
Değerli Güreş camiası, kıymetli okurlarımız;

 Pandemi sürecinde ikinci, toplamda beşinci dergimizi siz değerli okurlarımızla buluşturabilmenin 
mutluluğu içindeyiz. Tüm dünya gibi ülkemiz açısından da sıkıntılı ve zor günlerin yaşandığı 2020 yılını 
geride bırakmış bulunuyoruz. 
 Dört yıllık hazırlık sürecinin ardından 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarının ertelenmesi, diğer ulusal ve 
uluslararası faaliyetlerin iptal edilmesi ilk başlarda sporcularımız üzerinde olumsuz etkileri oluşacağı endiş-
esi oluşturmuş olsa da, süreç içinde kısıtlamalar ile birlikte gerek evlerinde, gerekse Haziran ayı itibari ile 
kısmi normalleşmelerin başlaması, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın DR. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ 
nun destekleri ile birlikte tedbirler doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalarla sporcularımızı hem fizik, 
hem de moral ve motivasyon anlamında diri tutmayı başardık. 
 Bu dönemde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sıkletlerde birinci adamlarımızdan yok-
sun olarak katıldığımız  Bireysel Dünya Kupasını,  üç takım kupası alarak tamamlayarak büyük bir başarıya 
imza attık. 2021 Tokyo olimpiyatlarının yanında 2024 olimpiyatları içinde  umut verici olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 
 Takım halinde Serbestte Dünya ikinciliği, Greko-Romen ve  Kadınlarda Dünya üçüncülüğü ku-
paları ile tamamladığımız 2020 Dünya kupasının detayları dergimiz içinde geniş yer almaktadır. Zor şartlar 
altında geçen hazırlık süreçlerinin sonunda alınan bu başarılardan dolayı başta emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum.
 Tüm zor şartlara rağmen 2020 yılının sportif faaliyetler dışında Türk güreşi için bir çok eksikler-
in tamamlandığı, yapmış olduğumuz çalışmalarla fırsata çevirdiğimiz bir yıl olarak tamamladığımıza in-
anıyorum. Kısıtlamalara rağmen online sistemde antrenman programlarımızın devam etmesi, eğitim ve 
gelişim seminerlerimizin aksatılmaması, eski şampiyonlarımızla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar, ku-
rumsallık faaliyetlerimizi tamamladık. Türk Güreşi için 100 yılın projesi diyebileceğimiz,  spor tesisi ve hiz-
met binası kazandırma anlamında geldiğimiz aşama 2020 yılına ait en önemli kazanımlarımız olmuştur.
 Değerli okurlarımız; 2020 yılı aynı zamanda Türk güreşinin Reşit Karabacak, Nihat Kabanlı, Hü-
seyin Teke ve Pele Mehmet gibi  önemli isimlerini kaybettiğimiz bir yıl olmuştur. Bu vesile ile bir kez daha 
kaybettiğimiz şampiyonlarımız ve güreşçilerimiz için ALLAH tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Cumhurbaşkanımızın attığı doğru adımlar ve gayretli çalışmaları ile aşı sürecinde gelinen noktanın sevindir-
ici olduğunu bu sayede ülke olarak pandemi belasından 2021 yılına girerken kurtulacağımıza, sağlık ve başarı 
dolu yılları yeniden kavuşacağımıza inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum.
 Bu duygu ve düşüncelerle, güreş camiamızın yeni yılını kutlar, “2021 yılının Türk güreşi ve ülkemiz 
için  hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyor, toplumsal barışın sağlandığı, kardeşlik duyguları içinde 
geçecek sağlık ve  huzur dolu yeni bir yıl dilerim.”  

Musa AYDIN
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

“Covid-19 Pandemi Aşısı Türk Halkına Ücretsiz Olacak”
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki bahar aylarından itibaren küresel salgını geride 
bırakmayı ümit ediyoruz,’’

Başkan Erdoğan, aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları 
kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon doz anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi ücret ödemeden 
aşıya erişebileceklerdir. Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması 
başlayacaktır.” dedi.

 Başkan Erdoğan’ın açıklamalarında da yer aldığı gibi 
koronavirüs pandemisi, 90 günde 50 milyon aşılamayla kontrol 
altına alınacak. 2021’in ilk çeyreğinde, 25 milyon 500 bin kişiye 
iki doz aşı yapılacak. Öncelik kronik hastalar ve sağlıkçılarda 
olacak. Koronavirüs salgını yaygınlaşırken, Türkiye de gerekli 
tedbirleri ve kısıtlamaları devreye sokuyor. Eğer bunlarla da sal-
gının seyrinde düşme olmazsa devreye yeni yol haritası girecek. 
Kovid-19’u durdurma planına göre 3 ay içinde salgın tamamen 
kontrol altına alınacak.

EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT 3 AY İÇERİSİNDE NORMALE DÖNECEK
 Kritik planlamanın son dakika ayrıntılarına göre; Ekonomik ve sosyal hayatın yeniden normale dön-
mesi sağlanacak. Bu çerçevede mart başına kadar Çin’den 50 milyon ve Almanya’dan alınan 1 milyon doz aşı 
vatandaşlara vurulacak. Başkan Erdoğan, Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi 
yakından takip ediyor. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz diyerek aşının Türkiye’de ücretsiz 
olacağını da belirtti.

KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE 
90 GÜN MÜJDESİ



www.tgf.gov.tr 5

KOCA YUSUF’UN MEZARINI ARAŞTIRMAK İÇİN KOMİSYON KURULDU

     Başkan Musa Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklam-
ada, Koca Yusuf ’un mezarının Portekiz’in Azor Adaları’n 
da bir kilise bahçesinde olduğu ifade edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Yöne-
timi Efsane Türk güreşçi Koca Yusuf ’un naaşını araştırmak 
için kurulan komisyon, ilk toplantısını federasyon merkez 
binada gerçekleştirdi.

Aydın, “Koca Yusuf cihan şampiyonu, efsane bir güreşçi, Türk gibi kuvvetli sözünü dünyaya kabul ettiren önemli isim-
lerden biri olduğu için komisyon kurduk. Bizim geçmişimize, tarihimize karşı bir sorumluluğumuz var.” dedi. 

 Bu sorumluluğumuzu Güreş Federasyonu olarak yerine getirmek adına bir komisyon kurduk. Bugün ilk defa 
bir araya geldik. Burada çıkacak kararlar doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz.” 

“Tabii ki bu bir iddia. Doğru olup olmadığı komisyon araştırdıktan sonra ortaya çıkacak.” diyen Aydın, “Eğer doğruluğu 
tespit edilirse Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yardım ve destekleriyle Koca Yusuf ’un naaşını hak ettiği yere, yani ülkemize getirmek istiyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

 Musa Aydın, komisyon olarak en kısa zamanda Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nu ziyaret edeceklerini dile 
getirdi. 

Koca Yusuf ’un mezarını araştırmak için kurulan komisyonda Başkan Musa Aydın’ın yanı sıra Prof. Dr. 
Gazanfer Doğu, Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Erdal Güven, Mecit Sağır ve Gökhan Günaydın yer alıyor.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,   Serbest Güreş A Milli Takım kampını ziyaret etti.

 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Burası güreşçilerin dünyaya mesaj verdikleri adeta bir üst. Ay-
yıldızımızı çok güçlü bir şekilde tüm dünyada temsil eden sporcu arkadaşlarla beraberiz. Güreşçilerimiz bugüne 
değin 1705 madalya ile en başarılı branş olarak ülkemizi, milletimizi tüm dünyada temsil ettiler, ediyorlar. Rio’da 
8 madalyadan 5’ini yine güreşçilerimiz almıştı ve inanıyoruz ki Tokyo’da da yüzümüzü güldürmeye, bu milleti 
gururlandırmaya devam edecekler.

 Olimpiyatların salgın nedeniyle ertelenmesi de inanıyoruz ki sporcularımızı her branşta olduğu gibi 
güreşte de adeta motive etti ve onlar da motivasyonlarını, hazırlıklarını diri tutma amacıyla da her fırsatı değer-
lendirdiler. Adeta bu süreci bir fırsata dönüştürdüler.” dedi.

 Bakan Kasapoğlu, her daim sporcuların yanında olduklarını ifade ederek, “41 ilde 44 merkezde 34’ünde 
güreş noktasında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu merkezlerin 13 tanesinde de güreşçilerimizin özel-
likle çalıştığı, yoğun olarak bu alana odaklandığı faaliyetler devam ediyor ve bu merkezlerimize 778 sporcumuz 
sadece bugünümüz değil yarınlarımızı geleceğimizi temsil etme anlamında gayret ediyorlar, alın teri döküyorlar. 
Bu çabaya alın teri döken tüm sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum.”

BAKAN KASAPOĞLUNDAN  ATA     SPORUNA TESİS MÜJDESİ
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,   Serbest Güreş A Milli Takım kampını ziyaret etti.

 Bakan Kasapoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve ekibini de tebrik etti.
“Uzun bir yürüyüş adeta bir maraton. Bugünü değil yarınları, insanlığın geleceğine odaklanmış bir medeniyet 
olarak amacımız hakikaten sporcularımızın gençlerimizin yarınlara çok daha güçlü çok daha donanımlı hazırl-
anmaları. Bu çerçevede 2002 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan gayret gerek 
tesisleşme, gerekse sporcularımıza olan yatırım hakikaten bir devrimi ifade ediyor. Bu devrim de inanıyoruz ki 
güçlenerek devam edecek.” diye konuştu. 
 
 Kasapoğlu, güreşin Türkiye’yi en güçlü şekilde temsil eden branşlardan biri olduğunu vurguladı.
“Güreşe bugüne kadar olduğu gibi yine bundan sonra da ciddi şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Bugün 
aynı zamanda Ankara’nın başkent oluşunun da 97. yıldönümü, bu çerçevede de Ankaramızı sporun başkenti 
yapma yolunda ortaya koyduğumuz iddiayı sürdürme anlamında bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 

 Keçiören’de Taha Akgül Spor Tesislerimiz var ve onun yayında da inşallah güreşimizi hem ulusal hem 
de uluslararası anlamda temsil edecek, güreşçilerimizi, sporcularımızı modern bir şekilde yarınlara hazırlayacak, 
tam donanımlı bir kamp merkezini, bir eğitim merkezini inşallah en kısa zamanda Ankara’mıza kazandıracağız. 
Donanımlı modern bir tesis güreşimize en güçlü şekilde hizmet edecek. 

GÜREŞ İÇİN YENİ MODERN TESİS MÜJDESİ

BAKAN KASAPOĞLUNDAN  ATA     SPORUNA TESİS MÜJDESİ



www.tgf.gov.tr 8

 Bakan Kasapoğlu, sadece tesis değil emanet aldıkları medeniyeti de daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımanın 
gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.“Koca Yusuf ’un torunlarına da bu kutlu emaneti sürdürmek çok güzel yakışır”
“Pehlivanlığın töresinde zaferi kendinden bilmemek var, tevazu var, nefsini mağlup etmek var” diyen Kasapoğlu, şöyle 
devam etti:“Bu anlamda güreşçilerimize ilham veren bu duygular, bu düşünceler, hakikaten çok anlamlı bir geleneği 
de ortaya koyuyor. Ben bu çerçevede güreşçilerimizin bu geleneği de çok güçlü bir şekilde yarınlara aktarmalarından 
da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizi Amerika’da Avrupa’da dünyanın farklı noktalarında gururla 
temsil etmiş Koca Yusuf ’un torunlarına da bu kutlu emaneti sürdürmek çok güzel yakışır diye düşünüyoruz. Bizler 
gerek bakanlık olarak gerek spor camiası olarak bu medeniyete bu kutlu yola destek vermekten her zaman şeref ve 
heyacan duyduğumuzu ifade ediyoruz. 

 Zorluklar elbette olacaktır ama hiçbir zaman yılmayacağız. Birliğimizden, dostluğumuzdan, kardeşliğimizden 
hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz ve bildiğimiz yolda önümüze ne engeller çıkarsa çıksın, bir ve beraber olarak 
daha güçlü daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Spor camiası olarak en büyük avantajımız, Sayın Cumhur-
başkanımızın bu çerçevede bizlere olan içten samimi desteği, biz o anlamda da her yürüdüğümüz yolda her mü-
cadelede kendimizi daha güçlü hissediyoruz.” dedi
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 Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı Musa 
Aydın da hedefimiz 2020 
Tokyo Olimpiyatları, inşal-
lah ülkemizi başarıyla tem-
sil edeceğimize inanıyoruz, 
ay-yıldızlı bayrağımızı 
göndere çektireceğimize 
inanıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

 Milli güreşçi Taha Akgül, Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinin kendileri için büyük bir moral olduğunu be-
lirterek, “İnşallah müjdesini verdiğiniz bu projeyle beraber Türk güreşi sizi uzun yıllar hatırlayacaktır. Ankara’da 
özellikle güreş adına böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Bu projeyi hayata geçirdiğiniz için onaylattığınız için tüm takım 
arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.” 
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Sporcularda Protein Alımı ve Önemi

Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN
TGF Eğitim Kurulu Üyesi

 Sporcular için en uygun beslenme planı öncelikle olarak bilimsel literatürün sunmuş olduğu bilgi 
doğrultusunda sporcunun antrenman ve müsabaka gereksinimleri, bireysel tercihler ve sosyal durumun dikkate 
alınmasıyla oluşturulmalıdır. Sporcuların gün boyu besin alımının dağılımı, toplam enerji gereksinimi, gün bo-
yunca planlanan antrenman sayısı, antrenman esnası ve öncesi besin tüketim uygulaması, antrenman evresinin 
fizyolojik ve performans hedefleri ve antrenman sonrası besin ihtiyacı tarafından etkilenmektedir. 
 Makro besinler sınıfında yer alan proteinler vücutta enerji olarak kullanılmaktan ziyade daha çok yapısal 
rolü ile dikkat çekmektedir. Proteinler vücuda alındıklarında amino asit adı verilen yapılara ayrışırlar. Ayrış-
ma sonrası, amino asitlerin bir kısmı enzimlere bir kısmı da yapısal proteinlere dönüşürler. Özellikle sporcu-
larda antrenman ile birlikte hedeflenen adaptasyonun sağlanmasında uygun türde, miktarda ve zamanlamada 
protein alımı antrenmana uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Ancak, vücuda ihtiyaç fazlası alınan proteinler yağa 
dönüştüğünden fazlası gereksiz olmakla birlikte özellikle karaciğer ve böbrek bu durumdan olumsuz etkilemek-
tedir. Antrenör ve sporcuların önemle üzerinde durmaları gereken husus, antrenman ile birlikte meydana gelen 
uyum ya da gelişmenin alınan protein miktarının fazlalığından değil, doğru antrenman yüklemesinden dolayı 
ortaya çıkacağının bilinmesinin gerekliliğidir. Bu doğrultuda, her birey farklıdır anlayışı ile bireysel ihtiyaçlar 
dikkate alınarak protein alımının gerçekleşmesi önem oluşturmaktadır. 
 Literatüre dayalı olarak derlenen bu çalışmada, sporcularda bireysel ihtiyaçlar göz önünde bulunduru-
larak hedeflenen antrenman çıktılarının oluşması için protein alımında tür, miktarı ve zamanlama konusunda  
sporculara pratik bilgiler sunmak hedeflenmiştir.  

Sporcularda Günlük Protein Alımı 

 
Uzun yıllardır, sporcularda günlük ne kadar protein alınmalı konusu tartışılmakmaktadır. Oysa ki, 

yetişkin bireyler için günlük 0.8 g/kg- 1/g/kg miktarında protein alınması konusunda bilim dünyası uzlaşı 
sağlamışken sporcular için miktar konusu net olmamakla birlikte sedanter bireylerden daha fazla protein alınması 
önerilmektedir. Egzersiz türleri arasında protein metabolizmasının sonuçlarına bakıldığında direnç antrenman-
ları ve dayanıklılık antrenmanları arasında dikkate değer bir şekilde protein alımı değişmektedir. Bundan dolayı, 
optimal düzeyde protein alımı konusunda direnç ve dayanıklılık antrenmanları ayrı ayrı tartışılmalıdır. 

Direnç antrenmanlarında Kas kuvveti ve hipetrofi için günlük protein alımı

 

 Direnç antrenmanı yapan sporcularda günlük optimal düzeyde protein alımının değerlendirilmesi için 
bazı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Nitrojen dengesi çalışmaları sedanter bireyler ile karşılaştırıldığında direnç 
antrenmanı yapan sporcuların yüksek düzeyde proteine geresinim duyduklarını göstermektedir. Yeni başlayan 
sporcuların, haftada 6 yoğun direnç antrenmanı ile 1.4-1.5 g/kg günlük protein alımının nitrojen dengesini 
oluşturduğunu, bununla birlikte 1 aylık direnç antrenmanı süresince günlük 2.6 g/kg protein alanların kas kütle 
ve kuvvet düzeylerinin günlük 1.4 g/kg protein alanlardan daha fazla artmadığı bildirilmektedir. Yapılan meta 
analiz sonuçları, günlük 1.3 g/ kg protein alımının direnç sporcularında nitrojen dengesini koruduklarını göster-
mektedir. Akut Direnç Antrenmanlarında: Kas Protein Sentezi 

 
Direnç antrenmanları ile ilişkili olarak protein gereksinimlerinin belirlenmesinde kullanılan diğer bir 

yaklaşım kas protein sentezinin ölçümüdür. Direnç antrenmanını takip eden saatlerde, kaslar dolaşımdaki amino 
asitlere karşı daha duyarlıdırlar ve bu zaman aralığında protein alımı dinlenmeye göre kaslarda kas protein sentezi 
daha büyük oranda uyarmaktadır. 
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 Kas protein sentezi ve alınan protein dozu arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada, orta düzeyde 
antrene olan sporcularda, direnç antrenmanı sonrası açlık durumda 0-40 g aralığında ya yumurta proteini ya da 
whey protein alımı yapıldı. Kas protein sentezi 20 g’a kadar derece derece atış gösterirken, bu miktardan sonrasın-
da artış göstermediği ortaya konmuştur.  Böylece, sağlıklı genç yetişkinlerde bireyin antrenman statüsünü dikkate 
almaksızın, hem dinlenmede hem de direnç antrenmanı sonrası yemekle yaklaşık 20-30 g protein alımı maksi-
mum düzeyde etkili bir doz olarak görülebilmektedir.
 Protein alımı konusunda yapılan çalışma sonuçları, her yemekte 0.25 – 0.30 g/kg protein alımının hem 
direnç antrenmanı sonrası hem de dinlenme esnasında kas protein sentezini maksimum seviyede uyarmak 
için yeterli olduğunu bildirmektedirler. Ancak egzersiz sonrası alımı daha büyük oranda kas protein sentezini 
uyarmaktadır. Örneğin 100 kg gelen direnç antrenmanı yapan bir kişi her öğünde yaklaşık 25- 30 g protein alımı 
ile kas protein sentezini maksimum düzeyde uyarabilir. Kas protein sentezi üzerindeki akut etkinin üst sınırı, 
bağırsaklardaki amino asit emilimi ve kastaki protein sentezi sürecinden dolayı sınırlandırılabilir.

Kas protein yıkımı 
Sadece kas protein sentezine odaklanmak, sporculardaki protein gereksinimlerini değerlendirmek için yeter-
siz olabilir, çünkü yapısal veya metabolik herhangi bir özel kas proteininin içeriği, sentez oranı ile yıkım oranı 
arasındaki bir dengenin sonucudur. Akut direnç antrenmanı sonrası kas protein sentezi değişimleri yıkımdan üç 
dört kat daha fazla olmasına rağmen, yüksek dozda ( 70 g) protein alımı tüm vücutta kas protein yıkımını inhibe 
ettiği de görülmektedir. Akut direnç antrenmanını takiben 40 g ve 70 g protein alımının benzer düzeyde artırdığı, 
ancak 70 g protein alım ile kas protein yıkımının büyük oranda baskılandığından dolayı ile tüm vücut net protein 
dengesinin daha pozitif olduğu bildirilmektedir. 

Direnç antrenmanının kronik etkileri 
Yapılan uzun süreli bir çalışmada, 6 haftalık direnç antrenmanının antrene olan sporculara 2.1 g/kg günlük 
protein alımının kas kütle de 2.3 kg (% 3.8) miktarınca artış sağladığı, 1.2 g/kg başına alanlarda ise kas kütlesinde 
değişim olmadığı ortaya konmuştur. Yapılan bu çalışma, direnç antrenmanı ile hipetrofinin oluşması için 1.2 g/kg 
dan daha fazla miktarda protein alınması gerektiğini, ancak günlük 3.4 g/kg protein alımının  antrene bireylerde 
2.3 g/kg alan bireylere göre kas kuvveti ve yağsız beden kütlesinin artışında 8 haftanın sonunda üst düzey bir etki 
oluşturmadığı bildirilmektedir. 
Değişik protein alımları ile yapılan meta analiz sonuçları yağdan arındırılmış kas kütlesi artırımı için günlük 1.6 
g/kg protein alımının yeterli olduğunu göstermektedir. Günlük 1.6 g/kg üzerinde protein alımının direnç antren-
manı ile daha fazla kas kütlesi artışı sağlamadığı ortaya konmaktadır. Bununla birlikte, 1.6 g/kg günlük protein 
alımının direnç antrenmanı ile hipetrofinin maksimum seviyeye ulaşabileceği vurgulanmaktadır. Takım sporu 
yapan sporcularda, erkeklerde günde 1,2 ila 2,3 g / kg; kadın sporcularında günde 0,8 ila 1,7 g / kg aralığında 
günlük protein alımı, kuvvet ve güç sporcularında ise erkeklerde günde 3.2 g / kg ve kadınlarda 2.5 g / kg günlük 
alımlar gözlemlenmiştir.

Dayanıklılık egzersizi: Antrenman adaptasyonu ve perforans için günlük protein alımının rolü
 Dayanıklılık sporcularının günlük protein alımı nitrojen dengesine ulaşmak için 1.2- 1.4 g/kg aralığında 
almaları gerektiği ve sedanter insanlara göre yüksek seviye olduğu bilinmektedir. Dayanıklılık antrenmanı hemen 
ve 30 dk sonrası alınan 10 g whey proteinin egzersiz sonrası 4 saatlik sürede  miyofibriler kas protein sentez-
ini artırdığı, ancak mitokontri proteinleri için sentezi artırmadığı tespit edilmiştir. karbonhidrat alımı insülin 
salınımını artırdığı için kas protein sentezini artırarak, önemli ölçüde kaslarda protein yıkımını baskılamıştır. 
Dayanıklılık antrenmanını takiben karbonhidrat ile birlikte 20 g protein alımı antrenman periyodu sonrası kas 
protein sentezini artırdığı görülmektedir. 
Miyofibriler kas protein sentezini direnç antrenmanı yapan sporcularda kas hipetrofisi önemli iken, dayanıklılık 
sporcularında mitokontri proteinlerinde adaptasyon amaçlanmaktadır. 

Direnç antrenmanlarında adaptasyon için protein alım zamanlaması 
 Antrene olmayan genç bireylerde, 10 setlik bacak ekstansiyon çalışması 1 saat öncesi ve 1 saat sonrası 
benzer düzeyde amino asit alımına yol açmıştır, bununla birlikte kas protein sentezi direnç antrenmanı sonrası 1 
ve 3 saatte alınan protein ile aynı boyutta artış göstermiştir. Yapılan çalışmalar, direnç antrenmanının başlangıcına 
yakın veya bitimi sonrası  protein alımının egzersiz sonrası birkaç saat içinde alıma göre daha fazla yağsız kütle 
artışı sağladığını ortaya koymaktadır. 
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 Sporcularda protein ihtiyacının karşılanması için sık aralıklar ile alınması önemlidir. Yapılan bir 
çalışma, direnç antrenmanı sonrası 12 saatlik zaman diliminde kas protein sentezinin daha büyük oranlar-
da gerçekleşmesi için her 3 saatte 20 g protein alımının, 6 saatte bir 40 g ve her 1,5 saatte 10 g alıma göre 
artırdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca kas protein yıkımının baskılanması, kas protein sentezinin ise mak-
simum seviyede sentezlenmesi için uyku öncesi protein tüketimi faydalıdır. Böylece, direnç antrenmanını 
takiben uyku öncesi 0,6 g/kg protein alımı hem gece boyunca kas protein sentezini artırdığı hem de direnç 
antrenmanı ile kasta kronik adaptasyonlar sağladığı görülmektedir.

Protein türleri ve kaynakları 
 Süt, biftek ve yumurta proteini gibi değişik hayvansal kaynaklı proteinler ise soy protein gibi bitkisel 
proteinler dinlenme ve akut direnç antrenmanı sonrası kas protein sentezi üzerine ne boyutta etki ettiğini 
belirlemek için karşılaştırmalar yapıldı. Hem tam yağlı süt hem de yağsız sütün direnç antrenmanı sonrası 1 
saatte genç erkelerde kas protein sentezini önemli ölçüde uyardığı görülmektedir. Direnç antrenmanını takiben 
az yağlı süt tüketiminin, soy protein tüketimine göre daha büyük oranda kas protein sentezi gerçekleştirdiği 
ortaya konmuştur. Ayrıca, 30 g süt proteinin 30 g biftek ile karşılaştırıldığında egzersiz sonrWWası kas protein 
sentezini daha büyük ölçüde uyardığı bildirilmektedir. Süt hem whey hemde kazein içermektedir. Whey 
protein alımı özellikle direnç antrenmanını takiben kazein ve soy proteini ile karşılaştırıldığında hızlıca kas 
protein sentezini uyarmaktadır. 
 Protein türlerinin kas protein sentezini uyarma derecesi içerdiği elzem amino asitlerin miktarı ile 
ilişkili olduğu görülmektedir. Direnç antrenmanlarını takiben, EAA kas protein sentezinin uyarılmasında 
ve pozitif net protein dengesinin elde edilmesinde önemli olduğu görülmektedir. Yapılan bir çalışmada, 6 g 
EAA’nin 3 g elzem olmayan amino asiti 3 g da EAA ile karşılaştırıldığında 2 kat daha fazla kas protein sentezi 
sağladığını ortaya koymuştur. Diğer bir çalışmada, whey, kazein ve soy proteinlerinin (1:2:1) sadece whey pro-
tein (lösin içeriği eşitlenmiş) alımına göre kas protein sentezini uyarmada daha etkili olduğunu bildirmektedir. 
25 g whey protein alımı ile  5 g lösin +  6.25 g whey karışımı benzer düzeyde kas protein uyarımı göstermişler-
dir (iki grup tada lösin içeriği eşitlenmiştir). Dolayısıyla, lösinin maksimal düzeyde kas protein sentezi için 
önemini göstermektedir. 
 Yumurta proteini, süt ve biftek ile birlikte tüm elzem amino asitleri içeren yüksek düzeyde kaliteli 
proteinler olarak görülmekte olup sporcular için antrenman sonrası kas protein sentezinin artırılmasında 
önerilmektedir. Sonuç 
 

Protein alımı, özellikle direnç antrenmanları ile hedeflenen hipetrofi, kassal dayanıklılık kuvvet ve güç 
artışında adaptasyonun sağlanmasında önem oluşturmaktadır. Tür olarak değerlendirildiğinde elzem amino 
asitleri içermesi ve tam proteinler sınıfında  olması açısından süt, yoğurt, yumurta ve et gibi hayvansal kaynak-
lı proteinlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Günlük alım miktarı olarak, sporcularda (1.2 g/kg/gün ile 2.3 g/
kg/gün aralığında) uygulanan antrenmanın türü ( dayanıklılık, kuvvet vb.)  dikkate alınarak normal bireylere 
göre (0.8 g/kg/gün – 1.0 g/kg/gün) daha fazla miktarda alınması gerekmektedir. Alınan protein miktarının 
vücut üzerinde istendik etkiyi oluşturabilmesi için, zamanlamanın ayrı bir öneme sahip olduğu bilinmekte-
dir. Günlük ihtiyacı bir bütün olarak değil, gün içinde öğünlere yayılarak vücut ağırlığı kilogramı başına 0.25 
g – 0.30 g aralıklarında alınması  hem bireysel ihtiyaçların karşılanması açısından kolaylık sağlayacağı hem de 
sindirim ve kas protein sentezini kolaylaştıracağı bildirilmektedir. Aynı zamanda, yapılan antrenman etkisinin 
yüksek seviyede yerini bulabilmesi için antrenman sonrası hemen alımın kas protein sentezi üzerinde artışa 
neden olduğu  yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır. 

Kaynakça
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 Online gerçekleştirilen seminerlerde 8 ayrı konu üzerinden sunum gerçekleştirildi. 

     Seminerlerde     

 Türkiye Güreş Federasyonu 28-29 Kasım 2020 Tarihleri Arasında Güreş Antrenörlerine Yönelik Çevrimiçi 
(Online) Seminer Programı yapıldı. 

 
           

  
 Online gerçekleştirilen seminerlerde 8 ayrı konu üzerinden sunum gerçekleşti.

  Seminerlerde

-Kalp Atım Hızı ve Önemi, Prof. Dr. Recep Gürsoy
-Sporda Sağlığın Korunması ve Hijyen, Prof. Dr. Mehmet Kutlu
-Güreşte Maç Analizi, Prof. Dr. Ramiz Arabacı
-Antrenörlük ve Liderlik, Prof. Dr. Hamdi Pepe
-Sporda Başarı Motivasyonu, Prof. Dr. Adnan Ersoy
-Antrenmanda Adaptasyon, Doç. Dr. Celal Taşkıran
-Öğrenilmiş Çaresizlik/Savunmacı Kötümserlik, Dr. Öğr. Üyesi 
Beytullah Dönmez
-Sporcularda Besin Tüketimi ve Performans İlişkisi, Doç. Dr. 
Erkan Demirkan, sunum yaptı.

-Sportif Aktiviteler ve Bağışıklık Sistemi, Prof. Dr. Mehmet Kutlu. 
-Kas Kan akımı ve egzersiz Prof. Dr. Recep Gürsoy. 
-Dayanıklılık Antrenman uygulamaları ve proğramın dizaynı, Doç. Dr. 
Erkan Demirkan. 
-Antrenörlük etik ilkeleri, Prof. Dr. Hamdi Pepe. 
-Performans Sporcusu Yetiştirme Aşamaları, Doç. Dr. Celal Taşkıran. 
-Güreş Kuralları, Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu. 
-Doping, Prof. Dr. Rüştü Güner. 
-Güreşçilerin Fiziksel ve Fizyolojik Nitelikleri, Prof. Dr. Ramiz Arabacı 
katılırken, Seminer sonu değerlendirmesini ise Prof.Dr.Haluk Koç yaptı.

 Türkiye Güreş Federasyonu 21-22 Kasım 2020 Tarihleri Arasında Güreş Antrenörlerine Yönelik  Çevrimiçi 
(Online) Seminer Programı gerçekleştirdi.

ONLİNE EĞİTİM SEMİNERLERİ
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 Uzun bir aradan sonra uluslararası turnuvalara katıldıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 
Musa Aydın “3 turnuvada aldığımız toplam 47 madalya pandemi sürecini son derece başarılı geçirdiğimizi gösteri-
yor. Özellikle Yasemin Adar’ın ezeli rakibi ve Roma’da son Avrupa Şampiyonu olan Rus Ekaterina Bukina’yı rahat bir 
şekilde 9-4 yenmesi Olimpiyat Şampiyonu kanadalı erıca elızabeth webeyi tuşlaması, 62 kg da Cansu Aksoy’un Rio Ol-
impiyatlarında 3.olan Tunus’lı Marva Amri’yi tuşlayarak madalya kazanması bizleri sevindirdi. Ayrıca Grekoromende 
130 kg Genç güreşçimiz Avrupa Dünya Yıldızlar Şampiyonu Hamza Bakır’ın Büyüklerde Dünya Şampiyonu Estonyalı 
Heiki Nabi’yi (4-0) yenerek 1.ci olması da Rıza Kayaalp sonrası için önemliydi. Genç Kerem Kamal da Avrupa Şampi-
yonu rakibini yenerek şampiyon olması güzeldi diğer sıkletlerde de önemli sonuçlar aldık. Tabi sakatlıklarından dolayı 
Taha Akgül, Soner Demirtaş, Buse Tosun ve Elif Jale Yeşilırmak gibi önemli isimlerimiz bu turnuvada yer alamadılar. 
Onlarında kadroda yer almalarıyla Belgrad’ta düzenlenecek Dünya şampiyonasında çok daha iyi sonuçlar alacağımıza 
inanıyorum. Ben bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. 

 Bir teşekkür de Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na etmek istiyorum: 
“Eğer pandemi sürecinde bizlere bu çalışma ortamını sunmamış olsa, bu başarıları elde edemezdik. Türk sporu için 
gecesini gündüzüne katan sayın bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah başımızdan eksik etmesin,” dedi.

PANDEMİ SÜRESİNDE   MADALYA YAĞMURU
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PANDEMİ SÜRESİNDE   MADALYA YAĞMURU
Güreş Milli Takımları üç ayrı ülkede katıldıkları turnuvalarda toplam 47 madalya kazandı.

10 ALTIN 6 GÜMÜŞ 18 BRONZ

POLONYA

 Covid-19 Pandemisi nedeniyle yaklaşık 8 ay uluslararası turnuvalardan uzak kalan Milliler üç ayrı şampiyona-
da toplam 47 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.
Polonya, Rusya ve Hırvatistan’da mindere çıkan milli mayolar (Kadın/Erkek) 14 Altın, 11 Gümüş ve  22 Bronz olmak 
üzere toplam 47 Madalya kazandılar.

Polonya Zilkowski turnuvasında Serbest Stilde 4 Altın, 3 Gümüş ve 7 bronz madalya kazanan milliler şampiyon oldu.

• 61 kg Ahmet Duman
• 74 kg Fazlı Eryılmaz
• 92 kg Erhan Yaylacı
• 97 kg Süleyman Karadeniz altın,
• 61 kg Recep Topal
• 70 kg Haydar Yavuz

• 92 kg Arif Özen gümüş,
• 57 kg Ali Karaboğa
• 75 kg Selahattin Kılıçsallayan
• 70 kg Servet Coşkun
• 79 kg Ramazan Sarı, M.Nuri Kotanoğlu
• 86 kg Selim Yaşar ve Fatih Erdin ise bronz madalya  

Toplam 14 Madalya kazanan milliler takım halinde şampiyon oldular.
Polonya’da kadınlarda
• Avrupa ve Dünya şampiyonu 76 Kg Yasemin Adar’la altın,
• 50 kg Evin Demirhan
• 55 kg Mehlika Öztürk
• 62 kg Cansu Aksoy
• 65 kg Aslı Demir ile bronz olmak üzere 5 madalya kazanan Türkiye Takım halinde 3.cü oldu.

Polonya Pytlasinski turnuvasında Grekoromen milli takımı 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile ikinci oldu.

• 55 kg Elçin Ali, 
• 63 kg Abdurrahman Altan,
• 72 kg Cengiz Arslan
• 87 kg Doğan Göktaş
• 130 kg M.Hamza Bakır rakiplerini geçerek altın 

madalyanın sahibi oldular.
• 63kg Mehmet Çeker,
• 67kg Enes Başar,
• 97kg Süleyman Demirci ise gümüş madalya da kaldılar.
•  60 kg Ahmet Uyar

• 63 kg Fatih Üçüncü
• 67 kg Hacı Karakuş
• 72 kg Ahmet Yılmaz
• 87 kg Ali Cengiz
• 97 kg Doğan Yılmaz
ile aldığımız 6 bronz madalya ile turnuvayı toplam 14 
Madalya ile tamamlayan milliler takım halinde ikinci 
oldu. Polonya’da toplam10 Altın, 6 Gümüş, 18 Bronz to-
plam 34 madalya.

kazandılar.
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Moskova’ Grand Prix’de Serbest Stilde düzenlenen turnuvada 74 kg Yakup Gör ile gümüş, 65 kg Hamza Alaca ve 
125 kg Paşa Ekrem Karabulut ve 57 kiloda Şaban Kızıltaş ile  bronz olmak üzere toplam 4 Madalya kazandık.

4 GÜMÜŞ

1 GÜMÜŞ

4 ALTIN 1 BRONZ

3 BRONZ

ZAGREP

MOSKOVA

Zagrep büyükler Grekoromen’de 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile 225 puan toplayan milliler şampiyon oldu.
• 55 kg Ekrem Öztürk
• 60 kg Kerem Kamal
• 82 kg Burhan Akbudak
• 130 kg Rıza Kayaalp ile 4 altın madalya kazanırken,

Toplamda 9 madalya kazanan Grekoromen güreş milli takımımız, takım halinde şampiyon oldu.

• 55 kg Şerif Kılıç
• 67 kg Atakan Yüksel
• 82 kg Salih Aydın
• 97 kg Cenk İldem ile gümüş, Selçuk Can’lada bronz madalyanın sahibi oldu. 
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GÜREŞTE ANTRENMANIN 
KİŞİSELLEŞTİRİLMESİNİN TEORETİK TEMELLERİ

Prof. Dr. Mehmet Kutlu, 
TGF Eğitim Kurulu Üyesi

 Öz (Açıklama): 
 Güreş Antrenmanının bireyselleştirilmesinin teorik temelleri geliştirilmeye açıktır. Araştırmalar mü-
sabaka organizasyonların yapısını, bireylerin anlayış düzeylerini ve pozisyonlarını ve antrenmanın bütünsel bir 
yaklaşımla bireyselleştirme sistemini içerir. Antrenmanın bireyselleştirme sistemi, kendisi ve rakiplerin karşıtlık 
tarzlarının açık hale getirilmesine, şekillenmesine, geliştirilmesine ve mükemmelleşmesine bağlıdır. Bu karşılıklı 
yaklaşıma yardımcı olan tüm unsurlar ve alt sistemler bir bütün olarak tasarlanmalıdır. 

 Bireysel antrenman aktiviteleri sisteminde; özel dayanıklılık ve yönlendirilmiş katılımla şahsa has nite-
liklerin geliştirilmesi en dikkat edilmesi gerekli husustur. Antrenman sonrası ve bir müsabaka faaliyetinden sonra, 
özel kapasitenin daha etkili bir şekilde yenilenmesi, toparlanması ve yeniden hazır hale gelmesi için, optimum 
beslenme ve uygun yemek tarzı, yeni ve doğal gıda takviyeleri arayışı (ergojenik yardımlar), yeni ve kişiye özel 
kilo ayarlamaları ve kilo düşme yöntemlerinin araştırılması, vurgulanması gereken önemli hususlardandır (Kişiye 
özel ve dikkatli minimal ağırlık hesaplamaları). Her bir maça  bir bütün olarak olası müsabaka süreçlerine ve tüm 
rakiplere göre daha rasyonel ve ekonomik enerji harcamasını öngören bir faaliyet analizi sistemi kapsamında 
yarışma taktiklerinin planlanması anlayışı geliştirilmelidir.
 Anahtar kelimeler: 
 Güreş müsabakası, teori, bireyselleşme, tarz, sistem, unsur.

 Farklı stil güreş antrenmanının bireyselleştirilmesinin teorik ve metodolojik netliğini ve açıklığını sağla-
ma problemi temelinde konuya ilişkin çelişkiler yatmaktadır: 
 - Antrenman metodolojilerinin güreş stillerinin gelişimi trendlerine ve kural değişikliklerine tam olarak 
uymaması ve özellikle serbest stil güreşçilerinin antrenman metodolojilerinin hızla değişen gereksinimlerden geri 
kalması yarışma düzenlemeleri ve modern müsabaka etkinliği; 
 - Kişisel olarak her bir güreşçiye has Bireyselleştirilmiş Antrenman Sisteminin (BAS) olmaması; 
 -Spor araştırmalarında sistemik yaklaşımın uygulanmasına yeterince hazır olmama vb sorunlar. 
 Bahsedilen sorunda en önemli husus; temelde kişinin güreş stiline ve yapısına hitap edebilecek antren-
man çeşitlerinin bireyselleştirmesinin teorik temellerini geliştirmektir. Sorunun bu yönü, sadece bir güreşçinin 
hazırlık aşamasında yüksek performans geliştirilmesinde değil, aynı zamanda bireysel tarzın ortaya çıkması ve 
oluşumu için en uygun (Optimal) nitelikte (yaş ve fitness gereksinimleri)  koşulların ortaya konması daha erken 
aşamalarda uygun koşulların yaratılmasında da yatmaktadır [ 1, 2, 5, 7]. 
 Bireyselleştirilmiş antrenmanının geliştirilmesinde görülen zorluklar çok yönlü bir karakter arz etmek-
tedir [1, 2, 5, 11]. 
 Bu nedenle bir güreşçi için ideal bireyselleştirme modeli geliştirmek neredeyse imkânsızdır, çünkü her 
üst düzey güreşçinin model özellikleri ve nitelikleri kendi kişisel özellikleriyle, stiliyle ve zamanının koşullarıyla 
bir dereceye kadar başarıyı açıklayabilir. Zaman mekan kural rakip vb. koşullar nedeniyle benzer özelliklere sahip 
şu an sahip olduğumuz güreşçilerin özelliklerinden ve yeteneklerinden esasen farklılık arz edebilirler. [2 - 4, 12]. 
 Ayrıca günümüzde bile modern stil güreşleri için gereksinimler tam olarak tanımlanmamıştır [2, 3]. Ay-
rıca, amaca yönelik aşamalı antrenman için, şampiyonların model özelliklerinin anlamını değerlendirmek, daha 
erken aşamalarda bu özelliklerin (yetenekler, göstergeler) başarılı bir şekilde uyarlanarak kişilere tanıtılması ve 
yaşatılması gereklidir [1-5, 7, 8]. 
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 Bu koşullar ve diğer başarı unsurları bir bütün ve küme problemi yaklaşımı çerçevesinde sistemik olarak 
araştırılması ve öncelik sırasına göre, gerekli olan antrenman programlarının bireyselleşmesinin teorik temelleri 
geliştirilmelidir [5, 6, 8]. Aynı analiz sentez yöntemleriyle “Üst düzey güreşçilerin Antrenman sürecinin kişiselleştiril-
mesi” süreci yüksek performans ve  başarı için teorik bağlamda ele alınması gereken önemli bir husustur.

 Amaç ve Yöntem:
Amaç: Güreşte bireyselleştirme antrenmanının teorik temellerini geliştirmek.
 Araştırma Yöntemleri ve Organizasyonu: 
 Çalışmada literatür taraması, yazarın deneyimleri ve eldeki verilerle beraber sistem analizi ve genelleme 
yöntemleri kullanılmıştır.
 Araştırma Sonuçları: 
 Sistemsel yaklaşımın işlevlerinden birisi, karmaşık şeylerin basite indirgenmesidir. Karmaşık problem, 
yapılacak işlerin amaçlara göre belirlemesi ve görevlerinin açık ve net bir biçimde uygun olarak sıraya konulması ile 
çözümlenebilir. Sporcunun ve antrenmanların her bir problemi için ya doğrudan çözüm vardır,  ya da ilgili görev-
lerle bilinen çeşitli yöntemlerle peyderpey çözülebilir.  
 Burada önemli olan husus kişiye has onun özelliklerine; artı ve eksi yönlerine göre özel çözüm yöntem-
lerinin geliştirilmesidir. Sistematik amaç “ağaç” yöntemi (Genelden- Özele Bütünden- Ayrıntıya) yaklaşımına göre; 
araştırmalar sayesinde problemler için organizasyonda hiyerarşik bir yol izlenir, konular somutlaştırılır ve böylece 
problem ve çözümü rasyonelleştirmeye yaklaşmış olur. Bu tür bir yaklaşım, elde edilen bilgilerin sistematik hale 
getirilmesini de teşvik eder. Bir diyagram formu oluşturularak, araştırma ile elde edilen organizasyonunun yapısı, 
farklı seviyelerdeki amaçlara göre tasarlanıp kaydedilir. 
 Araştırma sonuçlarına göre oluşturulan mantıksal yapının grafiği tüm ara bağlantılarıyla beraber bir di-
yagram şeklinde çizilerek oluşturulabilir. Antrenmanın bireyselleştirilmesi noktasında öncelikle genel hedeflerin 
gerçekleştirilmesi planlanmalıdır.
 (Birinci Düzey)  aşağıdaki şekliyle belirtilmiştir:
  - Yapılacak araştırmanın yapısının oluşturulması; 
 - Güreş stillerine göre bireyselleştirme antrenmanı için teorik kavramlar geliştirmek;
 - Antrenman bireyselleştirme sistemini formüle etmek, tanımlamak yapısını ve çevre ile 
 bağlantısını incelemek. 

 Böylece genel amaçlarının sonrasında alt özel amaçların (ikinci düzey) gerçekleştirilmesinin alt yapısı da 
kurulmuş olacak ve en üst seviye amaçlarına kadar sistem inşa edilecektir. İkinci seviyede esas olarak düşünülmesi 
gereken; güreş stillerine dönük olarak eğilimlerinin açığa çıkarılması ve özellikle müsabaka düzenlerinin, modern 
maç yönelimlerinin ve onların taleplerinin spor bilimleri ve ileri düzey bilimsel yöntemlerin nasıl uygulanacağının 
olanaklarının ortaya konulmasını içerir. Planın “Ağacın” amaçlarının sezgisel yöntemler yardımıyla tümdengelim ve 
mantık temelinde inşa edilmesi ön gerekliliktir. Tüm hedefler birbiriyle yakından bağlantılı olacak şekilde altı çizil-
melidir. Spor bilimlerinin yerleşik kavramları, sporcu ve antrenörlerin deneyimleri temelinde genelleştiren belirli 
ilkeleri temel veya yol gösterici varsayımlar, planda her kavramın oluşturulmasında temeldir. 

 Üst düzey bir güreşçinin başarısı, kendi müsabaka tarzını (stil) gerçekleştirme becerisiyle belirlenir ve 
maçlarda genel ve özel antrenmanlarıyla hazır olduğu kendi mücadele(maç) tarzını dayatabilirse kazanır.
Güreşte Başarı (GB): Güreşçilerin genotipik özellikleri ve karakteristikleri temelinde güreşçiler ve antrenörler 
tarafından kasıtlı olarak seçilen ve oluşturulan her bir güreşçi için sabit ona has beceri, yöntem, teknik,  araç ve 
gereçlerle oluşturulan antrenman sistemi sayesinde gelir. Antrenmanlarda kazanılan bu performans özellikleri ay-
rıca savaşta maç görevlerinin başarılı çözümleri olarak yarışmalarda denenir, geliştirilir, iyileştirilir ve tekrar tekrar 
farklı rakip ve ortamlarda kullanılır.
Bütünsel olarak, güreşçinin tarzı, [1 - 3, 9, 10] güreşçilerin belirli müsabaka davranışlarında kendini gösterir.  
GB oluşumunun ortak ve baskın faktörü, bir sporcunun bireysel eğilimleri, yetenekleri, sağlanan olanakları ve ye-
teneklerinin bütünüdür. 
 Bu nedenle, bireyselleşme sorunu iki temel koşulun etkileşimi dikkate alınarak geliştirilir: bir yanda bir 
sporcunun doğuştan gelen bireysel (genotipik) özelliklerine hâkim olma, diğer yanda - özellikle güreş stiline göre 
ortaya çıkan değişimler ve gelişiminin eğilimleri, müsabaka kuralları, modern maç aktivitelerinin gereksinimleri ve 
spor bilimlerinin sunduğu yeni uygulama fırsatlarıdır. 
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 Böylece ilk konsept şu şekilde formüle edilebilir: Bir güreşçi antrenmanının bireyselleştirilmesi, sporcuda 
egemen olan ve doğuştan gelen özelliklerinin ve İlgili güreş stiline has gelişimlerin eğilimlerinin diyalektik birliğine 
ve takibine dayanır. İncelenen her problem bağlamında, bu kavramların önemli pratik sonuçları vardır ve açıklan-
ması gerekir. 
 Özellikle, bireyselleşme ilkesi, bir insanın yaşamsal yaratıcılığının ve kendini gerçekleştirmesinin ancak bi-
reysel özellikleri (doğuştan ve edinilmiş) seçilen faaliyet türleri ve koşullarına uygunsa başarılı olabileceğine dayanır. 
Bireyselleştirme süreci, bireysel aktivite tarzının geliştirilmesiyle sonuçlanır [1 - 5, 7, 12]. 
 
 Bir güreşçinin spor aktivitesinin tarzı, modern spor aktivitesinin gerekliliklerine karşılık gelecektir, 
gelmelidir. Bu nedenle, bir güreşçinin başarılı olmasının temel koşullarından biri, tam olarak modern spor faali-
yetinin gereksinimlerini yeterince karşılanması, özellikle maç tarzı olmak üzere, tüm bireysel spor gösterilerinde 
tarzının iyi tanımlanmış olması, zamanında ve doğru ifşası ve başarılı uygulamaların mükemmelleştirilmesidir.

 İkinci kavram - araştırma konusunun sistem karakteristiğiyle ilgilidir. Bu araştırmanın konusu (“İlgili güreş 
stilinde güreş antrenmanının bireyselleştirilmesi, bir güreşçinin kendi stilinin ortaya çıkarılması, oluşumu, gelişimi 
ve mükemmelliğine işaret etmektedir”). 

 Literatürde belirtilen yeterliliğin ardışık olarak sırası ve yaşla orantılı bir biçimde bireyselleşme aşamalarını 
içeren bir sistemden bahis söz konusudur. Literatürde bireyselleştirme; antrenman sistemi, karmaşık, stokastik, di-
namik, açık, amaçlı, integral (bütünlük birlik) bir sistem olarak incelenmiştir [1, 2, 6, 7, 11]. 

 Bu özelliği oluşturan ana sistem, güreşçiye has bir bireysel bir mücadele tarzını ortaya çıkarmak, biçim-
lendirmek, geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla antrenmanların etkinlik olarak kişiselleştirilmesidir.  Sistemin 
kendine özgü özelliklerinden biri, düşünülen tüm alt sistemlerin birbirinin bileşeni olmaları ve birbirini destekleyen 
tek bir yapı olarak çalışılması ve bunların birlikte verimli, bütünsel bir sistem oluşturmasıdır. Araştırma konusunun 
sistemik karakteri ise, geliştirilen süper sistemlerin iyi analiz edilmesine ihtiyaç olduğunu varsayar. 

 Burada konuya ilişkin literatür ışığında kısa bir analiz sağlıyoruz. Bu sistemin sayısız tanımı arasında P.K. 
Anokhin (1975), araştırma yaklaşımımıza en yakın olanıdır. Olimpik sporlarda sistem teorisi [6] ve antrenman [5, 
9, 12] ana ilkeleri göz önüne alındığında antrenman bireyselleştirme sisteminin tanımı şu şekilde formüle edilebilir. 
Sportif başarı performans bileşenlerin bir toplamıdır. Tüm öğeler ve alt sistemler kontrol edilerek karşılıklı olarak 
sistemin amacına ulaşmasını destekleyen bir tarzda etkileşim içerisinde olmaları sağlanmalıdır.  

 Bir güreşçinin antrenmanının bireyselleşmesi ardışık yeterlilikler çerçevesinde dizinlemesi ve yaş aşama-
larının dinamiklerinde bireysel tarzlarda mücadele performansının açığa çıkarılması, olgunlaştırılması, geliştirilm-
esi ve mükemmelleştirilmesini içerir. Bir güreşçinin Teknik bireysel antrenman temel özelliklerinden birisi, verimli, 
bütünsel (kendi kendine yerleşmiş) kendi kontrol sistemi olan, birbirini destekleyen birkaç alt sistem ve bileşenin tek 
bir bütün yapısı içerisinde incelenmesidir. Diğer bir özellik, bireyselleştirme aşamalarının sıralaması ve ardışıklarının 
kesin olarak nihai pratik sonucunun bilinmesinden geçer. Yani parçaların bireyselleştirilmiş antrenman program-
larına ve verimli (kişisel, kendini geliştirme yeteneğine sahip) güreş tarzının sağlanmasına yönelik olmasıdır.

 Bireysel antrenman sisteminin (BAS)  kontrol edilebilen bileşeni, bireysel eğilimlerin, yeteneklerin, olanak-
ların dikkate alındığı bir sporcu üzerine odaklıdır. Kontrol eden bileşen ise kontrol eylemleri sistemini (antrenman 
ve maç faaliyetinin organizasyonu, antrenman ve maç sonrası onarıcı / sağlık iyileştirici bakım vb) sağlayan bir 
antrenördür. Geri bildirim, antrenörün kontrolün sonuçları hakkında bilgi alması anlamına gelir. BAS bileşenlerinin 
etkileşimi, kontrol eylemleri sistemi (KES) ve geri bildirim sistemi (GBS) ile sağlanır. Her alt sistem (kontrollü ve 
kontrol edici), bir bütün olarak eylemler grubunun birliğini sağlarlar, tüm sistemleri karşılıklı etkileşimler yaparlar. 
Bahsedilen alt sistemlerin, unsurların ve etkileşimlerin toplamı, bu işin çerçevesi içinde asgari ama yeterince eksiksiz 
olan fırsatlar biçiminde seçilmelidirler.

 Çevresel faktörler, planlanan araştırma için önemlidir. BAS’ nin işleyişini etkileyen ve belirleyen üst sis-
temler olarak planda temsil edilir: müsabaka kuralları, yarışmaların koşulları ve bilimsel bilgi sistemi ile birlikte 
ileri deneyim fırsatları sunabilen stile has güreş müsabakası etkinlikleri planlanmalıdır. Çevre faktörleri ve BAS, bir 
güreşçinin antrenmanının kişiselleştirilmesinin dinamiklerini ve niteliklerinin içerir. Bu süreç yaşla ve tecrübelerle 
birlikte aşamalar kat ederek yoğunlaştırma ve teknik çeşitlilikleri artırma ile birlikte etkileşime girer. 
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 Maç düzenlemelerindeki son değişiklikler, özel dayanıklılık geliştirme sürecinde yeni ve daha ciddi 
gereksinimler doğurur. Özellikle bir sıkletin yarışmaları finallere kadar 4-5 saat sürer. Bu süre zarfında bir sporcu 
4-5 maç yapar ve üçüncü ve dördüncü maçlar arasındaki dinlenme aralığı, dördüncü ve beşinci maçlar arasındaki 
dinlenme aralığı sadece 15-20 dakika ile sınırlı olabilir. Bir güreşte maç aktivitesinin enerji temini, çoğunlukla 
anaerobik ve glikolitik bileşen tarafından sağlanır. 

 Art arda maçlar doğal olarak oksijen borcu sürecini önemli ölçüde artırır. Kurallar ve maçlar arasındaki 
kalite farklılıkları ve değişiklikler, kontrol sürecinin her yönden düzeltilmesini gerektirir. 

 Bu durumda antrenman faaliyetinde özel dayanıklılık ve birleşik özelliklerin geliştirilmesine çok daha 
fazla dikkat edilmesi gerekmektedir; böylece temel hazırlık aşamalarını da içeren antrenman programları ve 
yöntemleri değiştirilir. Antrenman dışı ve yarışma dışı aktivite sisteminde ise, daha etkili vücut onarıcı araçlar 
ve özel verimlilik uyarıcıları ve daha optimal diyetler, yeni ergojenik gıda katkı maddeleri ve güreşçiye özel kilo 
ayarlamasına ihtiyaç duyulur. Her maç ve kural değişikliklerinde taktikler değiştirilir. Her bir maç ve rakibe göre 
daha rasyonel ve enerji tüketimi tasarrufu öngörülmelidir. BAS analizi, tüm alt sistemlerin ince unsurlarına kadar 
derinleşmeyi gerektirir (13). 

 Her alt sistem ve unsur kontrol eylemleri ile birlikte ana amaca ulaşılmasını teşvik etmeli ve bir sistem 
bütünlüğü oluşturmalıdır. Bireysel Antrenman Sisteminin kurumsallaştırılmasında, güreşçiye has bilimsel ihti-
yaç analizleri yapmada, elektronik araçlardan ve maç video analiz sistemlerinden ve bilgisayar yazılım program-
larından yararlanılabilir 14). 

  Özet:
 Bu makalede güreş antrenmanlarının bireyselleşmesinin teorik temelleri sistem yaklaşımıyla ele alın-
mıştır. Bu temeller, araştırma organizasyonunun yapısının seçimini, kavramsal ilkeleri ve antrenmanların birey-
selleştirme sistemi yaklaşımında simülasyonunu (benzetim) içerir. Makalede sunulan teoriler temelinde, güreşçil-
erin bireysel antrenman programı geliştirilebilir ve deneysel olarak test edilebilir.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ
        Türkiye Güreş Federasyonu 
Başkanı Musa Aydın ve Yönetim 
Kurulu’nun  girişimleriyle 
başlatılan Güneydoğu Anadolu 
projesi hayata geçirildi.

 Gelişim kampındaki güreşçiler ve antrenörlerle biraraya gelen Federasyon Başkanı Musa Aydın, güreşin peyg-
amber sporu olduğunu belirterek “Güreş bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Türk spor tarihine baktığımızda en çok 
madalya güreşten gelmiştir. Olimpiyatlarda aldığımız 91 madalyanın 63’ü güreşten gelmiştir. 39 altın madalyanın 29’unu 
yine güreş kazandırmıştır. Ülkemize bu başarıları kazandıran ve hayatını kaybeden tüm şampiyonlarımıza rahmet, 
hayatta olanlara da sağlık ve afiyet diliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sizler de geleceğin Koca Yusuf ’ları, Hamza Yer-
likaya’ları, Taha Akgül’leri, Rıza Kayaalp’lerisiniz. Bundan sonra bu bayrağı sizler taşıyacaksınız. Bu mirasa sahip çıkmak 
bu başarıyı sürdürmek. Hem bizim hem de sizlerin görevleri. Ben Güneydoğu’ya geçtiğimiz haftalarda ilk kez gittim. 
Son 18 yılda ülkemiz çok modernleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in önderliğinde ki hükümetimiz 
batıya ne yaptıysa doğuya da aynısını yapmış. Bunları bizzat gördüm. Ülkemizin her tarafı birbirinden güzel. Biz bu 
ülkede doğusu, batısı, kuzeyi, güneyiyle bir bütünüz ve kardeşiz. Ülkemiz son 18 yılda 100 yıllık gelişme elde etti. Bunun 
kıymetini iyi bilelim, halimize şükredelim. Bizde Türkiye Güreş Federasyonu olarak 81 ilin tamamına altyapı kurmak 
istiyoruz.

 Bu yolda samimiyiz. Federasyon olarak devletimizin yaptığı gibi imkanlarımızdan herkesin faydalanmasını 
istiyoruz. Bu kamp sizin sosyal yönden gelişmenizi sağlayacak. Bizler bu kampı çok önemsiyoruz. Bu otellerde kamp 
yapmak sizlerin de hakkı. Güreş ağır bir spor. Bizler de bu imkanlardan sizlerin de yararlanmasını istedik. Sizlerden 
isteğim burada yaşadıklarınızı memleketlerinize gidince arkadaşlarınıza anlatmanız. Onları da güreşe teşvik edin. Gün-
eydoğu’da her türlü imkan var. Ama bazı kötü niyetlilerin eline geçince kulüpler kapatılmış. Bizler gerekli girişimlerde 
bulunduk, valilerin girişimleriyle kulüpler yeniden açılıyor, sizler yeniden spor yapma imkanı sahip olacaksınız. Hiç 
kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Sizlerden isteğim iyi insan olun. Başarılarınız la herkese 
örnek olun. Ayrıca kendinize bir hedef koyun ve bu hedefe ulaşmak için mücadele edin. Bizler her zaman sizlerin 
yanınızda olacağız.” şeklinde konuştu. Ardından güreşçiler ve sporcular başkan Musa Aydın’a isteklerini iletti. Toplantı-
da, belirlenen milli takım antrenörlerin belirli aralıklarla Güneydoğu’ya giderek güreşçilere antrenman yaptırmaları 
kararı alındı. Toplantıda söz alan güreşçiler ve antrenörler Federasyon Başkanı Musa Aydın’a böyle güzel bir ortamda 
kamp yaptırdıkları için teşekkür ettiler.

 Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun önderliğinde bir Güney-
doğu Anadolu projesi başlattık. Bu proje kapsamında sizler için burada gelişim kampı düzenliyoruz. Amacımız alt-
yapıdaki potansiyel sayımızı artırmak. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki gençler ferdi sporlara çok yatkın, dolayısıyla 
bu illerimizden yeni şampiyonların çıkacağına inancımız tam.
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SPORDA BAŞARI MOTİVASYONU

PROF. DR. ADNAN ERSOY
TGF. EĞİTİM KURULU ÜYESİ

                       Başarı;

 Bir hedefi gerçekleştirmek veya bir hedefe ulaşmaktır.

 Başarı, bazı insanların rahatça elde edebildiği, bazılarının da çabalayıp kaçırdığı fırsatlar arasında yer almak-
tadır. 

 Özünde başarı bir umut, bir hayal, hatta bir gereksinimdir.

 Birisini bir şey yapmaya zorlaya bilirsiniz, ama o kişiyi bu şeyi yapmak istemeye kesinlikle zorlayamazsınız. 
   
 İstemek için gereken arzu içten gelir. 

 Başarı beklentisinin başarıyı sağlamaya yetmediği, fakat, yapılan hazırlık, geçmişteki başarılar ve yetenek 
algısı ile yakından ilgili olduğunu bilinen bir gerçektir. 

 Bir başka deyişle, başarı beklentisi, sonuç ile değil çaba ve çalışma biçimi ile ilişkilidir. Dolayısıyla başarıya 
ulaşmadaki sınırlılıklar motivasyon düzeyiyle de ilişkilidir.

Sporda Başarısızlığın  Nedenleri
Başaramayacağım düşüncesi
Özgüven eksikliği
Mazeretlere sığınma
Atalet (tembellik, eylemsizlik)
Başarısız yöntemlerde ısrar
Koşullara bağımlı kalma
Motivasyon oluşturamamak

Sporda Başarı için;

Hedef belirleme
Plan yapma
İyi bir ortam oluşturma 
Verimli çalışma
Motivasyon sağlama

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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SPORDA BAŞARI MOTİVASYONU
MOTİVASYON

 Motivasyon, bir kişinin bir işi yapabileceğine dair kendine olan inancı, telkinleri ve güdüleridir. 

 Motivasyon Latince (movere) kelimesinden gelir ve harekete geçiren anlamında kullanılır.

Günümüzde motivasyon kelimesi kullanıldığında; 
       ‘’kişiyi işinde yükselmeye, başarılı olmaya teşvik eden GÜÇ’’ çağrışımı oluşmaktadır.
Motivasyon, bir ihtiyaç,  bir istek, bir tutku, bir korku veya his olabilir, fakat sonuç olarak kişiyi kesin bir çizgide 
harekete geçmeye zorlar. 

Bu zorlayıcı faktör GÜDÜ’ dür

  Güdü (motiv); farklı özellik ve önemde ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçların giderilmesi için insanı harekete 
geçiren güç ya da dürtüdür.
 Güdü sadece bir davranış değildir. Çünkü davranış ihtiyaçlar ile amaçlar arasında bir köprü oluşturur. 
 Oysa güdü amaçların doyurulmasıdır.

 Motivasyon sözcüğüne, Türkçe de karşılık olarak, bazen güdüleme bazen de güdülenme sözcükleri kullanıl-
maktadır. 

 Sportif açıdan düşündüğümüzde; güdüleme genellikle yönetici veya antrenörlerin sporcuları motive etmesi, 
güdülenme ise sporcuların kendilerinin motive olması durumudur.
Bu iki terim bize motivasyon çeşitlerini de vermiş oluyor…

İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon
İçsel motivasyon; sporcuların bir ihtiyaç ve ya amacını karşılamak için kendi arzu ve isteğiyle harekete geçmesi 
(Güdülenme)

Dışsal motivasyon; sporcunun harekete geçmesi için etkilenmesi isteklendirilmesi (Güdüleme).

Bu noktada bilinmelidir ki, dışsal faktörlerin etkisi kişinin içsel istek, ihtiyaç ve amaçlarına etki etmesine bağlıdır.

Motivasyon sözcüğüne, Türkçe de karşılık olarak, bazen güdüleme bazen de güdülenme sözcükleri kullanılmaktadır. 

Sporculuk yaşı , eğitim, uzmanlık, tecrübe özgüven… seviyelerine göre etki oranı değişir.
Dışsal faktörlerin etkisi, kişinin içsel istek, ihtiyaç ve amaçlarına etki etmesine bağlıdır.

Sporcuların beklenti ve ihtiyaçlarını bilmeden onları isteklendirmek ve yüksek performansla  başarı beklemek yer-
sizdir.
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    Etkin Motivasyonda bir sorunda; 
   Her sporcunun farklı beklenti ve ihtiyacının olmasıdır. 
   Dolayısıyla genel olarak insan ihtiyaçlarını bilmek gerekir.

   Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi
 Maslow, insanın ceza ve ödül gibi harici güdülerle değil, iç ihtiyaç programı ile motive olduğunu savunur. 
Başka bir ifade ile bireyin güdülenmesinin temelinde ihtiyaçlar vardır.  

       Bireyin bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde nerede bulunduğunun bilinmesi onun bir amaç doğrultusunda 
harekete geçirilmesinde önemlidir.

    Temel fizyolojik ihtiyaçları karşılanmamış olan, başka bir ifade ile karnını doyuramayan, uykusuzluk 
çeken bir kişiyi makam veya statü vererek motive etmeye çalışırsanız yapmış olduğunuz motivasyon 
çalışması boşa gitmiş olur.

             Etkin Motivasyon için;

---Sporcumuzu fiziksel, fizyolojik ve psikolojik özellikleriyle çok iyi tanıma
---Hem kendimiz hem de sporcular için hedef belirleme 
---Planlı çalışma ve işine kendini adama
---ilgi çekici ve yenilikçi olma
---Neşeli ortam oluşturma
---Stres oluşturacak durumlardan kaçınma
--- grup içi rekabet ortamı oluşturma
---Sosyal ilişkiler ve iletim becerilerini geliştirme
---Sporculara ilhan kaynağı oluşturma
---Hayal gücünü geliştirme
---Motivasyonun başarıdaki önemini kavrama
---Motivasyonu optimum seviyede tutma (yüksek motivasyonda, düşük motivasyon kadar tehlikelidir).

UNUTMAYALIM Kİ, SPORCULAR BİZİM İÇİN DEĞİL, BİZ SPORCULAR İÇİN VARIZ.
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BİR MİLLET İKİ DEVLET
Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı Ankara’da Kamp Yaptı

 Azerbaycan serbest güreş milli takımı ikili kamp için Türkiye’ye geldi. Ankara Elmadağ’da bulunan Kamp 
merkezine gelen Azeri güreşçiler öncelikle Covid 19 testinden geçti. 16 kişilik kadroyla Türkiye’ye gelen Azerbaycan 
serbest güreş takımı dünya kupasına kadar hazırlıklarını Ankara’da sürdürdü. 

 Azerbaycan serbest güreş milli takımı ile  ikili kamp yaparak hazırlanan A Millileri Türkiye Güreş Federasyonu 
As Başkanı Zeki Gül ziyaret etti. Ankara Elmadağ kamp merkezinde  Güreşçilere bir araya gelen Zeki Gül Azerbaycan 
milli takım yetkililerine kendilerini Ankara’da ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her zaman Azerbay-
canlı kardeşlerimizin yanlarında olduklarını belirten Gül, özellikle Karabağ zaferinden dolayı kendilerini kutladı. Old-
ukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Zeki Gül Azerbaycan milli takım yetkililerine çeşitli hediyeler verdi. 16 kişilik 
bir  kadroyla Türkiye’ye gelen Azerbaycan serbest güreş takımı dünya kupasına kadar hazırlıklarını Ankara’da sürdürdü.
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2020 Yılı ve Pandemi Sürecinin Değerlendirilmesi

Tahir Yılmaz
Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri

 2016 Rio Olimpiyatları ve ardından 2017-2018-2019 yıllarında 
Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yakalanan başarılar, Türk Güreşinin 
yeniden Dünya zirvesinde ki hakettiği yere ulaştığı bir dönem olmuş-
tur. Bu başarıların verdiği inanç ve motivasyonla birlikte  çalışma plan-
larımızı hazırlayıp son aşama olarak gördüğümüz 2020 yılı hazırlıklarına 
4 kota ile başlamış olduk. 

 Salgın nedeniyle önceliğimiz sporcularımız ve çalışanlarımızın sağlığını korumak olmuş,  öncelikle  
 kamplarımızı iptal etmiş, çalışanlarımız konusunda bazen tam, bazen kısmi kısıtlamalarla büro çalışmaları 
sürdürülmüştür. 
Salgının uzun süreceği öngörüleriyle, yeni çalışma programlarımızı oluşturup, bu istisnai dönemi olumlu kullanmak 
adına eksiklerimizi gözden geçirmek, kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye çalışmak, benimsediğimiz ve uyguladığımız 
ilkeler olmuştur.

 Öncelikle sakatlığı bulunan sporcularımızın pandemi şartlarına uygun olarak tedavilerini tamamlanması, spor 
salonlarının kapanması nedeniyle, olimpik sporcularımızın evlerinde çalışmalarını sürdürmeleri için gerekli malzeme 
ihtiyaçlarının karşılanması, TOHM sporcularımızda dahil olmak üzere, tüm kategorilerdeki mili takım sporcularımızın 
çevrimiçi çalışma programlarının hazırlanıp uygulanması, fizik kondisyon ve moral motivasyonlarının olumsuz etkilen-
memesi için gerekli desteğin sağlanması, döneme ait çalışmalarımızdan bazılarıdır. 

 Bunlarla birlikte salgının ilerleyen dönemlerinde COVİD-19 tedbirleri kapsamında açılan kamplarımızda 
gerekli önlemler alınmış, kamp yerlerinde hizmet veren çalışanlar dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilg-
ilendirilmiş, kamplarımızda sağlık görevlilerinin bulundurulması, testlerin düzenli olarak yapılması, pozitif olan ve on-
larla temas içinde olan sporcularımızın izole olmaları üzerinde gerekli hassasiyetler gösterilmiştir. 

 2020 yılına Avrupa şampiyonasında aldığımız 9 madalya ile başlayıp yurtiçi ve yurt dışı çalışma planlarımız 
aksamadan devam ederken, beklenmedik bir şekilde tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle diğer 
alanlarda olduğu gibi  bizimde çalışmalarımızı durdurmamız kaçınılmaz olmuştur.

 Yine bu dönemde Federasyon başkanımızın 
talimatları ile 65 yaş üstü güreşçilerimizle ilgili 
çalışmalar yapılmış, ayrıca tüm Türkiye genelinde alt 
yapı kulüpleri tespit edilerek, kendileri ile iletişime 
geçilmiş, aynı zamanda liglerde faaliyet gösteren 
kulüplerimiz ile tüm ülke genelinde alt yapıda hizmet 
veren kulüplerimize malzeme destekleri yapılmıştır.  
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  Ülke olarak zor şartlar altında tamamladığımız 2020 yılını, tüm olumsuzluklara rağmen Güreş Fed-
erasyonu olarak kazanımlara dönüştürdüğümüze inanıyorum. Bir taraftan pandemi ile mücadelemiz devam ederken, 
diğer yandan 2021 yılına ertelenen olimpiyat hazırlıklarımızı, tedbirler kapsamında aksatmadan en iyi şekilde sürdürm-
eye çalışıyoruz.

 Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın DR Mehmet Muharrem Kasapoğlu nun önemli destekleri, federasyon 
başkanımızın talimatları ve kurullarımızın belirlediği ilkeler doğrultusunda, 2021 yılı hedeflerimize yönelik çalışma-
larımız devam etmektedir.

 Aynı zamanda 2020 yılı içinde çok sayıda, eski şampiyonlarımızı ve milli güreşçilerimizi de kaybetmiş olmanın 
da üzüntüsünü yaşadık. Bu vesile ile kaybettiğimiz şampiyonlarımız ve milli güreşçilerimiz için Allah tan rahmet diliyor, 
camiamıza ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. 

 
 Bu duygu ve düşünceler ile, 2020 yılında yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmamasını temenni ediyor, 
girmek üzere olduğumuz 2021 yılının, ülkemiz ve Türk güreşi için hayırlara ve başarılara vesile olmasını diliyor, 
güreş camiamızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”dedi. 

 Başından itibaren salgınla mücadele içinde geçirdiğimiz 
2020 yılı aynı zamanda bizim için kurumsallaşma adına çalışma-
larımıza ağırlık verdiğimiz bir dönem olmuştur. Başta web sitem-
izin güncellenmesi, Sporcu bilgi sisteminin oluşturulması ve dijital 
arşiv çalışmalarımız büyük ölçüde bu dönemde tamamlanmıştır.
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GÜREŞÇİLERİ ÖĞRENMEYE (BAŞARMAYA) MOTİVE ETMEK
(ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK/SAVUNMACI KÖTÜMSERLİK)

Dr. Ögr. Üyesi Beytullah Dönmez      
TGF. EĞİTİM KURULU ÜYESİ

 Öğrenmenin en kritik boyutlarından biri olan motivasyon, aynı zamanda ölçülmesi en zor olanlardan biri-
sidir. Güreşçide öğrenme isteğine ne yol açar? Öğrenmeye gayret etme isteği birçok etkenin sonucu ortaya çıkmak-
tadır. Bu etkenler, güreşçinin kişiliğinden yeteneklerinden öğrenme-öğretme teknikleri ve öğrenme materyallerinin 
özelliklerine, ortama, teşvikler ile antrenör/öğretmen davranışlarına kadar geniş bir yelpazede gruplandırılabilir.
Her güreşçi motive olur. Burada sorulacak soru: Ne yapmak için motive olduklarıdır. 
 Bazı güreşçiler başarılı olma şampiyon olma yerine, sosyalleşme, güzel bir vücuda sahip olma vb. şeyler 
için motive olabilirler. 
Antrenörün görevi: güreşçinin kendi başına motive olmalarını artırmak olmalıdır; Daha çok güreşçilerin güreş 
yaşamında başarılı olabilmeleri için gerekli beceri ve bilgileri öğrenmeye motive olma durumlarını keşfetmek, zor-
lamak ve motivasyonlarını sürdürmeye yardımcı olmak olmalıdır (Slavin,2013).
Psikologlar motivasyonu, davranışı zaman içinde harekete geçiren, yönlendiren ve sürdüren içsel bir süreç olarak 
tanımlamaktadır (Murphy ve Alexander, 2000; Pintrich, 2003; Schunk, 2000; Stipek, 2002). 
 Basit bir deyişle motivasyon, bizi harekete geçiren, bu hareketi sürdürmemizi sağlayan ve yönümüzü be-
lirleyen güçtür. 
Bir şeyi yapma ile ilgili motivasyon pek çok şekilde ortaya çıkar (Stipek, 2002). Motivasyon bir kişilik özelliği olabil-
ir; bireyler, sosyal etkinlikler, spor veya akademik alanda olmak üzere geniş bir etkinlik yelpazesine katılımda uzun 
süreli, tutarlı, ilgi sergileyebilirler. Motivasyon işin doğasının özelliklerinden kaynaklanabilir. Antrenörler olarak 
antrenmanlarımızı/etkinliklerimizi eğlenceli, sosyal, etkin, verimli ve katılımcı hale sokarak güreşçilerinizi öğren-
meye-yapmaya-başarmaya istekli hale getirebilirsiniz.

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK/SAVUNMACI KÖTÜMSERLİK
Öğrenilmiş Çaresizlik: Bireyin davranışlarının sonunda başarısızlığa yol açacağına inandığı deneyime dayanan 
beklentidir.
 Başarısızlıktan sakınmanın en aşırı şekline öğrenilmiş çaresizlik adı verilmektedir. Bu, güreşçinin ne 
yaparsa yapsın başarısız veya etkisiz olmaya mahkum olduğu algısıdır: “Ne yaparsam yapayım başarısız olacağım.”
Öğrenilmiş çaresizlik teorisi 1967 yılında Martin Seligman ve Steven F. Maier tarafından depresyonun bilişsel 
yapısını anlamaya yönelik yapılan çalışmalarda rastlantısal bir gözlemden doğmuştur.
İnsanlarda öğrenilmiş çaresizlik, belirli süre kaçınamayacak zorlanmalara tabi tutulduğunda, zorlanma karşısında 
bir şey yapmama tutumu gelişmesi ile ortaya çıkar. Bireyin davranışlarıyla bir sonucu kontrol edemeyeceğini öğren-
mesiyle güdüsel, bilişsel ve duygusal alanlarda yetersizlik oluşur.
 Öğrenilmiş çaresizlik kavramı, güreşçilerin kendilerinden, arkadaşlarından, okul/kulüp yaşantılarından 
ve öğretmenlerinden/antrenörlerinden aldıkları olumsuz geri bildirimlere dayanan şartlanma süreci aracılığıyla, 
başarma ile ilgili başarısız olabileceklerini savunan kuramdan türetilmiştir. 
 Çeşitli çalışmalar öğrencilerin/güreşçilerin sürekli bir biçimde başarısız olduklarında sonunda vazgeç-
tiklerini göstermektedir. Bir diğer deyişle çaresizliğe şartlanmış olmaktadırlar. 
 Güreşçilerin/öğrencilerin/çocuklarımızın öğrenilmiş çaresizliğin üstesinden gelebilmelerine nasıl yardım-
cı olabiliriz?
İlköğretim ve ortaöğretimdeki öğretmenler, yaş gruplarında çalışan antrenörler, olumlu geri bildirim sistemleri, 
başarı garantili yaklaşımlar, öz saygı programları, yeniden amaç yapılanması, yükleme eğilimi gibi çeşitli yollarla 
güreşçilerin/öğrencilerin bu sendromla yüzleşmesine yardımcı olurlar.

Motivasyon Nedir?
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GÜREŞÇİLERİ ÖĞRENMEYE (BAŞARMAYA) MOTİVE ETMEK
(ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK/SAVUNMACI KÖTÜMSERLİK)

Anne, baba, öğretmen, antrenör olarak çocuklarımıza, öğrencilerimize, güreşçilerimize sırasıyla;
 1- Başarı fırsatlarını küçük adımlarla vererek,
 2- Anında geri bildirim sağlayarak ve 
 3- En önemlisi tutarlı beklenti ve izleme yaparak öğrenilmiş çaresizliği önleyebilir veya hafifletebiliriz.
Genel ilkeler olarak verebileceğimiz önerilerimiz öğrencilere/güreşçilere özellikle de başarısızlığı kabullenmeye 
eğilim gösterenlere yardımcı olacaktır. 
1. Olumlu Yönü Vurgulamak: Güreşçinin güçlü olduğu yönleri bularak bunları bloklar oluşturmada kullanmak. 
Her güreşçinin iyi yapabileceği bir şey vardır. Ancak bu gücün gerçek olduğuna emin olmak gerekir; güç oluşturul-
mamalıdır. Örneğin güreşçi ayakta yapılan teknikleri sevebilir ancak yer teknikleri zayıf olabilir. Güreşçinin 
çalışmalarında yer teknikleri yerine ayakta yapılan tekniklere dayanması sağlanabilir. Bir kez güveni yerine geld-
iğinde yavaş yavaş yer teknikleri kullanmaya başlanabilir. 
2. Olumsuzu Dışta Bırakmak: Güreşçinin zayıflıkları önemsiz olarak değerlendirilmemelidir. Bir sonraki çalış-
mada, güreşçiyle yer teknikleri ile ilgili problemleri konuşulmalıdır. Daha sonra güreşçiden yer tekniklerini 
geliştirmek için bir plan oluşturması istenebilir, planın işleyişine antrenör yardımcı olur. 
3. Tanıdık olandan yeni materyale, gelişmiş düzenleyiciler ve rehberli keşifler kullanarak gidilir.
4. Güreşçilerin etkin olarak problemleri oluşturup, daha sonra bilgi ve becerilerini kullanarak çözecekleri zor 
durumlar yaratabilir.
Spor ortamlarında öğrenilmiş çaresizlik, başarısızlığın içsel, tutarlı açıklanmasıyla ilişkilidir: “Aptal olduğum için 
yenildim, bu her zaman yenileceğim anlamına geliyor.” Tekrar eden başarısızlıklara uğrayan güreşçiler olumsuz 
geri bildirimden kendilerini korumak için “savunmacı kötümserlik” geliştirebilirler (Martin, Marsh ve Debus, 
2001).
Öğrenilmiş çaresizlik aile veya antrenör/öğretmenlerin ödül ve cezaları tutarsız bir şekilde kullanmalarından or-
taya çıkabilir. Bu durum özellikle genç güreşçilerin, başarılı olmak için yapabilecekleri çok az şey olduğuna yol 
açabilir.

SAVUNMACI KÖTÜMSERLİK
Amerikalı psikolog Nancy Cantor tarafından 1980’li yıllarda savunmacı kötümserlik şöyle tanımlanmıştır: “Kişil-
er gerçekdışı olacak kadar, düşük beklentilere girerek kendilerini potansiyel bir başarısızlığa hazırlıyor; sonra da 
bunu engellemek için daha çok çalışıyorlar.” (Norem & Cantor, 1986).
Konuyla ilgili olarak 2017’de yayınlanan başka bir makalede ise “başarılı bir geçmişi olan kişiler dahi, bir durumla 
ilgili beklentilerini düşük tutarak endişe seviyelerini kontrol altına alabiliyor performans düşüklüğüne karşı yapa-
bileceklerini planlamada etkili olabiliyorlar” deniyor (www.uplıves.com).
Savunmacı Kötümserlik ve Olumlu Sonuçları
* Daha Hazırlıklı Olunur: Körü körüne iyimser kişiler olası zorluk ve aksaklıklara karşı yeterli önlem alamayabil-
irler. Oysa savunmacı kötümserler pek çok senaryoya karşı hazırlıklıdırlar.
* Daha Üretken Olunur: Hazırlıklı olmak, planlama ve aksiyon aşamalarını beraberinde getirir. Savunmacı kötüm-
serler kendilerini salıp işleri ertelemekten kaçınır, hali hazırda akıllarına gelmiş olan bir gidişata karşı harekete 
geçmekten çekinmezler. 
* Daha Özgüvenli Olunur: İyimserlik olumlu bir özellik olmakla birlikte, farklı konularda deneyimler yaşamak vb. 
hususlarda fazla olumlu olmak negatif etki yaratabiliyor, çünkü güreşçi/antrenör olası riskleri ve kendisini zora 
sokacak durumları önceden hesaplayamadığı için, endişe ve panik seviyesi aniden artar. Oysa savunmacı kötüm-
serlik, kişiyi daha fazla özgüvenli ve her şeye hazır hale getiriyor. 
İyimserlik, mutluluk ve iş huzuru son derece önemli! Ancak kötü sonuçları da göz önüne alacak kadar temkinli 
olmak da gerekiyor. Yeter ki bu kötümserlik tüm hayatınızı etkileyen bir kara bulut halini almasın.
Özgüven Kazanmak İçin Vazgeçilmesi Gereken Altı (6) Alışkanlık.
Kendinden şüphe duyma veya kendini engelleme gibi alışkanlıkla mı mücadele ediyorsunuz? Kendinize daha çok 
güven duymak için mi çabalıyorsunuz? Kendi hayallerinizin peşinden gitmek ve kendi hayatınızı yaşamak yerine 
başkalarını memnun etmeye mi odaklanıyorsunuz?
Kendinize güven duymanın en iyi yolu hayat ile barışık ve kendine çok güvenen bir şekilde düşünmenize ve 
hareket etmenize engel olan zihinsel ve duyusal alışkanlıkların farkına varmak. FARKINDALIK sağlayarak ve eski 
alışkanlıkları değiştirmeye odaklanarak beyninizde yeni pozitif duygusal yollar açabilirsiniz. 
Her birimizin beyni, nöroplastisite (yaşadığımız deneyimlerin beyinde yarattığı fiziksel değişimlerin tamamı) 
kapasitesine sahiptir. Bu da yeni düşünce ve davranış yollarının beyindeki nöronlar ve (sinir sistemini oluşturan 
sinir hücreleri) bu nöronlar arasındaki yolları değiştirebileceği anlamına geliyor.
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Olumsuz davranışımızla yüzleşerek daha esnek bir bilinç seviyesine sahip olabilir ve daha sağlıklı sınırlar belirleye-
biliriz. Bu sayede beynimiz mutluluk ve başarıya daha çok kenetlenir.  
İşte kendine daha çok güvenen, mutlu ve başarılı bireyler/antrenörler/güreşçiler olmanız için üstesinden gelmemiz 
gereken altı engel (www.upliversi.com):
 1. Suçluluk duymak: Suçluluğun birçok türü vardır. Araştırmalar bu türler arasında tek bir suçluluk du-
ygusunun iyi olduğunu söylüyor; o da yaptığınız zarar verici bir eylemin ardından duyulan suçluluk. Değer ver-
diğiniz birine yalan söyledikten sonra veya bencil kırıcı davrandıktan sonra hissedilen suçluluk duygusu, aynı 
davranışı tekrarlamamıza engel olur ve pişmanlık duyulmasını sağlar. Geçmişteki hatalardan ders çıkarmak ve 
hayatın bizlere verdiği nimetlerin kıymetini bilmek.
 
 2. Başarısız olduğunu düşünmek: Başarısızlık düşüncesi bir kez oluştuğunda, bunu hayatın her alanına 
götürebilir, başarılı olmak için yetersiz olduğunuzu düşünebilirsiniz. Başarısızlık hissinin üstesinden gelmek için 
atılması gereken ilk adım bu düşüncenin varlığının farkına varmak ve ona inanmak zorunda olmadığınızı göster-
mektir. Her yeni fırsat bir başlangıç ve geçmişteki hatalardan ders çıkarmak için yeni bir şanstır. 
 
 3. Mükemmelci olmak: Mükemmelcilik, beklentilerinizin hiç birini değiştirmediğini katı düşünce şekill-
erinde karşınıza çıkar ve özensiz çalışma, bıkkınlık hissi, vazgeçme ve bir daha denememe şeklinde kendini göster-
ir. Mükemmelcilikten kurtulmak için “olmalı” ile biten cümlelerden ve hayatta sadece siyah ve beyazın olduğunu 
düşünmekten vazgeçmek gerekir. Kendinize bir şeyleri denemek için şans verin. Hataları birer felaket olarak 
görmeyi bırakın. Kendinize zaman verin ve resmin bütününe odaklanın. 
 
 4. Pişmanlıklarla yaşamak: Pişmanlık olumsuz bir bilinç ve duygu durumudur ve elde edilen kötü 
sonuçtan ötürü kendini suçlamaya, her şeyi kaybetmiş gibi hissetmeye, yaptığınız seçimleri geri almayı istemeye 
neden olur. Eğer durumu değiştirmek için bir fırsat varsa, pişmanlık her ne kadar acı verici bir duygu da olsa bazen 
işe yarar sonuçlar ortaya çıkarabilir. Değişiklik yapma şansınız olmayan durumlar için pişmanlık duymak, bizleri 
zihinsel ve fiziksel olarak hırpalar. Pişmanlıkla mücadele etmek için dikkatleri şimdiki zamana odaklamak ve yeni 
stratejiler geliştirmek gerekir.
 
 5. Kendini olumsuz olarak başkalarıyla kıyaslamak: Kendimizi başkalarıyla kıyaslayıp bazı yargılara varır, 
sonra da bu yargılar üzerinden ne kadar başarılı olduğumuzu ölçmeye çalışırız. Bu kıyaslama iki türlüdür; kendin-
den üstün olanlarla ve kendinden düşük olanlarla kıyaslama. Kendinizden düşük olanlarla kıyaslama yaptığınızda 
kendinizi iyi hisseder, kendinizden yüksek olanlarla kıyaslama yaptığınızda ise, kendinizi kötü hissedersiniz. Oysa 
asıl problem, başkalarının hayatının görünen yüzünün altında neler olup bittiğini bilmememizdir. Yapılacak en iyi 
kıyaslama bugün ile geçtiğimiz ay veya yıl yaptıklarınızı kıyaslamaktır. Bu tür kıyaslama, bireysel şartlarınızı ve 
yeteneklerinizi iyiye götürür. 
 6. Başkalarını memnu etme: Başkalarını memnun etmenin altında yatan asıl neden, herkesin sizi sevme-
sini ve sizinle ilgili olumlu fikirlere sahip olmasını istemektir. İnsanları memnun etmek, empatinin kötüye kul-
lanımından başka bir şey değildir. Oysa insanın her zaman bir başka seçim şansı daha var. “Olmalı” diye cüm-
lelerden sıyrılın. Başkalarını memnun etmek için verdiğiniz çabanın size nelere mal olduğunu düşünün. Sınırlar 
koyun ve başkalarından gelen taleplere hayır demeyi öğrenin. Uzun süre stresten kurtulmak uğruna kısa süreli 
rahatsızlıkları kabul edin. Başkalarının ihtiyaçlarıyla kendi ihtiyaçlarınız arasından bir denge kurmayı ve kendi 
ihtiyaçlarınıza öncelik vermeyi öğrenin
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RAHMETLE ANIYORUZ“ ”

 Olimpiyat 
ikincisi eski milli 
güreşçi Vehbi Akdağ, 
71 yaşında vefat etti.
 “Münih Olimpiyat 
Oyunları’nda 2. olan 
Milli güreşçimiz 
Vehbi Akdağ hayatını 
kaybetti. Uzun zam-
andır tedavi gören 
milli güreşçimiz, 
amansız hastalığın 
pençesinden kurtu-
lamadı. Merhumun 
cenazesi Tokat Or-
manbeyli köyünden 
öğle namazı müteaki-
ben defnedildi. Türki-
ye Güreş Federasyonu 
ve Güreş camiası olar-
ak Merhuma Allah’tan 
rahmet diliyoruz
75 kez Milli olan 1949 
Tokat doğumlu Vehbi 
Akdağ, 16 yaşın-
da güreşe başladı. 
1971 yılında Avrupa 
üçüncülüğü elde eden 
Akdağ, 1972 Münih 
Olimpiyatları’nda 2. 
oldu ve Türkiye’nin 
tek madalyasını alarak 
yıllarca adından söz 
ettirdi. Vehbi Akdağ, 
1974 Dünya Şampi-
yonası’nda gümüş 
madalya kazanarak 
bir kez daha kürsüye 
çıkmayı başarmıştı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ve Yönetimi olarak tüm güreş camiamız adına rahmeti olan 
tüm şampiyonlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun.

‘Bize düşen görev şampiyonların adlarını yaşatmak’
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, ülkenin madalyaya susadığı yıllarda mil-
letimin yüzünü güldüren tüm şampiyonlar adına bize, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve cami-
amıza düşen görev tüm şampiyonlarımızın adlarını yaşatmaktır. Ruhları şad olsun. Meka-
nları cennet olsun.

  
Türkiye’yi başarıyla temsil eden Kabanlı, 1966’da ABD’de düzenlenen Dünya Şampiyo-
nası’nda üçüncü oldu. 1967’de İstanbul’daki Avrupa Şampiyonası’nda Kabanlı, kazandığı 
şampiyonlukla Türk milletinin göğsünü kabarttı. 1969 yılında Bulgaristan’da düzenlenen 
Avrupa Şampiyonası’nda ise serbest stil 68 kiloda Avrupa dördüncülüğüne imza attı. 
Aktif sporculuk kariyerinin ardından güreş eğitim merkezlerinde ve milli takımda ant-
renörlük görevi yürüten Nihat Kabanlı, Türk sporuna çok sayıda güreşçi kazandırdı. 
 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Nihat Kabanlı’nın spor-
culuğunda çok teknik güreştiğini duyduğunu söyledi. Aydın, Kabanlı’nın başarılarını 
onunla aynı dönemde güreşen sporculardan duyduklarını vurguladı. 
 

 
Reşit Karabacak ile aynı dönemde güreştiklerini belirten Aydın, “Çok sabırlı, sempatik, 
hoşgörülü, uzlaşmacı, kin tutmayan bir kişiliğe sahipti. Türkiye’nin madalyaya susadığı 
dönemlerde ülkemize 11 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Reşit 
Karabacak iyi bir insan, iyi bir sporcuydu. Çok başarılıydı, daha da başarılı olabilirdi. Bir 
yenilgiyle dünya 5’incisi oldu. Böyle talihsizlikler yaşadı ancak her gittiği yerden madalya 
getirdi, ülkemizi başarıyla temsil etti.” ifadelerini kullandı. 
Müthiş kuvveti ve kondisyonuyla minderde bir dönem fırtına gibi esen, elde ettiği 
başarıların yanı sıra mütevazı kişiliğiyle bilinen ve sevilen eski milli güreşçi Reşit Kara-
bacak hayata gözlerini yumdu. ‘Kara Panter’ Bursa’da gözyaşları içinde toprağa verildi.  
Erzurum’da 1954 yılında dünyaya gelen, daha sonra ailesiyle taşındığı İzmir’de kuvveti 
ve müthiş enerjisini gören yakınları tarafından güreşe yönlendirilen Reşit Karabacak 
madalya hasretiyle geçen güreşin duraklama döneminin kahramanı olarak zihinlere 
kazındı. ‘Kara Panter’ lakaplı efsaneleşen milli pehlivan, 11 yıl madalya kazanamadığımız 
bir dönemde, 1983 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda 82 kiloda altın madalya 
kazanmıştı. 
 Karabacak’ın kariyerindeki dönüm noktası belki de 1984 Los Angeles Ol-
impiyatları’nda Mark Schultz’la yaptığı karşılaşmaydı. O yıl altın madalyanın en büyük 
favorilerinden biri olarak gösterilen güreşçimiz 4-2 öndeyken ABD’li rakibi Karabacak’ı 
bileğinden yakalayıp dıştan çift eliyle makasa alıp öne doğru kıvırmış, Bulgar hakemin 
durdurmadığı bu faullü oyun sonrası sporcumuzun kolu kırılmıştı. 
 

Koronavirüs nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden 
Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, Türk 
güreş tarihinde önemli izler bıraktı. 
Minderde Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandığı 
başarılarla Türkiye’ye büyük mutluluk yaşatan Kabanlı, 
1944’te Erzurum’da dünya geldi. Çocukluk yıllarından 
itibaren güreşe ilgi duyan Kabanlı, yurt içindeki şampiyo-
nalarda çok sayıda madalya kazandı.

Reşit Karabacak ve efsane cazgır “Pele Mehmet” de Cov-
id-19’a yenik düştü 
Musa Aydın, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 
Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak ile Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’nin önemli ismi, “Pele Mehmet” lakabıyla 
tanınan başcazgır Mehmet Tura’yı da andı.
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HAYRULLAH ŞAHİNKAYA
Dünya İkincisi 

ZİYA DOĞAN
Dünya Üçüncüsü

ZİVER DURA
Balkan Şampiyonu

HÜSNÜ TAŞDELEN
Yıldızlar Avrupa Şampiyonu

HASAN ŞATIR
Balkan Şampiyonu

HÜSEYİN TEKE
Eski Milli Güreşçi

Türk Güreşinin Emektarı

SAMİ AKER (PEHLİVAN)
Eski Güreşçi

OSMAN KARACA
Eski Güreşçi

SECATİ EKER
Milli Güreşçi 

MUSTAFA ÇAKMAK
Milli Güreşçi

 Aydın, “Pele Mehmet”in de yeri doldurulamaz bir cazgır olduğunu anlatarak, 
“Cazgırlığa bir vizyon kazandırmıştı. Değişik manilerle uzun yıllar güreş camiasının 
içinde oldu. Bu süreçte çok güzel insanları kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bir an evvel bu 
hastalıktan kurtulmak için dua ediyoruz.” diye konuştu.
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SPORCULARDA AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ

KONUK YAZARIMIZ 
DR. SERDAR SÜTÇÜ (Periodontoloji)

Ağız Sağlığı ve Spor          
                                                  
 Ağız sağlığı yaşamın her safhasında genel sağlık ve refah için gereklidir. Sağlıklı bir ağız, fiziksel bedenin 
sadece beslenmesini sağlamaz, aynı zamanda genel sağlığın temininde anahtar bir rol oynar.

 Ağzımız vücudumuza enfeksiyonların girişi için bir limandır. Oral sağlık ve genel sağlık birbiri ile ilişki-
lidir. Diş enfeksiyonları ve dişeti hastalıkları vücudun bir çok sistemini olumsuz etkiler. 
 Spor Dünya da herkesin amatör veya profesyonel olarak ilgilendiği bir yaşam gerçeği. Sporun milyar 
dolarlarla ifade edilen dev bir sektör olması başarının önemini arttırmıştır. Başarının temelinde de sporun sağlıklı 
koşullarda en yüksek performansta yapılması yatmaktadır. 

Sağlıkla İlgili Yaşanan Kötü Olgular

 2003 FIFA Konfederasyon Kupası’nda yarı final maçında Marc-Vivien Foé sahada kalp yetmezliğinden 
milyonlarca kişinin gözü önünde hayata gözlerini yumdu. 

Marc-Vivien Foé

 Literatüre baktığımızda aynı kaderi paylaşan; Geçmişe baktığımızda Eskişehirspor kalecisi Sinan 
Alaağaç, Espanol kaptanı Daniel Jargue, David John Longhurst (York City), Michael Klein (Romanya), Catalin 
Hilden (Romanya), Marc Vivien Foe (Kamerun), Gökmen Yıldırım (Elazığspor) ve Dursun Özbek (Galatasaray)  
kalp krizi sonucu kaybettiğimiz sporcular. 
 Ümit Özat ise aynı durumu yaşıyan, şanslı olan sporcu. Alman Bild gazetesinin haberine göre ünlü fut-
bolcunun “kalp kası iltihabı”na ağızdaki diş enfeksiyonları neden oldu. 
Diş fırçası atletin ayakkabısı kadar önemlidir! 
 Kötü ağız sağlığı olimpiyat sporcularının performansını etkiler. Ağız sağlığının genel sağlık üzerine etkil-
eri ve atletlerin başarısızlıkları düşünüldüğünde “diş fırçası atletin ayakkabısı kadar önemlidir”. 
Londra 2012 olimpiyatlarında 302 elit sporcu üzerinde yapılan bir çalışma sonuçlarına göre; Araştırmacılar Lon-
dra 2012 olimpiyatlarına katılan erkek ve bayan sporcularda dezavantajlı toplumlarda yaşayanlara benzer kötü 
ağız diş sağlığı seviyesinde olduğu, 2012 olimpiyatlarına katılan atletlerin 18% inde performanslarını olumsuz 
etkileyen kötü ağız hijyenine sahip olduklarını buldular. 
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SPORCULARDA AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ

 Aly Cissokho’ nun Portekiz’in Porto takımından Milan’a transferi diş enfeksiyonları sonucu riske girmiş, 
askıya alınmıştı ve öncelikle diş tedavilerinin yapılması  kulüp doktoru tarafından açıklanmıştı. Doğru olan bu;  
Sporcuların yüksek bir performans gösterebilmeleri için tüm sağlıklarının iyi olması gerekiyor. Aynı zamanda 
yaşamlarını riske edecek tehlikeyi de berteraf ediyor.

 Futbolcularda yapılan prospektif bir çalışmada; 1 yılda %20 oranında sporcunun sahada olmadığı, per-
formans göstermediği ve en sık rastlanılan sorunların Solunum sistemi ve gastrointestinal sistem hastalıkları 
olduğu gözlenmiş. FIFA 2009 Konfederasyon kupasında 1000 sporcunun,  %16.5 ‘nun hergün hastalandığını ve 
bunun % 60’nın solunum sistemi hastalıkları olduğunu açıklamış. Üst solunum yolları genellikle ağız, burun ve 
farenks bölgesindeki mikroorganizmalarla enfekte olurlar. Kötü ağız hijyeni primer risk faktörüdür.

 Bu son derece önemli bir tespitti. Yine baktığımızda Barcelona futbol takımında sporcuların ağız ve diş 
sağlığı hakkında kapsamlı bir çalışma yapılmış. Sporcuların ağız ve diş sağlık durumları bilimsel temelli kriterlere 
uygun olarak incelenmiş ve bir rapor olarak yayınlanmış. 

 Ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerine etkilerini değerlendirdiğimizde her yaş grubu sporculara yöne-
lik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin sunulmasının gerekliliği de ortadadır. Bakanlıklar ve Kulüplerimiz bu 
konuda gerekli uygulamaları bir an önce hayata geçirmeli ve kayıt altına almalıdır. Sağlık hakkı temel bir haktır.  

Ağız Sağlığımı Nasıl Korumalıyım?

Ayrıca herhangi bir ağız sağlığı sorunu olduğunda diş hekiminizine baş vurunuz.  

“Ağız sağlığına dikkat etmenizin genel sağlığınıza bir yatırım olduğunu unutmayın”

Sağlık profesyonellerinin ortak risk faktörü yaklaşımı, sağlıklı ittifaklar geliştirmek için temeldir.

Kaynaklar;
 Oral health and impact on performance of athletes participating in the London 2012 Olympic Games: a cross-sec-
tional study. Needleman I, Ashley P, Petrie A, Fortune F, Turner W, Jones J, Niggli J, Engebretsen L, Budgett R, Donos N, 
Clough T, Porter S. Br J Sports Med. 2013 Nov;47(16):1054-8. 
 Injuries and illnesses of football players during the 2010 FIFA World Cup . Jiri Dvorak, Astrid Junge, Wayne Der-
man, Martin Schwellnus. Janurary 21, 2011 as 10.1136/bjsm.2010.079905
 Study of the effect of oral health on physıcal condıtıon of professıonal soccer players of the football clup Barcelona. 
Cosme Gay-Escoda, Dario-Miguel Vieira-Duarte-Pereira, Jordi Ardèvol, Ricard Pruna, Javier Fernandez, Eduard Valmase-
da-Castellón. Lex Artis ad Hoc. İnternational Scientific Journal
 A study of sports-related mandibular angle fracture: relation to the position of the third molars. Yamada T, Sawaki 
Y, Tohnai I, Takeuchi M, Ueda M. Scand J Med Sci Sports. 1998; 8:116-9
 Football for health. 15 years of F-MARC Research and Education 1994-2009. FIFA Sports Medicine Australıa web-
site.sma.org.au

. Günde en az iki kez dişlerinizi fırçalayın

. Günlük floss (diş ipi) kullanın

. 3-4 ayda bir fırçanızı değiştirin

. Düzenli dental kontroller
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Kırkpınar için tarihi karar! 

Başkan Musa Aydın, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili açıklama-
larda bulundu.
 Kırkpınar ve minder güreşlerinin salgın sürecinden olumsuz et-
kilendiğini belirten Aydın, “Yağlı güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın, 
kültürümüzün bir parçası. 659 yıllık bir gelenek. Federasyon olarak 2020 yılını 
başpehlivansız geçirdik. Ayrıca 659 yıllık geleneğin de sekteye uğramasını is-
temiyorduk. Bu anlamda paydaşlarımızla, gerek Edirne Belediye Başkanımız, 
gerek Kırkpınar ağamız, gerekse de yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği 
Başkanımız ile uzun çalışmalar yaptık.” diye konuştu.
 Salgın nedeniyle güreşleri yapma cesaretini kendilerinde bulama-
dıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:
“Bir umutla bekliyorduk ama olmadı. Pandemi nedeniyle 2021’in mayıs ayına  
veya sonraki aylara ertelemek gibi bir düşüncemiz var. Bu, şahsi düşüncem. Bu 
düşüncemi öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız ile paylaşacağım. Talimatları 
doğrultusunda diğer paydaşlarımızla paylaşacağız. 

 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 659. Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamadı. 
Hedefimiz federasyon olarak 2021 yılında gerçekleştirmek. Ancak tabii ki sağlık 
problemlerinin ortadan kalkması gerekiyor. Devletimizin ve sağlık bilim kuru-
lunun alacağı kararlar doğrultusunda hareket edeceğiz. 
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Dünya Kupası’nda Ülkemizi temsil eden sporcularımız

Dünya Güreş Birliği, Bireysel Dünya Kupası’na katılanlara para ödülü verdi. 
Birinciler 4 bin, ikinciler 3 bin, üçüncüler ise bin 500 İsviçre frangı ödül aldı. 
Ayrıca takım sıralamasında ilk 3’e giren takımlar ödüllendirildi.

50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Mehlika Öztürk
59 kilo: Elif Yanık
62 kilo: Cansu Aksoy
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Nesrin Baş

55 kilo: Şerif Kılıç
60 kilo: Ahmet Uyar
63 kilo: Abdurrahman Altan
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Furkan Bayrak
82 kilo: Salih Aydın
87 kilo: Doğan Göktaş
97 kilo Süleyman Demirci
130 kilo: Osman Yıldırım

72 kilo: Buse Tosun
76 kilo: Yasemin Adar

57 kilo: Şaban Kızıltaş
61 kilo: Recep Topal
65 kilo: Ahmet Duman
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Fazlı Eryılmaz
79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Erhan Yaylacı
97 kilo: Süleyman Karadeniz
125 kilo: Oktay Güngör

Kadın Milli Takımımız

Serbest Milli Takımımız

Grekoromen Milli Takımımız
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12-18 Aralık 2020 tarihleri 
arasında Sırbistan’da gerçekleştirilen 
Grekoromen Bireysel Dünya 
Kupasında Millilerimiz 3 gümüş ve 
1 Bronz madalya kazanırken, takım 
halinde ise Dünya 3’ncüsü oldu.

GREKOROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA 
KUPASINDA BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ 
 
 Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta düzenlenen 
Bireysel Dünya kupasında Şerif Kılıç, Salih Aydın, 
Osman Yıldırım’la  gümüş, Cengiz Arslan’la da  bronz 
madalya kazanan Grekoromen güreş milli takımı Dün-
ya üçüncüsü olarak önemli bir başarının altına imza 
attı. Kerem Kamal ,  Selçuk Can, Fatih Cengiz,  Emrah 
Kuş, Metehan Başar,  Cenk İldem ve  Rıza Kayaalp gibi 
isimlerden yoksun bir şekilde Sırbistan’a giden milliler 
herşeye rağmen 3 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak 
büyük bir başarının altına imza attı.   

 SALİH BORA : ALINAN SONUÇLAR SEVINDİRİCİ 
 Dünya kupasında alınan sonuçların sevindirici olduğunu belirten Grekoromen mil-
li takım teknik direktörü Salih Bora “Sırbistan’a genç bir kadroyla gittik. Avrupa ve dünya 
şampiyonu bir çok sporcumuz kadroda yoktu. Buna rağmen 4 madalya alarak, takım halinde 
üçüncü olduk. Bu Türk güreşi adına son derece sevindirici bir durum.” dedi. Tek düşüncelerinin 
Olimpiyatlarda madalyalar kazanmak olduğunu belirten deneyimli teknik adam “Sırbistan’da 
bir kez daha gördük ki kadromuz son derece geniş. Bu takımda rekabeti artıracak. Her zaman 
söylüyorum, rekabet başarıyı getirir. Pandemi sürecinde idman programı hazırlamak bizim için 
bir ilkti ve çok zordu. Ama takımımızın performansı doğru bir çalışma programı yaptığımızı 
gösterdi. Bu süreçte başta Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Federasyon 
Başkanımız Musa Aydın olağanüstü çaba gösterdiler. Olimpiyata uzanan bu yolda onların da 
desteğiyle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüp, Tokyo’dan madalyalarla dönmek istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

GREKOROMEN STİL BİREYSEL           DÜNYA KUPASINDA 4 MADALYA
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GREKOROMEN STİL BİREYSEL           DÜNYA KUPASINDA 4 MADALYA

82 kilo: Salih Aydın
GÜMÜŞ madalya

72 kilo: Cengiz Arslan
BRONZ madalya

55 kilo: Şerif Kılıç
GÜMÜŞ madalya

130 kilo: Osman Yıldırım
GÜMÜŞ madalya
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76 kilo: Yasemin Adar
GÜMÜŞ madalya

72 kilo: Buse Tosun
GÜMÜŞ madalya

12-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Sırbistan’da gerçekleştirilen Kadınlar Bireysel Dünya Kupasında 
Millilerimiz 2 gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı.

BİREYSEL KADINLAR  DÜNYA             KUPASINDA 3 MADALYA
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BİREYSEL DÜNYA KUPASINDA MİLLİ TAKIMIMIZ
2 GÜMÜŞ, 1 BRONZ MADALYA KAZANARAK, TAKIM HALİNDE 3. OLDU

57 kilo: Mehlika Öztürk
BRONZ madalya

 
 Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta düzenlenen Bireysel Dünya Kupasında takım halinde 
üçüncü olarak tarihi bir başarıya imza atan Kadın Güreş Milli Takımın da yüzler gülüyor. Milli takım 
teknik direktörü Efrahim Kahraman tarih üstüne tarih yazdıklarını söyledi.  
2020 Pandemi sürecinde son büyük şampiyona olan  Dünya Kupasını başarılı bir şekilde tamam-
ladıklarını belirten Kahraman “  2018-2019  yılında elde ettiğimiz  takım halinde Avrupa 
Üçüncülüğünden sonra, 2020 yılında da Tarihte ilk defa Takım halinde Dünya üçüncülüğüne ulaştık. 
Bu tarihi bir başarı. Üstelik kadromuzda Elif Jale Yeşilırmak gibi önemli bir sporcumuz yoktu.  
 Yasemin Adar son Olimpiyat şampiyonunu tuş etti. Alman rakibini de yense ikinci olacak-
tık. Ama üçüncü olmakta büyük başarı”dedi. Tarih yazmaya devam edeceklerini belirten Efrahim 
Kahraman “ Artık önümüzde Olimpiyatlar var. İnanıyorum ki 2021 Tokyo Olimpiyatlarında da 
madalya kazanarak yeni bir tarih yazacağız. Bu başarıda öncelikle fedakar sporcu kızlarım ,teknik 
ekibim ve yardımcı ekibim olmak üzere hepsine teker teker şahsım adına teşekkür ederim.  Bizlerden  
devletimizin tüm  imkanlarını esirgemeyen başta Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na  
Spor Genel Müdürlüğümüze ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Musa Aydın ‘a ekibim 
adına teşekkürlerimi sunarım.” Şeklinde konuştu.

BİREYSEL KADINLAR  DÜNYA             KUPASINDA 3 MADALYA
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Serbest milliler  sıralamada ise 104 puan toplayan Ay yıldızlılar dünya ikincisi oldu. 
Şampiyonada tam kadro olarak mücadele eden Rusya 210 puanla birinci olurken 
Azerbaycan 91 puanla üçüncü sırada yer aldı.  
Haydar Yavuz ve Muhammed Nuri Kotanoğlu Gümüş madalya. 
Fazlı Eryılmaz, Erhan Yaylacı , Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz bronz 
madalya kazanan isimler oldular. 

MUSA AYDIN: ALINAN BAŞARILI  SONUÇLAR SEVINDİRİCİ 
 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın pandemi sürecine 
rağmen alınan sonuçların memnuniyet verici olduğunu belirterek 
“Grekoromen stilde  Kerem Kamal,  Selçuk Can,  Fatih Cengiz,  Emrah Kuş,   
Metehan Başar,  Cenk İldem, Rıza Kayaalp gibi şampiyonların  katılmadığı dün-
ya kupasında  4 madalya alınması ve  takım halinde 3 .olmaları büyük başarı. 
Serbest stilde ise  Süleyman Atlı , Mustafa Kaya  Selahattin Kılıçsallayan , Soner 
Demirtaş, Fatih Erdin,  Taha Akgül’ün olmadığı bir şampiyonada takım halinde 
ikinci olduk. Buda gelecek adına sevindirici.   

 12-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Sırbistan’da gerçekleştirilen Bi-
reysel Erkekler Serbest Dünya Kupasında takım halinde ikinci olurken Milli-
lerimiz 2 gümüş, 4 Bronz madalya ile toplam 6 madalya kazandı. Takımlarda 
ise Milliler Dünya 2’ncisi oldu.

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu
GÜMÜŞ madalya

70 kilo: Haydar Yavuz
GÜMÜŞ madalya

 BİREYSEL SERBEST DÜNYA                   KUPASINDA 6 MADALYA
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 BİREYSEL SERBEST DÜNYA                   KUPASINDA 6 MADALYA

 Kadınlarda ise Elif Jale Yeşilırmak kadroda yoktu. Alınan 3 madalya ile Kadınlarda ilk 
kez dünya üçüncüsü olduk. Dünya kupasında  birinci olan Rusya tam takım olarak mücadele etti. 
Bizim kadromuzda ise daha çok gençler vardı. Genç güreşçilerimizin  bu sonuçları almaları gelecek 
adına gerçekten umut verici. Pandemi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu’nun büyük gayretleriyle tüm spor branşları rahat bir şekilde çalışma imkanı buldu. 
Pandemi sürecini bizlerde Sayın Bakanımız sayesinde iyi bir şekilde geçiyoruz. Dünya kupasın-
da  aldığımız başarılı sonuçlarda bunun kanıtı. Artık tek düşüncemiz  olan Olimpiyatlar için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

86 kilo: Osman Göçen
BRONZ madalya

92 kilo: Erhan Yaylacı
BRONZ madalya

74 kilo: Fazıl Eryılmaz
BRONZ madalya

97 kilo: Süleyman Karadeniz
 BRONZ madalya
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DÜNYA KUPASI TEKNİK ANALİZİ

Prof. Dr. Haluk Koç
TGF Teknik Kurul Başkanı

12-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta düzenlenen Bireysel Dünya Kupası’nda 
güreşçilerimiz 13 madalya kazandı. Serbest stilde 6, grekoromen stilde 4, kadınlar da  3 madalya alarak geleceğe 
umutla baktık.

Grekoromen stilde 3 gümüş, 1 bronz madalya alan grekoromen güreşçilerimiz 27 galibiyet ,11 mağlubiyet 
alırken, rakiplerinden 125 teknik puan alıp rakiplerine 98 teknik puan vererek müsabaka başına 3.2 puanla şampi-
yonayı tamamladılar.  1. olan Rus takımı 232 puan alıp 46 puan verdiler. 32 galibiyet alırlarken, 3 müsabakada da 
mağlup oldular. Müsabaka başına ise ortalamalı 6.8 puandır.

2020-12-28 15:51:11 Individual World Cup - Dec 2020 RANKING

 

  

 

Seniors Freestyle Teams Ranking

 

Rank Team 57 kg 61 kg 65 kg 70 kg 74 kg 79 kg 86 kg 92 kg 97 kg
125
kg

TOTAL

1 RUSSIA 25 25 10 25 25 25 25 25 25 210

2 TURKEY 20 15 20 15 15 15 4 104

3 AZERBAIJAN 20 15 10 8 8 10 10 10 91

4 BELARUS 10 6 10 15 10 20 15 86

5 ARMENIA 20 10 25 15 6 76

6 UKRAINE 15 15 4 15 2 4 10 10 75

7 POLAND 25 20 8 20 73

8 MOLDOVA 10 15 20 2 8 55

9 KYRGYZSTAN 8 4 15 4 15 46

10 HUNGARY 6 20 8 10 44

11 INDIA 6 6 10 10 4 4 40

12 BULGARIA 15 8 15 38

13 SLOVAKIA 15 10 25

14 ITALY 20 20

15 ROMANIA 8 8 2 2 20

16 SWITZERLAND 4 15 19

17 SPAIN 10 8 18

18 GERMANY 2 2 2 6 6 18

19 ARGENTINA 15 15

19 IRAN 15 15

21 FRANCE 10 10

21 SERBIA 10 10

21 TAJIKISTAN 10 10

24 LATVIA 6 4 10

25 CANADA 6 6

25 ISRAEL 6 6

27
GUINEA-
BISSAU

4 2 6

28 BELGIUM 4 4

29 UZBEKISTAN 2 2

30 ALBANIA 0

30 ALGERIA 0

30 BAHRAIN 0

30 CHILE 0

30 ESTONIA 0

30
GREAT
BRITAIN

0

30 GREECE 0

30 GUINEA 0

30 KUW 0

30 MOROCCO 0

30
MACEDONIA
ANC. R. YUG

0

30 PANAMA 0

Arena version 1.5.53

2020-12-28 15:52:02 Individual World Cup - Dec 2020 RANKING

 

  

 

Seniors Greco-Roman Teams Ranking

 

Rank Team 55 kg 60 kg 63 kg 67 kg 72 kg 77 kg 82 kg 87 kg 97 kg
130
kg

TOTAL

1 RUSSIA 25 20 25 25 2 25 25 20 25 25 217

2 HUNGARY 10 20 25 20 8 20 103

3 TURKEY 20 10 15 20 2 20 87

4 KYRGYZSTAN 10 25 15 10 15 10 85

5 BELARUS 15 15 6 15 25 2 78

6 ARMENIA 6 15 20 10 8 10 69

7 AZERBAIJAN 15 10 20 15 60

8 UKRAINE 2 10 6 10 2 15 15 60

9 SERBIA 15 8 6 15 15 59

10 MOLDOVA 10 4 2 10 15 10 51

11 ALGERIA 15 6 10 6 4 41

12 GERMANY 8 8 15 6 37

13 BULGARIA 4 10 4 4 10 32

14 POLAND 4 15 10 29

15 CZECHIA 10 15 25

15 IRAN 10 15 25

17 INDIA 8 8 4 20

18 ITALY 2 2 10 4 18

19 ROMANIA 6 2 8 16

20 FRANCE 4 6 10

21 CHILE 8 8

21 PERU 8 8

23 ESTONIA 6 6

24 SLOVAKIA 4 4

25 GREECE 2 2

26 CROATIA 0

26 ISRAEL 0

26 KUW 0

26 MOROCCO 0

26 PANAMA 0

26 PORTUGAL 0

26 SWITZERLAND 0

Arena version 1.5.53
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Serbest stilde ise güreşçilerimiz 2 gümüş, 4 bronz madalya alırken, 19 galibiyet ve  10 mağlubiyet aldı. To-
plam 146 teknik puan alırken 115 teknik puan verdiler. Müsabaka başına 5.1 puan aldılar. Şampiyonada 1. olan Rus 
serbest güreş takımı ise 27 galibiyet 2 mağlubiyet alırken, (2 sporcuları müsabakalara çıkmadı) 234 teknik puan 
topladılar, rakiplerine ise 22 puan verdiler. Müsabaka başına 8.6 puanla tamamladılar.

Kadın güreşçilerimiz ise rakipleri karşısında, 15 mağlubiyet 14 galibiyet aldılar.  Sporcularımız 101 teknik 
puan toplarken, 144 teknik puan kaybettiler. Müsabaka başına 3.4 teknik puan aldılar şampiyonada 1. olan Rus 
takımı ise rakiplerinden 157 puan alıp 105 puan verdiler. 20 galibiyet 11 mağlubiyet ile müsabaka başına ortalama 
5.6 puan aldılar. 

Bu verilere göre değerlendirme yaptığımızda, birinci olan takımlarla rakamsal aranın açık olduğu alacağımız 
tedbirler ve çalışmalarla kapatmamız gerekliliğinin ortaya çıktığı görülmüştür. Katılım bakımından müsabakaları 
değerlendirdiğimizde, Rus takımının özellikle grekoromen güreşte tam takım olarak katılırken, serbest stilde ise 
Rusya şampiyonası sonuçlarına göre takımı belirledikleri görülmüştür. Millilerimizde Olimpiyatlara kota alan spor-
cuların çoğunun katılamadığı ama geleceğin şampiyon adayları olan sporcularımızın kendilerini denediği ve güven 
kazandığı bir şampiyona sporcularımız açısından kazanç oldu.

Kadın sporcularımızın her sıklette iyi mücadele etmelerine karşın bazı eksiklikler görüldü. Bu eksikliklerin 
teknik ekip çalışmalarında her sporcu ile bire bir ilgilenmeleri, gereksiz ve faydasız olan saç çekme alışkanlıklarından 
vaz geçmeleri faydalı olacak.  İkili kamplarla ve çok katılımlı müsabakalarla kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri 
bir kez daha burada görülmüştür.

Serbest güreşte ise güreşçilerimiz, 57 kg Şaban Kızıltaş, İranlı rakibi Rahman Mousa Amouzadkhalili’ye 10-0 
yenildi. İranlı rakibi, Rus Zavur Uguev’e çeyrek finalde yenilince güreşçimiz elenmiş oldu. 61 kg Recep Topal ise 
(TJK) Muhamad Ikromov’a son 6 saniyede puan verince 4-2 mağlup oldu. Yarı finalde Muhamad Ikromov (TJK) 
Azeri rakibi Akhmednabi Gvarzatılov’a yenilince sporcumuz elendi. Birinci turda 65 kg Ahmet Duman, Bulgar 
rakibini 11-6 mağlup etti. İkinci müsabakasında Ukraynalı rakiplerine 8-0 mağlup oldu. Bulgar rakiplerine kilit 
yaparken Ukraynalı rakiplerine tekten dalıp rakibinin ayağını kaldırmasına rağmen puan alamadı. Yarı finalde bu 
sıkletin birincisi Vazgen Tevanyan’a yenilince Ahmet Duman şampiyonaya veda etti. Bu sıklette Ermenistan’da Vaz-
gen Tevanyan 4 galibiyet 23 teknik puan alıp 3 teknik puan vererek birinci oldu.

2020-12-28 15:52:32 Individual World Cup - Dec 2020 RANKING

 

  

 

Seniors Women's wrestling Teams Ranking

 

Rank Team 50 kg 53 kg 55 kg 57 kg 59 kg 62 kg 65 kg 68 kg 72 kg 76 kg TOTAL

1 RUSSIA 25 15 15 15 25 15 10 15 10 10 155

2 UKRAINE 20 8 15 15 25 15 15 2 115

3 TURKEY 10 10 6 15 10 8 10 4 20 20 113

4 GERMANY 15 10 20 8 10 10 6 4 25 108

5 MOLDOVA 4 8 10 25 20 20 87

6 BULGARIA 15 6 4 15 10 25 75

7 KYRGYZSTAN 2 25 25 15 67

8 BELARUS 15 25 10 15 65

9 POLAND 8 20 15 6 15 64

10 INDIA 6 10 20 8 4 2 8 58

11 AZERBAIJAN 10 6 15 31

12 GREECE 25 25

13 CZECHIA 20 20

13 LATVIA 20 20

15 PERU 10 4 6 20

16 ITALY 10 2 6 18

17 FRANCE 2 8 8 18

18 SLOVAKIA 15 15

19 ROMANIA 10 4 14

20 ARGENTINA 10 10

20 CANADA 10 10

22 CAMEROON 8 8

23 HUNGARY 6 6

23 SERBIA 6 6

25 GUINEA 4 4

26
GUINEA-
BISSAU

2 2

27 SPAIN 0

Arena version 1.5.53
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70 kg Haydar Yavuz ilk turda Romen George Bucur’u,  ikinci turda Azerbaycan’dan Gitinomagomed 
Gadzhıyev’i  6-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Kırgız Islambek Orozbekov’u 6-0 yenerek finale çıktı. Finalde 
Polonya adına güreşen çeçen (Kafkas asıllı) Magomedmurad Gadzhıev’e dizi sakat olduğu için istenilen performansı 
gösteremedi.  Keşke müsabaka devam etmeseydi 5-0 mağlup oldu. Güreşçimiz sakatlanmasaydı, çekişmeli bir final 
seyredebilirdik. 74 kg Fazlı Eryılmaz ilk turda İtalyan şampiyon Frank Chamızo Marquez’e müsabaka 9-6 iken bir 
anlık hatasından tuş oldu. 

Chamizo finale kalınca Fazlı Eryılmaz repesaj müsabakalarına devam etti. Sırasıyla (GBS) Augusto Mıda-
na’yı 5-1, Ermeni Hrayr Alıkhanyan’ı 5-4 yenip üçüncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. üçüncülük müsab-
akasında Beyaz Rusya’dan Azamat Nurykau’ı yenerek ülkemize bronz madalya kazandırdı. Bu sıklette Rus Razam-
bek Zhamalov, İtalyan Chamizo’yu 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 4 galibiyet, 25 teknik puan alırken 
sadece Chamizo’ya 2 puan verdi.

79 kg Muhammet Nuri Kotanoğlu, ilk turnuvada Azeri rakibini bastırıp ardından çırpma yapıp 2.tura geçti. 
İkinci turda Romen Vasile Madalin Mınzala’yı  7-1 yendi. ( tek dalıp bastırıp arkadan çırpma tekniğini uyguladı) 
Üçüncü turda (çeyrek finalde) Kafkas asıllı Slovak güreşçiyi 11-0 yenerek yarı finale yükseldi. (çırpma, boyunduruk, 
rakibi dışarı bastırma + geri köprüye getirdi 10-0 + itiraz 11-0). Yarı finalde Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhaılov’u 
4-4 yenerek finale kaldı (müthiş salto 4-4). Muhammet Nuri Kotanoğlu finalde Rus Akhmed Usmanov’a karşı 11-0 
yenilerek gümüş madalyada kaldı. 

86 kg Osman Göçen, ilk turda Beyaz Rusya’dan Rasul Tsıkhayeu’yu 12-2 yendi. İkinci turda finale kalan 
Polonya Zbigniew Mateusz Baranowski’e 4-4 den yenildi. Repesaj müsabakasında Ukraynalı Mraz Dzhafarian’ı  
12-6 yenerek üçüncülük müsabakasına çıkmaya hak kazanıyor. Üçüncülük müsabakasında (ESP) Taimuraz FRIEV 
Naskıdaeva’yı  11-8 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 

92 kg Erhan Yaylacı ilk turda Moldovalı rakibi Georgii Rubaev’e 4-2 yenildi. Rubaev finale kalınca Erhan Yay-
lacı repesaj müsabakalarına devam etti. Romen Mihai Nicolae Palaghıa’yı 12-2 yendi ve üçüncülük müsabakasına 
hak kazandı. 3-5 müsabakasında Dağıstan asıllı Azerbaycan güreşçisi Gadzhimurad Magomedsaıdov’u 4-2 yenerek 
ülkemize bronz madalya kazandırmış oldu.

97 kg Süleyman Karadeniz ilk turda olimpiyat şampiyonu Rus Abdulrashid Sadulaev’e 8-0 yenildi. Sadulaev 
finale çıkınca Süleyman Karadeniz repesaj müsabakalarını yapmaya hak kazandı. Birinci müsabakasında Polonyalı 
rakibi Radoslaw Baran’ı 10-5 yenerek 3-5 müsabakasına hak kazandı. Üçüncülük müsabakasında kuvvetli rakibi 
Ukrayna’dan Valerii Andrııtsev’i zorlu mücadeleden sonra yenip 3. olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı. 

125 kg güreşçimiz Oktay Güngör Azerbaycanlı güreşçi Jamaladdin Magomedov’a 4-2 yenilerek, Magome-
dov’un Polonyalı Robert Baran’a 2.turda yenilmesiyle şampiyonaya veda etti.Bu sıklette Rus Shamil Sharıpov 4 gal-
ibiyetle şampiyon oldu.

GREKOROMEN GÜREŞ
Şerif Kılıç ilk turda Romen rakibi Cristian Vasile Vagıunıc’i 7-6 yendi. Çeyrek finalde Cezayirli Abdelkarim 

Fergat’ı rahat bir müsabakadan sonra 10-0 yenerek yarı finale çıktı. Moldovyalı rakibi Artiom Deleanu’yu 10-0 yenip 
finale çıktı. Finalde Rusya’dan  Emin Narimanovitch Sefershaev’e istenilen güreşi çıkaramadı 8-0 yenilerek gümüş 
madalyada kaldı.

Şerif Kılıç rakibini dışarı iterken öne düştü rakibi dışarıya itti. Sırp bayan hakem devamlı güreşçimizi uyardı 
2 pasivite verdi. 2-0 rakibi yerden çekti supleksle dışarı doğru attı. Şerif onu içeride yakalayabilirdi, 2 puan daha 
verdi (kol bloku) üstüne atak yaparken rakibi kol çekip arkaya geçti, aynı hareketi yeniden yaparak müsabakayı Rus 
güreşçi 8-0 kazandı. Konsantre olmadı kendisine güvenseydi bu sporcuyu yenebilirdi. Kol blokajından kurtulamadı, 
puanları kaybetmiş oldu. Rus güreşçi rakibinden 3 galibiyet ile 21 teknik puan aldı hiç puan vermedi 1. oldu.

60 kg Ahmet uyar ilk turda ukraynadan Viktor Petryk’i 10-1 yenerek ikinci tura çıktı. İkinci turda İtalyan 
Jacopo Sandron’yu 9-1 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Kırgız Zholaman Sharshenbekov’a 5-1 yenildi pasivite 
ile yere yatırdığı rakibini suplekse kaldırırken rakibinin iyi paratı yapmasından dolayı oyununu uygulayamadı. İlk 
devre 1-0 sporcumuzun galibiyeti ile bitti. İkinci devre pasivite ile yere yatan sporcumuz rakibi tarafından yarım 
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supleks uygulanınca 2 puan verdi. İyi mücadele etti, rakibi bele girdi kontra salto atmak istedi atamadı. Rakibi 
arkaya geçip 2 puan aldı müsabaka 5-1 bitti. Bu sıklette Kırgız güreşçi birinci oldu. Üçüncülük müsabakasında 
Beyaz Rus Maksim Kazahraskı’ye ilk pasiviteyi verdirdi 1-0 ve yarımı supleks attı. İkinci kaldırışta rakibi ayaklarını 
iyi kullandı ilk devreyi 3 puanla kapattı. Çok pasif olmasına rağmen (sağ kolu dayamayp koltuk altına sokabilse 
pasivite gelmeyebilirdi) parterde Beyaz Rus göğüsten kafaya doğru sıkıştırıp çırptı kol blokajından kurtulamayınca 
3-3 den madalyayı kaybetmiş oldu.

63 kg güreşçimiz Abdurrahman Altan, Ermenistan’dan Gevorg Gharıbyan ile müsabakasında 3-1 yenildi. 
Daha sonra Ermeni rakibi, Kırgız güreşçi  Kaly Sulaımanov’a 4-3 yenilince (sporcumuz şampiyonaya veda etmiş 
oldu).  (1 pasivite aldı çırpıldı 2 puan verdi) ( 2. Devre pasivite 1 puan yere yatırdı çırpamadı) 

67 kg Atakan Yüksel ilk turda Hintli rakibi  Ashu Ashu’ya 3-3 den yenildi. Kırgız güreşçi Khalmurat 
Ibragımov’a yenilince, Atakan Yüksel elenmiş oldu. İlk pasivite sporcumuza geldi. 1-0 iyi parat yaptı. Müsabaka 
ayakta devam etti. İlk devre Hintli sporcunun 1-0 galibiyetiyle bitti. İkinci devre Atakan, tek kol attı 2 puan aldı 
1-2 iyi mücadele sonucu Hintli sporcu pasivite aldı. Parterde çırpma pozisyonunda sporcumuz vurdurup çırpma 
yapmak istedi kolları boşalınca tehlikeli pozisyona gelip 2 puan kaybetti. 3-3 daha sonra kalan 1 dakika sonunda 
puan alamayınca yenildi.

72 kg Cengiz Arslan birinci turda yüksek performans göstererek Narek Oganıan’ı yenerek 2.tura çıktı. Bir-
inci pasivite sporcumuza verildi. Rus güreşçi Cengiz’i çırptı. İlk devre Rus sporcu 3-0 galip. İkinci devre ilk pasivite 
Rus’a verildi. 1 parterde Cengiz çırpamadı iyi mücadele etti 1 puan bastırdı. 2 çırptı 2 çırptı 6-3 kazandı. Çeyrek fi-
nalde Cengiz Arslan Fransız sporcu Ibrahim Mahmoud Hamed Hassan Ghanem’i 4-3 yenerek yarı finale çıktı. Yarı 
finalde Ermeni sporcu  Malkhas Amoyan’a 7-0 yenildi. (Pasivite 1 parter supleks e çekti ermeni cengiz ayağını içeri 
sokamayınca dışarı supleks attı.)Daha sonra üçüncülük müsabakasında Moldovadan Valentin Petıc’i 5-1 yenerek 
bronz madalya kazandı. 1 pasivite 2 çırpma 5-0 pasivite aldı 5-1 yerde iyi parat yaptı.

77 kg güreşçimiz Furkan Bayrak birinci turda çek sporcu Jakub Bıelesz’u 3-1 yenip çeyrek finale çıktı. Çeyrek 
finalde Sırp rakibi Viktor Nemes’e 4-0 yenildi. Nemes daha sonra Rus rakibi Roman Vlasov’a yenilince sporcumuz 
elenmiş oldu.

82 kg Salih Aydın ilk müsabakasında İsrail’den Igor Petrıshın’i 3-0 yenerek bir üst tura çıktı. Çeyrek finalde 
çek rakibi Oldrich Varga’ı 8-3 yarı finale çıktı. Alman rakibi Roland Schwarz’ı yarı finalde 4-1 yenerek finale çıktı.  
Finalde Rus rakibi Milad Valerikovitch Alırzaev’e  11-0 yenilip gümüş madalyada kaldı. Final müsabakasında güçlü 
rakibi karşısında iyi mücadele etmesine rağmen pasivite aldı. Rakibi suplekse kaldırıp çırptı 2 ardından bir daha 
çırptı 5-0 ilk devre bitti. İkinci devre rakibi dışarıya sürdü ihtar 2 puan arkaya geçip supleks attı 11-0. 

87 kg Doğan Göktaş, İranlı rakibi Hossein Ahmad NourI’ye ilk müsabakasında 10-5 yenildi. Yarı finalde 
İranlı güreşçi Rus güreşçi Davit Chakvetadze’ye yenilince güreşçimiz şampiyonaya veda etti.

İlk pasivite İranlı güreşçiye verildi 1-0 Doğan Göktaş rakibini çırptı 2 puan aldı. Bir daha çırptı 2 puan aldı 
5-0 İranlı güreşçi kol çekip arkaya geçti 5-2. İranlı güreşçi dışarı bastırdı 5-3. İlk devre 5-3 Doğan Göktaş’ın galibi-
yeti ile bitti. İkinci devre İranlı güreşçi bastırıp arkaya geçiyor 2 puan daha alıyor daha sonra koltuk altından asıp 
dışarı bastırıyor 5-6 kol çekip arkaya geçip çırpıyor 5-10 bitti.

97 kg güreşçimiz Süleyman Demirci ilk turda Bulgaristan’dan Kiril Milenov Mılov ile karşılaştı. Bulgar spor-
cuya 9-0 yenildi. Rus sporcu Musa Evloev  Bulgar sporcuyu yenince güreşçimiz elenmiş oldu.

130 kg Osman Yıldırım ilk müsabakasında Polonyalı Rafal Andrzej Krajewskı’yi 5-1, ikinci turda cezayirden 
Hemza Halouı’yi 9-0 yarı finalde ise Azerbaycan’dan Beka Kandelakı’yi 9-1 yenerek finale kaldı. Finalde Rus Sergey 
Semenov’a 7-1 yenilince gümüş madalyada kaldı.

Sonuç olarak tüm şampiyonayı bütünüyle değerlendirecek olursak, genç sporcularla katıldığımız şampiyona 
madalya bakımından da, gelecek açısından da umut verici olmuştur.
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OLİMPİYAT TARİHİMİZDE ALINAN 
91 MADALYANIN 63’ÜNÜ GÜREŞTE KAZANDIK 

 “Olimpiyatların ertelenmesi bizleri rahatlattı’’ 
 
 Başkan Musa Aydın, Kovid-19’un güreşi de olumsuz etkilediğini, Avrupa ve dünya şampiyonaları için kota 
maçlarının iptal olduğunu belirtti. 
 
Bir belirsizlik oluştuğunu, yöneticilerin, antrenörlerin ve sporcuların stres içine girdiğini dile getiren Aydın, şunları 
ifade etti:

  
“Olimpiyatların ertelenmesi bizleri rahatlattı. En azından önümüzü görebildik. Önümüzde bir yıl gibi bir süreç var. Bu 
süreç içerisinde güzel bir hazırlık yaparak, Gençlik ve Spor Bakanımızın önderliğinde yeni bir zafere imza atacağımıza 
inanıyoruz. Olimpiyatların ertelenmesi güreşin hayrına oldu, dolayısıyla ülkemizin de hayrına oldu. 
Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlarda 91 madalyanın 63’ünü güreşte kazandık. Biliyorsunuz Taha 
Akgül talihsiz bir sakatlık geçirdi, ameliyat oldu. Eğer vaktinde olimpiyatlar olsaydı Taha Akgül’ün yetişmesi mümkün 
olmayacaktı. Bundan dolayı da ülkemiz bir altın madalyadan olacaktı.”dedi
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2016: Rio Taha Akgül

2008: Pekin Ramazan Şahin

2000: Sidney Hamza Yerlikaya

1996: Atlanta Mahmut Demir

1996: Atlanta Hamza Yerlikaya

1992: Barselona M. Akif Pirim

1968: Meksika Mahmut Atalay

1968: Meksika Ahmet Ayık

1964: Tokyo Kazım Ayvaz

1964: Tokyo İsmail Ogan

1960: Roma Ahmet Bilek

1960: Roma Mustafa Dağıstanlı

1960: Roma Hasan Güngör

1960: Roma İsmet Atlı

1960: Roma Müzahir Sille

1960: Roma Mithat Bayrak

1960: Roma Tevfik Kış

1956: Melborn Mithat Bayrak

1956: Melborn Mustafa Dağıstanlı

1956: Melbourne Hamit Kaplan

1952: Helsinki Hasan Gemici

1952: Helsinki Bayram Şit

1948: Londra Mehmet Oktav

1948: Londra Ahmet Kireçci

1948: Londra Nasuh Akar

1948: Londra Gazanfer Bilge

1948: Londra Celal Atik

1948: Londra Yaşar Doğu

1936: Berlin Yaşar Erkan

2016: Rio Selim Yaşar

2016: Rio Rıza Kayaalp

2004: Atina Şeref Eroğlu

1992: Barselona Kenan Şimşek

1992: Barselona Hakkı Başar

1988: Seul Necmi Gencalp

1972: Münih Vehbi Akdağ

1964: Tokyo Hüseyin Akbaş

1964: Tokyo Hasan Güngör

1964: Tokyo Ahmet Ayık

1960: Roma İsmail Ogan

1960: Roma Hamit Kaplan

1956: Melborn Rıza Doğan

1956: Melborn İbrahim Zengin

1948: Londra Kenan Olcay

1948: Londra Muhlis Tayfur

1948: Londra Halit Balamir

1948: Londra Adil Candemir

2016: Rio Soner Demirtaş

2016: Rio Cenk İldem

2012: Londra Rıza Kayaalp

2008: Pekin Nazmi Avluca

2004: Atina Aydın Polatçı

2004: Atina Mehmet Özalp

2000: Sidney Adem Bereket

1996: Atlanta M. Akif Pirim

1992: Barselona Ali Kayalı

1984: Los Angeles  Ayhan Taşkın

1964: Tokyo Hamit Kaplan

1956: Melborn Ali D. Eğribaş

1956: Melborn Hüseyin Akbaş

1952: Helsinki Adil Atan

1948: Londra Halil Kaya

1936: Berlin Ahmet Kireçci

GURUR TABLOMUZ

29ALTIN   
         MADALYA

18GÜMÜŞ  
        MADALYA

16BRONZ              
      MADALYA
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COVİD-19 PANDEMİSİ VE 
GÜREŞTE BESLENME

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu

 Dünya’da geniş çapta yayılım gösteren Covid-19 pandemisi, ulusal ve uluslararası  tüm spor müsabakaları 
ve spor faaliyetlerinin iptal edilmesi veya ertelenmesine yol açmıştır. Bu durum, söz konusu organizasyonlarda yer 
alan sporcuları fiziksel , psikolojik  ve sosyal açılardan olumsuz yönde etkilemiştir.

 COVID-19’un bir sonucu olarak, amatör veya profesyonel bir sporcu  
hafif semptomlar ile  hastalığı yaşaması veya atlatması değil; , öncelikle   hast-
alığın önlenmesinde sağlığı koruyucu stratejik tedbirlerin alınması  gereklidir. 
Bu tedbirlerin  en önemlisi; bağışıklığı  zayıf yada baskılanmış, enfeksiyon veya 
kronik hastalıkları   olan bireylere virüsün bulaşma riskini azaltmaktır. 

 Pandemi döneminde uygulanan karantina, sporcunun günlük yaşam aktivitelerinde önemli farklılıklarıda 
beraberinde getirmektedir. Sporcunun hem fizyolojik hem de zihinsel sağlığını koruyabilmek amacıyla, izolasyon 
süresince eğitim, egzersiz ve dinlenme programlarının bireyselleştirilmesi önerilmektedir. Mevcut bilimsel ve 
pratik kanıtlara dayanarak, pandemi döneminde şu öneriler göz önünde bulundurulmalıdır:
 - Sporcuların kendisi ve yakın çevresinin bağışıklığını geliştirmek ve sağlığını korumak amacıyla kişisel 
hijyen ve hastalık gelişimini önleyici davranışlara yönelik eğitimler verilmeli ve bu uygulamaların hayata geçirilm-
esi sağlanmalı, 
 - Sağlıklı ve yeterli beslenmenin sürdürülmesi, sporcuya yeterli alanın sağlanması gibi koşulların yerine 
getirilmesi ile sporcunun izolasyon sürecini iyi bir şekilde sürdürmesi sağlanmalı,
 - Mümkün olduğunca sporcuya müsait bir alan sağlanmalı, güç ve dayanıklılık antrenmanlarının 
sürdürülmesi adına pratik, küçük aletler edinilmeli,
 - Sporcunun mental durumu izlenmeli, bu dönemi sağlıklı atlatmak adına destek alması sağlanmalı,
 - Sporcunun iyileşme süreçlerinde gerekli olan dinlenme-uyku süresi ve takibi, gereksinim arz ettiğinde 
ergojenik öge kullanımı, meditasyon, masaj gibi koşullar yerine getirilmeli, 
 - Diyetisyen, doktor, psikolog ,fizyoterapist gibi sporcu sağlığı uzmanlarının önerileri ile sporcu bu-
luşturulmalıdır,
 - Sporcunun beslenme ve takviye kullanımı konusunda eğitimi oldukça önemlidir. D vitamini, çinko ve 
proteinin takviye olarak alınması, hidrasyonun sağlanması ve vücut kas miktarı ile ağırlığın korunması süreçler-
inde sporcu bilgilendirilmelidir. Ayrıca viral enfeksiyon gelişimine karşı beslenme önerileri yapılmalı ve düşük 
karbonhidratlı diyetler veya intermittent fasting (aralıklı oruç) gibi sağlığı riske sokacak  uygulamalardan sporcu-
lar uzak durulmalıdır.

Güreşçiler için Pandemide Beslenme Önerileri
 Sporcuların sıklet kategorilerine göre performans sergilediği bir spor dalı olan güreşte hedef; sporcunun 
fiziksel yapısına ve vücut ağırlığına en uygun kategoride mücadele etmesini sağlamaktır. Sağlığın korunması ve 
performansın artırılabilmesi, başarının gelmesi için  güreşçilerde, tüm yaşam ve kamplar sürecinde  beslenmenin 
düzenlenmesi ve gerekli eğitimin verilmesi zorunludur.

COVID-19 bulaşının önlenmesi, sporcunun antrenmanlarındaki 
kesintileri ve hem kısa hem de uzun vadede solunum kapasitesi üze-
rindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek zorunludur.. Sporcuların; 
el hijyeninin sağlanması, sosyal mesafenin korunması, seyahat kısıt-
laması ve maske kullanımı önlemlerine ek olarak; uzun süreli ant-
renmanlar yapmamaları, şiddetli egzersizi takiben oluşan enfeksiyon 
duyarlılığından kaçınmaları ve bağışıklık sistemlerini destekleyecek 
beslenme önerilerine uyum göstermeleri gerekmektedir. 
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 . Sporcunun beslenme planı düzenlenirken; enerji ve besin ögesi gereksinimlerinin karşılanması, yeterli 
sıvı alımının sağlanması, glikojen depolarının yenilenmesine destek olunması, optimal performans ve yüksek 
enerji verimliliğinin oluşturulması ve sürdürülmesi hedeflenmektedir. Yeterli ve dengeli bir beslenme sayesinde 
sporcunun performansı ve konsantrasyonu üst seviyelere taşınmakta; aynı zamanda sakatlanma oranı azalmakta 
ve toparlanma süresi kısalmaktadır.
 - Yeterli enerji alımının sağlanamadığı açlık durumunda, organizmanın enerji ihtiyacı amino asitlerden 
karşılanacağından, bu durum kasların gelişmesini ve gücünü olumsuz etkilemektedir. Optimal bir beslenme 
düzeni ile güreşçinin kas dokusunu kaybetmeden ve dehidrate olmadan yağlardan ağırlık kaybetmesi sağlanma-
lıdır.

 - Kas kaybının önlenmesi ve geri kazanımı sürecinde kas hafızasının önemli bir etken olduğu bilgisi spor-
cuya sık sık hatırlatılmalı ve bu konudaki anksiyete iyileştirilmelidir. 
 - Sporcuların yetersiz karbonhidrat alımı nedeniyle glikojen depolarında azalma veya tükenme 
görülmekte, bu da kronik yorgunluğa neden olabilmektedir. Kronik yorgunluğun önlenebilmesi için günlük enerji 
alımının %55-65’i karbonhidratlardan sağlanmalıdır.
 - Yağların  enerji kaynağı olmasının yanı sıra; vücut ısısının korunması, yağda eriyen vitaminlerin kul-
lanılması gibi metabolik etkileri nedeniyle sporcuların beslenmesinde yeterli düzeyde bulunması gereken bir besin 
ögesi olup, güreşçilerin günlük enerji alımının %20-35’inin yağlardan gelmesi önerilmektedir. Sporcularda uzun 
süreli düşük yağlı diyet tüketimi immün sistemi olumsuz etkilemektedir. 
 - Sporcu performansının sürdürülebilirliğinde, beslenme kadar hidrasyon da önemli bir yer tutmaktadır. 
Hidrasyon; yeterli düzeyde su, sporcu içeceği veya besleyici içecekler ile sağlanabilir. Optimal düzeyde sıvı tüket-
imi ile vücutta hidrasyon sağlanır, besin öğelerinin dokulara taşınması ve hücrelerin dayanıklılığı sağlanmış olur. 
Sıvı durumunun takibi için antrenman öncesi ve sonrasında ağırlık ölçülmelidir; her 450 gram ağırlık kaybı için 2 
su bardağı sıvı alınmalıdır. Dehidratasyonu uyaran kafein, alkol,  ve gazlı meşrubatların tüketimi sınırlandırılmalı 
ve idrar rengi takip edilmelidir. Vücut ağırlığında %2 üzerinde kayıp oluşturan dehidrasyon aerobik kapasiteyi, 
mental ve bilişsel performansı düşürmekte ve kas kramplarına neden olmaktadır. Bu sebeple hidrasyonun sağlan-
mak amacıyla sporcuya özel hidrasyon sıvıları önerilmekte olup ;bu sporcu içeceklerinin %6-8 oranında karbon-
hidrat, 20-30 mEq/L sodyum,2-5 mEq/L potasyum içermesi önerilmektedir. Ancak %10 üzeri karbonhidrat içeriği 
olan içeceklerin gastrik boşalmayı ve emilimi yavaşlatması sebebiyle GIS stres riskini artırabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır.
 Güreşçilerde antrenman düzeninin kuvvet, sürat, beceri, dayanıklılık antrenmanlarından oluştuğu bilin-
mektedir. Özellikle pandemi döneminde başarılı bir antrenman/müsabaka performansının sağlanabilmesi için 
bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekmektedir. Beslenme durumu bağışıklık dengesini etkilemekte olup, yeter-
siz ve dengesiz beslenme patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmalara karşı bağışıklık tepkisini bozmaktadır. Bazı 
vitamin ve mineral takviyelerinin, bağışıklık sisteminin işlevinin sürdürülmesinde oldukça önemli olduğu bilin-
mektedir. Bu nedenle, sporcuların günlük, uygun miktarlarda vitamin ve mineral takviyesi alımları ile bağışıklık 
sistemlerinin güçlenmesi sağlanabilir. Pandemi döneminde sporcular için önerilebilecek bu besin desteklerinden 
bazıları; D vitamini, çinko ve magnezyum mineralleri ve omega – 3 yağ asit desteğidir.
 

 •D vitamini, kalsiyumun emilmesinden sorumlu bir grup steroid olup; protein sentezi, hormon sentezi, 
inflamatuar/bağışıklık yanıtları gibi vücudun temel süreçlerinde yer almaktadır. Çeşitli çalışmalar, D vitamininin 
bakteri, virüs ve mantarlar dahil olmak üzere pek çok patojen mikroorganizma için antimikrobiyal peptitleri 
indüklediğini göstermiştir. 
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 D vitamini eksikliğinde farklı sporlar türlerine bağlı kronik kas-iskelet ağrısı, kas atrofisi, yavaş kas 
kasılması, artmış kas gevşeme süresi gözlenmektedir. Özellikle sonbaharda güreş sporu ile birlikte;  basketbol ve 
yüzme gibi kapalı alan sporcularındada serum D vitamin düzeylerinin çok  düştüğü bilinmektedir. D vitamini 
sporcularda kas ve yağ dokusunda saklanabilmekte ve gerektiğinde kana salınabilmektedir. Serum D vitamini 
düzeyinin 32 ng/ml’nin altında olması performansı olumsuz etkileyebilmekte ve kemik kırıkları gibi sporcu 
yaralanmalarına zemin oluşturabilmektedir. D vitamininin performans artırıcı etkisi indirekt olarak kalsiyum ve 
fosfor metabolizması üzerinden gerçekleşirken; direkt olarak kas hücrelerinde yer alan D vitamini reseptörleri 
(VDR) aktivasyonu ile gerçekleştirmektedir. Tüm bu nedenler ile sporcularda hem optimal kas iskelet sistemi 
korunması, hem bağışıklık sisteminin güçlenmesi hem de optimal sporcu sağlığı için; serum 1-25(OH)2D 
düzeyinin 60 ng/dl’nin üzerinde olması önerilmektedir.

 
 •Çinko enerji metabolizmasındaki çeşitli enzimlerin aktivitesi için gerekli olmakla birlikte, düşük kas 
çinko seviyeleri sporcuların dayanıklılık kapasitelerinde azalmaya yol açabilmektedir. Sporcularda beslenme 
ile toplam çinko alımı yüksek olmasına rağmen, genellikle daha düşük serum çinko konsantrasyonuna sahip 
oldukları, bunun çinko mineralinin enerji metabolizmasına dahil olması ve fiziksel efor sırasında ter yoluyla 
kaybedilen çinko miktarının yüksek olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, yapılan çalışmalarda 
sporcularda günlük çinko ihtiyacının artabileceği, yetişkinlerdeki 15 mg gereksinmeye ek olarak çinko desteği 
yapılmasının önemi vurgulamaktadır.

 •Sporcularda hem bağışıklık sistemi hem de performans üzerinde etkisi olan diğer bir eser element ise 
magnezyumdur. Magnezyum (Mg), hücreyi hasardan koruyan bir besin ögesi olarak pek çok hücresel reaksi-
yonda önemli bir rol oynar. Magnezyum kas kasılmasını ve karbonhidratların enerjiye dönüşümünü kontrol 
eden bir mineral olması nedeni ile elit sporcular için ayrı bir öneme sahiptir. Yoğun antrenmanlar sırasında 
artan enerji ihtiyacı ile magnezyum eksikliği durumunda sporcularda yorgunluk, uyuşukluk, güç kaybı ve kas 
krampları görülebilmektedir. Magnezyum enerji üretimini artırmasının yanı sıra, laktik asit birikimini azalt-
ması ve sinir sistemi üzerindeki olumlu etkisi aracılığı ile sporcularda yoğun antrenmanlar sonrası oluşabilecek 
yorgunluk hissini azaltabilir. Ayrıca yapılan bir çalışmada günlük 8 mg/kg magnezyum alımı ile sporcuların 
performansında %15’lik bir artış gözlendiği bildirilmiştir.

 •Ağır antrenman ve spor müsabakaları, sporcularda enfeksiyon (özellikle üst solunum yolu enfeksi-
yonları) riskini artırarak bağışıklık sistemini düşürebilmektedir. Bu kapsamda güreş sporcularında omega-3 yağ 
asitleri, egzersiz sırasında artan oksidadif stresi katalaz, glutatyon peroksidaz ve süper oksit dismutaz gibi endo-
jen antioksidan enzimlerin üretimini artırarak oluşan stres durumunu kontrol altına alıcı etki göstermektedir. 

•Bağışıklık sistemi işlevinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi 
için önemli bir diğer eser element ise çinkodur. 200’den 
fazla enzim ve proteinin yapısında bulunan çinko (Zn) 
interferon gammayı artırarak, virüslerinin bağlanma 
bölgelerine kenetlenmesini azaltıp, antiviral ajan görevi 
görebilmektedir. 
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Ayrıca yapılan çalışmalarda, EPA / DHA’nın, kas dayanıklılık kapasitesini artırdığı ve kas ağrılarının seyrini hafi-
flettiği bunun yanında iyileşme ve bağışıklık modülasyonu ile ilgili potansiyal yararları gözlenmektedir. Genel 
söylemde, sporcuların dengeli ve yeterli bir beslenme planına ek olarak 1 ila 2 g / gün EPA ve DHA ilavesinin 
kaslarda ve eklemlerde iltihaplanmayı önlediği bulunmuştur.  Bu nedenle, özellikle güreş sporcuları için artan 
oksidatif stres yönetimini sağlamak ve kas dayanıklılık kapasitesini artırmak için omega-3 yağ asitlerinin öneri-
mi mevcuttur.

 Sonuç olarak, güçlü bir bağışıklık sisteminin sürdürülmesi de dahil olmak üzere beslenme, insan 
sağlığı için oldukça önemli bir faktördür. Pandemi döneminde doğal besin kaynakları ile alınamayan bazı mikro 
besin ögeleri, bir uzmanın onayı ile güvenilir, yasal ve etkili besin desteklerinden sağlanabilir. Besin takviyesi 
kullanırken de sadece performans odaklı değil; genel sağlığı koruyan, bağışıklık sistemini destekleyen, antiok-
sidan özelliklere sahip besin destekleri tercih edilmelidir. Bununla birlikte, güncel araştırmalar, tek bir besinin 
veya besin takviyesinin elit sporcularda bile COVID-19’u önleyemeyeceğini veya tedavi edemeyeceğini; aksine, 
uygunsuz veya aşırı dozda alınan suplemanların, faydadan çok zararlı olabileceğini göstermektedir.
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“İlklerin kadını” milli güreşçi Yasemin Adar, yaptığı değerlendirmede, “Güreş bizim için tamamen bayrak mü-
cadelesi, milli mücadele. Biz resmen savaşıyoruz. Sadece spor olarak değil artık bizim için bir nevi savaşımız gibi 
bir şey oldu.” ifadelerini kullandı. 
 Üst üste 4 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ve tek Türk dünya şampiyonu kadın güreşçi olan Yase-
min, güreşin daha fazla değeri hak ettiğini belirtti. 
Güreşin olimpiyatlarda en fazla madalya alınan branş olduğunu hatırlatan 28 yaşındaki sporcu, “ Bakıyorsunuz 
altın madalya sadece güreşten geliyor. Ama değer görüyor mu derseniz bir futbol kadar asla değer görmüyor. 
Olimpiyat geldiği zaman, önemli şampiyonluklar olduğu zaman herkes güreşe kitleniyor. İşte güreş kesin madalya 
alır gelir ama Futbola verilen değeri hiçbir branş görmüyor.’’ 
 Yasemin, “Güreş öyle bir yerdeki şu an, manevi olarak o kadar ulaşılmaz erişilmez bir yerdeki, mesela o 
İstiklal Marşı okunduğu zaman yani herkesin kalkıp o marşı dinlemesi inanın tüylerim diken diken oluyor. 
Yasemin Adar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3,5 ay evde kaldığını ve bu duruma hiç alışık 
olmadığını belirtti. 
 Milli güreşçi, şöyle devam etti: “Bir tane odayı boşalttım. Antrenman odammış gibi tamamen eşyaları 
çıkartıp oraya kettlebelller, dambıllar, lastikler egzersiz hareketlerini yapabileceğim bir alan yarattım kendime. 
Antrenmanlarımı hep evde yapmaya çalıştım. Her gün yapmaya çalıştığım için de pandemi sürecini kötü 
geçirdiğimi düşünmüyorum. Çabuk toparlayabileceğimi düşünüyorum. Yavaş yavaş normal hayata dönmeye 
çalışıyoruz. Pandemi bitiyor. Yakın zamanda kamplar başlayacak. İnşallah her şey eskisi gibi olacak.” 

 

‘İlklerin kadını’ Yasemin Adar:

Güreş bizim için milli mücadele 

“Yine Türkiye’de tarih yazmak ve alınmamış bir madalyayı almak istiyorum.” 
 Bugüne kadar Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanında Akdeniz ve İslam oyunlarında da birin-
ciliğe ulaştığını belirten Yasemin, bütün sporcuların en büyük hedefinin olimpiyatlarda madalya almak olduğunu 
söyledi.Kendi hedefinin de olimpiyatlarda madalya almak olduğunu aktaran milli güreşçi, “Yine Türkiye’de tarih 
yazmak ve alınmamış bir madalyayı almak istiyorum. Hedefim bu yönde ama 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertel-
enmesi gerçekten çok büyük bir talihsizlik.
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Piolet hareketini öğrenmek için kursa gitti, 4 ay sonra Türkiye ikincisi oldu 
Yasemin Adar, spora lise döneminde beden öğretmeni tarafından başlatıldığını, ardından bir çok branş yaptığını 
belirtti. 
 Beden eğitimi ve spor yüksekokuluna gitmek için piolet hareketi öğrenmesi gerektiğini söyleyen milli 
güreşçi, “Bu hareketi öğrenmek için güreş salonuna gittim. Oradaki antrenör bana çok yetenekli olduğumu söyl-
edi. Mutlaka güreş yapmalısın yaparsın başarılı olacaksın demişti. Ben şu piolet hareketini öğreneyim inşallah 
gelirim hocam dedim. Benim amacım sadece mülakatta yapılması gereken piolet hareketini öğrenmekti. Sonra 
güreşi yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Türkiye ikincisi oldum ve milli takım kamplarına çağrılmaya başladım.” 
şeklinde konuştu.
 Milli takımdaki atmosferden çok etkilendiği aktaran Yasemin, “O zaman da başarılı birkaç başarılı 
sporcu vardı. Ama bu kadar başarı yoktu. Ben de dedimki onlar gibi başarılı olmak istiyorum. Çalışmaya 
başladım, bireysel olarak çok çalıştım. Herkes minderden ayrılırdı ben kalıp hayali güreş yapardım. 2016 benim 
için dönüm noktası oldu. 2016 yılından itibaren başarı kazanmaya başladım. 2020’ye doğru başarılı bir şekilde 
madalyaları alarak devam ediyorum.”

Yasemin Adar, kadın güreşinde çağ atlattıklarını ve bunu takım arkadaşlarıyla beraber başardıklarını anlattı. 
 
 Genç güreşçiler için rol modeli olmasını yorumlayan 28 yaşındaki sporcu, “Rol model olabilmek 
çok zor. Benim sayemde bir çok illerde kadın güreş takımları kurulmaya başlandı. Eskiden güreşçi olmak 
isteyen kızlarımız olmuyordu maalesef. Ama şu anda altyapılarımız inanılmaz derecede dolu dolu geliyor.” 
ifadelerini kullandı.
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PANDEMİYE RAĞMEN 2020 YILI
 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın 2020 
yılını değerlendirdi. Bir yılı daha geride bıraktıklarını belirten 
Başkan Aydın “2020 yılı hiç birimizin hatırlamak bile istemey-
eceği bir yıl oldu. Çin’den başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran 
Covid 19 pandemisi 2020 yılına damga vurdu.
Bir çoğumuz bu hastalığa yakalandık. Sevdiklerimizi kaybettik. 
Kısacası kabus gibi  bir yıl yaşadık. Ben tüm hastalara acil şifalar, 
ölenlere de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

 2020 yılında ilk önemli şampiyona olan Avrupa güreş şampiyonasında önemli başarıların altına 
imza attıklarını belirten Musa Aydın “ Pandemiden önce bu yıl yapılan en önemli organizasyon Şubat ayın-
da İtalya’da  düzenlenen Avrupa güreş şampiyonasıydı. Bu şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak 
üzere toplamda 9 madalya ile tamamlamayı başardık.  Tam Olimpiyat elemelerine hazırlanırken ülkemizde 
ve dünyada pandeminin başlaması nedeniyle tüm müsabakalar ertelendi. Ardından da Olimpiyatlar bir son-
ra ki yıla ertelendi. Aslında Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’in sakatlıklarından dolayı bu erteleme kararı bizim 
için iyi oldu. Ardından bir belirsizliği yaşamaya başladık. Çünkü daha önce hiç yaşanmamış bir olayla karşı 
karşıya idik. Sporcularımızın, antrenörlerimizin ve hakemlerimizin sürekli hazır olmalarını sağlamak için var 
gücümüzle çalıştık. 

Ardından  pandemi sürecinde Türk güreş milli takımları üç ayrı ülkede katıldıkları turnuvalarda toplam 46 
madalya kazandılar.  Polonya, Rusya ve Hırvatistan’da birbirinden zorlu rakiplerinin karşına çıkan güreşçiler-
imiz bu turnuvalarda 14 Altın 11 Gümüş 21 Bronz olmak üzere toplam 46 Madalya aldılar.” Şeklinde konuştu. 
Bu yılın son önemli organizasyonu olan Dünya kupasında da 13 madalya kazanarak büyük bir başarı elde 
ettiklerini söyleyen Aydın “ Dünya şampiyonasının yerine bu yıl Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen 
Bireysel Dünya kupasında Serbest, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 sporcu ile katıldık. 7 gümüş ve 6 
bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanmayı başardık. Ayrıca takım sıralamasında, kadın milliler 
ve erkek milli takımlarımız 3. olurken grekoromen millilerimiz ise dünyü kupasında 3. oldular. Artık tek 
düşüncelerinin Olimpiyatlar olduğunu belirten Musa Aydın “ Dünya kupasında genç bir kadroyla mücadele 
ettik. Avrupa ve dünyada şampiyonluklar yaşamış birçok  güreşçilerimizi götürmedik. O yüzden 13 madalya 
almak önemli bir başarıydı. Şimdi geniş bir kadroyla Olimpiyatlara hazırlanacağız. Güreş bizim ata Sporu-
muz. Bu güne kadar her zaman Türk sporunun lokomotifi olmuş. Dolayısıyla Olimpiyatlarda ki hedefimiz 
yine Türkiye’nin en başarılı branşı olmak.” dedi.

 
 Tüm güreşçilerimiz evlerine kapandı ve evlerin-
den hazırlıklarını sürdürdü. Hocalarımız ve hakemler-
imiz için On-line hazırlık kursları hazırladık. Böylelikle 
çalışmalarımız durmadan devam etti. Sayın Bakanımız 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu gecesini gündüzüne 
katarak, sporcularımızın sağlıklı bir ortamda idman 
yapabilmeleri için bir çalışma yaptı.  Bakanımızın özel 
talimatıyla Olimpik kadro kamplarına ara verilmeden 
devam edildi. Böylelikle  sadece güreş değil, tüm 
branşlarımız Sayın Bakanımız sayesinde hazırlıklarına 
Covid 19 önlemleri çerçevesinde devam etti.  
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 2020 yılında Tüm branşlara örnek bir davranışın altına imza atarak pandemi boyunca 65 yaş üstü 
güreş ailesinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın “ Sokağa 
çıkma kısıtlaması olmasından dolayı tek tek tespit ettiğimiz büyüklerimizin  ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca 
eşofman ve millî takım kondisyonerimiz tarafından kendine antrenman programı verdik. Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Evde kal hareketsiz kalma” sloganı çerçevesinde hepsinin evde spor 
yapmalarını sağladık. 

 

 65 yaş ve üzeri güreşçilerimizin bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 2020 yılın-
da en büyük üzüntüsünün Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapılamaması olduğunu söyleyen başkan Musa 
Aydın “ Biz sürecin başından bu yana elimizden gelen herşeyi yaptık. Yağlı güreşin paydaşlarıyla bir araya 
geldik, toplantılar yaptık. Ben bizzat 2 ayrı üniversite ve hastaneden bu konuda rapor hazırlattım. Raporu 
bilim kuruluna yolladım. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’da olağanüstü çaba harcadı.  Ama 
maalesef bu ortamda güvenli bulunmadı. Belki de bu hayırlı olanıydı. Zira bu pandemi sürecinde Pele Meh-
met gibi Kırkpınar’ın sembol isimlerinden birini Covid yüzünden kaybettik. Sağlık herşey den önemli. Bizim 
görevimiz aynı zamanda tüm güreş ailesinin bu sporu sağlıklı bir şekilde yapması. Bu yıl beni en çok üzen 
yoğun çabalarımıza rağmen Kırkpınarın yapılamaması oldu” dedi.  Başkan Musa Aydın  Doğu ve Güney-
doğu illerinde ki sporcuları topluma kazandırmak için çok önemli bir proje başlattıklarını da belirterek “Bu 
projeye çok önem veriyoruz. Bu proje sayesinde o illerdeki gençlerimizi spora yönlendireceğiz. Böylelikle bu 
evletlarımızı kötü niyetli insanlardan koruyarak, sporcu olmalarını sağlayacağız” dedi. 
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TÜRK GÜREŞİNE
YÜZYILIN PROJESİ
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Federasyon başkanı Musa Aydın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan  
bu yılın en büyük müjdesini aldıklarını anlatarak “ Sayın Bakanımız Ankara Keçiören’de  Güreş Kamp 
Merkezi yapımının sözünü verdi. Türkiye’nin en başarılı branşına yakışır bir tesis en kısa zamanda Türk 
güreşine kazandırılacak. Bu müjdeyi veren Bakanımıza ve her zaman Türk Güreşinin yanında olan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Musa Aydın yeni  yılda 
yaşanan sıkıntıları aşarak tüm insanlığa  sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni etti.
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Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, 81 ilde bulunan kulüplerimizde alt yapıları olanlara ise 
yaklaşık 16 bin adet malzeme dağıtıldı. 2021 yılında ise bu malzeme yardımları kulüplerimize devam edecek.

 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı olarak 2020 yılında 81 ilde bulunan kulüplerimize yaklaşık 
20 bin adet malzeme yardımı yaptık.
Süper lig, 1.’nci lig ve 2.’nci liglerde bulunan kulüplerimize eşofman, ayakkabı, idman forması ve maç may-
oları dağıtıldı.

81 İLE MALZEME YARDIMI ve ZİYARETLER
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 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa 
Aydın ve Federasyon As Başkanı Zeki Gül, Batman 
Petrolspor Güreş Takımını ziyaret etti. Batman Val-
isi Hulusi Şahin ile Türkiye Petrolleri Batman Bölge 
Müdürü ve Batman Petrolspor Başkanı Mustafa 
Demir’in de katıldığı ziyarette Başkan Aydın ve bera-
berindekiler güreşçilere bir araya geldi. Antrenman 
salonunda idmanı izleyen heyet sonrasında hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Güneydoğu’da Türk Sporunun 
parlayan yıldızı olan Batman Petrolspor Türk sporu-
na yetenekli gençleri kazandırmak için var gücüyle 
çalışıyor. Kulübün bünyesinde şu anda 120 lisanslı 
sporcu bulunmakta. 6 sporcu Türkiye olimpiyat 
hazırlık merkezlerinde bulunuyor.

 Batman Petrolspor kulübü bünyesinde 
işitme engelliler güreş takımı da yer alıyor. Başarılı 
kulüp Güreş federasyonun Büyükler serbest stil 1. 
Lig, Büyükler grekoromen 2. Lig, Yıldızlar serbest stil 
1. Lig, Minikler 1. Lig müsabakalarına katılmakta. 
Dört ligde mücadele eden nadir kulüplerden biri.

 Batman Petrolspor güreş takımı dünya, 
Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonları çıkarmış, 
ülkemize birçok milli sporcu yetiştirmiş olup, alt 
yapıdan yetişen birçok sporcu şu an büyük kulüpler-
inin güreş takımlarında spor hayatlarına devam et-
tirmekte. En son 2020 yılının mart ayında yapılan 
114 takımın katıldığı müsabakalarda 13-15 yaş 
takımı takım halinde Türkiye şampiyonu oldu ve 3 
güreşçi sıklettinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. 
Batman Petrospor’un ülkemiz güreşi için önemli bir 
yeri olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu 
Başkanı Musa Aydın “Batman Petrolspor Güney-

doğu’nun ülke sporuna açılan kapısı diyebiliriz. Bu-
rada çok yetenekli gençler var. Kulüp olarak da son 
derece sistemli bir şekilde çalışıyorlar. 

 Ayrıca Güreşi çok seven Batman Valisi Hu-
lusi Şahin ile Batman Petrolspor Başkanı ve Türkiye 
Petrolleri Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir’de 
bu kulübe büyük destek veriyor. Bizlerde Türkiye 
Güreş Federasyonu olarak tüm kulüplerimizin old-
uğu gibi Batman Petrolspor kulübümüzün de her 
zaman yanındayız” dedi. Başkan Musa Aydın Bat-
man Valisi Hulusi Şahin ile Türkiye Petrolleri Bat-
man Bölge Müdürü ve Batman Petrolspor Başkanı 
Mustafa Demir’e günün anısına milli takım eşofmanı 
hediye etti.

 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa 
Aydın’ın Diyarbakır gezisi sürüyor. Dün Diyarbakır 
valisi Münir Karaloğlu ile biraraya gelen ve güreş 
takımı sözü alan başkan Aydın bugün de Güreşçil-
erle bir araya geldi. Onlarla sohbet eden Musa Ay-
dın ilerleyen yıllarda Uluslararası şampiyonalarda 
madalya sözü aldı. Musa Aydın daha sonra Diyar-
bakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne 
geçerek İl Müdürü

 Nüammer Uslu ile bir araya geldi. Uslu baş-
kan Aydın’a şehirdeki spor çalışmaları hakkında bilg-
iler verdi. Diğer yandan Diyarbakır Belediye Spor 
Daire Başkanı Mehmet Kesen’lede bir araya başkan 
Aydın güreş takımının kurulması için startın ver-
ildiğini söyledi.
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 Türk güreşinin her alanda ilerlemesi için 
gecesini gündüzüne katan Türkiye Güreş Federa-
syonu Başkanı Musa Aydın’ın Belediye ziyaretleri 
sürüyor. Başkan Aydın’ın bu kez ki durağı Yalova Al-
tınova Belediyesi oldu. Ziyaretten duyduğu memn-
uniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Metin Oralı 
ata sporumuz olan güreşin her zaman yanında olduk-
larını ve bundan sonrada yanlarında olmaya devam 
edeceklerini söyledi.Oralı, Belediye olarak bir güreş 
salonu yaptıklarını da belirtti. Türkiye Güreş Fed-
erasyonu Başkanı Musa Aydın’da Belediye Başkanı 
Dr. Metin Oralı’ya Türk güreşine olan katkılarından 
dolayı teşekkür etti. 

 Aydın, Altınova Belediyesi tarafından 
yaptırılan salona minder ve alt yapı sporcularına 
malzeme desteğinde bulundu. Ziyaretin sonunda 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Be-
lediye Başkanı Dr. Metin Oralı’ya Milli Takım eşof-
manı hediye ederken, Belediye Başkanı Oralı’da Musa 
Aydın’a bir tablo hediye etti. Diğer yandan Türkiye 
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Tersaneler 
spor kulübüne de malzeme desteğinde bulundu.

 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa 
Aydın Beşiktaş kulübünü ziyaret etti. Beşiktaş Spor 
Kulübü Amatörlerden Sorumlu As Başkan Fatih 
Hakan Avşar’la bir araya gelen Başkan Musa Aydın 
Milli takımlarımızı ve kulüplerimizin son durumunu 
değerlendirdiler. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 
Musa Aydın ayrıca Beşiktaş kulübünün güreşçiler 
için yaptırdığı yeni salon için teşekkür etti. 

 Başkan Aydın “Önceden sporcularımız 
antrenman yapacak tesis bulmakta zorlanıyorlardı. 
Şimdi sizin gibi kulüplerimizle el ele vererek bu 
problemi ortadan kaldırdık. Türk güreşine yaptınız 
katkılardan dolayı teşekkür ederim” dedi. Diğer pro-
fesyonel kulüplerin Beşiktaş’ı örnek olması gerek-
tiğini de söyleyen Başkan Aydın ” Güreş bizim ata 
sporumuz dolayısıyla tıpkı Beşiktaş gibi diğer pro-
fesyonel kulüplerinde güreş şubesi açmalarını ve 
Türk güreşine destek olmalarını istiyoruz.” Şekline 
konuştu. 

 Beşiktaş Spor Kulübü Amatörlerden Sorum-
lu As Başkanı Fatih Hakan Avşar’da ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek “Biz Beşiktaş Spor 
kulübü olarak, Türk güreşinin her zaman yanında 
olduk ve bundan sonra da yanında olmaya devam 
edeceğiz. Hedefimiz Beşiktaş kulübünden Olimpiyat 
şampiyonları çıkarmak. Önümüzdeki hafta güreşçil-
er için yaptığımız salonun açılışını da yapacağız. O 
açılışa başkanımız Ahmet Nur Çebi özellikle sizleri 
de davet etti. ” şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda 
Başkan Aydın Avşar’ milli takım eşofmanı hediye ed-
erken, Fatih Hakan Avşar’da Musa Aydın’a Beşiktaş 
forması hediye etti.

 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa 
Aydın ve As Başkan Zeki Gül’ün Güney Doğu zi-
yaretleri sürüyor. 

 Bu kapsamda Siirt’e giden Başkan Aydın ve 
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As Başkan Gül, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Ol-
gaç’la biraraya geldiler.  

 Türk güreşinin değerlendirildiği ziyarette 
bir de müjdeli haber çıktı. Vali Osman Hacıbek-
taşoğlu Siirt Belediyesine Güreş takımı kurulması 
talimatını verdi. Güreşin Ata Sporumuz olduğu-
na vurgu yapan Vali Hacıbektaşoğlu “Başta milli 
güreşçimiz Evin Demirhan olmak üzere Siirt’te çok 
fazla başarılı güreşçilerimiz var. Siirt Belediyespor da 
da güreş branşını açacağız.   Ayrıca Tür-
kiye Güreş Federasyonu tüm kulüplerimize her türlü 
desteği veriyor. Federasyonla el ele vererek kadim şe-
hir Siirt’ten Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonları 
çıkarmayı hedefliyeceğiz” dedi. Başkan Musa Aydın 
ise Vali Osman Hacıbektaşoğlu’na teşekkür ederek 
“Bizler son yıllarda ki büyük başarıları kulüplerle el 
ele vererek elde ettik. 

 Federasyon olarak tüm kulüplerimizin mad-
di manavi yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bugün 
tarihi bir an yaşıyoruz. Siirt’ten bir güreş takımının 
doğuşuna şahit oluyoruz. Siirt ilimizden bir çok 
güreşçilerimiz yetişti. Bizleri Uluslararası şampi-
yonalarda başarıyla temsil eden Evin Demirhan’da 
Siirtli. İnşallah bu güzel şehrimizden daha bir çok 
şampiyon çıkacak” şeklinde konuştu. Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve As Başkan 
Zeki Gül daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğüne geçerek İl Müdürü Hüsam Olgaç’ı zi-
yaret ettiler.

 Güreş kulüplerine olan ziyaretlerini sürdüren 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın 
bu kez de Trakya Birlik Spor Kulübünü ziyaret etti. 
Kulüp başkanı Önder Yücel ve yönetim kurulu üye-

leri ile bir araya gelen Musa Aydın kulübün çalışma-
ları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

 Trakya Birlik Spor Kulübünün Türk güreşine 
olan desteğinden bahseden Başkan Aydın “Sizler 
Türk Güreşi için çok önemli bir görevi yürüyor-
sunuz. Özellikle bu kulüpten, Avrupa, dünya ve Ol-
impiyatlarda ülkemizi temsil eden sporcular yetiştiri-
yorsunuz. Bizlerde Atasporumuz güreşe kucak açan 
tüm kulüplerimizin sonuna kadar yanındayız” dedi.

 Trakya Birlik Spor Kulüp Başkanı Önder Yü-
cel ise Başkan Musa Aydın’a ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ederek “Kurulduğu 1987 yılından bu yana 
Türk güreş tarihinde özellikle büyük bayanlar kate-
gorisinde ilkleri yaşatan Trakya Birlik Spor Kulübü, 
sırasıyla Dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları şampi-
yonlukları kazandırmış, 2016’da Brezilya’nın Rio 
kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunlarına 4 sporcu 
ile katılarak tarihi başarılar elde etmiştir. 

 Kulübümüzün Edirne’yi ve Türkiye’yi 
en iyi şekilde temsil etmesi için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu’da bizlere 
maddi ve manevi gerekli tüm desteği veriyor. Başta 
Başkan Musa Aydın olmak üzere tüm yönetim kuru-
lu üyelerine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

 Türkiye’nin dört bir yanında ki kulüplere 
malzeme desteği veren Türkiye Güreş Federasyonu 
bu kez de Rize Çaykur Kulübüne malzeme yardımın-
da bulundu. Malzeme dağıtım törenine Türkiye 
Güreş Federasyonu yönetim kurulu üyesi aynı za-
manda Çaykurspor Kulübü As Başkanı Mahir Biber-
oğlu, Çaykurspor Kulübü Müdürü Ali Kavalcı, ve 
Çaykurspor Grekoromen takım antrenörü Hakan 
Çelik katıldı.
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 Bugüne kadar bir çok kulübe malzeme 
desteği veren Federasyon, Kahramanmaraş ve 
bölgesindeki kulüplere malzeme yardımında bulun-
du. Malzeme dağıtım törenine Türkiye Güreş Fed-
erasyonu As Başkanı Zeki Gül ve yönetim kurulu 
üyesi Halil Bozdağan, Kahramanmaraş Gençlik ve 
Spor Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Güreş İl 
Temsilcisi Ali Demir ve kulüp temsilcileri katıldı.
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        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa 
Aydın’ın da katıldığı malzeme dağıtım törenine  
Gölköy Belediye Başkan Yardımcısı  Hurbay Duran, 
Ak Parti Samsun Gençlik Kolları İl başkanı Mücahit 
Yılmaz, Çarşamba kaymakamı Dr Şükrü Yıldırım, 
Çarşamba Ticaret Borsası  başkanı Ahmet Yilmaz, 

Ayvacık Gençlik ve Spor ilçe müdürü Mustafa Berber, 
Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, 
Çarşamba Belediyesi Güreş Takımı Kulüp Başkanı İs-
met Aykul, Samsun il güreş temsilcisi Harun Erkan, 
Yağlı Güreş Karadeniz Temsilcisi Ömer Alver katıldı. 
Törende bir konuşma yapan Türkiye Güreş Feder-
asyonu Başkanı Musa Aydın güreş kulüplerine son 
derece önem verdiklerini belirterek “Kulüplerimiz-

in  Türk güreşinin 
gelişmesinde ki rolü  
çok büyük. Son yıl-
larda uluslararası 
ş a m p i y o n a l a r d a  
başarılar elde edi-
yorsak, bu başarılar-
da kulüplerimizin 
payı büyük. Bizlerde 
Türkiye Güreş Fed-
erasyonu olarak 
tüm kulüplerimizin 
her zaman yanında 
olmaya devam ede-
ceğiz” dedi. 

 Çarşamba ilçesinde düzenlenen malzeme 
dağıtım töreninde; Yaka Kent Belediyespor, Çarşam-
ba Belediyespor Alaçam Belediyespor, Gülizar Spor 
Lisesi, Sinop TOKİ Spor Kulübü, Ordu Gölköy Spor 
Kulübü ve Rize Çaykur Kulübüne malzeme yardımı 
yapıldı.


