşturması	 sonucu	
erken	 başarı	 ve	 taşıyamayacakları	 kadar	 rekabet	

duygusu	yüklenmelerine	neden	olmaktadır	

Büyükler	 kategorisine	 göre	 sporcunun	 en	 uygun	
sıkletini	saptamak,	ya	da	ayarlamak,		minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	çok	daha	
zor	 ve	 hassastır.	 Olası	 yanlışlıklar,	 küçük	 yaştaki	 bu	
sporcularda,	hem	sporculuk	kariyerinde,	hem	de	sağlık	
boyutunda	gelecekte	onlara	büyük	zararlar	verme	ihti-
mali	yüksektir.			

Çocuklarda	(minikler,	yıldızlar	(cadet)	ve	gençlerde	
(junior)	büyümenin	bir	ölçütü	olan	boy	ve	vücut	ağırlı-
ğının	sürekli	olarak	artışı,	özellikle	büyüme	ve	gelişme	
çağındaki	 çocukların	 gelişmesi	 ile	 ilgili	 en	 önemli	 ko-
nulardan	 birisidir.	 Çocukların	 bu	 çağda	 gelişmelerinin	
yanında	 güreş	 yapmaları,	 kas	 kitlesinin	 gelişmesinde	
önemli	 rol	 oynar.	 Çocuklar	 bu	 dönemlerde	 çeşitli	 yaş	
guruplarında	müsabakalara	katılırlar.	Vücut	ağırlığında-
ki	 artışlar	 çocukların	 sıkletlerini	 korumalarını	 güçleşti-
rir.	Vücut	ağılığındaki	bu	değişimler	sonucu,	sıkletlerini	
yukarı	 sıkletlere	 doğru	 değiştirmek	 zorunda	 kalırlar.	
Ancak,	 bazı	 antrenörler	 kısa	 vadeli,	 erken	 başarı	 uğ-
runa,	müsabakaya	 birkaç	 gün	 kala	 çocuklara	 su	 kaybı	
(sauna,	 hamam,	 naylon	 eşofmanlar	 giydirilerek	 uzun	
süreli	egzersizlerle),	sıkı	perhiz	ve	su	alımını	durdurarak	
bu	tür	yöntemleri	kullanarak	kilo	ayarlaması	yaptıkları	

ÇoCuklar Her ne kadar dIş GÖrünümleri ile yeTişkinlere BenZese de, onlar 
yeTişkinlerin küÇülTülmüş Bir modeli değildir! ÇoCuklar sürekli GelişmekTe 
olan kendilerine ÖZGü anaTomik, FiZyoloJik Ve PsikoloJik ÖZellikleri olduğunu 
unuTmamalIyIZ!

Günümüzde	 güreşe	 erken	 yaşta	 başlamanın	
avantajları	 tartışılmamaktadır.	 Ancak,	 tartışılan	
erken	 yaşta	 güreşe	 başlayan	 çocukların	 eğitim	
ve	antrenmanlarının	plan	ve	programlarının	orga-
nizasyonu	 konusudur.	 Bu	 olgunun	 merkezindeki	
kişi	kuşkusuz	antrenördür.	Başarı	ve	başarısızlığın	
da	merkezindeki	kişi	de,	yine	antrenördür.	Bu	ko-
numda	 bulunan	 antrenörün	 nitelikleri	 ve	 kalitesi	
oldukça	yüksek	düzeyde	olması	 zorunludur.	Yük-
sek	düzeyde	nitelik	ve	kalitenin	kişisel	yeteneklere	
bağlı	olduğu	kadar,	antrenörün	bilimsel	bir	eğitim	
sürecinden	gelmiş	olması	ve	sürekli	olarak	bilimsel	
bilgiye	ve	gelişmelere	açık	olması	gerekmektedir.	
Antrenör,	spor	hekimi	ve	pediatristler		ve	ailelerle	
sürekli	 işbirliği	 içinde	 olmalı	 ve	 çocuğun	 gelişimi	
sürekli	izlenmelidir.

Günümüzde	bazı	aileler,	antrenörlere	çocukla-
rın	yaş	ve	kapasitelerini	göz	ardı	ederek,	daha	faz-
la	 çalışmaları	 konusunda	psikolojik	 baskı	 kurduk-
larını	gözlemlemekteyiz.	Bu	tür	etki	altında	kalan	
bazı	 antrenörler	 ya	 da	 geçmişinde	 güreş	 yapmış	
bazı	aile	bireyleri	(baba,	amca,	dayı,	yakın	akraba	
v.s)	başarıdaki	sırrın	çok	çalışmada	olduğu	kanısı-
na	kapılarak	çocuklara	(antrenman	programlarının	

dışında	extra	antrenman	yaptırdıkları	da	gözlem-
lenmektedir).

Erken	 yaşta	 yetişkin	 antrenman	 yöntemleri	
ile	erken	müsabık	yapılan	bu	tür	sporcular	kısa	va-
dede	yaş	gruplarında	başarı	 elde	ederek,	mental	
ve	 bedensel	 gelişimlerini	 doğal	 gelişim	 süreçleri	
aşılarak	 gelecekteki	 yüksek	 performansa	maale-
sef	ulaşamamaktadırlar.

ÇoCuklarIn HedeFini Büyük TuTmak 
isTiyorsanIZ, onlarIn eğiTim Ve 

anTrenmanlarInI onlara uyGun, doğru 
Ve ileriye dÖnük olarak PlanlayIn, 

düZenli Bir şekilde ÇalIşTIrIn

Minikler,	yıldızlar	ve	gençler	kategorilerinde-
ki	güreşçilerin	aileleri,	antrenör	ve	yöneticilerinin	
erken	başarı	 tutkuları,	maalesef	 	 5-6	yıllık	 süre-
cin	 sonunda	yaş	guruplarında	 şöyle	bir	 tablonun		
oluşmasına	neden	olmaktadır.

Erken	başarı	uğruna	aşırı	antrenman	ve	aşırı	
kilo	düşmeler	sonucu	yılgınlık,	güreşten	daha	yıl-
dızlar	kategorisinde	 iken	erken	kopmalara	neden	
olmaktadır.	

Erken	 yaşta	 başarılı	 olabilmek	 için,	 gelişim	
antrenmanlarından	 ziyade	 yetişkin	 antrenman-
larına	 yönelerek,	 erken	 yaşta	 geliştirilebilecek	

görülmektedir.	Yapılan	bu	yanlış	uygulama	sonucu	
çocukların	vücut	gelişimi	ve	engellendiği	gibi,	fiz-
yolojik	 kapasitelerinin	 daha	 sonraki	 dönemlerde	
artırılma	 şansı	 ortadan	 kalkar.	 Hatta	 çocuklarda	
bu	 tür	 ızdırap	 verici	 bu	 yöntemler	 çocukların	 er-
ken	yaşta	 güreşi	 bırakmalarına	 da	 sebep	 olabilir.	
Bu	 tür	 olumsuz	 gelişmelerin	 yaşanmaması	 için,	
çocuklardaki	sürekli	vücut	ağırlığındaki	artışlardan	
kaynaklı	sıklet	değişiminin	kesinlikle	engellenme-
mesi,	hatta	teşvik	edilmesi	daha	faydalı	olur.

deHidrasyon (sIVI kayBI) Bir 
GüreşÇinin en Büyük düşmanIdIr. 

deHidraTasyon; ÇaBuk kilo Vermede 
Temel Bir sağlIk sorunu yaraTIr. 

sIVI alImInI durdurduğunda orTaya 
ÇIkar. deHidraTasyon yÖnTemi ile kilo 

ayarlama, dayanIklIlIk Ve ZiHinsel 
uyanIklIkTa HIZlI düşüşe neden olduğu 
iÇin, kilo Vermenin en kÖTü yÖnTemidir.

yaş GuruPlarInda kilo ayarlamada; 
sIVI kayBI, su Ve GIda kIsITlamasI (PerHiZ) 

yÖnTemlerinin sağlIğa ZararlarI

Vücut	 ağırlığımızın	 yaklaşık	 %	 60-65	 ini	 su	
oluşturmaktadır.	Hafif	sıvı	kaybının	sonucu	olarak	
(vücut	 ağırlığının	 %1-2’si)	 susuzluk,	 yorgunluk,	
baş	ağrıları	ile	konsantrasyon	ve	hafızada	düşüş	ile	
dayanıklılık	ve	spor	becerilerinin	kaybı	ortaya	çı-
kar.	Daha	fazla	sıvı	kayıpları	önemli	rahatsızlıklara	
neden	olabilmektedir.	Yetişkin	bir	insan,	soluk	alıp	
verme,	terleme,	 idrar	ve	dışkı	 ile	günde	ortalama	
olarak	2.5	litre	sıvı	kaybeder.	Bu	sıvılar	ile	vücudun	
sıvı	 dengesini	 düzenleyen	 sodyum,	 potasyum	 ve	
kalsiyum	gibi	elektrolitler	de	yitirilir.	Ancak,	yedi-
ğimiz	içtiğimiz	gıdalarla	ve	içeceklerle	kaybettiği-
miz	sıvı	ve	elektrolitleri	yerine	koyabiliriz.	Kaybe-
dilenlerin	yerine	konması	ile	sorun	ortadan	kalkar.

Normal	 yetişkin	 bir	 insan,	 günde	 2.5	 litrelik	
sıvı	 kaybı	 ile	 vücudun	 sıvı	 dengesini	 düzenleyen	
sodyum,	 potasyum	 ve	 kalsiyum	 gibi	 elektrolitler	
de	kaybedilir.	Yeteri	kadar	sıvı	alınmadığı	takdirde	
sıcak	 havada	 yapılan	 ağır	 egzersiz	 ve	 sporlar	 da	
dehidrasyona	yol	açabilir.	

Çocukların	 vücutları	 yetişkin	 vücutlara	 göre	
nispeten	daha	fazla	su	içerir.	Daha	yüksek	cilt	yü-
zeyi	 yetişkinlere	 göre	 daha	 fazladır	 ve	 cilt	 yüze-
yinden	sıvı	kaybı	daha	fazladır.

Dehidrasyon;	vücudun	gün	 içerisinde	kaybet-

tiği	 suyu,	yeterli	 su	alımı	 ile	 telafi	 edemediğinde	
meydana	 gelen	 sıvı	 kaybıdır.	 Dehidrasyon	 en	
önemli	 iki	nedeni	kusma,	 ishal,	aşırı	terleme,	aşı-
rı	 idrara	 çıkma,	 yüksek	 ateş	 gibi	 vücuttan	 fazla	
sıvı	 kaybedilmesi	 ve	bulantı,	 iştahsızlık,	 susuzluk	
hissinin	olmaması	ve	halsizlik	durumunda	ortaya	
çıkan	sıvı	alım	eksikliğidir.

Sıvı	kaybı	arttıkça	baş	dönmesi,	önce	tansiyon	
yükselir,	 daha	 sonra	 tansiyon	 düşüklüğü	 ortaya	
çıkar.	 İleri	sıvı	kayıplarında	tansiyon	düşer,	nabız	
artar,	kas	krampları	oluşur.	

Böbrekler	artık	fazla	sıvıyı	vücuttan	atamıyor	
ve	 kandaki	 atıkları	 temizleyemiyorsa,	 potansi-
yel	olarak	yaşamı	 tehdit	eden	böbrek	yetmezliği	
sorunu	 oluşmuş	 demektir.	 Sıvı	 kaybı	 nedeni	 ile	
böbreklere	 daha	 az	 kan	 geleceğinden	 böbrekler-
den	atılan	 toksik	maddelerin	atılımı	azalır.	Yeteri	
kadar	atılamayan	toksik	maddeler,	toksik	madde-
leri	süzen	mekanizmaların	(nefronlar,	geri	emilim	
tüpleri)		nekroze	(hücre	ve	doku	ölümü)	olmasına	
neden	 olur	 ve	 bu	 mekanizmaların	 sayısında	 za-
manla	 azalma	 olur	 ve	 böbreklerin	 fonksiyonu	 da	
azalacağından	böbreklerin	bozulmasına	kadar	va-
rır.	Yıl	 içeresinde	bu	tür	kilo	ayarlamalar	2-3	kez	
tekrarlandığında,	ilerleyen	yaşlardaki	böbreklerin	
kaybına	zemin	hazırlanmış	olur.

	Aşırı	sıvı	kayıplarına	bağlı	ortaya	çıkan	sorun-
lar	bilinç	kaybı,	kalp,	beyin,	karaciğer	gibi	organ-
larda	ilave	bozukluklara	yol	açar.

Değerli	okuyucular,	buraya	kadar	anlatılanlar;	
spor	yapmayan	insanların,	vücudumuzun	aşırı	su-
suz	kaldığında,	sıcak	havada	yapılan	yoğun	kassal	
iş	ve	egzersizler	sırasında	yeteri	kadar	sıvı	alınma-
dığı	 takdirde,	normal	 insanlarına	başına	gelebile-
cek	bir	durumları	açıklamaktadır.

temel	 motorik	 özelliklerine	 (esneklik,	 koordinas-
yon,	reaksiyon	zamanı,	kuvvet,	sürat,	çabukluk)	bu	
dönemde	 özen	 gösterilmemesi	 sonucu;	 yetişkinlik	
döneminde	 başarısızlık	 ve	 ardından	 güreşi	 bırakma	
eğilimleri	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Aynı	 şekilde	Minikler,	
yıldızlar	ve	gençler	kategorilerindeki	erken	başarı	so-
nucu	tatmin	ve	motivasyon	kaybı	oluşumu	ve		gelecek	
kaygısı	(Üniversite	eğitimi	ve	meslek)	gibi	problemle-
ri	doğurmaktadır.	

yaş GuruPlarIndaki GeÇiCi madalyalar, 
eliT düZeydeki madalyalarIn HiÇBir Zaman 

GaranTisi olmamIşTIr!

Çocukların	eğitimi,	öğretimi	ve	antrenman	prog-
ramlarının	hazırlanışında	odak	noktaları	 olan	aileler,	
antrenörler	ve	yöneticilerin	önemli	bir	çoğunluğunun;	
erken	başarı	uğruna	hala	geçmişteki	hataları	yapma-
ları	büyük	bir	sorun	teşkil	ederek,	minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	gelece-
ğe	yönelik	gelişmeyi	engellemektedirler.	

Bu	durumu	daha	net	bir	şekilde	anlamamız	 için;		
geçmişten	günümüze	kadar	olan	süreçte	yaş	gurup-
larında	Avrupa	ve	Dünya	şampiyonu	olmuş	yıldız	ve	
gençlerimizin	büyükler	kategorisinde	Avrupa,	Dünya	
ve	Olimpiyat	şampiyonalarına	gelmeden	önce	başarı-
sız,	ya	da	güreşten	kopmuş	olduklarını	görmek	bizim	
için	en	önemli	ve	yeterli	bir	kanıttır.	

BIrakIn ÇoCuklar Güreşle, oyunla, 
Büyüsün GereksiZ Bir şekilde onlarI aÇ Ve 
susuZ BIrakarak, GeÇiCi küÇük BaşarIlar 

iÇin onlara kilo düşürmeyin!

Maalesef	 ülkemizde	 ve	 birçok	 yabancı	 bazı	
ülkelerde	 de	 aileler,	 antrenörler	 ve	 yöneticiler	
tarafından	her	yaş	grubunda	müsabakalarda	başarılı	
olma	 tutkusu	 maksadını	 aşmaktadır.	 Bu	 erken	
yaşlardaki	 başarı	 tutkusu	 güncelleşerek	 çocuklar	
üzerinde	 bir	 psikolojik	 baskı	 oluşturması	 sonucu	
erken	 başarı	 ve	 taşıyamayacakları	 kadar	 rekabet	

duygusu	yüklenmelerine	neden	olmaktadır	

Büyükler	 kategorisine	 göre	 sporcunun	 en	 uygun	
sıkletini	saptamak,	ya	da	ayarlamak,		minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	çok	daha	
zor	 ve	 hassastır.	 Olası	 yanlışlıklar,	 küçük	 yaştaki	 bu	
sporcularda,	hem	sporculuk	kariyerinde,	hem	de	sağlık	
boyutunda	gelecekte	onlara	büyük	zararlar	verme	ihti-
mali	yüksektir.			

Çocuklarda	(minikler,	yıldızlar	(cadet)	ve	gençlerde	
(junior)	büyümenin	bir	ölçütü	olan	boy	ve	vücut	ağırlı-
ğının	sürekli	olarak	artışı,	özellikle	büyüme	ve	gelişme	
çağındaki	 çocukların	 gelişmesi	 ile	 ilgili	 en	 önemli	 ko-
nulardan	 birisidir.	 Çocukların	 bu	 çağda	 gelişmelerinin	
yanında	 güreş	 yapmaları,	 kas	 kitlesinin	 gelişmesinde	
önemli	 rol	 oynar.	 Çocuklar	 bu	 dönemlerde	 çeşitli	 yaş	
guruplarında	müsabakalara	katılırlar.	Vücut	ağırlığında-
ki	 artışlar	 çocukların	 sıkletlerini	 korumalarını	 güçleşti-
rir.	Vücut	ağılığındaki	bu	değişimler	sonucu,	sıkletlerini	
yukarı	 sıkletlere	 doğru	 değiştirmek	 zorunda	 kalırlar.	
Ancak,	 bazı	 antrenörler	 kısa	 vadeli,	 erken	 başarı	 uğ-
runa,	müsabakaya	 birkaç	 gün	 kala	 çocuklara	 su	 kaybı	
(sauna,	 hamam,	 naylon	 eşofmanlar	 giydirilerek	 uzun	
süreli	egzersizlerle),	sıkı	perhiz	ve	su	alımını	durdurarak	
bu	tür	yöntemleri	kullanarak	kilo	ayarlaması	yaptıkları	

ÇoCuklar Her ne kadar dIş GÖrünümleri ile yeTişkinlere BenZese de, onlar 
yeTişkinlerin küÇülTülmüş Bir modeli değildir! ÇoCuklar sürekli GelişmekTe 
olan kendilerine ÖZGü anaTomik, FiZyoloJik Ve PsikoloJik ÖZellikleri olduğunu 
unuTmamalIyIZ!

Günümüzde	 güreşe	 erken	 yaşta	 başlamanın	
avantajları	 tartışılmamaktadır.	 Ancak,	 tartışılan	
erken	 yaşta	 güreşe	 başlayan	 çocukların	 eğitim	
ve	antrenmanlarının	plan	ve	programlarının	orga-
nizasyonu	 konusudur.	 Bu	 olgunun	 merkezindeki	
kişi	kuşkusuz	antrenördür.	Başarı	ve	başarısızlığın	
da	merkezindeki	kişi	de,	yine	antrenördür.	Bu	ko-
numda	 bulunan	 antrenörün	 nitelikleri	 ve	 kalitesi	
oldukça	yüksek	düzeyde	olması	 zorunludur.	Yük-
sek	düzeyde	nitelik	ve	kalitenin	kişisel	yeteneklere	
bağlı	olduğu	kadar,	antrenörün	bilimsel	bir	eğitim	
sürecinden	gelmiş	olması	ve	sürekli	olarak	bilimsel	
bilgiye	ve	gelişmelere	açık	olması	gerekmektedir.	
Antrenör,	spor	hekimi	ve	pediatristler		ve	ailelerle	
sürekli	 işbirliği	 içinde	 olmalı	 ve	 çocuğun	 gelişimi	
sürekli	izlenmelidir.

Günümüzde	bazı	aileler,	antrenörlere	çocukla-
rın	yaş	ve	kapasitelerini	göz	ardı	ederek,	daha	faz-
la	 çalışmaları	 konusunda	psikolojik	 baskı	 kurduk-
larını	gözlemlemekteyiz.	Bu	tür	etki	altında	kalan	
bazı	 antrenörler	 ya	 da	 geçmişinde	 güreş	 yapmış	
bazı	aile	bireyleri	(baba,	amca,	dayı,	yakın	akraba	
v.s)	başarıdaki	sırrın	çok	çalışmada	olduğu	kanısı-
na	kapılarak	çocuklara	(antrenman	programlarının	

dışında	extra	antrenman	yaptırdıkları	da	gözlem-
lenmektedir).

Erken	 yaşta	 yetişkin	 antrenman	 yöntemleri	
ile	erken	müsabık	yapılan	bu	tür	sporcular	kısa	va-
dede	yaş	gruplarında	başarı	 elde	ederek,	mental	
ve	 bedensel	 gelişimlerini	 doğal	 gelişim	 süreçleri	
aşılarak	 gelecekteki	 yüksek	 performansa	maale-
sef	ulaşamamaktadırlar.

ÇoCuklarIn HedeFini Büyük TuTmak 
isTiyorsanIZ, onlarIn eğiTim Ve 

anTrenmanlarInI onlara uyGun, doğru 
Ve ileriye dÖnük olarak PlanlayIn, 

düZenli Bir şekilde ÇalIşTIrIn

Minikler,	yıldızlar	ve	gençler	kategorilerinde-
ki	güreşçilerin	aileleri,	antrenör	ve	yöneticilerinin	
erken	başarı	 tutkuları,	maalesef	 	 5-6	yıllık	 süre-
cin	 sonunda	yaş	guruplarında	 şöyle	bir	 tablonun		
oluşmasına	neden	olmaktadır.

Erken	başarı	uğruna	aşırı	antrenman	ve	aşırı	
kilo	düşmeler	sonucu	yılgınlık,	güreşten	daha	yıl-
dızlar	kategorisinde	 iken	erken	kopmalara	neden	
olmaktadır.	

Erken	 yaşta	 başarılı	 olabilmek	 için,	 gelişim	
antrenmanlarından	 ziyade	 yetişkin	 antrenman-
larına	 yönelerek,	 erken	 yaşta	 geliştirilebilecek	

görülmektedir.	Yapılan	bu	yanlış	uygulama	sonucu	
çocukların	vücut	gelişimi	ve	engellendiği	gibi,	fiz-
yolojik	 kapasitelerinin	 daha	 sonraki	 dönemlerde	
artırılma	 şansı	 ortadan	 kalkar.	 Hatta	 çocuklarda	
bu	 tür	 ızdırap	 verici	 bu	 yöntemler	 çocukların	 er-
ken	yaşta	 güreşi	 bırakmalarına	 da	 sebep	 olabilir.	
Bu	 tür	 olumsuz	 gelişmelerin	 yaşanmaması	 için,	
çocuklardaki	sürekli	vücut	ağırlığındaki	artışlardan	
kaynaklı	sıklet	değişiminin	kesinlikle	engellenme-
mesi,	hatta	teşvik	edilmesi	daha	faydalı	olur.

deHidrasyon (sIVI kayBI) Bir 
GüreşÇinin en Büyük düşmanIdIr. 

deHidraTasyon; ÇaBuk kilo Vermede 
Temel Bir sağlIk sorunu yaraTIr. 

sIVI alImInI durdurduğunda orTaya 
ÇIkar. deHidraTasyon yÖnTemi ile kilo 

ayarlama, dayanIklIlIk Ve ZiHinsel 
uyanIklIkTa HIZlI düşüşe neden olduğu 
iÇin, kilo Vermenin en kÖTü yÖnTemidir.

yaş GuruPlarInda kilo ayarlamada; 
sIVI kayBI, su Ve GIda kIsITlamasI (PerHiZ) 

yÖnTemlerinin sağlIğa ZararlarI

Vücut	 ağırlığımızın	 yaklaşık	 %	 60-65	 ini	 su	
oluşturmaktadır.	Hafif	sıvı	kaybının	sonucu	olarak	
(vücut	 ağırlığının	 %1-2’si)	 susuzluk,	 yorgunluk,	
baş	ağrıları	ile	konsantrasyon	ve	hafızada	düşüş	ile	
dayanıklılık	ve	spor	becerilerinin	kaybı	ortaya	çı-
kar.	Daha	fazla	sıvı	kayıpları	önemli	rahatsızlıklara	
neden	olabilmektedir.	Yetişkin	bir	insan,	soluk	alıp	
verme,	terleme,	 idrar	ve	dışkı	 ile	günde	ortalama	
olarak	2.5	litre	sıvı	kaybeder.	Bu	sıvılar	ile	vücudun	
sıvı	 dengesini	 düzenleyen	 sodyum,	 potasyum	 ve	
kalsiyum	gibi	elektrolitler	de	yitirilir.	Ancak,	yedi-
ğimiz	içtiğimiz	gıdalarla	ve	içeceklerle	kaybettiği-
miz	sıvı	ve	elektrolitleri	yerine	koyabiliriz.	Kaybe-
dilenlerin	yerine	konması	ile	sorun	ortadan	kalkar.

Normal	 yetişkin	 bir	 insan,	 günde	 2.5	 litrelik	
sıvı	 kaybı	 ile	 vücudun	 sıvı	 dengesini	 düzenleyen	
sodyum,	 potasyum	 ve	 kalsiyum	 gibi	 elektrolitler	
de	kaybedilir.	Yeteri	kadar	sıvı	alınmadığı	takdirde	
sıcak	 havada	 yapılan	 ağır	 egzersiz	 ve	 sporlar	 da	
dehidrasyona	yol	açabilir.	

Çocukların	 vücutları	 yetişkin	 vücutlara	 göre	
nispeten	daha	fazla	su	içerir.	Daha	yüksek	cilt	yü-
zeyi	 yetişkinlere	 göre	 daha	 fazladır	 ve	 cilt	 yüze-
yinden	sıvı	kaybı	daha	fazladır.

Dehidrasyon;	vücudun	gün	 içerisinde	kaybet-

tiği	 suyu,	yeterli	 su	alımı	 ile	 telafi	 edemediğinde	
meydana	 gelen	 sıvı	 kaybıdır.	 Dehidrasyon	 en	
önemli	 iki	nedeni	kusma,	 ishal,	aşırı	terleme,	aşı-
rı	 idrara	 çıkma,	 yüksek	 ateş	 gibi	 vücuttan	 fazla	
sıvı	 kaybedilmesi	 ve	bulantı,	 iştahsızlık,	 susuzluk	
hissinin	olmaması	ve	halsizlik	durumunda	ortaya	
çıkan	sıvı	alım	eksikliğidir.

Sıvı	kaybı	arttıkça	baş	dönmesi,	önce	tansiyon	
yükselir,	 daha	 sonra	 tansiyon	 düşüklüğü	 ortaya	
çıkar.	 İleri	sıvı	kayıplarında	tansiyon	düşer,	nabız	
artar,	kas	krampları	oluşur.	

Böbrekler	artık	fazla	sıvıyı	vücuttan	atamıyor	
ve	 kandaki	 atıkları	 temizleyemiyorsa,	 potansi-
yel	olarak	yaşamı	 tehdit	eden	böbrek	yetmezliği	
sorunu	 oluşmuş	 demektir.	 Sıvı	 kaybı	 nedeni	 ile	
böbreklere	 daha	 az	 kan	 geleceğinden	 böbrekler-
den	atılan	 toksik	maddelerin	atılımı	azalır.	Yeteri	
kadar	atılamayan	toksik	maddeler,	toksik	madde-
leri	süzen	mekanizmaların	(nefronlar,	geri	emilim	
tüpleri)		nekroze	(hücre	ve	doku	ölümü)	olmasına	
neden	 olur	 ve	 bu	 mekanizmaların	 sayısında	 za-
manla	 azalma	 olur	 ve	 böbreklerin	 fonksiyonu	 da	
azalacağından	böbreklerin	bozulmasına	kadar	va-
rır.	Yıl	 içeresinde	bu	tür	kilo	ayarlamalar	2-3	kez	
tekrarlandığında,	ilerleyen	yaşlardaki	böbreklerin	
kaybına	zemin	hazırlanmış	olur.

	Aşırı	sıvı	kayıplarına	bağlı	ortaya	çıkan	sorun-
lar	bilinç	kaybı,	kalp,	beyin,	karaciğer	gibi	organ-
larda	ilave	bozukluklara	yol	açar.

Değerli	okuyucular,	buraya	kadar	anlatılanlar;	
spor	yapmayan	insanların,	vücudumuzun	aşırı	su-
suz	kaldığında,	sıcak	havada	yapılan	yoğun	kassal	
iş	ve	egzersizler	sırasında	yeteri	kadar	sıvı	alınma-
dığı	 takdirde,	normal	 insanlarına	başına	gelebile-
cek	bir	durumları	açıklamaktadır.

temel	 motorik	 özelliklerine	 (esneklik,	 koordinas-
yon,	reaksiyon	zamanı,	kuvvet,	sürat,	çabukluk)	bu	
dönemde	 özen	 gösterilmemesi	 sonucu;	 yetişkinlik	
döneminde	 başarısızlık	 ve	 ardından	 güreşi	 bırakma	
eğilimleri	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Aynı	 şekilde	Minikler,	
yıldızlar	ve	gençler	kategorilerindeki	erken	başarı	so-
nucu	tatmin	ve	motivasyon	kaybı	oluşumu	ve		gelecek	
kaygısı	(Üniversite	eğitimi	ve	meslek)	gibi	problemle-
ri	doğurmaktadır.	

yaş GuruPlarIndaki GeÇiCi madalyalar, 
eliT düZeydeki madalyalarIn HiÇBir Zaman 

GaranTisi olmamIşTIr!

Çocukların	eğitimi,	öğretimi	ve	antrenman	prog-
ramlarının	hazırlanışında	odak	noktaları	 olan	aileler,	
antrenörler	ve	yöneticilerin	önemli	bir	çoğunluğunun;	
erken	başarı	uğruna	hala	geçmişteki	hataları	yapma-
ları	büyük	bir	sorun	teşkil	ederek,	minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	gelece-
ğe	yönelik	gelişmeyi	engellemektedirler.	

Bu	durumu	daha	net	bir	şekilde	anlamamız	 için;		
geçmişten	günümüze	kadar	olan	süreçte	yaş	gurup-
larında	Avrupa	ve	Dünya	şampiyonu	olmuş	yıldız	ve	
gençlerimizin	büyükler	kategorisinde	Avrupa,	Dünya	
ve	Olimpiyat	şampiyonalarına	gelmeden	önce	başarı-
sız,	ya	da	güreşten	kopmuş	olduklarını	görmek	bizim	
için	en	önemli	ve	yeterli	bir	kanıttır.	

BIrakIn ÇoCuklar Güreşle, oyunla, 
Büyüsün GereksiZ Bir şekilde onlarI aÇ Ve 
susuZ BIrakarak, GeÇiCi küÇük BaşarIlar 

iÇin onlara kilo düşürmeyin!

Maalesef	 ülkemizde	 ve	 birçok	 yabancı	 bazı	
ülkelerde	 de	 aileler,	 antrenörler	 ve	 yöneticiler	
tarafından	her	yaş	grubunda	müsabakalarda	başarılı	
olma	 tutkusu	 maksadını	 aşmaktadır.	 Bu	 erken	
yaşlardaki	 başarı	 tutkusu	 güncelleşerek	 çocuklar	
üzerinde	 bir	 psikolojik	 baskı	 oluşturması	 sonucu	
erken	 başarı	 ve	 taşıyamayacakları	 kadar	 rekabet	

duygusu	yüklenmelerine	neden	olmaktadır	

Büyükler	 kategorisine	 göre	 sporcunun	 en	 uygun	
sıkletini	saptamak,	ya	da	ayarlamak,		minikler,	yıldızlar	
(cadet),	hatta	gençler	(junior)	kategorilerinde	çok	daha	
zor	 ve	 hassastır.	 Olası	 yanlışlıklar,	 küçük	 yaştaki	 bu	
sporcularda,	hem	sporculuk	kariyerinde,	hem	de	sağlık	
boyutunda	gelecekte	onlara	büyük	zararlar	verme	ihti-
mali	yüksektir.			

Çocuklarda	(minikler,	yıldızlar	(cadet)	ve	gençlerde	
(junior)	büyümenin	bir	ölçütü	olan	boy	ve	vücut	ağırlı-
ğının	sürekli	olarak	artışı,	özellikle	büyüme	ve	gelişme	
çağındaki	 çocukların	 gelişmesi	 ile	 ilgili	 en	 önemli	 ko-
nulardan	 birisidir.	 Çocukların	 bu	 çağda	 gelişmelerinin	
yanında	 güreş	 yapmaları,	 kas	 kitlesinin	 gelişmesinde	
önemli	 rol	 oynar.	 Çocuklar	 bu	 dönemlerde	 çeşitli	 yaş	
guruplarında	müsabakalara	katılırlar.	Vücut	ağırlığında-
ki	 artışlar	 çocukların	 sıkletlerini	 korumalarını	 güçleşti-
rir.	Vücut	ağılığındaki	bu	değişimler	sonucu,	sıkletlerini	
yukarı	 sıkletlere	 doğru	 değiştirmek	 zorunda	 kalırlar.	
Ancak,	 bazı	 antrenörler	 kısa	 vadeli,	 erken	 başarı	 uğ-
runa,	müsabakaya	 birkaç	 gün	 kala	 çocuklara	 su	 kaybı	
(sauna,	 hamam,	 naylon	 eşofmanlar	 giydirilerek	 uzun	
süreli	egzersizlerle),	sıkı	perhiz	ve	su	alımını	durdurarak	
bu	tür	yöntemleri	kullanarak	kilo	ayarlaması	yaptıkları	
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