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Değerli güreş severler,

Güreş Federasyonu olarak, yılda iki defa dergi çıkarmayı hedeflemiş ve birinci 
dergiyi sizlerin beğenisine 2018 yılı Haziran ayında sunmuştuk. Sizlerden gelen 
olumlu geri bildirimleri almaktan dolayı sevinçliyiz. Dergimizin bu sayısında, ön-
ceki dergimizde de ifade ettiğimiz gibi, içeriği güreş ile ilgili her kesimden; güreş 
severlerden, sporcu ve ebeveynlerden, hakemlerden, antrenörler ile yöneticilere 
kadar herkese makale, derleme, haber ve eğitim amaçlı bilgiyi ulaştırmaya devam 
edeceğiz. Bu sayımızı incelediğinizde bahsettiğimiz bu hedeflerimizi bulacağınızı 
umuyoruz. 

Sporda sağlıklı beslenme, kontrollü sıklet ayarlama, performans sporcusu ye-
tiştirme aşamaları ve bilimsel diğer makaleleri, elinizdeki bu dergide bulacağınız 
gibi, 2018 yılındaki katıldığımız sportif organizasyonlarla ilgili sonuçları ve uzman 
yorumlarını okuyabileceksiniz. 

Sizlerin ilgi ve alakası arttıkça, dergimizin kalitesi çok daha ileri seviyelere çıka-
cağından eminiz. Dergimize göstereceğiniz ilgi, bizlere ve yazarlarımıza büyük bir 
motivasyon kaynağı olmasının yanı sıra, güreşimizin temel unsurları olan sporcu, 
antrenör ve yöneticilerimize de bir kaynak, bir yol gösterici olacak ve çalışmaları-
na katkı sağlayabileceği kanısını taşıyoruz.

Sizlere bundan sonraki sayılarımızda, güreş ile ilgili sosyal, teknik, magazin, 
röportaj, haber, bilimsel ve eğitim konularında daha zengin bir içerik sunabilmek 
dileklerimizle...

Musa AYDIN
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
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PERFORMANS SPORCUSU YETİŞTİRME AŞAMALARI* (DÖNEMLERİ)

Çocukluk, insan gelişiminin fiziksel olarak en aktif aşamasıdır. Ço-
cuklar oyun oynamaktan, fiziksel aktiviteye ve spora katılmaktan hoş-
lanırlar. Ve yine kesinlikle rekabet etmeyi, yarışmayı, severler. Günümüz 
toplumunda spor bir yaşam biçimi haline geldi. Ebeveynler tatillerini çe-
şitli sportif turnuvaların etrafında planlarlar. Çocuklar, profesyonel spor-
cu olarak gelişmeyi, formaları, şapkaları, çıkartmaları ve hatta en sev-
dikleri oyuncularını tanıtan video oyunlarını satın almayı hayal ederler. 
Bugün sporcular, oyundan antrenmana ve antrenmandan oyuna geri 
dönüyorlar. 

Tükenmişliğin bir çok sporda yaygın olması şaşırtıcı değildir. Bugü-
nün spor ortamı son derece rekabetçi ve zaman alıcıdır. Yarışma önemlidir, ancak uygun ant-
renman, dinlenmek, oyun oynamak ve diğer spor dışı etkinlikler de bir o kadar önemlidir. 
Genç sporcuların koşullandırılması en iyi sporcuyu oluşturmakla ilgili olmayıp, daha ziyade 
spor, yarışma ve sağlık ile ilgili tüm yönleriyle gelişmeleri ve kişisel başarılarına ulaşmaları 
için en iyi programı tasarlamakla ilgili olmalıdır. Ebeveynler, antrenörler ve yöneticiler çocuk-
ların atletik potansiyellerini arttırmak için en iyi antrenman programlarını araştırırlar. 

Bununla birlikte, çocuklara yetişkinlerin antrenman programlarını sunmak ölümcül bir 
hata olur. Sonuçta çocuklar sadece küçük yetişkinler değildir. Her çocuk gelişimin her aşama-
sında benzersizdir. Her aşamada meydana gelen fiziksel ve psikolojik değişikliklere (zaman 
zaman aniden) kritik davranışsal dönüşümler eşlik eder. Çocuklarla çalışan herkesin gelişim 
aşamalarında meydana gelen tüm fiziksel, duygusal ve bilişsel değişikliklerden haberdar olma-
sı ve her aşama için en uygun eğitimi yapılandırması önemlidir. Antrenörler ve ebeveynler ola-
rak, spor için gayri resmi eğitim ve hazırlığın erken çocuklukta başladığını, çocukların koşmaya, 
zıplamaya, toplarla oynamasına ve oyun alanında ve arka bahçedeki tüm etkinliklerin tadını çı-
karmaya teşvik edilmeleri gerektiğini akılda tutmamız gerekir. Belirli bir spor dalına veya fizik-
sel aktiviteye odaklanmak için yıllar gerekir. Eğitime adanmış çok sayıda kitaplarda çoğu elit 
sporculara atıfta bulunurlar ve çok azı özel olarak çocuklara yönelik antrenman programlarını 
tartışırlar. Genç sporcuların antrenman özellikleri hakkında bir çok uzman ve araştırmacı ile bir-
likte hem deneyim hem de derinlemesine çalışma yoluyla çocukları eğitmek için mümkün olan 
en iyi yaklaşımla, ilgili bilgiler topladık ve deneyim edindik. Genç sporcuları koşullandırmanın 
amacı, araştırma ile uygulama arasında ve çocukların özlemiyle uzun vadeli eğitim yaklaşımı 
arasında isabetli köprü kurmaktır. Her gelişim aşaması için, sporcu eğitimi ile ilgili bir aşaması 
vardır: Spora başlama, erken çocukluk döneminde başlar, ergenlikte sporcu oluşumu, 
ergenlik sonrası uzmanlaşma, yüksek performans da olgunlaşmada ortaya çıkar. 

Her gelişim aşaması kabaca tipik bir yaş aralığına karşılık gelmekle birlikte, antrenman prog-
ramlarının kronolojik yaştan ziyade bir sporcunun olgunlaşma aşamasına göre tasarlanması 
gerektiğini anlamak önemlidir, çünkü bireysel ihtiyaçlar ve talepler sporcular arasında değişir. 
Aynı kronolojik yaştaki çocuklar, biyolojik olgunlaşma seviyelerinde birkaç yıl farklılık gösterebi-
lir. Dahası, erken olgunlaşan bir çocuk başlangıçta dramatik iyileşmeler gösterebilirken, çoğu 
zaman geç kalanlar uzun vadede daha iyi bir atlet olacaktır. Atletik antrenmandaki güncel araş-
*Bu makale “Tudor O. Bompa, PhD, ve Michael Carrera’nın  Conditioning Young Athletes, HUMAN  KINETICS, ISBN: 978-1-4925-0309-5 (print), adlı basılı kitabından çeviri yapılmıştır.

Doç. Dr. Celal TAŞKIRAN İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
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tırmalar böyle bir iddiayı doğrulamaktadır; bu nedenle, kısa vadeli kazanımların ötesine bak-
mak ve çocukların kendi hızlarında gelişmesine izin vermek önemlidir. Genç sporculardaki 
koşullandırma, antrenman modelleri, yalnızca gelişimin üç ana aşamasına odaklanır: ergenlik 
öncesi, ergenlik ve ergenlik sonrası olarak. İlk iki bölüm, çocukların her aşamada yaşadıkları 
anatomik, fizyolojik ve psikolojik yönleri hakkında bilgi vermektedir. 

PERFORMANS SPORCUSU YETİŞTİRME AŞAMALARI (DÖNEMLERİ)

Spora Başlama Dönemi: 6-10 Yaş Arası

Çocuklar başlangıç aşamasında eğlenceyi vurgulayan, düşük yoğunluklu eğitim program-
larına katılmalıdırlar. Çoğu genç çocuklar, yüksek yoğun antrenman veya organize yarışmaların 
fiziksel ve psikolojik talepleriyle başa çıkamazlar. Bu genç sporcular için antrenman prog-
ramları, sporda özel performansa değil, genel atletik gelişim yani hareket eğitimi üzerine 
odaklanmalıdır. Bu aşamada vücut sabit bir oranda büyüyor ve küçük kas gruplarından daha 
çok büyük kas grupları gelişiyor. Kardiovasküler sistem gelişmekte olup ve çoğu aktiviteler için 
aerobik kapasite yeterlidir. Bununla birlikte, anaerobik kapasiteler bu aşamada sınırlıdır, 
çünkü çocuklar laktik asite karşı düşük toleransa sahiptir. Vücut dokuları yaralanmaya 
açıktır. Bağlar daha güçlü hale geliyor, ancak kemik uçları hala kıkırdak ve kireçimsidir. Dikkat 
süresi bu yaşta kısadır ve çocuklar eylem odaklıdır; Böylece, oturup uzun süre dinleyemezler. 
Bu aşamadaki eğitimin çeşitli ve yaratıcı olması özellikle önemlidir. Kazanmaktan çok katılım-
cılığı ve eğlenceyi vurgulamalıyız. 

Aşağıdaki ilkeler bir eğitmenin bu aşamada genç sporcular için uygun antrenman 
programları tasarlamasına yardımcı olacaktır.

•	 Koşu, atlama, yakalama, atma, vurma, dengeleme ve yuvarlanmayı içine alan çok çeşitli 
beceri ve alıştırmalarla tanıştırarak çok yönlü gelişmenin üzerinde durmalıdır.

Spora Başlama Aşaması

6-10 Yaşları

Sporcu Oluşturma

11-14  Yaşları

Uzmanlaşma

15 - 18 Yaşları

Yüksek
Performans

Sporcusu
19 Yaş ve üstü
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•	 Her çocuğa yeterli miktarda beceri geliştirmek için oyun oynamaya ve oyunlarda eşit 
oynamaya yeterli zaman sağlayın.

•	 Kendini işine adamış ve kendini disiplinli yapan çocukları olumlu yönde güçlendir. Beceri 
gelişiminde iyileştirmeleri güçlendirin.

•	 Çocukları esneklik, koordinasyon ve denge geliştirmeye teşvik edin.

•	 Çocukları düşük yoğunluklu ortamlarda çeşitli motor yetenekleri geliştirmeye teşvik edin. 
Örneğin, yüzme, kalp-damar sistemini geliştirmek için, eklemler, bağlar ve bağ dokuları 
üzerindeki stresleri en aza indirgeyen müthiş bir ortamdır.

•	 Her beceri için uygun sayıda tekrarlama seçin ve çocukları her tekniği doğru bir şekilde 
gerçekleştirmeye teşvik edin.

•	 Ekipmanı ve ortamı uygun bir seviyede değiştirin. Örneğin, toplar daha küçük ve daha 
hafif olmalı ve sepet daha düşük olmalıdır.

•	 Çocukların aktif katılım fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için alıştırmalar, oyun ve etkin-
likler tasarlayın.

•	 Çocuklara araştırmalarını, oyunlarını ve etkinliklerini yapma fırsatı vererek deneyimsel 
öğrenmeyi teşvik edin. Onları yaratıcı olmaya ve hayal güçlerini kullanmaya teşvik edin.

•	 Çocukların oyunu anlamaları için kuralları basitleştirin veya değiştirin.

•	 Temel taktik ve stratejileri vurgulayan değiştirilmiş oyunları tanıtın. Örneğin, çocuklar 
koşmak, bir topu ayağında sürmek ve topu tekmelemek gibi temel bireysel beceriler 
geliştirmişlerse, muhtemelen değiştirilmiş bir futbol oyununu başarıyla oynamaya hazır 
olacaklardır. Oyun sırasında genç sporculara takım çalışması ve pozisyon oynamanın 
önemini gösteren durumları tanıtabilirsiniz. Çocukların yeteneklerini bir takım ortamında 
uygulamalarını öğrendiklerinden, çocukların yaşlarını diğer çocuklarla oynayabilecekleri 
şehir ligleri bu yaş grubu için idealdir.

•	 Çocukları, gelişimin sporcu oluşum aşamasında ortaya çıkan eğitim ve rekabetin daha 
büyük taleplerine hazırlamak için dikkat kontrolü geliştiren uygulamalara katılmaya teşvik 
edin.
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•	 Etik ve centilmence oyunun önemini vurgulayın.

•	 Kız ve erkeklerin birlikte katılmasına fırsat tanıyın.

•	 Sporun eğlenceli olduğundan emin olun.

•	 Mümkün olduğunca çok sayıda spora katılımın teşvik edilmesi.

Sporcu Oluşturma Dönemi: 11 -14 Yaş Arası

Geliştirme sporcu oluşum aşamasında antrenman yoğunluğunu ılımlı olarak arttırmak uy-
gundur. Çoğu sporcu hala yaralanmalara karşı savunmasız olmasına rağmen, sporcuları ve 
kapasiteleri hızla gelişiyor. Bu aşamada kardiorespiratuar sistem gelişmeye devam eder ve 
laktik asit birikimine tolerans artar.

Bireysel performansdaki farklılıkların büyümedeki farklılıkların sonucu olabileceğini anlamak 
önemlidir. Bazı sporcular, belirli tatbikatlarda koordinasyon eksikliğinin nedenini açıklayan hızlı 
bir büyüme sergiliyor olabilir. Bunu uygulamalarda hesaba katmak için, yerine getirmek ve ka-
zanmaktan ziyade beceri ve motor becerileri geliştirmeyi vurgulayın.

Aşağıdaki talimatlar, atletik oluşum aşamasına uygun, bir eğitmenin antrenman prog-
ramına yardımcı ilkeler olacaktır.

•	 Sporcuların çok taraflı temellerini geliştirmelerine ve seçtikleri spor dallarında rekabete 
hazırlanmalarına yardımcı olacak spesifik spordan ve diğer spordan çeşitli alıştırmalara 
katılmalarını teşvik edin. Antrenmanın hacmini ve yoğunluğunu aşamalı olarak arttırın.

•	 Sporcuların temel taktik ve stratejilere giren ve yetenek geliştirmeyi güçlendiren alıştırma 
tasarımları.

•	 Yardımcı sporcular, başlangıç aşamasında öğrendikleri temel becerileri hassaslaştırıp 
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otomatikleştirir ve biraz daha karmaşık beceriler öğrenirler.

•	 Esneklik, koordinasyon ve dengeyi geliştirmeyi vurgulayın.

•	 Antrenmanlarda ve yarışmalar sırasında etik ve adil oyunu vurgulayın.

•	 Zorlayıcı bir seviyeye katılmak için tüm çocuklara fırsatlar sunun.

•	 Sporcuları, genel güç geliştiren alıştırmalarla tanıştırın. Sporcular bu aşamada temel 
oluşturmaya başlamalıdır. Vücudun çekirdek (core) bölümlerini özellikle kalçaları, sırt 
üstü, sırtı ve karnı, ekstremiteleri, omuz eklemleri, kolları ve bacaklarındaki kasları geliş-
tirmeyi vurgulayın. Çoğu egzersiz, sağlık topları, direnç bantları ve hafif dambıl gibi vücut 
ağırlığını ve hafif ekipmanı içermelidir. 

•	 Aerobik kapasitenin geliştirilmesine devam edin. Sağlam dayanıklılık tabanı, sporcuların 
uzmanlaşma aşamasında antrenman ve rekabet talepleriyle daha etkili bir şekilde baş 
edebilmesine olanak tanır.

•	 Sporcu oluşum aşamasındaki sporcular için yeni olan, ılımlı anaerobik antrenmana spor-
cuları getirin. Bu, uzmanlık aşamasında çoğu sporda daha büyük önemi olan yüksek 
yoğunluklu anaerobik antrenmana uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Sporcular, ana-
erobik laktik asit enerji sistemine 200 metre sprint ve 400 metrelik çizgi gibi alanlarda aşırı 
stres yaratan olaylarda yarışmamalıdır. Genellikle anaerobik alaktik enerji sistemini içeren 
80 metreden kısa sprintler ve aerobik kapasiteleri test eden daha yavaş mesafelerde 
(örneğin, 800 metre ve daha uzun mesafeli) dayanıklılık olayları için daha uygundurlar.

•	 Vücuda aşırı yük bindiren yarışmalardan kaçının. Örneğin, çoğu genç sporcu doğru tek-
niği kullanarak üçlü sıçrama yapmak için yeterli kas gelişimine sahip değildir. Sonuç 
olarak, bazıları atlamanın basamak ve atlama bölümleri sırasında vücudun herhangi bir 
yerinde soğurması gereken şoktan basınç yaralanmaları yaşayabilir.

•	 Konsantrasyonu artırmak için, sporcuları daha karmaşık alıştırmalara sokun. Onları özde-
netim ve görselleştirme stratejileri geliştirmeye teşvik ederek zihinsel eğitim verin.

•	 Çeşitli teknikleri ve taktikleri uygulayabilecekleri çeşitli eğlenceli rekabet durumlarına 
sporcuları tanıtın. Genç atletler yarışmayı severler; Bununla birlikte, kazanmanın önemini 
vurgulamak önemlidir. Beceri gelişimini güçlendirmek için yarışmalar yapın. Örneğin, cirit 
atma yarışmasının amacını, atletlerin cirit atma mesafesine göre değil, doğruluk ve tek-
niğe dayandırılması.

•	 Çocuk gelişiminin bu aşamasına özgü, yılda dört veya beş inç (10-12 cm) kadar büyüme 
atakları, normalde koordinasyon içinde bozukluklarla ortaya çıkar. Çoğunlukla ekstre-
mitenin büyümesi, özellikle bacaklarda vücut parçaları arasındaki orantıları ve kaldırma 
özelliğini ve dolayısıyla eylemlerini becerikli bir şekilde koordine etme kabiliyetinde deği-
şikliğe neden olur.

Her ne kadar bu eğilimler tüm çocuklarda belirgin olsa da, spor yapan çocuklar koordi-
nasyon kalitesinde, olmayanlara kıyasla kazanmaya devam ediyor. Ergenlik döneminde, bu 
çocuklarda fiziksel eylemlerin dengesi ve doğruluğu ve zamanlaması iyileşmeye devam ediyor. 
Kızlar, cinsiyet farklılıkları nedeniyle hareketlerin görsel yönelimini ve ritmini erkeklerden daha 
iyi bir şekilde geliştirmeye eğilimlidirler ve çünkü kızların dans ve sanatsal spor için daha doğal 
bir yeteneği vardır.

Koordinasyon yeteneklerindeki farklılıklar, erken ve olgunlaşan çocuklar arasında görülebilir. 
Erken olgunlaşanlar, fiziksel eylemlerin ince koordinasyonunu geçici olarak etkileyebilecek ve 
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hafif bir koordinasyon krizine (sakarlığa) girerler (Sharma ve Hirtz, 1991). Dolayısıyla, hızlı bü-
yüme ritmi nedeniyle, erken olgunlaşanlar, koordinasyonun iyileştirilmesi için geç olgunlaşan-
lardan daha fazla egzersiz yapmalıdır. Anahtar; denge, ritim değişiklikleri ve mekânsal yönelim 
gerektiren çeşitli egzersizleri tanıtmaktır. Sporcular, iyileştirmeler yapılacağı takdirde, egzersizi 
kontrol ettiklerini hissetmelidirler. Sporcular için çok kolay veya çok zor olan egzersizleri seçer-
sek daha fazla ilerleme kaydedebileceklerdir. Koordinasyonun iyileştirilmesi için en iyi program, 
bireysel sporcuların veya atletlerin gruplarının beceri seviyesinde olan çeşitli egzersizleri ve 
oyunları içerir.

Uzmanlaşma Dönemi: 15 ile 18 Yaş Arası 

Uzmanlık aşamasındaki sporcular, daha önceki aşamalardan daha fazla antrenman ve re-
kabet talebini tolere edebilirler. Antrenmandaki en önemli değişiklikler bu aşamada gerçekleşir. 
Çok taraflı gelişmeyi vurgulayan çok yönlü bir programa katılan sporcular artık bir spor dalın-
da yüksek performanslı gelişim hedefleyen daha fazla alıştırma ve uygulamaya başlayacaktır. 
Sporcuların küçük bir yaralanma riski ile çarpıcı bir şekilde iyileşmesini sağlamak için antren-
manın hacmini ve yoğunluğunu yakından izleyin. Bu sporcu gelişim aşamasının sonuna doğru, 
sporcuların hiçbir önemli teknik sorunu olmamalıdır. Böylece, antrenör bir öğretme rolünden 
koçluk ve eğitici rolüne geçebilir.

Aşağıdaki yönergeler, belirli bir sporda uzmanlaşan atletler için uygun bir eğitmen ta-
sarım eğitim programına yardımcı olacaktır.

•	 Bu aşamada sporcuların gelişimini yakından takip edin. Antrenman ve rekabette artan 
fiziksel ve psikolojik taleplerle baş etme stratejileri geliştiriyor olacaklar. Aşırı antrenman-
dan kaynaklanan fiziki ve psikolojik zorluklarla karşılaşmaktan da savunmasızdırlar.

•	 Rekabet ve spor talepleri arttıkça, sporcuların kendilerini fark etmeleri de artacaktır. Lig-
deki en üst düzey sporcular üstünlük kompleksi geliştirebilir; oysa rekabet taleplerine 
ayak uydurmak için mücadele edenler kendilerini izole etmeye ve becerilerini zayıflatma-
ya başlayabilir. Antrenörlerin takım tutarlılığını sağlayan ve oyuncuların her takıma getir-
diği eşsiz yetenekleri anlamalarını sağlayan bir ortam sağlaması önemlidir. Bu, yetenekli 
sporcuların, mücadele edenlere akıl hocalığı yapmalarına fırsat sunar ve geç çiçek açan-
ların kendilerini bulmasına (yeteneğini göstermesine) izin verir. Fırsat göz önüne alındı-
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ğında, erken mücadele edenler süper yıldızı teşkil edebilirler.

•	 Belli bir beceride veya egemen motor yeteneğinde bir sporcunun daha fazla pratiğe 
ihtiyacı olduğunu düşünen bir antrenör, sporcunun haftada birkaç ekstra saat uygulama 
yapmasını önerebilir. Ebeveynler, çocuklarının sporda tam potansiyeline erişmesine yar-
dımcı olmak için daha fazla istekli davranıyorlar.

• Güç, anaerobik kapasite, özel koordinasyon ve dinamik esneklik gibi spor için egemen 
motor yeteneklerin aşamalı olarak iyileştirildiğini kontrol edin.

• Performansın iyileştirilmesini kolaylaştırmak için özel egzersizler ve alıştırmalar için ant-
renman hacmini arttırın. Vücut, rekabet için etkili bir şekilde hazırlanmak için belirli ant-
renman yükü artışlarına uymalıdır; Bu nedenle, şimdi özelleşmeyi vurgulamanın zamanı 
geldi.

• Daha sonra, hacim giderek artmakla birlikte, antrenman yoğunluğunu hacimden daha 
hızlı artırın. Belli bir beceri, egzersiz veya uygun ritmi ve hızı kullanarak alıştırma yapacak 
sporcular hazırlayın. Antrenman, yarışma sırasında gerçekleşen eylemleri yakından 
taklit etmelidir. Yorgunluk yoğun antrenmanın normal bir sonucu olsa da, sporcuların 
tükenme durumuna gelmemesi önemlidir.

• Mümkün olduğunca sporcuları karar alma sürecine dahil edin.

• Çok yönlü antrenmanın, özellikle de ön hazırlık süresince vurgulanmaya devam edilmesi. 
Bununla birlikte, bireyselliği vurgulamak ve özellikle müsabaka sezonunda yüksek özel 
bir etkinlik geliştiren antrenman yöntemleri ve teknikleri kullanmak daha önemlidir.

• Sporcuları, antrenmanın teorik yönlerine aşina olmasını teşvik edin. 

• Sporcuların teknik becerileri uygularken öncelikle kullandıkları kasları egzersiz yapmaya 
özen gösterin (örn. Esas yükleniciler). Güç geliştirme sporun spesifik ihtiyaçlarını yansıt-
maya başlamalıdır. Ağırlık antrenmanı yapan sporcular, daha az tekrar ve daha ağır bir 
ağırlık gerektiren egzersizleri (Submaksimal) yapmaya başlayabilir. Özellikle büyümekte 
olanlar için, sporcuların bir egzersizi dörtten daha az tekrarladığı maksimum kuvvet ant-
renmanından kaçının.

• Tüm sporcular için, özellikle dayanıklılık veya dayanıklılık ile ilgili sporlara katılanlar için 
aerobik kapasitenin geliştirilmesi önceliklidir.

• Anaerobik antrenman hacmini ve yoğunluğunu aşamalı olarak arttırın. Bu aşamada, 
sporcular laktik asit birikimi ile başa çıkma yeteneğine sahiptir.

• Spor tekniklerini geliştirin ve mükemmelleştirin. Sporcuların becerileri biyomekanik açıdan 
doğru ve fizyolojik olarak verimli bir şekilde uygulayacaklarını belirleyen spesifik egzer-
sizleri seçin. Sporcular, antrenman seansları boyunca zor teknik becerileri sıklıkla yerine 
getirmeli, bunları belirli taktik uygulamalara dahil etmeli ve yarışmalara uygulamalıdır.

• Bireysel ve takım taktiklerini geliştirin. Taktiksel antrenman döneminde özel alıştırma 
oyunlarını dahil edin. İlginç, zorlayıcı ve uyarıcı alıştırmalar seçin ve hızlı karar verme, 
hızlı hareket, uzun konsantrasyon ve sporculara yüksek motivasyon gerektirir. Sporcular, 
rekabetçi durumlarda inisiyatif, kendi kendini kontrol, rekabet gücü ve ahlak ve adil oyun 
göstermelidir.

• Yarışmaların sayısını aşamalı olarak artırın, böylece bu etap sonuna kadar sporcular üst 
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düzey rakipler kadar sık   karşılaşırlar. Ayrıca özel beceri, taktik ve motor becerileri geliştir-
meye odaklanan yarışmalar için hedef belirlemek de önemlidir. Kazanmak giderek daha 
önemli olmakla birlikte, aşırı vurgulamayın.

• Sporcular zihinsel egzersiz yapmalıdırlar. Spora özgü performansı artırmak için, kon-
santrasyon, dikkat kontrolü, olumlu düşünme, kendini düzenleme, görselleştirme ve 
motivasyon geliştiren uygulamalar ve alıştırmalar ekleyin. Çocuklar ergenliğe yakla-
şırken, koordinasyon prepuberty (ergenlik öncesi) sırasında olduğu gibi aynı oranda 
gelişmez. Çocukların hareketlerini senkronize etme yeteneği postpartum (doğum son-
rası) dönemdeki, ergenlik ve doruk noktalarındaki büyümeden sonra, koordinasyonda 
gelişme sabit kaldığında iyileşir. Sporcular, alışılmadık hareketler yaparlarsa sık sık garip 
görünen sporcu olmayanlardan daha iyi sonuç alırlar. Bu aşamada spora özgü antren-
mana yoğunlaşılmış olmasına rağmen, ergenlik sonrası sporcular hala çeşitli beceriler 
geliştirmeli, çok yönlü etkinlikler için antrenman yapmalı ve devam eden koordinasyon 
gelişimine dikkat etmeliyiz. Bunu görmezden gelmek ve yalnızca belirli bir antrenma-
na odaklanmak, seçilen spor için gerekli olan becerilerin mükemmelleştirilmesi için çok 
önemli olan koordinasyonda gelişmeleri durdurabilir. Bu nedenle, 1. bölümde tartışıldığı 
gibi, çok yönlü antrenmanın, uzmanlık aşamasında bir sporcunun programının yüzde 
20’sini oluşturması önemlidir.

Yüksek Performans Dönemi: 19 Yaş ve Üstü

Uzun vadeli gelişimin sağlam ilkelerine dayanan iyi tasarlanmış bir antrenman planı, yüksek 
performansa neden olacaktır. Sporculuğa başlama, sporcu oluşum ve uzmanlaşma aşama-
larında elde ettikleri olağanüstü performans sonuçları, üst düzey bir yarışmacı olarak yüksek 
performans sonuçlar ile ilişkili değildir. Aşağıda tablo:1’de gösterildiği gibi, sporcuların çoğun-
luğu atletik olgunlaşmaya eriştikten sonra en başarılı oldukları dönemdir. Tablo:2’de çocukların 
anatomik yaşın aşamaları verilmiştir. Bu makale yalnızca gelişmenin ilk üç aşamasıyla ilgilidir. 
Yüksek performans için antrenman konusunda daha fazla bilgi yazarın başka kitaplarından 
yararlanılabilir.

Tablo: 1. 1968 ile 1992 Yılları Arasındaki Olimpiyat Oyunlarında Ortalama 
Katılımcı Spor Ortalama Yaş

Sporlar Ortalama yaş (yıl)

Atletizm 24.1

Basketbol 24.7

Boks 22.7

Kano 24.2

Bisiklet 23.4

Eskrim 31.2

Binicilik 24.1

Saha hokeyi 25.4

Jimnastik (kadın) 17.2
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Jimnastik (erkek) 22.6

Judo 24.0

Kürek 24.2

Yelken 30.3

Atıcılık 33.2

Futbol 24.1

Yüzme (kadın) 18.9

Yüzme (erkek) 21.6

Voleybol (erkek) 25.2

Su topu erkek) 25.3

Güreş 24.8

Tablo: 2. Anatomik Yaşın Aşamaları

Gelişim 
evreleri

Kronolojik 
yaş (yıl) Evre Anatomik 

yaş Gelişimsel özellikleri

Bebeklik 0-2

Yeni doğan
Bebek
Emekleme
yürüme

0-30 gün
1-8 ay
9-12 ay
1-2 yıl

Hızlı organ gelişimi

Okul 
öncesi 3-5

Küçük
Orta
büyük

3-4 yıl
4-5 yıl
5-6 yıl

Önemli ve karmaşık değişiklikler 
meydana geldiğinde, gelişimin eşitsiz 
ritmi (işlevsel, davranışsal, kişilik)

Okul 
yılları 6-18

Ergenlik 
öncesi

6-11 kız
7-12 erkek

Bazı organların işlevleri daha verimli 
hale geldiğinde yavaş ve dengeli bir 
gelişme olur.

Ergenlik 11-13 kız
12-14 erkek

Boy, kilo ve bazı organların 
etkinliğinde hızlı büyüme ve gelişme; 
ilgi ve davranışlardaki değişimle cinsel 
olgunlaşma

Ergenlik 
sonrası

13-18 kız
14-18 erkek

Yavaş, dengeli ve orantılı gelişim; 
fonksiyonel olgunlaşma

Genç 
Yetişkin 19-25 olgunlaşma 19-25 yaş

Olgunlaşma dönemi tüm 
fonksiyonları ve psikolojik özellikleri 
mükemmelleştirerek ikiye katladı; 
atletik ve psikolojik potansiyeller 
maksimuma çıkarıldı.
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2018 YILI DÜNYA GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI 

GENEL TEKNİK ANALİZİ

2018 yılı Eylül ayında Macaristan’nın Başkenti Budapeşte’de yapılan, 
Dünya Greko-Romen güreş şampiyonasında Türkiye 4 madalya kaza-
nırken, Rusya 6 Altın madalya kazanarak şampiyonalarda son yılların 
rekorunu kıran ülke oldu. Türkiye 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya 
ile takım kürsüsünde yer bulurken ev sahibi ülke Macaristan ise 1 altın, 
2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan, 1 altın ve 1 bronz madal-
ya ile yetinirken, Almanya ise 1 altın madalyada kaldı. 

Gürcistan, 2 bronz madalya ile son yılların en başarısız şampiyona-
sını yaşarken, takım halinde Rusya birinci, Macaristan ikinciliği, Türkiye 
ise üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Metehan Başar altın, Emrah Kuş 
gümüş madalya kazanırken, Ekrem Öztürk ve Rahman Bilici ise Dünya Şampiyonalarında bü-
yüklerde ilk defa madalya kazandılar. Bu sporcular 2020 Tokyo olimpiyatları için madalya adayı 
olduklarını gösterdiler. Rusya takımı 35 galibiyet, 6 mağlubiyetle zirvede yerini aldı. Türkiye ise 
17 galibiyet ve 9 mağlubiyetle üçüncü sırada yer aldı. Amerika, 1 gümüş, Küba ise 1 bronz 
madalya ile yetinmek zorunda kaldı. 

Doç. Dr. Haluk KOÇ Türkiye Güreş Fed. Tek. Krl. Bşk. / Gazi Üni. Spor. Bil. Fak. Öğretim Üyesi

Bu sonuçlara göre her sıklette madalya hedefliyorsak, galibiyet sayımızı istatiksel olarak da 
arttırmamız gerekiyor. Ortada giden müsabakalarda galibiyeti hakem insiyatifine bırakmama-
mız gerekiyor. 
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Üç Tip Sporcu 
-Alt sıkletlerde rakibi zorlayıp, oyun yapan yada kontra yapan sporcular,

-Sadece tempo ve taktik üzerine çalışan sporcular, 

-Rakibe göre hem tempo, hemde oyun yapabilen sporculara sahibiz,

Greko-Romen milli takımımız genel olarak ayakta duran, mücade eden ve kondisyonu iyi 
olmasına rağmen bazı sporcuların teknik ve kuvvet eksikliği gözlemlenmiştir. Yerde ise çırp-
mada eksiklik görülmektedir. Çırpma, en önemli oyun olma özelliğini devam ettirmektedir. 
Çırpmayı tam olarak sıkmadan yapılan uygulamalarda başarısız olduğumuz görülmektedir. 
Sporcularımızın teknik yönlerini her (rakibe) sporcuya yapabilir hale getirdiğimiz zaman, başa-
rıda gelecektir.

Çırpmada ise ön hazırlıklı aldatmalı çırpmalar üzerinde durmalıyız. Rıza Kayaalp’in ilk mü-
sabakasının bitimine 39 saniye kala pasivite verilmesi, güreşcimizi bir şampiyonluktan daha 
etmiştir. Potansiyelimizi 1 puan üzerinde değil, 2 veya 3 puan alarak göstermemiz gerekir. Artık 
köşe yönetimininde kuralları çok iyi bilerek müsabakaları takip etmesi, kritik durumlarda iti-
razlarda sporcuyu etkilemelidir. Ne yazık ki her müsabaka öncesi kural değişikliğine gidilme-
sinden dolayı, antrenörlerimizde zor durumda kalmaktadır. Emrah Kuş’un altın madalyası ev 
sahibi ülke sporcusuna resmen hediye edilmiştir. Kronometrenin uzun bir süre çalıştırılmaması, 
şampiyonanın ev sahibi ülke açısından eleştirilen bir konu olarak tarihe geçen olay olmuştur. 
Sporcularımızın genel olarak parmak tutmak alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir. 
Ülke olarak çoğu uyarıları bu yönde aldık. Milli takımlar bu eksikliklerini tamamladıktan sonra 
teknik ekibin özverili çalışmaları ile her zaman ilk üçte yer alacaktır. Bu potansiyele ve tecrübeye 
sahibiz. “Yolları açık, madalyaları çok olsun”. 

Sevgilerimle...
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TÜRK GÜREŞİNDE OLİMPİK HAKEM SAYISI 4 OLDU

Uluslararası arenada görev yapan hakem sayımıza bir yeni isim daha eklendi. Levent Şen 
(Bursa), Yusuf Sadri Kishalı (Erzurum), Yusuf Atılgan (İstanbul) son olarak, Slovakya’da 2018 yı-
lında gerçekleştirilen Gençler Dünya Şampiyonası’nda yapılan sınav sonucunda, Mehmet Gür-
han Yücel (Ankara) olimpik kategoriye yükselen hakem oldu. Bu kurulların başında ise, Prof. Dr. 
İbrahim Cicioğlu Uluslararası Güreş Birliği (UWW) hakem hocası olarak görev yapıyor.

Mehmet Gürhan Yücel

İbrahim Cicioğlu Levent Şen Yusuf Atılgan

Yusuf Sadri Kishalı

Türkiye Güreş Federasyonu olarak Olimpik kategoride görev alan, 
4 hakemimize başarılar diliyoruz. 
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Kulübü: İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

Tahsil: üniversite 

Doğum Tarihi: 1991 Sakarya

METEHAN BAŞAR

Tarih Yarışmalar Stil Yaş Sıklet Derece

2018-10-25 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Büyükler 87.0 1.

2018-06-22 Akdeniz Oyunları Greco-Roman Büyükler 87.0 1.

2017-08-21 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Büyükler 85.0 1.

2017-05-06 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman Büyükler 85.0 2.

2015-06-13 Avrupa Oyunları Greco-Roman Büyükler 85.0 3.

2014-07-06 Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası Greco-Roman Büyükler 85.0 1.

2011-07-26 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Gençler 96.0 3.

2011-06-21 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman Gençler 96.0 3.

2007-07-24 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman Gençler 85.0 3.

Kulübü: ASKİ Spor Kulübü

Tahsil: üniversite

Doğum Tarihi: 1988  çorum 

EMRAH KUŞ

Tarih Yarışmalar Stil Yaş Sıklet Derece

2018-10-25 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Büyükler 82.0 2.

2013-09-20 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Büyükler 74.0 3.

2013-06-20 Akdeniz Oyunları Greco-Roman Büyükler 74.0 1.

2007-06-26 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman Gençler 74.0 1.
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Kulübü: ASKİ Spor Kulübü

Tahsil: Üniversite Devam

Doğum Tarihi: 1989 Erzurum

RAHMAN BİLİCİ

Tarih Yarışmalar Stil Yaş Sıklet Derece

2018-10-25 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Büyükler 63.0 3.

2010-02-13 Dünya Kupası Greco-Roman Büyükler 60.0 3.

2009-08-04 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Gençler 60.0 2.

2009-06-30 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman Gençler 60.0 3.

2008-07-29 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Gençler 60.0 1.

2007-08-21 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Gençler 60.0 1.

2007-06-26 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman Gençler 60.0 1.

2006-07-25 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman Gençler 58.0 1.

Kulübü: İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

Tahsil: üniversite Devam

Doğum Tarihi: 1997 Gaziantep

EKREM ÖZTÜRK

Tarih Yarışmalar Stil Yaş Sıklet Derece

2018-10-25 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Büyükler 55.0 3.

2018-09-04 Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası Greco-Roman Büyükler 55.0 1.

2018-06-04 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman U23 55.0 2.

2018-04-30 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman Büyükler 55.0 3.

2014-07-15 Dünya Şampiyonası Greco-Roman Cadets 54.0 3.

2014-05-06 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman Cadets 54.0 2.

2013-06-22 Avrupa Şampiyonası Greco-Roman Cadets 50,0 3.
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GÜREŞ ve BESLENME

1. GÜREŞTE AĞIRLIK YÖNETİMİ

Sporcuların sıklet kategorilerine göre performans sergilediği bir spor 
dalı olan güreşte hedef; sporcunun fiziksel yapısına ve vücut ağırlığına 
en uygun kategoride mücadele etmesini sağlamaktır. Genellikle, spor-
cular ve antrenörler, mümkün olan en düşük ağırlık sınıfında güreşme-
nin rekabet avantajı sağladığına inandıklarından, sporcular hızlı ağırlık 
kaybı sağlayabilmek amacıyla; antrenman yapma, sıvı ve besin alımını 
kısıtlama gibi çeşitli yöntemler kullanabilmektedir. Hedef sıklet ağırlığına 
ulaşabilmek için, yapılan bu kısıtlamalarının yanı sıra yoğun antrenman 
programı veya sauna yoluyla aşırı sıvı kaybı da yarışmadan önceki gün-
lerde sıklıkla uygulanmaktadır. Sıklet kilosu ile tartı öncesindeki ağırlık arasında yaklaşık %5 
oranında bir fark bulunmakla birlikte, bu oranın çok fazla oluşu sıvı, karbonhidrat, yağ, protein, 
vitamin, mineral ve lifin yetersiz alımıyla ilintili olduğundan beraberinde bazı olumsuz sonuçları 
da getirebilmektedir. Bunlardan bazıları; güç kaybı, kas yıkımı, dehidratasyon, metabolizma 
hızında düşüş, kas zayıflığı, konsantrasyon bozukluğu ve vücut yağ kütlesinde artıştır. 

Güreşçilerde, sağlığın korunması ve performansın artırılabilmesi için uygun beslenme planı-
nın yapılarak beslenme eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Sporcunun beslenme planı düzen-
lenirken;

Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU İstinye Üniversitesi Sağlık Bil. Fak. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Bşk.
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• Enerji ve besin ögesi gereksinimlerinin karşılanması, 

• Yeterli sıvı alımının sağlanması, 

• Glikojen depolarının yenilenmesine destek olmak,

• Optimal performans ve yüksek enerji verimliliğinin oluşturulması ve sürdürülmesi hedef-
lenmektedir. 

2. VÜCUT KOMPOZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sporcunun fiziksel özelliklerinin yanı sıra, vücut kompozisyonu da üst düzeyde sportif perfor-
mans için önemlidir. Biyomekanik, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörlerin yanı sıra sporcu-
nun vücut boyutları ve vücut kompozisyonu gibi faktörlerinde hepsi birden fiziksel performansı 
hem metabolik hem de mekanik yönden sınırlayan veya arttıran faktörler olarak ele alınmaktadır.

Güreşçilerde vücut kompozisyonu, bu popülasyon için geçerli olan yöntemler kullanılarak 
değerlendirilir. Vücut yağ yüzdesini belirlemede kullanılan metotlar; su altı ağırlık ölçümleri, 
DEXA (Dual enerji X-ışını absorptiometrisi), BODPOD, BİA ve deri kıvrım kalınlığı ölçümleridir.

Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de deri kıvrım kalınlığı ölçümleri popülerliğini korumakta-
dır. Günümüzde Lohman – Brozek formülleri güreşçilerin vücut yağ yüzdesini hesaplayabilmek 
için kullanılan en geçerli formüldür.

Tablo 1. Güreşçilerde cinsiyet ve yaşa göre vücut yağ yüzdeleri 

Erkek Kadın
En düşük referans vücut yağ yüzdesi (yetişkin) (%) 5 12
En düşük referans vücut yağ yüzdesi (adölesan) (%) 7 14
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3. SIKLET KRİTERLERİ

Güreşte dönem dönem belirli kural değişiklikleri olmakta, ana değişiklik ise sıkletler üzerinde 
yapılmaktadır. En son kural değişikliği 2017 yılı sonunda yapılmış olup, 2018 yılı sonrasında 
yeni sıkletler uygulanmaya başlanmıştır. En önemli değişikliklerden bir tanesi Avrupa ve Dünya 
Şampiyonaları’nda 8 olan sıklet sayısının, 10 sıklete yükselmesi olarak görülmektedir. 2020 Yaz 
Olimpiyatları’nda ise 2016 yılındaki gibi 6 sıklet uygulanmaya devam edilecektir. 

Tablo 2. 2018 ve sonrası büyükler ve 23 yaş altı Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında uygula-
nacak olan sıkletler

Serbest Stil (kg) Grekoromen Stil (kg) Kadınlar Serbest Stil (kg)
57 55 50
61 60 53
65 63 55
70 67 57
74 72 59
79 77 62
86 82 65
92 87 68
97 97 72

125 130 76

Tablo 3. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarında uygulanacak olan sıkletler

Serbest Stil (kg) Grekoromen Stil (kg) Kadınlar Serbest Stil (kg)
57 60 50
65 67 53
74 77 57
86 87 62
97 97 68

125 130 76

4. GÜREŞÇİLERİN ENERJİ ve BESİN ÖGESİ GEREKSİNİMLERİ

Yeterli ve dengeli bir beslenme planı sayesinde sporcunun performansı ve konsantrasyonu 
üst seviyelere taşınmakta; aynı zamanda sakatlanma oranı azalmakta, toparlanma süresi ise 
kısalmaktadır. Sporcuların enerji ve besin öğesi gereksinimleri; yaş, cinsiyet, vücut bileşimi ve 
antrenman süresi gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Vücudun gereksinimi olan organik ve 
inorganik yapıdaki besin öğeleri; karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller ve su-
dur. 

4.1. Enerji Gereksinimi

Doğal büyüme ve dayanıklılığın sağlanabilmesi için sporcunun enerji gereksinimi yaşıtları ile 
aynıdır; ancak antrenmanlarda harcanan enerjinin de ek olarak karşılanması gerekmektedir. Ye-
terli enerji alımının sağlanamadığı açlık durumunda, organizmanın enerji ihtiyacı amino asitler-
den karşılanacağından, bu durum kasların gelişmesini ve gücünü olumsuz etkiler. Optimal bir 
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beslenme düzeni ile güreşçinin kas dokusunu kaybetmeden ve dehidrate(sıvı kaybı) olmadan 
yağlardan ağırlık kaybetmesi sağlanmalıdır. Özellikle müsabaka öncesi hızlı ağırlık kaybı, vücut 
kas ve sıvı kaybı ile ilişkili olduğundan, haftada 0.9-1.35 kg ağırlık kaybı en uygun yöntemdir. Bu 
amaçla antrenman programı ile kombine edilen beslenme programında, günlük yaklaşık 500 
kkal enerji kısıtlamasının sağlanması ve sağlıksız kilo değişiminin getireceği olumsuz etkilerden 
korunmak amacıyla günlük enerji alımının 1700-2000 kkal’den daha az olmaması gerekmek-
tedir.

Aşağıdaki tabloda dinlenme günlerinde sporcuların harcadığı ortalama enerji değerleri ve-
rilmiştir.

Tablo 4. Dinlenme gününde harcanan ortalama enerji değerleri

Serbest Stil 
(kg)

Günlük Enerji 
İhtiyacı 
(kkal)

Grekoromen
Stil (kg)

Günlük Enerji 
İhtiyacı 
(kkal)

Kadınlar 
Serbest Stil 

(kg)

Günlük Enerji 
İhtiyacı (kkal)

57 1950 55 1900 50 1700
61 2050 60 2000 53 1750
65 2200 63 2100 55 1800
70 2400 67 2300 57 1850
74 2500 72 2450 59 1900
79 2600 77 2550 62 1950
86 2700 82 2650 65 2000
92 2850 87 2750 68 2050
97 3000 97 3000 72 2100

125 3500 130 3600 76 2150

Aşağıdaki tabloda bir saatlik güreş antrenmanı sırasında harcanan ekstra enerji değerleri 
verilmiştir.

Tablo 5. Güreş antrenmanlarında sıkletlere ve süreye göre harcanan ekstra enerji değerleri

Serbest Stil 
(kg)

Enerji (kkal/
saat)

Grekoromen
Stil (kg)

Enerji
(kkal/saat)

Kadınlar 
Serbest Stil 

(kg)

Enerji
(kkal/saat)

57 342 55 330 50 300
61 366 60 360 53 318
65 390 63 378 55 330
70 420 67 402 57 342
74 444 72 432 59 354
79 474 77 462 62 372
86 504 82 492 65 390
92 552 87 522 68 408
97 582 97 582 72 432
125 750 130 780 76 456
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Günlük alınan toplam enerji hesabı için bir örnek;

Öncelikle dinlenme gününde harcanan toplam enerji değeri hesaplanır (Tablo 4). Ardından 
güreş antrenmanında saat başına harcanan enerji değeri hesaplanır (Tablo 5). Çıkan iki sonuç 
toplanarak güreş antrenmanı yapılan bir günde harcanan toplam enerji değeri bulunur.

Örnek: Serbest stilde güreşen 92 kg bir güreşçi günde 2 saat antrenman yapıyorsa;

92 kg için dinlenme günü enerji ihtiyacı: 2850 kcal

2 saatlik antrenman için harcanan enerji miktarı: 552 x 2=1104 kcal

Toplam enerji: 2850 + 1104 =3954 kcal

Yani günde 2 saat antrenman yapan 92 kg sıkletindeki bir güreşçinin ortalama enerji ihtiyacı 
4000 kcal olarak bulunmaktadır.

Tablo 6. Güreş antrenmanlarında sıkletlere ve süreye göre harcanan ekstra enerji değerleri

Ağırlık (kg) Harcanan enerji (kkal)

59 354

66 396
71 426
75 450
80 480
85 510
98 588
130 780

4.2. Sıvı Alımı (Su+Diğer içecekler:) 

Güreşte performansın en üst düzeye çıkması için elzem olan su birçok sporcu için en önemli 
besin ögesidir. Organizmanın susuz kalması, düşük performansın başlıca nedenlerinden biri-
dir. Vücut sıvı kaybının %2 civarında olması, bilişsel fonksiyon ve aerobik performans bozula-
bilmekte; eksiklik %3-5 aralığına yükseldiğinde teknik becerilerin kullanımı azalmakta; %6-10 
aralığına ulaştığında ise kalp fonksiyonlarında bozulmalar gözlenmektedir. 

Sıvı durumunun takibi için antrenman öncesi ve sonrasında ağırlık ölçülmesi, her 500 gr 
ağırlık kaybı için 2 su bardağı sıvı veya su alımı gerekmektedir. Dehidratasyonu uyaran kafein, 
alkollü içecek ve kolalı-gazlı meşrubatların tüketimi sınırlandırılmalı, idrar rengi takip edilmeli, 
egzersiz öncesi ve sonrasında hidrasyonun sağlandığından emin olunmalıdır. 

Egzersiz sırasında ve sonrasında devam eden sıvı kaybı dikkate alındığında, vücudun sıvı 
dengesinin korunabilmesi için, sıvı alımının, kayıpların en az 1.5 katı olması önerilmektedir. 

4.3. Karbonhidrat Gereksinimi: (Şampiyonların Yakıtı)

Güreş gibi güç gerektiren bu sporda sporcuların temel enerji kaynağı karbonhidratlardır. Gü-
reşçilerde anaerobik enerji sistemleri yoğun kullanıldığı için karbonhidrat ihtiyacı da yüksektir. 
Yeterli düzeyde alınan karbonhidrat, sporcunun kas oranının korunmasına ve glikojen depola-
rını destekleyerek indirekt yoldan performansa katkıda bulunmaktadır. 

Antrenman yoğunluğu, yaşı, cinsiyeti, vücut ağırlığı gibi faktörler güreş yapan sporcuların 
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karbonhidrat ihtiyaçlarını değiştirse de, vücut ağırlığının her kilogramı için 7-12 g/gün karbon-
hidrat tüketimi önerilmektedir. Egzersizden 3-4 saat önce 4 g/kg; 1 saat önce 1 g/kg karbon-
hidrat almak kas dokusunu korumak ve sporcuların enerji ihtiyacını karşılamak için yeterlidir.

Antrenman sonrası karbonhidrat tüketimi için en ideal zaman egzersizden sonraki ilk 15-30 
dakikadır. Bu öğünde, vücut ağırlığının her kilogramı için 1-1,2 g karbonhidrat alımı ve egzer-
sizden sonraki 24 saat içinde 4 saat aralıklarla yeterli öğünler tüketmek kas glikojen depolarını 
yenilemek adına önemlidir. 

Sporcuların yetersiz karbonhidrat alımı nedeniyle glikojen depolarında azalma veya tükenme 
görülmekte, bu da kronik yorgunluğa neden olabilmektedir. Kronik yorgunluğu önlemek adına 
günlük enerji alımının %55-65’i karbonhidratlardan gelmelidir.

4.4. Protein Gereksinimi: (Fazla tüketmek gerekli mi? Doğru mu, yanlış mı?)

Sporcular için proteinin tüketim zamanı oldukça önemlidir. Egzersiz öncesi protein ve kar-
bonhidratın tüketimi insülin salınımını ve amino asit dönüşümünü destekleyerek kas gelişimini 
olumlu etkilemektedir. Egzersiz öncesi esansiyel amino asit alımı ve egzersizden hemen sonra 
tüketilen protein, kas protein sentezini uyarıcı etkiye sahiptir. 

Güreş antrenmanları ya da müsabakaları sonrasında kas dokusunun onarımı için her öğünde 
50-100 g yüksek kaliteli protein tüketilmelidir. Ağırlık kaybı hedefleniyorsa kas düzeyinin korun-
ması için 1,2-2 g/kg/gün protein yeterlidir. Müsabaka öncesi ağırlık kaybı hedefleyen sporcula-
rın yetersiz düzeyde karbonhidrat alması, besinlerle alınan proteinlerin enerji için kullanılmasına 
neden olmakta; bu durum proteinin kas ve doku onarımı için kullanımını engellemektedir. 

Vücudun gereksiniminden fazla tüketilen protein yağ olarak depolanır. Proteinlerin ihtiyaçtan 
fazla tüketimi vücuttan sıvı ve idrar ile kalsiyum kaybına, böbrek hasarına ve barsak hareketle-
rinde düzensizliğe neden olabilir. 

4.5. Yağ Gereksinimi: (Uzun Süreli Enerji Deposu)

Beslenmede yağlar, en ekonomik enerji kaynağı olmasının yanı sıra vücut ısısının korunması, 
yağda eriyen vitaminlerin emilmesi gibi metabolik etkileri nedeniyle sporcuların beslenmesinde 
yer almalıdır. Güreşçilerin günlük enerji alımının %20-25 ’inin yağlardan gelmesi önerilmektedir. 
Sporcularda sıklet ağırlığını yakalamak için kısa sürede akut açlık ve en aza indirilmiş bir yağ 
tüketimi, sağlık ve performans bozucu beslenme hataları bağışıklık sistemini ve tüm vücut hor-
monlarını da olumsuz etkilemektedir. 

4.6. Demir Minerali ve Performans

Organizmada Eritrositlerdeki (alyuvarlar) demir, kasların çalışması için gereken oksijenin ta-
şınmasından sorumludur. Anemi durumunda; sporcularda aşırı yorgunluk, yavaş toparlanma 
enerji eksikliği ve performans bozukluğu görülmektedir. Özellikle kadın güreşçiler demir eksikli-
ğine yatkın olup, bu eksiklikde anemiye ve ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. 

Vücudun demir depolarını artırmak için; günlük beslenmede aşırı tüketime kaçmadan kırmızı 
et yada sakatatlar, yumurta, kuru baklagiller, kuru baklagillerle birlikte tüketilen tahıllar (ör: mer-
cimekli bulgur pilavı, aşure) koyu yeşil yapraklı sebzeler, kara üzüm pekmezi, siyah kuru erik , 
kara üzüm suyu ve demir ile zenginleştirilmiş ürünler tüketilmelidir. Et, tavuk, balık, yumurta ve C 
vitamini içeriği yüksek olan portakal, çilek, domates gibi besinler; kuru baklagiller, yağlı tohum-
lar ile birlikte tüketildiğinde demir emilimi artmaktadır. Aşırı çay, kahve, kolalı ve gazlı içeceklerin 
bileşimi, kuru baklagiller, ceviz, badem , fındıktaki demir emilimini azalttığından, bu içecekler 
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yemeklerden en az bir saat önce veya sonra tüketilmelidir. 

Yapılan kan testleri ile sporcunun demir durumu izlenebilmekte ve klinik değerlendirmeler 
yapılmaktadır. Serum ferritin yani depo demir düzeyinin 150 – 300 ng/ml aralığında olması 
ve 100 ng/ml’den az olmaması önerilmektedir. Demir suplemanları(demir hapları) gelişigüzel 
kullanılmamalı, doktor önerisi alınmalıdır. Özellikle erkek sporcular, gereksinimlerini günlük bes-
lenmeleri ile karşılayabilmekte olup, gereksiz ve aşırı demir alımı ciddi sağlık sorunlarına neden 
olabilmektedir. 

Besin Destekleri: Kullanılmalı mı?

Sporcularda suplement kullanımının performansı olumlu yönde etkilediğine dair bir inanç 
bulunmaktadır. Gereksinim olmadığı takdirde suplement kullanımı uygun değildir ve perfor-
mansada olumlu hiçbir bir etkisi yoktur. 

Güreşçiler arasında sezon dışı suplement kullanımı nadir görülmekte olup, hazırlık veya 
kamp dönemlerinde en çok kullanılan suplementler; kreatin fosfat, protein takviyeleri çeşitli 
amino asitlerle vitamin ve minerallerdir. Bazı aminoasitlerin tüketimlerinin performansa etkisi 
yapılan çalışmalarla açıklanmıştır. Dallı zincirli amino asitlerin (BCAA) substrat olarak kullanıldığı 
da belirtilmekte ve ancak insanlar üzerinde yapılan çalışmalar çelişkilidir, çünkü bu karışımların 
ne kadar etkin ve emin olduğu bilinmemekte ve kullanımlarında da dikkatli olmak gerekmekte-
dir.

 Sporcularda suplement kullanımı ile ilgili mevcut bilimsel ve kanıta dayalı çalışmalarda bu 
takviyelerin sporcu performansına olumlu etkileri kanıtlanmış değildir.

 İyi antrenmanlı, iyi beslenen sporcularda pek çok ergojenik ögenin performansı arttırmadığı 
bilinmekle beraber bazı ögelerin (örneğin kafein, kreatin, sodyum bikarbonat) ergojenik etkileri 
ile ilgili bilimsel veriler bulunmaktadır. Bu besin desteklerinin hangisinin hangi fiziksel özellikteki 
sporcuya kullanılacağı, sporcuların beslenme planına nasıl dahil edileceği, anti-doping kural ih-
lali de dahil olmak üzere olası yan etkilerinden nasıl korunabileceğini belirlemek gerekmektedir. 
Bu nedenle suplement kullanımında sporcular bu konuyu öncelikle işin uzmanına danışmalıdır. 

Protein Karışımları (Shake): Protein karışımlarının çoğu, peynir altı suyu proteininden (Whey 
proteini) yapılmaktadır. Haftada birkaç kez egzersiz yapan bir kişinin, günde 70 gram proteine 
gereksinimi olsa bile, diyeti ile bu miktar kolaylıkla karşılanabilmektedir. Porsiyon başına (bir 
seferlik tüketim miktarı) 20-40 gram protein içeren bu karışımları, günlük gereksiniminden fazla 
protein tüketimine neden olmakta; karaciğere, böbreklere ve bütçeye gereksiz yük getirmek-
tedir. 

Kreatin: Kas kasılmaları için enerji sağlayan kreatini, elit güreşçi olmayan kişilerin kullanma-
sına gerek yoktur. Kreatinin fazla tüketilmesi; vücut ağırlığında artış, anksiyete, kas krampları, 
böbrek sorunları ve bulantıya neden olabilir.

5. GÜREŞÇİ BESLENMESİNDE TEMEL UYGULAMALAR

Güreş yapan sporcuların genel beslenme modeli düşük yağ, yüksek karbonhidrat( özellikle 
kompleks karbonhidratlar) yeterli miktarda protein içermelidir. Bu sporcuların enerji ihtiyacı, 
normal bireylerden daha fazla olup, günlük enerji ve besin ögesi gereksinimleri; yaş, cinsiyet, 
ağırlık, boy, antrenman, spor tipi, sıklığı, yoğunluk ve süreye göre değişiklik göstermektedir.

 Güreş yapan sporcunun siklet ağırlığına ulaşabilmesi için uygun ve başarılı bir beslenme 
programını hazırlamadan önce sporcunun beslenme alışkanlıklarını tespit etmek, besin tüketim 
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analizlerini yaparak sonuçları sağlık ekibi içinde değerlendirmek gerekir. Bunun için diyetisyen-
ler sporculara toplam enerji alımı azaltılmış, sağlıklı bir beslenme reçetesi ile yavaş kilo kaybet-
mesi (yaklaşık kayıp 0.5-1-1.5kg /hafta) konusunda yol gösterir. Bu kuralların dışında yapılan 
yanlış uygulamalar enerji alımı çok azaltılmış yanlış diyetlerle vücut kas dokusu ve sıvılarının ani 
kaybı sonucunda sporcunun performansı ve psikolojik durumu da olumsuz yönde etkilenmek-
te, sakatlanma ve ileri yıllarda ortaya çıkacak kronik hastalıklar riskini arttırmaktadır, 

Öncelikle gerçekçi, sağlıklı siklet ağırlığını ve yüksek performansı hedefleyen sporcuda, fiz-
yolojik, psikolojik faktörler de dikkate alınarak sürdürülebilir uygun beslenme reçetesi o sporcu-
ya özel programlanmalı, antrenman performansını da olumsuz etkilememelidir.

Sporcularda yapılan egzersiz türü ve yoğunluğuna göre günde 5-6 öğün beslenme öneril-
mektedir. Sabah ve akşam günde 2 kez ağır antrenman yapan bir sporcu günde 7 öğüne kadar 
da beslenebilmektedir. Güreş yapan sporcular günde 3 ana öğün tüketmelidir, ana öğünlere 
ek olarak tüketilen ara öğünler enerji desteği sağlamak için yararlı olmaktadır. Böylece günde 3 
ana + 2-3 ara öğün olmak üzere 5-6 öğün tüketmek performansı olumlu yönde etkilemektedir.
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Bir Günlük Örnek Kamp Menüsü

KAHVALTI 
(07:00-08:30)

Haşlanmış Yumurta- Sebzeli Omlet v.s
Peynir Çeşitleri (Az Tuzlu)
Zeytin Çeşitleri (Az Tuzlu) (Yeşil veya Siyah)
Domates-Salatalık-Yeşil Biber v.s (Mevsime Uygun 
Yeşillikler veya Sebzeler)
Fındık / Ceviz
Bal-Kaymak
Tahin-Pekmez
Tam Tahıllı Gevrek Çeşitleri (Talep Olduğunda)
Taze Meyve Çeşitleri (Mevsimine Özgü)
Süt/ Yağsız Süt / Kefir /Çay Çeşitleri / Kahve
Taze Sıkılmış Meyve Suyu (Mümkün Olursa)

SABAH ANTRENMANI 
SONRASI (11:30) Süt (%50 Yağlı) + Muz

ÖĞLE
(12:30-13:30)

Kırmızı Mercimek Çorba
Sebzeli Dana Haşlama
Zeytinyağlı Barbunya (Taze veya Kuru)
Şehriyeli Pirinç Pilavi
Min Sebze Salata Çeşitleri (Ör: Havuç+Kıvırcık+Turp v.s)
Taze Meyve Çeşitleri (Portakal / Armut / Elma v.s)
Tatlı Çeşitleri Meyve Jölesi / Süt Tatlıları) 

ANTRENMAN ÖNCESİ
(15:30)

Limonata (Az Şekerli)
Kakaolu Kek (İnce Bir Dilim- Maksimum 250 G)

AKŞAM ANTRENMANI 
SONRASI
(18:00-18:30)

Muz / Haşlanmiş Patates
Yüksek Proteinli Süt (Az Yağlı) (% 20-25 Protein)

AKŞAM 
(19:00-20:30)

Sebze Çorbası
Balık Izgara + Patates İlaveli
Zeytin Yağlı Enginar 
Domates Soslu Spagetti
Salata Çeşitleri (Kıvırcık / Turp / Havuç v.s)
Taze Meyve Çeşitleri
Fıstıklı Tahin Helvası

GECE
(22:30)

Kış Çayı-Ihlamur-Yeşil Çay- Nane Limon
Muz 
Yüksek Proteinli Süt (Yağsız) 
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 6. MÜSABAKA DÖNEMİNDE BESLENME

Güreşte, 2018 yılında yapılan önemli bir değişiklik sıklet tartısının müsabaka günü sabahına 
alınmasıdır. Bu değişiklik ile tartıdan 2 saat sonra müsabakalar başlamaktadır. Tartı öncesi, tartı 
sonrası, müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası sporcuların beslenmesi önemlidir. Sporcula-
rın glikojen depolarının doluluğu açısından ve müsabakalara az bir süre kalmasından dolayı lif 
veya posa içeriği düşük, glikojen içeriği yüksek gıdaların tüketimi önerilir. 

Sıklet tartısı sonrası önerilebilecek besinler;

- 1-2 Orta boy muz + 2 tatlı kaşığı bal yada tahin -pekmez + 2 tam ceviz (karıştırılarak 
yenilebilir)

- 2-3 adet hurma 
- 1 dilim kaşar peyniri
- 1 tatlı kaşığı tahin (5 g) + 2 tatlı kaşığı pekmez (10 g)
- Kakaolu kek
- Karamelli nugalı çikolata(%18 CHO’lı) barları yada kuru meyve çeşitleri
- İzotonik sporcu içeceği
- Karbonhidrat içeriği yüksek sporcu jelleri
- Beyaz ekmek çeşitleri
- Çay veya kahve (az şekerli)

Gün içerisinde yapılan eleme müsabakalarının ardından yarı finaller öncesinde ortalama 3 
saatlik bir ara verilmektedir. Burada sporcuların enerji depolarını takviye etmek ve meydana 
gelen kas hasarını iyileştirebilmek için karbonhidrat içeriği yüksek protein ile kombine edilmiş 
besinlerin tüketimi önerilmektedir (Ör: Kaşar peynirli yağsız sandviç veya tost)

Yarı finaller öncesinde önerilebilecek besinler;

- Sade makarna + rendelenmiş az yağlı peynir çeşitleri ile 
- Pirinç pilavı + haşlama veya ızgara tavuk göğüs
- Muz
- Karbonhidrat içeriği yüksek sporcuya özel jeller
- İzotonik sporcu içecekleri (%6-8 karbonhidratlı)
- Süt Tatlıları, ( Ör:Sütlaç,tavuk göğsü, kazandibi ,keşkül v.s.)
- Ev yapımı kek çeşitleri
- Beyaz ekmek çeşitleri

Yarı final müsabakasının ardından finale çıkan ya da üçüncülük maçı yapmaya hak kazanan 
sporcular ertesi gün sabah tekrar sıklet tartısına katılmak zorundadır. Bu süreçte sporcular, gün 
içerisinde ağırlıklarını sürekli takip ederek beslenmelerine dikkat etmelidirler. Final müsabaka-
larından önceki günün akşamı glikojen depolarının dolmasını sağlayabilecek; ayrıca oluşan 
kas hasarını iyileştirebilecek şekilde karbonhidrat ve protein kombinasyonlarının sağlandığı bir 
beslenme planı önerilmelidir. Müsabaka öncesindeki öğünlerde ise karbonhidrat içeriği yüksek 
gıdaların tercih edilmesi önemlidir.

Final müsabakası öncesinde önerilebilecek besinler;

- Sade makarna + rendelenmiş az yağlı peynir çeşitleri
- Pirinç pilavı + haşlama veya ızgara tavuk bonfile
- Muz + Bal
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- Karbonhidrat içeriği yüksek jeller
- Protein barlar
- İzotonik sporcu içecekleri
- Ev yapımı kek çeşitleri
- Beyaz ekmek çeşitleri
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AVRUPA ve DÜNYA
GÜREŞ ŞAMPİYONALARINDA BAYAN GÜREŞİMİZ

Türk bayan güreşinin gelmiş olduğu yeri yazmadan önce, geçmişe 
kısa bir özet yapmak sanırım daha sağlıklı olacaktır. Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi (IOC) bayanlar kategorisi olmayan spor branşlarını 70’li yılların 
ortalarında bayanlarda da yer almaları konusunda teşvik etmeye 
başlamıştı. Ancak bu teşvik, giderek yaptırım halini almaya başlayınca 
FILA 1984 yılında Bayanlar Dünya Güreş Festivali olarak ilk organizasyonu 
gerçekleştirdi. Bayan güreşinin ilk başarılı ülkeleri başta Fransa, Norveç, 
İsveç, Finlandiya, Avusturya, Japonya, Hollanda, Danimarka, Almanya 
gibi ülkeler 1978’de bayan güreşinin başlamasında öncü ülkeler olarak 
tarihteki yerlerini almışlardı. Bu ülkeler kendi aralarında ikili ve bölgesel 
turnuvalar olarak çeşitli organizasyonlar yapıyorlardı. Daha sonra Macaristan ve Polonya bu 
ülkeleri takip etti. İlk resmi bayanlar güreş Dünya Şampiyonası 1987 Lorenskog, Norveç’te, 1988 
Avrupa şampiyonası Dijon, Fransa’da yapıldı. Fransa, Norveç, İsveç, Finlandiya, Avusturya, 
Hollanda, Danimarka, Almanya, Japonya, Macaristan, Polonya gibi ülkelerin dışında beklenildiği 
gibi bayan güreşi ilgi görmüyordu. Bayan güreşi ilk 10 yıllık süreçte gerek katılan ülke sayısı ve 
seyirci açısından tatmin edici değildi, ta ki bayan güreşi 2004 Atina Olimpiyat oyunlarına kabul 
edilene kadar! Dört sıklet olarak yer alan bayan güreşi son 2016 Rio’da erkekler kategorisi gibi 6 
sıklet olarak yer almaktadır. Özellikle bayanlar ve erkeklerin olimpiyatlarda sıkletlerinin eşitlenmesi 
olimpiyatlarda iddialı ülkeler açısından büyük bir teşvik olmuştur. Bu nedenle, başta; Japonya, 
A.B.D, Rusya, Kanada, Çin, G. Kore, Almanya, Azerbaycan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Ukrayna, Polonya gibi birçok ülke bayan güreşine yatırım yaparak iddialarını sürdürmektedir.

Bayan güreşinin ilk resmi dünya şampiyonasını kilometre taşı olarak kabul edersek, yaklaşık 32 
yıllık bir süreç geride kalmıştır. Oysa ilk ortaya çıkışı 1978 olarak kabul ettiğimizde 41 yıllık geçmişe 
sahiptir. Son 15 yıllık süreçte (2004 Atina Olimpiyat Oyunlarına alınması ile) bayan güreşine 
bakış açısı büyük bir değişim göstererek, madalya ve başarı açısından değerlendirildiğinde artık 
erkekler gibi aynı seviyede kabul görmektedir.

  TÜRK BAYAN GÜREŞİ

Dünya’da “bayan güreşi” 20 yıllık sürecini tamamladığında, Türk bayan güreşinin temeli 1998 
yılında efsane şampiyonumuz ve o yılların güreş federasyonu başkanı Ahmet Ayık tarafından 
atıldı. Bayanlar ilk Türkiye Şampiyonası Ankara’da yapılan Uluslararası Yaşar Doğu turnuvası 
sırasında yapıldı. Maalesef o yıllarda bayan güreşine bazı çevreler bugünkü gibi pek sıcak 
bakmadılar. Hep akıllardaki “güreş erkek sporudur” tabusuna takılı kaldılar. Oysa, Anadolu 
Kadını, 93 Harbinde, Çanakkale Savaşında ve Kurtuluş Savaşında cepheye sırtında top mermisi 
taşıyarak savaştığını, göz ardı ediyorlardı. Nene Hatun, Halide Onbaşı (Halide Edip Adıvar), 
Nezahat Onbaşı (Nezahat Baysel) Şerife Bacı Fatma Seher Erden (Erzurumlu Kara Fatma), 
Halime Çavuş, Hafız Selman İzbeli, Gördesli Makbule Kocayayla/Akhisar), Çete Emir Ayşe 
gibi daha nice kahramanlarımızın yaşanmış öyküleri ile büyümüş nesillerin kızları neden güreş 
yapamasın ki?. 

Dr. Ramazan SAVRANBAŞI İstanbul Aydın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
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 İşte 1998 yılında antrenörler, güreşçi kızlarımız ve aileleri, federasyon başkanı Ahmet Ayık 
“Anadolu Kadının Mücadeleci Özelliğini” örnek alarak bayan güreşi için büyük mücadele 
verdiler. Zaten güreş sporu da bir “mücadele timsali” dir. Çıkış noktaları çok sağlamdı ama, ilk 
2 yıl bayan güreşinde istenilen performans gelmemişti sanki. Hâlbuki bayan güreşçilerimiz 20 
yıllık birikime sahip rakip ülkelerin güreşçileri ile güreştikleri hesaba katılmıyordu. Spor ve sanat 
belli bir birikimin ürünüdür, bu asla göz ardı edilmemelidir ve büyük sabır gerektirir.

Bayan güreşi doğal olarak Türk güreşinde yeni bir olgu olarak, antrenör, yönetici, sporcu 
ve ebeveynler olarak hazırlıksız ve deneyimsizdiler. Bu handikapları aşmak için en doğru yol, 
bayanlarda başarılı ülkeler ile sık sık ortak kamp ve müsabaka yapmaktan geçiyordu ve bu 
yoldan da gidildi zaten. 

Türk bayan güreşi 2 yıllık deneyimden sonra, 75.kg Zarife Yıldırım ile Nisan, 2000 Avrupa 
şampiyonasında Budapeşte’de ilk bronz madalya ile tanıştı ve bayan güreşinin ilk madalya 
kazandıran sporcusu olarak Türk bayan güreş tarihine geçmiş oldu.  

Zarife Yıldırım’ın bronz madalyasından sonra, 6 yıl sonra Gençler Avrupa şampiyonalarından 
2018’e kadar 2  altın, 9  gümüş, 17 bronz madalya, 8 yıl sonra da Gençler Dünya şampiyonalarından 
2 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya geldi. Bu sonuçlar ülke çapında bayan güreşinin giderek 
yaygınlaşan altyapı çalışmalarının ürünü olarak kendini göstermiştir. Bu gelişmenin oluşmasında 
bayan güreşinin ilk yetiştirici antrenörleri; rahmetli İsmail Erdoğan (Yalova) ve Engin Bakay’ın 
(Burdur), Mili Takım Teknik Direktörleri İsmail Kosukoğlu, Efrahim Kahraman emekleri takdire 
şayandırlar. Bu emektar antrenörlerimizi, sevgili öğrencim İzmirli Selahattin Karaman (yetiştirdiği 
uluslararası madalyalı sporcuları Buse Tosun, Aslı Tuğcu, Beste Altuğ, Gamze Durukan, Derya 
Bayhan, Nuray Karadağ, Bediha Gün, Habil Kara (Edirne), Ali Osman Kara (Lüleburgaz), İlhan 
Şenlik (Çorlu), Adem Kesici (Siirt), Kamil Kocaağaoğlu (İstanbul), Süleyman Kenger (Maraş), 
İlkay Kaya (Antalya) gibi daha ismini yazamadığım bir çok değerli antrenör kardeşlerimiz bu 
süreçte Türk bayan güreşine katkılarından dolayı minnettarız. Yaklaşık 6-8 yıllık bu süreç şu 
anda büyüklerde madalya beklediğimiz sporcularımızın yetiştiği dönemdir. 

Bayanlar serbest büyükler kategorisinin özet bir madalya tablosunu yaparsak; 2019 yılına 
kadar kazanılan madalya tablosu aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

2018 AVRUPA ŞAMPİYONASI Kaspisk/RUSYA’ daki başarıları sonucu, bayan güreşçilerimiz 
güreş kamuoyundaki beklentileri doğal olarak yükseltmesi, sporcularımız üzerinde önemli bir 
müsabaka kaygısı yarattı. Fiziksel açıdan değerlendirdiğimizde; fizik-kondisyon olarak olumlu 
bir tablo çizdiler. Ancak, teknik ve taktik açıdan değerlendirdiğimizde; bayan güreşçilerimizde 



33www.tgf.gov.tr

Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonaları

01.05.2018 Kaspisk Elif Jale Yeşilırmak 1*
01.05.2018 Kaspisk Yasemin Adar 1*
02.05.2017 Novi Sad Yasemin Adar 1*
08.03.2016 Riga Yasemin Adar 1*
01.04.2014 Vantaa Hafize Şahin 2
01.05.2018 Kaspisk Evin Demirhan 3*
01.05.2018 Kaspisk Bediha Gün 3*
01.05.2018 Kaspisk Buse Tosun 3*
08.03.2016 Riga Buse Tosun 3*
19.03.2013 Tbilisi Hafize Şahin 3
06.03.2012 Belgrade Elif Jale Yeşilırmak 3
06.04.2000 Budapest Zarife Yıldırım 3

Bayanlar Dünya Güreş Şampiyonaları

23.08.2017 Paris Yasemin Adar 1*
22.10.2018 Budapest Elif Jale Yeşilırmak 2*
22.10.2018 Budapest Yasemin Adar 2*
22.10.2018 Budapest Buse Tosun 3*
23.08.2017 Paris Evin Demirhan 3*
09.09.2015 Las Vegas Elif Jale Yeşilırmak 3*

08.09.2014 Tashkent Elif Jale Yeşilırmak 3
*Musa Aydın Güreş Federasyonu döneminde kazanılan madalyalar.



34 www.tgf.gov.tr

2018 Bayanlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 
(Budapeşte) Bayan Güreşçilerimiz

2017 Avrupa Şampiyonası 
Novi Sad/Sırbistan

2018 Avrupa Şampiyonası
Kaspiysk/Rusya

 Yasemin Adar (Altın)

Elif Jale Yeşilırmak (Altın)
Yasemin Adar (Altın)
Evin Demirhan (Bronz)
Bediha Gün (Bronz)
Buse Tosun (Bronz)

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi bayan güreşçilerimiz 2017 Avrupa şampiyonasında Ya-
semin Adar dışında başarılı olamadılar. Bir yıl sonra 2018 Avrupa şampiyonasında 2 altın, 3 

bronz madalya ile bayan güreşçilerimiz tüm zamanlarının en iyi derecesini elde ederek, adeta 
tavan yaptılar.

2017-2018 Dünya Şampiyonaları 
 2017 Dünya Şampiyonası 

Paris/Fransa
2018 Dünya Şampiyonası 

B.peşte/Macaristan

 Yasemin Adar (Altın)
Elif Jale Yeşilırmak (Gümüş)

Yasemin Adar (Gümüş) 
Evin Demirhan (Bronz)  Buse Tosun (Bronz)



35www.tgf.gov.tr

temel duruş ve tutuş konusunda eksiklerin olduğu, rakiple olan mücadelede bu so-
rundan dolayı çok basit bir şekilde kaybettikleri gözlendi. Bazı maçlarda, duruş 
ve tutuşlardaki hatalar olmasına rağmen, bazı rakiplere karşı belki müsabaka 
kaybetmeyebilinirdi. Ancak, şu unutulmamalıdır ki, tüm atak oyunların ve sa-
vunmanın temeli doğru bir duruş ve tutuşla başlar. Bu eksiklik savunma 
ve kontra-ataklar (karşı hücum) içinde geçerlidir. Mekanik açıdan doğru 
olmayan bir duruş ve tutuşla başlayan atak ya da savunma sonuç-
suz kalabileceği gibi rakibe avantaj da sağlayabilir. Doğru bir duruş 
ve tutuş güreşçinin müsabaka anlayışını, bir başka deyişle tarzının 
(stilini) da belirleyicisidir. Özellikle tutuş zenginliği bir güreşçi için 
son derece önemlidir. Bu zenginlik ona müsabaka sırasında rakibe 
karşı değişik fırsatlar sağlar ve pasiviteden kendini korumuş olur. 
Bayan güreşçilerimiz özellikle dalmalarda rakiplerine karşı adeta 
göstere göstere dalmaya çalışmaları sonuca gitmede başarısız 
olmaktadırlar. Oysa, dalma öncesi taktik tutuşlar rakibi aldatmada 
son derece etkili taktik hareketlerdir. Bir somut örnek vermek gerekirse; 
rakiplerin kollarından çekerek yapılan iç ve tek dalmaları yapmamakta-
dırlar! Bir başka handikapları ise savunma garantisi olması için rakipleri-
ne uygun olmayan mesafeden dalmayı tercih etmeleridir. Bu durum ise 
boşa efor sarf etmelerine neden oluyor ve gereksiz yere yorulmaya 
sebebiyet veriyorlar. Bir başka problem de yukarıdan güreşen ra-
kipler karşısında paniklemeler oldukça sık görülmektedir. Halbuki 
güreşte her türlü stile karşı muhakkak bir çözüm vardır. Örneğin 
rakip dik bir şekilde güreşiyorsa, siz de ona karşı koltuk altların-
dan dalmalar ya da danabağları ile karşılık verebilirsiniz. Ancak, 
bu teorik öneriler antrenmanda partnerlere rol vererek müsabaka 
seviyesinde antrene edilmelidir. Genelde ülkemizde antrenörler 
şampiyona sonrası sporculara hatalarını sözlü olarak söylüyorlar, 
yani hatalarını zihinsel olarak öğretiyorlar. Bu yaklaşım doğru de-
ğildir. Sporun temeli sadece zihinsel bir olay değildir. Hele güreş 
gibi karmaşık bir hareket deryası olan güreş, bilimsel tanımıyla 
“nöro-muskular koordinasyon” bir yapıdır. Tam Türkçesi 
ile; “sinir (beyin) - kas işbirliği” dir. Bu yapı önce öğreti-
lir, daha sonra programlı ve düzenli bir şekilde tekrar 
yöntemi ile amacına uygun şekilde antrene edilir. 
Özetle zihinsel öğrenme ile kassal (motor 
öğrenme) karıştırılmamalıdır. 
Bu tür problemlerin gide-
rilmesi için uzun süreli 
ve düzenli anrenmanlar 
yapmak gerekir.
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Kulübü: ENKA Spor Kulübü

Tahsil: Yüksek Lisans Devam

Doğum Tarihi: 1991 Balıkesir

YASEMİN ADAR

Tarih Yarışmalar Stil Yaş Sıklet Derece

2018-10-22 Dünya Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 76.0 2.

2018-05-01 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 76.0 1.

2017-08-23 Dünya Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 75.0 1.

2017-05-02 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 75.0 1.

2016-03-08 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 75.0 1.

2013-06-20 Akdeniz Oyunları Kadınlar Güreşi Büyükler 72.0 1.

Kulübü: ENKA Spor Kulübü 

Tahsil: üniversite

Doğum Tarihi: 1986 Rusya 

ELİF JALE YEŞİLIRMAK

Tarih Yarışmalar Stil Yaş Sıklet Derece

2018-10-22 Dünya Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 59.0 2.

2018-06-22 Akdeniz Oyunları Kadınlar Güreşi Büyükler 62.0 1.

2018-05-01 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 59.0 1.

2015-09-09 Dünya Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 58.0 3.

2015-06-15 Avrupa Oyunları Kadınlar Güreşi Büyükler 58.0 3.

2014-09-08 Dünya Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 58.0 3.

2013-06-20 Akdeniz Oyunları Kadınlar Güreşi Büyükler 63.0 1.

2012-03-06 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 63.0 3.
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Kulübü: Yalova Tersaneler Spor Kulübü 

Tahsil: üniversite Devam

Doğum Tarihi: 1995  İzmir 

BUSE TOSUN

Tarih Yarışmalar Stil Yaş Sıklet Derece

2018-11-12 Dünya Şampiyonası Kadınlar Güreşi U23 72.0 1.

2018-10-22 Dünya Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 72.0 3.

2018-06-22 Akdeniz Oyunları Kadınlar Güreşi Büyükler 68.0 1.

2018-06-06 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi U23 68.0 1.

2018-05-01 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 68.0 3.

2016-10-25 Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 69.0 1.

2016-03-29 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi U23 69.0 1.

2016-03-08 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi Büyükler 69.0 3.

2015-06-25 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi Gençler 63.0 2.

2015-03-24 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi U23 63.0 3.

2014-06-17 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi Gençler 63.0 1.

2013-08-15 Dünya Şampiyonası Kadınlar Güreşi Gençler 63.0 2.

2013-07-04 Avrupa Şampiyonası Kadınlar Güreşi Gençler 63.0 1.
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AKUT KİLO KAYBININ FİZYOLOJİK ETKİLERİ VE 
MİNİMAL SIKLET AYARLAMA

Yapılan çalışmalar, sıklet sporcularının (güreş, judo, boks, halter 
ve taekwondo gibi) yarışma öncesi çok kısa bir süre kala yoğun 
egzersiz, sauna, besin ve sıvı kısıtlaması gibi uygunsuz ve sağlıksız 
yöntemler kullanarak hızlı kilo kaybı uygulamalarına başvurduklarını 
ortaya koymaktadır. Yarışma sezonu süresince sporcuların çok sayıda 
müsabakalara (il şampiyonaları, grup seçmeleri, lig müsabakaları, 
Türkiye şampiyonaları, milli takım seçmeleri, ulusal ve uluslararası 
turnuvalar vb.) iştirak ettikleri bilinmektedir. Dolayısıyla belirli aralıklarla 
özellikle yarışma öncesi bu tür uygulamalar yoluyla hızlı kilo kayıpları 
gerçekleştirmektedirler. Bir çok antrenör ve sporcu akut (geçici) kilo 
kaybı uygulamaları sürecinde kısıtlamaya gittikleri besinlerin (glikojen, protein ve su) tartı 
sonrası ve müsabaka öncesi arada kalan sürede yenilenebileceğini düşünmektedirler. Ancak 
yapılan bilimsel çalışmalar kısa sürede kaybedilen bu yapıların hemen yerine getirilemeyeceği 
noktasında birleşmektedirler. 

Hızlı kilo vermenin sporcular üzerinde performansı düşürdüğü, bununla beraber ciddi sağlık 
problemleri ile karşı karşıya gelmelerine neden olabileceği bilinmektedir. Bu uygulamaları 
önleyici tedbir olarak, son yıllarda yapılan ulusal ve uluslararası şampiyonalarda Dünya 
Güreş Birliği müsabaka tartısının müsabaka sabahı uygulanması kararını almıştır. Bu tedbirler 
tabi ki önemlidir ancak daha önemli husus tüm antrenör ve sporcuların bu tür uygulamalar 
sonucunda hem performansın hem de sağlığın olumsuz etkileneceği düşüncesinden hareketle 
bu yollara başvurmadan uzun vadede sıklet ayarlamasının yapılması gerekliliğini bilmeleridir. 

Doç. Dr. Erkan DEMİRKIRAN Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü
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Bu doğrultuda, bu yazımızda hızlı kilo kaybı sonrası vücutta gelişen fizyolojik olumsuzluklar 
sunulmaya çalışılmıştır.

Akut Kilo Kaybının Fizyolojik Olumsuzlukları

Bu bölümde hızlı kilo kaybı uygulamalarının yol açtığı fizyolojik olumsuzluklara değinilecektir. 
Belirtildiği üzere hızlı kilo kaybı, besin (karbonhidrat, protein ve su) kısıtlaması, aşırı egzersiz, 
sauna ve diüretik(idrar söktürücü) etki oluşturabilecek ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Besin alımı günlük yaşamda organizmanın işlevlerini yerine getirebilmesi için dışardan 
besin (vitamin, mineral ve su) yoluyla alınan, vücutta enerji oluşumu ve bir çok fizyolojik olayın 
gerçekleşebilmesi için (karbonhidrat, protein, yağ) kullanılan yapılardır. Besin kısıtlaması yapılarak 
oluşturulan kilo kayıpları, özellikle vücudun enerji için ihtiyacı olan besinlerin alınamaması 
sonucunu doğurmaktadır. Vücutta glikojen depolarının doluluğu sportif performans ile doğrudan 
ilişkilidir. Ancak besin kısıtlaması özellikle glikojen depolarının boşalmasına yol açacağından 
dolayı vücut özellikle şiddetli egzersizler esnasında birincil düzeyde kullanması gereken enerji 
kaynağından yoksun kalacaktır. Çünkü glikojen hem anaerobik enerji sistemlerinin hem de 
aerobik enerji sisteminin temel enerji kaynağıdır. Yani vücut şiddetli aktiviteler esnasında sadece 
glikojeni enerji kaynağı olarak kullanabildiğini biliyoruz. 

Güreşin doğası gereği antrenmanlarının 2-2.5 saat sürdüğü, yani dayanıklılığın önemli 
olduğu, müsabakalar da ise 3 dk’lık iki periyodun bulunduğu yani anaerobik sistemin daha 
baskın olarak kullanıldığı bir spor branşıdır. Dolayısıyla güreş branşı için karbonhidrat (depo 
hali glikojen) depolarının kas ve karaciğerde yeterli oranlarda bulunması performans için hayati 
önem taşımaktadır. Kas ve karaciğer glikojen depolarının yeterli seviyede bulunmaması sadece 
performansı olumsuz etkilememekte olup, kas protein yıkımını da hızlandırmaktadır. Yani vücut 
eğer yeterli miktarda glikojen bulamaz ise glikojeni glikojen olmayan diğer yapılardan (özellikle 
protein) oluşturmaktadır. Vücutta karaciğer glikojeni en son tükenen yerdir. Karaciğerin, kan 
şekerinin normal düzeylerde korunmasını sağlamak için yeterli oranda glikojeni bulundurma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla, besin kısıtlaması yoluyla karaciğerde glikojen miktarı 
düşerse, karaciğer glikojeni üretebilmek için glikojen olmayan yapıların (özellikle protein) yıkımı 
ile gerçekleştirmektedir. Yani vücutta sadece glikojen rezervleri boşalmıyor bununla birlikte 
karaciğer glikojen elde edebilmek için protein yıkımını artırıyor. Protein, büyüme, gelişme ve 
özellikle antrenmana dayalı olarak gerçekleşebilecek fizyolojik uyum için (kasın enine kesit 
yüzeyinin artışı vb.) gereklidir. Özellikle kuvvet antrenmanları sonucu oluşacak kas hasarının 
giderilmesi vb. durumlarda önemli görevler üstlenen bir besin öğesidir. Hızlı kilo kaybına dayalı 
olarak gerçekleşen kilo kayıpları vücutta glikojen depolarının boşalmasının yanında protein 
yıkımına dayalı olarak kas kütle kayıplarına da yol açacaktır. Bu durum hem sportif performansı 
hem de sağlığı olumsuz etkileyecektir. 

İskelet kasları vücutta hareketi sağlayan (kasılma - gevşeme) temel yapıdır. Yani kütlesel 
olarak istenilen seviyenin altına düşmesi güç oluşumunu olumsuz etkileyecek olup sporcunun 
ideal ağırlığında iken oluşturduğu güç çıktısının çok aşağı seviyelere düşmesine neden 
olmaktadır.

Besin kısıtlaması yoluyla yapılan diğer önemli kısıtlama vücut işlevleri için hayati öneme 
sahip sıvının yeterli miktarda tüketilememesi ya da aşırı egzersiz, sauna gibi yollar ile ter 
çıkışını artırarak kilo kaybının gerçekleştirilmesidir. Su, birçok organik ve inorganik maddeler 
için eritken (solvent ) durumundadır. Su, besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınması; 
besin öğelerinin hücrelerde metabolizmaları sonucu oluşan öğelerin atılmak üzere akciğer ve 
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böbreklere taşınıp dışarı atılmaları, vücut ısısının denetimi, eklemlerin kayganlığının sağlanması 
ve elektrolitlerin taşınmasında görev yapmaktadır.

Bu yollar kullanılarak uygulanan hızlı kilo kaybı dehidrasyona(sıvı kaybı) neden olmaktadır. 
Dehidrasyon vücut suyunun normalin altında bulunması durumudur. Böyle bir duruma maruz 
kalındığında, suyun vücuttaki önemli görevleri arasında yer alan besinlerin emilimi, taşınması, 
oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılması ve vücut iç sıcaklığının korunmasında yada artan iç 
ısının dışarı transferinde oynadığı önemli rolleri istenilen seviyede yerine getirememekte olup, 
özellikle kardiyovaskular sistem üzerine yük artışı oluşturmaktadır. Vücutta besinlerin, oksijenin 
ve hormon gibi yapıların taşınmasında kan çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Kan 
yapısal olarak incelendiğinde, su (kanın plazma kısmı % 99, % 1 inorganik yapılar) ve kan 
hücrelerinden (eritrosit, lökosit ve trombosit) oluşmaktadır. Yeterli miktarda su tüketilmemesi, 
ayrıca aşırı egzersiz ve sauna gibi yollar ile suyun dışarı atılması, vücuttaki toplam suyun 
normalin altına düşmesine yol açacaktır. Bu durum suyun vücutta bulunduğu hem hücre içi sıvı 
dengesini hem de hücre dışı sıvı dengesini bozmaktadır. Hızlı kilo kaybına dayalı sıvı kısıtlaması 
ve aşırı ter ile su kaybı özellikle hücre dışı sıvı oranında azalmalara yol açacaktır. Bu durum 
özellikle kan plazma seviyesinde azalma oluşturacağı için kanın vizkositesini (akışkanlığını) 
azaltacaktır. Kan plazma volümünün (kanın sudan oluşan bölümü) düşmesine bağlı olarak 
kalpte ritm bozukluğu, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı gibi ani gelişen kalp damar hastalıkları 
gelişebilmektedir. Özellikle % 60 ve üzeri hemotokrit seviyesi sağlık riski oluşturmaktadır. Bu 
durum haliyle dokulara ulaşması gereken besin, oksijen ve hormon gibi yapıların dağılımını 
olumsuz etkileyecek olup, dolaysıyla enerji oluşum hızını da düşürecektir. 

Aynı zamanda, suyun en önemli görevlerinden biri vücut iç ısısının kontrolüdür. Şiddetli 
antrenmanlar ile birlikte oluşan enerjinin büyük bir kısmı (yaklaşık %80) ısı formunda 
meydana gelmektedir. Bu durum iç ısının yükselmesine yol açacaktır. Vücutta böyle bir 
mekanizma olmasaydı ortalama her 5 dk’lık egzersiz sonunda iç ısı yaklaşık 1°C yükselecek 
ve 20 dakikalık bir egzersizin sonunda 40°C gibi bir iç sıcaklık derecesine ulaşılacaktı. Vücut 
termoregülasyon yani ısı düzenleme sistemi yoluyla egzersize dayalı olarak artan bu iç ısıyı 
sürekli ter yoluyla dışarı transfer etmektedir. Bu transfer işlemi vücutta yeterli miktarda bulunan 
sıvı ile gerçekleştirmektedir. Ancak hızlı kilo kaybı dolayısıyla vücuda alınması gereken sıvı 
kısıtlandığında vücut termoregülasyon işlevini istenilen seviyede gerçekleştirememektedir. 
Bu durum ısı bitkinliği, sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirerek ciddi 
performans kayıplarına yol açılmasına neden olabilecektir. 

Vücutta suyun normal düzeylerinin altında seyretmesi ayrıca böbrek fonksiyonları üzerinde 
de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Çünkü böbrekler vücut 
suyunu sürekli bir biçimde filtre edip atıkları idrar yoluyla dışarı atmaktadırlar. Sıvı miktarının 
istenilen seviyenin altında olması böbrek kan akışını baskılamakta ve glomerüler filtrasyon 
volümünü azaltmaktadır. Bu durum böbrek işlevlerinde yetersizliğe yol açarak ileride ciddi 
sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Uygun hidrasyon düzeyinin göstergesi olarak 
idrar özgül ağırlığının (Urine specific gravity: USG) 1.020 ve altı değerleri kabul edilmektedir. 
Uygun hidrasyon(sıvı alımı) düzeyinin korunabilmesi ve devamının sağlanabilmesi için davranış 
değişikliklerine gidilmelidir. Ter kayıpları, sıvı alımı, vücut ağırlığı takibi ve özellikle idrar rengi 
sporcunun hidrasyon düzeyinin izlenmesi için iyi bir gösterge olarak bilinmektedir.

Sonuç olarak hızlı kilo kaybı vücut enerji depolarını boşaltmakta, bununla birlikte vücut 
suyunu olması gereken seviyenin altına çekerek enerji oluşum hızı, kas protein yıkımı, kan 
plazma volümü dolayısıyla böbrek filtrasyonunu, vücut ısısının kontrolü (termoregülasyon) gibi 
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önemli işlevler üzerinde ciddi negatif etkiler oluşturabilecektir. Bu durumun performansı ve 
sağlığı ciddi anlamda olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Burada tüm antrenörler ve sporcuların 
üzerinde önemle durması gereken konu, sıklet ayarlamasının sezon başlangıcında yapılması 
ve uzun vadede yağdan kayıpların artırılarak ideal sıklete ulaşılmasının sağlanmasıdır.

Minimal Sıklet Ayarlama

Minimal sıklet ayarlaması için, büyükler için % 5 vücut yağ yüzdesi, yıldız erkekler için % 7, 
kızlar için % 12 vücut yağ yüzdesini minimal seviyede vücudun ihtiyacı olan yağ yüzdeleridir. 
Bu değerlerin altında yağ seviyesine sahip olmak sağlıklı bir yağ yüzde seviyesine sahip 
olunduğunu göstermemektedir. Dolayısıyla sıklet ayarlamasına gidilmeden önce sporcunun 
mevcut vücut yağ yüzdesinin bilinmesi, yani tespit edilmesi gerekmektedir. Belirlenen 
yağ yüzde seviyesi minimal seviyelerin yukarısında ise bu seviyelere kadar kilo kaybının 
gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir. Bu konuda bilinmesi gereken diğer önemli bir husus 
vücutta yağ kayıplarının düşünüldüğü kadar hızlı gerçekleşmediğidir. Egzersiz esnasında 
maksimal düzeyde yağ oksidasyonu antrene sporcularında % 59 -64 şiddetlerinde yapılan orta 
düzeyde aerobik egzersizlerde meydana geldiği bilinmektedir. Bu şiddetin üzerindeki egzersiz 
uygulamalarında yağ oksidasyonu anlamlı şekilde düşüş göstermekte olup % 90 şiddetindeki 
anaerobik egzersizlerde ise nerdeyse % 0 düzeyinde gerçekleşmektedir. Yani şiddet artışı 
ile birlikte vücut glikojen kullanımını tercih etmektedir. Sonuç olarak yağ kütleden kayıplar 
oluşturulmak isteniyorsa orta şiddetli uzun süreli egzersizler tercih edilmelidir. Haftalık ideal kilo 
kayıp oranı vücut ağırlığının % 1- 1.5 civarında olmalıdır. 

İdeal sıklet ayarlaması yapılırken yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak sezon 
başında ideal sıklet hesaplaması yapılmalı ve müsabakaya kadar geçecek süre zarfında 
oluşabilecek kayıpların yağdan sağlanması hedeflenmelidir. Bu durum hem sporcunun kas 
kütlesini korumasına hem de uygun sıvı ve enerji rezervleri ile müsabakaya katılmasına olanak 
sağlayacaktır. 

Örnek uygulama

Kişinin mevcut ağırlığı: 76.20

Vücut yağ yüzdesi:% 12

76.20 x 0.12 = 9.14 kg (Toplam yağ kütlesi)

76.20 – 9.14= 67.06 kg (yağdan arındırılmış kütle)

% 5 vücut yağ yüzdesi için minimum vücut ağırlığı olarak hesaplanmak istenmiştir.

67.06 / 0.95 = 70.58 kg minimal ağırlık.

76.20 - 70.58= 5.6

Yukarıda yer alan örnekte sporcunun maksimal düzeyde verebileceği vücut ağırlığının 5.6 
kg olduğu görülmektedir. Unutulmaması gereken önemli husus, bu ağırlığın ideal olarak kabul 
edilmemesi, minimal düzeyde müsabakaya katılabileceği ağırlık olduğu bilgisidir. 

Kısa sürede hızlı kilo düşmenin sağlığa zararları ve sporcu performansına olan olumsuz 
etkileri bununla ilgili önerilerin neler olabileceği yukarıda anlatılmıştır. Güreş Federasyonu olarak 
güreşçilerin sağlığını korumak amacıyla “Minimal Siklet Ayarlama Yönergesi” çıkarılmış olup, 
ilk defa bu sene pilot uygulama olarak Minikler Türkiye Şampiyonalarında uygulanacaktır. 
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2018  DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI 
GENEL TEKNİK ANALİZİ

2018 yılında Macaristan’ın Budapeş’te şehrinde yapılan Dünya 
Serbest güreş şampiyonasında Rusya 178 puanla birinci olurken, 
Amerika Birleşik Devletleri 150 puanla ikinci, Gürcistan 105 puanla 
üçüncü oldu. Türkiye ise 53 puanla sekizinci sırada yer aldı. Birinci olan 
Rusya takımı, 37 galibiyet 8 mağlubiyet alırken, Türkiye ise 15 galibiyet 
11 mağlubiyet almıştır. 

57 kg’da Süleyman Atlı bronz madalya alırken, 86 kg’da Fatih 
Erdin gümüş madalya alarak şampiyonayı tamamlamışlardır. Rusya 
4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak zirvedeki yerini korudu. 
Amerika Birleşik Devletleri ise 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya alarak 
şampiyonada ikinci oldu. Takım halinde 3. Sırayı alan Gürcistan bu şampiyonada, 1 altın, 1 
gümüş ve 2 bronz madalya alarak serbest güreşte var olduklarını ispatlamışlardır. Küba, 1 altın, 
2 bronz alırken, 2020 Tokyo olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Japonya 1 altın ve 2 
bronz ile olimpiyatlarda iddialı oldukları göstermişlerdir.

Teknik açıdan milli takımımıza baktığımızda ilk dakikalarda puan aldığımız karşılaşmalarda 
sporcularımızın puanını koruyamadı ve son saniyelerde puan kaybettiğimizi, 6 müsabakanın 
dördünde son otuz saniyede kaybettiğimiz gözlemlenmiştir.

Dalmada ise pozisyon hazırlanmadan direk dalındığı ve devam edilerek puan alınamadığı ya 
da sporcularımızın kontra oyun yedikleri görülmüştür. Zon bölgesinde yapılan basit hatalardan 
kaynaklanan puan kayıpları, aldığımız mağlubiyetlerde önemli bir etken olmuştur. 

Yakup TOPUZ Serbest Güreş Milli Takımı Olimpik Performans Koordinatörü



44 www.tgf.gov.tr

Tekniksel ve taktiksel hatalardan müsabakaları kaybettik. Ayaklara dalma pozisyonlarında 
zamanlama hatası yaparken, iyi ayak savunması yapan sporculara dalamadığımız, kol 
blokajında aktif olamadığımız gözlemlenmiştir. Parterde ise kilit almada zorlanırken, kilit paradını 
da tam yapamadığımız, çırpma paradında ve çırpma yapmakta çok başarılı olmadığımız 
görülmüştür. Bütün bunlarla birlikte, hakem hataları da bir çok sıklette madalya kaybetmemize 
sebep olmuştur.

2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanırken, taktiksel gelişimi ve kondisyonu artırılmış bu 
tecrübeli takımımız, olimpiyat oyunlarında madalyaya en yakın takım olarak çalışmalarını 
sürdürmesiyle başarı mutlaka gelecektir.

SPORCULARIN BİREYSEL TEKNİK ANALİZİ

57 Kg Süleyman Atlı: Şampiyonaya iyi hazırlandı, bana göre tek rakibi kilosu, devamlı 
kontrol altında tutulmalı. Olimpiyatlarda madalyaya en yakın sporculardan biridir. Dünya 
Şampiyonasında ilk devre Kazak sporcuya 6 -1 galipken yanlış kilo düşmesinin tesiriyle 
performansı düştü, taktik bir hata da yaptı ve maçı kaybetti. 3-5 maçında ABD’li sporcuya taktik 
olarak iyi hazırlanmıştı 1. devre hızlı başlamadı. 2. devre atak yaparak maçı aldı. Süleyman 
yakın güreşte iyi değil, özellikle koltuk altı ve kol bloklarında ataklara çok çalışmalı, rakip analizi 
yaparak kilosunu kontrollü düşerse, her zaman madalya alabilir.

61 Kg Recep Topal: İlk maçı Avrupa şampiyonu ve Olimpiyat 2.'si Bulgar sporcu ile yaptı. 
Avrupa şampiyonasında açık farkla yendiği rakibine yenildi. Yazık oldu. Kilo düşmede profesyonel 
bir sporcu, kontra güreşini iyi yapıyor, ancak bazen kontrada acele etmesi mağlubiyetine sebep 
oluyor. Atak güreşte zayıf, ayak dalmalarına çok çalışmalı, çok turnuva yapmalı ve çok çalışkan 
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bir sporcu rakiplerine göre özel hazırlanmalı, bütün sporcularımızda olduğu gibi ayak müdafaası 
zayıf, bu kiloda her zaman sürpriz yapabilecek kabiliyette bir sporcu.  

65 Kg Selahattin Kılıçsallayan: Bu sikletin en iyisi, bu sene üç defa net kiloya düşmesi doğru 
değildi. Buna rağmen Gürcü sporcuya kaybetmesi taktiksel hatadan oldu. Son saniyelerde 
galibiyetini koruyamadı ve Recep en kötü 3-5 yapabilirdi. 

70 Kg Mustafa Kaya: Cesaretli bir sporcu. Ancak maçlarına konsantre olmak yerine, olaylara 
odaklanıyor, buda performansına etki ediyor. Rus sporcu ile son saniyelerde taktiksel hatadan 
dolayı kaybetti. Moğol rakibi maçında heyecanına kapılarak olmayacak yerden puan verdi. 
Güçlü rakiplerine göre özel antrenman yapmalı. 

74 Kg Soner Demirtaş: Avrupa şampiyonasındaki formu yoktu, dizindeki sakatlığından 
iyi çalışamadı. Avrupa’dan sonra hiç bir turnuvaya katılmaması performansına etkiledi. Özel 
bir sporcu, müdafaa ve kondisyona dayalı güreş yapıyor. Bu kiloda çok iyi rakipleri var çok 
çalışmalı. 

79 Kg Ayhan Sucu:  Türkiye’de bu sikletin en iyisi. Ancak Dünyada zayıf kaldı. 

86 Kg Fatih Erdin: Çok güzel güreşler yaptı, yenebileceği güreşçileri yendi, bu sene 
içerisinde en çok turnuvaya katılmanın semeresini aldı. Kamplarda uyumlu ve antrenmanlarda 
en çok çalışan sporcudur. Bu da Dünya ikinciligi başarısını getirdi. ABD’li güreşçi bana göre en 
iyi sporcularından biri idi.

 92 Kg Serdar Böke: Çok iyi bir kura çekmesine rağmen, Dünya şampiyonasının ilk maç 
atmosferini kaldıramadı ve yenebileceği güreşçiye yenildi. 

96 Kg Fatih Yaşarlı: İlk maçında Özbekistanlı sporcu ile ilk devreyi 3-0 galip bitirdi, ancak 
galibiyetini 2. devrede koruyamadığı için  mağlup oldu.

Özbekistan'lı güreşçiyi geçmiş olsaydı, en kötü 3-5 yapabilirdi. Bu siklette maalesef sıkıntımız 
var. 

125 Kg Taha Akgül: İlk iki rakibini çok rahat yendi. Özellikle Ukrayna’lı sporcu çok güçlü 
bir sporcu idi, rahat bir şekilde yendi, İran'lı sporcuya kaybetmesi tamamen taktiksel hatadan 
kaynaklanıyor. Türkiye altın madalyadan oldu. Taha bu siklette olimpiyatlarda altın madalya 
alacak en önemli sporcumuzdur. Taha çok güçlü turnuvalara katılarak ve özel partnerlerle 
çalıştırılırsa eski formunu yakalar. 
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Kulübü: İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

Tahsil: üniversite Devam

Doğum Tarihi: 1994 çorum

FATİH ERDİN

Tarih Yarışmalar Stil Yaş Sıklet Derece

2018-10-20 Dünya Şampiyonası Serbest Büyükler 86.0 2.

2014-06-17 Avrupa Şampiyonası Serbest Gençler 84.0 3.

2011-08-09 Avrupa Şampiyonası Serbest Yıldız 76.0 1.

Kulübü: ASKİ Spor Kulübü

Tahsil: üniversite 

Doğum Tarihi: 1994 Muğla

SÜLEYMAN ATLI

Tarih Yarışmalar Stil Yaş Sıklet Derece

2018-10-20 Dünya Şampiyonası Serbest Büyükler 57.0 3.

2017-11-25 Dünya Şampiyonası Serbest U23 57.0 3.

2017-05-02 Avrupa Şampiyonası Serbest Büyükler 57.0 3.

2017-03-28 Avrupa Şampiyonası Serbest U23 57.0 1.

2013-08-17 Dünya Şampiyonası Serbest Gençler 50.0 1.

2013-07-02 Avrupa Şampiyonası Serbest Gençler 50.0 1.
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GÜREŞ MİLLİ TAKIMLARIMIZ “POLAR TEAM PRO GPS” 

(SPORCU TAKİP SİSTEMİ) İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Günümüzde sporcuların fiziksel performansları analiz edilerek so-
nuçlarının rakamlara dönüştürülmesi oldukça önem kazanmıştır. Tek-
nolojik ekipmanlar aracılığıyla sporcuların antrenmanları somut veriler 
ile daha iyi açıklanabilir, değerlendirilebilir ve de elde edilen sonuçları 
uzun süre bilgisayarlarda saklanabilmektedir. Sporcuların antrenman-
larda aktivite yoğunluğu ve müsabakalardaki yüklenmelerinin şiddetini 
uzaktan en iyi biçimde izlenmesini sağlayabilen aletlerden birisi “Polar 
Team Pro GPS” (Sporcu Takip Sistemi) dir. 

GPS sistemlerinin ilk kullanımı Amerikan ordusu tarafından konum 
belirleyebilmek ve savunma sanayisinde silahlardan yapılan ateşlerle 
doğru yöne saldırılarda bulunabilmek için kullanılmıştır (Hewitt 2016). Sporcu üzerinde GPS 
sisteminin kullanımı ilk defa Avustralyalı bilim adamları tarafından bulunmuştur. Takım sporları-
na GPS sisteminin uyarlanması 2003 yılında Gpsports firması tarafından yapılmıştır (Edgecomb 
ve ark. 2006). Daha sonraki süreçte gerek bilim insanları ve gerekse antrenörler, çok yaygın bi-
çimde kullanmaya başladılar. Özellikle antrenörlerin GPS sistemi kullanma nedeni sporcuların 
antrenmanlarına yön verebilmeleridir. Sporcuların üzerinde oluşan aktivite yüklerin bütünü, yön 
değiştirme, ivmelenme, kat edilen mesafe, yürüme, jogging ve metabolik güç gibi parametreler 

Doç. Dr. Celal TAŞKIRAN İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
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ile bu hareketlerin süre, sıklıkları ile ilgili bilgi elde edilmektedir (Reilly ve ark.,2001). Sporcuların 
antrenmanlarda ve müsabakalarda maruz kaldıkları aerobik ve anaerobik yüklerin takibi, fizyo-
lojik olarak sporcunun performansını izleyebilmek ve sporcuya yönelik veri analizi yapabilmek 
için spor bilimcileri tarafından GPS sistemi yaygın bir şekilde kullanılır. 

  GPS sisteminin kitleri sporcuların antrenmanlarda giyinebilecekleri özel giysi olarak üretilmiş 
yeleklerine yerleştirilir ve sporcuların kalp atım hızları, yüklenme yüzdelikleri ve antrenmandaki 
harcadıkları enerji miktarı uzaktan bilgisayar monitoründen izlenebilir. Antrenörler sporcuların 
antrenman sırasında yüklenmelerini, dinlenmelerini kolaylıkla kontrol edebildiği gibi, gerektiğin-
de sporcuları hedefe uygun yüklenmelerini ve dinlenmelerini sağlayabilmektedir.

Türkiye Güreş Federasyonu olarak, bir çok fonksiyonu olan  “Polar Team Pro GPS (Spor-
cu takip sistemi)” den üç takım  satın alarak büyükler Serbest güreş, Greko-Romen güreş ve 
Kadınlar Güreş Milli Takımlarının antrenörlerine ile kondisyonerlerinin kullanımına sunmuştur. 
Bu GPS sistemleriyle  Milli Takım kamplarında antrenmanların daha verimli olacağına ve spor-
cuların uluslararası müsabakalarda performanslarına önemli katkılar sağlayacağına inancımız 
tamdır. Bu düşüncelerle Milli Takımlarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.

Kaynaklar

1. Reilly, T. (2001). Assessment of sports performance with particular reference to field ga-
mes. European Journal of Sport Science, 1(3), 1-12.Withers, R. T. (1982). Match analy-
ses of Australian professional soccer players. J Human Movement Studies, 8, 159-176. 

2. Hewitt, A. (2016). Performance Analysis in Soccer: Applications of Player Tracking Tech-
nology (Doctoral dissertation, University of Canberra). 

3. Edgecomb, S. J., & Norton, K. I. (2006). Comparison of global positioning and compu-
ter-based tracking systems for measuring player movement distance during Australian 
football. Journal of science and Medicine in Sport, 9(1), 25-32.
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ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ PLANLAMAK
Bir Güreşçi İçin Doğru Sıklet, Sporcunun Zihinsel ve 
Fiziksel Olarak Kendini En Güçlü Hissetiği Sıklettir.

Günümüzde güreşe erken yaşta başlamanın avantajları tartışılmamaktadır. Ancak, tartışılan 
erken yaşta güreşe başlayan çocukların eğitim ve antrenmanlarının plan ve programlarının or-
ganizasyonu konusudur. Bu olgunun merkezindeki kişi kuşkusuz antrenördür. Başarı ve başarı-
sızlığın da merkezindeki kişi de, yine antrenördür. Bu konumda bulunan antrenörün nitelikleri ve 
kalitesi oldukça yüksek düzeyde olması zorunludur. Yüksek 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 çocukların yaş ve kapasitelerini göz ardı ederek, daha 
fazla çalışmaları konusunda psikolojik baskı kurduklarını gözlemlemekteyiz. Bu tür etki altında 
kalan bazı antrenörler ya da geçmişinde güreş yapmış bazı aile bireyleri (baba, amca, dayı, ya-
kın akraba v.s) başarıdaki sırrın çok çalışmada olduğu kanısına kapılarak çocuklara (antrenman 
programlarının dışında extra antrenman yaptırdıkları da gözlemlenmektedir).

Çocuklar Her Ne Kadar Dış Görünümleri İle Yetişkinlere Benzese de, Onlar 
Yetişkinlerin Küçültülmüş Bir Modeli Değildir! Çocuklar Sürekli Gelişmekte Olan 

Kendilerine Özgü Anatomik, 
Fizyolojik ve Psikolojik Özellikleri Olduğunu Unutmamalıyız!
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Erken yaşta yetişkin antrenman yöntemleri ile erken müsabık yapılan bu tür sporcular kısa 
vadede yaş gruplarında başarı elde ederek, mental ve bedensel gelişimlerini doğal gelişim 
süreçleri aşılarak gelecekteki yüksek performansa maalesef ulaşamamaktadırlar.

Çocukların Hedefini Büyük Tutmak İstiyorsanız, Onların Eğitim ve Antrenmanlarını Onlara 
Uygun, Doğru ve İleriye Dönük Olarak Planlayın, Düzenli Bir Şekilde Çalıştırın

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

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

Erken yaşta başarılı olabilmek için, gelişim antrenmanlarından ziyade yetişkin antrenmanla-
rına yönelerek, erken yaşta geliştirilebilecek temel motorik özelliklerine (esneklik, koordinasyon, 
reaksiyon zamanı, kuvvet, sürat, çabukluk) bu dönemde özen gösterilmemesi sonucu; yetiş-
kinlik döneminde başarısızlık ve ardından güreşi bırakma eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Aynı 
şekilde Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki erken başarı sonucu tatmin ve motivasyon 
kaybı oluşumu ve gelecek kaygısı (Üniversite eğitimi ve meslek) gibi problemleri doğurmakta-
dır. 

Yaş Guruplarındaki Geçici Madalyalar, 
Elit Düzeydeki Madalyaların Hiçbir Zaman Garantisi Olmamıştır!

Çocukların eğitimi, öğretimi ve antrenman programlarının hazırlanışında odak noktaları olan 
aileler, antrenörler ve yöneticilerin önemli bir çoğunluğunun; erken başarı uğruna hala geçmiş-
teki hataları yapmaları büyük bir sorun teşkil ederek, minikler, yıldızlar (cadet), hatta gençler 
(junior) kategorilerinde geleceğe yönelik gelişmeyi engellemektedirler. 

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

Bırakın Çocuklar Güreşle, Oyunla, Büyüsün Gereksiz Bir Şekilde Onları Aç ve Susuz 
Bırakarak, Geçici Küçük Başarılar İçin 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 
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sonucu erken başarı ve taşıyamayacakları kadar rekabet duygusu yüklenmelerine neden 
olmaktadır 

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

Çocuklarda (minikler, yıldızlar (cadet) ve gençlerde (junior) büyümenin bir ölçütü olan boy 
ve vücut ağırlığının sürekli olarak artışı, özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocukların geliş-
mesi ile ilgili en önemli konulardan birisidir. Çocukların bu çağda gelişmelerinin yanında güreş 
yapmaları, kas kitlesinin gelişmesinde önemli rol oynar. Çocuklar bu dönemlerde çeşitli yaş gu-
ruplarında müsabakalara katılırlar. Vücut ağırlığındaki artışlar çocukların sıkletlerini korumalarını 
güçleştirir. Vücut ağılığındaki bu değişimler sonucu, sıkletlerini yukarı sıkletlere doğru değiştir-
mek zorunda kalırlar. Ancak, bazı antrenörler kısa vadeli, erken başarı uğruna, 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 görülmektedir. Yapılan bu yanlış uygulama sonucu çocukların vücut gelişimi ve engel-
lendiği gibi, fizyolojik kapasitelerinin daha sonraki dönemlerde artırılma şansı ortadan kalkar. 
Hatta çocuklarda bu tür ızdırap verici bu yöntemler çocukların erken yaşta güreşi bırakmalarına 
da sebep olabilir. Bu tür olumsuz gelişmelerin yaşanmaması için, çocuklardaki sürekli vücut 
ağırlığındaki artışlardan kaynaklı sıklet değişiminin kesinlikle engellenmemesi, hatta teşvik edil-
mesi daha faydalı olur.

Dehidrasyon (Sıvı Kaybı) Bir Güreşçinin En Büyük Düşmanıdır. Dehidratasyon; 
Çabuk Kilo Vermede Temel Bir Sağlık Sorunu Yaratır. 

Sıvı Alımını Durdurduğunda Ortaya Çıkar. Dehidratasyon Yöntemi İle Kilo Ayarlama, 
Dayanıklılık ve Zihinsel Uyanıklıkta Hızlı Düşüşe Neden Olduğu İçin, Kilo Vermenin En Kötü 

Yöntemidir.

Yaş Guruplarında Kilo Ayarlamada; Sıvı Kaybı, Su ve Gıda Kısıtlaması (Perhiz) 
Yöntemlerinin Sağlığa Zararları

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 çıkar. Daha fazla sıvı kayıpları önemli rahat-
sızlıklara 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, yediğimiz içtiğimiz gıdalarla 
ve içeceklerle kaybettiğimiz sıvı ve elektrolitleri yerine koyabiliriz. Kaybedilenlerin yerine konma-
sı 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 tak-
dirde sıcak havada yapılan ağır egzersiz ve sporlar da dehidrasyona yol açabilir. 

Çocukların vücutları yetişkin vücutlara göre nispeten daha fazla su içerir. Daha yüksek cilt 
yüzeyi yetişkinlere göre daha fazladır ve cilt yüzeyinden sıvı kaybı daha fazladır.

Dehidrasyon; vücudun gün içerisinde kaybettiği suyu, yeterli su alımı ile telafi edemediğinde 
meydana gelen sıvı kaybıdır. Dehidrasyon en önemli iki nedeni kusma, ishal, aşırı terleme, aşırı 
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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 or-
taya çıkar. İleri sıvı kayıplarında tansiyon düşer, nabız artar, kas krampları oluşur. 

Böbrekler artık fazla sıvıyı vücuttan atamıyor ve kandaki atıkları temizleyemiyorsa, potansiyel 
olarak yaşamı tehdit eden böbrek yetmezliği sorunu oluşmuş demektir. Sıvı kaybı nedeni ile 
böbreklere daha az kan geleceğinden böbreklerden atılan toksik maddelerin atılımı azalır. Yeteri 
kadar atılamayan toksik maddeler, toksik maddeleri süzen mekanizmaların (nefronlar, geri emi-
lim tüpleri) nekroze (hücre ve doku ölümü) olmasına neden olur ve bu mekanizmaların sayısın-
da zamanla azalma olur ve böbreklerin fonksiyonu da azalacağından böbreklerin bozulmasına 
kadar varır. Yıl içeresinde bu tür kilo ayarlamalar 2-3 kez tekrarlandığında, ilerleyen yaşlardaki 
böbreklerin kaybına zemin hazırlanmış olur.

 Aşırı sıvı kayıplarına bağlı ortaya çıkan sorunlar bilinç kaybı, kalp, beyin, karaciğer gibi or-
ganlarda ilave bozukluklara yol açar.

Değerli okuyucular, buraya kadar anlatılanlar; spor yapmayan insanların, vücudumuzun aşırı 
susuz kaldığında, sıcak havada yapılan yoğun kassal iş ve egzersizler sırasında yeteri kadar 
sıvı alınmadığı takdirde, normal insanlarına başına gelebilecek bir durumları açıklamaktadır.

•	 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.

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

DEHİDRASYONUN (SIVI KAYBI) BELİRTİLERİ

Hazırlayan: Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim Kurulu
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TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU
GÜREŞ SPORUNDA SİKLET AĞIRLIKLARININ KONTRÖLÜ 

ve DENETİMİ YÖNERGESİ
Güreş sıklet sporu olarak yapılmaya başladığından beri kısa sürede kilo düşme (sıklet ayar-

lama) Türkiye’de olduğu gibi, bütün ülkelerde ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Genellikle sıvı kaybıyla kısa sürede sıklet ayarlama sporcularda yüksek performans kayıpla-
rına neden olduğu gibi, gelecekte güreşçilerde çok ciddi sağlık sorunları yaşama risklerini de 
oluşturmaktadır. Bunun en önemli örneklerinden biri, ABD’de 1998 yılında Üniversiteler arası 
müsabakalarına kısa sürede sıklet ayarlayan 3 genç güreşçinin hayatını kaybetmesidir. ABD bu 
tür sorunları bir daha yaşamamak amacıyla kısa sürede kilo düşmeyi önleyecek çeşitli eğitim 
ve yaptırımları içeren tedbirler almıştır.

Türkiye’de buna benzer vahim olaylar yaşanmamıştır. Kısa sürede kilo düşmeden dolayı 
performans kayıplarını ve kaybedilen madalyaların hesabını yapmak mümkün olmadığı gibi, 
güreşçilerimizin ileri yaşlarda yaşadıkları/yaşayabilecekleri sağlık sorunlarını da bilemiyoruz. 
Ancak otoritelerin gözlemlerine göre aşırı kilo düşmenin performans düşüklüğüne ve  müsaba-
ka kaybına neden  olduğu bilinen bir gerçektir.

Türkiye Güreş Federasyonu olarak kısa sürede sıklet ayarlamanın önüne geçmek amacıyla 
Federasyonumuzun Eğitim, Sağlık ve Teknik Kurulları ortak çalışmasıyla “Siklet Ağırlıklarının 
Kontrolü ve Denetimi Yönergesi”  oluşturulmuş ve birlikte uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu yönerge Spor Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildikten sonra bu sene ilk defa pilot 
uygulama olarak Minikler Türkiye Şampiyonalarında, daha sonraki yıllarında Yıldızlar ve Gençler 
Türkiye Şampiyonalarında uygulanacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. Sıklet ağırlığı kontrolü ve denetimi yönergesinin amacı güreşçilerin sağlıklı bir 
şekilde sıkletlerini oluşturmalarını, fizyolojik ve psikolojik olarak daha sağlıklı yarışmalarını 
sağlamak için minimal düzeydeki ağırlığın belirlenmesi ve bu ağırlığın sürdürülebilir olmasını 
sağlamaktır. 

Madde 2. Sporcuların müsabaka öncesi hızlı kilo kaybının önlenmesi ve uygun hidrasyon(sıvı 
desteği) düzeyinde olmalarını sağlamaktır.

Kapsam 

Madde 3. Bu Yönergenin kapsamı; Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen 
minikler ( 12-13 ve 14-15 yaş ) yıldızlar ( 15-17 yaş ) gençler (18-20) kategorilerinde Türkiye 
Şampiyonalarına katılan güreşçilerin sıklet ayarlama ve ideal sıklette güreşme esaslarının temel 
ilkelerini belirlemektir. 
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Tanımlar 

Madde 4. Bu yönergede geçen;

a) TGF: Türkiye Güreş Federasyonunu

b) Minimal Sıklet Kontrolü Programı: Güreşçinin her sezon başında minimal sıklet ağırlığının 
belirlenmesini ve tüm sezon boyunca girmiş olduğu müsabakalarda belirlenen sıkletin altında 
yarışamayacağını ifade eder. 

c) İdrar özgül ağırlığı (Urine Spesific Gravity- USG): Vücut sıvı düzeyinin belirlenmesine 
yönelik kullanılan bir yöntemdir. 1.025 g/cm3 ve altı değerler uygun hidrasyon(sıvı desteği) 
durumu, üstü değerler ise dehidratasyon(aşırı derecede sıvı kaybı) durumu olarak tanımlanır.

d) Vücut yağ yüzdesi (VYY): Güreşçilerin vücut kompozisyonu analizi yapılarak vücut yağ 
yüzde değerlerinin belirlenmesini sağlar. Minik, yıldız ve genç erkek güreşçiler için minimal 
vücut yağ yüzdesi % 7; kadın güreşçiler için % 12 olarak belirtilmiştir. 

e) Deri kıvrım kalınlığı (Skinfold-SF): Erkekler için Triceps, Subscapular, Abdominal, 
kadınlar için triceps and subscapular bölgelerden Holtain Skinfold Kaliper aleti ile deri kıvrım 
kalınlıklarının alınması işlemini ifade eder.

f) Vücut yoğunluğunun hesaplanması: Erkekler için, vücut yoğunluğunun (VY) 
hesaplanması Lohman Denklemi kullanılarak hesaplanır. 

g) Vücut yağ yüzdesinin hesaplanması: Erkekler için BROZEK denklemi kullanılarak vücut 
yağ yüzdesi hesaplanır 

Kadın sporcular için: % VY= [1.35 x (sum SF)] - [0.012 x (sum SF)2 ]- 3.4 sum of SF = 
Triceps SF+ Sub scapular SF

İKİNCİ BÖLÜM

Genel hükümler

Minimal Sıklet Ağırlığının Belirlenme Takvimi

Madde 5. Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programı içinde yer alan şampiyonlara katılacak 
kulüpler, Milli Takımlar ve sporcu eğitim merkezleri, sezon başında Güreş Federasyonunun 
Eğitim, Sağlık ve Teknik Kurullarının oluşturacağı komisyonlar ile Spor Genel Müdürlüğünün 
Sporcu Eğitim Sağlık Merkezi işbirliği içerisinde test ölçüm takvimini oluşturup, kulüplerin, Milli 
Takımların ve sporcu eğitim merkezlerin ev sahipliğinde ölçüm ve testleri gerçekleştirir. 

Ölçüm ve Testlerin Uygulanması

Madde 6. Vücut hidrasyon düzeyinin belirlenmesi: Sporcu sabah kalktıktan sonra herhangi 
bir suve gıda tüketimi yapmaksızın, alınan idrarın spesifik gravitesine bakılır. Uzman kişi, İdrar 
spesifik gravitesi (USG) testinin güvenirliliğinin tam olarak sağlanabilmesi için sporcudan 
alınan idrarı refraktometre ile 3 defa analizini gerçekleştirir. USG, 1.025 g/cm3 ve altı değerlerde 
bulunan sporcu uygun hidrasyon düzeyine sahip olarak değerlendirilir. Ancak sporcu Milli Takım 
Kampları sırasında uygun hidrasyon düzeyine sahip olmadığı takdirde, 48 saat sonrasında 
tekrar bir idrar analizi daha yapılır.

Madde 7. Vücut kompozisyonu analizinin yapılması: Uygun hidrasyon düzeyine sahip 
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sporcuların üç farklı bölgeden ( triceps, subscapula, abdomen ) Holtain Skinfold Caliber 
aracılığıyla deri kıvrım kalınlığı mm cinsinden belirlenir. Her bölgeden en az 2 ölçüm alınarak 
oluşabilecek hata payının minimum düzeye indirilmesi sağlanır. Eğer her iki ölçüm arasındaki 
fark % 5’in üzerinde gerçekleşirse, üçüncü bir ölçüm yapılır ve ortalaması alınır. 

Madde 8. Vücut yoğunluğunun belirlenmesi: Elde edilen deri kıvrım kalınlıkları (SF) Lohman 
vücut yoğunluğu formülü kullanılarak, sporcuların vücut yoğunlukları (VY) hesaplanır.

VY=[1.0973-(sum SF x 0.000815)]+[(sum SF)2 x 0.00000084] sum of SF = Triceps SF + 
Sub scapular SF + Abdominal SF

Madde 9. Vücut yağ yüzdesinin belirlenmesi: LOHMAN denklemi kullanılarak elde edilen 
vücut yoğunluğu değerlerine, Brozek denklemi uygulanarak vücut yağ yüzdesi hesaplanır. 

VYY % = (457/VY)-(414.2)

Minimal Sıklet Ağırlığının(MSA) Belirlenmesi

Madde 10. Sporcunun VYY’si belirlendikten sonra, asgari VYY’si erkek sporcular için % 7, 
kadın sporcular için %12 dikkate alınarak minimal ağırlık hesaplaması yapılır. Sporcu sezon 
içinde belirlenen minimal ağırlığın altında yer alan bir sıklette yarışamaz (örnek uygulama 1). 
Eğer sporcu minimal VYY’sinin altında bir yağ oranına sahip ise ( örnek uygulama 2) sporcunun 
belirlenen minimal ağırlık oranınca kilo almasının sağlanması ve bu kilonun üstünde bir sıklette 
güreşmesi sağlanmalıdır. Eğer sezon içinde kilo alımı gerçekleşmemiş ise, mevcut ağırlığı 
hangi sıklete denk geliyorsa o sıklette güreşmesi sağlanır. 

Örnek uygulama 1: Sporcunun ağırlığı 70 kg

Mevcut VYY: 15

MSA = ([1-(%15/100)] x 70) / (.93)

MSA= 63.9 kg 

Düşülebilecek(Yağlardan kaybetmek koşuluyla) ağırlık miktarı: 70 kg – 63.9 kg = 6.1 kg

Haftalık ideal ağırlık kaybı: Vücut ağırlığının % 1- 1.5 oranında 

6.1 kg’lık ağırlık kaybının oluşabilmesi için ideal süre yaklaşık 6 hafta 

Örnek uygulama 2: Sporcunun ağırlığı 57 kg.

Mevcut VYY: 5

MSA = ([1-(%5/100)] x 57) / (.93)

MSA: 58.2 kg

Alınması gerekli ağırlık miktarı: 58.2-57=1.2 kg 

Minimal Ağırlığa Ulaşılması

Madde 11. Haftalık maksimum vücut ağırlığının % 1.5 oranında kayıplar gerçekleştirerek 
minimal ağırlık seviyesine inmesi ve bu ağırlığın korunması sağlanır (Madde 10 örnek uygulama 
1 ).  

Minimal Sıklet Ağırlıklarının Kaydedilmesi ve Sezon İçinde Uygulama Esasları

Madde 12. Her sporcunun belirlenen minimal sıklet ağırlıkları elektronik ortamda kaydedilerek 
TGF’nuna gönderimi sağlanır. 
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Madde 13. Elektronik ortamda elde edilen isim listeleri ve sporculara ait minimal güreş 
ağırlıkları, Milli Takım antrenörlerine sunulur.

Yarışma Öncesi Vücut Hidrasyon Düzeyinin Belirlenmesi

Madde 15. Müsabaka tartısından 2 saat müsabaka teknik toplantısı sırasında, hakem 
heyetine verilen sporculistelerden rastgele (random ) yöntemi ile her sıkletten en az 10 
sporcunun idrar numunesi belirlenecektir. Sporculardan alınan idrar numunesi USG yöntemi 
protokolüne uygun şekilde analizi yapılarak değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, 
USG değeri 1.025 ve altında çıkması durumunda sporcunun müsabakaya katılmasında engel 
bir durumun olmadığına, bu değerin üzerinde çıkması durumunda ise, sporcu sağlığının 
yaşamsal bir tehlikenin varlığına, bundan dolayı sporcunun müsabakaya katılmasının uygun 
olmadığına karar verilir. Bu durumdaki sporcunun antrenörü ceza kuruluna sevk edilir. 
Sporcudan idrar numunesinin alınamadığı veya kasıtlı olarak numune vermemesi halinde, 
sporcunun dehidratasyon durumunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Böyle bir durumda da 
bu madde kapsamında belirtilen hüküm uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük

Madde 16. Bu Yönerge, Türkiye Güreş Federasyonu yönetim kurulu kararı ile yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17. Bu Yönerge Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim, Teknik ve Sağlık Kurulları 
tarafından yürütülür.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLE
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

AMAÇ
Madde 1. Bu protokolün amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı iş birliğinde;
• Güreşe ilgili ve yetenekli öğrencileri ortaya çıkarmak, 
• Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra geleneksel sporlardan güreşi onlara 

sevdirmek, ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda katkı sunmak,
• Geleceğimizin teminatı gençlerimizin beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından 

dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmelerini desteklemek,
• Öğrencilerin spor ağırlıklı etkinliklere katılmalarını teşvik edici faaliyetlerde bulunmak,
• Ata sporumuz güreş dalında öğrencilere eğitim vermek,
• Türk güreşinin tanıtılmasını, benimsetilmesini ve yayılmasını sağlamak, 
• Güreş dalında uzman kişilerle öğrencileri buluşturmak ve onların bilgi, birikim ve 

tecrübelerinden faydalandırmak,
• Öğrencilerimize milli, manevi, ahlâki, insani ve kültürel değerleri kazandırmak,
• Beden eğitimi ve spor öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı vermek amaçları 

ile kulüp çalışmaları, proje çalışmaları, eğitim, seminer, kurs, konferans, sempozyum, 
panel, toplantı, sohbet, söyleşi, kamp, yaz/kış okulu, gezi-inceleme programları, spor 
organizasyonları ile çeşitli sosyal, kültürel, sportif etkinlik ve yarışmalar gerçekleştirmektir.

KAPSAM
Madde 2.Bu Protokol, imam hatip ortaokulları, imam hatip liseleri ve spor projesi/programı 

uygulayan imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere güreş eğitimi faaliyetleri ve bu 
okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilecek kulüp çalışmaları, 
proje çalışmaları, sosyal, kültürel, kurs, seminer, etkinlik ve yarışmalar ile sportif faaliyetlere 
yönelik usul ve esasları kapsar.

DAYANAK
Madde 3.Bu Protokol, 
• Anayasamızın 58 ve 59›uncu maddeleri
• Milli Eğitim Temel Kanunu,
• Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun,
• Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
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• Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği,
• Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
• Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
• Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulanan Eğitim Kurumları yönetmeliği,
• Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
• Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar,
• 19.04.2016 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İşbirliği Protokolü’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır.

TARAFLAR
Madde 4.Bu protokolün tarafları; Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) adına Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığıdır.

a)	 Millî	Eğitim	Bakanlığı	Din	Öğretimi	Genel	Müdürlüğü
Adres: Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
Beşevler Kampusu F Blok Beşevler/ANKARA 
Telefon: 0 (0312) 413 25 89 / 413 35 35 / 413 25 92
Belgegeçer: 0 (312) 223 85 76 
E-Posta: dogm@meb.gov.tr
b)	 Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı	Türkiye	Güreş	Federasyonu	Başkanlığı
Adres: Emek Mahallesi 30. Sokak No: 20 Çankaya-ANKARA
Telefon: 0312 310 70 47 – 0312 310 09 95
Fax: 0312 311 96 77 
E-Posta: info@tgf.gov.tr

KISALTMALAR VE TANIMLAR
Madde 5. Bu protokolde geçen;
Bakanlık (MEB)   : Milli Eğitim Bakanlığı’nı,
Genel Müdürlük (DÖGM)  : Din Öğretimi Genel Müdürlüğünü,
Millî Eğitim Müdürlüğü (MEM) : İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü,
GSB    : Gençlik ve Spor Bakanlığını,
TGF    : Türkiye Güreş Federasyonunu,
Taraflar    : Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 
      Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığını,
Okul    : İmam hatip ortaokullarını, Anadolu imam hatip liselerini ve 
      spor projesi/programı uygulayan imam hatip okullarını,
Öğrenci    : Anadolu imam hatip liseleri, Spor projesi/programı 
      uygulayan imam hatip okulları ve imam hatip ortaokullarında 
      örgün ve yaygın eğitime devam eden öğrencileri ifade eder.
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YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 6.
6.1. Din öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Yükümlülükleri:
6.1.1.Protokolü, protokol kapsamında düzenlenecek faaliyetler ile çalışmaların amacına 

uygun olarak gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi için taraflarla işbirliği içinde hazırlanacak 
uygulama usul ve esaslarını ve protokol kapsamında düzenlenecek faaliyetleri, eğitim yöneticisi, 
öğretmen, personel, öğrenci ve velileri bilgilendirmek amacıyla il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 
duyurmak.

6.1.2.Federasyon ile işbirliği halinde Protokol kapsamında çalışma yapılacak okulları, 
düzenlenecek proje çalışmaları, kulüp çalışmaları, sportif aktiviteler, geziler, kurs, seminer, 
konferans gibi sosyal, kültürel etkinlik ve eğitimler ile içeriklerini belirlemek; planlama, 
organizasyon, uygulama; her türlü gözetim, izleme, denetim ve rehberlik faaliyetini ilgili 
mevzuata göre yapmak.

6.1.3.Yapılacak faaliyetlerle ilgili Federasyon ile ortaklaşa belirlenen kulüplerin kurulmasına 
imkân tanımak ve koordine etmek.

6.1.4.Federasyon yetkilileri ve temsilcilerinin protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalarla 
ilgili okul müdürlüklerini ziyaret etmelerine ve tanıtım yapmalarına imkân sağlamak.

6.1.5.Federasyon temsilcileri ile işbirliği içerisinde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Genel 
Müdürlüğe bağlı eğitim kurumlarında çalışmalar için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

6.1.6. İmam hatip okulları beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişim, bilgi ve tecrübe 
paylaşımları konusunda Federasyon personelinin işbirliği yapmasına, görüş alışverişinde 
bulunmasına, uzman kadroların kurumlarda karşılıklı eğitim vermesine imkân vermek.

6.1.7.İhtiyaç olması halinde okul binaları, pansiyonlar, spor salonları ve sahaları, uygulama 
mekânları vs. okul ve eklentilerinin kullanımına imkân sağlamak.

6.1.8. Çalışmaların etkin, düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için Genel Müdürlüğü ilgilendiren 
konularda her türlü işbirliğini yapmak ve gereken desteği vermek.

6.2. İl/İlçeMillî Eğitim Müdürlükleri’nin Yükümlülükleri:
6.2.1.Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve uygulama esaslarını, eğitim 

yöneticisi, öğretmen, personel, öğrenci ve velileri bilgilendirmek amacıyla okul müdürlüklerine 
duyurmak.

6.2.2. Çalışmaların uygulanacağı okul ve eklentileri, öğrenci ve öğretmenleri Federasyon ile 
işbirliği halinde belirlemek ve hazır bulunmalarını sağlamak.

6.2.3.İşbirliği yapılacak proje ve alanlara yönelik yeterli insan kaynağını (eğitim yöneticisi, 
öğretmen, usta öğretici, personel, öğrenci) ilgili mevzuata göre görevlendirmek, mekân desteği 
sağlamak ve okullarda gereken önlemleri almak.

6.2.4.Protokol kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Federasyon tarafından hazırlanan 
tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacak afiş, flama, broşür, kitap, dergi, CD, belgesel, 
film, video vb. e-içerikler gibi yazılı, görsel ve dijital materyallerin ilgili mevzuatına uygunluğu 
hususunda kontrolünü yaparak gerekli onayı vermek ve okul/kurumlara dağıtılmasını sağlamak.

6.2.5. Yapılacak faaliyetler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin mevzuata göre yürütülmesini 
sağlamak ve denetimini yapmak.

6.3. Okul Müdürlükleri’nin Yükümlülükleri
6.3.1.Yapılacak çalışmalarla ilgili yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velileri 
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bilgilendirmek, faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek, katılımlarını sağlamak.
6.3.2. Faaliyetlerle ilgili, gerek görüldüğü takdirde Federasyon ile işbirliği halinde Güreş Spor 

Kulübü kurmak.
6.3.3. Güreşle ilgili sportif yetenek taraması ile yetenekli öğrencilerin belirlenmesini ve güreş 

eğitiminden çıkarılacak öğrencilerin tespitini Federasyonla birlikte gerçekleştirmek.
6.3.4.Protokol kapsamında okul içi ve dışında gerçekleştirilecek etkinlikleri, ilgili mevzuat 

doğrultusunda yürütmek.
6.3.5. Etkinlik, kurs, seminer ve yarışmalar için gerekli derslik, ofis çalışma odası, atölye, 

konferans salonları, spor salonları, spor odaları ve açık-kapalı spor alanları vs. mekânları hazır 
bulundurmak.

6.3.6.Federasyon tarafından hazırlanan afiş, broşür, pankart, kitap, dergi vb. eğitim ve 
görünürlük materyallerinin ilan edilmesini sağlamak.

6.3.7.Etkinlik ve yarışmalarda görev alacak öğretmen ve öğrencileri Federasyon ile birlikle 
belirlemek.

6.3.8.Okul dışı etkinlik, kurs, seminer, kamp ve çalışmalara katılacak istekli öğrencilerin 
velilerinden yazılı izin dilekçesi almak. 

6.4. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı:
6.4.1.Protokol kapsamında taraflarla işbirliğinde ata sporumuz güreş başta olmak üzere 

geleneksel ve modern spor dallarında öğrenci ve öğretmenlerin gelişimlerini desteklemek 
amacıyla kulüp çalışması, proje çalışmaları, sportif aktiviteler, eğitim, seminer, kurs, konferans, 
toplantı, sergi, atölye çalışması, gezi, yarışma, kamp, yaz/kış okulu, spor organizasyonu vb. 
etkinlikler ilgili mevzuat çerçevesinde planlamak; program içeriğini, akışını, okul içi/dışı uygulama 
mekânlarını; millî sporcu, antrenör, konuşmacı, öğretim üyesi, araştırmacı, rehber, panelist, 
uzman, eğitmen vs. personeli belirlemek; gerekli ekip ve ekipmanlar ile tadilat, değişiklik ve 
tefrişatlar yaparak fiziki mekânları hazır hale getirmek, güreş minderi olmayan salonların güreş 
minderlerini temin etmek; organizasyon ile uygulamaya yönelik her türlü gözetim, izleme ve 
rehberlik faaliyetini gerçekleştirmek.

6.4.2.Protokol kapsamında kulüp kurulacak imam hatip ortaokulları, imam hatip liseleri ve 
spor projesi/programı uygulayan imam hatip okullar ile uygulanacak programları, il/ilçe Millî 
Eğitim Müdürlükleri ile birlikte belirlemek.

6.4.3.Protokol kapsamındaki çalışmalar hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi, gerekli tanıtımların 
yapılması, destek sağlanması ve paylaşımın arttırılması amacıyla, web sayfası, e-posta grupları 
oluşturmak, sosyal medya uygulamalarından yararlanılmasına imkân tanımak.

6.4.4.Spor projesi/programı uygulayan imam hatip okullarına eğitim, uzman, materyal, 
danışmanlık vb. destek sağlamak.

6.4.5.Çalışmaların etkin, düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için Federasyonu ilgilendiren 
konularda her türlü işbirliğini yapmak ve gereken desteği vermek.

6.4.6.Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili il raporunu hazırlayarak, yılda bir il milli eğitim 
müdürlüklerine; genel merkez raporunu hazırlayarak yılda bir Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne 
göndermek.

YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 7. Federayon ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ortaklaşa belirlenen tarih ve 
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şartlarda, her yıl başta güreş olmak üzere Türkiye geneli İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri 
arası spor yarışmaları düzenler. Yarışmaların organizasyonu Federasyon tarafından yapılır, Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü ise gerekli duyuru ve tanıtım çalışmalarından sorumludur.

Madde 8. Federasyon, gerçekleştirilecek faaliyetlerin giderleri; yazılı, görsel ve dijital 
materyaller vb. tüm maliyetler için uygun göreceği kurum ve kuruluşlarla kendi belirleyeceği 
şartlarda Genel Müdürlüğün de onayını aldıktan sonra sponsorluk temin etme ve reklam alma 
hakkına sahiptir.

Madde 9. Taraflar çalışmaların uygulanmasına zemin oluşturma ve koordinasyon sağlama 
yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli olduğu hallerde, tanıtım amaçlı yazılı, görsel ve 
dijital alanlarda karşılıklı onay alınarak birbirlerinin logo veya unvanlarını kullanabilirler.

Madde 10. Kurslarda verilecek eğitimler öncelikle imam hatip ortaokulları ile imam hatip 
liseleri eklentilerinde, gerekli görülmesi halinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması 
şartıyla Federasyon ile il/ ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birlikte belirlenecek yerlerde de 
yapılır.

Madde 11. Organizasyonlarda, öğrenci ve diğer katılımcılardan hiçbir ad altında ücret 
alınmaz, taraflar birbirlerine ücret ödemezler.

Madde 12. Protokol tarafları protokolde yer alan yükümlülüklerini ve yetkilerini hiç bir ad 
altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.

Madde13.Bu protokol kapsamında yapılacak çalışmalar, Türkiye genelinde gerçekleştirilir.
Madde 14.Protokolde yer almayan hususlar ile uygulamada karşılaşılan güçlük ve 

uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla, uygulamaya yönelik yenileme/düzeltme/ilave talepleri, 
karşılıklı mutabakat halinde öncelikle ilgili mevzuatına göre karara bağlanır ve tarafların yazılı 
onayı ile uygulamaya konulur. Bu değişiklikleri gösterir belgenin taraflarca imzalanarak, imzalı 
protokol metnine eklenmesi, ek bir protokole ihtiyaç bırakmadan uygulama için yeterli olacaktır. 
Mevzuatta bulunmaması durumunda ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma 
kuralları çerçevesinde çözümlenir.

Madde 15.Tarafların karşılıklı mutabakatı ile protokol feshedilebilir. Protokolün feshine neden 
olacak çekilmeler, söz konusu taraflara yasal bir yükümlülük getirmez. Protokol bitiminde devam 
eden etkinliklerin tamamlanması sağlanır.

Madde 16.Bu protokolün süre sınırlaması yoktur. Federasyon, uygulama sürecindeki maddi 
kayıp ve harcamalarını gidermek için hukuki yollara başvuramaz.

Madde 17.Bu protokol 17 (on yedi ) madde ve 6 (altı) sayfadan ibaret olup iki nüsha olarak 
10/12/2018 tarihinde taraflarca okunup imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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YILDIZLAR DÜNYA ŞAMPİYONLARIMIZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-07-02 Zagrep Hamza Alaca Serbest Stil 60 1.

2018-07-02 Zagrep Muhammet Hamza Bakır Greko-Romen 110 1.

2018-07-02 Zagrep Serhat Kırık Greko-Romen 60 1.

YILDIZLAR DÜNYA İKİNCİLERİMİZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-07-02 Zagrep Ömer Ağtaş Serbest Stil 92 2.

YILDIZLAR DÜNYA ÜÇÜNCÜLERİMİZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-07-02 Zagrep Ahmet Yücel Serbest Stil 45 3.

2018-07-02 Zagrep Osman Ayaydın Greko-Romen 92 3.

YILDIZLAR AVRUPA ŞAMPİYONLARIMIZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-05-14 Üsküp Hamza Alaca Serbest Stil 60 1.

2018-05-14 Üsküp Muhammet Hamza Bakır Greko-Romen 110 1.

2018-05-14 Üsküp Adem Burak Uzun Serbest Stil 51 1.

YILDIZLAR AVRUPA İKİNCİLERİMİZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-05-14 Üsküp Osman Ayaydın Greko-Romen 92 2.

2018-05-14 Üsküp Vahide Nur Gök Kadınlar Serbest Stil 73 2.

2018-05-14 Üsküp Halil Gökdeniz Serbest Stil 48 2.

2018-05-14 Üsküp Elif Işkın Kadınlar Serbest Stil 40 2.

YILDIZLAR AVRUPA ÜÇÜNCÜLERİMİZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-05-14 Üsküp Tolga Akyüz Serbest Stil 65 3.

2018-05-14 Üsküp Abdullah Ateş Greko-Romen 71 3.

2018-05-14 Üsküp Çağrı Can Bayram Serbest Stil 92 3.

2018-05-14 Üsküp Muhammet Çavuş Serbest Stil 71 3.

2018-05-14 Üsküp Mert İlbars Greko-Romen 55 3.

TÜRK GÜREŞİ 2018 YILINDA ALT YAPILARDA AVRUPA VE 
DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR
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GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONLARIMIZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-09-17 Trnava Kerim Kazım Kamal Greko-Romen 55 1.

2018-09-17 Trnava Arif Özen Serbest Stil 86 1.

GENÇLER DÜNYA ÜÇÜNCÜLERİMİZ

Tarih Yer  Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-09-17 Trnava Erkan Ergen Greko-Romen 72 3.

2018-09-17 Trnava Muhitdin Sarıçicek Greko-Romen 82 3.

2018-09-17 Trnava Erhan Yaylacı Serbest Stil 92 3.

GENÇLER AVRUPA ŞAMPİYONLARIMIZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-07-30 Roma Zeynep Yetgil Kadınlar Serbest Stil 53 1.

2018-07-30 Roma Ramazan İshak Sarı Serbest Stil 79 1.

2018-07-30 Roma Arif Özen Serbest Stil 86 1.

GENÇLER AVRUPA İKİNCİLERİMİZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-07-30 Roma Aynur Erge Kadınlar Serbest Stil 50 2.

2018-07-30 Roma Feyzullah Aktürk Serbest Stil 97 2.

2018-07-30 Roma Ayşegül Özbeğe Kadınlar Serbest Stil 76 2.

GENÇLER AVRUPA ÜÇÜNCÜLERİMİZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-07-30 Roma Cihat Ahmet Liman Greko-Romen 55 3.

2018-07-30 Roma Eda Tekin Kadınlar Serbest Stil 55 3.

2018-07-30 Roma İsmail Gün Greko-Romen 67 3.

2018-07-30 Roma Aslı Demir Kadınlar Serbest Stil 65 3.

2018-07-30 Roma Erhan Yaylacı Serbest Stil 92 3.

2018-07-30 Roma Kadriye Aksoy Kadınlar Serbest Stil 68 3.

2018-07-30 Roma Oktay Güngör Serbest Stil 125 3.
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U23 DÜNYA ŞAMPİYONLARIMIZ

Tarih Yer Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece
2018-11-12 Bükreş Cengiz Arslan Greko-Romen 72 1.
2018-11-12 Bükreş Buse Tosun Kadınlar Serbest Stil 72 1.

U23 DÜNYA İKİNCİLERİMİZ

Tarih Yer  Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-11-12 Bükreş Osman Yıldırım Greko-Romen 130 2.

2018-11-12 Bükreş Ayşegül Özbeğe Kadınlar Serbest Stil 76 2.

U23 DÜNYA ÜÇÜNCÜLERİMİZ

Tarih Yer  Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-11-12 Bükreş Fatih Cengiz Greko-Romen 77 3.

2018-11-12 Bükreş Kerim Kazım Kamal Greko-Romen 60 3.

2018-11-12 Bükreş Enes Uslu Serbest Stil 70 3.

U23 AVRUPA ŞAMPİYONLARIMIZ

Tarih Yer  Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-06-06 İstanbul Buse Tosun Kadınlar Serbest Stil 68 1.

2018-06-06 İstanbul Zeynep Yetgil Kadınlar Serbest Stil 53 1.

2018-06-04 İstanbul Kerim Kazım Kamal Greko-Romen 60 1.

U23 AVRUPA İKİNCİLERİMİZ

Tarih Yer  Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-06-08 İstanbul Arif Özen Serbest Stil 86 2.

2018-06-08 İstanbul Enes Uslu Serbest Stil 70 2.

2018-06-06 İstanbul Evin Demirhan Kadınlar Serbest Stil 50 2.

2018-06-04 İstanbul Cengiz Arslan Greko-Romen 72 2.

2018-06-04 İstanbul Ekrem Öztürk Greko-Romen 55 2.

2018-06-04 İstanbul Osman Yıldırım Greko-Romen 130 2.

U23 AVRUPA ÜÇÜNCÜLERİMİZ

Tarih Yer  Adı ve Soyadı Stil Sıklet Derece

2018-06-08 İstanbul Hüseyin Mehmet Civelek Serbest Stil 125 3.

2018-06-08 İstanbul Ertuğrul Kahveci Serbest Stil 61 3.

2018-06-08 İstanbul Semih Yazıcı Serbest Stil 92 3.

2018-06-06 İstanbul Aslı Tuğcu Kadınlar Serbest Stil 65 3.

2018-06-06 İstanbul Elif Hüseyin Yanık Kadınlar Serbest Stil 55 3.

2018-06-04 İstanbul Burhan Akbudak Greko-Romen 82 3.

2018-06-04 İstanbul Fatih Cengiz Greko-Romen 77 3.

2018-06-04 İstanbul Süleyman Erbay Greko-Romen 97 3.


