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Değerli okurlarımız, güreşte başarıyı meydana getiren faktörleri düşündüğü-
müzde; en önemlilerden biri de iletişimdir. Federasyon olarak imkanlar dahilinde 
yazılı yayın yolu ile güreşimizin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını umdu-
ğumuz bültenin ilk sayısını sizlere sunuyoruz. 

Her alanda olduğu gibi, bilgi ve yenilenmenin yolu paylaşmaktan geçer. Güreş-
te istenilen başarılara uluşmak için öncelikle eğitim ve bilgi paylaşımı olmalıdır. 
Özellikle en kalıcı iletişim araçlarından biri olarak kabul ettiğimiz yazılı yayının ge-
lecek kuşaklara da bilgi birikimi sağlayacağına inanmaktayız.

Bültenimizin içeriğini başta antrenör, sporcu ve hakem eğitimini kapsayan gün-
cel bilgi birikimini yenileyen konular oluşturacaktır. Genellikle güreşte yapılmış 
akademik araştırma ve makaleler bültenlerimizin temel konuları olacaktır. 

Ayrıca, bültenlerimizin konuları arasında uluslararası şampiyonalar, sporcu 
kampları, antrenör seminerleri ile kurslarla ilgili bilgi ve dökümanları sizlere ulaş-
tırmayı amaçlıyoruz.

Bültenimizin Güreş camiasına ve Türk Güreşine yararlı olmasını dilerim.

Musa AYDIN
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
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1.GİRİŞ 

Plan, bir amaca bir hedefe ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterirken, planlama; bir ant-
renörün ileriye bakmasına, gelecekte yapacaklarını tasarlamasına ve kendine açık olan imkanları bulma-
sına yardım eden bir süreç olarak düşünülebilir. Bu anlamda planlama, antrenörün yüksek performans 
sporcusu yetiştirmede sürecin ilk aşamasını oluşturan en önemli fonksiyonudur. Başarılı bir planlama 
için öncelikle planı hazırlayan antrenörlerin/kişilerin bilgi, tecrübe, zekâ düzeylerine ve özellikle de gele-
ceği şimdiden tahmin etme yeteneklerine bağlıdır. 

Planlama, akıllı bir yönetim biçimi olarak, antrenör planlama sayesinde ne yapılacağını, ne yapması 
gerektiğini ve neler yapmak istediğini önceden düşünme imkanı bulur. Planlama sayesinde antrenör 
belirli bir antrenman hedefini yakalayabilmeye, amaçlanan sportif performansa erişebilmeye yönelik, 
antrenman yapılaşması için gerekli detayların sistematiğini oluşturabilir.

Antrenman planı; öngörülen amaca/hedefe ulaşabilmek için antrenman elementlerinin, yarışmaların, 
araç-gereçlerin ve çeşitli önlemlerin tek tek sistematik olarak tasarımıdır. Planların pratikte gerçekleşip 
gerçekleşemeyeceği garanti etmek mümkün değildir. Çünkü, önceden düşünülemeyen hastalık, sakatlık, 
hava koşulları, maç ertelemeleri gibi planda zorunlu değişiklikler olabilir. Bu anlamda planlar belli bir 
esnekliğe sahip olma zorundadır. Antrenör için en iyi planlama, geçiş döneminde yapılabilir. Çünkü sezon 
bitmiştir, bir önceki sezon içinde yapılanları/yapılanamayanları tecrübesiyle daha iyi bir değerlendirme 
olanağı bulabilir ve bir sonraki sezonu daha iyi planlayabilir.

Bazı spor bilimciler, “her hangi bir branşta mükemmel olabilmek için 10 yıl yoğun bir şekilde 
antrenman/eğitim gerektiğini” söylüyorlar(Bompa). Bilimsel araştırmalarda, yetenekli bir sporcunun 
elit seviyeye ulaşması için 8 ila 10 yıllık bir eğitim alması sonucunu çıkarmaktadırlar (Bloom, 1985; Eri-
csson et al., 1993; Ericsson and Charness, 1994). 

Bu durumda yüksek performans için, sporcunun normal koşullarda ya 10 yıl yoğun antrenman yada 
10 000 saat antrenman yapmış olma zorunluluğunu getirmektedirler. Bunu Bulgarların ünlü güreş ant-
renörü Makayeev, “Elit düzeyde bir güreşçinin yılda 1200 saat antrenman ve 70-80 maç yapması ge-
rektiğini”, yine “bir güreşçinin elit düzeye gelebilmesi içinde 5 yıl ulusal, 3 yılda uluslararası deneyime 
sahip olması gerektiğini” ifade etmektedir. 

1.1. Plan Tipleri Çeşitleri 

•	 Uzun (Perspektif) planlar.( Olimpik periyod/olimpic siklus)

•	 Yıllık planlar(makro plan/makro siklus)

•	 Aylık veya haftalık planlar(mezo siklus/micro siklus)

•	 Günlük planlar

Dr. Öğr. Üyesi Celal TAŞKIRAN

TGF Eğitim Kurulu Koordinatörü

GÜREŞTE YILLIK ANTRENMAN PLANLAMASI
(PERİYODLAMA)
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Uzun (Perspektif) Planlar; Yıllara yönelik planlara “perspektif planlar” veya “çerçeve palanlar” olarak 
adlandırılır. Genellikle bir olimpik periyodunu (2016-2020) kapsayacak şekilde 4 yıllık planlar çoğunlukla 
olmaktadır. Avrupa’da çocukların gelişimi için 8-16 yıllık planlar da yapılmaktadır. Bir yaşam boyu sür-
dürülen planlar da vardır. Perspektif planlar yıllık planlara bölünürler. Yıllık planlar oluşturulur ve yıllık 
planların periyodlamanın bütün özelliklerini taşırlar.

Aylık veya Haftalık Antrenman Planları; Haftalık antrenmanın planlanması; çalışmanın amacı, yük-
lenme yoğunluğu ve o haftada yapacağımız antrenmanın ağırlık merkezi , yıllık antrenman planının te-
mel amaçlarının uzantısıdır. Yapılacak antrenman sayısı, karakteri, yıllık periyodlamanın dönemlerine ve 
antrenmanların amaçlarına göre değişir. Genellikle haftanın ilk günü hafif, ortalarına doğru ağır yüklen-
meler, sonuna doğru düşürülür.

Günlük Antrenman Planı; Her günlük antrenmanın mutlaka bir amacı olmalı. (“Ne çalışılacak”, “spor-
cunun nesi geliştirilecek” tespit edilmiş olmalı). Antrenman içeriği sporcunun yaşına, gelişim durumuna, 
periyodlama dönemine ve dış faktörlere göre yapılmalıdır. 

Günlük Antrenman Dört Bölümden oluşur. 

a) Giriş bölümü, 

b) Hazırlık 

c) Esas bölüm, 

d) Bitiriş bölümü

Giriş bölümü; selamlama, yoklama, antrenmanın amacının ve ne yapılacağının açıklanması gibi ko-
nuları içerir. Hazırlık bölümü; genel ve özel ısınma çalışmaları ile organizma önündeki ağır yüklenmeye 
hazırlanır. Esas bölüm; genellikle

I. Motorik özelliklerin geliştirilmesi (periyoda bağlı olarak)

II. Teknik-taktik çalışmaları

III. Eğitsel oyunlar, antrenman maçları yapılabilir.

Bitiriş Bölümü; organizmayı sakinleştirici ve dinlendirici alıştırmalar yapılır (jogging, esnetmeler, ma-
sajlar). Antrenmanın bir değerlendirilmesi.

Günlük Antrenmanın Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar;

•	 Alıştırmaların yoğunluğu basamaklamalı yükselmeli. 

•	 Doğru ve uygun alıştırmalar seçmeye çalışılmalı. 

•	 İlgiyi ayakta tutmaya çalışılmalı. 

•	 Alıştırmalar gösterilmeli ve açıklanmalı.

•	 Hatalar görülmeli ve düzeltilmeli.

•	 Yeni görevler verilmeli ve görevler açıklanmalı.

•	 Düzeni ve disiplini sağlamalı.

2. PERİYODLAMA (YILLIK ANTRENMAN PLANI) 

Periyod kelime olarak, dönem, devir, süre, çağ anlamlarına gelirken, periyodlama; dönemlendirme 
olarak açıklanabilir. Sporda periyodlama; bir yılı üç farklı çalışma gerektiren dönemlere ayırarak daha 
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verimli bir çalışma sezonu geçirmek için yapılan bir düzenleme bir planlamadır. Bu dönemler temelde 
hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve geçiş dönemi olarak, özelde ihtiyaç durumuna göre de hazırlık 
dönemi; genel ve özel hazırlık olarak, müsabaka dönemi; hazırlık maçları ve esas müsabaka dönemleri 
şeklinde de oluşturulabilir. 

Periyodlamanın amacı: yüksek performans beklenen sporcuların yıl içinde tercih ettikleri bir veya 
iki müsabakada en üst düzeyde form yakalamalarını ve yarışmalardan en iyi sonuçları almalarını amaç-
lamaktır. Her dönemin farklı çalışmalarıyla sporcuyu müsabaka gününde en iyi seviyeye çıkarmayı 
başarabilmektir.

Periyodlamanın tarihçesine baktığımızda çok eskilere gittiğini görüyoruz. İlk Antik Olimpiyatlarında 
(M.Ö.776-M.S.393), oyunlar başlamadan öncesi belli bir zaman diliminde hazırlık ve sonrasında dinlen-
me evrelerinin olduğunu tarih kitapları yazmaktadır. 1896 Modern Olimpiyatlarında ise; ilk defa Alman 
antrenörler 1936 Berlin için 4 yıllık ve yıllık antrenman programlarıyla sporcularını hazırladıklarını gö-
rüyoruz. Bunu, Sovyetler Birliği II. Dünya savaşından sonra ilk defa 1952 Helsinki’ye yıllık planlamalarla 
hazırlanarak takip ediyor. Sonraki yıllarda Sovyetlerin meşhur antrenman bilimcisi Makaveyev Sovyet 
sporcular için yıllık antrenman planları yapıyordu.

2.1. Periyodlama İçin Gerekli Koşullarlar

Bir antrenman periyodlaması yapabilmek için her şeyden önce çeşitli bilgilere ihtiyacımız 
bulunmaktadır. 

Bunlar;

•	 Periyodlaması yapılacak güreşçilerle ilgili bilgiler, özel antrenman ihtiyaçları bilinmesi, (İhtiyaç 
analizi yapma, bunu en iyi testlerle öğrenebiliriz)

•	 Gelecek yılın yarışma takviminin olması,

•	 Bir önceki yılın analizi yapılması ve geri bildirimleri olumlu kullanılması,

•	 Periyodlamanın amaçlarının belirlenmesinde metodik sıranın izlenmesi, yani planlamada öncelik 
sırası; Fiziksel hazırlık, Teknik hazırlık, Taktik hazırlık, Psikolojik hazırlık şeklinde olması,

•	 Yılın en önemli yarışmalarının belirlenmesi ve zirvelerin (uçların) tespit edilmesi, tek zirve mi, 
yoksa iki zirve mi? Bilinmesi gereken zirveler çoğaldıkça performansların düşeceğidir.

•	 Güreş ve güreşçiler için testler ve standartların belirlenmesi, (Her iki ayda bir testlerle gelişme 
izlenmesi ve yüklenmelerin sonuçlara göre oluşturulması) 

•	 Çalışma koşulları tespit etmeli (sporcunun, kulübün, zaman, saha, salon, araç-gereçleri)

•	 Antrenör sporcuların ne kadar gelişme gösterebileceğini tahmin edebilmesi (fiziksel, teknik, 
taktik, v.b.)

 2.2. Periyodlama nasıl yapılır?

Yıllık antrenman planı hazırlanırken periyodlama genellikle iki biçimde yapılır. Genellikle tek yada çift 
zirveli (uçlu) yapılırken daha fazla uçlu da yapılabilir, Ancak sportif verimi az olur. En iyi verim tek zirveli 
(uçlu) periyodlamadadır. Güreş sporunda genellikle çift zirveli (çift uçlu) antrenman periyodlaması yapı-
lıyor. Sikletinde en iyi tek güreşçi olunca; hem Avrupa Şampiyonası için hem de Dünya Şampiyonası için 
planlama yapılması gerekir. Öncelikle yarışma takvimi, ön koşullar, iklim şartları, objektiflik, bioritim gibi 
temel ilkeler göz önüne alınır. 
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Şekil:1 Güreş için iki zirve hedefli antrenman planlaması

Güreşte genellikle Avrupa şampiyonaları Mart ayının sonunda, dünya şampiyonaları Eylül ayının 
ortasında yapıldığını düşündüğümüzde, sezon 1 Ekimde başlayıp, 31 Ekimde sonlanır. Böyle olunca                 
1 Ekim-15 Nisan arası birinci periyod, 15 Nisan-31 Ekim ikinci periyod olarak planlanabilir.

Şekil:2 Güreş için iki zirveli (uçlu) antrenman planlaması

Şekil:3 Antrenmanların dönemlere göre kapsamları ve yoğunluklarındaki değişkenlikler
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Şekil:4 periyodlamanın dönemlerine göre genel özel çalışma ilişkileri

2.3. Dönemler ve Yapılacak Çalışmalar 

Genel olarak periyodlamanın üç dönemi bulunur. Bunlar hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve geçiş 
dönemidir.

2.3.1.Hazırlık dönemi: Bu dönemde geliştirilecek özellikler; başta kalp-dolaşım ve solunum sistemi 
ile motorik yetiler (kuvvet, sürat, beceri, dayanıklılık, hareketlilik,) en üst düzeye çıkarılacak kapasite 
artışı çalışmalar ağırlıklıdır. Bu çalışmalarla daha sonra yapacağı şiddetli antrenmanlara bir alt yapı oluş-
turulur. Daha çok sporcunun eksiği olan veya ihtiyacı olan özelliklere öncelik verilmelidir. Örneğin; çabuk 
kuvvet eksikse, çabuk kuvvete ağırlık verilir. Antrenmanların kapsamı geniş tutularak genel kapasite 
arttırılmaya çalışılır. Branşın dayanıklılık özelliklerine yönelik ağırlık çalışmaları yapılır. Hazırlık dönemi 
genellikle ikiye ayrılır. Genel hazırlık ve Özel hazırlık dönemi olarak ikiye ayrılabilir. Bunun dışında I. Ha-
zırlık veya II. Hazırlık diye de ayrılabilir. 

•	 Genel hazırlıkta; daha çok kapasite artışı için kalp dolaşım sistemi, motorik özelliklerin geliştiril-
mesi çalışmaları yapılır. Branşa özgü çalışmalar daha azdır. Bu takımın veya sporcunun durumu-
na bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Hazırlık döneminde fiziksel gelişim çalışmaları, antren-
manın % 70-80’ini, özel hazırlık (branş çalışmaları tek-tak ) % 20-30 olabilir. Bu dönemde sporcu 
ve takımların eksikleri giderilecek biçimde düzenlenir. Öncelik fiziksel gelişim olmalı. Teknik tak-
tik çalışmaları daha çok tekniklerin eğitimi ve düzeltilmesi gibi çalışmalar yapılır. Çalışmalarda 
yüklenme kapsamı yüksek, yüklenme yoğunluğu az olmalı, ikisi de yüksek olamaz.

•	 Özel hazırlıkta; Genel güç geliştirici alıştırmalara devam edilir, kademeli olarak özel geliştiri-
ci (teknik, taktik) çalışmalara aktarılır. Yüklenme kapsamı düşürülür ve yoğunluk artar. Spora 
özgü ve müsabaka koşullarına uygun çalışmalara yer verilir. Bu dönemde fiziksel ve özel hazırlık 
oranları % 60-40 veya 50-50 gibi birbirine yakındır. Genel hazırlıkta temel kuvvet çalışılırken, 
özel hazırlıkta çabuk kuvvet gibi kısa, yoğunluğu fazla çalışmalar yaptırılır. Sağlıklı ve mükem-
mel bir hazırlık dönemi için en az 3-4 aylık bir zamana ihtiyaç bulunur. Örneğin; güreşte iki tane 
hazırlık döneminde 6 aylık bir gelişim olanağı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde iyi bir planlama 
ile ciddi kapasite artışları sağlanabilir.
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Hazırlık Döneminin Ana Amaçları

•	 Organ sistemlerini mükemmel hale getirmek (kalp dolaşım, solunum sistemleri, metabolik sis-
temi v.b.)

•	 Genel ve özel kondisyonel nitelikleri en üst seviyeye çıkarmak,

•	 Teknik, taktik, psiko-sosyal, entelektüel nitelikleri geliştirmek

Hazırlık Döneminde Yapılabilecek Antrenman Örnekleri;

•	 Aerobik güç antrenmanı

•	 Anaerobik gücü geliştirmek için interval antrenman

•	 Maksimal kuvvet antrenmanı

•	 Çabuk kuvvet antrenmanı

•	 Kuvvette devamlılık antrenmanı

•	 Motorik özellikler için istasyon çalışmaları

•	 Performans testleri (aerobik, anaerobik, kuvvet, sürat v.b.)

•	 Genel kondisyon antrenmanı

•	  Güreş için eğitsel oyunlar

•	 Güreş tekniği geliştirme,

Şekil:5 Hazırlık dönemi yüklenme grafiği

2.3.2. Müsabaka Dönemi; Resmi yarışmaların yapıldığı dönemdir. Güreş sporunda I. ve II. yarışma 
dönemi diye ikiye ayrılabilir. 

Bu dönemin iki amacı vardır.

•	 En üst düzeyde sportif forma erişme çalışmalar.

•	 Kazanılan sportif formu koruma çalışmaları
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Bu dönemde yapılacak antrenmanın kapsamı düşük, yüklenme yoğunluğu yüksektir. Bu dönemde ya-
pılacak çalışmaların yüzdeleri branşa özgü olanları fazla, fiziksel çalışmalar azdır. Örneğin; %70 teknik, % 
30 fiziksel çalışma gibi. Yarışma döneminde özel, teknik, taktik, kompleks ve oyunsal maç tipi çalışmalar 
ağırlıklıdır. Ancak hazırlık döneminde kazanılan fiziksel özellikler (kapasite) devam etmesi için fiziksel ça-
lışmalar olmalıdır. Bu dönemde teknik taktik çalışmalar ve bunların yarışma koşullarında uygulanmaları 
ağırlıklıdır. Yarışma döneminin II. yarısında yüklenme yoğunluğu daha fazladır. Haftada 5-7 antrenman, 
bunlardan en az ikisi maksimal yüklenme yoğunluğunda olmalıdır.

2.3.2.1. Müsabaka döneminin genel hedefleri;

•	 Yarışma deneyimi kazanma

•	 Psikolojik etmenlerin sporun özelliklerine göre sürekli gelişimi

•	 Genel fiziksel hazırlığı korumak,

•	  Kişinin teorik bilgi düzeyini yükseltmek.

2.3.2.2. Müsabaka Döneminde Yapılabilecek Antrenman Türleri; 

•	 Teknik geliştirme çalışmaları

•	 Teknik–taktik çalışmalar

•	 Teknik düzeltme çalışmaları

•	 Teknik kombine çalışmaları

•	 Antrenman müsabakaları

•	 Resmi müsabakalar

•	 Güreşe özgü dayanıklılık çalışması

•	 Güreşe özgü sürat çalışmaları

•	 Özel kondisyon antrenmanı

•	 Maç analizleri

Şekil:6 Müsabaka dönemi yüklenme grafiği
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2.3.3. Geçiş Dönemi; En kısa periyodlardan olup, 15-45 gün arasında olur.

Bu dönem ölü sezon değil, diri sezondur ve, aktif dinlenme esastır. 

Geçiş Döneminin Temel Amacı:

•	 Sporcunun fizyolojik ve psikolojik açıdan yeniden toparlanmasını sağlamak,

•	 Sakatlıkların tedavisini yapmak,

•	 Kazanılan becerilerin (teknik-taktik) muhafaza edilmesi

Geçiş dönemindeki çalışmaların hem kapsamı hem de yoğunluğu düşüktür. Sporcu bu dönemde yo-
ğun çalışmalar stresli müsabakalardan dolayı fiziksel ve psikolojik bitkinliğe sahiptir. Bunların bu dö-
nemde rehabilite edilmesi gerekir. Dönemin tüm yorgunluğunu, sakatlıklarını, olumsuzluklarını bırakıp 
yeni bir sezona başlayacaktır. Yarışma döneminde sürekli branşa dönük çalışmalar çok olduğundan geçiş 
döneminde bunlara çok az yer vermek gerekir.

Ancak bazı maç analizleri, teknik-taktik hataların değerlendirilmesi yapılabilir. Bu dönemde çalışma-
lar daha çok fizikseldir. Fakat farklı hoşlandıkları spor branşlarının yapılması şeklinde olması, hem spor-
cuyu aktif dinlendirir hem de eğlendirir. Örneğin; yüzme, tenis, jogging, ayak tenisi, futbol v.b. çalışma-
lar. Hem çalışma sayısı hem de süreleri az, yüzdeleri % 70-80 fiziksel, 20-30 özel olmalı. Bu döneme ölü 
dönem denilir ve hiçbir şey yapılmazsa; hazırlık ile yarışma döneminde kazanılan özellikler yitirecek ve 
tekrar kazanmak için uzun süre çalışmak zorunda kalacaktır. Çünkü sporcu kazanımlarını 72 saat sonra 
kaybetmeye başlar. Halbuki bu dönemi aktif geçirecek olursa bulunduğu düzeyi koruyup II. sezona kal-
dığı yerden başlayarak, her sezon sürekli bunu arttırma olanağı bulabilecektir

Şekil:7 Geçiş dönemi yüklenme grafiği
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Şekil:8 Antrenman periyodlamanın sayısal verilerinin bir örneği.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Antrenman planlaması; sporun akıllı bir eğitim aracı olarak, aynı zamanda uluslararası yarışmalarda 
yüksek performans sporcusunu hedefine ulaşmasında en önemli bir faktör olarak uzun süreden beri kul-
lanılmaktadır. Tarihsel gelişimde Antik Olimpiyatlara kadar gitmesine rağmen, modern Olimpiyatlarda 
esas itibariyle ll. Dünya savaşı sonrası küresel güçler, sosyalist ve kapitalist bloklaşmasıyla planlı ant-
renmanlar yoğunlaşmaya başlar. 

Sonuçta bir antrenman periyodlaması; 

Üst düzey bir güreşçinin bir yıl içerisinde ne kadar antrenman yaptığını sayısal olarak ne kadar saat 
çalıştığını ve bir yılda kaç maç yaptığı gibi sayısal verileri kayıt altına almaktadır. Bu veriler bir sonraki 
planlamalarda önemli bir kaynak niteliği taşıyacak ve güreşçilerin başarılarını sağlamadaki etkisi olduğu 
kadar, bu başarının devamlılığını sürdürmede aynı oranda katkıda bulunacaktır.

Bu nedenle:

•	 Antrenörler üst düzey güreşçiler için yüksek verim sağlamak amacıyla, her yıl mutlaka antren-
man periyodlaması yapması,

•	 Bu planlamanın verimli uygulanabilmesi için ayda bir veya en az iki ayda bir performans testle-
riyle antrenmanların kontrol edilmesi, gerekli değişikliklerin yapılması,

•	 Yıllık antrenman periyodlamaların her sene yapılırken bir önceki yılların geri bildirimlerinin iyi 
kullanmaları önerilir.
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Son yıllarda güreşin popülaritesinin giderek azaldığı konusunda, kanaatlerinin yaygınlaştığı bir dö-
nemde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 2020 olimpiyatları programından çıkarılma gi-
rişimi Türkiye’de ve Dünya spor kamuoyunda adeta şaşkınlık yaratarak, büyük tepkilere neden oldu. Gü-
reşin tekrar olimpik programa alınması konusunda Dünya çapında yoğun kampanyalar başlatıldı. Antik 
çağlardan bu yana güreşin olimpik hareketin temel sporlarından olması nedeni ile Dünya güreş kamuo-
yunun yanı sıra, genel anlamda spor kamuoyunda da büyük üzüntü yarattı.

Toplumun her kesiminden insanların insanoğlunun ilk sporuna sahiplenme güdüsü, refleks olarak gü-
reşe destek verdi. Farklı politik dünyaları olan ABD, İRAN ve RUSYA gibi ülkelerin, güreşin olimpiyatlara 
geri dönmesi için ortak tavır alarak işbirliği yaptılar.

Dr. Ramazan SAVRANBAŞI
TGF Eğitim Kurulu Üyesi

SON KURAL DEĞİŞİKLİKLERİNİN 
GÜREŞE YANSIMASI

SON KURAL DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÜREŞE YANSIMASI

 

 

Dr. RAMAZAN SAVRANBAŞI

TGF Eğitim Kurulu Üyesi 

Son yıllarda güreşin,  popülaritesinin giderek azaldığı konusunda, kanaatlerinin yaygınlaştığı 

bir dönemde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından  2020 olimpiyatları programından 

çıkarılma girişimi Türkiye’de ve dünya spor kamuoyunda adeta şaşkınlık yaratarak,  büyük 

tepkilere neden oldu. Güreşin tekrar olimpik programa alınması konusunda dünya çapında 

yoğun kampanyalar başlatıldı. Antik çağlardan bu yana güreşin olimpik hareketin temel 

sporlarından olması nedeni ile dünya güreş kamuoyunun yanı sıra, genel anlamda spor 

kamuoyunda da büyük üzüntü yarattı.

Toplumun her kesiminden insanların insanoğlunun ilk sporuna sahiplenme güdüsü refleks 

olarak, güreşe destek verdi. Farklı politik dünyaları olan ABD, İRAN ve RUSYA gibi ülkeler 

güreşin olimpiyatlara geri dönmesi için ortak tavır alarak işbirliği yaptılar.
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Dünya Güreşinin İlk Kez Yaşadığı Bu Krizi “FELAKET” Olarak Dünya Güreş Tarihine Kaydedersek, 
Sanırım Fazla Abartmamış Oluruz!

UWW ve ulusal federasyonların Dünya çapındaki kampanyaları ile çabaları Dünya spor kamuoyunda 
büyük yankı yaptı. Buones Aires’te ki oylamada güreş birinci turda 49 oy alarak, beyzbol-softbol (24 oy) 
ve squash (22 oy) gibi sporları geride bırakarak, olimpiyat programına geri döndü. Ancak, olimpiyatların 
25 çekirdek spor dalından biri olmasa da, şimdilik çıkarılma tehlikesinden uzaklaşmış oldu. 

Dünya güreşinde yaşanan bu krize bir başka pencereden bakmamızda fayda vardır. 
Peki güreşin olimpik programdan dışlanma olayında yatan gerçek neydi?

Güreşte son 25-30 yıllık süreçte; (2013 Av. Şam. Tiflis’e kadar olan süreçte) müsabaka kuralları ile 
ilgili bir özeleştiri yaparsak; birkaç olumlu kural hariç (tartı-anında itiraz..), aramızdan acaba kaç kişinin 
kuralların uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yıllarca antrenör, sporcu, hakem, yönetici ve seyirci ve medya 
kesiminden herkes kurallardan yakınıp durdu. Bu kurallar güreşin gerçek değerlerinin mindere yansıma-
sına yetmiyor ve hatta engelliyor denildi!

Yani ürün iyi değil... 
Seyirci ürünü beğenmiyor!,  
İlgi göstermiyor!  
Seyircinin olmadığı yere medya gelmiyor ve güreş medyadan payını alamıyor!  
Güreş yeteri kadar haber değeri taşımıyor! 
Böylelikle kitlelere ulaşamıyor!

Sonuç olarak; kendini finanse edemiyor yani kendini doyuramıyor! 

Bütün bunları konuşarak, kısır bir döngü içerisinde dönüp durduk. 

Sonunda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) dünya güreşine kalemi gösterdi.

Güreş’in Seyircisinin azlığı mı...

Medyanın ilgisizliği mi?

Olimpiyatlara ekonomik katkısındaki (yayın-reklam) 
yetersizliği mi? 

Heyecan, estetik ve seyir zevkinin olmayışı mı?

DÜNYA GÜREŞİNİN İLK KEZ YAŞADIĞI BU KRİZİ  “FELAKET” OLARAK 

DÜNYA GÜREŞ TARİHİNE KAYDEDERSEK, SANIRIM FAZLA ABARTMAMIŞ 

OLURUZ.

UWW ve ulusal federasyonların dünya çapındaki kampanyaları ve çabaları dünya spor 

kamuoyunda büyük yankı yaptı. Buones Aires’te ki oylamada güreş birinci turda 49 oy alarak, 

beyzbol-softbol (24 oy) ve squash (22 oy) gibi sporları geride bırakarak, olimpiyat 

programına geri döndü. Ancak, olimpiyatların 25 çekirdek spor dalından biri olmasa da, 

şimdilik çıkarılma tehlikesinden uzaklaşmış oldu. 

DÜNYA GÜREŞİNDE YAŞANAN BU KRİZE BİR BAŞKA PENCEREDEN 

BAKMAMIZDA FAYDA VARDIR. 

PEKİ GÜREŞİN OLİMPİK PROGRAMDAN DIŞLANMA OLAYINDA YATAN 

GERÇEK NEYDİ?

Güreşte son 25-30 yıllık süreçte; ( 2013 Av. Şam. Tiflis’e kadar olan süreçte) müsabaka 

kuralları ile ilgili bir özeleştiri yaparsak; birkaç olumlu kural hariç (tartı- anında itiraz..), 

aramızdan acaba kaç kişinin kuralların uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yıllarca antrenör, 

sporcu, hakem, yönetici, seyirci, medya kesiminden herkes kurallardan yakınıp durdu. Bu 

kurallar güreşin gerçek değerlerinin mindere yansımasına yetmiyor ve hatta engelliyor 

denildi!

Yani ürün iyi değil! 

Seyirci ürünü beğenmiyor!, 

İlgi göstermiyor! 

Seyircinin olmadığı yere medya gelmiyor ve güreş medyadan payını alamıyor! 

Güreş yeteri kadar haber değeri taşımıyor! Böylelikle kitlelere ulaşamıyor! 

Sonuç olarak; kendini finanse edemiyor yani kendini doyuramıyor!

Bütün bunları konuşarak, kısır bir döngü içerisinde dönüp durduk. Bu bizlere ait bir sorun da 

değil üstelik!

Sonunda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) dünya güreşine kalemi gösterdi!

Güreş’in Seyircisinin azlığı mı?

Medyanın ilgisizliği mi?

Olimpiyatlara ekonomik katkısındaki(yayın-reklam) yetersizliği mi?

Heyecan, estetik ve seyir zevkinin olmayışı mı?

Bütün bu saydıklarımız güreşin olimpiyat oyunlarından çıkarılma nedenlerini oluşturmada 

önemli faktörlerdi ama, gerçek neden başta biz güreş insanlarının da odaklandığı müsabaka 

kurallarıydı. Buones Aires’teki oylama öncesi yaptığı savunmada da, UWW de temel sorunun 

bu olduğundan yola çıkarak, 2013’te temel kural değişikliklerine gidildiğini, artık yeni bir 

güreşin ortaya konduğunu açıkladı. Ayrıca bayan güreşinde sıklet sayısının erkeklerle 

eşitlendiğini, yakın bir gelecekte yeteri kadar ilgi olursa G. Romen stilde de bayanların yer 

alabileceği vurgulandı, yönetimsel açıdan da UWW de bayan üye sayısını arttırdığını, hatta 

yönetimde bir de bayan asbaşkanlığın oluşturulduğunu beyan etti. Özetlersek, güreşin 

olimpiyat programına geri dönüşünde en etkili savunmalar, müsabaka kurallarındaki köklü 

değişim, bayan güreşi ve yaygınlaştırma politikaları üzerinden oldu.
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Bütün bu saydıklarımız güreşin olimpiyat oyunlarından çıkarılma nedenlerini oluşturmada önemli 
faktörlerdi ama, gerçek neden başta biz güreş insanlarının da odaklandığı müsabaka kurallarıydı. Buo-
nes Aires’teki oylama öncesi yaptığı savunmada da, Dünya Güneş Birliği (UWW)’de temel sorunun bu 
olduğundan yola çıkarak, 2013’te temel kural değişikliklerine gidildiğini. Artık yeni bir güreşin ortaya 
konduğunu açıkladı. Ayrıca bayan güreşinde sıklet sayısının erkeklerle eşitlendiğini ve yakın bir gelecek-
te yeteri kadar ilgi olursa Grekoromen stilde de bayanların yer alabileceği vurgulandı. Yönetimsel açıdan 
da UWW’de bayan üye sayısını arttırdığını, hatta yönetimde bir de bayan asbaşkanlığın oluşturulduğunu 
beyan etti. Özetlersek, güreşin olimpiyat programına geri dönüşünde en etkili savunmalar ve müsabaka 
kurallarındaki köklü değişim, bayan güreşi ve yaygınlaştırma politikaları üzerinden oldu.

Bu çalışmanın temel amacı, köklü kural değişikliklerinin güncel güreşe yansımalarını ortaya koya-
rak, çözüm önerilerine katkı sağlamaktır.

	Son köklü kural değişikliklerinden söz etmeden önce; güreşte müsabakanın yapısını oluşturan 
en önemli kural boyutlarını ele alalım.

	Müsabaka Süresi

	Tekniklerin (Oyunların) Değerlendirme (Puanlandırma) Kriterleri

	Pasivite

	Müsabaka Galibiyet/Mağlubiyet Kriterleri

Sonuç olarak; kendini finanse edemiyor yani kendini doyuramıyor!

Bütün bunları konuşarak, kısır bir döngü içerisinde dönüp durduk. Bu bizlere ait bir sorun da 

değil üstelik!

Sonunda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) dünya güreşine kalemi gösterdi!

Güreş’in Seyircisinin azlığı mı?

Medyanın ilgisizliği mi?

Olimpiyatlara ekonomik katkısındaki(yayın-reklam) yetersizliği mi?

Heyecan, estetik ve seyir zevkinin olmayışı mı?

Bütün bu saydıklarımız güreşin olimpiyat oyunlarından çıkarılma nedenlerini oluşturmada 

önemli faktörlerdi ama, gerçek neden başta biz güreş insanlarının da odaklandığı müsabaka 

kurallarıydı. Buones Aires’teki oylama öncesi yaptığı savunmada da, UWW de temel sorunun 

bu olduğundan yola çıkarak, 2013’te temel kural değişikliklerine gidildiğini, artık yeni bir 

güreşin ortaya konduğunu açıkladı. Ayrıca bayan güreşinde sıklet sayısının erkeklerle 

eşitlendiğini, yakın bir gelecekte yeteri kadar ilgi olursa G. Romen stilde de bayanların yer 

alabileceği vurgulandı, yönetimsel açıdan da UWW de bayan üye sayısını arttırdığını, hatta 

yönetimde bir de bayan asbaşkanlığın oluşturulduğunu beyan etti. Özetlersek, güreşin 

olimpiyat programına geri dönüşünde en etkili savunmalar, müsabaka kurallarındaki köklü 

değişim, bayan güreşi ve yaygınlaştırma politikaları üzerinden oldu.

BU ÇALIŞMANIN TEMEL AMACI, KÖKLÜ KURAL DEĞİŞİKLİKLERİNİN 

GÜNCEL GÜREŞE                                                                              

YANSIMALARINI ORTAYA KOYARAK, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE KATKI 

SAĞLAMAKTIR.

 Son köklü kural değişikliklerinden söz etmeden önce;  güreşte müsabakanın 

yapısını oluşturan en önemli kural boyutlarını ele alalım.

 Müsabaka Süresi

 Tekniklerin (Oyunların) Değerlendirme (Puanlandırma) Kriterleri

 Pasivite

 Müsabaka Galibiyet/Mağlubiyet Kriterleri

Yukarıdaki temel kriterler, son 25-30 yıldır en çok değişiklik yapılanlarıdır. Ancak, arzu 

edilen güreşin bir türlü mindere yansıması sağlanamamıştır.

Yedi aylık süreçte 2013 Şubat’tan – 2014 Eylül  Dünya Şampiyonası Taşkent’e  kadar olan 

süreçte hangi temel kural değişiklikleri yapıldı?

En temel kural değişiklikleri olarak müsabaka süresi (3 dakikalık 2 devre ve 30 saniyelik 

devre arası dinlenme).

Devre galibiyetinin kaldırılarak total puan hesaplanması. 
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Yukarıdaki temel kriterler. Son 25-30 yıldır en çok değişiklik yapılanlarıdır. Ancak, arzu edilen güreşin 
bir türlü mindere yansıması sağlanamamıştır.

Yedi aylık süreçte 2013 Şubat’tan–2014 Eylül Dünya Şampiyonası Taşkent’e kadar olan süreçte han-
gi temel kural değişiklikleri yapıldı?

•	 En temel kural değişiklikleri olarak müsabaka süresi (3 dakikalık 2 devre ve 30 saniyelik devre 
arası dinlenme).

•	 Devre galibiyetinin kaldırılarak total puan hesaplanması. 

•	 Pasifliği önleyici ihtar mekanizmasının uygulamaya konması, 3 ihtar ile atılma, serbest stilde 
kur’a ve ayaktan bağlamanın kaldırılması, ihtar sonucu 30 saniyelik puan alma uygulaması, ihtar-
ların teknik puan olarak yazılması,

 Grekoromen stilde ihtar sonucu yerde-ayakta başlama–tutuş tercihi, sayı tuşu (10 puanı fark Ser-
best, 8 puan fark Grekoromen). Serbest ve Grekoromen stillerde farklı teknik puanlama-değerlendirme 
sistemi (3 puanın kaldırılması…).

Yeni Kurallar Sadece Müsabakaya mı Yansıyor?

Güreşte değişen kurallar etkileri antrenmana yansır. Kuralların değişmesi sonucu antrenmanın para-
digmaları da değişime uğrar. Bu yansımalar antrenman metodolojisinde değişimi yaratarak, yeni anlayış 
ve yaklaşımlar ortaya çıkar. Dolaysıyla yeni güreşin paradigmaları da tartışılmalıdır.

Bu temel kural değişiklikleri güreşin, yani müsabakanın fizyolojik temelini belirleyen en temel unsur-
larıdır. İki devre (3 dk) toplam 6 dakikalık müsabaka süresi antrenmanın en temel unsurlarından hatta 
karekteristiği saydığımız yüklenmenin yöntemlerini radikal biçimde etkilemektedir.

 Buna bağlı olarak güreşin yeni bir fizyolojik profili ortaya çıkmaktadır. Güreşin yeni fizyolojik profili 
teknik-taktik yapıyı ve anlayışı ortaya koyacaktır. Taşkent 2014’te serbest stilde her iki güreşçinin kar-
şılıklı 15-16 teknik puanın elde edildiği müsabakaları izledik. Bu tür müsabakalar serbest stilde izleyen-
leri adeta mest etti. Ancak, aynı gelişmeleri G.Romen stil için söylemek mümkün değildir. 

Pasifliği önleyici ihtar mekanizmasının uygulamaya konması, 3 ihtar ile atılma, serbest stilde 

kur’a ve ayaktan bağlamanın kaldırılması, ihtar sonucu 30 saniyelik puan alma uygulaması, 

ihtarların teknik puan olarak yazılması,

G.Romen stilde ihtar sonucu yerde-ayakta başlama –tutuş tercihi, sayı tuşu (10 puanı fark 

Serbest, 8 puan fark G.R). Serbest ve G.Romen stillerde farklı teknik puanlama-

değerlendirme sistemi (3 puanın kaldırılması…).

YENİ KURALLAR SADECE MÜSABAKAYA MI YANSIYOR?

Güreşte değişen kurallar etkileri antrenmana yansır. Kuralların değişmesi sonucu antrenmanın 

paradigmaları da değişime uğrar. Bu yansımalar antrenman metodolojisinde değişimi 

yaratarak, yeni anlayış ve yaklaşımlar ortaya çıkar. Dolaysıyla yeni güreşin paradigmaları da 

tartışılmalıdır.

Bu temel kural değişiklikleri güreşin, yani, müsabakanın fizyolojik temelini belirleyen en 

temel unsurdur. İki devre(3 dk) toplam 6 dakikalık müsabaka süresi antrenmanın en temel 

unsurlarından hatta karekteristiği saydığımız yüklenmenin yöntemlerini radikal biçimde 

etkilemektedir.

Buna bağlı olarak güreşin yeni bir fizyolojik profili  ortaya çıkmaktadır. Güreşin yeni 

fizyolojik profili teknik-taktik yapıyı ve anlayışı ortaya koyacaktır. Taşkent 2014’te serbest 

stilde her iki güreşçinin karşılıklı  15-16 teknik puanın elde edildiği müsabakaları izledik. Bu 

tür müsabakalar serbest stilde izleyenleri adeta mest etti. Ancak, aynı gelişmeleri G.Romen 

stil için söylemek mümkün değildir. 
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Bu nedenle, geçtiğimiz günlerde 9 Kasım 2014’te Moskova’da UWW Teknik Kurulu bir ön toplantı 
yaptı. Grekoromen stildeki pasivite problemini çözmek için 14 Ocak 2014’te Lozan’da nihai karar için bir 
toplantı planlandı.

Değişen kuralların müsabakaya yansımaları sandığımız kadar kendiliğinden meydana gelmez! Kural-
lar güreşin değerlerinin ortaya konmasında anahtar rolü oynarlar ama, şunu da asla unutmamalıyız ki, 
müsabakanın yapısını belirleyen kurallar, aynı zamanda sporcunun performansa hazırlığının da yapısını 
belirler. 

Yeni Güreş İçin Çözüm Önerileri Neler Olabilir?

Eski kurallara göre yapacağınız performans hazırlığı sizi yeni kuralların öngördüğü güreşe ve hedef-
lediğiniz performansa asla ulaştıramayacaktır. 

Bu nedenle, güreş kurallarının antrenör ve sporcular tarafından felsefi boyutlarının doğru algılaması 
ve doğru yorumlanması gerekir. Yeni kurallar size, yeni bir anlayışla, yeni bir güreş sunuyorsa, siz de bu 
anlayışa uygun olarak sporcunuzu hazırlamanız kaçınılmazdır.

Bu yaklaşımla, antrenman metodolojisinde ve içeriğinde değişiklikler yapmanız zorunludur. 

Bu değişiklikleri detaylandırıldığında; fiziksel ve teknik-taktik antrenman olarak, kuralların öngördü-
ğü fizyolojik ve psikolojik temellere uygun bir antrenman süreci ve hazırlığını bilimsel prensiplere dayan-
dırmanız gerekir. 

Özellikle performansın mimarı olarak saydığımız antrenörlerin; başarısızlıkta zaman zaman değişen 
kurallara yaslanarak, kuralların ne kadar kötü olduğuna vurgu yaparak, kendilerini aklamaya çalışmış-
lardır. Gözlemlerimiz sonucu, kuralların en zayıf halkasını kendisine antrenman ve müsabaka stratejisi 
olarak benimseyen antrenörlerin olduğunu söyleyebiliriz. Grekoromen güreşten tipik bir örnek vermek 
gerekirse; ayakta fazla risk almadan rakibine ihtar verdirmeye yönelik bir aktif görüntü ile rakibini yerde 
isteyerek, çırpma yaparak sonuca ulaşma çabası gibi. Bu anlayış sığ ve kısır bir güreşin ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Oysa, bu anlayışın tam tersi bir yaklaşımla antrenör, müsabakanın başından itibaren 
ciddi ciddi rakibine yukardan G.Romen güreşin yenici oyunlarından değişik türden salto arayışları ve 
buradan olmazsa çipe, tek-kol, kafakol, bele girerek indirmeler gibi birçok teknik ve taktik varyasyonlar 
yapmasını sağlayacak bir anlayışla sporcusunu hazırlaması gerekir. 

Bugün bile bu kadar kural değişikliğine rağmen, Grekoromen de eski anlayış ile sporcularını hazırla-
yan antrenörler mevcut ki, Grekoromen stilde hala istenilen kalite seviyesine ulaşılamamaktadır. Kazan 
da kazan! Nasıl kazanırsan kazan zihniyeti hala yaygındır. 

Bu zihniyet evrensel olarak güreşe özellikle Greko-Romen stile hala zarar vermektedir. Bu olumsuz 
duruma etkin kurallar getirerek çözüm getirmek tabii ki önemlidir ama, güreşçileri yetiştiren antrenör-
lerin; kuralların en zayıf halkasını seçerek teknik-taktik olarak, en risksiz ve en garanti yolu seçerek 
güreşin pasifleşmesine neden olmasında hiç mi suçu yok! 

Böyle devam ederse yakın gelecekte Olimpiyatlarda Greko-Romen stilin var olup olmayacağı da tartı-
şılabilir! UWW Başkan Laloviç’in dediği gibi “olimpiyatlarda kesin garanti diye bir şey yok” Her an tehdit 
var! Çünkü olay sadece” müsabaka kalitesi” konusu değil. Güreşin popülaritesi, medya ve buna bağlı 
olarak yarattığı ekonomik koşullar da güreşin olimpiyatlarda yer alıp almamasında son derece önemli 
kriterlerdir. 

Geçmişte de olduğu gibi radikal kural değişiklikleri her dönemde kendi güreşçi tipini yaratmıştır. 

Sık sık yapılan kural değişikliği bazı güreşçilerde yeni kurallara uyum sağlamada olumsuz etki 
yaparak başarısız olmalarına neden olmuştur. Bu durumun en temel nedeni kural değişikliğine uygun 
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antrenman ve metodolojisindeki uyumsuzluğu temel neden 
olarak gösterebiliriz. 

Radikal kural değişikliklerinin, önemli sayıda güreşçiyi, 
hatta bir nesli yeni kurallara uyum sürecinde mikro dönemde 
elemine etmesi doğaldır. 

Doğal olmayan, yeni kuralların öngördüğü güreşe uygun 
antrenman ve metodolojisindeki değişikliği çözüm getireme-
yen önemli sayıda antrenörü, hatta bir antrenör neslinin hala 
salonlardan elemine edilememesidir. Makro dönemde başarı 
beklentisi olan ülkelerin yapması gereken en gerçekçi politika-

sı, cadetler ve gençlerde yeni kurallara göre, yeni nesil güreşçiler ve antrenörler de yaratması olmalıdır 
ki, bu da en az 3-4 yıllık bir süreci gerektirir

Yeni Kuralların Fizyolojik Etkileri

	Kan Laktat Konsantrasyonu

	Nabız 

	Teknik Performans

Bu çalışmada yaş ortalamaları 26,12±2,01 yıl olan, elit düzeyde uluslar arası başarıları bulunan 33 
serbest erkek güreşçi yer aldı. Sporcuların efor öncesi istirahat nabzı ve kan laktat konsantrasyon dü-
zeyleri saptandı. Daha sonra 10 dakikalık aerobik düzeyde serbest ısınma yaptıktan sonra, 5 dakikalık 
tam dinlenmeleri sağlandı. Tam dinlenmenin sonunda; her bir deneğe sırasıyla karşısında ayakta güreşe 
başlama duruşunda duran ve direnç göstermeyen aynı sıklette iki partnere (güreşçiye) 2 dakikalık bir 
periyotta maksimal süratte danabağı oyunu (tekniği) yaptırıldı. Bu periyod her denek için 2 dakikalık 
dinlenme aralıkları ile 3 kez tekrarlandı. Her periyodun efor sonunda beklemeksizin deneğin nabız sayısı, 
kan laktat konsantrasyon seviyesi ve uygulayabildiği teknik (danabağı) sayısı saptandı. İki dakikalık 3 
periyod sona erdikten 3. 15 ve 30. dakikalarda tekrar deneklerin nabız sayısı ve kan laktat konsantras-
yonunun toparlanma seviyesi saptandı.

Birden fazla enerji sisteminin kullanıldığı güreş sporunda tek bir enerji sistemi üzerinde gelişim sağ-
lamaya çalışmak yanlıştır. Müsabaka sırasında puan kazanmak ve rakibe puan vermemek için anaerobik 
kapasitenin yüksek olması gerekmektedir. Anaerobik kapasitesi yüksek olan sporcular rakiplerine göre 
daha etkili olacağından dolayı teknik hareketleri de daha rahat yapabilme imkânı bulacaklardır ve bu 
durum onların müsabaka kazanmasına katkı sağlayacaktır.

Yapılan bu araştırmada her periyotta güreşçilerin hem kalp atım sayısı hem de laktat seviyesindeki 
artışın oyun sayısında artmaya katkı sağladığı tespit edilmiştir. Nabzı ve laktat seviyesi yüksek olan 
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gelişim sağlamaya çalışmak yanlıştır. Müsabaka sırasında puan kazanmak ve rakibe puan 

vermemek için anaerobik kapasitenin yüksek olması gerekmektedir. Anaerobik kapasitesi 
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seviyesindeki artışın oyun sayısında artmaya katkı sağladığı tespit edilmiştir. Nabzı ve laktat 
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güreşçiler diğerlerine göre daha fazla oyun yapmışlardır. Aynı zamanda laktat seviyesinin artmasıyla 
birlikte güreşçilerin kalp atım sayılarının da arttığı saptanmıştır. Ayrıca 1’inci periyotta parametreler 
arasında anlamlı ilişkiler ortaya çıkarken, diğer periyotlarda parametreler arasında anlamlı ilişkiler or-
taya çıkmamıştır. 1’inci periyotta laktat seviyesi ve buna bağlı olarak nabız değerlerinde hızlı bir artış 
meydana gelmektedir, nabız ve laktat seviyesi müsabaka sırasındaki maksimum noktaya yaklaşmakta-
dır. Bundan dolayı diğer periyotlarda bu parametrelerde büyük bir artış meydana gelmemektedir. Bu du-
rumun, sadece 1’inci periyotta parametreler arasında ilişkilerin ortaya çıkmasının temel sebebi olduğu 
düşünülmektedir.

Yapılan bu araştırmada yüklenmeler sonrasından itibaren dinlenmenin 3’üncü dakikası sonuna kadar 
nabızda önemli derecede bir düşme olduğu tespit edilmiştir (Grafik 2). Bu düşüş yaklaşık olarak %37 ora-
nındadır. Bu bilgilere göre, deneklerin nabız yönünden toparlanma özelliklerinin iyi olduğu söylenebilir.

Bu araştırmada güreşçilerin laktat konsantrasyon seviyesi 1.periyodun sonundan itibaren maç so-
nuna kadar yaklaşık olarak 3,25 mmol artmıştır. Benzer sonuçlar Karninčić et al (2011) tarafından da 
yapılan çalışmada da tespit edilmiştir. Bu araştırmanın sonunda laktat düzeyindeki toparlanmanın (lak-
tat seviyesinin düşmesinin) kalp atımına göre biraz daha yavaş olduğu tespit edilmiştir. Yüklenme sonra-
sından itibaren toparlanma süresi boyunca laktat seviyesinde 15’inci dakikaya kadar hızlı bir azalmanın 
meydana geldiği, sonrasında ise azalmanın daha yavaş ilerlediği bu araştırmanın önemli bir bulgusudur 
(Grafik 3). Menzies ve ark (2010) tarafından yapılan bir araştırmada bu araştırmanın bulgularına ben-
zer olarak toparlanmanın 16.dakikasına kadar laktat seviyesinde hızlı bir düşüş olduğu, sonrasında ise 
düşüşün yavaşladığı bulunmuştur. (10) İnsanın kas yapısının laktik asidi okside etme kapasitesine sahip 
olduğu, egzersiz sonrası ortaya çıkan laktik asidin iskelet kası içerisinde okside edilebildiği vurgulanmak-
tadır. Ayrıca literatürde yer alan araştırmalarda aktif toparlanmanın laktik asidi vücuttan uzaklaştırma 
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(okside etme) konusunda spor masajı ve pasif toparlanmaya göre daha etkili olduğu ve aerobik kapasite-
si iyi olan sporcuların laktik asidi okside etme özelliklerinin de iyi olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda 
güreşte başarı yakalamak isteyen sporcuların teknik ve anaerobik kapasite geliştirme antrenmanlarına 
ek olarak aerobik kapasiteyi geliştirecek antrenmanlar yapmalarının onların toparlanma kalitesini ar-
tırabileceği söylenebilir. Ayrıca müsabaka sırasındaki ara dinlenmelerde aktif dinlenmenin toparlanma 
kalitesini artırarak, müsabaka performansına olumlu katkı yapabileceği düşünülebilir. 

Sonuç ve öneriler

Bu çalışmada en önemli bulgulardan biri de en etkili ve en verimli devre 1. devre olduğu açıkça ortaya 
konmuştur. Eforun artmasının puan kazanma performansına olumsuz etkisi göz önüne alındığında; maç 
kazanmak isteyen güreşçilerin müsabakadaki en dinlenik zamanlarında (maçın ilk devresinde) olabildi-
ğince fazla sayı almalarının maç kazanmalarında onlara kolaylık sağlayabileceği gözükmektedir.

Bu sonuç: Son değişen güreş kurallar dikkate alındığında, antrenörler ve sporcular için taktik bir ens-
trüman olarak kullanılabilir.

Güreşçilerde aerobik kapasitenin yüksek olması onların müsabaka sırasındaki dinlenmelerde daha 
hızlı toparlanmasını sağlayarak müsabaka performansını artırabilir. Buna ek olarak aerobik kapasitenin 
güreşte en önemli olduğu nokta müsabaka sonrası toparlanma hızını ve kalitesini artırmasıdır. 

Şampiyonalar sırasında bir güreşçi oldukça fazla maç yapmak durumunda kalabilmektedir. Aerobik 
kapasitesi yüksek olan güreşçiler, maç sonrasından diğer maça kadar daha iyi toparlanabilmektedirler. 

Bu da onların müsabaka performansına katkı sağlayabilmektedir. Maç kazanmak için anaerobik per-
formans ne kadar önemli ise; aerobik performans da o kadar önemlidir. 

Kısacası, üst düzeyde başarı hedefleyen sporcuların hem aerobik hem de anaerobik kapasitelerini 
geliştirmeleri gerektiği söylenebilir. 

Müsabaka sonrasında nabız hızlı bir şekilde toparlanırken, laktat seviyesindeki toparlanma daha ya-
vaş olmaktadır. 

Bu bağlamda dinlenmişlik oranının belirlenmesindeki temel ölçütün nabız değil, laktat seviyesi olması 
gerektiği savunulabilir. 

toparlanmanın 16.dakikasına kadar laktat seviyesinde hızlı bir düşüş olduğu, sonrasında ise 

düşüşün yavaşladığı bulunmuştur (10). İnsanın kas yapısının laktik asidi okside etme 

kapasitesine sahip olduğu, egzersiz sonrası ortaya çıkan laktik asidin iskelet kası içerisinde 

okside edilebildiği vurgulanmaktadır (9). Ayrıca literatürde yer alan araştırmalarda aktif 

toparlanmanın laktik asidi vücuttan uzaklaştırma (okside etme) konusunda spor masajı ve 

pasif toparlanmaya göre daha etkili olduğu (10, 11) ve aerobik kapasitesi iyi olan sporcuların 

laktik asidi okside etme özelliklerinin de iyi olduğu vurgulanmaktadır (10). Bu bağlamda 

güreşte başarı yakalamak isteyen sporcuların teknik ve anaerobik kapasite geliştirme 

antrenmanlarına ek olarak aerobik kapasiteyi geliştirecek antrenmanlar yapmalarının onların 

toparlanma kalitesini artırabileceği söylenebilir. Ayrıca müsabaka sırasındaki ara 

dinlenmelerde aktif dinlenmenin toparlanma kalitesini artırarak müsabaka performansına 

olumlu katkı yapabileceği düşünülebilir. 

Sonuç ve öneriler
Bu çalışmada en önemli bulgulardan biri de en etkili ve verimli devre 1. devre olduğu açıkça 

ortaya konmuştur. Eforun artmasının puan kazanma performansına olumsuz etkisi göz önüne 

alındığında; maç kazanmak isteyen güreşçilerin müsabakadaki en dinlenik zamanlarında 

(maçın ilk devresinde) olabildiğince fazla sayı almalarının maç kazanmalarında onlara 

kolaylık sağlayabileceği gözükmektedir.

Bu sonuç, son değişen güreş kurallar dikkate alındığında, antrenörler ve sporcular için taktik 

bir enstrüman olarak kullanılabilir.
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Güreşçilerin antrenmanlar (yüklenmeler) sırasında dinlenme süreleri belirlenirken, bu sürelerin nabız 
yerine laktat seviyesine göre belirlenmesi daha uygun olacaktır.

Kural gereği bir güreşçi 15 dk aralıklarla güreşmek zorunda kalabilmektedir. Grafik 3’ü incelediği-
mizde toparlanmanın 15. dakikasında laktat seviyesi 8.12 mmol/L ve 30. dakikalardaki kan laktat kon-
santrasyon ise 5.01 mmol/L dir. Bu sonuçlara göre, toparlanmanın 15. dakikasında güreşçilerin ikinci bir 
maça çıkmalarının performans açısından büyük bir dezavantaj oluşturduğu söylenebilir. Gözlemlerimiz 
sonucu tespitlerimiz; ilk turlarda başarılı olan birçok güreşçi bu nedenden dolayı daha kolay maçlardan 
çıkmış eşit rakiplerine kolayca maç kaybedebilmektedirler. Antrenör ve sporcular için bu durum karma-
şık bir problemdir. Bu kuralın 30 dakikaya çıkarılması ilerleyen turlarda daha dinlenik güreşçilerin daha 
dinamik bir güreşin ortaya konmasına yardımcı olacaktır.
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El Tercihi ve El Becerisi: 
El tercihi, dominant olarak sağ veya sol elin kullanılmasıdır. El tercihi fikri, tercih edilen elin günlük 

aktivitelerde daha etkin ve becerili bir şekilde kullanılmasıdır. Yani sağlak olan birisi günlük aktivitele-
rinde solaklardan daha başarılı bir şekilde sağ elini kullanırken, solak olan birisi de sol elini sağlak olan 
birisinden daha etkili ve verimli bir şekilde kullanıyor demektir. 

El tercihi; yazı yazmak, resim yapmak, çatal ve bıçak kullanmak gibi çeşitli el işlerini yapmak için sağ 
ya da sol elin tercih edilmesi olarak tarif edilir. sağ elimizi sol beyin, sol elimizi ise sağ beyin hemisferi 
yönetmektedir. Bu yüzden solaklarda sağ beyin, sağlaklar da ise sol beyin daha baskındır.

Beyinin sağ hemisferi resim yapma, mimari, geometri, tanıma, yüzleri hatırlama ve uzaydaki ilişkileri 
anlamak için, sol hemisfer ise konuşma, edebiyat ve hitabet gibi yetenekler için özelleşmiştir. Diğer ta-
raftan solakların beyin yapısı tam olarak bilinmemektedir.  

Prof. Dr. Recep GÜRSOY

TGF Eğitim Kurulu Üyesi / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

EL TERCİHİ SPORTİF PERFORMANSTA 
BİR AVANTAJ OLABİLİR Mİ?

El Tercihi Ve El Becerisi 

El tercihi, dominant olarak sağ veya sol elin kullanılmasıdır. El tercihi fikri, tercih 

edilen elin günlük aktivitelerde daha etkin ve becerili bir şekilde kullanılmasıdır. Yani sağlak 

olan birisi günlük aktivitelerinde solaklardan daha başarılı bir şekilde sağ elini kullanırken, 

solak olan birisi de sol elini sağlak olan birisinden daha etkili ve verimli bir şekilde kullanıyor 

demektir.

El tercihi; yazı yazmak, resim yapmak, çatal ve bıçak kullanmak gibi çeşitli el işlerini 

yapmak için sağ ya da sol elin tercih edilmesi olarak tarif edilir.  sağ elimizi sol beyin, sol 

elimizi ise sağ beyin hemisferi yönetmektedir. Bu yüzden solaklarda sağ beyin, sağlaklar da 

ise sol beyin daha baskındır.

Beyinin sağ hemisferi resim yapma, mimari, geometri, tanıma, yüzleri hatırlama 

ve uzaydaki ilişkileri anlamak için, sol hemisfer ise konuşma, edebiyat ve hitabet gibi 

yetenekler için özelleşmiştir.  Diğer taraftan solakların beyin yapısı tam olarak 

bilinmemektedir.

1970 ve 1980’ li yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda solak ve sağlak olanların 

beyin yapısının farklı olduğu ve bununda kişilerin beceri, yetenek ve hatta kişilik 

oluşumunda önemli olduğu belirtilmektedir.

Solakların yaklaşık olarak % 65-70’ inin konuşma yeteneği beynin sol hemisferi 

tarafından kontrol edilmektedir. Fakat % 30-35’ inin ise konuşma yeteneği beyinin sağ 

hemisferi tarafından kontrol edilmektedir. Bazı solaklarda ise beyinin her iki hemisferi 

konuşma yeteneğini kontrol ettiği belirlenmiştir.
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1970 ve 1980’ li yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda solak ve sağlak olanların beyin yapısının farklı 
olduğu ve bununda kişilerin beceri, yetenek ve hatta kişilik oluşumunda önemli olduğu belirtilmektedir. 

Solakların yaklaşık olarak % 65-70’nin konuşma yeteneği beynin sol hemisferi tarafından kontrol 
edilmektedir. Fakat % 30-35’nin ise konuşma yeteneği beyinin sağ hemisferi tarafından kontrol edil-
mektedir. Bazı solaklarda ise beyinin her iki hemisferi konuşma yeteneğini kontrol ettiği belirlenmiştir.  

Dominant solakların motor beceri, dikkat ve uzaysal fonksiyonlar konusunda daha iyi olduklarına 
inanılmaktadır. Solaklar aslında daha çok dominant sağlaklar için dizayn edilmiş 
olan ekipmanları kulandıkları için doğuştan dezavantajlı durumdadırlar. Dolayı-
sıyla solaklar, sağlakların dünyasında yaşamaktadırlar .

Pek çok hayvan için durum oldukça farklıdır. Örneğin maymun, fare, eşek, 
şempanze ve kedi gibi hayvan türleri pençe veya elini % 50 sağ ve % 50 sol ora-
nında kullanmaktadır. Sadece insanlar el tercihi konusunda dominant eli tercih 
etmektedir. 

İnsanların yaklaşık % 90’ın dominant sağlaktır. Geriye kalan % 10’unda ise 
değişkenlik vardır. Bunların bazıları dominant solak olmasına rağmen, diğerleri 
ise ambidextrous’dur (İki elinide eşit düzeyde iyi kullanan).

El Tercihi ve İmmün Sistem 
El tercihinin immün sistem üzerinde yapılan bazı çalışmalarda, solakların 

bazı hastalıklara yakalanma riskinin daha olduğu ileri sürülmektedir. Vücudun 
sol tarafında hücresel immün sistemin daha güçlü olduğunu ve bu nedenle çift 
taraflı organ kanserlerinin ve lenf metastazlarının genelde sağ tarafta daha faz-
la görüldüğü belirtilmiştir. Diğer taraftan solaklarda kanser riskinin daha az olduğu da rapor edilmiştir.

El Tercihi Ve Motor Yetenekler
Yapılan bir çalışmaya göre solakların, sağlak olan kişilerden doğum öncesi hormonlarının değişken 

seviyelerinden dolayı ve bunların anne karnındaki uterusta hemisferik gelişime etkilerinden dolayı daha 
büyük sağ hemisfere sahip oldukları belirlenmiştir. Ancak başka bir çalışmada ise, bu durumun uterus 
ta bebeğin duruş pozisyonundan kaynaklandığı da iddia edilmiştir. Yapılan bir çalışmada, siyah ırkta 
solaklık daha fazla görülmüştür.   

Bir kişinin baskın olarak kullandığı el genetik olarak aileden gelmektedir. Ancak bu şu demek değildir. 
Her iki sağ elini kullanan bir anne ve babanın çoçukları da sağlak veya bunun tersi olacaktır. Bu duruma 
neden olan genlerin el tercihini nasıl etkilediği bilimsel olarak hala bilinmemektedir. 

Dominant solakların motor beceri, dikkat ve uzaysal 

fonksiyonlar konusunda  daha iyi olduklarına inanılmaktadır. 

Solaklar aslında daha çok dominant sağlaklar için dizayn 

edilmiş olan ekipmanları kulandıkları için doğuştan 

dezavantajlı durumdadırlar. Dolayısıyla solaklar, sağlakların 

dünyasında yaşamaktadırlar .

Pek çok hayvan için durum oldukça farklıdır. Örneğin 

maymun, fare, eşek, şempanze ve kedi gibi hayvan türleri 

pençe veya elini % 50 sağ ve % 50 sol oranında  

kullanmaktadır. Sadece insanlar el tercihi konusunda 

dominant eli tercih etmektedir. 

insanların yaklaşık % 90’ı dominant sağlaktır. Geriye 

kalan % 10’ unda ise değişkenlik vardır. Bunların bazıları 

dominant solak olmasına rağmen, diğerleri ise ambidextrous’ 

dur (İki elinide eşit düzeyde iyi kullanan).

El Tercihi ve İmmün Sistem 

El  tercihinin immün sistem üzerinde yapılan bazı 

çalışmalarda, solakların bazı hastalıklara yakalanma riskinin daha olduğu  ileri sürülmektedir. 

Vücudun sol tarafında hücresel immün sistemin daha güçlü olduğunu ve bu nedenle çift taraflı 

organ kanserlerinin ve lenf metastazlarının genelde sağ tarafta daha fazla görüldüğü 

belirtilmiştir. Diğer taraftan solaklarda kanser riskinin daha az olduğu da rapor edilmiştir.

El Tercihi Ve Motor Yetenekler

Yapılan bir çalışmaya göre solakların, sağlak olan kişilerden doğum öncesi 

hormonlarının değişken seviyelerinden dolayı ve bunların anne karnındaki uterusta hemisferik 

gelişime etkilerinden dolayı daha büyük sağ hemisfere sahip oldukları belirlenmiştir. Ancak 

başka bir çalışmada ise,  bu durumun uterus ta bebeğin duruş pozisyonundan kaynaklandığı 

da iddia edilmiştir. Yapılan bir çalışmada,  siyah ırkta solaklık daha fazla görülmüştür.     

Bir kişinin baskın olarak kullandığı el genetik olarak aileden gelmektedir. Ancak bu şu 

demek değildir. Her iki sağ elini kullanan bir anne ve babanın çoçukları da  sağlak veya 

bunun tersi olacaktır. Bu duruma neden olan genlerin el tercihini nasıl etkilediği bilimsel 

olarak hala bilinmemektedir. 

Genç deneklerde yapılan bir çalışmaya göre dominant sağlakların sağ kulakları daha 

iyi işitme yeteneğine sahip iken, dominant solaklarında sol kulaklarının daha iyi işitme 

kapasitesine sahip olduğu belirlenmiştir.

Yapılan bir çalışmada el becerilerinin oluşumunda genetik faktörlerin daha önemli 

olduğu rapor edilmiştir.

Ancak el becerileri genetik olmasına rağmen, bazı el becerileri ve motor öğrenme 

hareketleri zamanla geliştirebilir. 

Diğer taraftan her ikisi de dominant sağlak olan anne babanın çocuklarının solak olma 

ihtimali % 2, anne babanın birisinin solak olması durumunda bu oran % 17, eğer anne ve 

babanın her ikisi de solak ise bu oran % 46’ ya kadar çıkmaktadır. 
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Genç deneklerde yapılan bir çalışmaya göre dominant sağlakların sağ kulakları daha iyi işitme ye-
teneğine sahip iken, dominant solaklarında sol kulaklarının daha iyi işitme kapasitesine sahip olduğu 
belirlenmiştir.

Yapılan bir çalışmada el becerilerinin oluşumunda genetik faktörlerin daha önemli olduğu rapor edil-
miştir. 

Ancak el becerileri genetik olmasına rağmen, bazı el becerileri ve motor öğrenme hareketleri zamanla 
geliştirebilir. 

Diğer taraftan her ikisi de dominant sağlak olan anne babanın çocuklarının solak olma ihtimali % 2, 
anne babanın birisinin solak olması durumunda bu oran % 17, eğer anne ve babanın her ikisi de solak ise 
bu oran % 46’ ya kadar çıkmaktadır. 

Çeşitli toplumlarda sosyal yaşam üzerindeki baskılar el tercihi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Örneğin, daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve pek çok ülkede sol eli kullanarak yazı yazmak halk 
arasında pek iyi karşılanmıyordu. 

Nedeni ise solak olanların kötü, güvenilmeyen ve sakat olarak tanımlanmasıydı ve bunlara pek hoş 
görü ile bakılmamasıydı. Ancak, dünyadaki pek meşhur kişilerin Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin ve 
Lewis Caroll’ un solak olduğu da bilinmektedir .

Sporda Başarı ve Sol El-Ellilik
Solakların günlük aktivitelerde daha az yetenekli olduklarına 

inanılmaktadır. Sporcu olan bayan ve erkekler arasında solakların 
yüksek bir orana sahip oldukları rapor edilmiştir. 

Yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre dominant solakların Base-
ball, Kriket, Eskrim, Futbol, Boks, Güreş, Okçuluk, Kadın Taekwon-
do sporcuları ve Tenis gibi bir çok spor branşlarında daha başarılı 
oldukları görülmüştür. 

Diğer taraftan, Boksörler için yapılan bazı çalışmalarda iyi di-
sipline olmuş, kuvvet, mükemmel bir mantık, yeterli bilgi birikimi, 
güç ve özellikle yüksek düzeyde el becerileri gelişmiş kişiler olarak 
tanımlanmaktadırlar. 

Boksörlerin el tercihi üzerinde yapılmış yeterli sayıda bilimsel 
çalışma bulunmaktadır. Ancak, 

Yapılan bir çalışmada solak bok-
sörlerin sağlak boksörlerden daha başarılı oldukları belirlenmiştir.

Ayrıca, iki farklı Dünya Güreş şampiyonasında (İstanbul, Yunanis-
tan) dominant solak güreşçilerin daha fazla maç, daha iyi dereceler ve 
madalya kazandıklarını’ da rapor edilmiştir. 

1966’ da Muhammed Ali, Karl Mildenberger ile maç yapıncaya ka-
dar boksta solaklığın bir avantaj olduğu bilinmemekteydi. 

Diğer taraftan solak olan Hentbolcuların reaksiyon zamanları ve 
süratlerinin sağlak olanlardan daha iyi oldukları belirlenmiştir. Boks 
ve bazı spor branşları solaklığın bir avantaj olduğu spor dallarından 
birisidir. 

Daha sonraki yıllarda yine dünyaca önemli solak boksörlerin ol-
duğu görülmüştür. Yine bazı boks antrenörleri zamanla solaklığın bir 
avantaj olduğunu görünce bazı boksörlerini ortodoks duruşu (ters 

Çeşitli toplumlarda sosyal yaşam üzerindeki baskılar el tercihi üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. Örneğin, daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve pek çok ülkede sol eli 

kullanarak yazı yazmak halk arasında pek iyi karşılanmıyordu. 

Nedeni ise solak olanların kötü, güvenilmeyen ve sakat olarak tanımlanmasıydı ve 

bunlara pek hoş görü ile bakılmamasıydı. Ancak, dünyadaki pek meşhur kişilerin Leonardo  

da Vinci, Benjamin Franklin ve Lewis Caroll’ un solak olduğu da bilinmektedir .

Sporda Başarı Ve Sol El-Ellilik

Solakların günlük aktivitelerde daha az 

yetenekli olduklarına inanılmaktadır. Sporcu olan 

bayan ve erkekler arasında solakların yüksek bir 

orana sahip oldukları rapor edilmiştir.

Yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre 

dominant solakların Baseball, Kriket, Eskrim, 

Futbol, Boks, Güreş, Okçuluk, Kadın Taekwondo 

sporcuları  ve Tenis gibi bir çok spor branşlarında  

daha başarılı oldukları görülmüştür. 

Diğer taraftan, Boksörler için yapılan 

bazı çalışmalarda iyi disipline olmuş, kuvvet, 

mükemmel bir mantık, yeterli bilgi birikimi, güç 

ve özellikle yüksek düzeyde el becerileri gelişmiş 

kişiler olarak tanımlanmaktadırlar. 

Boksörlerin el tercihi üzerinde yapılmış yeterli

sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ancak, 

Yapılan bir çalışmada solak boksörlerin sağlak 

boksörlerden daha başarılı oldukları belirlenmiştir.

Çeşitli toplumlarda sosyal yaşam üzerindeki baskılar el tercihi üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. Örneğin, daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve pek çok ülkede sol eli 

kullanarak yazı yazmak halk arasında pek iyi karşılanmıyordu. 

Nedeni ise solak olanların kötü, güvenilmeyen ve sakat olarak tanımlanmasıydı ve 

bunlara pek hoş görü ile bakılmamasıydı. Ancak, dünyadaki pek meşhur kişilerin Leonardo  

da Vinci, Benjamin Franklin ve Lewis Caroll’ un solak olduğu da bilinmektedir .

Sporda Başarı Ve Sol El-Ellilik

Solakların günlük aktivitelerde daha az 

yetenekli olduklarına inanılmaktadır. Sporcu olan 

bayan ve erkekler arasında solakların yüksek bir 

orana sahip oldukları rapor edilmiştir.

Yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre 

dominant solakların Baseball, Kriket, Eskrim, 

Futbol, Boks, Güreş, Okçuluk, Kadın Taekwondo 

sporcuları  ve Tenis gibi bir çok spor branşlarında  

daha başarılı oldukları görülmüştür. 

Diğer taraftan, Boksörler için yapılan 

bazı çalışmalarda iyi disipline olmuş, kuvvet, 

mükemmel bir mantık, yeterli bilgi birikimi, güç 

ve özellikle yüksek düzeyde el becerileri gelişmiş 

kişiler olarak tanımlanmaktadırlar. 

Boksörlerin el tercihi üzerinde yapılmış yeterli

sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ancak, 

Yapılan bir çalışmada solak boksörlerin sağlak 

boksörlerden daha başarılı oldukları belirlenmiştir.
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gart duruşu) olarak isimlendirilen duruş şekliyle sporcularını antrene etmeye devam etmektedirler. 

Yine yapılan bazı çalışmalara göre;
1. Dominant solakların üstün uzaysal motor becerileri, sağlaklara göre daha avantajlıdır

2. Dominant solaklar oyunun doğası gereği hem stratejik hem de reaksiyon zamanı bakımından 
bazı avantajlara sahip oldukları bildirilmiştir. 

Ayrıca başka bir çalışmada da yine sol göz tercihi olan Basketbol, Jimnastik ve Bowlingçi’ 
lerin ise sağ göz tercihinde bulunanlardan daha avantajlı oldukları belirlenmiştir . 

Türk genç toplumu üzerinde yapılan bir çalışmaya göre dominant solakların ora-
nı % 5’ tir. Yine bazı çalışmalara göre solaklık kadınlardan ziyade erkeklerde daha 
yaygındır.

Solak olanlar, toplumda genelde sağlaklar için dizayn edilmiş olan ekipmanlar-
dan dolayı dezavantajlı pozisyonda olurlar. Çünkü pek çok ekipman sağlaklara göre 
yapılmıştır. Örneğin, makas, bir çok araç vitesi, lambaların ve vidaların sağa doğru 
sıkıştırılması vs. Diş Hekimliğinde ve Tıp alanında kullanılan ekipmanların çoğu sağ-
lak olanlara göre yapılmıştır. Bunlar solak olanlara göre uygun yapıda değildirler.

Sonuç olarak, farklı açılardan bakıldığında, solak olan kişiler ve sporcuların sağ-
lak olanlara göre bazı nörolojik, teknik ve taktiksel avantajlara sahip oldukları 
söylenebilir. Fakat onlar gerek verbal gerekse farklı uygulamalar ile asla sağlak 
olmaya zorlanmamalıdırlar. 

Onun yerine hem sözlü olarak ve hem de ekipman olarak desteklenmeli-
dirler. Bu durumda olanlar için ayrıca yine motivasyolarını sağlayacak bazı 
davranışlar ve uygulamalamaların içinde olunmalıdır. 

Ayrıca, iki farklı Dünya Güreş şampiyonasında (İstanbul, Yunanistan) dominant solak 

güreşçilerin daha fazla maç, daha iyi dereceler ve madalya kazandıklarını’ da rapor edilmiştir.

1966’ da Muhammed Ali, Karl Mildenberger ile maç yapıncaya kadar  boksta 

solaklığın bir avantaj olduğu bilinmemekteydi. 

Diğer taraftan solak olan Hentbolcuların reaksiyon zamanları ve süratlerinin sağlak 

olanlardan daha iyi oldukları belirlenmiştir. Boks ve bazı spor branşları solaklığın bir avantaj 

olduğu spor dallarından birisidir.

Daha sonraki yıllarda yine dünyaca önemli solak boksörlerin olduğu görülmüştür. 

Yine bazı boks antrenörleri zamanla solaklığın bir avantaj olduğunu görünce bazı boksörlerini 

ortodoks duruşu (ters gart duruşu) olarak isimlendirilen duruş şekliyle sporcularını antrene 

etmeye devam etmektedirler.  

Yine yapılan bazı çalışmalara göre;

1. Dominant solakların üstün uzaysal 

motor becerileri, sağlaklara göre daha 

avantajlıdır

2. Dominant solaklar oyunun doğası 

gereği hem stratejik hem de reaksiyon zamanı 

bakımından bazı avantajlara sahip oldukları 

bildirilmiştir. 

Ayrıca başka bir çalışmada da yine sol

göz tercihi olan Basketbol, Jimnastik ve

Bowlingçi’ lerin ise sağ göz tercihinde 

bulunanlardan daha avantajlı oldukları belirlenmiştir .

Türk genç toplumu üzerinde yapılan bir çalışmaya göre  dominant solakların oranı %

5’ tir. Yine bazı çalışmalara göre solaklık kadınlardan ziyade erkeklerde daha yaygındır.

Solak olanlar, toplumda genelde sağlaklar için dizayn edilmiş olan ekipmanlardan 

dolayı dezavantajlı pozisyonda olurlar. Çünkü pek çok ekipman sağlaklara göre yapılmıştır. 

Örneğin, makas, bir çok araç vitesi, lambaların ve vidaların sağa doğru 

sıkıştırılması vs. Diş Hekimliğinde ve Tıp alanında kullanılan ekipmanların çoğu 

sağlak olanlara göre yapılmıştır. Bunlar solak olanlara göre uygun yapıda 

değildirler.

Sonuç olarak, farklı açılardan bakıldığında, solak olan kişiler ve sporcuların sağlak 

olanlara göre bazı nörolojik, teknik ve taktiksel avantajlara sahip oldukları söylenebilir. Fakat 

onlar gerek verbal gerekse farklı uygulamalar ile asla sağlak olmaya zorlanmamalıdırlar. 

Onun yerine hem sözlü olarak ve hem de ekipman olarak desteklenmelidirler. Bu 

durumda olanlar için ayrıca yine motivasyolarını sağlayacak bazı davranışlar ve 

uygulamalamaların içinde olunmalıdır.
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Dr. Öğr. Üyesi Beytullah DÖNMEZ

TFG Eğitim Kurulu Üyesi / Giresun Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

HAYATIN FARKINDA OLMAK

Farkındalık nedir…?

•	 Dönme dolaba binmeden dünyanın döndüğünü hissedebilmektir…

•	 Üç günlük değildir bu dünya, eğer yaşayabiliyorsak.

•	 Üç güne sığdıramayız koskoca bir ömrü, farkına varıyorsak…

•	 Farkındalık duraklarından haberiniz var mı…? 

•	 İnsan ömründe, hayat durakları vardır…!!!

•	 Yaşam hedefleriniz ve farkındalık durakları arasındaki ilişkiler nasıldır? Hiç düşündünüz mü..? 

•	 Dünya’ya, çevreye, kendine ait ne biliyorsun…?

•	 Sen neyin farkındasın…?

•	 En iyi neyi biliyorsun?

İçimizdeki Evrenin Farkında Ol

Mikroskobik yapıdaki atomdan makroskobik büyüklükteki Samanyolu Galaksisine kadar maddelerin 
üç ortak hareketi söz konusudur;

Maddelerin bu üç ortak özelliği şöyledir;

•	 Kendi etrafında dönme,

•	 Kendinden daha güçlü çekirdeğin etrafında, yörüngede dönme,

•	 Yörüngede dönerken kalp atışına benzer salınım yapma.

Evreni oluşturan noktasal enerji (Big Bang) de bu üç hareketi yapmalı ki kendini oluşturan parçalar 
da aynı hareketi yapabilsin…

•	 Peki bu noktasal enerji, etrafında döneceği, kendinden daha güçlü yapıyı nereden bulmuş-
tur…?

•	 Öyleyse bizler de dahil, her şey bir ‘bütün’ün parçasıdır. 

•	 Bütünü fark edebilmek, kendimizi fark edebilmektir.

•	 İçimizdeki evren budur….
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Farkında mısın?

Enerji Korunumu Yasasınca;

•	 Enerji yok edilemez ve yoktan var edilemez.

•	 Sadece form değiştirebilir.

E=mc²

•	 Einstein’ın denklemi; 

•	 Enerjinin kütleye eşdeğer olduğunu kanıtladı.

•	 Bu; kütlenin enerjiye, enerjinin de kütleye dönüşebileceği anlamına gelir.

Gizil Güçlerin Farkındalığı…

•	 Bir başka farkındalık durağı…

•	 Farkındalık, etrafta olup bitenlere ilişkin bilincin açığa çıkmasıdır. 

•	 Yaşam süreci içerisinde etrafımızda birçok olay olmakta, nesne ve durumlar uyaran görevi gör-
mektedir. 

•	 Bu uyarıcıların farkında olmak bir anlamda anı yaşamak demektir.

•	 Elbette ki bireyin anı yaşaması bireyin böyle bir ihtiyaca sahip olması ile de ilgilidir. 

•	 Birey belki her anı yaşayamayacaktır ancak bazen yaşamadığı anlar için kendini sorgulayabile-
cek ve kaçırdığı anlar için suçluluk hissedecektir. 

•	 Çünkü anı yaşama potansiyeli herkesin sahip olduğu bir özelliktir ve bu potansiyeli kullanmak 
gerekir.

Üstün Dökmen (2003), her insanın dört grupta toplanabilecek şeylerin farkında olma kapasitesine 
sahip olduğunu belirtmektedir. Bunlar;

•	 Dış dünyanın, nesnelerin, olayların, canlıların farkına varmak,

•	 Kendi iç dünyasının fizyolojik tepkilerinin, duygu, düşünce ve isteklerin farkına varmak,

•	 Diğer insanların iç dünyalarının farkına varmak (empati kurmak),

•	 Evrendeki bütünlüğün farkına varmak.

	Hayatta her şeyin farkında olmak hiçbir şeyin farkında olmamak kadar olumsuz değerlendirile-
bilir. 

	Belli düzeylerin üzerinde farkındalıkların insana aşırı yükleme getireceği açıktır. 

	Bu nedenle farkındalık düzeyimizi de iyi ayarlamak gerekir.

Potansiyellerimiz

Bu ateş; 

•	 bireyin dillendiremediği hayalleri, istek ve arzuları olabildiği gibi henüz dışa vurmamış ilgi, ye-
tenek ve değerleri de olabilir. 

•	 Bir insan için yaşamın en önemli anlamı kendini ve kendiliğini tam olarak keşfedebilmek ve 
Mevlana’nın dediği gibi ‘‘olduğun gibi’’ görünebilmektir.
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•	 Bir insanın olduğu gibi görünebilmesi için kendini yeterince tanıması gerekir. 

•	 Bunun için duygularının farkında olması, zevk ve ilgilerini keşfetmesi, yeteneklerini ortaya çı-
karabilmesi oldukça önemlidir. 

•	 Kendini tanıma yoksunluğu içinde olan bireyler, nerede nasıl davranmaları gerektiğinden tutun 
da neyi isteyip istemediklerine, neleri başarıp başaramayacaklarına kadar kendilerini ilgilendi-
ren birçok konuda kararsızdırlar. 

•	 Bu kararsızlığın en önemli nedeni kendilerini yeterince tanımamalarıdır.

•	 Her insanın kendine, karşısındakine ve içinde yaşadığı topluma karşı en önemli sorumluluklar-
dan birisi ‘‘kendi’’ olabilmesi ve kendiliğini ortaya koyabilmesidir.

•	 Sahip olduğu potansiyelleri en üst düzeyde kullanmak, kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki alan-
larda kendi varlığını toplumsal ve bireysel kalkınmaya dahil edebilmek, bireyin kendiliğini ifade 
etme biçimidir.

•	 Bu şekilde hem kendi kendini hem de diğerlerinin onu daha iyi tanıma ve değerlendirme imkanı 
olacaktır.

Kendini tanıma; 

•	 Bireyin kendisi hakkında bilgi sahibi olmasıdır. 

•	 Hangi rengi en çok neden sevdiğini, bir şeyi neden yapmak isteyip istemediğini bilmek bir ken-
dini tanıma göstergesidir.

•	 Sahip olduğu ilgi alanlarının ve yeteneklerin farkında olması, bu konulardaki gizil güçlerini açı-
ğa çıkartabilmesi insanın kendini tanıması ile alakalıdır. 

•	 Kendini tanıyan insan birçok sorunu kendisi çözebilir hale gelir.

•	 İnsanın sahip olduğu gizil güçlerin farkında olması sadece bilinç altına bastırılmış ve açığa çık-
ması mümkün görünmeyen birtakım enerji noktalarını harekete geçirebilmesi anlamına gelme-
mektedir.

İnsan çoğu zaman gözünün önünde duran ya da yapabilir olduğu özelliklerinin ve sahip olduğu 
değerlerin de farkında olmayabilir. 

•	 Bedenimiz, beş duyu organımızın aktif olması, sağlığımız, yakınlarımız ve benzeri birçok değe-
rimiz bizim için çok önemlidir. 

•	 Ancak bunların farkına genellikle kaybettiğimiz zaman varırız.

•	 Zaman zaman yoksulluk edebiyatı yapıp isyan noktasına geldiğini gördüğümüz birisine özel-
likle Kanuni Sultan Süleyman’ın ‘‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet 
cihanda bir nefes sıhhat gibi!’’ dizelerini hatırlatmamız/hatırlamamız gerekir.

•	 Öncelikle bardağın dolu tarafının görülmesini sağlamak ve sahip olunan olumlu özelliklerden 
yola çıkmak her zaman için daha sağlıklı yol almamızı sağlar. 

Gizil Güç Dedikleri

Farkındalık; 

•	 Şimdiki ana odaklanabilmek, yargıdan uzak bir şekilde olayları görebilmek için dikkatini topar-
layabilmek, kendi hakkındaki gerçekliği bilebilmektir.
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•	 Düşüncelerimizin, duygularımızın, davranışlarımızın bilincinde olmak ve bunların sorumluluğu-
nu üstlenebilmektir

•	 Bir fark olarak sahip olduğumuz özelliklerin, yeterlik ve güçlüklerin neler olduğunu bilmek ve 
sahip olduğumuz potansiyeli yönetebilmek; 

•	 Fiziksel, sosyal, kültürel ve ahlaki her anlamda sahip olduğumuz değerleri bilinçli bir şekilde 
yaşadığımız ana taşıyabilmek farkındalığın ta kendisidir.

•	 İnsanlar sahip oldukları birçok özelliği çoğunca bazı yaşantılar sonucu fark eder ve buna kendi-
leri bile şaşırırlar. 

•	 Doğuştan getirdiğimiz birçok özelliğimiz zaman içinde açığa çıkar ve kendini gösterir.

•	 Ancak bu çoğu zaman kendiliğinden olan bir şey değildir. 

•	 Yaşantılarımız, deneyimlerimiz, olaylara dikkatimiz, kendimizi dinlememiz ve benliğimizi ara-
mamız gibi birçok faktör sonucu gizil güçlerimizin farkında oluruz.

•	 Bir insanın yaratılıştan sahip olduğu elleri, ayakları hatta parmakları bile çoğu zaman farkında 
olmadığı güçleridir. 

•	 İnsanın zekâsı apayrı bir dehadır ve kullandıkça genişleyerek yeni hacimler yaratarak kendisini 
geliştirir.

•	 Akıl insanlara Allah tarafından bahşedilen en mükemmel donanımdır. 

•	 Gözler görmemizi, kulaklar duymamızı, eller dokunmamızı, burun koku almamızı, dil tat alma-
mızı ve bütün bunları tamamlayan aklımızın sunduğu hisler hissetmemizi sağlar.

•	 Bir insanın ruh ve beden sağlığı kadar önemli kılacağı başka hiçbir şeyi olmaz. 

•	 Bunlara sahip olmak ve sahip olduklarının farkında olmak, bir insanın sahip olabileceği en bü-
yük farkındalıktır. Ortalama her insanın yapmak etmek adına sahip olduğu belirli potansiyelleri 
vardır. 

•	 Bu potansiyeller kişilerin sahip oldukları zekâyı kullanma düzeylerine, kendisine sunulan şart-
lara, ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel imkânlara göre farklılık gösterirler.

•	 Doğuştan itibaren bilinçli bir anne baba tutumu içinde yetişen, sosyal ve kültürel donanımı 
ideal olan, ekonomik şartları içinde ihtiyaç duyabilecek imkânlar kendine sunulan ve sağlıklı bir 
psikolojik atmosferde yetişen sosyal bir bireyin yaşamsal becerileri, 

•	 Bunlardan yoksun olanlara göre daha gelişmiş olacaktır.

•	 Potansiyellerimiz bir maden ocağında keşfedilmeyi bekleyen mücevher gibidir. 

•	 Onu aramadıktan sonra ortaya çıkmasını beklemek çoğu aman işe yaramaz. 

•	 Bulunmuş ancak iyi işlenmemiş bir madenin sığ kalması gibi, geliştirilmesi için imkânlar sunul-
mamış bir potansiyel de sığ kalacak ve tam kapasite ile kendini gösteremeyecektir.

•	 Üç, dört yaşında birçok çocuğu piyano derslerine başlatabilirsiniz. 

•	 Bu çocuklar piyano çalmayı öğrenebilirler de, ancak çok az sayıda ve belki de on milyonda biri, 
bir piyano dahisi olarak karşınıza çıkar, bir Fazıl SAY olabilir. 

•	 Yazma, okuma şansı vermediğiniz bir çocuğun büyük bir edebiyatçı olması çok büyük tesadüf-
lere bağlıdır. 
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•	 Henüz yirmi altı yaşında dünya çapında bir bilim adamı olan Oktay SİNANOĞLU’nun başarısı 
tesadüfi değildir.

•	 O halde esas olan, yaradılışımızda var olan potansiyellerimizi keşfedebilmektir. 

•	 Çocuklarımızı kurslara, derslere, spor alanlarına bu nedenle yönlendiririz. 

•	 Kendimiz yaşamın bize sunduğu farklı ortamlara bu arayış için girmek isteriz. 

•	 Çünkü insanın derinliğinin bir sonu yoktur. O derinliğe ulaşmak ve sonsuzluğa varmak mümkün 
olmamıştır.

Einstein, Edison, İbni Sina, Biruni, Farabi, İmam Gazali, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Fromm, Freud ve 
daha niceleri hep bu arayışın peşinde olmuşlar, yaşamlarını bu uğurda sürdürmüşler ve kendi sonsuz-
luklarına ulaşmışlardır. 

•	 Mesele de budur; aradığının peşinde olmak ve sonuna kadar o yolda ilerlemek.

•	 Bir insanın farkındalığı önce ne olduğunu bilmesi yani kendini tanıması ile başlar ve sonra ne 
için yaşadığını yani ne olacağını bilmesi (düşünmesi) ile devam eder. 

•	 Kendinin, gizli güçlerinin farkında olan insan bunun sonucunda daha sağlıklı bir şekilde yaşam 
hedeflerini belirleyebilir ve yaşamını düzenleyebilir. 

•	 Gideceği yol uzun ve ulaşılamaz olsa bile insanın farkında olduğu bir gerçek de; o yolda ölmenin 
vereceği huzurdur.

•	 Aslında bütün çabalarımız varmak istediğimiz hedeflere ulaşmak adınadır.

•	 Beğendiğimiz bir kıyafeti ya da sevdiğimiz bir sanatçının konser biletini alabilmek için para 
biriktirir, başarılı olup istediğimiz mevkilere ulaşabilmek için daha çok çalışır, inancımızın bize 
sunacağı ilahi mutluluğa ulaşmak için ibadet eder, toplumda saygınlık ve sevgi kazanmak için 
uygun yaşarız. 

•	 Bütün bunları yaparken daha iyiye ulaşmamız, içimizdeki gizil güçlerin farkındalık düzeyimizle 
ilgilidir.

•	 Elbette ki insanların hepsi potansiyelleri olmasına rağmen hedeflerine ulaşamayabilirler. 

•	 O yüzdendir ki birçok mükemmel ses meşhur olamamış, birçok deha zekasının ürününü top-
lumlara sunamamış, birçok birey hedeflerine ulaşamamıştır. 

•	 Ama bu demek değildir ki o, bu, şu yapamadı, ulaşamadı diye yola çıkmayacağız, hedeflerimi-
zin peşinden koşmayacağız.

•	 Aksine hedeflerimizin peşinden daha çok koşacağız. 

•	 Çünkü birçok örnek sunulabilir ki, beşeri insanın hedeflediği akıl almaz maddi imkanlara ulaş-
mış insanların bile çabaları son nefeslerine kadar bitmemiştir. 

•	 Ülkemizde kurulu Sabancı Holding’in patronu rahmetli Sakıp SABANCI sınırsız varlığına rağ-
men son nefesine kadar hedeflerinin peşinde koşan biri idi. 

•	 Koç Holding’in patronu rahmetli Vehbi KOÇ’u da öyle bildik.

Halen hayatta olan yüzlerce, binlercesini de öyle görüyoruz. 

Hiç çalışmasa da tüketemeyecekleri kadar servetleri olan bir değil binlerce insanın yan gelip yatmak 
ve servetinin keyfini sürmek yerine hala çalıştıklarını görüyoruz. 
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Kendilerine sorulduğunda cevapları ‘‘Daha hedeflerime ulaşmadım!’’ oluyor. 

Bu hedefler maddi boyutta olabilecekleri gibi daha çok manevi boyutta hedeflerdir. Yaşam hedefle-
ridir.

Yüz Wattlık Ampul

•	 Hedeflerimizi kurarken kendimizi ne kadar tanıdığımız ve potansiyellerimizin ne kadar farkında 
olduğumuz da önemlidir.

•	 Bu durum kendi hedeflerimiz için olduğu kadar çocuklarımız için hayal ettiğimiz hedefler için 
de geçerlidir.

•	 100 watt aydınlatma gücü olan bir ampule 50 watt elektrik enerjisi gönderirseniz istediğiniz 
aydınlatmayı sağlayamazsınız.

•	 Ampule kendi gücünce enerji gitmediği için eksik aydınlatacaktır yani kapasitesini tam olarak 
ortaya koyamayacaktır.

•	 Ya da bunun yerine 100 wattlık bir ampule 150 wattlık bir enerji yüklerseniz bu defa da ampul 
kendisine yüklenen aşırı enerjiden dolayı patlayacaktır. Yani o yükü taşıyamayacaktır.

•	 O zaman bizim için doğru olan elimizdeki ampulün wattını bilmek ve ona gücü kadar elektrik 
enerjisi göndermektir. 

•	 İnsanlar da bir anlamda böyledir. Her insanın belli bir kapasitesi, potansiyeli, gücü vardır. 

Gücünün üzerinde yükleme yapılan bireyler zaman içinde bu yükü taşımakta zorlanır ve bunun so-
nucu olarak değişik sorunlar yaşarlar.

•	 İnsanların sahip oldukları kapasiteyi net olarak bilmeleri pek mümkün değildir. Ancak yine de 
yıllar içinde bireylerin yaşamsal göstergelerine bakarak, ilgi, yetenek ve başarılarını gözlemle-
yerek kapasiteleri hakkında bir fikrimiz olabilir. 

•	 Bir öğrencinin herhangi bir dersten basitten zora doğru konuları anlama ve problemleri çözme 
kabiliyetini buna örnek olarak verebiliriz.

•	 Öğrencimizin problemleri çözmesi demek bizim için bir ileri basamak problemlere geçebileceği-
miz anlamına gelir. 

•	 Ne zaman ki artık daha ileri problemleri çözmede zorlandığını ve her türlü anlatma ve çözdür-
me denemelerimize rağmen çözemez olduğunu görürsek, o zaman da o konuda artık daha faz-
lasını zorlamanın çok da anlamlı olmadığını düşünmeye başlarız.

Bu biraz çelişkili ve sığ bir örnek gibi dursa da aslında bu iş böyledir. 

•	 Herkesin her konuda sonsuzu yakalama şansı yoktur. 

•	 Özel bir konuda ise ancak bir yere kadar gidilebilir. 

•	 Aksi olsa idi, bugün, gelmiş, geçmiş ve hayatta olan onca bilim adamına rağmen hala keşfedil-
memiş bir şey ya da yapılmamış bir icat kalmazdı.

•	 Bütün bu anlatılanlardan bazılarımız negatif bir bakış açısı ile istenilmeyen sonuçlara ulaşabilir. 
Örneğin; ‘‘O zaman bir problemi çözmekte azıcık zorlandık mı bırakalım, yeterince potansiyel 
görmediğimiz birine iş vermeyelim’’ gibi düşüncelere girilebilir. 

•	 Her insanın mutlaka kendi adına ve kendini mutlu hissettirecek bir potansiyeli vardır. 
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•	 Mesele, bizim ve o kişinin bu potansiyele uygun hedefler içinde olmasıdır. 

Öz olarak ifade etmek istediğim; 

•	 Vazgeçme, tükenme, sonlanma beklentisi değil aksine her gerçekleşen hedef sonrasında bir 
yeni hedefle daha ileriye gitme çabasının ortaya konması gerektiğidir.

•	 Gerçekleştirdiğimiz her hedef bize mutluluk ve başarma sevinci vereceği gibi aynı zamanda 
ayrı bir enerji de yükleyecektir. 

•	 Hedeflerimize ulaştıkça elde ettiğimiz başarılarımız bizde bir nevi doping etkisi yapacak, moti-
vasyonumuzu artıracak ve hedeflerimize ulaşabilir olduğumuz hissini kazandıracaktır. 

•	 Bu sayede bir sonraki hedefimize ulaşmamız bir öncekinden daha kolay olabilecektir.

Gizil Güçler Her Yönlüdür

•	 Sahip olduğumuz gizil güçlerden bahsederken tek bir durumdan ya da belirgin bazı özellikleri-
mizden bahsetmemiz yeterli olmaz. 

•	 Bir bakışla ‘insanoğlunun muktedir olduğu her bir özelliği onun gizil güçlerinin farkındalığının 
ürünüdür’ de denebilir.

•	 Ancak bir insanın doğasında barındırdığı bütün gizil güçlerini ortaya çıkarması pek mümkün 
değildir.

Bir tarafa aşırı yoğunlaşan insanoğlu sahip olduğu diğer yönlerini keşfetmekten uzaklaşabilmekte-
dir. 

•	 Bir piyano ustasının piyanoya odaklanması, bir bilgisayar dahisinin programlamada mükem-
melliğin peşinde koşması, bir ressamın resmin doruğuna ulaşmak istemesi, bir arkeoloğun ara-
ziden geri gelmemesi, bir yazarın kendini kütüphanesine kapatması gibi daha birçok örnekle bu 
durumu açıklayabiliriz.

•	 Bütün bu süreçlerde kendi ana ilgi ve yeteneğine odaklanan kişiler alan dışı birçok yaşantıyı 
göz ardı edebilmekte, farklı konuları yeterince takip edememekte ve bu konularda sahip olduk-
ları gizil güçleri keşfedememektedirler.

Hemen burada, ‘‘Edison, o kadar çalışıp gücünü ve enerjisini harcamasaydı ampulü nasıl bulabilir-
di?’’ diye sorgulama yapabilirsiniz. 

Bunda da çok haklısınız.

İnsanların kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaşamaları ve yaşamsal süreçlerini bu doğrultuda 
biçimlendirmeleri kadar doğal bir şey olamaz.

Edison ampulü, Pascal hesap makinesini, Gutenberg matbaayı, Wright Kardeşler uçağı, Graham Bell 
telefonu, Marconi radyoyu icat ederek bizlere müthiş imkânlar sunmuşlardır. 

Yine günümüzde birçok icat yaşamı kolaylaştırmak adına bilim adamlarınca üzerinde yoğunlaşarak 
gerçekleştirilmektedir.

Bill Gates Microsoft’u, Mark Zuckerberg Facebook’u kurarak insanların farklı alanlardaki ihtiyaçları 
için hizmete sunmuşlardır. 

Bütün bunlara yanlış demek asla mümkün değildir. 

Burada amaçlanan, Bu kâşiflerin çalışmalarını yaparken belki de birçok farklı dehalarını göz ardı et-
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tiklerine vurgu yapmaktadır.

Bazen tesadüfler insanların sahip oldukları gizil güçlerin farkına varmalarını sağlarlar. Kimi yaşantı-
lar, olaylar ya da kişiler bizde bu farkındalığı sağlamada aracılık ederler. 

Örneğin; geçmiş deneyimlerimizde yapamadığımız bir şeyi yapabilir olduğumuzu görürüz ya da 
hakkında başka türlü düşündüğümüz bir olayın aslında öyle olmadığını anlarız.

Bunun sonucunda farkındalığımız her ne hakkında ise, bunu yapabildiğimizi ya da o konuda doğal bir 
yeteneğimizin olabileceğini keşfederiz. 

Sonuçta;

•	 Farkındalığı sadece ve sadece ânı yaşamak, o anda olan biten şeyleri anlamak üzere odakla-
mak, bizim için geçmişi ve geleceği yok saymak anlamına gelebilir.

•	 Çünkü geçmiş yaşantılara ilişkin bir farkındalığımız da olabileceği gibi geleceğe ilişkin beklenti, 
düşünce ve hayallerimizle ilgili farkındalıklarımız da olabilir. 

•	 Farkındalığı o an olup bitenle ilişkilendirmenin esası da burada yatar. Farkında olunan her ne 
ise o anda farkında olunmuştur. 

•	 Bu geçmişle, şimdiki zamanla ve gelecekle ilgili de olabilir.

•	 Sanatlı bir eser, sanatkârı gerektirir.



33www.tgf.gov.tr

Prof. Dr. Ramiz ARABACI

TGF Eğitim Kurulu Üyesi / Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

GÜREŞTE MAÇ ANALİZİ

Maç Analizi Nedir

Bir maçta kendi sporcunuzun ya da rakip sporcusunun performansını etkileyen tüm faktörlerin, so-
mut ölçüt başlıkları altında gelişmiş teknolojik araçlar yardımıyla ortaya konularak verilerin toplanması,

Elde edilen verilerin; Objektif değerlendirme teknikleriyle (istatistik) işlenmesi,

Uzman görüşlerinin (subjektif) ortalamasından çıkan bilgilerle yorumlamalar,

Her iki kaynaktan gelen bilgilerle verilerin birlikte işlenmesi değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

Maç Analizinin Tarihi

	Önceki yıllardaki gelişigüzel yapılan analizler,

	Diğer sporlardan esinlenme,

	80’li yıllar sonrası,

	İngiltere’deki gelişmeler, hand-notation,

	Bilimsel araştırmalar, kongreler,

	Bilgisayarlı maç analizleri,

	Günümüzdeki durum.

Ölçmenin Önemi

	Bir maçtan sonra hatırlananlar % 15

	Veriler kesindir,

	Subjektif spekülasyonları önler,

	Karşılaştırmalara ve değerlendirmelere temel oluşturur.

	 Sporda karşımıza çıkan subjektif yorumları olabildiğince gerçeğe yaklaştırır

Maç Analizinde Performans Bileşenleri

	Kondisyon

	Teknik

	Taktik

	Diğer
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Kondisyon (Fiziksel Performans)

	Toplam Katedilen mesafe:..............10.8-12.2 km

	Yüksek şiddette katedilen mesafe:....9.6-14.6km

	Yüksek şiddette aktivite sayısı;.......117-214

	Yüksek süratte koşu mesafesi;........707-977m

	Sprint mesafesi;.......................................252-536 m

	Sprint sayısı..............................................36-91

Teknik Performans

	Uygulanan Teknikler

	Alınan – Verilen Puanlar

	Zaman - teknik

	Yer Güreşi – Ayakta güreş

	Pasivite, İhtar

Taktik Performans

	Güreş sistemi,

	Rakibin kilit teknik/ler

Yararları

	Antrenörler için; analizlerden elde edilen sonuçlar, takımın ve oyuncuların verim düzeyi hak-
kında bilgi verir. 

	Uygulanacak antrenman modellerinin belirlenmesinde yardımcı olur.

	Maç Analizinde Teknoloji

* Sesli Gözlem (Audio Teyp) Metodu, 

* Kağıt Kalem Metodu ( Hand-Notation ), 

*Video İle Sistematik Maç Analiz Metodu,

* Video ve Bilgisayar Yardımı ile Sistematik Maç Analiz Metodu 

	Analizde Bilgisayardan Yararlanma

2016 RİO Olimpiyat Oyunları Serbest Güreş Maç Analizi2016 RİO OLİMPİYAT OYUNLARI SERBEST GÜREŞ MAÇ ANALİZİ

248 33,6 
248 18,9 

451 61 

902 68,8 

40 5,4 160 12,3 

N  TEKNIK %  TEKNIK N  PUAN %  PUAN 

Puan Grubuna göre tekniklerin Dağılımı 

1 puan 2 puan 4 puan
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Maç sayısı   141

Teknik sayısı   739

Toplam Puan      1310

puan/maç sayısı 9,2

Birinci Devre   670

İkinci Devre 640
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319 

280
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320

330

340

TOPLAM 57 kg 65 kg 74 kg 86 kg 97 kg 125 kg

Sikletlere göre ortalama maç süresi (sn) 

2016 RİO OLİMPİYAT OYUNLARI SERBEST GÜREŞ MAÇ ANALİZİ

248 33,6 
248 18,9 

451 61 

902 68,8 

40 5,4 160 12,3 

N  TEKNIK %  TEKNIK N  PUAN %  PUAN 

Puan Grubuna göre tekniklerin Dağılımı 

1 puan 2 puan 4 puan
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	Galibiyet Şekli

Öneriler

1. Olimpiyat takımına aday Güreşçilerin Bireysel Analizi 

2. Muhtemel Rakiplerin Maçlarının Analizi

3. Ülkelerin Takım analizi ve Güreş stili

4. Milli Takım Antrenörlerin Önerileri

5. Teknik Kurul Önerileri 

6. Eğitim Kurulu Önerileri

7. Diğer 

 GALİBİYET Şekli

Point: Puanla galibiyet        TS: Teknik üstünlükle galibiyet            Fall: Tuş ile galibiyet
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4. Milli Takım Antrenörlerin Önerileri

5. Teknik Kurul Önerileri 

6. Eğitim Kurulu Önerileri

7. Diğer 
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Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN

TGF Eğitim Kurulu Üyesi / Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

SPORDA TOPARLANMA 

1- Giriş 

Egzersize dayalı gelişen uyumlar toparlanma periyodunda meydana gelmesine rağmen,  yapılan ça-
lışmaların büyük çoğunluğu antrenman üzerine odaklanmıştır. Egzersiz ve uyum döngüsü içinde topar-
lanma en az anlaşılan ve araştırılan konulardan biridir (Bishop ve ark., 2008). Toparlanma, belli bir akti-
vitede performansı karşılama veya aşma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, eğer bir kişi zorlu 
bir mesafe koşusunu bir süre yaparsa, sonrasında bu kişinin 10 km koşu süresi zamanla kısalacaktır. 

Bu durum kişin yapılan iş yüküne karşılık vücutta meydana getirdiği fizyolojik uyumun bir getirisidir. 
Düzenli yapılan antrenman yüklemeleri ile birlikte gelişen uyum gücü sporcunun hem antrenman esna-
sında hem de antrenman sonrasındaki toparlanma hızını da doğrudan etkileyecektir. 

Genellikle bir çok antrenör ve sporcunun düştüğü yanlış, yüksek düzeyde antrenman yüklemesinin 
performans gelişimi için nihai bir reçete olduğu varsayımıdır. Kabul edilen, aşırı yükleme gelişim için 
mutlaka olmalı, fakat aşırı antrenman gelişmeden ziyade performansın bozulmasına yol açmaktadır. Bu 
noktada, eğer toparlanma hızı geliştirilebilirse, daha büyük antrenman kapsamları, aşırı antrenmanların 
negatif etkileri oluşmaksızın uygulanabilir. Gelişmiş bir toparlanma prosedürü performansın daha yük-
sek düzeyde bir düzlüğe (plato) çıkmasını sağlayacaktır( Bishop ve ark., 2008). 

2- Toparlanma Nedir?

Literatür çalışmaları incelendiğinde, toparlanma herhangi bir egzersizden sonra organizmanın nor-
male dönme süreci olarak tanımlanmaktadır. Toparlanmada amaç, antrenman veya müsabakada mey-
dana gelen hasarları iyileştirmek, yorgunluğu en aza indirmek veya ortadan kaldırmaktır (Bishop ve 
ark., 2008). Bununla birlikte, vücut fonksiyonlarının normale dönmesi, homostatik dengenin normale 
dönmesi ve enerji kaynaklarının yenilenmesi sağlamaktır. Literatür çalışmalarına bakıldığında, topar-
lanma anlık toparlanma, kısa süreli toparlanma ve antrenman sonrası toparlanma olarak sınıflandırıldığı 
görülmektedir. 

2.1. Anlık toparlanma: Egzersiz esnasında, örneğin koşucu koşarken bir ayağın yerden kalkması ve 
yere teması arasında geçen sürede ATP’nin yenilenmesi ve oluşan metabolik atıkların uzaklaştırma hızı 
ile ilişkili olan toparlanma süresini ifade etmektedir.

2.2. Kısa süreli toparlanma: Egzersiz biliminde en çok kullanılan bir kavramdır. Örneğin interval ant-
renman esnasında tekrarlar arasındaki kısa dinlenme veya ağırlık antrenmanı çalışmasında setler arası 
dinlenme aralıklarını ifade etmektedir. Kısa süreli toparlanmanın gücü dinlenme aralığında kreatin fos-
fatın yeniden sentezlenebilmesi ile ilişkilidir. Kreatin desteği üzerine yapılan çalışmalarda, 30 saniye-
den daha kısa süreli toparlanma sürelerinde etkili olabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, 3 dakikadan 
daha uzun süren çalışmalarda bir etkisinin olmayacağı ileri bildirilmiştir (Branch, 2003). Bu hipotezi 
destekleyen diğer bir çalışmada (Seiler ve Hetlelid 2005), kreatin desteğinin sadece 6 dakikadan daha 
kısa süreli toparlanma sürelerinde kullanılmasının işe yaradığı bildirilmektedir (aktaran Bishop ve ark., 
2008). Martin ve ark. (1998) 10 antrene bisikletçi üzerine yaptıkları bir çalışmada, 2 dakika dinlenme 
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aralığı verilerek 3 kez wingate ile 30 saniye test uyguladıkları sporculara. Masaj, aktif ve pasif toparlan-
ma yöntemleri uyguladılar. Sonuç olarak aktif toparlanma ile kanda yükselen laktik asit diğer iki yönteme 
göre daha hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştırıldığını ortaya koymuşlardır. Sonuç olarak, aktif toparlan-
manın kısa süreli toparlanma uygulamalarında oluşan laktik asitin vücuttan uzaklaştırılmasında etkili bir 
yöntem olarak kullanılabileceğini bildirmektedirler. 

2.3. Antrenman Sonrası Toparlanması

Antrenman toparlanması, art arda gelen iki çalışma arasında geçen sürede meydana gelen toparlan-
mayı ifade etmektedir. Birçok spor branşı (yüzme, koşu, futbol ve diğerleri) günde iki antrenman yapmayı 
gerektirmektedir. Bu antrenmanlar arasında verilen aralıklar sporcuların toparlanması için geçirdikleri 
süredir. Aynı zamanda, bir gün içerisinde peş peşe yarışma veya müsabakaların yapılması da bu toparlan-
ma grubuna girmektedir. Antrenman sonrası toparlanma, atletik performansın gelişmesi içinde önemli ol-
duğu bilinmektedir. Egzersiz süresi ve şiddeti toparlanma süresini etkilemektedir. Örneğin, rekreasyonel 
düzeyde egzersiz yapan biri, düşük düzeyde yapılan bir egzersiz sonrası birkaç saatte bile çalışma öncesi 
duruma gelebilmekte iken, antrene bir kişinin yüksek şiddetli bir çalışma sonrası bir sonraki antrenman 
evresine kadar toparlanması 24 saatlik zaman diliminde zar zor gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, aşırı 
antrenman yüklemesine maruz kalmış birisinin toparlanması art arda gelen iki antrenman aralığında tam 
anlamıyla toparlanması mümkün görünmemektedir. Eğer sporcu kendi çalışmasını kontrol altına alıp, bir 
sonraki çalışmada çalışma yükünü azaltırsa, vücudun tam anlamıyla toparlanmasına fırsat vermiş olur. 
Tam aksine yeterli düzeyde toparlanma yapılmadan tekrar yüksek düzeyde yüklenme ile çalışma tamam-
lanırsa aşırı antrenman yüklemesi sonucu performansta bozulmalar/düşmeler meydana gelmesi muhte-
mel bir durumdur. Aynı zamanda yaralanma/sakatlanmalara karşıda zemin hazırlanmış olmaktadır. Aşırı 
antrenman sonuçlarını en aza indirmenin yolu, ya antrenman yüklemesini azaltmak, ya da kaliteli bir to-
parlanma süreci geçirilmesine olanak sağlamak gerekmektedir. Yapılan egzersiz uygulamasının doğasına 
dayalı olarak, oluşan yorgunluğun birçok değişik sebebi olabilir. McLester ve ark (2003) antrene erkekler 
(n=10) üzerinde maksimum 10 tekrarlı 8 farklı hareketi içeren kuvvet çalışması sonrasında, farklı süreler-
de (24, 48, 72 ve 96 saat) süren toparlanma süresinin toparlanma hızlarına etkisi konulu çalışmalarında, 
24 saat sonra katılımcıların hiç birinin 10 tekrarlı çalışmayı yapamadığı, 48 saat sonra % 40 oranında 
kişinin yapabildiği, 72 ve 96 saat sonra ise % 80 oranında kişinin yapabildiğini ortaya koymuşlardır.

2.3.1. Rehidrasyon ve Antrenman Toparlanması

Yoğun bir müsabaka veya antrenmanı takiben kaybedilen sıvının restorasyonu antrenman toparlan-
masının önemli bir parçasıdır. Yapılan birçok çalışma antrenman veya müsabaka esnasında kaybedilen 
sıvının yerine konması oluşan elektrolit kayıplarının da yerine koyulmasını zorunlu kılmıştır. Bundan do-
layı rehidrasyon sıvısının sodyum (50 mmol/l) ve potasyum takviyesi ile birlikte verilmesi gerektiği be-
lirtilmiştir. Ayrıca, rehidrasyon içeceğinde karbonhidrat ilavesi içeceğin tadını ve kas glikojen depolarının 
yenilenmesini hızlandırdığı bilinmektedir. Antrenman sonrası sıvı tüketimi, genellikle oluşan kayıp miktarı 
oranınca alınmalıdır (Bishop ve ark., 2008). Örneğin antrenman esnasında kaybedilen her 1 kg kütle, 1.5 
litre sıvı tüketiminin gerekliliğini ifade etmektedir. Antrenman sonrası zamanda kaybedilen bu sıvının belli 
aralıklarda örneğin, her 15- 20 dk’da 150 – 350 ml aralığında sıvı alım yapılarak yerine konması sağlana-
bilir. 

2.3.2.Sıvı Alımı Sonrası İzlenen Yol

Mideden bağırsaklara oradan kan kana karışır. Dolaysıyla, sıvının mideyi terk etmesi ve ince bağırsak-
lara emilip kan akışına karışması, alınan sıvı miktarı tarafından etkilenir. Dinlenik durumunda mide bağır-
sak boşalımı enerji yoğunluğu tarafından etkilenir. Yani, yüksek enerji yoğunluklu sıvının emilimi yavaş 
olacaktır. 
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Mide bağırsak emilimi kolaylaştırmak için saatte 600-900 ml sıvı tüketimi uygun görülmektedir. Tav-
siye edilen miktar, müsabaka tartısı sonrası oluşan sıvı kaybının giderilmesi için % 3 ve üzeri vücut kütle 
kaybı var ise 600 ml sıvı tüketimi müsabaka tartısı uygun olacaktır. Bununla birlikte belli aralıklarda sıvı 
tüketimine devam edilmelidir. Tavsiye edilen, hızlı kilo kaybı sonrası kaybedilen ağırlığının % 120- 150 
oranında tüketimin yapılmasıdır. Neden? Çünkü idrar kayıplarını da dikkate alınabilmesi için bu orana 
dikkat edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, çok az bir toparlanma süresi varsa, örneğin 3-4 
saat gibi hemen sonrasında müsabaka yapılacaksa, büyük oranlarda sıvı tüketiminin yapılmaması gerek-
liliğidir. 4 saat öncesinden 500 ml, aynı şekilde 2 saat öncesinden 500 ml şeklinde uygulanabilir. Aynı za-
manda, içilen suyun mideden daha hızlı boşalabilmesi için 15 derece sıcaklığında olması önerilmektedir. 

Hızlı kilo kaybı sadece vücutta sıvı kaybı oluşturmaz, bununla birlikte elektrolit kaybına (sodyum ve 
klörür) da yol açacaktır. Dolayısıyla, alınacak sıvıda elektrolit bulunması plazma osmolaritesi ve volü-
münün sağlanabilmesi için gerekmektedir. Yapılan bir çalışmada, oluşan ter kayıplarının % 200 oranında 
sıvı tüketiminin (düşük sodyum içerikli), kaybedilen sıvının tam anlamıyla yerine koyulmasını sağlama-
dığı, ancak kilo kaybının % 150 oranında sıvı tüketimi (yaklaşık 61 mmol/l sodyum içerikli) pozitif sıvı 
dengesini sağladığı ortaya konmuştur. Sonuç olarak rehidrasyon içeceğinin sodyum içerikli olması idrar 
çıktısını azalttığı, vücutta suyun tutulumunu sağladığı bilinmektedir. Hipotonik sıvı tüketimi (> %10 kar-
bonhidrat içeren) mide boşalımını yavaşlatıp, dolayısıyla rehidrasyonun yavaşlaması ve mide bağırsak 
sorunları oluşturabilir. İnce bağırsaklardan büyük oranlarda karbonhidratın (> 60 g/saat) farklı içerikler-
de karbonhidrat kaynakları ile emilimi desteklenebilir.

2.3.3.Egzersiz Esnasında Sıvı Dengesi

Egzersiz süresinde oksidatif metabolizmaya bağlı olarak su oluşumu gerçekleşmektedir. Örneğin: 70 
kg gelen birisi 1 saatlik yoğun bir egzersiz esnasında 245 gr CHO

2
 metabolize olmakta ve bu yolla 636 gr 

su oluşmaktadır. Fakat aynı zamanda terle sıvı kaybı 1500 ml’yi bulabilmektedir. Maraton koşusu esna-
sında 2-3 saatlik sürede yaklaşık 500 ml su üretmektedir. Fakat terle kaybedilen sıvı maraton süresince 
7 litreye kadar çıkabilmektedir. 

2.3.4.Sporcu İçecekleri

Dayanıklılık egzersizleri (>1 saat) esnasında karbonhidrat solüsyonları enerji üretimi ve rehidrasyon 
için yeterli sıvının sağlanması açısından performans üzerinde fayda sağlamaktadır. Yapılan bir çalışmada 
her 100 ml de 5 gr maltodekstrin (kompleks glikoz) kullanımı benzer oranlardaki glikoz solüsyonuna 
göre mideyi daha hızlı boşaltmaktadır. Yapılan çalışmalar, özellikle uzun süren dayanıklılık çalışmala-
rında performansın devamı için her saatte 60- 80 gr arasında karbonhidrat alımı yapmaları gerektiğini 
ileri sürmektedirler. Hazırlanan Solüsyonun bağırsak emiliminin hızlı olması için karbonhidrat içeriğinin 
%6-8 aralığında olması gerektiği belirtilmektedir. Genel olarak karbonhidrat solüsyonları, sadece su veya 
sodyum ilavesi suya göre daha yavaş boşaltmaktadır mideyi. Glikoz oranı yükseldikçe dramatik olarak 
mide boşalım hızı düşmektedir. Örneğin 400 ml solüsyonda az bir glikoz (139 mmol/l) mideyi tamamen 
boşaltması 20 dakika sürmektedir. Benzer volümde 834 mmol/l glikoz solüsyonunda yaklaşık 2 saat 
sürmüştür. 

Birçok spor içeceği her 100 ml de 6-8 gr şeker içermektedir. Dayanıklılık sporcularının yeterli miktar-
da CHO

2
 tüketebilmeleri için 625-833 mmol/l / saat sıvı solüsyonu tüketmelidirler. Birçok insan egzersiz 

esnasında her saatte 270- 450 ml civarında sıvı tüketmektedirler. Spor içecekleri ile rehidrasyon her 
10-15 dk da 100 – 150 ml sıvı tüketimi dehidrasyon riskini düşürmektedirler (Wilmore ve Costill, 2004). 
Dayanıklılık aktivitelerinde alınan sıvıların mideyi boşaltma miktarı, ter yolu ile dışarı atılması kadar hızlı 
değildir. Örneğin mesafe koşuları esnasında saatte alınan 800 ml sıvı mide tarafından boşaltılabilir, oy-
saki bu süre zarfında ter ile kaybedilen sıvı miktarı 2 litreye kadar çıkmaktadır. Bu yüzden dayanıklılık 
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sporcularında saatte 800 ml’den fazla sıvı tüketmek midede sıvı rahatsızlığına yol açabilir ve performan-
sı olumsuz yönde etkileyebilir.

Sıvı kaybı sportif performansı diğer herhangi bir besinden daha fazla etkilemektedir. Vücut hidrasyon 
düzeyinin takip edilmesinde pratik olarak uygulanabilecek yollar

•	 Akut kilo kaybı

•	 İdrar frekans azlığı

•	 Koyu idrar rengi

•	 Kalp atım hızı

•	 Uzun süreli kas ağrısı

Hızlı kilo kaybı dehidrasyon, yağsız beden kütlesi kaybı ve mineral –vitamin kaybını beraberinde ge-
tirmektedir. Hızlı kilo kaybı yağ dokudan 3 kat daha fazla kas ve su kaybına neden olacaktır.

2.3.5.Hızlı Kilo Kaybı Sonrası Toparlanma

Ana hususlar

•	 Rehidrasyon (sıvı alımı)

•	 Glikojen yenilenmesi (kaybedilen)

•	 Müsabaka tartısı öncesi besin kısıtlaması nedenli mide bağırsak sisteminde oluşan stresin orta-
dan kaldırılması.

Akut ve kronik vücut kütle yönetimi göz önüne alındığında, vücut ağırlığının artırılması gerekmek-
tedir. Neden? Çünkü bundan kuvvet güç olumlu yönde etkilenecektir. Müsabaka esnasında sporcunun 
rakibine göre fazla kilolu olması kuvvet ve gücünün maksimum düzeye çıkarmasına yardımcı olacaktır. 
Relatif kuvvet düzeyinin artışı önemli bir kuvvet özelliğidir. Bu aynı zamanda optimal bir vücut kom-
pozisyonuna sahip olmayı zorunlu kılmaktadır. Müsabaka sonrası bir haftada vücut ağırlığında % 5-8 
oranında kilo artışı sağlanmalıdır. Müsabaka tartısı sonrası kilo alımını maksimum düzeye çıkarmalısın.

Düşük karbonhidrat alımı kas glikojen ve suyun azalımı ile birlikte beden kütlesinde düşmelere yol 
açacaktır. 5 dakika civarında yapılan anaerobik yüklenmelerde glikojen kaynaklarının yoksunluğu perfor-
mansı olumsuz yönde etkileyecektir (Reale ve ark., 2017). Dolayısıyla, tartı sonrası toparlanma strate-
jisi olarak yarışma enerji kaynaklarının kazanımı için karaciğer ve kas karbonhidrat glikojen depolarının 
yenilenmesi üzerine odaklanılmalıdır. 

Sporcu Öncelikle Uygulayacağı Strateji 

•	 Sıvı kaybının giderilmesi

•	 Karbonhidrat depolarının yenilenmesi

•	 Hızlı kilo kaybına olası dayalı mide bağırsak stresinin yaşanmaması

•	 Takip eden aylarda kronik vücut ağırlığı yönetiminin sağlanması
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Yarışma evresi Açıklamalar 

Hedef yarışma öncesi aylar ve haftalar

Hedef sıklet ağırlığını ayarla

Önemsiz yarışmalarda kilo kaybı planla, uygula ve sende 
oluşturduğu olumsuz etkileri/cevapları kayıt et

Antrenman evreleri veya önemsiz yarışmalar öncesi besin 
denemeleri yap
Örneğin kafein kullanımı, ağızda karbonhidrat gargarası vb.)

Müsabaka tartısı 

Resmi müsabaka tartısı öncesi besin ve sıvı alımını planla

Müsabaka tartısı sonrası ilk saatlerde alınacak besin ve sıvıyı 
resmi müsabaka tartısı yapılacak yere getir. 

Toparlanma süresinin uzatılabilmesi için mümkün olan en kısa 
zamanda resmi tartısının yapılmasını sağla

Müsabaka tartısı sonrası

Tartı biter bitmez sıvı ve karbonhidrat alımına başlayın,

Mide boşalımını sağlamak için toparlanma mümkün olan en 
kısa zamanda tamamlanmalıdır. 
1. Yarışma tartısı öncesi günde, meydana gelen kilo kay-
bının % 150 oranında sıvı tüketimi yap.
2. Yarışma öncesi gece ve uygu öncesi 5-10 g/kg kar-
bonhidrat alımı yap

Yarışma öncesi hazırlık

İdeal olan yarışma öncesi 3-4 saat te ≥ 1g/kg karbonhidrat 
alımı yap

Sporcular önemli antrenmanlarda tükettiği besinlere benzer 
özellikte besinler tüketilmesini sağla
Eğer daha önce denendiyse saplement kullanımı yapılabilir. 

Yarışma sonrası 
Hızlı kilo kaybı, toparlanma ve yarışma hazırlık planı üzerinde 
dur

Bir sonraki yarışma öncesi değerlendirmelerde bulun…
  

Reale ve ark., 2017 alıntılanmıştır.

Müsabaka tartısı sonrası ilk 30 dk ile 60 dk arasında sıvı solüsyonlar şeklinde içecek ( sporcu içecek-
leri, süt gibi) tüketebilir. Sütün sporcu içeceklerine göre vücutta tulumunun daha fazla olduğu bildiril-
mektedir. Aynı zamanda içine glikoz içerik katılarak hem protein yönü zengin hem de karbonhidrat alımı 
gerçekleşmiş olur. 

Oluşan Sıvı kaybının giderilmesine yönelik öneriler

•	 Bunun için kaybedilen oranın % 150’si oranında müsabaka tartısı ve uyku arasında sıvı tüketimi,

•	 Glikojen depolarını maksimum düzeyde yenilenmesi, eğer düşük karbonhidrat diyeti kullanılıyor-
sa,

•	 Müsabaka tartısı ve uyku zamanı arasında 7-10 gr/kg karbonhidrat alımının sağlanması, 

•	 Müsabaka günü yüksek karbonhidrat diyeti uygula,

•	 Müsabaka sabahı yarışmadan önce (3-4 saat öncesi) kahvaltıda 1 gr/kg karbonhidrat alımı yap,
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•	 Müsabaka arasında karbonhidrat içeren sıvı ile ağız yıkması yap,

•	 Toparlanma besin alımına protein eklenirse karbonhidrat ile birlikte glikojen depolarının doygun-
luğu artmaktadır, 

Tartı sonrası ikinci saatten itibaren karbonhidrat yönü zengin, düşük lif ve yağ içerikli katı besinler tü-
ketilebilir. Bu süreçte sıvı alımının devam etmesi önemlidir. Bu içeceklerde sodyum içerikli olması sıvının 
vücutta tutulumu desteklenmektedir (Reale ve ark., 2017). 

2.3.6.Müsabaka Öncesi Beslenme

Müsabaka öncesi beslenmede, kolayca sindirilebilen, Düşük yağ içeriği olan, düşük lifli besinler tercih 
edilmelidir. Aynı zamanda gaz yapıcı etkisi olan karbonhidrat yönü zengin besinlerden kaçınmak gerek-
mektedir. 

Kafein desteği, özellikle, müsabaka öncesi hızlı kilo kaybına dayalı olarak mide bağırsak problemi 
yaşayan ve yeterli karbonhidrat alımı yapılamayan durumlarda önerilmektedir (Kasper ve ark., 2016 
aktaran Reale ve ark., 2017). Kafeinin tavsiye edilen oranlarda ( 3-6 mg/kg ) egzersiz öncesi 1 saatte 
alımı beklenilen etkilerin gösterilmesi için yeterli olduğu bilinmektedir. Bu dozun üzerinde kullanımı aşırı 
uyanıklık, kaygı oluşturmakla birlikte, motor kontrol seviyesini azaltmaktadır. Tüm besinsel müdahale-
ler ile birlikte kafein önemli yarışmalar öncesinde denenebileceği önerilmektedir (Reale ve ark., 2017). 
Karbonhidrat solüsyonunun ağızda gargara yapılması düşük karbonhidrat alımının yapıldığı durumlarda 
faydalı olduğu bildirilmektedir (Kasper ve ark., 2016 aktaran Reale ve ark., 2017). 

2.3.7.Antrenman Öncesi Beslenme

En az iki saat öncesinden tüketilmelidir. Tüketilen bu yemek 200 – 500 kkal enerji içeren ve kolayca 
sindirebilen besinlerden oluşmalıdır. Sporcuların egzersiz öncesi 15-45 dk. da karbonhidrat yüklemesi 
veya alımı egzersiz başlarında hypoglisemiye neden olabilir. Çünkü alım ile birlikte yükselen kan glikoz 
seviyesi insülin salınımını artırır ve vücut enerji kaynağı olarak kan glikozunu kullanmaktadır, buna bağlı 
olarak glikoz seviyesi hızla düşüyor ve kişi kendini yorgun hissediyor. Dolayısıyla egzersiz öncesi 15-45 
dk öncesi CHO2 alımından kaçınılmalıdır. Örnek olarak: tahıl içeren, meyve suyu ve tost.

Yapılan bir çalışmada 14 gün aralığında önce egzersiz öncesi 3 saatte 100 gr CHO2 alımı yapıldı, 
sonrada egzersiz öncesi besin tüketimi yapılmadan uygulandı. Besin tüketimi ile egzersiz süresi 136 dk 
sürdü, besin tüketimi olmadan ise 109 dk sürdü.

Yarışma öncesi besin tüketimi sıvı formda olmazsa, 

•	 Mide krampları

•	 Kusma, bulantı ve sindirim problemleri ile daha az karşılaşırız.

•	 Yarışma öncesi bir saatte tüketimden kaçınmalıyız.

2.3.8.Antrenman Sonrası Karbonhidrat Alımı

1980’lerde yapılan bir çalışmada, egzersiz sonrası her iki saatte bir alınan 50 gr karbonhidrat ile 
kas glikojen sentezinin çok hızlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu orandan daha fazla tüketimin kas 
glikojenini yerine konmasını hızlandırmadığı bildirilmektedir. Egzersiz sonrası ilk iki saatte kas glikojen 
resentez (yenilenme) oranı her saatte % 7-8 iken normalde bu oran saatte % 5-6’dır. Yani ilk iki saatte 
çok hızlıdır. Sonuç olarak egzersiz sonrası mümkün olan en kısa zamanda yeterli oranda karbonhidrat 
tüketimi yapılmalıdır. 

Bu süreçte sadece karbonhidrat alımına göre, ilave karbonhidrat- protein alımı karbonhidrat resente-
zini daha da hızlandıracaktır.
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Sporcu beslenmesinde pratik öneriler: 

•	 3-4 saat önce tüketilmeli

•	 Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler seçilmeli

•	 500- 1000 kkal enerji sağlayan CHO
2
 miktarı yüksek bir diyet olmalı

•	 Gaz oluşturan mideyi rahatsız edici olmamalı

•	 Alışık olunan besinler tüketilmeli

3- Sonuç

Antrenman veya müsabaka esnası ve sonrası toparlanma hızı, sporcunun mevcut kondisyon düze-
yi (özellikle oksijen tüketim kapasitesi (VO2max) ve kaybedilen enerjinin yerine konması ile doğrudan 
ilişkilidir. Enerji rezervlerinin yenilenmesi, antrenman/ müsabaka sonrası toparlanma hızını belirleyen 
en önemli etkenlerden biridir. Bu doğrultuda hangi besinin ne zaman ve ne oranda alınması gerektiği 
bilinmelidir. Özellikle antrenman sonrası besin kayıpların yenilenmesi için ilk 30 dk ile 4 saatlik zaman 
aralığı önemlidir. Antrenörler tarafından dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus ise, sporcularının 
doğru bir sıklet ayarlama programı üzerinden kayıpları minimize ederek müsabakaya hazırlanmalarını 
sağlamaktır. Özellikle müsabaka öncesi kısa zaman dilimlerinde (1-2 hafta gibi) hızlı kilo kaybı ile sıklet 
ayarlamasına gidilecekse, sporcunun bir yılda elde etmiş olduğu yüksek düzeyde kondisyon kazanımı-
nın ciddi olarak zarar görebileceği gerçeği unutulmamalıdır. Çünkü hızlı kilo kaybı vücutta, kas protein 
yıkımını hızlandırır, enerji kaynaklarını boşaltır ve hayati öneme sahip suyun ciddi oranda azalmasına 
yol açar. Bu hususların her biri, sporcunun gerek antrenman esnasında gerekse müsabaka aralarındaki 
toparlanma hızını doğrudan etkileyerek performans kayıplarına neden olacak ve sporcu sağlığı açısından 
sakatlanmalara zemin oluşturacaktır. 
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GÜREŞTE TEKNİK-TAKTİK ÖĞRETİMİ

1- Giriş

Teknik; Sporda hedefe ulaşmak için belirli bir hareketin istenilen amaca uygun ve en ekonomik şekilde 
uygulanabilmesi olarak ifade edilebilir. Teknik en zor şartlar altında bile amacına ve sporun özelliğine uy-
gun biçimde, en ekonomik şekilde uygulanıp hedefe ulaşılabilmesidir. Teknik ne kadar iyi olursa, bekleni-
len sonuca ulaşmak için harcanan enerji o kadar az olmaktadır. Teknik, her spor dalı için değişik derecede 
önemlidir. Ancak teknik; sporda başarıya ulaşabilmenin birinci temel öğesidir.

Güreşte; Müsabaka kazanmada, hedefe ulaşmada etkili olan ve puan kazandıran hareketlere teknik 
olarak söylüyoruz (kafakol, danabağı, salto gibi). Güreşte iyi bir sonuç elde etmek için bir güreşçinin 
mükemmel bir tekniğe sahip olması gerekir. Bir güreşçinin üst düzeyde spor yapabilmesi için öncelikle 
bütün spor branşları için gerekli olan temel teknikleri iyi öğrenmesi gerekir. Erken yaşta ve doğru öğre-
tim yöntemleriyle öğrenilmiş teknik eğitim üst düzeyde başarılı bir performans ortaya koymanın temel 
ilkesidir. 

Teknikler en uygun ve en ekonomik olduklarında en az efor harcayarak hedefe ulaşmamızı sağlar. 
Tekniklerin uygunluğu ve ekonomikliğine en iyi örnek kaldıraçlardır. Ünlü bilim adamı Arşimet “Bana 
yeteri kadar uzun bir kaldıraç ve uygun bir dayanak noktası verin size dünyayı kaldırayım” diyor. Bu 
ifadeyle insanların teknikle çok az kuvvet ve efor sarf ederek çok büyük işler, ağırlıklar kaldırabileceğini 
vurguluyor ki bu teorik olarak mümkündür. 

Sporda teknik öğrenme ve öğretme en zor işlerden biridir ve antrenörlerin en çok uğraştığı, emek 
verdiği, zaman harcadığı ve ustalığını da gösterdiği alandır. Spordaki teknikler çok karmaşık, çok komp-
leks yapısı oldukça o kadar da zaman alacaktır. Uzmanlar bir tekniğin öğrenilmesinin en az 2 yıl aldığını 
söylüyorlar (Bompa, 1998). 
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Tekniklerin algılanması, kavranması, hafızada başka bilgilerle ilişkilendirilmesi, yerleştirilmesi, pekiş-
tirilmesi, hareketlerin programının yapılması, ilgili sinirler aracılığıyla kaslara iletilmesi, kasların yerinde 
zamanında, süratinde, kuvvetinde, süresinde kasılmalarıyla öğrenim sağlanır. Bütün bunların gerçekleş-
mesi ve kasların uygulayabilir durumuna gelmesi çok zaman almaktadır.

2- Teknik Öğretim Yöntemleri

•	 Basitten karmaşığa doğru öğretim yöntemi

•	 Kolaydan zora doğru öğretim yöntemi

•	 Tümden gelim metodu

•	 Tümevarım metodu

•	 Kombine öğretim metodu

•	 Zihinsel antrenman metodu

2.1. Teknik Öğretimin Temel İlkesi

Beden eğitimi dersleri Avrupa’da okullara ilk defa 1700’li yıllarda cimnastik olarak verilmeye başlanır. 
O yıllarda cimnastiğin öğretim metodiğinde en  önemli kural “Sadece basamaklı olarak ve kolaydan zora 
uygulama yap” olmuştur. Bu prensip bugün” Basitten zora doğru, kolaydan karmaşığa doğru” şeklinde 
ifade edilmektedir. Cimnastik; bu ilkeyi en iyi uygulayan spordur. 

Teknik öğretiminde öncelikle basit, kolay, üstesinden kolaylıkla kalkılabilecek hareketlerle işe başlan-
malı. Yeni öğrenilen hareketler önceden öğrenilmiş hareketlerin üzerine kurulur. Bir sonraki teknik bir 
öncekinden belli parçaları içermeli. Böyle yapıldığında sporcu bilmediği parçaları bildikleri aracılığıyla ko-
lay kavrar ve öğrenimi hızlı gerçekleştirir. Antrenör önce zor ve karmaşık tekniklerle işe başlarsa, spor-
cuda başarısızlık duygusu oluşacak ve bu durumda sporcu kendi yeteneğini tartışmaya başlayacaktır. 

Tekniklerin öğrenilmesi süreci, basit ve temel hareketlerin kavranmasıyla başlar. Yeni hareketlerin 
öğrenilmesi süreci tüm yaş gruplarında ve her kategoride sürekli olmak zorundadır. Spora yeni başlamış 
bir kişi öncelikle basitleştirilmiş tekniklerle tanıştırılmalıdır. Bu nedenle; Çocukların, Yıldızların ve genç 
sporcuların tekniği farklı, üst düzey sporcuların tekniği farklı olarak bilinmeli ve mutlaka farklı olmalıdır. 

Tekniklerin öğrenme yöntemleri ve mükemmelleştirilmesi süreçleri, kişisel özelliklerin yanı sıra dış 
desteklere de bağlıdır. Bunlar “İlgi, irade, yetenek, öğrenme yeteneği, motivasyon ve yaratıcılık” gibi 
özellikler, hareket öğrenimi sürecini etkiler.

Teknik öğretirken, antrenör her zaman sporcunun fiziksel hazırlık düzeyini göz önüne almalıdır. Çünkü 
becerinin kazanılmasında yetersiz fiziksel hazırlık sınırlayıcı öğedir. Beceri kavramını incelemeden önce, 
becerinin temeli olan hareket ve motorik özelliklerin gelişmiş olması gerekir. 

2.2.Tekniğin Kazanılma Evreleri

•	 Öğrenme Evresi; verilen tekniklerin doğru yapısının üzerinde durmak, gereksiz hareket yada 
çaba olmadan bir tekniği yapmaktır. Uzmanlar bu evrenin süresini yaklaşık 2 yıl aldığını,

•	 Geliştirme evresi; tekniği mümkün olduğunca en yüksek düzeyde geliştirmek ve ustalaşmak 
amacı vardır. Bu evrenin süresinin sınırı yoktur. Sınırsız sayıda tekrar olmadan beceri otoma-
tik bir biçime getirilememekte yada yüksek bir tekniksel sağlamlığa ulaşamamaktadır. Sporcular 
tekniklerini mükemmelleşme evresine getirdiklerinde, tekniğin gerektiği pozisyon ve an geldiği 
zaman, kendiliğinden düşünmeden ve en kısa sürede yapılabilmektedir.
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2.3. Güreş Teknik Öğretimi

Öncelikle temel beden eğitimi ve cimnastik çalışmaları ile çocuklarda temel olarak güreş öğrenmeye 
hazır bir fiziksel altyapı oluşturulur. Güreş çalışmalarına başlarken serbest ve greko-romen ayrımı yapıl-
madan güreşte yapılan temel teknikler öğretilmelidir. Gelecekte serbest stili seçecek güreşçiler, greko-
romen stilin tekniklerini öğrenmek, Greko- Romenin de serbest tekniklerini ve savunmasını da bilmeleri 
gerekir. Dolayısıyla güreş bir bütündür, önce güreşi öğretmek sonra stil tercihine gitmek gerekir.

2.4. Güreşte Temel Teknikler (FUNDAMENTAL)

•	 Temel Duruşlar (Serbest, Greko Romen duruşlar),

•	 Temel tutuşlar (Dış kol blogu, iç kol bloğu, tek çapraz tutuşu v.b.),

•	 Denge bozma hareketler (Öne, geriye, sağa, sola, sağdan çevirme, soldan çevirme),

2.5. Teknikleri yapılışları, şekilleri ve benzer parçalara göre belirli gruplara ayırma

•	 Yerde yapılan çevirmeli teknikler (kle, burgu, kaz kanadı, çırpma, v.b. gibi),

•	 Dizler üzerinde devirmeler (budama, diz üzerinde; tekkol, kafakol, çipe v.b.

•	 Çekerek yapılan teknikler (kol çekmeler), 

•	 Dalarak yapılan teknikler (tek ve çift dalışlar, koltuk altı geçişler), 

•	 Kalça vuruşlu ve dönüşlü teknikler (tek kol, kafa kol, cipe, yanbaş gibi), 

•	 Geriye kıvrılarak yapılan teknikler (salto, süpleks),

2.6. Güreşte Tekniklerin Öğretim Sırası

•	 Atak(hücum) teknikler: sporcunun bir tekniği planlayıp kendisinin uyguladığı ve sonuçlandırdığı 
teknikler.

•	 Konratak teknikler: rakibinin teknik uygulamasına imkan vermeden, ona karşı teknik uygulandığı 
teknikler.

•	 Savunma(müdafaa) teknikler: rakibinin teknik uygulaması esnasında başarma şansını vermeden 
onu yakalayarak puan alınan teknikler.

Teknikler belirli sıra ile pekiştirerek öğretilmelidir. Kontra ve Savunma teknikleri en son öğretilmelidir 
(Çünkü atak tekniklere cesaret edemez). Çocukların sevdiği tekniklerin üzerinde çalışmasına fırsat verin 
ve izleyin (Özerk teknik çalışmaları). 

Önce yerde uygulanan basit tekniklerden başlayarak, dizler üzerinde, ayakta girişler ve en son ayakta 
yapılan kompleks ve kombine tekniklere doğru bir yol izlenmelidir.

3- Taktik

Taktik: bir amacı gerçekleştirmeye yönelik akıllı davranış olarak tanımlanır. Sporda Taktik; yarışmayı 
kazanmak için yapılan bir zihinsel genel planlamadır. Taktiklerin dereceleri ve ihtiyaç oranı sporlar ara-
sından büyük farklılıklar gösterir. Örneğin; güreş, judo, Teakwondo, boks, tenis gibi bireysel sporlarda, 
basketbol, futbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarında başarıda çok önemli rol oynar.

Güreşte taktik; yarışmayı kazanmada etkili olan tekniğin uygulanması için zihinsel bir planlamadır. 
Taktik; daha küçük çaptaki alan, zaman ve güç uygulaması ile ilişkilidir. Taktikler, hedefe ulaştıran değil, 
ancak tekniğin uygulanmasını kolaylaştıran, rakibi aldatan(Basketbolda fake ifade edilen), teknik öncesi 
hareketlerdir. 
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Strateji; geniş alanlar, uzun süreler ve güçlerin büyük hareketleri üzerine odaklanır. Strateji temel 
olarak savaş planını başlatır, taktik ise savaş alanındaki ayrıntılar, detaylarla ilişkilidir.

Güreşte herhangi bir tekniğin yarışmada uygulanabilmesi için en az bir taktik, bazen birden fazla 
taktiğe ihtiyaç olur. Sporcu tekniğine uygun olarak sürekli taktik de değiştirebilmeli. Sporcu rakipleri 
taktiğini keşfedince yenisini üretebilmeli, aksi takdirde tekniğini uygulayamaz olur.

Taktikteki başarı tekniğe bağlıdır. Tekniğin en üst düzeyde geliştirilmiş olması gerekir. Aksi halde tak-
tiğin hiçbir anlamı olmaz. Taktiklerinde ustalaşma, güreşte başarının ana belirleyicisidir.

3.1. Genel yarışma taktiğini sıraladığımızda;

•	 Sporcu kendi gücünü formunu iyi bildiği kadar, rakiplerinin özelliklerini de iyi bilmek zorundadır.

•	 Sporcu yarışma öncesi ve yarışma sırasında rakibinin kuvvetli ve zayıf taraflarını bilmeli,

•	 Aynı şekilde yarışma koşullarını(sahanın, hakemin v.b.) iyi bilmek zorundadır.

•	 Sporcu, dikkatini yarışma bitene kadar sürdürmek durumundadır. 

•	 Sporcu rakibinin taktiklerini ve teknikleri önceden kestirebilmek zorundadır.

•	 Sporcu yaptığı her hareketinin bir amacı olmalı,

•	 Sporcu önce sporun genel taktiklerini ve sonra rakiplerine göre özel taktik geliştirmeli.

•	 Sporcu, belli taktikleri gerçekleştirebilmek için iyi tekniklere sahip olması gerektiğini bilmek zo-
rundadır.

3.2. Güreşte Uygulanabilecek Genel Taktikler(Şahmuradov’un)

•	 Anilik (birden) prensibi: Antrenmanda görev verilir, aniden rakibe müdafaa yapmadan hücum 
etme.

•	 Tehdit prensibi: Rakibi teknikler tehdit edip onu bırakıp başka teknik yapma.

•	 Hücumu tekrarlama prensibi (Hedef engelleri Aşma) ellerini açma, başını sıkıştırma, başını daya-
yarak bu arada rakibi itme çekme yapılırken oyuna girme.

•	 Dengeyi bozma: Denge bir tarafa bozuluyor. Oradan doğrulurken diğer taraftan zayıf düşülüyor 
ve oradan tekniğe girmek.

•	 Davet etme prensibi: Rakibe bir ümit vermek ve sonradan tuzağa düşürmek. Hüseyin Akbaş aya-
ğın verip, tutanlara künde atardı.

•	 Mıhlamak (rakibi tespit etmek) prensibi: Bunun hedefi aktif güreşten alıkoymaktır. Vücutça güç-
lü olanlar daha çok yapabilirler.

•	 Manevra (yer değiştirme) prensibi: Aktif yer değiştirme, hareket ederek rakibi yanıltmalardır.

•	 Dikkat dağıtma prensibi: Yapılacak şeyi takip edilemeyecek şekilde dikkat dağıtma, şaşırtmalar 
yapılarak tekniğini göstermeden uygulama (Şahmurdov, 1988, s.8)”.

4- Sonuç ve Öneriler

Güreşin temel eğitimine öncelikle hareket eğitimi, jimnastik, Atletizm gibi fiziksel egzersizle bir alt 
yapı oluşturulması gerekiyor. Çünkü teknikler tamamen fiziksel yeterlilikle ve olgunlukla yapılabilir ve 
öğrenilebilinir. Bu nedenle güreş eğitimine öncelikle fiziksel gelişimle başlamalıyız.
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•	 Teknik öğretimine bütün sporlarda olduğu gibi, fundamental teknikler olarak ifade edilen “Temel 
hareketler”in öğretimiyle başlanılmalı. 

•	 Bunlar güreşte “Temel duruşlar, Temel tutuşlar ve denge bozma hareketleri”dir. 

•	 Bu temel hareketler güreşte tekkol, kafakol, dalma gibi puan getirecek tekniklerin alt yapısını 
oluşturuyor ve teknikler onların sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Örneğin; bir dalma, bir tekkol 
temel duruş ve temel tutuşdan sonra uygulanabiliyor. 

•	 Temel duruş ve temel tutuş becerisi olmadan teknikleri öğrenme ve uygulama şansı olamamaz.

•	 Teknikler, öğretim metodiğine göre bir sonrakiyle teknike ilişki içerisinde “Basitten zora doğru, 
kolaydan karmaşığa doğru” prensibiyle sıraya konulması gerekiyor. Bu da antrenörlüğün ustalı-
ğını gösterir. 

•	 Tekniklerin öğrenilmesinin çok tekrarlar, çok düzeltmelerle yıllar alacağı bilinciyle, sabırla çok 
emek vermek gerekiyor. 

•	 Tekniklerin antrenmanda veya yarışmada uygulanabilmesi için anahtar rolü oynayan taktiklerin 
mutlaka her teknik için en az bir taktiğinin geliştirilmesi gerekiyor. 

•	 Taktiği olmayan bir tekniğin yarışmada bir öneminin olmayacağı bilinciyle, teknik öğrenimi sıra-
sında mutlaka bir taktikle öğretilmesi bir zorunluluktur.

•	 Daha sonra ilerleyen aşamada tekniğin taktiklerinin birden fazla olması gerekecektir. Çünkü yük-
sek performans sporcuları rakiplerinin taktiklerini öğrendikçe yeni bir taktik geliştirmediğinde 
yarışmalarda tekniklerini uygulayamaz durumuna gelebileceklerdir.
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İNSAN İLİŞKİLERİNDE ve SPORDA İLETİŞİM

“İnsanda dilince değişir kader,

Ya yurda baş olur, ya başı gider” 

Kutadgu Bilig

Sosyal bir varlık olan insan bireysel ve sosyal yaşantısını çevresiyle iletişim kurarak sürdürür. İnsan 
çevresinde olan bütün canlı ve cansız varlıkların durumlarını algılar, değerlendirir ve yorumlar. Böyle 
düşünüldüğünde çevremizdeki tüm varlıklar bize bir şeyler söyler, anlatır veya gösterir. Örneğin, yerdeki 
bir taşın şekli rengi büyüklüğü gibi özellikleri, bir çiçeğin boyu rengi, susuz kalıp kalmadığı, bir hayvanın 
evcil olup olmadığı, bakımlı olup olmadığı, yanınızdan geçen sıradan bir insanın kıyafeti saç rengi veya 
tıraşı size bir mesaj verir. Yani iletişim sadece birisiyle konuşmak değil kendimizi ve çevremizi algılamak 
ve anlamaktır.

 İletişim kelimesini açıklamanın en kolay ve etkileyici yolu ‘’iletişim kurmamak imkânsızdır’’ cümlesini 
açıklanmasıyla gerçekleşir. İnsan kendi iç dünyasıyla, çevresindeki tabiat ve hayvanlarla ve de diğer in-
sanlarla kısacası herkes ve her varlıkla ilişki ve iletişim kurar.

İletişim İngilizce ve Fransızca da karşılığı olan “communication”,Latince de “communis” yani “ortak” 
kelimesinden gelmektedir. İletişim ortak noktada buluşmaktır. İletişim, en kısa ve yalın haliyle habe-
rin, bilginin ya da en genel anlamıyla kültürün insan topluluklarına dağıtım olgusu olarak tanımlanır(Ka-
ya,1985,1). İletişim, insanlar arasında anlama, anlatma ve anlaşma alanı oluşturabilme olgusudur.

İletişim Sürecindeki Unsurlar

İletişimin kurulmasında birkaç unsur rol oynar. Bunlar; kaynak(verici), kodlama, mesaj, kanal (araç), 

alıcı, alıcının eşik değeri, alıcının şablonları, kod çözme ve geribildirimdir.

İletişim süreci, kaynak yani vericinin oluşturdu mesajın alıcıya ulaşması, alıcının bunu değerlendirme-
si ve yorumlaması ve alıcının geribildirimi ile tamamlanır. Geribildirim olmadan iletişim gerçekleşmez. 

İletişimin çeşitli özellikleri vardır. Bu özellikler aşağıda özetlenmiştir (Turan,1994,44).

	İletişim aynen tekrar edilmez, çünkü sürekli olarak değiştirilir.

	İletişim dinamiktir, kendi kendine karmaşık bir düzen içinde oluşan mesajlardan çok aktif bir kişi-
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nin kasıtlı hareketlerinden oluşur.

	İletişim daireseldir, kişiden diğerine olan anlam zincirini düz bir çizgi oluşturmaz, başladığı nokta-
ya dönebilir veya daha önceki bölümleriyle yeniden kesişebilir.

	İletişim devamlıdır, çoğu zaman kendi başına tek hareketten ziyade devam eden bir zincir oluş-
turmaya yöneliktir.

	İletişim geri alınamaz, çünkü bir kere verilmiş bir mesajın etkilerinin alıcının dimağından hiç gel-
memiş gibi silinmesi mümkün değildir.

	İletişim karmaşıktır, değişik seviyelerde değişik durumlarda kişisel, kurumsal, sosyal ve kültürel 
anlamlar içerir.

İletişim Çeşitleri

	İçsel iletişim, İnsanın kendisiyle, iç dünyasıyla ilgilidir.

	Kişiler arası iletişim, sosyal iletişimde dediğimiz diğer insanlarla ilişkilerine dayalıdır.

	Çevre iletişimi, insanın kendisi ve diğer insanlar dışındaki her şey çevresini oluşturur.

İletişim Yolları

	Sözlü iletişim; kelime dizini ve kodlamasıyla oluşan yüz yüze durum ve bilgi aktarımıdır.

	Yazılı iletişim; yazarın kitaba, şairin şiire, kişilerin mektuba aktardığı duygularıdır. 

	Hareket iletişimi; genelde jest ve mimiklerde oluşan, ortak kültür ve bilgi gerektiren hareket ve 
davranışlarla anlam aktarımıdır.

	Kitle iletişim araçları iletişimi; komplike bir durumdur. İletişim hep yüz yüze düşünülürken kitle 
iletişim araçlarında örneğin, televizyondan haber dinleme, film seyretme veya internetten bir 
arkadaşla mesajlaşma farklı durum ve duygu içerir.

	Görsel iletişim; doğal çevre, mimari yapılar, maddi kültür denilen araç gereçler ve resimde an-
lamdır.

(Not: iletişim yolları ve çeşitleri dikkate alınarak yapılan araştırmalarda, İletişimde kelimeler %7, ses 
tonu %38, beden dili %55 etkilidir)

Etkili İletişimin Şartları

	Bireyin kendini tanıması; kendisi ve kendi özelliklerinin farkında olmak

	Etkili dinleme; göz teması, rahat ve hafif tutma, tepki verme, empati kurma

	Etkili anlatım; yorgun olmama, doğal olmak, ses tonunu iyi kullanma, kelime ve cümleleri karşı-
dakinin seviyesine göre seçme, jest ve mimik, süre

Kişilerarası İletişimi Etkileyen Temel Faktörler

İletişimde Algının Rolü

Algılarımız bize dış dünyadaki olaylar, nesneler ve insanlarla ilgili bilgi sağlar. İnsan organizması dış 
dünyadan gelen mesajları duyu organlarıyla alır ve beynin ilgili bölgesine iletir. Farklı algılamalar insan-
ların birbirleri ile ilişkilerini belirler. Örneğin : ”Dikkatli ol” mesajının algılanması kimden geldiğine göre  
(annesinden, doktorundan, amirinden, rakibinden) değişir.

Alıcı, kendisine ulaşan sözcükleri, gördüğü hareketleri ve olayları kendi değer yargılarının ve çevre 
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baskılarının etkisi altında kalır. Aynı mesaj, bir aile toplantısında başka, cenazede başka algılanabilir. 
İnsanların algılama sürecine etkisi olan bir diğer süreç onlara ilişkin yaptığımız kategorizasyonlardır. 
Diğer insanları, onların algıladığımız çeşitli özelliklerine bağlı olarak (yaş, cinsiyet, giyim tarzı, duruşu, 
konuşması)belli sınıflara sokarız. İletişim kurarken sahip olunan bu önyargılar iletişime yön verir. Çoğu 
zaman kontrol edilmesi daha güç olan beden dilinde algılanır ve böylece iletişimi olumsuz etkileyebilir.

Algılama ile ilgili olarak sözü edilmesi gereken bir diğer faktör hale etkisidir. Hale etkisi bir kişinin di-
ğer bir kişi veya olayı tek bir olumlu özelliğinden dolayı tümden olumlu veya tek bir olumsuz özelliğinden 
dolayı tümden olumsuz değerlendirilebilmesidir.

İletişimde Duygularin Rolü

Duygular yaşamımızda büyük yer tutar çünkü dış dünyayı algılama biçimimizi ve ona nasıl tepkide 
bulunacağımızı belirler. Örneğin depresyon da olan biri etrafında olan bitene olumsuz yönden bakar ve 
ortamdaki işaretleri yanlış değerlendirebilir. Sevinçli olduğumuz bir günde başımıza gelen tersliklere 
daha hoşgörülü bakabiliriz. Çok sevdiğimiz birinin hatalarını görmeyebiliriz. Mutluysak mutlu olmanın 
işaretlerini sergileriz, gülümseriz, sosyal etkileşime girmek isteriz.

Verici ve alıcının içinde bulunduğu duygusal durum mesajın verilmesini etkilediği gibi yorumlanma-
sını da etkiler. Özelikle korku ve kızgınlık duyguları vericinin ses tonu ve beden dilini kullanmada farklı 
vurgulara neden olacağı gibi, alıcının da mesajları gereksiz yere tehdit edici mahiyette algılayıp yorum-
lanmasına sebep olabilir. 

İletişimde Kültürün Rolü

İletişim söz konusu olduğu zaman, kültürler arasında büyük farklılıklar oluşur. Bu nedenle vericinin 
mesajları farklı anlamlara ve yorumlara yol açabilir. Anlamla ilgili engeller: Sözcükler farklı kültürdeki 
insanlara farklı anlamlar ifade edebilir. Örneğin Türkçede birbirine yakın iki insanın karşılıklı konuşmayı 
başlattığı ”Ne var ne yok” cümleciğinin karşılığı İngilizce de yoktur. Algılama farklılıklarıyla ilgili engeller: 
Farklı dillerde konuşan insanların dünyayı algılaması da farklı olur. Bir ülke insanı, kullandığı çevre ile ilgili 
birçok farklı sözcükler üretir ki bu sözcüklerin diğer kültürlerde yeri yoktur.

İletişimde Çevresel Faktörlerin Rolü

Bir ortam içinde mobilyaların düzenlenişi, oturma düzeni gibi fiziksel çevre unsurları da iletişimi et-
kiler. Örneğin; yumuşak koltukların, güzel halı flekslerin olduğu odalar kişileri rahatlatır. Bunun yanında 
bir ortamdaki insanların oturma düzenleri de kimin kiminle daha fazla etkileşime gireceğini belirlemede 
önemli olabileceği gibi, etkileşimin nasıl olacağını belirleyebilir.

İletişimde çevresel faktörlerin içinde söylenmesi gereken bir diğer önemli husus da gürültüdür. Gü-
rültü iletişim süreci içerisinde çevreden gelen baskılayıcı ve dikkat dağınıklığına sebep olan ses görüntü 
veya hareketlerdir. İletişimi olumsuz etkiler.

İletişimde Kişisel Özellikleri Rolü

Cinsiyet; 

Sosyal etkileşimlerde karşımızdaki kişinin kadın veya erkek oluşuna bağlı olarak onlara farklı biçimler-
de tepkide bulunabilir veya onlardan farklı davranış beklentiler içinde olabiliriz.

Fiziksel Görünüm;

İnsanların fiziksel görünümü onlara karşı davranışlarımızı ve iletişim kurma biçimlerimizi etkileyebilir. 
Genel kanı fiziksel yönden çekici olmanın ilişkiler üzerinde olumlu etkisi olduğudur.
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Kişilik Yapıları

Kişilik yapıları üzerinde sürdürülen çalışmalarda kişilerarası iletişimi etkileyebilecek önemli boyutlar 
arasında nevrotiklik ve içe/dışa dönüklük alınabilir. Her insan nevrotik (duygusal dengesizlik) olma ve 
olmama uçları arasında kalan bir çizgi üzerinde belli bir yerde bulunur.

Kişilerarası iletişimde etkisi olabilecek diğer bir kişilik özelliği dışa dönüklük/içe dönüklüktür. İçe dö-
nükler iz bırakabilecek olayları(bir araba kazası, bir arkadaş toplantısında yaşanan utandırıcı bir durum, 
sarhoş olma gibi)daha fazla hatırlar ve etkisinden kurtulamayabilirler. Dışa dönükler ise bu tür olayları 
daha çabuk unutup, kolayca yaşamlarına devam edebilirler.

Geçmiş Deneyimler

Kişiler duymak istedikleri şeyleri duyarlar.Geçmişteki tecrübeleri yüzünden,benzer durumlarda aynı 
mesajları duymayı veya mesajı veren kişi olarak verdikleri aynı mesajın daha önceki gibi algılanmasını 
beklerler. Örneğin,yaptığı iş sürekli olarak tenkit edilen bir insan bir defasında yaptığı iş karşısında,sami-
mi bir övgü alsa bile inanmakta güçlük çeker,alay edildiğini sanabilir.

Davranış Biçimleri

Kişiler birbirleri ile iletişim kurmada farklı davranış şekillerini benimserler. İletişim kurma sürecinde 
insanlarda üç çeşit davranış ayırt edebiliyoruz.

1- Güvenli davranış biçimi; Güvenli davranan kişi aktiftir. Hareketleri dolaysız ve dürüsttür. Kendi-
ne ve başkasına karşı saygılıdır. Güvenli davranan kişi istekler, ihtiyaçlar ve doğruluk konusunda diğer 
insanlarla her zaman eşit olmayı teşvik eder. Dinleyerek, müzakere ederek, ilişkiler kurarak daima “ka-
zan-kazan” ilişkisini benimser.

Güvenli davranan kişinin beden dili ifadeleri;

	Bedeni diktir, fakat rahat bir duruş sergiler.

	Omuzlar diktir, fakat az hareketlidir.

	Oturuşta bacaklar bitişiktir.

	Eller açık ve az hareketlidir.

	Başla tastik gerektiğinde yapar.

	Düşünceli bir duruşu vardır.

	Bakışları karşısındakini önemser niteliktedir.

	Ses akıcıdır, rahattır, alçalmalar ve yükselmeler yoktur.

	Komik olaylarda yerinde ve yeterince güler.

2-Pasif davranış biçimi; Pasif davranışın verdiği mesaj aşağılık duygusudur. Güvenli olmayanlar baş-
kalarının istek, ihtiyaç ve doğrularının kendininkinden daha önemli olduğu görüşünü benimser. Bu tarz 
davranış çıkar ilişkisi açısından ”kaybet-kazan” olarak açıklayabiliriz. Anne ve çocuk arasındaki ilişki buna 
örnek gösterilebilir.

Pasif davranan kişinin beden dili ifadeleri;

	Hem pasif hem de dolaylı davranır. Hareketleri anlamsızdır.

	Başkalarının istek ve duygularını ön plana alır.
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	Vücudu yığılmış gibi durur.

	Yüz hatları uzamış gibi ve çene sarkıktır.

	Bacaklar rasgele bırakılmıştır.

	Eller devamlı hareketlidir.

	Omuzlar çekmiş gibidir.

	Ses tonunda huzursuzluk vardır.

	Sinirli bir gülüş sergiler.

	Genelde vurguyu cümlenin sonuna koyar.

	Soru sorar gibi konuşurlar.

	Alt dudağını ısırırlar.

3- Saldırgan davranış biçimi: Saldırgan davranış oldukça karmaşık bir tablo gösterir. Bu kişiler aktif 
veya pasif yolla saldırgan olabilirler. Bu davranışın üstünlük duygusu veya saygın olmayan bir ifadesi 
vardır. Uyumlu davranamazlar. Diğer insanların doğrularını(yararlarını) ön plana çıkarmaz, ”kazan-kay-
bet” ilişkisini hedeflerler.

Saldırgan davranan kişinin beden ifadeleri;

	Beden duruşu dik ve gergindir.

	Omuzlar arkaya çekik ve hareketlidir.

	Dudaklar gergindir.

	Oturuş, gergin, öne doğru eğik ve hareketlidir.

	Başla tasdik etme keskin ve hızlı olur.

	Kaşlar çatıktır.

	Bakışlar öfkeyi ifade eder.

	Yüz aşırı kızarır.

	Ses tonu emir verir gibidir. 

İletişimde Eğitimin Rolü

Eğitim sözcüğüyle burada kastedilen sadece okullarda verilen eğitim değildir. İnsan doğduğunda iti-
baren önce çevresi onunla sonra da o çevresiyle iletişim kurar. Bu iletişim süreci içinde yaşamla ilgili 
birçok konuda eğitilir. İçinde bulunduğu toplumun kurallarını, değer yargılarını çevre ile kurduğu iletişim 
içinde öğrenir.

İletişim eğitimle elde edilmiş dil ve terminolojiyle sürdürülür. Bireyin ait olduğu ortam ve toplumun 
geçerli dili, konuşma tarzı, şakaları, takdim tarzı, beden dili tamamen içinde yaşanan toplum tarafından 
öğretilmiş veya bireyin yaşarken öğrendiği nitelikler olup iletişim kurmada önem kazanır.

İletişimde dinleme:

Edilgen dinleme; sessiz bir şekilde dinlemedir. konuşanı cesaretlendirmekle birlikte çok uzun sürdü-
ğünde dinlemiyor izlenimi verebilir.

Etkin dinleme; geribildirimler vererek dinlemedir (Sözünü kesmeden hıı hı, evet gibi)
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Kapı aralayıcı dinleme; detay istendiğinde (başka ne var, bu kadar mı…gibi)

Empatik dinleme; “Bir kişinin, kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıy-
la bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona 
iletmesi sürecine empati adı verilir (Dökmen,1994). Bir insanın karşısında empatik bir dinleyici bulması 
onu psikolojik sağlığı açısından çok yararlıdır. Empati yabancılaşmayı ortadan kaldırır. Empatik dinleme 
verici ve alıcının birbirlerine değer verdikleri düşüncesini pekiştirir. Empatik dinleme tarafları önyargı ve 
değerlendirmeden uzaklaştırır.

Empatik bir dinleyici olmak için konuşan kişiyle göz teması kurmak, beden duruşunu o kişiye göre 
ayarlamak, konuşan kişiyi sözlü ve sözsüz iletişim yoluyla onaylamak, konuşulan konuları açıklığa ka-
vuşturmak gerekir

Dinlemede uyulması gereken kurallar;

	Dinlemeye zihnen ve bedenen hazır olmak

	Dikkati konuya vererek konsantre olmak,

	Duygularımızı kontrol etmek,

	Konuşmacının vereceği mesajı sonuna kadar sabırla dinlemek,

	Yumuşak bir yüz ifadesi yansıtmak,

	Aynı fikirde olmasak bile söze hayır diye başlamamak.

İletişimi zorlaştıran davranışlar

	Karşımızdakini yönlendirmeye çalışmak

	Karşımızdakini eleştirmek, yargılamak

	Çok soru sormak

	Argo içerikli konuşma 

	Takma isim ve alaycı konuşma

	Kendi düşüncelerini tek doğru görme

	Önyargılı davranmak

	Sözünde durmama, oyalayıcı davranma

	Konuştuğu kişinin adını öğrenmemek

İletişinde önemli bir konu; Sosyal İlişki 

Birbirinin varlığından haberdar birden fazla kişinin belli bir amaçla bir araya gelmesine sosyal ilişki 
denir. İnsanlar arası ilişkiler gelişigüzel değil belli kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Yani sosyal ilişkileri 
düzenleyen bir takım kurallar vardır. Birbirleriyle yakından ilişkili olan bu kurallar, ahlak kuralları, din 
kuralları, gelenekler, örfler ve hukuk kurallarıdır.

Sosyal ilişkilerimiz bizim kiminle nasıl bir iletişim kuracağımızı belirler. İnsanlarla kurduğumuz ilişki 
durumu, karşımızdakinin statüsü, yaşı, cinsiyeti gibi özellikler iletişimin içeriğini belirler. Örneğin, arka-
daşınıza “gel” derken, öğretmeninize veya büyüğünüze “gel” diyemezsiniz. 

Sosyal ilişkiler içerisinde iletişimi etkileyen bir diğer unsur da kişisel etki dediğimiz, insanın sosyal-
leşme süreci içerisinde çevresinde bıraktığı izlenimdir. İyi bir iletişimcinin sosyal çevresinde iyi bir kişisel 
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etkisinin olması gerekir.

İnsan ilişkilerinde Kişisel etkiyi geliştiren beceriler 

	Kişisel ahlak

	Kendini değişen koşullara uydurma

	Başkalarının algılarına duyarlı olma

	Başkalarının inanç ve güvenini kazanma

	Karşılıklı iletişim kurabilme becerisi

	İkna kabiliyeti ve inanılır olma

	Tarafsız bakış açısına sahip olma

	İnisiyatif kullanabilme (girişimci)

	Öz disiplin

İletişimi daha etkili hale getirmenin yol ve Yöntemleri;

	Mesaj karşıdaki kişinin nasıl algılayacağı düşünülerek verilmelidir. Mesajı alacak kişinin varlığının 
kabul edilmesi ve mesaj planı yapılması gerekir.

	Benzer uygulamalar benzer sonuç verir. Sonucu değiştirmek istiyorsak uygulama ve davranışı da 
değiştirmeliyiz.(kaynak iken alıcı konumuna geçmek)

	İletişim sürecinde benzerlikler üzerine yoğunlaşmak yakınlaşmayı, farklılıklar üzerine yoğunlaş-
mak ise çatışmaya götürür(paralel iletişim).

	İletişime girişmeden önce iletilmek istenen husus zihinde belirgin hale getirilmelidir. 

	İletişim kurulacak ortam ve konu planlanmalıdır. Mesajın ne zaman ve nasıl verileceğinin düşü-
nülmesi gerekebilir. İletişim planlanırken gerektiğinde başkalarından fikir veya destek almakta 
fayda vardır.

	İletişim mümkün olduğunca taraflar arsında pozitif bir atmosfer kurulmasını sağlamalıdır. Bunun 
için taraflar kendi görüşlerinden farklı bir görüş karşısında birden parlamamalıdır. İletişim konusu 
ne olursa olsun herkesin aynı görüşte olması beklenemez. 

	 İletişimde önemli kural, hem alıcının hem de vericinin doğru konuşması, birbirlerine karşı dikkatli 
ve saygılı olmalarıdır.

	En iyi iletişim yolu karşıdakini sabırlı ve soğukkanlı biçimde dinleyip onu anladığını ifade etmektir. 

	Unutmamak gerekir ki davranışlar davranışları doğurur. Kırıcı davranma kırıcı davranmayı teşvik 
eder. …Ne gönderiyorsan…! Onu bekle…

	Konuşurken sadece kullanılan sözcükler değil beraberindeki beden dili de önem taşır. Ses tonu, 
konuşma hızı, nefes alıp verme, yüz ifadesi, göz teması… vb. Ne söylediğin değil nasıl söylediğin 
önemlidir.

	Çoğu zaman beden dili söylenen sözcüklerden daha etkili olabilir. Örneğin bir insana takdir edici 
söz söylerken dudakları bükmek veya omuz silkmek uygun düşmez.

	İyi iletişim kurabilmek için dinlemek şarttır. Dinlemek her zaman kolay olmayabilir. İyi bir dinleyi-
ci olmak için engellerin üstesinden gelinmelidir.
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	Karşımızdaki kişinin yüz ifadesi anlattığımız konunun anlaşılıp anlaşılmadığı konusunda geribildi-
rim verebilir. Geribildirimler takip edilmelidir.

	İyi iletişim kurmak için tutarlı olmak gerekir. Mesaj hazırlanırken geçmişte söylenenler anımsan-
malıdır.

	Öfkeli anlarda iletişim kurulmamalıdır. Kızgınlık ve öfke düşünme etkinliğini zayıflatan bir duy-
gudur.

	Verilecek mesajlar uzun vadedeki amaçlara uygun olmalıdır. Sürdürülebilir iletişim karşıdakinin 
ihtiyaçlarına yönelik olduğu sürece mümkündür.

	İletişimde hep anlaşılma beklenmemeli, anlamaya da çalışılmalıdır. (Bilgilendirme ile iletişim ka-
rıştırılmamalı)

	Olumlu veya olumsuz duyguları ifade ederken kendimizi kontrol etmeliyiz. Tenkit yapmadan yar-
gılamadan insanları anlamaya çalışmalı, hata değil, çare bulmalı…soruna değil, çözüme odakla-
nılmalıdır.

	K.O.D. İnsanları olduğu gibi kabul et, olumlu davranışlarını onayla ve onlara değer verdiğini his-
settir 

Antrenör Sporcu İletişimi

Antrenörün etkili bir iletişimci olmasının gerekliliği aşağıdaki rolleri yerine getirme gerekliliğiyle açık-
lanabilir. Yani antrenörün sadece sporcusunu teknik taktik olarak müsabakaya hazırlayan bir rol veya 
görevimi vardır? Ya da Antrenör sadece antrenör müdür?  

	Öğretmendir… Yaşamda kullanacağı doğru bilgi ve davranış kazandırır.

	Antrenördür… Müsabakayı kazanacağı teknik ve taktik yükleme yapar.

	Motive edendir… Psikolojik olarak antrenman ve müsabakaya hazırlar.

	Organizatördür… Zaman, mekân ve ulaşım organizasyonu yapar.

	Diyetisyendir… Beslenme, sıklet ayarlama

	Mühendistir… sporcusunun geleceğini dizayn eder, planlar

	Arkadaştır…Sporcusunu dinler, anlar, sorununu çözer.

İletişimde Antrenörün Özellikleri

İyi bir iletişimci antrenörde bulunması gereken beş özellik Redding tarafından tanımlanmıştır (Red-
ding,1984,63). Bunlar; Kişiye değer vermek, Dürüstlük, Zekâ, Kredibilite, Duyarlılık

Kişiye Değer Verme; Kişinin kendisine olan sevgisine, kendine verdiği değere, kendini değerli bulma 
dercesine ve başkalarının hayatlarına katkıda bulunma yeteneğine işaret eder. Sözel yeteneği ve kişiye 
değer verme boyutu yüksek olan kişilerin partnerleri ile etkileşimlerinde daha açık, rahat, daha az ger-
gin, sosyal ve görevsel olarak daha katılımcı oldukları görülmüştür.

Dürüstlük; Bir antrenörün, onu izleyenlerin gözünde ahlaki ve geleneksel standartlara ne kadar uygun 
davrandığını gösteren derecedir. Hiçbir sporcu ahlaki olmayan davranışlara göz yuman, dürüst olmayan 
bir antrenöre güven beslemez. Antrenörün kısa süreli oluşturacağı sahte bir güvenilirlik imajı uzun süre 
içerisinde telafisi mümkün olmayan bir sonuç doğurabilir. Dürüstlükler üst üste toplanarak güven oluşur.
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Zeka; Deneyimleri depolayabilme, değerlendirme yapabilme, muhakeme yapabilme, duygularını 
kontrol edebilme… Kavramsal düşünebilme ve problem çözebilme becerisi…

Kredibilite; “inanılır olma” demektir. Ve kuşkusuz ki kredibilite, iletişimcinin etkinliğini artırır. Uzman-
lık ve bilgi birikimidir…Kişinin kredibilitesi kişiden kişiye konudan konuya ve durumdan duruma değişik-
lik gösterebilir. Antrenörün bilgisi, deneyimi, yetenekleri, hitabeti, sözü ve davranışı arasındaki uyumu, 
dürüstlüğü, samimiyeti inanılabilirliğini artırır. 

Duyarlılık; Duyarlılık, iletişimcinin etkileşimde bulunduğu kişiyi anlama dercesine işaret eder. Antre-
nörler için, sadece sporcularının geçmişlerini bilmek değil, sporcuların içinde bulundukları durumdan ne 
algıladıklarını bilmek de önemlidir. Duyarlı bir antrenör sporcusuna karşı destekleyici ve problemleriyle 
yakından ilgilidir. Kendine güven duyar, kendini ifade eder, durumu ve şartlarını algılamaya çalışır.

Duyarlı Antrenör; Kişileri eleştirmez, yapıcı önerilerde bulunur, sıcak ve bireysel ifadeler kullanır iyi 
ilişkiler kurar, pozisyonu ne olursa olsun yüz yüze görüşmeler için sporcularına fırsat yaratmaya çalışır.

Antrenörlerin İyi Bir İletişim Ortamı Geliştirmeleri ve Başarılı Olmaları İçin… 

	Kendisini, kendi özelliklerini iyi tanımalı

	İletişimin anlam ve işlevini iyi bilmelidir,

	Sporcular arasında bireysel farklılıkları değerlendirebilmelidir.

	Duygusallıktan kaçınmalı, objektif olmalıdır.

	Yumuşak konuşup yumuşak yanıt alacak mutlu ifadeler kullanmalıdır.

	Sen dili yerine, ben veya biz dili kullanmalıdır.

	Konuşurken ses tonunu iyi ayarlayabilmelidir.

	Hatalı davranışlarda özel görüşmelidir.

	Hoşgörülü olmalıdır.

	Göz temasını gerçekleştirmelidir.

	Söz kesmemeli sabırla dinlemelidir.

	Söylenenleri çarpıtmamalıdır.

	Eleştiriyi kişiye değil, davranışa yapmalı…

	Verdiği sözleri tutmalı ve özellikle görüşmeyi ertelememelidir.

	Olumlu davranışlarda övgü veya teşekkür etmelidir.

	Sporculara güven duyduğunu hissettirmelidir.

Sonuç olarak, antrenörlerin etkili bir iletişimci olabilmeleri için şu üç kelimeyi hayat düsturu yapma-
ları gerekir. ‘’Benimseme, Özümseme, Gülümseme’’ Bunları açıklarken söylenmesi gereken ilk şey ko-
nuşmalarınıza ve hayatınıza ‘’m’’ takısı katmaktır. Anne değil de annem, arkadaş değil de arkadaşım gibi.

Benimseme, karşımızdakini öncelikle insan, sonra da sosyal hayatta ona ihtiyacın olduğunu hissettir-
medir. İnsan tek başına her sorununu çözemez.

Özümseme, bir yönüyle aidiyet bilinci, diğer yönüyle doğru ve doğal konuşmadır. Öz doğru, yalın 
demektir. Konuştuğumuzda doğru konuşmak gerekir. Gülümseme, konuşurken karşı tarafa yumuşak bir 
yüz ifadesi yansıtmaktır.

‘Öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı dildir’ 

Barış Manço
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Prof. Dr. H. İbrahim CİCİOĞLU

UWW Hakem Komisyonu Üyesi, TGF MHK Bşk. / Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

GÜREŞTE DEĞİŞEN YENİ KURALLAR

2 Nisan 2018 tarihi itibari ile Dünya Güreş Birligi güreş kurallarında bazı düzenlemelere gitti. Bu düz-

enlemelerin temel amacı dinamik ve aktif güreşi teşvik etmek ve Negativ Güreş dedigimiz sadece rakibin 

güreşmesini engellemeye yönelik güreşi cezalandırmaktır. Bu düzenlemelerin bir diger amacı ise Serbest 

Güreş ile Grekoromen Güreş kuralları arasında fark oluşturmaktır. Bu amaçlarla aşağıdaki düzenlemeler 

yapılmıştır.

- GR güreşte yapılan değişiklikler

•	 2 dakikadan önce ilk pasivitenin ve 4:5 dakikadan önce de ikinci pasivitenin verilmesi iptal edildi.

•	 Bir müsabakada en fazla iki kez yer güreşi olabilir ve istisnai durumlar hariç genelde her devre 

için birer yer güreşi uygulanması (istisanai durum olarak da eğer ilk devre hiç pasivite verilme-

miş ise ikinci devre verilecek iki pasivitede de yer güreşi uygulanır) üçüncü ve diğer pasivitelerde 

müsabaka durdurulmadan rakibe 1 puan verilerek müsabaka devam ettirilir.

•	 Defansif güreşçinin yaptığı bütün illegal hareketler ihtar + 2 puan ile cezalandırılır.

•	 Atak güreşcinin oyunu sırasında yaptığı bütün illegal (yasak) hareketlerde ilkinde durdurulup 

uyarılır, ikincisinde kendisine ihtar, rakibine 1 puan verilir.

•	 Defansif güreşcinin rakibinin oyunu sırasında yaptığı bütün ayak faulleri (kendi ayağını kullana-

rak veya rakibin ayagı tutarak yaptığı fauller) ilk faulde ihtar + 2 puan, ikinci faulde tekrar ihtar + 

2 puan ve diskalifiye (Bu durumda bir güreşci iki ihtar ile diskalifie olmuş oluyor.

•	 Diger bütün illegaliteler de (Negatif Güreş olarak adlandırılan minderden kaçış, oyundan kaçış, 

uzun süre blok yapma, bilerek kafa atma gibi fauller) hatalı güreşci ihtarla cezalandırılırken, ra-

kibine 2 puan verilir.

- SR Güreşte yapılan değişiklikler

•	 Bütün illegal hareketler (atak veya defansif güreşci fark etmez) ihtar 1 puan ile cezalandırılırr 

- Tehlikeli pozisyonda minderden kaçışlar veya fauller her iki stilde de ihtar 2 puan ile cezalandırılır.

- Bir güreş müsabakası sırasında centilmenliğe ve Fair Play Ruhuna aykırı hareketlerde bulunan 
güreşci kırmızı kart ile cezalandırılarak sampiyonadan ihraç edilir.

- Üç hakem arasında anlaşmazlık olduğu taktirde: hakemler video’ya bakabiliyorlardı. Bu durum iptal 
edildi. Hakemler video’ya sadece itiraz sırasında bakabileceklerdir.
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Doç.Dr. Haluk KOÇ

SPORDA GÖZLEM ve DEĞERLENDİRME

Giriş

Günümüzde güreş sporunda kazanılan uluslararası başarılar toplumun günlük yaşamında mo-
ral düzeyinde oldukça önemli bir değer taşır. Her geçen gün ilerleyen bilim ve teknolojinin yardımıyla 
spordaki başarılarda yenilenir ve güncellenir. Olimpiyatlarda en çok madalya alan güreşçilerimiz her 
zaman Türk Sporunun lokomatifi olmuştur.

	Her alanda olduğu gibi sporda da en kalıcı yoldan ve en verimli sonuçları elde etmek için antre-
nörün mümkün olduğu kadar objektif bilgi toplaması gerekir.

	Böylece performansı yükseltmek sporcuları değerlendirmek için çeşitli parametreler aracılığı ile 
bilinçli bir uygulama yapılmış olur. 

Spor Yarışmaları Analizinin Amacı ve Değerlendirilmesi

Antrenman plan ve programlarının belirlenen verimlilik yada performans seviyelerine göre düzen-
lenmesini,

Antrenmanın en iyi şekilde yapılabilmesi için bireysel olarak sporcuların teknik, taktik ve kondisyon 
durumunun öğrenilmesini,

	Güreşçilerin başarısı için motivasyonun sağlanmasını,

	Bireysel sporcuların yada takımın verimlilik durumunun belirlenmesini,

	Güreşçilerin biriyse veriminin öğrenilmesini

	Güreşçinin başarısı için motivasyonun sağlanmasını,

Takımdaki güreşçilerin taktik ve kondisyon durumlarının belirlenmesini,

Başarının objektif olarak görülmesini,

	Karşı takımı ve sporcuların genel ve özel teknik, taktik ve kondisyon durumunun saptanmasını 
sağlar.

Yarışma Gözlem Formu

	Sportif gözlemlerde, güreşe özgü olarak gözlem ve gerektiğinde verilerin kaydedilmesini (sayı-
sallaştırılmasını) kolaylaştırmak amacı ile bir “Gözlem Formu” geliştirilir ve kullanılır.

Yarışma Gözlem Çeşitleri

1. Serbest Gözlem (Subjektif Gözlem)

2. Yazılı Tespit Yoluyla Gözlem

3. Teknik ve Benzeri Araçlar Kullanılarak Yapılan Gözlem (Video Kamera, Bilgisayar) 

4. Aksiyon (Grafik) Yoluyla Gözlem
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1- Serbest Gözlem (Subjektif Gözlem)

	Sık kullanılan bir analizdir. 

	Deneyimle kazanılmış bilgilere dayanır.

	Geçerlilik kalitesi gözlem yapan kişiye ve onun bilgi birikimine bağlıdır. 

	Zihinsel çalışmayı gerektirir, 

	Bireysel değerlendirme söz konusudur. 

	Video analizi ile desteklenebilir.

2- Yazılı Gözlem (Objektif Gözlem)

	Önceden hazırlanmış çizelgede ve formlar üzerinde bazı kısaltmalar, şekiller ve simgeler kullanı-
larak yapılan gözlemdir. 

	Bireysel veya takım olarak sporcunun davranışları gözlenir.

3- Teknik Araçlarla Yapılan Gözlem (Bilgisayar, video vb.)

Sporcuların teknik ve taktik davranışlarının video yardımıyla belirlenmesidir. 

Serbest gözlemle bağlantılı bir gözlem şeklidir.

Antrenman veya müsabakadan sonra videoya kaydedilen gözlem kriterleri, aksiyogramı formuna 
dönüştürülerek değerlendirilir.

	Video yoluyla yapılan gözlem, gözlem protokollerinin en objektif olanıdır.

	Müsabaka gözlemi istatistiki olarak tama yakındır. 

	Teknik ve taktik hareketlerin akışı istendiği şekilde ve hızlı dikkatle izlenebilir.

4- Aksiyon (Grafik) Yoluyla Gözlem

Antrenman yada müsabaka esnasında bireyin veya takımın kondisyonel durumunu belirlemek için 
yapılan bir gözlem şeklidir.

Sportif Analiz Uygulamalarında Meydana Gelen Sorunlar

	Analiz yapanın yanlış tahminleri ve güreş sporundaki bilgilerinin yetersiz olması

	Gözleyicinin yeterli derecede eğitilmemesi (gözlem metodunu kavrayamaması),

	Doğru tahmine rağmen saptamadaki yanlışlıklar,

	Gözleyicinin yorulması (dikkatinin dağılması), 

	Kendini güreş müsabakasını seyretip kaptırması,

	Hakemin yetersiz işaretleri, 

	Çok çeşitli gözlem görevleriyle, gözlemciye fazla yüklenilmesi,

	Gözlem çizelgelerindeki hatalar.

Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

	Anında Değerlendirilme

	Devre Arasında Değerlendirilme
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	Müsabakanın Tümünün Değerlendirilmesi

	Turnuvaların Değerlendirilmesi

	Müsabaka Sezonlarının Değerlendirilmesi

Anında Değerlendirme

	Rakip sporcu hakkında daha çabuk bilgi edinilmesini sağlar.

	Analizi yapılan veriler daha çabuk değerlendirmeye alınır.

	Genellikle bu değerlendirme tek kişi tarafından (yardımcı antrenör veya istatistikçi) yapılır.

Devre Arası Değerlendirme

Bir müsabakanın, devre arasında hem gözlemcilerin raporuna göre hem de antrenörlerin kendi göz-
lemine göre değerlendirilmesini içerir.

Yıllık Yarışma Sezonunun Değerlendirilmesi

Analizciler bütün müsabaka boyunca tuttukları analiz sonuçlarını çizelgelerine aktarırlar.

Yıllık Yarışma Sezonunun Değerlendirilmesi

	Bütün müsabakarlarının toplam değerlendirilmesi yapılır.

	Bu süre içinde hedeflenen düzeye ulaşılıp ulaşılmadığı ile takımın ve sporcuların başarı grafiği 
ortaya çıkarılır, bir önceki sezonla kıyaslanır. 

	Aradaki farklılıklar bulunur ve nedenler ortaya çıkar ve gelecek sezon için daha başarılı olmanın 
yolları araştırılır.

Sonuç

	Her gözlem çeşidinde de kişiye bağlı hatalar söz konusu olabilir.

	Her analiz türlerinin kombinasyonu müsabaka verilerini toplamamızı sağlar.

	Müsabaka analizi, müsabaka ile ilgili ipuçları verir. Bu ipuçları antrenöre müsabakalarda uygula-
yacağı teknik, taktik, koordinasyon ve psikolojik hazırlıklarla ilgili yol gösterir.

	Değişik müsabaka analizi yöntemleri vardır.

	Güreş sporunda ise müsabakalar sırasında yapılan analizlerle uzaman antrenör daha evvelki 
verileri ve sporcusunun rakibinin özelliklerini göz önünde bulundurarak kendi sporcusuna taktik 
vererek başarılı olmasını sağlar.

	Müsabakalara yeni bir sporcu gelmiş ve daha evvel izlenmemişse o sporcunun müsabakaları 
kayıt altına alınır ve gözlem metodu ile özellikleri antrenör tarafından sporcuya alınan kayıtlar 
izlendirilerek ne gibi teknikler yapabileceği ve hangi tür hangi tür taktik uygulayacağı açıklanır.

	 Gerekirse müsabaka öncesi ön çalışma yapılabilir.

	 Rakibin hangi taraftan çırpma yaptığı yada daldığı üstten oyun yapıpı yapmadığı ve kondüsyon 
durumu göz önünde bulundururlarak gerekli taktiksel ve tekniksel önlemler alınabilir.
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Kondisyon genel anlamıyla, tüm ruhsal, fiziksel, tekniksel-taktiksel, bilişsel ve toplumsal, verim et-
menleri için, Latince “conditio” (bir şey için koşul) anlamına gelen bütünleşik bir kavram olarak kullanıl-
maktadır.

Sportif anlamda ise kondisyon; Sporcunun mevcut fiziksel kapasitesini belirlemek, geliştirmek ve en 
yüksek düzeyde kalıcı olarak tutmaktır. 

Güreş müsabakalarında ve antrenmanlarında sıkça kullanılan “kondisyon” kelimesi ise genel olarak 
dayanıklılık, kuvvet, hız, hareketlilik, güreş ve tekniklerine uygun tamamlayıcı, geliştirici çalışmalar gibi 
fiziksel etmenlerle sınırlandırılarak tanımlanmaktadır. 

Güreş, bireysel bir spor olduğu için Kondisyon oluşumunda vücudun korunması ve güçlenmesi için her 
bir bölümünün, ayrı olarak, özenli ve düzenli bir şekilde çalıştırılması gereklidir. 

Sporcular genetik olarak birbirinden farklıdır. Bütün sporcuları aynı kalıba koyarak programlar çıkar-
mak en büyük hatalardan birisidir.

Verimli bir sonuç elde etmek için, kondisyon antrenmanlarına başlamadan önce;

1. Sporcular için bireye özgü genel sağlık testleri yapılmalıdır.

2. Sporcunun mevcut kondisyon ve fiziksel kapasitesi belirlenmelidir. (Performans Testleri. Meta-
bolik koşu-wingate-biodex-cybex-vb.gibi.)

3. Yapılan bu testlere göre her sporcunun bireysel antrenman programı hazırlanıp uygulanmalıdır.

Mesut ŞAHİN

Greko Romen Güreş Milli Takım Kondisyoneri

GÜREŞ ve KONDİSYON 
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Bunun yanı sıra önemli etmenlerden biri de kondisyonun geliştirilmesi için yapılan antrenmanlarda, 
çalışmanın kalitesi çalışmanın fazlalığından daha önemlidir. 

En verimsel çalışmalar kısa süreli ve yüksek şiddetli yapılan antrenman programlarından elde edi-
lir. Antrenmanlarda çalışmanın şiddeti takip edilmelidir. Maksimal oksijen miktarının (MaxVo2) gelişti-
rilmesine yönelik yapılan antrenman şiddeti, kalp-nabız atışlarına göre belirlenir. Burada yardımcı ma-
teryallerden nabız ölçerlerden vb. teknik donanımlardan yararlanılmasında büyük fayda vardır. Bu aynı 
zamanda hem antrenörün hem de kondisyonerin çalışma haritasını daha objektif kılar ve bu dogrultuda 
antrenman programı hazırlamasına yardımcı olur.

 Antrenmanlarda gereğinden fazla arttırılan zorluk derecesi, kondisyonun düşüşüne sebebiyet verdiği 
gibi sakatlanmalarada neden olabilir.

Fakat belirli dönemler içerisinde zorluk derecesinde artış olmayan antrenmanlardan da çok verimli 
bir sonuç elde edilemez.

Verimli bir antrenmanın oluşması temel anlamda çalışmanın kapsamı - şiddeti ve sıklığına bağlıdır. Yo-
ğun antrenman programlarında çalışan kas liflerinin yeniden kendini toparlaması ve tekrardan yoğun bir 
antrenman programına hazır olması için yeteri kadar dinlenmeye ihtiyacı vardır. 

Ağırlık çalışmaları ile sporcunun kas gücü, kas kuvveti (maksimum kuvvet), kas dayanıklılığı ve kas 
büyüklüğünün (hipertrofi) geliştirilmesi mümkündür.

 Antrenmanın içeriğine göre, dinlenme süreleri ortalama 24 ile 72 saat arasında değişir. Yeterli din-
lenmeyi elde etmeden çalışan vücut yorgun düşer ve kondisyon seviyesinde aşırı bir azalma görülür. 
Bunlar şu şekilde sıralanabilir; 

•	 Yorgunluk,

•	 Kansızlık,

•	 Lif yırtılmaları,

•	 Kas ağrıları,

•	 Kas gücünün azalması,

•	 Psikolojik yıkım- İsteksizlik, sürantrene bunlardan bazılarıdır.



71www.tgf.gov.tr

Kalp ve solunum sisteminin gelişmesi için yapılan çalışmaların şiddeti, kalbin dakikada pompaladığı 
kan, yani kalp atışı ile ölçülür. 

Bir sporcunun çıkabileceği maksimum kalp atışı (MaxVo2) sporcunun yaşına, performans seviyesine, 
form düzeyi vb. durumlara göre değişiklikler gösterebilir.

Antrenmanlarda, maksimum kalp atışının % 95’inin üstüne çıkmak kalbe yüksek seviyede baskı olus-
turduğundan, bu seviyede yapılan çalışmaların zamanlamasının dikkatli ve kontrollü bir şekilde yapılma-
sı gerekir. Bu tarz antrenmanlar her zaman uzun süreli çalışılmaması gerekildiği gibi sorumlu antrenör 
ve teknik ekip kontrolünde mevcut kondisyoner ile birlikte yapılması gerekir.

Yapılan antrenmanların verimli olabilmesi için çalışma şiddetinin yüksek de tutulması gerekir. Yüksek 
şiddet ile yapılan antrenmanlarda, vücut sistemi için gerekli olan enerji ilk olarak karbonhidratlardan 
sağlanmaktadır. Karbonhidratlar karaciğerde ve kaslarda glikojen olarak depolanırlar.  Karbonhidratın 
yani kastaki glikojenin tekrar zengin bir miktarda vücutta depolanması için, yapılacak antrenmanın şid-
detine göre, 24 ile 48 saat süreye ihtiyaç vardır.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı’nın 2015 yılından itibaren Sayın Başkan Musa Aydın yöneti-
minde uygulamaya koyduğu Kondisyoner ile çalışması, mevcut çalışmalarının karşılığını 2016 RİO Olim-
piyatları, 2017 Büyükler Dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli katkı sağlamıştır. 

Kondisyonerlik birimi; mevcut profesyonel çalışmaların altyapılardan itibaren gerçekleştirilmesi ni-
hai hedeflerden biri olmalıdır. Teknik ekipler içerisindeki bu profesyonel yapılanma başarının daha da 
artması için önemli bir katkı sağlayacaktır.
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Dr. Kaya LİVANELİOĞLU

DOPİNG NEDİR? SOSYAL ve 
FİZİKSEL ZARARLARI NELERDİR?

Doping, sportif performansı arttırma özelliği bulunan, sporcunun sağlığına zarar vererek gereksiz riskler 
yaratan ve sporun etik değerlerine aykırı olan madde ve yöntemlerin; sporcuda ya da sporcunun biyolojik 
materyalinde bulunması veya bulunduğuna dair işaretlerin ortaya çıkmasıdır. Günümüzde doping suçu 
deyimi kullanılmakta olup; bir veya birden fazla dopingle mücadele kuralının ihlal edilmesi anlaşılmakta 
olup;

Bu ihlaller:

-	 Sporcunun vücut sıvılarında yasaklı maddeler ile bu maddelerin parçalanma ürünlerinin varlığı veya 
kullanıldıklarına dair işaretlerin bulunması;

-	 Yasaklı madde veya yöntemlerin, sporcular tarafından kullanılması ya da kullanılmaya teşebbüs edil-
mesi;

Test için numune vermenin reddedilmesi;

-	 Yarışma dışı testler için, sporcunun bulunabileceği yerlerin bildirilmesi kuralına uyulmaması;

-	 Doping testinin herhangi bir aşamasında hile yapılması ya da buna teşebbüs edilmesi;

Yasaklı madde veya yöntemlere sahip olunması;

-	 Yasaklı madde veya yöntemlerin alışveriş ve ticaretinin yapılması ya da buna teşebbüs edilmesi;

-	 Yasaklı madde veya yöntemlerin, sporculara uygulanması, kullanılmasına yardım edilmesi, cesaret veril-
mesi, teşvik edilmesi ya da bir kural ihlalinin örtbas edilmesi ya da bunlara teşebbüs edilmesi;

Başka bir kişinin yaptığı kural ihlaline suç ortaklığı yapmak;

-	 Yasak İşbirliği/Ortaklık

Doping genel olarak,

-	 Sportif performansın arttırılması,

-	 Antrenman hacminin arttırılması,

-	 Sportif sakatlıkların algılanmaması,

-	 Heyecan ve endişenin önlenmesi,

-	 Diğer doping ajanlarının maskelenmesi,

-	 Şan, şöhret, para,

-	 Alışkanlık

gibi nedenlerle yapılmaktadır.
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Yasaklı madde veya yöntemlerin kullanımının sosyal sakıncaları;

-	 Sporun ruhuna ve centilmenliğe aykırı olması,

-	 Kişinin kendisini ve başkalarını aldatması,

-	 Diğer yarışmacılara haksızlık yaparak emek hırsızlığına neden olunması,

-	 Aile, arkadaş, kulüp ,federasyon ve ait olduğu ulusun güveninin kötüye kullanılarak suç işlenmesi-

dir.

Fiziksel sakıncaları ise; bireysel sağlığı riske sokmak, bazıları bilinen bazıları henüz bilinmeyen hemen ya 

da uzun sürede görülen yan etkilere maruz kalmak, biyolojik dengenin bozulması ve ölümdür.

-	 Ateş

-	 Kas spazmları

-	 Eklem ağrısı

-	 Cilt döküntüleri

-	 Öfori

-	 Bağımlılık ve alışkanlık

-	 İlaca karşı tolerans gelişimi

-	 Huzursuzluk, sinirlilik, halüsinasyonlar, psikoz,gibi psikiatrik durumlar

-	 Koordinasyon bozukluğu

-	 Kalp ritim bozuklukları

-	 Kalp atım hızının değişmesi

-	 Kan basıncı yükselişi

-	 Karaciğer ve böbrek bozukluklarına yol açar. Çünkü bu ilaçlar vücutta karaciğerde metabolize olup, 

böbrekler yoluyla atıldığından, bu organlarda büyük tahribatlar yapmaktadır. Karaciğer ve böbrek 

yetmezliğine hatta ölüme yol açmaktadır.

-	 Vücudun normal kapasitesi üzerine çıkıldığından, kas ve eklem sakatlıklarına neden olur.

-	 Üreme organları olumsuz etkilenerek, üreme yetenekleri azalmakta ya da ortadan kalkmakta, ay-

rıca kadınlarda erkek tipi vücut ve ses oluşmaktadır.

-	 Bu tür ilaçlar, genellikle, protein metabolizmasına etki ederek hücre bölünmesini hızlandırır ve 

kanser oluşumuna yol açabilmektedir.
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Muhammed BODUR / Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

AVRUPA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI
(ANALİZ)

Kaspisk’teki (Dağıstan) Avrupa Şampiyonası Türk Güreşinin olduğukça parlak başarılarından birine tanıklık 
etti. 

Rezerv takımın yükselişi; Haydar Yavuz, Fatih Erdin ve Selelahhatin Kılıçsallayan gibi kazanılan yeni isim-
lerle birlikte, Recep Topal ve M. Nuri Kotanoğlununda gelecek vaadettiğini vurgulamamız gerek. 

Özellikle Kadın Güreşinde Federasyonumuzun yurtdışı ve ortak kamplar gibi yatırımlarıyla göz kamaştırıcı 
bir yükselişe geçmesi dikkat çekiyor.

Dünya Güreş Birliği (UWW ve altı birimleriyle Federasyon yetkilileri arasında olan olumlu ilişkiler (UWW’de-
ki yönetici ve hakemlerimizin varlığı), uyum ve kazanılan saygınlık konularında da sayın başkanımızın hakkını 
teslim etmek gerekir.
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Bu olumlu sürecin sürdürülebilir ve görkemli (spektaküler) olabilmesi için (reel) bilimin rehberliğinde “zi-
hinsel antreman” ağırlıklı teknik ve özel kondisyon çalışmalarının, üst düzey stratejik antremanlar çerçevesin-
de uygulanması gerekiyor.

antremanlarda;

 Kişisel ve rakibe yönelik “model antremanların” ve bu işin olmazsa olmazlarından analitik teorik etkinlik-
lerin ve derslerin haftada 2-3 kez uygulanması hayati önem taşımaktadır.

Antrenmanlarda Teknik-taktik;

 Bu şampiyonada eksikliğini gözlediğimiz savunma, aktif savunma ve tekniğe hazırlık olan oyun alıştırmala-
rının ile zon (tehlikeli) bölgesi taktik çalışmalarının sporculara sistematik olarak aktarılması gerekiyor. 

Bana göre; yetkin bir Grekoromen antrenörünün milli takım kamplarında kısmi zamanlı destek vermesine 
ihtiyacımız var.

Son cümle olarak; teknik direktörün koordinatörlüğünde siklet antrenörlerinin kendi sporcularının teknik 
formasyonu ve gelişimini takip eden, analitik bir “akıl defteri” tutmalarında fayda var...

Dolayısıyla arzu edilen sporcu etiğinin (iç disiplini) geliştirilmeside kaçınılmaz olacaktır.

Şampiyonadaki Milli Takımımızın teknik ve taktik değerlendirilmesinde, Soner Demirtaş’ın mükemmel 
performansı, Taha Akgül’ün yaşadığı şansızlıklardan sonra bıçak sırtı mücadelesinde, özellik psikolojik açıdan 
kırılma noktası olan Gürcü zaferi kaydadeğerdir.

Güreşe ara veren, motivasyonu düşük bazı sporcuların dışında; yapılan savunma hataları (toplam 31 mü-
sabakada 19 kez savunma ve daldırma hatası). 7 kez zon bölgesi taktiği ve puan kaybı hatası. Kaybedilen 
puanlar %50 ve diğer teknik eksiklikleri teknik adamların görüşüne arz etmek isterim.

Teknik eksiklikler anlamında bakıldığında yaygın bir ayak verme hatası, duruşla, girişle ve müsabaka kur-
gusu ile diğer eksikliklerin irdelenmesi gerekir. Kollarla, gövdeyle ve ayaklarla yapılacak aktif savunma çalış-
malarının gelişmeye büyük katkısı olacaktır.

Bunların dışında sporcuların imajını ve hakemleriyle ilişkilerini olumsuz etkileyen itiraf ve yersiz diyalogla-
rın başta kendi konsantrasyonlarını etkilemesi sebebiyle bırakılması gerekir.

Kadınlar Avrupa Şampiyonasında Türkler Esti!..

Fakat Dünya Kadınlar Güreşinde hala geçerli olan tutuş ağırlıklı güreşe uygun “temel hücum tutuşları” 
eksinindeki teknik-taktik ve kombinasyonlarının geliştirilmesine ihtiyaç var.

Göğüs çaprazından yukarı kasarak yanbaş şeklinde ön yana savurmalar işe yarayacaktır görüşündeyim.

Grekoromen ataklara savunma ve kontra ataklarada hazırlıklı olmak gerekir.

Gözlemlerime göre, yaygın kritik pozisyonlarından; kafa içte dalış deneme mücadelesinde ki bağlanma 
pozisyonlarında kolu ile sıyırarak düşürmeler ile saptırmalar ve ayakta dört taraflı kollardan etkili budamalar 
akabinde hücumlar çok işe yarayacaktır.

Bazı sporcuların köşeye, antrenörüne takılarak müsabaka kurgusunu bozması kaydadeğer düzeltilmesi 
gereken eksikliklerden biriydi.

Tüm antrenörleri ve sporcuları tebrik eder başarılarının devamını dilerim.

Not: Kişisel ve müsabaka analizi verilmemiştir, istenildiği taktirde ulaşılabilir.
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Rusya’nın Dağıstan özerk bölgelsinin Kaspisk şehirinde yapılan Avrupa Güreş Şampiyonasında Grekoro-
men güreşçilerimiz 1 altın ve 2 bronz madalya alarak müsabakalarını tamamladılar. Ekrem Öztürk ve Enes 
Başaran büyüklerde ilk defa madalya almaları ve rakiplerine sadece finalde 1 puan veren ve üstün performans 
gösteren Rıza Kayaalın 8. Avrupa Şampiyonluğunu ilan ederek Hamza Yerlikaya’nın rekorunu egale etmiş 
olması bizleri çok sevindirmiştir. Rahman Bilici’nin kontra yaparak rakibini yakalayıp tuşlamasının iptal edilip, 
rakibine yenilmesi ve Metehan Başar’ın anlık duraklaması sonucu kaybettiği son puan yüzünden yenilmesiyle 
madalya dan uzaklaşmış oldular.

En iyi müdafanın atak güreş olduğu gerçeği bu müsabakalarda kendini gösterdi. Aldığım puanı idare ede-
rim mantığı ile hakemlerin insiyatifinin önde olduğu gerçeğinde bunun geçersiz olduğu 1-0 puanla 2. devreye 
önde giren güreşçinin yada 1-2 puan farkı olan sporcunun puanlarını korumak yerine daha aktif olarak puan 
alma çabalarına girmesi gerçeği ortaya çıkmıştır.

Grekoromen Güreşin temeli göğüs göğüse mücadeledir. Kolu rakibin koltuk altına sokup, kontrollü üstün-
lük sağlayan ve rakibini öne doğru itemeyen ve denge bozma arayışında bulunmayan sporcu rakibine pasifiye 
oyun vermesi mümkün değildir.

Bu yönlerin geliştirilmesi önemlidir. Grekoromen güreşte müsabaka kazanmanın en büyük etkenlerinden 
biride oyun uygulamakla birlikte rakibe parterde oyun yaptırmamakla iyi müdafa yapmakla olur. Bazı spor-
cularımız iyi konsantre olup, iyi parat 
yapamadıklarından maçlarda puan 
kaybettikleri görülmüştür. Müsaba-
kalar sırasında parmak tutma, ra-
kibine kafa atma gibi bazı kötü alış-
kanlıkları bırakmak gerekir. Bu kötü 
alışkanlıklar alınan müsabakanın kay-
bedilmesine sebep olabilir. 

Müsabakalarda kuvvette devalı-
lığın ve dayanıklılığın artırılmasının 
gereklitiği ortaya çıkmıştır. Bu gibi 
eksikliklerin giderilmesi ve kamp 
programlarına psorcuların eksiksiz 
katılmaları, teknik ekibe güvenmeleri 
gerekiyor. Gençleştirilen Milli Takım-
larımızdan ilerde çok madalyalar ka-
zanabiliriz. Ancak çok çalışarak ve gü-
venerek bu başarılar olur. “Bu maya 
Türk sporcusunda yani bizde var”

Doç. Dr. Haluk KOÇ

AVRUPA GREKOROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI
(ANALİZ)
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Diyetisyen Merve ŞAHİNER

SPORCU BESLENMESİ

Egzersiz ve spor, vücudun sağlıklı çalışmasının garantisidir. 

Spor kişiyi bedenen ve ruhen zinde tutmaktadır.

 Spor ister sağlıklı olmak veya kilo vermek için yapılsın, isterse performans sporcusu olup müsabakalara 
katılmak istensin, her geçen gün her yaş ve cinsiyetten bireylerin aktivitelere katılımı artmaktadır. Yapılan 
egzersiz veya spordaki başarının temelini oluşturan en önemli etmenlerden biri de hiç kuşkusuz beslenmedir.

Beslenme, yaşamın her döneminde sağlığın temelini oluşturmaktadır. Beslenme; büyüme, gelişme, sağlıklı 
ve verimli olarak uzun süre yaşamak için gerekli olan enerjiyi ve besin ögelerinin her birini yeterli miktar-
larda sağlayacak olan besinleri, besleyici değerlerini yitirmeden, en ekonomik şekilde almak ve vücutta kul-
lanmaktır. Yetersiz ve dengesiz beslenme durumlarında; vücudun büyüme, gelişme ve normal çalışmasında 
aksaklıklar olacağından yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir. Enerji ve besin öğelerinin belirli bir süre 
yetersiz veya hiç tüketilmemesi sporcunun performansını olumsuz yönde etkiler. Başarının temelini oluşturan 
önemli etmenlerden biri olan yeterli ve dengeli beslenme, müsabaka öncesi birkaç gün içinde sağlanamaz. 
Bir sporcu için yeterli ve dengeli beslenme ne zaman bir yaşam biçimi ve alışkanlık olursa, sporcu için istediği 
başarıya ulaşmak o kadar kolaylaşır.

Sporcuların enerji gereksinmeleri; yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite düzeyi ve harcanan enerji miktarına göre 
farklılık göstermektedir. 

Sporcuların beslenmelerine dikkat etmeleri gereken temel unsurlar:

•	 Sağlığın ve performansın devamlılığı için, enerji, besin ögelerinin  yeterli, dengeli tüketilmesini sağla-
mak

•	 Branşa özel, vücut yağ kütlesi ile yağsız kütle yüzdesinde dengeyi sağlamak ve devamlılığı sağlamak

•	 Antrenman sonrası optimal toparlanmayı sıvı dengesini sağlamaktır.

Farklı spor branşları için kullanılan enerji sistemleri, enerji ve besin ögeleri gereksinimleri farklı olabileceği 
gibi, aynı spor branşında yer alan ya da aynı takımda oynayan sporcuların gereksinimleri de birbirinden farklı 
olabilmektedir. Beslenmenin kişiye özel olması, bu farklılıktan kaynaklanmaktadır.

ANTRENMAN/MÜSABAKA ÖNCESİ, SIRASI VE SONRASI BESLENME

Antrenman Öncesi Yemek Yenmeli midir?

Antrenmanlara uzun süre açlıkla başlamamak oldukça önemlidir. Açlık organizmanın yeme gereksiniminin 
bir işaretidir. Açlık durumunda kan glikoz düzeyini sabit tutmak için karaciğer, glikojeni glikoza dönüştür-
mektedir. Kan glikozunun devamlılığının sağlanması  ve sinir sisteminin normal fonksiyon gösterebilmesi için 
glikoz gereklidir. Düşük karaciğer glikojen düzeyi, düşük kan glikoz düzeyine neden olmaktadır. Bu nedenle 
uzun süre açlık durumunda antrenman yapmak, performansı olumsuz yönde etkilemektedir. Müsabakadan 
2-4 saat önce dengeli bir öğün tüketilmelidir. Bu süre müsabakanın zamanına göre değişmektedir.
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Antrenman ve Müsabaka Öncesi Beslenme

Müsabakadan birkaç saat önce tüketildiğinde performansı  artıran süper bir yiyeceği tanımlamak oldukça 
zordur. Fakat tüketilmesi uygun olmayan yiyecekler vardır. Örneğin; yağlı etler, soslar, yağda kızartılmış yiye-
cekler yağ içeriği yüksek olduğu için sindirimi zordur ve midede kalma süresi uzundur. Bu nedenle müsabaka 
sırasında hazımsızlık, bulantı veya kusmaya neden olabilmektedirler. Yoğun antrenman ve müsabaka için ba-
şarılı bir hazırlığın en önemli bölümü, menüde karbonhidrattan zengin yiyeceklerin yer almasıdır.  Az yağlı süt, 
yoğurt, peynir, kırmızı et, tavuk eti, patates, mısır, elma, muz, meyve suları, pilav, makarna, ekmek, az yağlı 
kek ve kurabiyeler müsabaka öncesindeki zaman aralığına göre uygun besinlerdir. Karbonhidratlar kolay sin-
dirilip kan glikoz düzeyinin devamlılığının sürdürülmesine yardımcıdır. Fakat müsabaka ve antrenmandan 45 
dakika-1 saat önce tüketilen basit karbonhidratlar insülin salınımını uyarmaktadır. Böylece egzersiz sırasında 
kan glikoz düzeyini düşürerek kas glikojeninin enerji için kullanılarak yorgunluğun başlamasının hızlandığı 
unutulmamalıdır.

Ayrıca müsabaka öncesi sıvı tüketimi de oldukça önemlidir. Sporcunun egzersize başlamadan önce hidrate 
olduğundan emin olunmalıdır. Dehidrasyon (vücuttaki sıvı kaybı) sporcunun hem sağlığı hem de performansı-
nı olumsuz yönde etkilemektedir.

Müsabaka öncesi menüde, sporcunun sevdiği, tolere ettiği, performansını olumlu yönde etkilediğine inan-
dığı, yeterli sıvı ve enerji sağlayan, karbonhidrattan zengin, düşük yağ içerikli yiyecek ve içecekler yer alma-
lıdır.

Antrenman/Müsabaka Sırasında Beslenme

Sporcunun egzersiz sırasında sıvı, elektrolit ve karbonhidrat gereksinimi artmaktadır. Kan glikoz düzeyinin 
korunması, dayanıklılık kapasitesinin artması ve böylelikle performansı arttırmak için bu gereksinimin karşı-
lanması oldukça önemlidir. Özellikle 60 dakikadan uzun süren egzersizlerde; karbonhidrat  ve elektrolit içerikli 
sporcu içecekleri tüketmek performansı olumlu yönde etkilemektedir. Egzersiz süresi 60 dakikadan daha az 
ise su tüketimi yeterli olacaktır. Egzersiz sırasında her 15-20 dakikada 150-300ml sıvı alınmalıdır.

Antrenman ve Müsabaka Sonrası Beslenme

Antrenman ile müsabaka sonrası ilk 30 dakika ve 2 saat oldukça önemlidir. Vücudun karbonhidrata en 
aç olduğu zamandır. Kas glikojeninin yeniden sentez oranı ilk 2 saat içinde artmaktadır. Glikojen depolarının 
geç dolması rejenerasyon süresini uzatır. Müsabakanın hemen sonrasında karbonhidrat + protein (Ör: Yarım 
yağlı süt+Meyve) içerikli besin tüketimi toparlanma-
yı kolaylaştırır. Kas ağrılarını ve kas yaralanmalarını 
en aza indirir. Müsabakadan sonra tüketilmesi uy-
gun yiyecekler ve içecekler  karbonhidrattan zengin, 
düşük yağ içerikli, sindirimi, emilimi kolay olan be-
sinlerdir. Meyve, meyve suları, az yağlı süt, yoğurt, 
tahıl gevreği, ekmek  bu besinlere örnektir.

SPORDA SIVI GEREKSİNİMİ VE SPORCU İÇE-
CEKLERİ

Su, insan vücudunu meydana getiren en önemli 
kimyasal bileşimdir. Yaş, cinsiyet, vücut kompozis-
yonu gibi etkenlere bağlı olarak vücudumuzda farklı 
miktarlarda su bulunmakta ve genellikle vücut ağır-
lığının %50-60 kadarını oluşturmaktadır. Su, besin-
lerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınması; besin 
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öğelerinin hücrelerde metabolizmaları sonucu oluşan atıkların akciğer ve böbreklere taşınıp dışarı atılmaları, 
vücut ısısının denetimi, eklemlerin kayganlığının sağlanması ve elektrolitlerin taşınmasında görev yapar.  Su 
içecekler ve yiyecekler ile vücuda alınmaktadır. Genel olarak spor yapmayan bireylerde 2000-2500 ml su 
tüketimi yeteri olmaktadır. Sporcularda ise özellikle terle ve solunumla sıvı kayıplarının fazla olması nedeniyle 
ile sıvı ihtiyacı artmaktadır. 

Hücrelerin yaşamsal faaliyetleri ve bu sayede vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi; vücudun su denge-
sinin korunması ile mümkündür. Bu dengenin korunmasına hidrasyon denir. Egzersiz sırasında sıvı dengesinin 
korunması optimal egzersiz performansına ulaşmada önemli bir etkendir. Yetersiz sıvı tüketimi, performansı 
düşürürken, dayanıklılığı, gücü, kuvveti ve hızı da azaltmaktadır. 

Dehidrasyon spor yarışmalarında ve antrenmanlarda sıklıkla görülen bir durumdur. Bu durum toparlan-
ma periyodu sürecinde besin ve sıvı alımı ile karşılanmaya çalışılır. Dehidrasyon, sporcularda sadece atletik 
performansı düşürmekle kalmaz bununla birlikte ciddi derecede sağlık sorunlarına hatta ölümlere bile yol 
açabilmektedir. Özellikle uzun süreli dayanıklılık gerektiren yarışma ve antrenman ortamlarında sporcuların 
hidrasyon düzeyinin takip edilmesi ve uygun hidrasyon düzeyinin sağlanması performansın maksimum dü-
zeye çıkarılmasında önem oluşturmaktadır. Antrenman ve müsabaka sırasında temel enerji kaynağı tüketilen 
sıvılardır. Spor içecekleri yoğun ve uzun süren egzersizlerde, sıcak ve nemli havalarda dehidrasyonu önleyerek 
daha hızlı ve kolay rehidrasyon sağlamaktadır. 

Su, hücresel biyokimyasal tepkimelerin sürekliliğini sağlama yanında sıcaklık dengesinin korunmasında ha-
yati öneme sahiptir. Egzersiz sırasında kaslar ekstra sıcaklık üretmektedir. Bu artan sıcaklığın düşürülmesin-
de başlıca mekanizma terlemedir. Suyun buharlaşması ile vücut serinlemektedir. Terle kaybedilen sıvı kaybı 
giderilmediğinde kan hacmi ve terleme hızı azalmakta, vücut sıcaklığı hızlı ve tehlikeli bir şekilde artmaktadır. 
Terleme ile sıvı kaybı; egzersiz yoğunluğu ve süresi, yaş, cinsiyet, hava koşulları, kıyafet ve kişisel farklılıklara 
bağlı olarak değişmektedir. Terlemeyi arttıran (hava almayan) kıyafetler ısı kaybını önleyerek vücut ısısını 
artırmakta, daha çok terlemeye neden olarak daha çok sıvı kaybına, dolayısıyla çabuk yorulmalara neden 
olmaktadır. Bu kıyafetler antrenman ve müsabakalar için uygun değildir. Bu kıyafetlerle vücuttan yağ değil, 
su kayı olmaktadır.

Ter suyun yanında elektrolit de içerdiğinden, ter kaybına bağlı olarak hem sıvı hem de elektrolit kaybı mey-
dana gelmektedir. Yaşamsal fonksiyonların yerine getirilebilmesi için vücutta, hücre içi ve hücre dışı sıvının 
dengede olması önemlidir. Bu dengeyi elektrolit adı verilen hücre içindeki potasyum ve hücre dışındaki sod-
yum ile diğer bazı mineral ve proteinler sağlar. Elektrolitler vücut sıvılarında bulunan elektrik yüklü iyonlardır. 
İyonlar sinir iletilerinin taşınması, kas kasılması, suyun ve diğer maddelerin hücre içi ve dışına akışı için gerekli 
olan uyarıların (aksiyon potansiyelleri) oluşmasında rol alırlar. Normal vücut işlevinin birçoğu bu maddele-
re bağlıdır. Terleme sonrası vücutta kaybedilen bu iki bileşeninin uygun şekilde yerine konulmaması, su ve 
elektrolit dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu durum, bireylerin egzersiz performansı ve sağlığını 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Terle kaybedilen temel elektrolitler sodyum, klor ve daha az miktarda 
potasyumdur. Zamanla antrene olan ve sıcak çevre koşullarına uyum sağlayan bir sporcuda, fizyolojik uyum 
mekanizmaları ağır egzersiz periyotları süresince idrar ve terdeki elektrolit kayıplarını düşürür. Böylece ant-
rene olmuş bir sporcunun teri, antrene olmamış bir sporcunun terine oranla daha az elektrolit içermektedir. 

Sodyum, ince bağırsaklarda sıvı emilimine ve kan plazma hacminin korunmasına yardım etmektedir. Sod-
yum ve potasyum hem kas kasılmasında hem de sinir iletiminde önemli rol oynamaktadır. Elektrolitler karşı-
lanmadan , yalnızca sıvı alımının olması, tam anlamıyla rehidrasyonu sağlamamaktadır. Ayrıca aşırı miktarda 
sade su tüketimi de ‘hiponartemi’ ye neden olabilmektedir. Plazma sodyum düzeninin yaklaşık 130 mmol/L 
‘nin altına düşmesi ‘’hiponatremi’’ olarak adlandırılmaktadır. Plazma sodyum düzeyi 125 mmol/L ‘nin altına 
düştüğünde; baş ağrısı, bulantı, el ve ayaklarda şişlikler, huzursuzluk, aşırı yorgunluk, konvülsiyon ve deso-
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riyantasyon (zamanın ve yerin şaşırılması), hırıltılı nefes alımı (pulmoner ödem kaynaklı) gibi semptomlar 
görülmektedir.  Plazma sodyum düzeyi 120 mmol/L ‘nin altına düştüğünde ise; serebral ödem, koma, solunum 
durması ve ölüm görülmektedir.

KAYBEDİLEN SIVININ PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ VE YERİNE KONMASI

Vücutta oluşan sıvı kaybı beraberinde organizmada şu değişimleri meydana getirmektedir.

•	 Toplam	plazma	hacminde	düşme

•	 Vücut	iç	ısısında	artış	(rektal	ısı)

•	 Kalp	atım	hızında	artış

•	 Kalp	dakika	volumünde	azalma

Sıvı kaybı dolayısıyla kas dokuya giden kan akımındaki değişimler besin dağılımını düşürebilmekte, meta-
bolik atıkların uzaklaştırılmasını yavaşlatmakta ve hücresel metabolizmayı değiştirmektedir.

Vücut sıvı miktarındaki minimal değişimler bile (% 1-2) dayanıklılık performansına zarar verebilmektedir. 
Uzun süreli egzersiz sonucu oluşan sıvı kaybı ile birlikte plazma da kaybedilmekte, dolayısıyla kan basıncı 
düşmekte, kas ve deriye kan akışı azalmaktadır. Deri kan akımındaki azalma, egzersizle birlikte artan iç sıcak-
lığın dış ortama iletilmesini engellemektedir. Oluşan bu fizyolojik döngü beraberinde egzersiz performansının 
azalmasına yol açabilmektedir.

Kaybedilen Sıvının Yerine Konması

Egzersiz sırasında sıvı kaybının oluşturacağı etkinin en aza indirilebilmesi için egzersiz öncesinde, son-
rasında sıvı alımını iyi programlamak gerekir. Öncelikli amaç bireyi, egzersize euhidrate başlatmak, egzersiz 
esnasında oluşabilecek dehidrasyonu engellemek ve bir sonraki antrenman öncesinde rehidrasyonu sağla-
maktır.

Bu nedenle sporcular egzersize veya müsabakaya vücutlarında yeterli miktardaki sıvı ile başlamalıdır.

Egzersizden 2-3 saat önce 400-600 ml sıvı tüketimi önerilirken, bu uygulama egzersiz öncesi optimal sıvı 
dengesini sağlamakla birlikte, fazla sıvının idrarla atımı için de sporcuya gerekli süreyi tanımaktadır.

VÜCUDUMUZDAKİ SU ORANININ YETERLİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIZ?

•	 İdrar rengi. Vitamin kullanımı haricinde idrar renginin koyu olması, vücuttaki sıvı miktarının yetersiz 
olduğunu göstermektedir.

•	 Gün içindeki idrar miktarının ve sıklığının azalması

•	 Kısa zamandaki ağırlık değişimleri

•	 Yorgunluk ve baş ağrılarının bir nedeni de yetersiz sıvı alımı olabilmektedir.

•	 İdrar osmolalitesi ve idrar özgül ağırlığı (urine specific gravity - USG) ise sıvı kaybının en doğru gös-
tergelerinden biridir.

SPOR İÇECEKLERİ

Spor içeceklerinin ilk kez kullanımı; Gainesville’de Florida Üniversitesi’nde, okulun futbol oyuncuları sıcak 
ve nemli havada yapılan kamp dönemlerinde ve futbol sezonlarında  istenilen performansı gösteremeyince, 
üniversiteli  araştırmacıların şeker ve tuz içeren bir içeceği sporculara içirmeleri ile başlamıştır.

Bu üniversite takımının ardı ardına başarılı sonuçlar alması ve 1967 senesinde şampiyon olması spor içe-
ceklerinin popüler olmasını sağlamıştır.
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Egzersiz sonrası rehidrasyon (sıvı alımı) sürecini etkileyen başlıca faktörler tüketilen sıvının bileşimi ve 
miktarıdır. Tüketilen sıvı, içeceğin lezzeti ve onun susama mekanizması üzerindeki etkilerini etkileyen çok sa-
yıda değişken vardır. Sıvı kaybının en aza indirilmesi ve eksilen glikojen depolarının yenilenmesi birçok vücut 
işlevinin yerine getirilmesi açısından önemlidir. Sadece saf su tüketimi osmolalitiyi düşürür; bu durum sıvı 
alımının sürdürülmesini sınırlandırır ve idrar çıkışını hafifçe yükseltir.

Spor içecekleri: Dehidrasyonu önlemek için gerekli sıvıyı, yorgunluğu geciktirmek için gerekli enerji kayna-
ğı olan karbonhidratları, sodyum ve potasyum gibi terle kaybedilen elektrolitleri sağlamaktadır.

Egzersiz sırasında, kas ve karaciğerde depo edilen karbonhidratlar (glikojen) enerji için kullanılır. Bu enerji 
deposu ne kadar fazla ise, kişinin dayanıklılığı o kadar fazla olmaktadır.

Ancak bu depolar sınırlıdır. Bu nedenle egzersiz sırasında karbonhidrat tüketimi önemli role sahiptir.

Antrenman ve müsabaka sırasında temel enerji kaynağı, tüketilen sıvılardır.  İdeal bir spor içeceğinin; su-
suzluğu gidermesi, yeterince enerji ve elektrolit sağlaması, hızlı emilmesi ve iyi bir lezzete sahip olması önemli 
özellikleridir. 

3 TİP SPOR İÇECEĞİ VARDIR

1.Hipotonik İçecekler:  %4 ve daha az karbonhidrat ile sıvı ve  elektrolit içeriğine sahip içeceklerdir. Hızlı 
emilirler.

2.İzotonik İçecekler: %6-8 oranında karbonhidrat ile sıvı ve  elektrolit içeren içeceklerdir. Sporcuların birço-
ğu için en iyi seçenektir. Özellikle orta ve uzun mesafe koşu ve takım sporları için uygundur.

Ticari olarak; Powerade, Gatorade, Isostar izotonik spor içeceklerine örnektir.

3.Hipertonik İçecekler: %8 ‘den daha fazla karbonhidrat içeriğine sahiptir. Egzersiz sonrası kas glikojen 
sentezini artırmak için ultra dayananıklılık egzersizlerinden sonra kullanılır.

Spor içecekleri yoğun ve uzun süren antrenmanlarda, sıcak ve nemli havalarda dehidrasyonu önleyerek 
daha hızlı ve kolay rehidrasyonu sağlamaktadır. Özellikle 1 saat ve daha fazla süren müsabakalarda ve antren-
manlarda % 6-8 oranında karbonhidrat içeren sporcu içecekleri kullanılması oldukça önemlidir.

Dayanıklılık; maraton, triatlon ve bisiklet gibi branşlarla ve futbol, voleybol, basketbol gibi aralıklı uzun 
süreli egzersizlerde de sporcu içeceklerinin kullanılması performansı olumlu yönde etkilemektedir.

Sporcular deneyerek kendilerine en uygun spor içeceğini seçmeli ve tüketmelidirler.  Ancak; önemli bir mü-
sabaka öncesi yeni bir sıvı planı uygulanmamalıdır.  İlk olarak antrenmanlarda denenmeli ve içeceklerin tolere 
edilip edilemeyeceği izlenmelidir.

Sağlık ve spor performansı için su tüketimi önemli role sahiptir. Susama hissi, vücut ağırlığının %2 kaybı 
sonucunda hissedilmektedir ve bu aşamada dehidrasyon gelişmiş olmaktadır. Dehidrasyon düzeyinin belirlen-
mesinde çevresel faktörlerin yanında, yapılan egzersizin türü, şiddeti, süresi ve bireyin uyum mekanizmaları 
da etkilidir.

Bu nedenle sporculara antrenman veya maç öncesi, esnası ve sonrasında yeterli düzeyde ve uygun ölçüt-
lerde sıvı alma alışkanlığı kazandırılması ile dehidrasyonun önlenmesi sağlanabilmektedir. Susamayı bekleme-
den sıvı tüketmek önemlidir. En iyi sıvı dengesi sağladığı zaman, en iyi terleme sağlanmaktadır.

Antrenman ve müsabaka sırasında  temel enerji kaynağı tüketilen sıvılardır. Birçok durumda spor içecek-
leri sudan daha iyi bir seçenektir. İdeal bir sporcu içeceği; susuzluğu gidermesi, yeterince enerji ve elektrolit 
sağlaması, hızlı emilmesi ve iyi bir lezzete sahip olması, sporcular açısından büyük öneme sahiptir.
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2018  
Güreş Şampyonası
Gurur Tablomuz

Avrupa
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Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü: Sivas GEM, Yusuf Keskin

Tahsil: Üniversite / Yüksek Lisans

Doğum Tarihi: 1990 Sivas

Kulüp Antrenörleri: Abdullah Çakmar

Milli Takım Antrenörleri: İshak Irbayhanov, Adem Bereket, Yüksel Şanlı, 
Remzi Musaoğlu, Abdullah Çakmar, Ramazan Şahin

Dereceleri: 6 Avrupa, 3 Dünya ve 1 Olimpiyat Şampiyonluğu 

TAHA AKGÜL
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Kulübü: ASKİ

 Yetiştiği Kulüp ve Antrenörler: Yozgat GEM, Aydın Dal, Mustafa Doğan, 
Mustafa Başer

Tahsil: Üniversite Mezunu

Doğum Tarihi: 1989 Yozgat

Kulüp Antrenörleri: M.Akif Pirim, Akif Canbaş

 Milli Takım Antrenörleri: Salih Bora, Remzi Öztürk, Serkan Özden, 
Yusuf Düzer, Akiif Canbaş

Uluslararası Dereceleri:
8 Avrupa, 3 Dünya, Olimpiyat 2. liği ve 3. lüğü

8. Defa Avrupa Şampiyonu Olan Rıza Kayaalp, Asrın Güreşcisi Hamza 
Yerlikaya’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki Rekorunu Egale Etti.

RIZA KAYAALP
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Kulübü: ENKA Spor Klübü

Yetiştiği Klüp ve Antrenörü: 
Balıkesir GSH/Aslan Seyhanlı, Kemal Kurt

Trakya Birlik, Habil Kara

Tahsil: Yüksek Lisans

Doğum Tarihi: 1991 Balıkesir

Kulüp Antrenörleri: Ahmet Özbeğe, Hakkı Gürel, Erdem Yiğit

Milli Takım Antrenörleri: Efrahim Kahraman, Yılmaz Kurt, Hakkı Gürel, 
Mustafa Kasapoğlu

Dereceleri: 3 Avrupa, 1 Dünya Şampiyonluğu

YASEMİN ADAR
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Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü: Tokat GEM

Tahsil: Üniversite Devam

 Doğum Tarihi: 1991 Tokat

Kulüp Antrenörleri: Abdullah Çakmar

Milli Takım Antrenörleri: İshak Irbayhanov, Adem Bereket,Yüksel Şanlı, 
Remzi Musaoğlu, Abdullah Çakmar,Ramazan Şahin

Dereceleri: 3 Avrupa Şampiyonluğu, Dünya 3.lüğü ve Olimpiyat 3.sü

SONER DEMİRTAŞ
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Kulübü: ENKA Spor Kulübü 

Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü: 
İzmir B.Beld. Trakya Birlik Spor Kulübü, Habil Kara

Tahsil: Üniversite Mezun

Doğum Tarihi: 1986 Smolensk, Rusya  

Kulüp Antrenörleri: Ahmet Özbeğe, Hakkı Gürel, Erdem Yiğit 

Milli Takım Antrenörleri: Efrahim Kahraman, Yılmaz Kurt, Hakkı Gürel, 
Mustafa Kasapoğlu 

Dereceleri: İlkkez Bayanlarda Olimpiyatlarda 2012’de Londra’da Güreşti. 
 Büyüklerde 1 Avrupa Şampiyonluğu, Dünya 3.lüğü ve 

Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu

ELİF JALE YEŞİLIRMAK
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Kulübü: Sancaktepe  B.Beeldiyesi

Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü:  

Demrispor: Mutallip Yerlikaya ve Şemsettin Yıldız

Tahsil: Üniversite Devam

Doğum Tarihi: 1992 Rize

Kulüp Antrenörleri: Metin Başdemir

Milli Takım Antrenörleri: İshak Irbayhanov, Adem Bereket, Yüksel Şanlı, 
Remzi Musaoğlu, Abdullah Çakmar, Ramazan Şahin

Dereceleri: U23 Avrupa 2.liği ve 3.lüğü

RECEP TOPAL
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Kulübü: Yalova Tersaneler Spor Kulübü 

Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Selahattin Karaman, Şenay Karaman 

Tahsil: Üniversite Devam  

Doğum Tarihi: 1995 İzmir 

Kulüp Antrenörleri: Murat Gençtürk, Selim Acar  

Milli Takım Antrenörleri: 
Efrahim Kahraman, Yılmaz Kurt, Hakkı Gürel, Mustafa Kasapoğlu 

Dereceleri: U23 Avrupa Şampiyonu, Büyükler Avrupa 3. sü,
 Gençlerde 2 Avrupa Şampiyonluğu ve Üniversiteler Dünya Şampiyonu.

BUSE TOSUN
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Kulübü: TEDAŞ

 Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü: K.Maraş Gem Mustafa Koç, Selim Kale

Tahsil: Üniversite Devam

Doğum Tarihi: 1993 Kahramanmaraş

Kulüp Antrenörleri: Yüksel Şanlı 

Milli Takım Antrenörleri: İshak Irbayhanov, Adem Bereket, Yüksel Şanlı, 
Remzi Musaoğlu, Abdullah Çakmar, Ramazan Şahin 

Dereceleri: Yıldız, Gençler Avrupa ve Dünya Şampiyonu
2018 Büyükler Avrupa 3. sü

SELAHATTİN KILIÇSALLAYAN



92 www.tgf.gov.tr

Kulüp: Enka Spor Kulübü 

Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü: İzmir B.Beld. Selahattin Karaman, 
Şenay Karaman, Trakya Birlik Spor Kulübü, Habil Kara

Tahsil: Üniversite  Mezun  

Doğum Tarihi: 1994  Konak  

Kulüp Antrenörleri: Ahmet Özbeğe, Hakkı Gürel, Erdem Yiğit 

Milli Takım Antrenörleri: Efrahim Kahraman, Yılmaz Kurt, Hakkı Gürel, 
Mustafa Kasapoğlu 

Dereceleri: U23 Avrupa 2.si, U23 Avrupa 3.sü, Gençler Avrupa 3.sü, 
Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonu

BEDİA GÜN
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Kulübü: Kayseri Şeker Kulübü

Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü: Gaziantep GEM, A.Oğuz Gürsel 

Tahsil: Üniversite Devam Ediyor

Doğum Tarihi: 1997 Gazi Antep-Nizip

Kulüp Antrenörleri: Mehmet Turgut, Zeki Şahin

Milli Takım Antrenörleri: 
Salih Bora, Remzi Öztürk, Serkan Özden, Yusuf Düzer, Akiif Canbaş                                                      

 Diğer:  Bursa Tohm’da Çalışıyor.

Dereceleri: Yıldız Avrupa 2.si ve 3.sü, Dünya 3.sü.

EKREM ÖZTÜRK
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Kulüp: ENKA Spor Kulübü 

Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü: Siirt GSH, Adem Kesici 

Tahsil: Üniversite Devam  

Doğum Tarihi: 1995 Siirt  

Kulüp Antrenörleri: Ahmet Özbeğe, Hakkı Gürel, Erdem Yiğit 

Milli Takım Antrenörleri: Efrahim Kahraman, Yılmaz Kurt, Hakkı Gürel, 
Mustafa Kasapoğlu 

Dereceleri: U23 Avrupa ve Dünya Şampiyonu,  Büyükler Dünya 3.sü.   

EVİN DEMİRHAN
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Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü: Samsun GEM, Mustafa Berber

Tahsil: Üniversite Mezunu

Doğum Tarihi: 1993 Şişli

  Kulüp Antrenörleri: 
M.Akif Pirim, Akif Canbaş, Nazmi Avluca, Ersoy Koçak, Tekin Çağlar

Milli Takım Antrenörleri: Salih Bora, Remzi Öztürk, Serkan Özden
Yusuf Düzer, Akif Canbaş

Dereceleri: U23 Avrupa 2.liği, Gençler Dünya2.liği ve 
Üniversiteler Dünya Şampiyonluğu.

ENES BAŞAR
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Kulübü: ASKİ

Yetiştiği Kulüp ve Antrenörü: Kahraman Maraş Gem-Rafet Bandırma                                                                           

Tahsil: Üniversite Devam

Doğum Tarihi: 1986 K.Maraş

Kulüp Antrenörleri: Abdullah Çakmar 

Milli Takım Antrenörleri: İshak Irbayhanov, Adem Bereket, Yüksel Şanlı, 
Remzi Musaoğlu, Abdullah Çakmar, Ramazan Şahin 

Dereceleri: 2018 Avrupa Şampiyonasında Bronz Madalya,
Akdeniz Oyunları Altın Madalya, Dünya Üniversitelerde 2.liği ve 3.lüğü.

SERDAR BÖKE
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Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye 
toplam 13 madalya alarak tarihi bir başarı elde etti.

Grekoromende stılde 1 altın, 2 bronz, Kadınlarda 2 altın, 3 bronz ve Serbest stilde ise 3 bronz, 2 altın olmak 
üzere, toplam 13 madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, Avrupa Şampiyonasında Rıza Kayaalp 8. defa şampiyon olarak, 
Hamza Yerlikya’nın rekorunu egale ederken Olimpiyat Şampiyonumuz Taha Akgül ise 6. kez Şampiyon olarak 
tarih yazdı.

Bu başarılı sonucun ardından Ay yıldızlılarımız kadınlar ve serbest stilde takım halinde şampiyonayı Avrupa 
3.’sü olarak tamamladı. Kadın güreşinde ise son yıllarda ilk defa millilerimiz hem kürsü, hem 2 altın ve bir şampi-
yonada toplam 5 madalya alarak, Türk Güreş tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar.

Avrupa şampiyonaları maç istatistiklerine bakıldığında Türkiye ayrı bir tarih yazdı:

GÜREŞ MİLLİ TAKIMLAR
GALİBİYET 

Sayısı
MAĞLUBİYET 

Sayılı
TOPLAM 

Maç Sayısı

GREKO ROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI 11 10 21

KADINLAR GÜREŞ MİLLİ TAKIMI 16 10 26

SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMI 22 11 33

TOPLAM 49 31 80

TARİHİ
BAŞARILAR
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KADIN MİLLİLER  TARİH YAZMAYA DEVAM ETTİ 

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kadınlarda 2 altın 3 bronz madalya kazanarak 117 puanla üçüncü oldu.

Şampiyonada Yasemin Adar, Elif Jale Yeşilırmak Altın, Buse Tosun, Evin Demirhan ve Bediha Gün ise bronz 
madalya kazanarak tarihi başarıda pay sahibi oldular.

SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMIMIZDAN TARİHİ BAŞARI
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye toplam 13 madalya alarak tarihi bir başarı elde etti. 
Serbest stilde 2 Altın ve 3 bronz madalya kazanarak Avrupa şampiyonasında kürsüde hak ettiği yeri aldı. 

Taha Akgül, Soner Demirtaş Altın, Selehattin Kılıçsallayan, Recep Topal ve Serdar Böke’nin bronz madalya ka-
zandığı Avrupa şampiyonasında Serbest milliler yeni bir tarih yazmış oldu.
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Yıl içinde yapılacak olan şampiyonalar öncesi her sene başında teknik kurul, teknik direktörler ve milli 
takımlar koordinatörleri ile birlikte uluslararası turnuva, yurtiçi ve yurtdışı kamp, ikili ve ortak kamp 
planlamaları yapılmaktadır. Başarıda önemi büyük olan iyi bir hazırlık dönemini geçirebilmek için kamp 
yapılan tesislerin fiziki durumu ve antrenman salonundan mutfağına, yatak odasından dinlenme salonu-
na, yemek kalitesinden tutun da mutfak temizliğine kadar titizlikle üzerinde durulan konulardır. 

Elmadağ Kamp Eğitim Tesisi ile Sarıyer Mersinli Ahmet tesisleri milli takımlarımıza daimi hizmet 
veren tesislerdir. Grekoromen ve Serbest A Milli takımlarımıza hizmet veren bu tesislerde zaman zaman 
diğer yaş gruplarımız da kamp yapmaktadır. Son Avrupa şampiyonasında zirve yapan ve 2015 yılından 
bugüne yükselen bir grafik çizen Kadın A Milli takımımız Edirne Tohm merkezinde kamp yapmakla birlik-
te mevsim ve şampiyonanın yapılacağı ülkenin iklim şartlarına göre farklı yerlerde  ve genellikle de Bolu 
Aladağ ve Niğde Demirkazık kamp merkezlerini de zaman zaman kullanmaktadır.

Federasyon olarak hadeflerimiz Avrupa, Dünya ve tabii ki Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde tem-
sil etmek. 52 yıl aradan sonra 2016 Rio’da olduğu gibi, Ülkemiz adına gururla adından söz ettirdiğimiz 
başarıları tekrar etmektir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BAŞARI İÇİN 
GÜÇLÜ VE KURUMSAL BİR YAPI GEREKİR

Adem VARLIK / A Millli Takımlar Genel Koordinatörü
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Bu doğrultuda bizlere düşen görev, milli takımlarımıza kamp alanlarını tam hazır hale getirerek iste-
linel koşullarda ve şartlarda kendilerine sunmaktır. Bu konuda özellikle başta federasyon başkanı olmak 
üzere, teknik ekip ve ilgili kurullarımız yıl boyunca ortak bir çalışma sürdürmektedirler. Gerek kampları-
mızın zaman zaman denetlenmesi, gerekse turnuvalar ile şampiyonlar da gerekli analizlerin ve raporla-
rın hazırlanması eğitim ile teknik kurulumuzca düzenli bir şekilde yapılmaktadır. 

İyi  bir hazırlık dönemi için önemli bir faktör de destek ekibi olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda 2015 
yılından itibaren Federasyon Başkanımız Musa Aydın tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, üst 
düzey başarılar yaşandığını görmekteyiz.  Bugün itibariyle milli takımlarımızdan doktor, fizyo-terapist, 
diyetisyen, pisikolog, kondisyoner ve tecrübeli masörler tam zamanlı hizmet verilmektedirler. 

Şuan için ağırlıklı A milli takım kamplarını hizmet veren destek ekibi, kamp takvimlerine göre zaman 
zaman da gençler ve yıldızlar milli takım kamplarında da hizmet vermektedir. Asıl amacımız minikler-
den itibaren tüm milli takımlarımıza bu desteğin verilmesini sağlamaktır. Yine bu doğrultuda Milli takım 
kamplarında düzeni sağlamak. Milli takım teknik ekibi, destek ekibi ve diğer bireylerin görev tanımlarını 
yapmak, sorumluluklarını belirlemek, milli takım kamp ve milli takıma seçilme kriterlerini oluşturmak 
üzere hazırladığımız ‘’milli takımlar görev-sorumluluk talimatı) Spor genel müdürlüğü hukuk müşavirliği  
onayına sunulmuştur.

Üç ayrı stilde, 5 ayrı katagoride 15 Milli takımımız bulunmaktadır. Bu nedenle uygun kamp yerleri-
nin bulunmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların aşılması için Güreş Federasyonun kendine ait 
spor tesislerine ihtiyaçı vardır. Bu konuda Başkanımız Musa Aydın tarafından yapılan çalışmalar devam 
etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda Türk Güreşinin en yakın zamanda kendi tesislerine kavuşacaktır. 

Sportif başarıda herzaman zirvede yer alan Türk Güreşini kurumsal olarakta sportif başarıya eşdeğer 
noktaya getirmek öncelikli olan hedeflerimizin başında yer almaktadır.

GÜREŞ’İN YENİ YÜZÜ BÜLTEN YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Güreş’in yeni yüzü olarak yayın hayatına başlayan Bülten’nin hazırlanmasında emeği geçen Doç.

Dr. Haluk Koç, Dr. Celal Taşkıran, Dr. Ramazan Savranbaşı, Adem Varlık ve Necati Aktulun’a Türkiye 
Güreş Federasyonu olarak teşekkür ediyoruz. 
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KURUMSAL YAPI VE HİZMET

Tahir YILMAZ / Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri

Sportif başarılarımıza eş değer olarak kurumsal yapımızı güçlendirmek için, büro hizmetlerinde 
kalitenin yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum. Federasyon büromuzun tüm birimlerinde kalifiye ele-
manlardan oluşan bir sekreterya ekibimizi büyük ölçüde tamamlamış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 
çalışmalarımız devam etmekte. Yurt içi organizasyonlardan yurt dışı turnuva ve şampiyonalara kadar, 
federasyon faliyetlerinde deneyimli tecrübeli ve kalifiye elemanlarla hizmet vermekteyiz. Özellikle yurt 
dışında yapılan Şampiyonalarda Milli takımlarımızın ulaşım, konaklama, yabancı dil ve olabilecek diğer 
sorunları anında çözebilecek ve millilerimizin hiçbir sorun yaşamadan sadece maçlarına konsantre olma-
larını sağlayacak oluşturarak deneyimli bir ekibe sahibiz. Ayrıca sadece milli takımlarda değil, kulüple-
rimizin, sporcularımızın, antrenörlerimizn, ve tüm camiamıza en hızlı ve en verimli hizmet sunabilmek 
önceliklerimiz arasında oldu her zaman.

Kurumsal yapıya gecilebilinmesi için ilgili kurullarla gerekli koordinasyonu sağlayıp eksik talimatla-
rımızı tamamlamış bulunmaktayız. Hedefimiz Güreş federasyonunun hizmet kalitesini yükseltmek ve 
standart oluşturmak’’




