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Değerli güreş ailesi ve kıymetli okurlarımız;  

 İçinde bulunduğumuz 2021 Haziran ayı itibarıyla 6. Dergimizi sizlerle buluşturmaktan 
dolayı mutluyuz. Yine bu dergimizde de çok değerli akademisyenlerimizin bilimsel makaleleri ve 
teknik adamlarımızın yapmış oldukları maç analizleri ile Olimpiyat hazırlık süreçlerimiz hakkında 
bilgiler yer almaktadır. Amacımız yaptığımız çalışmalar hakkında camiamızı bilgilendirmek, ant-
renör ve sporcularımıza teknik ve bilimsel katkılar sunmaktır. 
 Sizlerin de bildiği gibi zorlu bir sürecin içinde, bir taraftan COVID-19 salgını ile mücadele 
ederken, diğer taraftan çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmeye çalıştık. Mayıs ayında kota mü-
sabakalarımızı tamamladık. Tokyo Olimpiyatları için dokuz kota almış bulunuyoruz. Türk güreşi 
için her kota bir madalya umudu demektir. Gönlümüzden geçen tabii ki tüm sıkletlerde kota 
almak olsa da, bilinmelidir ki asıl önemli olan kaç kota ile gittiğimizden ziyade, kaç madalya ile 
döndüğümüzdür. Olimpiyatlar için geri saymaya başladığımız bugünlerde, son hazırlıklarımızı 
tamamlamak üzereyiz. 52 yıl aradan sonra 2016 Rio’da kazandığımız başarının heyecanı ve 
gururunu bir kez daha yaşamak ve Türk milletine yaşatmak istiyoruz. Bu heyecan ve inançla 
hazırlıklarımızı tamamlayıp, Temmuz ayı sonunda Tokyo’ya hareket edeceğiz. 
 Değerli güreş ailesi; en büyük başarı sürdürülebilir, devamlılığı olan başarıdır. Türk 
güreşinin tarihine baktığımızda bunu görüyoruz. Yüzyıllar öncesinden günümüze gelen bir 
başarı gerçeğini görüyoruz. Biz de bunun için bir taraftan çok kısa bir süre kalan 2021 Olimpi-
yatlarına hazırlanırken, aynı zamanda 2024 Olimpiyatları hazırlıklarını da sürdürüyoruz. Bu kap-
samda, kulüplerimizin ve sporcularımızın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, yapmakta old-
uğumuz malzeme desteğinin yanı sıra, organizasyonlarda ulaşım ve konaklama desteklerimizi 
sürdürmeye devam ediyoruz. Tarihten gelen başarılarımızı, gelecek nesillere aktarma konusun-
da, azimli ve gayretli çalışmalarımız devam edecektir. 
 Bu duygu ve düşüncelerle, tüm okurlarımıza selam ve saygılarımı iletir, 2021 Tokyo Ol-
impiyatları’nda başta güreşçilerimiz olmak üzere, kota almış tüm sporcularımıza başarılar diler, 
İstiklal Marşımız eşliğinde bayrağımızın defalarca göndere çekildiği bir Olimpiyat olmasını te-
menni ederim.  

Musa AYDIN
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“GENÇ SPORCULARIMIZ KAZANDIKLARI BÖLÜMLERDE 

YÜZDE 100 BURSLU OKUYACAKLAR”dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Tokyo Olimpiyatları’nda 

sporculardan madalyalar 
bekliyorum,’’dedi. 

Tüm şampiyonaları 
yakından takip eden 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, madalya 
kazanan milli mayoları 
tek tek arayarak kutladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
sporcularımızdan madalyalar 
beklediğini belirterek Tokyo 
Olimpiyatlarında başarılar 
diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, ka-
zandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
Türkiye, bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır. Toplam spor tesisi 
sayısını 1575’den 3 bin 903’e yükselttik. Stadyumlardan 32’sini tamamladık, 12’sinin yapımı devam ediyor. 
4 adet stadyumun da proje süreci sürüyor. Faal sporcu sayısı ise son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 
bine ulaştı. 2002’de 1481 madalya kazanabilen sporcularımız 2019’da 8 bin 800’ün üzerinde madalya 
ile hepimizi sevindirdi. Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya 
sayısıyla görmeye başladık.

Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölüm-
lerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler. Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, mil-
li ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir. 76 sporcumuzun yara-
rlandığı projenin hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor. 
Yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle ilk olarak Özel Öğre-
tim Derneği’ne bağlı özel okul ve kolejlerle gereken mutabakat metinleri imzalandı. Tüm özel eğitim ku-
rumlarımızı, sporcularımıza destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya 
davet ediyorum.
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1705 MADALYA İLE 
EN BAŞARILI BRANŞ GÜREŞ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Güreş 1705 madalya ile en başarılı branş Gençlik ve Spor 
Bakanı Kasapoğlu, milli güreşçilerin bugüne dek 1705 madalya ile en başarılı şekilde Türkiye’yi 
temsil ettiklerini belirterek, en kısa zamanda çok modern bir güreş tesisini 
Ankara’ya kazandıracaklarının müjdesini verdi.
Bakan Kasapoğlu, ‘’Güreşçilerimiz bugüne değin 1705 madalya ile 
en başarılı branş olarak ülkemizi, milletimizi tüm dünyada temsil 
ettiler, ediyorlar.” dedi.
Kasapoğlu, “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 
değerlendirdiler. Adeta bu süreci bir fırsata dönüştürdüler.” diye 
konuştu. 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve ekibini de tebrik ettiğini 
belirten Bakan Kasapoğlu, “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 
hazırlanmaları. 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.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, vakıf üniversitelerinin 
ardından milli sporculara ortaöğretimde de 
yüzde 100 burs imkanı sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) 
arasında “Sporcu Öğrencilerin 
Eğitiminde İş Birliği Protokolü” 
imza töreni düzenlendi.
İmza törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı 
konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlerin 
ve sporcuların evi olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz 
süreçte burada çok anlamlı bir toplantıya ev sahip-
liği yapmıştık. Spor camiamızın tüm paydaşlarını, 
sporcularımızı, sporcularımızın değerli ailelerini 
yıllardır hasret duyduğu spor noktasında başarı 
gösteren arkadaşlarımız için vakıf üniversitelerim-
izde sporcu bursu çalışmasını akdetmiştik. Ham-
dolsun o mutabakatlar sonucu bu yıl çok güzel 
sonuçları hep birlikte elde ettik” dedi.

Üniversitelerde burslu eğitim gören öğrencilerle 
ilgili çalışmanın geldiği aşamaya ilişkin önemli bir 

toplantıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da teşrifleriyle gerçekleştireceklerini anlatan Bakan 
Kasapoğlu, “Sporcu önemli bir alın teri önemli bir 
emek harcıyor, bu çerçevede tabii ki okul, ders ve 
gerekli ölçüde vakit ayırma noktasında doğal olar-
ak bir sıkıntı yaşıyor. İşte bu sorunu ortadan kaldır-
mak, bu çerçevede ‘ben okula mı devam edeyim, 
spora mı devam edeyim’, ikilemini bertaraf etmek 
noktasında başlatılan bu adım inşallah bugünkü 
sözleşmeyle birlikte daha farklı bir noktaya gelecek. 
İnanıyorum ki bu süreci el birliğiyle çok çok daha 
yukarılara taşıyacağız. Hem sporu hem eğitimi bu 
anlamda hedef belirlemiş gençlerimizle bu ülkenin 
aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş 
olacağız” diye konuştu.

“Sporcu bursluluk kapsamını sadece 
üniversitelere değil ortaokul ve liselere 
yaymış olacağız”

Sporcular ve eğitim camiasıyla el ele vererek pek 
çok projeyi devam ettireceklerini dile getiren Ba-
kan Kasapoğlu, “Eğitim uzun bir süreç, bu manada 
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spor da uzun bir süreç. Sporun gereken noktaya 
ulaşmasında bir emek bir alın teri gerekiyor. Spor-
cularımızın çok erken yaşlardan hedefe ulaşacak-
ları yaşlara kadar çok planlı programlı bir antren-
man süreci yaşamaları gerekiyor. Bununla birlikte 
yine eğitim hayatında sporcunun başka hayallerini 
gerçekleştirme noktasında da bizlere görev düşüyor. 
Hem spora devam edip hem alanında otorite bir 
hekim, bir mühendis, bir avukat, bir işletmeci, bir 
ekonomist olması yönünde bu atmış olduğumuz 
adımlar çok önem taşıyor. Hem akademik anlam-
da hem ulusal ve uluslararası anlamda başarısıyla 
daha donanımlı sporcularla sporun daha aydınlık 
olacağına inancımız tam” diye konuştu. Her zam-
an gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Bakan 
Kasapoğlu, şöyle konuştu:

“İşte bugün Özel Öğretim Derneği’ne bağlı özel 
okul ve kolejlerde bu adımı hep birlikte atacağız ve 
sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere 
değil ortaokul ve liselere birlikte yaymış olacağız. 
Bugün son derece mutluyuz. Son derece heye-
canlıyız, sporcularımız için Türkiye’nin gençleri için 
heyecanlıyız. Biliyorsunuz, bu yılı pandemi süre-
cinin tüm dünyayı etkilemesi nedeniyle pek çok 
anlamda mücadeleyle geçirdik. Ama bu mücadele 
sürecinde temel iddiamız şuydu; inşallah bunu da 
başarma noktasında çok büyük aşamalar kat et-
tik, Türk sporu, Türk gençliği adına bu süreci fırsa-
ta çevireceğiz, dedik. Gelinen noktada ülkemizin 
pandemi sürecini pek çok gelişmiş ülkenin önünde 
başarılı bir şekilde yönetiyor olmasıyla Sayın Cum-
hurbaşkanımızın vizyonuyla, güçlü liderliğiyle 
geldiğimiz bu aşamada inşallah sporumuz adına 
gençlerimiz adına çok çok daha önemli başarılara 
yürüdüğümüzü de son günlerde aldığımız müjdeli 
haberler bizlere gösteriyor.”

‘’Her branşta iddiamız var’’

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların 2019’da çok 
önemli başarılar elde ettiklerini hatırlatarak, “O 
zaman da ifade etmiştik bu başarılar öncü başarılar 
diye. Yine 2020’deki başarıların bu manada müj-
deci başarılar olduğunu da tekrar ifade etmek isti-
yorum. İnşallah 2021’de ülke ve millet olarak gerek 
Tokyo’da ve gerek diğer alanlarda ve her branşta 
iddiamız var. İddiamızı zirveye oynamak olarak 
ortaya koyduğumuz gibi bu anlamda başarıları da 
taçlandırarak devam edeceğiz.” dedi.

Bakanlık olarak sporu hem tabana yaymak hem de 
performans anlamında ana omurgaya oturttuklarını 
kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Kitlesel anlamda spo-
ru kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla engel-

li engelsiz demeden herkesin erişimini en güçlü 
şekilde sağlama adına pek çok projemiz ve strate-
jimiz var. Bunları hamdolsun çok etkili bir şekilde 
hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren 
ortaya koymuş olduğu vizyonla, spora ve sporcuya 
değer veren söz de değil işlevsel anlamda ortaya 
koyduğu vizyonla hayata geçirilen projelerle poli-
tikalarla ülkemiz bir baştan diğer uca kadar ham-
dolsun adeta ilmek ilmek işlendi, spor tesisleriyle. 
Spor altyapımız mükemmel, illerde, ilçelerde, köy-
lerde ve her yerde spora yönelik ilgiye matuf olmak 
üzere bir çalışma var” şeklinde konuştu.

Sporu, performans ve teşvik noktasındaki çalışma-
larla daha da yukarılara taşıma gayreti içinde olduk-
larını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Tesislerimiz de 
7/24 hizmet politikası, erişim politikası, kadın oda-
klı spor politikası var. Kadınlarımızın spora erişimi 
kadınlarımızın sporla iç içe olması toplumun sporla 
bütünleşmesi açısından çok önemli dedik” dedi.

“İnşallah madalyalarla taçlandıracağımız 
başarılar bizleri millet olarak çok mutlu 
kılacak”

Bakan Kasapoğlu, yüzmede, cimnastikte, atletizm-
de, basketbolda ve tüm branşlarda hedefler koy-
duklarını ve pek çok çalışmalar yaptıklarını anlata-
rak, sözlerine şöyle devam etti:

“Yüzmede geldiğimiz nokta hamdolsun 2020 için 
bir milyon hedef koymuştuk, önümüzde gün-
lerde geldiğimiz noktaları il il, ilçe ilçe, belde bel-
de paylaşacağız. Yüzmede büyük başarılarımız var, 
sporcularımızın geçtiğimiz günlerde yakaladıkları 
performas yarınlar adına bizi umutlandırıyor. Bu 
manada da halkımızın ‘yüzme bilmeyen kalmasın’ 
projemizle olan ilgisi ve alınan sonuçlar hakikat-
en bizleri çok heyecanlandırıyor. Basketbolda 10 
bin pota hedefimiz bu doğrultuda yeni dev ad-
amları yetiştirme çalışmalarımız hamdolsun tüm 
hızıyla devam ediyor. Pandemiyi bu anlamda bir 
fırsata çevirme bir koordinasyon, bir motivasyon 
noktasında kaybetmeme adına dolu dolu çalışarak 
tüm ekibimizle, çalışma arkadaşlarımızla, burada 
çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, eğit-
im, spor paralelindeki çalışmalar tabii ki hakikaten 
bizler için çok anlamlı. İnşallah el birliğiyle sporun 
hem zihnen hem bedenen hem sosyal anlamda 
bir sağlık unsuru bir zindelik unsuru bu anlamda 
bir ferahlık unsuru olması noktasında ve bunu tüm 
vatandaşlarımıza buluşturma noktasında gayretler-
imize gayret ekleyeceğiz.”
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‘’Ülkemiz bir spor ülkesi artık’’

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin artık bir spor ülkesi 
olduğuna işaret ederek,  Hem sporcu altyapısıyla 
hem tesisleriyle ve hem de uygulanan çalışmalarla 
yeni planlanan politikalarla aşama aşama pek çok 
branşta hedefe koşuyoruz. İşte modern pentatlon-
da geçtiğimiz günlerde İlke’nin başarısı, Emre’nin, 
Merve’nin yüzmede başarıları yine cimnastikte kı-
zlarımız, yine diğer arkadaşlarımız Ferhat’ıyla, İbra-
him’le diğer tüm arkadaşlarımız pek çok sporcu-
muz inanın her biri bizim gönlümüzde, kalbimizde 
yarınlarımız adına umudumuz gençlerin her biriyle 
gurur duyduğumuzu her biri adına umut dolu old-
uğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Ailelerin sporcu çocukları için gösterdikleri özver-
inin çok anlamlı olduğunu belirten Bakan Kasapoğ-
lu, “Önümüzde Tokyo süreci var, 2020 Tokyo Ol-
impiyatları’na yönelik federasyonlarımızla iş birliği 
halindeyiz. İnşallah madalyalarla taçlandıracağımız 
başarılar bizleri millet olarak çok mutlu kılacak” diye 
konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporcu ailelerin bu başarılarda 
çok önemli yeri olduğunu, kendilerine selamlarını, 
hürmetlerini, muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, “Ailesiyle, antrenörüyle, teknik 
ekibiyle, federasyonuyla yöneticisiyle bakan-
lığımızın bu anlamda hakikaten özveriyle çalışan 
tüm ekibiyle 60 binden fazla personelimizle, hem 
gençlerimizin hem sporcularımızın yanındayız ve 
olmaya devam edeceğiz. Şansa bırakmadan planlı 
bir şekilde stratejilerimizin peşinden giderek gay-
ret ederek, ortaya çıkabilecek riskleri üstlenerek, 
yılmadan, yorulmadan, durmadan çalışmaya de-
vam edeceğiz. İnşallah nice başarıları hep birlikte 
göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki günlerde 2 bin antrenör alımını 
gerçekleştireceğiz”

Pandemiye rağmen Türkiye’nin dört bir yanındaki 
tesisleşmede duraksama olmadığını belirten Ba-
kan Kasapoğlu, “Önümüzdeki günlerde 2 bin ant-
renör alımını gerçekleştireceğiz. Hemen hemen 
son aşamaya geldi onunla ilgili çalışmalar. İlkokul 
3 ve 4. sınıflarda ülke genelinde bir milyon 300 bin 
çocuğumuz yetenek taramasından geçti. Yetenek 
keşfi yaptığımız çocuklarımızı bir bir takip ediyoruz, 
çalışıyoruz, bu anlamda spora yönlendirdiğimiz 
gençler var. Bu projenin iki yönü var, biri yetenek 
taraması, diğeri spora yönlendirme. Tüm gençler-
imizi kazanma adına çalışmalarımız var. Fiziksel 
yatkınlıklarına göre gençlerimizi uygun branşlara 

yönlendirmeye devam edeceğiz. Tesislerimizi tüm 
branşlarda 7/24 dolu dolu kullanacağız” şeklinde 
konuştu.

“Milli sporcu artık ortaöğretimde de lisede de 
tam burslu”

Bakan Kasapoğlu, bugün imzaladıkları protokolle 
sporculara çok önemli katkılar sunduklarını dile ge-
tirerek, şöyle konuştu:

“Bugünkü protokolümüz, altyapıyı güçlendirme 
adına gençlerimizin sporu benimsemesi sporla 
yoluna devam etmesi ve bu anlamda da hem orta-
okul döneminde hem lise döneminde kariyerlerini 
bırakmamaları, onca emeği bir kenara bırakma-
ma anlamında son derece kritik bir çalışma. Ye-
teneklerin heba olmaması anlamında son derece 
önemli bir çalışma. Fırsat eşitliği açısından da çok 
anlamlı bir çalışma. İnanıyorum ki bu kontenjanlar 
inşallah bu imza ile daha farklı noktalara taşınacak. 
Ben tüm özel okulları bu anlamda bu çabaya destek 
olmaya çağırıyorum. Bu çalışmada her birinin bir 
tuğlası olması adına katkı vermeye çağırıyorum. 
Bir öğrenci dahi olsa bu anlamlı tabloda yer alma-
ya davet ediyorum. Kolaylaştıran bir zihniyetiz, AK 
Parti hükümetleri olarak kolaylaştıran, kolaylaştırma 
politikalarını pratik bir şekilde hayata geçiren çalış-
ma anlayışımız var. Okulların eğitim programları 
olsun, sporcuların antrenman saatleri olsun kamp 
ve müsabaka zamanları olsun pek çok yenilikçi bir 
uygulamayı da içeren bir protokolü bugün hayata 
geçiriyoruz.”

Bakan Kasapoğlu, “Milli sporcu artık tam burslu” 
şeklinde sloganları olduğunu hatırlatarak, “Bugün 
şunu mutlulukla ifade ediyorum, milli sporcu artık 
ortaöğretimde de lisede de tam burslu. Sporscu-
larımız için milletimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ÖZDER’den Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça da böylesi 
değerli bir çalışmaya kendilerini paydaş yaptığı için 
Bakan Kasapoğlu’na teşekkür ederken, ‘’Ayrıca bu 
protokolün hazırlık süreci boyunca özel okullarımız 
ile yakinen ilgilenen sayın bakan yardımcımıza ve 
ilgili yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Umuy-
oruz ki bu çalışmalar vesilesiyle; gençlerimiz hem 
sporu sevecek hem de milli ve manevi değerlerine 
bağlı, vatan ve bayrak sevgisi ile donanmış, bu to-
prakları ve bu aziz milleti temsil etmenin manevi 
sorumluluğunun bilincinde nice gençler yetişecek’’ 
dedi.
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PM İYİ AL TO LAO RY IK NO AT

RIZA
KAYAALP

TAHA
AKGÜL

DOKUZ VİZE

YASEMİN
ADAR

CENK
İLDEM

EVİN
DEMİRHAN

SÜLEYMAN
ATLI

SÜLEYMAN
KARADENİZ

KEREM
KAMAL

OSMAN
GÖÇEN

2020 Tokyo Olimpiyatı’n da serbestte 4, kadınlarda 2 ve grekoromende 
3 olmak üzere toplam 9 sporcuyla mücadele edeceğiz. 2016 Rio 
Olimpiyatların da ise 14 sporcuyla yer almıştık.
Kota alan Sporcularımız:

9 SPORCUYLA 
TOKYO’YA GİDİYORUZ
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 
Grekoromen stil 130 Kg’da mücadele 
edecek olan Rıza Kayaalp, 1-7 Ağustos 
tarihlerinde mindere çıkacak. 

Rıza Kayaalp

2008 Pekin, 2012 Londra, 2016 Rio Olimpiyatları’nın ardından Tokyo 2020’de de yer alacak Rıza Kayaalp, 
olimpiyat altını için büyük mücadele verecek. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan milli güreşçi, tek 
eksiği olan olimpiyat altını için ter dökecek. 
2012 Londra Olimpiyatları’nda bronz, 2016 Rio’da ise gümüş madalya ile ülkemizi gururlandıran Rıza 
Kayaalp, hedefine bir yenisini ekledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda çıtayı bir üst basamağa koyan milli 
güreşçi Rıza Kayaalp, hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor. Tokyo Olimpiyatları’nda sayısız günler kala 
yoğun bir çalışma sürecine giren Rıza Kayaalp, hedeflediği olimpiyat madalyası ile ülkemizi gurur-
landırmak, Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı’nı uluslararası arenada okutmak istiyor.
Kariyerinde 4 kez dünya, 10 kez Avrupa, 2 kez de Akdeniz Oyunları şampiyonluğu yaşayan Rıza Kayaalp,  
ayrıca ikişer dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile 1 kez de Avrupa ikinciliği yaşadı. 2019 yılında Çin’de 
düzenlenen Askeri Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Birliği 
tarafından ‘Dünyanın En İyi Güreşçisi’ seçilmenin yanında, 66. Milliyet Gazetesi Ödülleri’nde yılın spor-
cusu seçildi. 

ÖNEMLİ ANTRENÖR VE FEDERASYON BAŞKANLARI İLE ÇALIŞTI
Milli sporcu, Yozgat GEM’de başlayan kariyerinde bugüne kadar bir çok önemli antrenör ve federa-
syon başkanı ile çalıştı. Yozgat GEM’de güreşe rahmetli Aydın DAL, Mustafa DOĞAN, Mustafa BAŞAR 
hocaların nezaretinde başlayan Rıza Kayalap, ilk uluslararası madalyasını burada aldı. Lise üçüncü 
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sınıftayken Ankara ASKİ Spor Kulübü’ne geçen milli sporcu, teknik direktör M. Akif Pirim’den güreşin ince-
liklerini öğrendi.  Kulüplerde yaşadığı başarılarının yanı sıra milli takım kariyerinde de önemli antrenörl-
erle çalışan Kayaalp; Salih Bora, Serkan Özden, Akif Canbaş, Remzi Öztürk, Yusuf Düzer’den de bir çok şey 
öğrendi. Antrenörlerin yanı sıra kariyeri boyunca Güreş Federasyonu bünyesinde bir çok başkan ile çalıştı.  
Güreş Federasyonu’nda mevcut Başkan Musa Aydın olmak üzere, sırası ile Hamza Yerlikaya, Bekir Çeker, 
Dr. Osman Aşkın Bak, Recai Ustaoğlu, Osman Şansal ve diğerlerinin emekleri sayısız başarıya imza attı.

“20 YILLIK OLİMPİYAT MADALYASI HAYALİ”
Ankara ASKİ Spor Kulübü’nün sporcusu olan Rıza Kayaalp, Yozgat’ta dünyaya geldi. 5 yaşında güreş spo-
ru ile tanışan milli sporcu, Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’de (GEM) başladığı spor hayatına Ankara ASKİ 
Spor Kulübü’nde devam ediyor. 20 yıldır yaşadığı olimpiyat madalyası hayalini sporun zirvesinde almak 
isteyen Rıza Kayaalp, “Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmış her sporcunun hayali 
olimpiyatta da altın madalya almaktır.  Benim de tek eksiğim olimpiyat altını. Hedefim daha önce olimpi-
yatlarda aldığım gümüş ve bronz madalyalarımın yanına altın madalyayı koyabilmek. Allah nasip ederse 
tek hedefim o. İkincilik veya üçüncülük benim için hayal kırıklığı olur. İnşallah Altın madalya için elimden 
geleni yapacağım. Her daim olduğu gibi milletimin hayır ve duaları ile. Sonrasında ise Avrupa ve dünya 
şampiyonalarında yeni rekorlar için mindere çıkacağım” dedi.

“MİLLETİMİ DÜŞÜNEREK MİNDERE BİR SAVAŞÇI RUHU İLE ÇIKIYORUM”
Güreş hayatı boyunca yaşadığı sürecin kolay olmadığını ifade eden Rıza Kayaalp, her zaman yanında olan 
ve her madalya aldığında arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ile Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na minnettar olduğunu ifade etti. 
Kendisinden istenileni gayet iyi bildiğini kaydeden Rıza Kayaalp, “Milletimi düşünerek mindere bir savaşçı 
ruhu ile çıkıyorum. Başarılarımda en büyük katkıyı ailemden alıyorum. Evlendim bir kızım oldu. Çok mut-
luyum. İyi ki evlenmişim. Kızım “Ayvera” benim gibi milli duygular ile büyüyor. Onları müsabakalar nedeni 
ile ihmal ettiğim oluyor. Ama başarılı bir şekilde gelince en az benim kadar mutlu oluyorlar. Ankara’da 
yaşıyorum. Bana çok destekleri olan Yozgat’taki başta annem, babam, ailemi de ihmal etmemeye gayret 
ediyorum. Fırsat buldukça memleketime gidip hasret gideriyorum. İyi ki varlar” diye ifadeler kullandı. 

“HEDEF; TOKYO’DA ALTIN MADALYA”
Yaşıtlarına göre iri yapılı olduğu için o zamanlar 5-10 kilo daha ağır olduğunu dile getiren Rıza Kayaalp,  
“Güreşirken onları yıkıyordum. Üç-beş kişi olmaları fark etmiyordu. Öğretmenlerim, ‘büyüdüğünde ne 
olmak istiyorsun?’ diye sorduğunda güreşçi olacağımı söylerdim” ifadelerini kullandı. 
“Büyüyünce madalyalar alacak kadar iyi bir güreşçi olacağıma inanmıyorlardı” diyen Rıza Kayaalp, “İnat 
ettim ve güreş yaşamıma adım attım. Şimdi 32 yaşındayım ve onlarca madalya sahibi oldum. Şampiyon 
ağabeylerimiz benim idolüm oldu. Madalyalı fotoğraflarına bakıp imreniyordum. Onlar gibi olabilir miyim 
diye düşünüyordum. Türkler olarak da güçlüyüz. Altı dakikada rakibimizi daha kolay alt edebiliyoruz. İyi 
olan, güçlü olan, yetenekli olan güreşi kazanıyor. Rakiplerime göre güçlü biriyim. Dayanıklı birisiyim. Çok 
saldırgan birisiyim. İnşallah bundaki sonraki maçlarda da bunları daha rahat göreceğiz” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİN HEDEFLERİNİN OLMASINI VE O DOĞRULTUDA 

ÇALIŞMALARINI İSTİYORUM”
Rıza Kayaalp, gençlere tavsiye olarak ise “Bizlerin hedefi küçüklüğümüzden bu yana her zaman şampiyon-
luk ve ülkemizi temsil etmekti. Şimdiki gençlerimizin de hedeflerinin olmasını ve o doğrultuda çalışma-
larını istiyorum. Hedefsiz bir yere varılmıyor. Ben 10 yaşında bu hayalleri kuruyordum. Avrupa ve Dünya 
Şampiyonu olmak istiyordum. Şu anda hayallerimi gerçekleştiriyorum ama hayallerimi bitirmedim. Bu 
işi bırakana kadar şampiyon olmak istiyorum. Gençlerimiz de bir şeye sahip olmak istiyorsalar, kesinlikle 
önlerine hedef koysunlar ve bu hedef doğrultusunda ilerlesinler. Tüm gençlerimizi hiçbir zaman keşke 
dememek için önlemimizi almaya ve çok çalışmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.  

RAKİPLERİ
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Grekoromen stil 130 Kg’da 1-7 Ağustos tarihlerinde mindere çıkacak Rıza 
Kayaalp, önemli güreşiler ile mücadele edecek. Kayaalp, Küba’dan Oscar Pino Hinds ve N.Lopez, Estonya’dan 
Heiki Nabi,  Gürcistan’dan Iakobi Kajaia, İran’dan Amir Mohammadali Ghasemimonjezi, Almanya’dan Eduard 
Popp, Şili’den Yasmani Acosta Fernandez, Brezilya’dan Eduard Soghomonyan, Rusya’dan Sergey Semenov, 
Litvanya’dan Mantas Knystautas, Mısır’dan Abdellatif Mohamed, Tunus’tan Amine Guenichi, Özbekistan’dan 
Muminjon Abdullaev, Kore’den Minseok Kim,  Romanya’dan Alin Alexuc Ciurariu, Finlandiya’dan Elias Kous-
manen ile yarışacak.
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Sivas’ta 22 Kasım 1990 tarihinde dünyaya gelen ve Sivas Güreş 
Eğitim Merkezi’nde güreş hayatını sürdürmeye başlayan Taha 
Akgül, ilk olarak güreşin temelini İbrahim Üngör ve Yusuf Ke-
skin’den aldı. Altı yıl sonra Sivas GEM’den mezun oldu. Minik ve 
Yıldızlarda hiç madalya alamayan Taha Akgül, kilo alarak güreş 
hayatını sürdürdü. Lise bittikten sonra ise üniversiteye girebil-
mek için dershaneye yazılan Taha Akgül, eğitim hayatı sebebiyle 
güreş sporunu biraz aksattı.  2008 yılında 9 Eylül Üniversitesi Türkçe 
bölümünde kaydını yaptırdı. Üniversitenin ilk yılında hiç antrenman 
yapamayan Taha Akgül, İzmir’de Avrupa şampiyonu güreş milli takım 
antrenörü Remzi Musoğlu ile tanıştı. Yeniden güreş antrenmanlarına 
başlayan milli sporcu, aktif güreş hayatına İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü çatısı altında sürdürmeye başladı. 2009 yılında Gençlerde Tür-
kiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olan Taha Akgül, milli takım ant-
renörleri Adem Bereket ile İshak İrbayhanov’un daveti üzerine kampa katıldı. Milli 
takım antrenörlerinin gösterdiği yolda yürümeye başlayan Taha Akgül, yurt içi ve yurt 
dışındaki bir çok turnuvaya katılarak dereceler elde etti. Ardından 2011 yılında, Ankara 
ASKİ Spor Kulübü’ne transfer olan Taha Akgül, kariyerini sürdürüyor.

Londra’da düzenlenen 2012 Olimpiyatları’na katılan, 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya 
kazanan, 2019 yılında ise Çin’de düzenlenen Askeri Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyanın 
sahibi olan milli güreşçi Taha Akgül, Milliyet Gazetesi tarafından ‘Yılın Sporcusu’ unvanını ka-
zanmasının yanı sıra TMOK Sporcu Komisyonu Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşa-
viri görevlerinde de bulunuyor. Dünya Güreş Birliği tarafından ‘Dünyanın En İyi Güreşçisi’ de seçilen 
Kayaalp, olimpiyatta ikinci altın madalyasını kazanmak istiyor. 

“TOKYO’DA İKİNCİ OLİMPİYAT ALTININI ALIP, MİLLETİME HEDİYE 
ETMEK TEK GAYEM”
Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan her sporcunun hayalinin olimpiyatta da  
altın madalya elde etmek olduğunu ifade eden Taha Akgül, “İkinci altın madalya için elimden gele-
ni yapacağım. Her daim olduğu gibi milletimin hayır ve duaları ile. Sonrasında ise Avrupa ve dünya 
şampiyonalarında yeni rekorlar için mindere çıkacağım. Olimpiyat yolculuğundaki heyecanı yaşama-
yan bilemez.  Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kürsüyü görmek önemli. Olimpiyatlar da bir spor-
cunun kendini kanıtlaması büyük vitrin. Hedef Rio’ydu. Zorlu maçlar çıkararak finale çıktım. Allah fi-
nalde de yüzüme güldü. Allah’a şükürler olsun şampiyon oldum. Şimdi yeni bir tarih daha yazarak, 
Tokyo’da ikinci olimpiyat altınını alıp, milletime hediye etmek tek gayem” dedi.   

“MİLLETİMİ DÜŞÜNEREK MİNDERE BİR SAVAŞÇI RUHU İLE ÇIKIYORUM”
Uzun süredir güreş sporunun içinde olduğunu dile getiren Taha Akgül, 5 Ağustos’ta Tokyo’da mindere 
çıkıp altın madalya kazanacağını belirtti.

Her zaman sporcunun yanında olan ve her madalya aldığında arayarak kendisini tebrik eden Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 
teşekkür eden Taha Akgül, “Milletimi düşünerek mindere bir savaşçı ruhu ile çıkıyorum. Başarılarımda 
en büyük katkıyı ailemden alıyorum. Ankara’da yaşıyorum. Fırsat buldukça memleketime gidip hasret 
gideriyorum. İyi ki varlar” diye konuştu. 

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Serbest Stil 125 Kg’da 
mücadele edecek olan Taha Akgül, 1-7 Ağustos tarihlerinde 
mindere çıkacak. 

TAHA AKGÜL
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RAKİPLERİ
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Serbest Stil 125 Kg’da 5 
Ağustos’ta mindere çıkacak Taha Akgül’ün rakipleri şöyle: 
“Gürcistan’dan Geno Petriashvili, Ukrayna’dan Oleksandr 
Khotsianivskyi, Çin’den Zhiwei Deng, Kosova’dan Egzon Shala, 
İran’dan Yadollah Mohebi, ABD’den Gable Steveson, Kanada’dan 
Amarveer Dhesi, Belarus’tan Dzianis Khramiankou, Alman-
ya’dan Gennadj Cudinovic, Mısır’dan Diaaeldin Kamal Gouda 
Abdelmottaleb, Cezayir’de Djahid Berrahal, Kazakistan’dan 
Yusup Batirmurzaev, Moğolistan’dan Lkhagvagerel Munkhtur, 
Rusya’dan Sergei Kozyrev, Hindistan’dan Sumit Sumit.”
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Tokyo 2020 Olimpiyat 
Oyunları’nda kadınlar 76 Kg’da 
mücadele edecek olan Yasemin 
Adar, 1-7 Ağustos tarihlerinde 
mindere çıkacak.

YASEMİN ADAR

Balıkesir’de 1991 yılında dünyaya gelen Yasemin Adar, güreş sporuna İDA Spor Kulübü’nde başladı. 
Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü’ne transfer olan Yasemin Adar, kariyerini ENKA Spor Kulübü’nde 
sürdürüyor. 26 yaşındayken Rio’ya giden, 30 yaşında ise Tokyo 2020 olimpiyatlarına gitmeyi garan-
tileyen milli güreşçi, madalya ile Türkiye’ye dönmek istiyor.

“NEYİ HAYAL ETTİYSEM HEP HAYALLERİMİN PEŞİNDEN GİTMİŞİMDİR”
Lise yıllarında spor hayatı başlayan Yasemin Adar, “Lisede dört yıl boyunca hentbol oynadım. Lise yıl-
larımın sonlarına doğru Beden Eğitimi Öğretmeni olmaya karar verdim. Çünkü Beden Eğitimi Öğret-
menim benim için tamamen rol modeldi. Küçük yaşlardan itibaren hırslı, azimli bir yapıya sahibim. Bu 
zamana kadar da neyi hayal ettiysem hep hayallerimin peşinden gitmişimdir. İlk Beden Eğitimi Öğret-
menim beni spora teşvik etti ve atletizm branşıyla uğraştım. Bir yıl gülle atma branşıyla uğraştım. Kadın 
antrenör olan Remziye hocam ve antrenörüm aynı zamanda da Beden Eğitimi Öğretmeniydi. Remziye 
hocamızın Bingöl’e tayini çıkmıştı. Beni güreş antrenörü olan Kemal hocama emanet etti. Remziye 
hocam gelene kadar amacım, Kemal hocamla çalışıp, kuvvet ve gücümü koruyacaktım. İlerleyen zam-
anlarda Avrupa ve dünya ile olimpiyat oyunlarında 2 kez 5incilik elde eden Aslan Seyhanlı hocam-
la tanıştım. Bana birkaç teknik gösterdi. Doğrusu benim de hoşuma gitmişti ve güreşi öğrenmeye 
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başladım. Her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyordum. 2011 Yılında üniversiteye girmiş olarak güreşe 
ciddi anlamda başlamış oldum. Dört ay gibi kısa sürede Gençler Türkiye Şampiyonasına katıldım. 72 
Kg’da 2’nci olmuştum” diye konuştu

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN İLK DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONU KADIN GÜREŞÇİSİYİM”

Ankara’da düzenlenen Kadın Güreş Milli Takım kamına çağrıldığını belirten Yasemin Adar, “Ancak 
hayatım boyunca ilk defa yirmi iki gün şehir dışında kalacaktım. Kampa beni babam götürdü. Yeni bir 
heyecan, istek, arzu değişik bir atmosferde gibiydim.  Bireysel spor olması beni daha çok etkilemişti. 
Ben ne kadar iyi, azimli, çalışkan olursam, başarımın o kadar çabuk geleceğini düşündüm hep.  Ant-
renörlerimin sürekli  ‘sen güreşten ekmeğini kazanacaksın ve çok iyi yerlere geleceksin’ diye bana nasi-
hatte bulunmaları ve beni buna ikna etmeleriyle on yılı bulacak olan güreş serüvenim başlamış oldu.  
Toplum tarafından güreş branşını erkek sporu gibi görmeleri ve bana branşımı sorduklarında güreş 
dediğimde ‘kadından güreşçi mi olur?’ diye ön yargılı olmaları başlarda beni her ne kadar yıpratsa 
da aslında toplumun bu tür eleştirileri beni başarıla götürdü ve kadından da başarılı bir güreşçi ola-
bileceğini gösterdim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk dünya ve Avrupa şampiyonu kadın 
güreşçisiyim” ifadelerini kullandı.

“2020 TOKYO OLİMPİYATLARI’NDA ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİP 
MADALYA KAZANMAK”
Tokyo 2020 Dünya Eleme Turnuvası’nda kadınlar 76 Kg yarı finalinde Avusturyalı Martina Kuenz’i 10-1 
yenerek finale yükselen Yasemin Adar, olimpiyat kotası kazandı. 2016 Rio Olimpiyatları’nın da kadro-
sunda yer alan Yasemin Adar, “Rio 2016’ya kadar en büyük hedefim olimpiyatlara katılıp madalya al-
maktı. Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyam olmadığı zamanlar bile olimpiyatlara gidip o at-
mosferi görmenin bana yeteceğini düşünmüştüm. Bunun sebebi ise kadın güreşinde o zamana kadar 
hiçbir Türk kadın güreşçinin olimpiyata gitmemiş olmasıydı ve bana ulaşılmaz bir yer gibi gözükmüştü. 
2016 yılında olimpiyatlara katıldım ve o atmosfer bana yetmedi hedefimin çok basit olduğunu, benim 
olimpiyatlarda madalya alabileceğime ve potansiyelimin olduğuna inandım çünkü katıldığım ilk ol-
impiyatlar olan Rio’da 8’inci olmuştum. Şimdiki hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemi en iyi 
şekilde temsil edip madalya kazanmak” dedi

RAKİPLERİ
Yasemin Adar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 76 Kg’da 1 Ağustos’ta mindere çıkacak. 
Milli güreşçinin rakipleri şöyle; ABD’den Adeline Gray, Japonya’dan Hiroe Minagawa Suzuki, Alman-
ya’dan Aline Rotter Fock, Estonya’dan Epp Maee,  Çin’den Qian Zhou, Kazakistan’dan Elmira Syzdykova, 
Kanada’dan Erica Wiebe, Brezilya’dan Aline da Silva Ferreira, Rusya’dan Natalia Vorobeva,  Belarus’tan 
Vasilisa Marzaliuk,  Mısır’dan Samar Hamza, Tunus’tan Zaineb Sghaier, Kırgızistan’dan Aiperi Medet 
Kyzy, Moğolistan’an Burmaa Ochirbat, Ukrayna’danAlla Belinska.” 

BAŞARILARI
Milli güreşçi Yasemin Adar’ın Avrupa, dünya, büyükler, U23, genç ve yıldızlardaki başarıları;
-2021 Tokyo Olimpiyat kalifikasyon/Dünya şampiyonası/ 76Kg’da gümüş 
-2020 Dünya Kupası/76 Kg’da gümüş 
-2020 Avrupa Şampiyonası / 76 Kg’da gümüş
-2019 Avrupa Şampiyonası/ 76 Kg’da altın (Dördüncü kez)
-2018 Dünya Şampiyonası/ 76 Kg’da gümüş 
-2018 Avrupa Şampiyonası/ 75 Kg’da altın
-2017 Dünya Şampiyonası/ 75 Kg’da altın 
-2017 İslam Oyunları / 75 Kg’da altın
-2017 Avrupa Şampiyonası / 75 Kg’da altın 
-2016 Rio Olimpiyat Oyunları / 75 Kg’da 8’inci
-2016 Rio Olimpiyat / kalifikasyon müsabakası / 75 Kg’da altın
-2016 Avrupa Şampiyonası/ 75 Kg’da altın
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 
Grekoromen 86 Kg’da mindere 
çıkacak olan Cenk İldem, 
olimpiyatlarda üçüncü kez mücadele 
edecek.

Cenk İldem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde (İBBSK) 
altyapıdan güreş hayatına başlayan Cenk İldem, 25 yıldır 
sürdürdüğü olimpiyat altını için Tokyo’da 1 Ağustos’ta min-
dere çıkacak. Grekoromen stil 86 kiloda mücadele eden milli 
güreşçi Cenk İldem, 2012 Londra ve 2016 Rio’nun ardından 
katılacağı üçüncü olimpiyatlar olan Tokyo’dan altın madalya 
ile dönerek Türkiye’yi gururlandırmak istiyor.  

“ALTIN MADALYA ALMAK İSTİYORUM”
Hedefinin her zaman yüksek olduğunu kaydeden Cenk İldem, 
“Bu sefer altın madalyayı almak istiyorum. Bu durum benimle 
özdeşleşti. ‘Bronz Adam’ demeye başladılar. Kariyerimde dün-
ya ve Avrupa şampiyonalarında elde edilmiş 10 tane bronz 
madalyam var. İnşallah Tokyo Olimpiyatları’nda bu bronz işi 
üzerimize yapışmadan altın madalyayı alırız” dedi.

“AİLEMİZDEKİ BU GELENEK DEVAM 

EDECEKTİR”
Babası şampiyon güreşçi Hüseyin İldem’in yolundan giden 
Cenk İldem, “Babam Hüseyin İldem ile kardeşim Kansu da 
güreşçi. Bizim ilk antrenörümüz olan babamın gençler dün-
ya şampiyonluğu var. Babam antrenörlüğe devam ediyor. 
Kardeşimle milli takımda beraberiz. Onun da uluslararası alan-
da başarıları var. Ailece elimizden geldiğince ülkeye hizmet 
etmeye çalışıyoruz. Bizdeki bu spor aşkı olduğu sürece ailem-
izdeki bu gelenek devam edecektir” diye konuştu. 

“ŞAMPİYON GÜREŞÇİLERİN ELLERİNDE 

BÜYÜDÜM”
Güreş sporcunun içinde doğduğunu ifade eden Cenk İldem, 
“Doğal olarak güreşin dışında başka bir şeyi tercih etmemiz 
mümkün değildi. Dünyaya tekrar gelsem yine güreşçi olurdum. 
Babam şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde 
(İBBSK) Teknik Direktör olarak  görev yapıyor. 3-4 sene önc-
esine kadar babamla güreş antrenmanı yapıyorduk. Son zam-
anlarda yöneticilik görevine geçince fazla mindere girmedi. 
Bizimle başa baş güreşirdi. Şimdi daha çok torunuyla ilgileni-
yor. Yiğit İsmail isminde 2,5 yaşında oğlum var. Şimdiden onu 
yetiştirmeye başladı” şeklinde konuştu.
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“AİLE OLARAK HEDEFİMİZ; 

ÜÇ KUŞAKTA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMAK”
İstanbul’da bir okulda beden eğitimi öğretmenliği de yapan milli güreşçi Cenk İldem, “Gençken ba-
bam maçlarımı izlediği zaman çok heyecanlanırdım. Ancak son 5-6 yıldır babamı görmediğimde onun 
eksikliğini hissediyorum. Babam orada bana güç veriyor. Herkes; ‘baban da güreşçi olduğu için çok 
disiplinli bir hayatın olur’ diyordu. Ancak hiçbir zaman istemediğimiz bir şeyi yaptırmadı. Bize ağabey 
gibi davrandı. Babamın; ‘zorluklar karşısında hiçbir zaman pes etmeyin’ sözüyle kendimi motive edi-
yorum. Babamın hayal ettiği tüm madalyaları aldım. İnşallah, olimpiyat madalyasını Tokyo’da altına 
çeviririz. Bayrağı bir adım daha ileri taşıdık. İnşallah, bizden sonra gelecek olanlar daha iyisini yaparlar. 
Aile olarak hedefimiz; üç kuşakta dünya şampiyonluğu yaşamak” dedi.

“BEDEL ÖDEDİĞİNİZ ZAMAN BAŞARI GELİYOR”
Cenk İldem, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 2021 yılına ertel-
endiğini hatırlatarak, “Zor bir seneyi geride bıraktık. Artık kısa bir süre kaldı. 2020 Tokyo, benim üçüncü 
olimpiyatım. Son olimpiyatlarda bronz madalya almıştım. Bu organizasyonda hedefim altın madalya 
almak. Üzerime yapışan bir ‘Bronz adam’ söylemi var. Herkes bana ‘Bronz adam’ diyor. Bunu kırmak için 
elimde bir fırsat var. O gün iyi olan kazanacak. Tokyo’da karşılaşacağım rakipleri daha önce yenmiştim. 
Onların da beni yenmişliği var. O gün formda olan altın madalyaya uzanacak. Biz de bunu başarmak 
için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Geçen senin başında aldığım iyi sonuçları da bu sene 
dürdürmeyi hedefliyorum. Kendimi hala fit hissediyorum. Profesyonel yaşıyorum, özel hayatıma dik-
kat ediyorum, iyi antrenman yapıyorum. Bedel ödediğiniz zaman başarı geliyor. Geçen seneye iyi bir 
başlangıç yapmıştım. Hem dünya şampiyonası hem de Avrupa şampiyonasında madalya almıştım. Bu 
sene de bu başarımı devam ettirmek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

RAKİPLERİ
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Grekoromen 86 Kg’da 1 Ağustos’ta mindere çıkacak olan Cenk 
İldem’in rakipleri şöyle; Rusya’da Musa Evloev, Ermenistan’dan Artur Aleksanyan,  Sırbistan’dan Mihail 
Kajaia, Polonya’dan Tadeusz Michalik, Gürcistan’dan Giorgi Melia, Küba’dan Gabriel Rosillo Kindelan, 
ABD’den G’Angelo Hancock, Finlandiya’dan Arvi Savolainen,  Bulgaristan’dan Kiril Milov,  Cezayir’den 
Adem Boudjemline, Tunus’tan Haikel Achouri, İran’dan Mohammadhadi Saravi,  Kırgızistan’dan Uzur 
Dzhuzupbekov, Macaristan’dan Alex Szoke,  Çekya’dan Artur Omarov.”

BAŞARILARI
Milli güreşçi Cenk İldem’in Avrupa-dünyada, büyüklerde, U23, genç ve yıldızlarda elde ettiği dereceler 
şu şekilde;

2020-2016-2015-2013-2010 Avrupa/ bronz 
2014 Avrupa / gümüş
2019 -2014 - 2011 Dünya / bronz -(Tokyo vizesi aldı)
2016 Dünya Şampiyonası Kulüp / gümüş 
2013-2012  Dünya Kupası / gümüş ve bronz
2008 Dünya Üniversiteler / altın
2016 Olimpiyat Oyunları / bronz
2016 Rio Olimpiyat /Kalifikasyon müsabakası/ altın
2013 Akdeniz Oyunları/ gümüş
2012 Londra Olimpiyat Oyunları / 11’inci
Gençler iki kez Avrupa ve dünya şampiyonluğu
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Tokyo 2020 Olimpiyat 
Oyunları’nda kadınlar 50 
Kg’da mücadele edecek Evin 
Demirhan 1-7 Ağustos’ta 
mindere çıkacak. 

Evin Demirhan

Siirt’te 1995 yılında dünyaya gelen Evin 
Demirhan,2009 yılında Siirt Gençlik ve Spor 
Kulübü’nde başlayan güreş macerasını Yal-
ova’da Altınova Tersaneler Kulübü’nde 
sürdürdü. Sonrasında ENKA’ya transfer olan 
milli güreşçi, kariyerini burada sürdürüyor. 
Evin Demirhan, Macaristan’ın başkenti Bu-
dapeşte’de düzenlenen Avrupa Olimpiyat 
Elemeleri’nde Fransız rakibi Julie Martine 
Sabatie’i 5-1 yenerek finale yükseldi ve ol-
impiyat kotası kazandı. Siirt’ten olimpiyatlara 
giden ilk güreşçi idealiyle çıktığı yolda başarılı 
olan milli güreşçi, elde ettiği başarılar ile 
ülkemizdeki herkesi gururlandırmanın mut-
luluğunu yaşıyor. Kariyerinde bir çok başarı 
elde eden Evin Demirhan, eksik olan altın 
madalyayı ise olimpiyatlarda kazanarak çifte 
mutluluk yaşamak istiyor. 

“TOKYO’DA TARİHİ BİR BAŞARI-

YA İMZA ATMAK İSTİYORUM”
İstanbul Beyoğlu Orta Okulu’nda Beden Eğit-
imi Öğretmenliği yaptığını da dile getiren 
Evin Demirhan, “Olimpiyatları ilk kez 2012 
yılında Yıldızlar Milli Takım kampındayken 
ekran başında takip etmiştim. Bütün branşlar-
da yarışan kadın sporcuları izlemek beni çok 
heyecanlandırmıştı. Biz, kadın güreşinde her 
yeni yıl ilklere imza atıyorduk.  O zaman karar 
vermiştim ben de olimpiyatlara gidecek ve 
ülkemize en iyi şekilde temsil edecektim. Rio 
2016 nasip olmadı. 2016 yılında kalifikasyon 
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turnuvalarında 3’üncü olarak olimpiyatlara sadece seyirci olarak gidebildim. Oradaki atmosfere bir 
nebze olsun şahit oldum ve olimpiyat hedefim gittikçe büyüdü.  Şimdi Tokyo olimpiyatlarına gidi-
yorum. Orda tarihi bir başarıya imza atmak istiyorum” dedi.

“HEDEFİMİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK”
Kız kardeşi Zehra Demirhan ile birlikte hazırlandıklarını dile getiren Evin Demirhan, “Kız kardeşim Zehra 
Demirhan da Yıldızlarda Avrupa 3’üncüsü. Şuanda Genç Milli Takımda 50 kilogramda ülkemizi tem-
sil ediyor. Şimdiye kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında toplamda 21 madalya nasip oldu. Şimdi 
İkimizin de hedefi olimpiyatlarda altın madalya almak. Hedefimiz her zaman şampiyonluk” diye konuş-
tu.

ÖNEMLİ ANTRENÖRLER İLE ÇALIŞTI
Güreş sporuna 2009 yılında Siirt Gençlik ve Spor Kulübü’nde başlayan Evin Demirhan’ın yetişmesinde 
bir çok antrenörün emeği var. Güreş hayatında Siirt’te başlayan milli güreşçi ilk olarak Selman Mülayim 
ile çalıştı. Evin Demirhan, Altınova Tersaneler Kulübü’nde Murat Gençtürk ve Selim Acar, ENKA’da Hakkı 
Gürel, Erdem Yiğit ve Ahmet Özbeğe,  milli takımda ise Efraim Kahraman, Yılmaz Kurt, Hakkı Gürel ve 
Mustafa Kasapoğlu gibi önemli antrenör ile çalıştı.

RAKİPLERİ
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 50 Kg’da mücadele edecek Evin Demirhan’ın rakipleri 
şöyle: Azerbaycan’dan Mariya Stadnik, Romanya’dan Emilia Vuc, Kazakistan’dan Valentina Islamova 
Brik, Rusya’dan Ekaterina Poleschuk, Ukrayna’dan Oksana Livach, Çin’den Sun Yanan, Küba’dan Yuney-
lis Guzman Lopez,  ABD’den Sarah Hildebrandt, Bulgaritan’dan Miglena Selishka, Tunus’tan Sarra Ham-
di, Nijerya’dan Sadijat Avorshai Idris, Japonya’dan Yui Susaki, Moğolistan’dan Namuuntsetseg Tsogt 
Ochir, Hindistan’dan Seema Seema, Ekvador’dan Lucia Yepez Guzman.” 

BAŞARILARI
Milli güreşçi Evin Demirhan’ın;  Avrupa-dünyada, büyüklerde, U23, genç ve yıldızlarda elde ettiği 
başarılar şu şekilde:

2020 Tokyo olimpiyatları Kotası
2019 Avrupa Oyunları 3’üncülüğü 
2019 Büyükler Avrupa 3’üncülüğü 
2018 Akdeniz Oyunları  Şampiyonluğu 
2018 Büyükler Avrupa 3üncülüğü
2018 U23 Avrupa 2’nciliği 
2017 Büyükler Dünya 3’ünclüğü 
2017 U23 Dünya Şampiyonluğu (tarihteki ilk altın madalya)
2017 İslam Oyunları 2’nciliği 
2017 U23 Avrupa 3’üncülüğü
2016 U23 Avrupa Şampiyonluğu (tarihteki ilk altın madalya)
2016 üniversite Dünya 3’üncülüğü
2015 U23 Avrupa 3’üncülüğü
2015 Gençler Avrupa 3’üncülüğü
2014 Gençler Avrupa 2’nciliği
2013 Gençler Dünya 3’üncülüğü
2013 Gençler Avrupa 3’üncülüğü
2012 Gençler Avrupa 2’nciliği
2012 Yıldızlar Avrupa 3’üncülüğü
2011 Yıldızlar Dünya 3’üncülüğü
2011 Yıldızlar Avrupa 3’üncülüğü
2010 Yıldızlar Avrupa Şampiyonluğu (tarihteki ilk ve tek altın madalya)
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Tokyo 2020 Olimpiyat 
Oyunları’nda serbest stil 57 
Kg’da mücadele edecek olan 
Süleyman Atlı, 1-7 Ağustos 
tarihlerinde mindere çıkacak. 

Süleyman Atlı

2016 Rio Olimpiyatları’nın ardından 
ikinci kez olimpiyatlara katılacak milli 
güreşçi, daha hırslı, azimli ve kararlı ol-
acağını dile getirdi.

Muğla Fethiye Beşkaza’da 1994 yılında 
dünyaya gelen milli güreşçi Süleyman 
Atlı, güreş hayatına 2003 yılında bir kez 
gittiği yağlı güreşle başladı. 2004 yılında 
ilkokul öğretmenlerinden bir dönem de 
güreş yapmış Kemal Erbilek vasıtasıyla 
tekrar güreşe başlayan Süleyman Atlı, 
“Güreşe başladığım zamanlardan kısa 
bir süre sonra babama söz vermiştim. Bir 
gün “Avrupa, dünya ve olimpiyat şampi-
yonu olacağım“ diye bunun için her 
zaman elimden gelenin en iyisini yap-
maya çalıştım. Çünkü babam ve ailem 
benim için her zaman her yerde en iyis-
ini yapmaya çalıştılar. Bütün ailem konu 
ben olduğumda herkes bana odaklanıp 
benim için bir şeyler yapmanın yanında 
her zaman benim yanımda olmuştur” 
dedi.

2005 yılında Milas’ta Mehmet Güçlü 
Güreş Eğitim Merkezi’ne yatılı olarak 
giden Süleyman Atlı, 2011 yılına kadar 
buraya devam etti. Aynı zamanda eğit-
im hayatını da sürdürdü. Kırkpınar’da 
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1980 yılında başpehlivan ve Avrupa ikincisi unvanlarının sahibi Mehmet Güçlü ile çalışma şansı yakal-
an Süleyman Atlı, bu süre zarfında belletmen Abdullah Aldemir ve Mehmet Yıldırım’ın yanı sıra Mustafa 
Boylu, Bünyamin Emik ve İnanç Güçlü ile de çalıştı. 2011 yılında Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’ne transfer 
olan Süleyman Atlı, kendisi için dönüm noktası olarak nitelendirdiği kulüp hakkında, “Benim için dönüm 
noktasının yanı sıra yeni bir başlangıçlarından birisiydi TEDAŞ Spor Kulübü. Özellikle gençlerde ve ser-
best stilde. Türk güreşinin lokomotifi olduğunu herkes biliyor. Ben bunun içinde olarak bizzat gördüm. 
TEDAŞ Spor Kulübü’nde Gençler-U23‘te Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandım. Bunlarda TEDAŞ 
Spor Kulübü hocalarımızın emeği çoktur. Oradaki antrenörlerim; Yüksel Şanlı, Ali Rıza Keser, İsmail Zur-
nacı, Mehmet Yozgat, kulüp teknik direktörümüz Yakup Topuz, kulüp müdürümüz Osman Oğuz ve per-
sonellerinin emeği çoktur. Ayrıca bana ağabeylik ve ustalık yapan Murat Hikmet’e ayrıca çok teşekkür 
ederim” dedi.

“ÇOĞU MADALYALARIMI ASKİ SPOR KULÜBÜ’NDE KAZANDIM”
TEDAŞ Spor Kulübü’ndeki 6 yıllık macerasının ardından takım ve kulüp olarak büyüklerde birçok başarıya 
imza atmış ASKİ Spor Kulübü’ne transfer olduğunu dile getiren Süleyman Atlı, “Aslında benim için artık 
ustalık dönemi oldu. ASKİ Spor Kulübü çünkü büyükler kategorisinde hemen hemen çoğu madalyalarımı 
burada kazandım. Gençlerde güreşin  lokomotifi olan Tedaş spor kulübünden büyüklerde güreşin  loko-
motifi olan ASKİ  spor kulübüne geçmek benim için bir şanstı sanırım. ASKİ’ de hiç yabancılık çekmeden 
bir ay donra büyüklerde madalya almaya başladım. ASKİ  Spor Kulübü yönetimine, hocalarıma; Abdullah 
Çakmar, Sezer Akgül, Fevzi Çölbay, Erdinç Kırbıyık, Ali Kılınç, Mahmut Bayoğlu ve Fırat Binici’ye teşekkür 
ediyorum. Bence yaptığımız spor, dünyanın en zor sporlarından ve bir çok fedakarlık istiyor. Ferdi bir spor 
ve bu yüzden çoğu kişinin emeği geçmiştir” diye konuştu. 

BAŞARILARI
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 57 Kg’da mücadele edecek olan Süleyman Atlı’nın Avrupa, 
dünya, büyükler, U23, genç ve yıldızlarda elde ettiği başarılar şu şekilde; 

-2021 Avrupa şampiyonası / 57 Kg’da altın

-2020 Avrupa şampiyonası / 57 Kg’da gümüş 

-2019 Dünya şampiyonası / 57 Kg’da gümüş (Tokyo vizesi aldı.)

-2019 Avrupa şampiyonası / 57 Kg’da bronz (Avrupa Oyunları) 

-2019 Avrupa şampiyonası / 57 Kg’da altın

-2018 Dünya şampiyonası / 57 Kg’da bronz 

-2017 U23 Dünya şampiyonası / 57 Kg’da bronz

-2017 U23 Avrupa şampiyonası / 57 Kg’da altın 

-2017 Büyükler Avrupa şampiyonası / 57 Kg’da bronz

-2017 U23 Avrupa şampiyonası / 57 Kg’da altın 

-2016 RİO Olimpiyat Oyunları / 57 Kg’da 16’ncı 

-2016 Rio Olimpiyat oyunları / Kalifikasyon / 57 Kg’da altın

-2013 Gençler Avrupa-Dünya şampiyonası / 50 Kg’da altın

RAKİPLERİ
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 57 Kg’da mücadele edecek olan Süleyman Atlı, 4 Ağus-
tos’ta Makuhari Messe Salonu’nda mindere çıkacak. Milli güreşçinin rakipleri şöyle: “Rusya’dan Zavur 
Uguev, Kazakistan’dan Nurislam Sanayev,  Hindistan’dan Kumar Ravi, Sırbistan’dan Stevan Micic, İran’dan 
Reza Ahmadali Atrinagharchi, ABD’den Thomas Gilman, Kolombiya’dan Oscar Eduardo Tigeros Urbano, 
Ermenistan’dan Arsen Harutyunyan, Bulgaristan’dan Georgi Vangelov, Gine-Bissau’dan Diamantino Iuna 
Fafe, Cezayir’den Abdelhak Kherbache, Özbekistan’dan Gulomjon Abdullae, Çin’den Minghu Liu, Japon-
ya’dan Yuki Takahashi,  Moğolistan’da Bekhbayar Erdenbat.”
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Süleyman Karadeniz
Denizli Çivril’de 1995 yılında dünyaya gelen Süleyman Karadeniz, ilkokul öğretmeni Ali Aymaz’ın, Güreş Eğit-
im Merkezi seçmelerine götürmesi ile güreş hayatı başlayan Süleyman Karadeniz, sonrasında Ankara Adalet 
Spor Kulübü, Tokat Özel İdare ve en son olarak şimdiki kulübü Ankara ASKİ Spor Kulübü’ne transfer oldu. 

En büyük hayali olimpiyatlarda güreşmek olan Süleyman Karadeniz, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’ndan 
madalya ile dönmek istiyor. 10 yaşında kendisine olimpiyat hedefi koyan milli güreşçi, 26 yaşında hayalini 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 

“GÜREŞ HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI ASKİ’DE GERÇEKLEŞTİ”
Güreşe başlama serüveni ve sonrasındaki kariyeri hakkında bilgiler veren Süleyman Karadeniz, ”Denizli’nin 
Çivril ilçesinde ilkokul öğretmenlerimizden Ali Aymaz’ın Güreş Eğitim seçmelerine katılmamız için bizleri 
okulda güreş yaptırmıştı. Oradan ilçede ve ilde bölgesel seçmelere girerek Denizli Güreş Eğitim Merkezi’ni 
kazandım ve güreş hayatım başlamış oldu. Denizli Güreş Eğitim hocalarım; Zekai Ertan, Murat Güngör, Ayhan 
Pehlivan ve Celal Pehlivan’ın üzerimde emekleri çoktur. Beş yıl Güreş Eğitim Merkezi’nde eğitim aldım. Son-
rasında Ankara Adalet Spor Kulübü’ne transfer oldum. Oradaki hocalarım; Ramazan Demir ve Mehmet Türk-
kaya, güreş konusunda çok yardımcı oldular. Performansımı ve yeteneklerimi geliştirmemde büyük emekleri 
var. İki yıl burada güreş hayatımı devam ettim. Oradan da Tokat Özel İdare Spor Kulübü’ne transfer oldum. 
Yine oradaki hocalarım; Mustafa Akkaya ve Mehmet Özmüş, beni çalıştırdılar. Kulüp arkadaşlarım büyüklerim 
özellikle Samet Özaslan ve Murat Özkan ağabeylerimin çok yardımı oldu. Hem ağabeylik hem de hocalık 
yaptılar. Emekleri büyüktür. İlk Türkiye şampiyonluğumu da orada kazanmıştım. U23 Türkiye şampiyonu 
olmuştum. Tokat Özel İdare Spor Kulübü’nden sonrada şu anki kulübüm olan Ankara ASKİ Spor Kulübü’ne 
transfer oldum. Güreş hayatımın dönüm noktası burada gerçekleşti ve 2020 yılında 92 Kg’da Avrupa şampi-
yonluğu yaşadım. Bunu gören milli takım antrenörlerimiz olimpik sıklet olan 97 Kg’da beni maçlara götürerek 
o sıklette yarıştırdılar. Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Ele-
meleri’nde ülkeme 97 Kg’da vize kazandırdım. En büyük hayalim olan olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. 
Ayrıca 2021 yılında yapılan Avrupa şampiyonasında ülkeme, gümüş madalya kazandırdım” dedi.

ANTRENÖRLERİ
Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, güreş hayatı boyunca bir çok önemli antrenörle çalışma fırsatı yakaladı. 
Denizli GEM’de ilk güreş minderlerine çıktığında köşesinde çok sevdiği ve o dahil  bir çok güreşçinin de 
yetişmesinde emekleri olan; Zekai Ertan, Murat Güngör, Celal Pehlivan ve Ayhan Pehlivan ile çalışan Süley-
man Karadeniz, Ankara Adalet Spor Kulübü’nde; Mehmet Türkkaya, Ramazan Demir, Tokat Özel İdare Spor 
Kulübü’nde; Mehmet Özmuş, Ramazan Akkaya, Mustafa Akkaya, Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde Abdullah Çak-
mar, Fırat Binici, Sezer Akgül, Ali Kılınç, Fevzi Çölbey, Erdinç Kırbıyık, Mahmut Bayoğlu ve şuan mevcut milli 
takım antrenörleri; İshak İrbayhanov, Adem Bereket, Fırat Binici, Mehmet Yozgatlı ile bir çok başarıya imza 
attı. 

ULUSLARARASI BAŞARILARI
Süleyman Karadeniz’in Avrupa, dünya, büyüklerde, U23, genç ve yıldızlarda elde ettiği başarılar şöyle;

-2021 Avrupa Şampiyonası 97 Kg’da gümüş

-2021 Tokyo 2020 Avrupa Kalifikasyon Müsabakası 97 Kg’da gümüş (vize aldı)

-2020 Dünya Kupası 97 Kg’da bronz

-2020 Avrupa Şampiyonası 97 Kg’da altın
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Serbest Stil 97 Kg’da 
mücadele edecek olan Süleyman Karadeniz, 1-7 Ağustos 
tarihlerinde mindere çıkacak. 
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Serbest 86 Kg’da 
mindere çıkacak olan Osman Göçen, Olimpiyat heyecanı 
yaşayacak. Macaristan Budapeşte’de 18-21 Mart tarihlerinde 
ilk defa yapılan organizasyonda Serbest stilde 1’inci olarak 
Olimpiyat kotası elde eden Osman Göçen, 1-7 Ağustos’ta ise 
Olimpiyatlarda mindere çıkacak. 

Osman Göçen

Mersin’de 1997 yılında dünyaya gelen Osman Göçen, Tarsus Belediyesi’nde başlayan kariyerini Ankara 
Şeker Spor Kulübü’nde sürdürdü. Milli güreşçi daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü’ne en son olarak ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne (İBBSK) transfer oldu. 7 yaşın-
da başladığı güreş sporunda önemli başarılara imza atan Osman Göçen, 24 yaşında olimpiyat hayalini 
gerçekleştirmek ve altın madalyayı Türkiye’ye getirmek için Tokyo’ya gidecek.

4 AĞUSTOS’TA MİNDERE ÇIKACAK
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 4 Ağustos Çarşamba günü Makuhari Messe Salonu’nda minderde yer 
alacak Osman Göçen, 86 Kg’da; İran’dan Hassan Yazdanicharati, Hindistan’dan Deepak Punia,  İsviçre’den 
Stefan Reichmuth, Rusya’dan Artur Naifono,  Kolombiya’dan Carlos Izquierdo Mendez,  San Marino’dan 
Myles Amine,  ABD’den David Taylor, Peru’dan Pool Edinson Ambrocio Greifo, Belarus’tan Ali Shabanou, 
Nijerya’dan Ekerekeme Agiomor, Cezayir’den Fateh Benferdjallah, Özbekistan’dan Javrail Shapiev, Çin’den 
Zushen Lin, Japonya’dan Sohsuke Takatani, Slovakya’dan Boris Makoev ile mücadele edecek. 

“OLİMPİYATLAR HER SPORCUNUN HAYALİ”
Güreşe 7 yaşında ağabeylerinin teşviki ile başladığını ifade eden Osman Göçen, kendisi için ağabeylerinin 
de güreşçi olmasının büyük avantaj sağladığını dile getirdi. Yaklaşık olarak 16 yıldır güreş sporu içinde yer 
aldığını kaydeden milli sporcu, en önemli ve tarihi müsabakasının Rus asıllı Slovak sporcu Boris Makoev’i 
yendiği gün olduğunu belirtti. Olimpiyatlarda güreşmenin her sporcunun hayali olduğunu da kaydeden 
Osman Göçen, “Olimpiyatlarda güreşmek her sporcunun hayali. Bana 24 yaşında Tokyo’da güreşmek na-
sip oldu. İlk katıldığım olimpiyatlarda ülkeme altın madalya getirmek istiyorum. Ailemde iki kardeşim daha 
güreş yapıyor. Onların da aynı zamanda isteklerini gerçekleştiriyorum. Buralara gelmemde başta; İsmail 
Tor ve Nesrullah Baysal olmak üzere emeği geçenlerden Allah arzı olsun” dedi. 

BİRÇOK ÖNEMLİ ANTRENÖRLE ÇALIŞTI
Mersin’de Tarsus Belediyesi’nde 7 yaşında başlayan kariyerinde sırasıyla; Ankara Şeker Spor, Kahraman-
maraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde (İBBSK) for-
ma giyen Osman Göçen, birçok önemli antrenörle de çalışma fırsatı yakaladı. Tarus’ta ilk güreş minderine 
çıktığı andan itibaren İsmail Tor ve Nesrullah Baysal’ın gelişiminde önemli emeği olan Osman Göçen, 
Ankara Şeker Spor Kulübü’nde Elvan Mert ve Nasrullah Baysal ile, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü’nde İsmail Bulut ile, İBBSK’da İbrahim Akgün, mevcutta ise Ahmet Durna ve Efrahim Kah-
raman ile çalıştı. Milli güreşçi Olimpiyat yolunda milli takım antrenörlerinden İshak İrbayhanov, Adem 
Bereket, Abdullah Çakmar, Fırat Binici, Mehmet Yozgatlı ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Osman Göçen’in Avrupa-dünyada büyüklerde, U23, genç ve yıldızlardaki uluslararası başarıları şöyle;

-2021 Tokyo 2020 Olimpiyat/kalifikasyon müsabakası/86kg.-2.(Vize aldı.)
-2020 Dünya Kupası/86kg.-3.
-2019 U23 Dünya Şampiyonası /86kg.-3.
-2018 Üniversiteler Dünya Şampiyonası/86kg.1.
-2017 Gençler Avrupa Şampiyonası/84kg./3. 
-2016 Gençler Dünya şampiyonası/84kg.-2.
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Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Grekoromen stil 60 Kg’da 
mindere çıkacak Kerem Kamal, ilk kez Olimpiyat heyecanı 
yaşayacak. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan İBB Spor 
Kulübü’nün milli güreşçisi, “Farklı bir insan ve farklı bir 
yapıya sahip olduğumu düşünüyorum. Efsane olup, tarihe 
geçmek istiyorum” dedi.

Kerem Kamal

Manisa’da 1999 yılında dünyaya gelen Kerem Kamal, gözünü Olimpiyatlara dikti. İlk kez Olimpiyatlarda 
mindere çıkacak olan Kerem Kamal, zorlu müsabakaların üstesinden gelerek madalya ile Türkiye’ye dön-
menin hesaplarını yapıyor. Farklı bir insan ve farklı bir yapıya sahip olduğunu düşünen İBBSK’nın milli 
güreşçisi, adını efsane olarak tarihe geçirmek istiyor. 
Güreşe Manisa‘da başlayan Kerem Kamal, 10 yaşında iken belirlediği hedefine 21 yaşında kavuştu. Dünya 
Güreş Birliği tarafından ‘Yılın En Genç Grekoromen Güreşçisi’ unvanının da sahibi olan Kerem Kamal, 
uluslararası turnuvaların haricinde; Avrupa, dünya, büyükler, U23, genç ve yıldızlar olmak üzere 17 
madalyanın da sahibi. 
Öte yandan Kerem Kamal’ın kardeşi Kadir de A Milli Grekoromen Güreş Milli Takımı’nda mücadele ediyor. 
İBBSK sporcusu Kadir Kamal, Avrupa 2021’de U23 kategorisinde 67 kg’da gümüş madalya kazandı.

TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ
Manisa’da 5 çocuklu ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Kerem Kamal, imkansızlıklar içinde geçen 
bir yaşamla başarılara imza attı. Okul seçmelerinde tesadüfen keşfedilen milli sporcu, güreşe Akhisar Spor 
Kulübü’nde başladı. Sonrasında Pendik Güreş İhtisas Kulübü’ne transfer olan Kamal, bir süre sonra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne (İBBSK) geçti. Spor hayatının yanında Balıkesir  BESYO’da eğitim 
hayatını da sürdüren Kerem Kamal, bir çok antrenörle gelişimini sürdürdü. Kerem Kamal, Manisa’da ilk 
mindere çıktığında birçok güreşçinin yetişmesinde emeği olan Yıldız Milli Takım Antrenörü Süleyman 
Güngör, Selahattin Güngör ve Murat Irmak ile çalıştı. Bursa TOHM’da Zeki Şahin ve Burhan Demirkıran, 
İBBSK’da Hüseyin İldem, Hakkı Başar, Serkan Özden ve Yusuf Düzer ile gelişimini sürdüren Kerem Kamal, 
Olimpiyat yolunda milli takım antrenörlerinden Salih Bora, Remzi Öztürk, Serkan Özden, Akif Canbaş ve 
Yusuf Düzer yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. 

17 MADALYA
Milli güreşçi, Dünya Güreş Birliği tarafından ‘Yılın En Genç Grekoromen Güreşçisi’ unvanının da sahi-
bi olurken bir çok turnuvada da başarılara imza attı. Uluslararası turnuvaların haricinde; Avrupa, dünya, 
büyükler, U23, genç ve yıldızlar olmak üzere 17 madalyanın da sahibi olan Kamal, Olimpiyatlarda da bu 
başarı grafiğini yukarılara çekerek madalya ile ülkemize dönmek istiyor. 
Kerek Kamal’ın rakipleri; Japonya’dan Kenichiro Fumita, Rusya’dan Sergey Emelin, Kazakistan’dan Miram-
bek Ainagulov, İran’dan Ali Reza Ayat Ollah Nejati, Ukrayna’dan Lenur Temirov, Özbekistan’dan Elmurat 
Tasmuradov, Küba’dan Luis Orta Sanchez, ABD’den Ildar Hafizov, Almanya’dan Etienne Kinsinger, Mısır’dan 
Haithem Mahmoud, Cezayir’den Abdelkarim Fergat, Kırgızistan’dan Zholaman Sharshenbekov, Çin’den 
Sailike Walihan, Moldova’dan Victor Ciobanu, Ermenistan’dan Armen Melikan.

Kerem Kamal’ın elde ettiği başarılar ise şöyle;
-2021 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası - 60kg. 2.
-Tokyo 2020 Kota müsabakası; Budapeşte - 60kg. 1.
-2020 Avrupa Oyunları - şampiyonada 3.  - Büyükler Şampiyonası 60kg. 2.
-2019 Büyükler Avrupa-Dünya şampiyonalarına katıldı 60kg.
-2019 Avrupa U23 Şampiyonası - 60kg. 1.
-2019 Gençler Dünya şampiyonası - 60kg. 1.
-2018 U23 Dünya şampiyonası - 60kg. 3.
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-2018 Büyükler Dünya şampiyonası - 60kg.
-2018 Gençler Dünya Şampiyonası - 60kg. 1.
-2018 U23 Avrupa Şampiyonası - 60kg. 1.
-2017 Gençler Dünya şampiyonası - 55kg. 1.
-2017 Gençler Avrupa şampiyonası - 55kg. 1.
-2016 Yıldız Dünya şampiyonası - 54kg. 2.
-2016 Balkan Yıldız  şampiyonası - 54kg. 1.
-2016 Yıldız Avrupa şampiyonası - 54kg. 3.
-2015 Yıldız Dünya şampiyonası - 46kg. 2.
-205 Yıldız Avrupa şampiyonası  - 46kg. 1.
-2014 Yıldız Avrupa şampiyonası - 42kg. 1.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve 
Paralimpik Oyunlar için hazırlanan “Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu”nun tanıtımında yer 
aldı. Tanıtımda Milli Güreşcimiz Cenk İldem’de görev aldı.

Bakan Kasapoğlu, organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan 
Kasapoğlu’na Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile milli sporculardan Beste Kaynakçı, 
Cenk İldem, Sümeyye Boyacı ve Ali Sofuoğlu da eşlik etti. Tasarımları oluştururken kültürel 
motifleri kullandıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “İnanıyorum ki olimpiyat sürecinde 
kullanacağımız bu kıyafetler ayrı bir başarıyı ortaya koyacak. Sporcularımızı dünyanın en önemli 
tasarım ve markalarına emanet ettik. Tasarımları kültürümüzü yansıtan desen ve motiflerle 
birleştirdik. Şanlı bayrağımızın rengini Tokyo 2020 rengi olan lacivertle bir araya getirdik. Team 
Türkiye koleksiyonunun ilhamını köklerinden alan güçlü yaklaşımıyla sporcularımızın iletişimi 
açısından olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. 

“SPORCUYU HER TÜRLÜ İMKANLA BULUŞTURMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Olimpik oyuncu havuzunun her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Şu an 
itibarıyla 91 sporcumuz olimpiyatlar için kota aldı. Milletimiz bu haklı gururu yaşıyor. Sporcularımız 
için her türlü imkanı, altyapıyı sağlamak açısından tüm imkanlarımızı ortaya koyduk. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle spora ve sporcuya ciddi desteğiyle son 19 yılda tüm branşlarda 
bir tesisleşme hamlemiz oldu ve hala devam ediyor. Bu vesileyle güçlü bir altyapı sağladık. 
Sporcuyu her türlü imkanla buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Her geçen gün olimpik sporcu 
havuzumuz büyüyor ve gelişiyor. Sporcularımız da bizi her müsabakada gururlandırıyor. Bu işin 
hep birlikte meyvelerini toplayacağız. Sporcularımızın en büyük hayallerinden biri olimpiyatlara 
katılmak, ülkesini temsil etmek, kendisini hazırlamak. Sporcularımızın her biri bu süreçte ciddi 
başarılara imza attı. İstiklal Marşı’mızı gururla okuttular, bayrağımızı göndere çektiler, spor 
tarihimize zenginlik kattılar ve gelecek nesillere ilham kaynağı, rol model oldular. Tüm kalbimle 
inanıyorum ki Tokyo 2020’de de ülkemizi gururla temsil edecekler” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Team 
Türkiye Koleksiyonu’nun tanıtımına katıldı
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“GEÇMİŞTE SPORCUMUZ DAHİ OLMAYAN BRANŞLARDA ARTIK KOTAMIZ VAR”

Olimpiyatlar için alınan kotaların hemen hemen yarısının kadın sporcular tarafından alındığını 
belirten Bakan Kasapoğlu,‘’Hem olimpik hem de paralimpik branşlarda kota mücadelemiz 
devam ediyor, 2020 Tokyo’ya 17 olimpik, 8 paralimpik branşla katılacağız. Geçmişte sporcumuz 
dahi olmayan branşlarda kotalarımız var. Olimpikte 91, paralimpikte 62 kotamız var. Kotaların 
hemen hemen yarısı kadın sporcularımızdan oluşuyor. Bu bizler için ayrı bir gurur vesilesi. 
Kadınlarımızın bu başarısını bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte daha yukarılara taşımalıyız. 
Sporda da ayrı bir ivme kazandıran kadınların spora aktif katılımı, seyircisi değil etkeni olması 
bakanlık olarak kadın odaklı spor politikamızda en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bunda 
da Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ciddi emek ve gayret var” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITAN DESENLERLE OYUNLARDA YER ALACAĞIZ”

Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının sadece ülkelerin başarılarının değil aynı zamanda 
markalarının da yarıştığı organizasyonlar olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bakanlık 
olarak ‘Spor Türkiye’ vizyonumuzla tek çatı altında toplanıyoruz. Tüm stratejilerimizi birbiriyle 
bütün halde gerçekleştireceğiz. Sizlere tanıtacağımız Tokyo 2020 sporcularımızın giyeceği 
koleksiyonda bu marka stratejimizin bir uzantısı. Olimpiyatlar sürecinde kullanılacak bu 
koleksiyon için bakanlığımız ve arkadaşlarımız 2 yıldır yoğun bir çalışma halinde. Türkiye 
tekstilde de çok eşsiz bir tecrübeye sahip. İnanıyorum ki olimpiyat sürecinde kullanacağımız 
bu kıyafetler ayrı bir başarıyı ortaya koyacak. Sporcularımızı dünyanın en önemli tasarım ve 
markalarına emanet ettik. Tasarımları kültürümüzü yansıtan desen ve motiflerle birleştirdik. 
Şanlı bayrağımızın rengini Tokyo 2020 rengi olan lacivertle bir araya getirdik. Team Türkiye 
koleksiyonunun ilhamını köklerinden alan güçlü yaklaşımıyla sporcularımızın iletişimi açısından 
olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu anlamlı çalışmada emek harcayan herkesi 
tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Çok kıymetli sporcularımızın göğüslerinin üzerinde 
taşıyacağı şanlı bayrağımıza yakışır adil oyun anlayışıyla yarışacaklarına gönülden inanıyorum. 
Tüm sporcularımızın bugüne kadar olduğu gibi bir ve beraber olarak yanlarında olmaya devam 
edeceğiz. Heyecanlarını her koşulda paylaşmaya devam edeceğiz. Hep birlikte inanıyorum ki 
bu sevinci ve gururu paylaşacağız. Bu anlamlı yolda spor ailemize gönülden başarılar diliyorum” 
diyerek sözlerini noktaladı.
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Dr. Beytullah DÖNMEZ
TGF Eğitim Kurulu Üyesi

ANTRENMANA HAZIRLIK VE ANTRENMANIN UYGULANMASI 
(Pedagojik Bir Yaklaşım)

1.GİRİŞ
 Bir antrenörün antrenman ortamındaki başarısı antrenman öncesi hazırlığının yeterli olmasına bağlıdır. 
Antrenman öncesi hazırlığın en önemlisi, antrenörün o antrenman saati içinde yapacağı etkinliklerin planını hazır-
lamasıdır. İyi bir antrenman planı hazırlayan antrenör bu planı izleyerek antrenmanı uyguladığı takdirde, güreşçisi-
nin öğrenmesini gelişmesini sağlayabilir.

2. ANTRENMAN ÖNCESİ HAZIRLIK-ANTRENMAN PLANI HAZIRLAMA
 “Çalışmalarını planla, planların için çalış” işin planlanması gereği için söylenen bir sözdür. Her türlü 
eğitim-öğretimde de aynı yaklaşım söz konusudur. Antrenman planı hazırlama pek çok antrenöre ya gereksiz ya da 
çok kolay bir işmiş gibi gelebilir. Oysa antrenörün başarısı iyi bir planın izlenmesine bağlıdır.

 Antrenman planı antrenörün antrenman boyunca güreşçilerine neleri ve nasıl öğreteceğini gösteren bir 
rehberdir. Antrenman planı antrenmanın bir taslağıdır. Antrenman planı katı kurallarla çevrili değil bir ölçüde esnek 
olmalıdır. Antrenör şatlara göre planda değişiklikler yapabilmelidir.

 Antrenörün iyi bir antrenman planı hazırlayabilmesi için özellikle şu üç hususta akla gelebilecek tüm so-
ruların cevaplarını vermesi gerekmektedir. Bu sorular antrenör/antrenörler tarafından çoğaltılabilir. Bu sorulardan 
bazıları şunlardır

1- Antrene edeceğiniz güreşçilerin özellikleri nelerdir (Aile, sosyal, ekonomik vb.)?

Antrenmanı hangi yaş grubundaki güreşçilere uygulayacaksınız? Guruptaki güreşçilerin fiziksel, duy-
gusal ve bilişsel düzeyleri nelerdir?

2- Öğreteceği teknik/tekniklerin özelliği nedir? Tekniğin ve benzeri uygulamaların öğretimi özel bir 
yaklaşımı ya da yöntemi gerektiriyormu? O günkü uygulamanın tüm antrenman programı içindeki 
yeri ve değeri nedir?

3- Antrenman sırasında sahip olunacak koşullar nelerdir? Tekniklerin öğretimi için ne kadar süre ay-
rılmıştır? Antrenman sabah veya öğleden sonra mı?  İklim koşulları nedir? Antrenman için nasıl bir 
minder/salon kullanılacaktır? Isı ve gürültü durumu nedir?

Antrenör bu ve benzer durumları, koşulları iyice bildikten sonra antrenman planını yapmaya geçmelidir. 
İyi bir antrenman planında dört aşamanın olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar sırayla;

1- Etkinliğin belirlenmesi,

2- Amaçların gerçekleştirlmesi,

3- Antrenman sırasında izlenecek basamakmaklar (Hazırlık, sunu, uygulama, değerlendirme),

4- Antrenmanlarda kullanılacak görsel-işitsel/fiziksel uygulamalar için değerlendirilecek olan mevcut 
materyallerdir.
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Antrenman planı antrenörün kendisi için ve belli bir antrenman saatinde kullanmak üzere hazırladığı bir materyaldir. 
Bu nedenle antrenman planının başında o planın kullanılacağı kulüp, okul, kamp, yaş katagorisi, süre ve o planı ha-
zırlayan antrenörün adı yer almalıdır.

2.1. KONUNUN BELİRLENMESİ

 Antrenman planında belirtilen sürede işlenecek konu açıkça yazılmalıdır. Örneğin, “ “Serbest güreşte dal-
malar” iyi bir konu başlığı yazımı değildir. Dalışlar bir antrenman saatinde işlenemeyeceğine göre  o antrenman saa-
tinde işlenecek olan dalma/dalmaları konu başlığı olarak belirtilmesi gerekir. Örneğin “ İç ve dıştan dalmalar” gibi.

2.2. KONUNUN YAZILMASI

 Güreşçilerin antrenman sonunda neleri öğrenmesi, neleri bilmesi bekleniyorsa bunlar tek tek ayrıntılı amaç-
lar şeklinde yazılmalıdır. Amaçlar açık ve öz olmalıdır. Güreşçiye konunun öğretilmesindeki amaç göz önünde bu-
lundurularak antrenman sonunda kazanması beklenen her bir husus ayrı ayrı amaçlar halinde belirtilmelidir. Bunlar 
bilgi düzeyi yanında, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde de ifadelendirilmelidir.

 Örneğin, bu antrenmanına ilişkin öğretim-öğrenme etkinlikleri sonunda güreşçiler,

a) ……………………………………bilir.

b) ……............ve ………………..kavrar.

c) ………………………………….anlar.

d) …………………………………..uygular.

e) ……………………………………. Örnekler gibi… 

2.3. ANTRENMAN SIRASINDA İZLENECEK BASAMAKLARIN DÜZENLENMESİ

      Hazırlık : Antrenörün güreşçisini antrenmanın başında çalışmaya hazır hale getirmesi gerekir. Bunun için herşey-
den önce güreşçiye  o antrenmandaki konuyu niçin öğrenmesi gerektiği açıklanmalıdır. Antrenmana iyi bir başlangıç 
yapmak güreşçilerin konu ile ilgilenmelerine neden olacaktır.

   Sunu : Antrenman planının önemli aşamalarından biri bilgilerin gruba takdimi yani “sunu” basamağıdır. Güreş-
çilere o günkü antrenman ile ilgili her şey bu basamakta verilmelidir. Bu basamakta ayrıntılı bilgiler kesinlikle yer 
almamalıdır. Her şey basitten karmaşığa doğru kilit kavramlar şeklinde anlatılmalıdır.

  Uygulama : Sununun bitiminde konunun kısaca bir özetini, genellemesini ve uygulamasının yapılması gerekmekte-
dir. Bu aşamada antrenör güreşçinin anlayamadığını düşündüğü ya da önemli gördüğü hususları bir kez daha tekrar-
lama imkanına kavuşur. Güreşçilerde konunun işlenmesi sırasında akıllarına gelen, ama sorma fırsatı bulamadıkları 
soruları sorma şansı elde ederler.

Değerlendirme : Her etkinlikte olduğu gibi antrenman planının da son aşaması değerlendirmedir. Antrenörün ant-
renman planının başında yer alan amaçlara antrenman sonunda ne ölçüde ulaştığını görmesi gerekmektedir. Bunun 
içinde ne tür bir değerlendirme sistemi kullanacağına önceden karar vermelidir. Değerlendirme kısa süreli olmalıdır. 
Örneğin tekniklerin kısa tekrarı, teorik konuların ise kısa soru cevap şeklinde açıklanması, öğrendikleri hakkında kısa 
not çıkarmaları vb. huşular uygulanabilir.

Görsel-İşitsel ve Fiziksel Araçların Belirlenmesi :  Antrenör antrenman süresince kullanacağı araçların listesini ön-
ceden antrenman planına yazmalıdır. Antrenmana başlamadan bu listeye bakarak gerekli araçları antrenman alanına 
yerleştiren bir antrenör antrenman süresinin bir kısmını araç sağlamak için harcamayacağı için, güreşçinin ilgisini de 
üzerinde tutabilir. Ayrıca bu kısımda rol model olmaları açısından güreşçilere milli tarih ve kültürel şahsiyetlerden, 
şampiyonlardan, spor, güreş ile ilgili kitap, makale vb. güreşçilere tavsiye edilebilecek materyaller listesinin yer al-
ması daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyecek güreşçilere anında yardımcı olma imkanı sağlayacaktır.
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ANTRENMAN PLANI ÖRNEĞİ

(Tarih :……………………..)

                                                                                         Antrenör Adı ve Soyadı : ………….

Okul/Klüp            : ………………………….

YaşGrubu/Seviye : …………………………

Süre                      : ………………………….

Konu                     :…………………………..

Amaç                     :………………………….

                             1.HAZIRLIK

                               (Güreşçinin hazırlanması)

                            ……………………………………….

                            ……………………………………….

                            ……………………………………….

                            2. SUNU

                                    (İşlenecek konunu takdimi, konunun alt bölümleri, hatırlanacak   

                                     önemli noktalar, kilit kavramlar, anahtar sorular, kurallar vb. hususlar)

                                …………………………………………………….

                                ………………………………………………………

                            3. UYGULAMA

                                ( Özetleme-tekrarlama, karşılaştırma, genelleme vb. hususlar)

                                …………………………………………………………….

                                ……………………………………………………………...

                             4. DEĞERLENDİRME 

                                 ( İşlenen konulara yönelik güreşçinin edindiği kazanımların ölçülmesi)

                                  ………………………………………………………………………..

                                  ……………………………………………………………………….. 

                              5. GÖRSEL-İŞİTSEL-FİZİKSEL ARAÇLAR

                                   ( Antrenmanda kullanılacak araçların, görsel ve yazılı kaynak materyal

                                      vb. güreşçi için tavsiye edilen hususların listesi)

                                  ……………………………………………………………………………

                                 ……………………………………………………………………………. 
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3. ANTRENMANIN İŞLENMESİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLKELER    
 İyi bir antrenman iyi bir planlama, iyi disipline edilmiş bir güreşçi grubuna ve iyi bir sunuya dayanır. Ve-
rimli bir antrenman öncesi hazırlık ve planlama yapan antrenörün antrenmanı uygularken başarılı olabilmesi için şu 
ilkelere dikkat etmesi gerekir.

1- Konuyu İyi Bilme : Bilgi bakımından kendini çalıştırdığı gruptan bir adım ileride tutmak iyi bir öğretim 
için yeterli değildir. Konu/konular ilerledikçe güreşçinin sorularını anında cevaplayan bir antrenör antren-
manın akışının bozulmamasını sağlar.

2- Güreşçilerin İlgisini Çekme ve Antrenman Boyunca Sürdürme : Antrenman başladığı andan itibaren 
güreşçilerin bazıları başka şeyler düşünüyor olabilir.  Ya da belli noktadan sonra güreşçilerin antrenmanla 
ilgisi kopabilir. Antrenörün görevi antrenmanın başında güreşçilerin ilgisini çekmek ve bunu antrenman 
boyunca sürdürmektir. Bu husus da antrenörlere şu tavsiyede bulunulabilir.

a. Gayretli ve istekli olunuz.
b. Kişisel tecrübelerinizden bahsediniz.
c. Her bir antrenmanda geçmiş tecrübelerden yararlanın. Antrenmanı güreşçilerin ihtiyaçları ile 

bağlantısını kurarak planlayın.
d. Öğretimi/uygulamaları kolaylaştırın.

4. İÇERİĞİ TEK VE ANLAMLI BİR SIRA İLE SUNMA
 İçeriğin düzeninde güreşçiler için çoğu kez öğretilenlerin çok yeni oldukları ve daha önce hiç karşılaşmadıkları 
(özellikle güreşe yeni başlayanlar için) gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Anlamlı bir sıra ile verilen içeriği 
güreşçiler daha iyi anlayacak/ uygulayacaklar ve uzun süre akılda tutup beceri haline getireceklerdir.

5. KONUYU BÜTÜN OLARAK VERME 
 Her alt teknikler işlendiğinde diğer alt tekniklerle ilişkisi belirlenirse güreşçi bunların bütününe ne kattığı 
nasıl yerleştiği konusunda fikir sahibi olabilir.

6. GÜREŞÇİYİ DÜŞÜNMEYE YÖNELTME  
 Güreşçiyi düşünmeye yöneltmenin dört temel yolu vardır. Sorular, tartışmalar, disiplin ve yaptırma. Güreş-
çiyi düşündürmenin en yaygın yolu soru sormaktır. Bunu yanında tartışmak suretiyle de güreşçiler düşündürülebilir.
 Belli bir teknik üzerinde tartışma, iyi bir disiplin de güreşçilerin düşünmesine yardım eder. Güreşçileri dü-
şündürmenin belki de en önemli yolu onlara öğretilen teknikleri onlara tekrar ettirmektir. Bu yol hiçbir zaman ihmal 
edilmemelidir.

7.HAREKETLİ OLMA  
 Antrenörün antrenmanda hareketli olması sürekli yer değiştirmesi aralarda gezinmesi gerekir. Bunun iki 
önemli nedeni vardır. Hareketli olma güreşçilerin ilgisini uyanık tutmaya yardım eder. Hareketli olmayı ilgiyi uyanık 
tutmak için uygularken bir aktör gibi hareket etmek gerekir. Vücut hareketleri ve çeşitli jestlerin uyumu güreşçileri 
etkiler. Aşırı hareketliliğin hiç hareket etmeme kadar kötü bir davranış olduğu unutulmamalıdır.
 Sonuç olarak başarılı olmak isteyen bir antrenör gelişmelere açık, insanı tanıyan ve sabırlı bir kişi, öğrenme/
öğretmeye yönelik pedegojik planlamaları yapabilen kişi olmalıdır. Bilinmelidir ki yukarıda belirtilen hususlara dik-
kat eden, antrenman planındaki aşamaları izleyen bir antrenörün öğretim ve uygulamalar da başarısı yüksek olacaktır. 

Yararlanılan Kaynaklar :

1- Özyürek, Leyla. Öğretim İlke ve Yönleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını No: 124, 
Ankara :1983

2- Varış, Fatma. Eğitim Program Geliştirme “ Teori ve Teknikler. ”Ankara Üniversite Eğitim Fakültesi Yayın-
ları No:75 Ankara : 1978 

3- Taşpınar, Mehmet. Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri. Edpe Yayıncılık Ankara : 2014
4- Doğan, Hıfzı. Analiz ve Program Hazırlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, An-

kara : 1990
5- Kısakürek, A.Mehmet. Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Geliştirilmesi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakül-

tesi Dergisi C. Sayısı 1.1983 
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AVRUPA’NIN 10. HARİKASI RIZA KAYAALP

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 
altın madalya kazanan milli 

güreşçi Rıza Kayaalp, “Tüm 
organizasyonlarda altın madalya 
nasip oldu. Olimpiyat eksik. Olimpiyat 
madalyasını alıp, Allah nasip ederse 
çoluk çocukla huzurlu bir yaşam 
sürerim” dedi.
Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa 
Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan mil-
li güreşçi Rıza Kayaalp yurda dönüş yaptı. İstanbul 
Havalimanı’na Polonya’dan gelen Kayaalp, havali-
manında basın mensuplarına açıklamalarda bulun-
du. Büyük bir şampiyonluğu ülkesine kazandırdığı 
için mutlu olduğunu söyleyen Kayaalp, “Zorlu bir 
yılı geride bıraktık. Olimpiyat iptal oldu, organi-
zasyonlar iptal oldu. Benim için iyi oldu bu, sakat-
lıklarım vardı. Onlara yoğunlaştım ve tekrardan 
yenilenip mindere dönmek istiyorum demiştim. 
Milli takım kamplarımızı ve büyük turnuvalarını 
iyi değerlendirdim. Orada güzel maçlar yaparak 
tekrardan formumu geri sağlamış oldum. Avrupa 
Şampiyonası’na daha ümitli şekilde gittim. 10. kez 
şampiyon olma hedefim vardı. Rakiplerimle iyi mü-
cadele ettim finale kadar. 3 rakibimi de tuşladım. 
Finalde de 3-1 yenerek aldım. Daha farklı olabilirdi 
daha dikkatli olsaydım. Attığım tek kolda 4 puan-
lıktı, itiraz etsek kazanırdık. 1-0 da olsa önemli olan 
galip gelmekti. Olimpiyat yolunda bir moral olar-
ak görüyordum burayı. O morali de almış oldum. 
Daha istekli ve arzulu şekilde 3 ayı değerlendire-

ceğim” dedi.

“Hedefim Olimpiyat madalyasını kazanmak”Tokyo 
Olimpiyatları ile ilgili konuşan Kayaalp, “Tek hayalim 
piramidin son taşı derim Olimpiyat için. Almadığım 
güreş adına altın madalya kalmadı. Düzenlenecek 
tüm organizasyonlarda altın madalya nasip oldu. 
Olimpiyat eksik. Olimpiyat madalyasını alıp, Al-
lah nasip ederse, çoluk çocukla huzurlu bir yaşam 
sürerim. Nasibimizde varsa gereken çalışmaları, 
hazırlıkları yapalım, ondan sonra tevekkül edelim 
ve mücadele edelim. Olursa ülkem ve benim için 
güzel olur” diye konuştu.

“Kızımın mutluluğunu görünce şampiyonluk her 
şeye değdi ”Çocuğunun kendisini görünce sevin-
mesi görüntülerinin sosyal medyada gündem ol-
masıyla ilgili açıklamalar yapan milli güreşçi, “Kızım 
8. ayını dolduracak. Artık tanımaya da başladı ba-
basını. Devamlı görüşüyoruz görüntülü olarak. 8 ay 
oldu ama bunun 4-5 ayını kamplarda geçirdim. 5 
ay ayrı kaldık. 1 aydır son kamptayız. Tabii ki onun 
öyle mutlu olduğunu görünce her şeye değdi bu 
şampiyonluk. Hep hayalimdir çocuğumun beni 
izlemesi, şampiyonluklarımı görmesi. Küçük de 
olsa, bir şeyler algılayamasa da onun ufak sevinci 
beni mutlu etti” şeklinde konuştu

“Karelin’in rekorunu egale edebilmek gurur ver-
ir”Rus eski güreşçi Aleksandr Karelin’in rekorları 
hakkında konuşan Kayaalp, “O çok büyük ve efsane 
bir güreşçi. Biz öyle büyük bir güreşçinin şampi-
yonluğuna yetişemeyiz. Avrupa rekorunu yetişe-
bilmek, bilmiyorum vücudum el verirse büyük bir 
gurur. Bazen yanlış yorumluyorlar. Öyle büyük bir 
güreşçinin Avrupa rekorunu egale edebilmek ben-
im için gurur verir.”
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YASEMİN ADAR,
TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇTİ...

Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

öğrencisi Dünya ve Avrupa Şampiyonu 
milli sporcu Yasemin Adar, Dünya 
Güreş Birliği tarafından düzenlenen 
şampiyonada altın madalya kazanmanın 
mutluluğunu yaşıyor.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avru-
pa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 76 kiloda 
ülkemizi temsil eden milli sporcu Yasemin Adar, 
final müsabakasında karşılaştığı Avusturyalı rakibi 
Martina Kuent’i göz dolduran bir mücadelenin so-
nucunda 6.1 yenerek, bir kez daha “Avrupa Şampi-
yonu” oldu.

Ata sporunda bir çığır açarak, Türk güreş tarihine 
ismini “altın” harflerle yazdırma başarısı gösteren 
ve ülkemizde kadın güreşinin sembolü haline ge-
len milli sporcu, elde ettiği yeni başarısı ile birlikte 
üst üste 4. kez “Avrupa Şampiyonası”nda şampiyon 
olarak zirvedeki yerini korumayı başardı. Adar ayrı-
ca, 2019 yılında gerçekleşecek Dünya Güreş Şampi-
yonası öncesi sergilediği bu performansıyla büyük 
beğeni topladı.

Türkiye’ye adını, 2016 yılında Letonya’nın başken-

ti Riga’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 
kazandığı altın madalya ile duyuran sporcumuz, 
organizasyon tarihinde Türkiye’nin ilk kadın güreş 
şampiyonu unvanını elde etmiş, 2017 yılına ge-
lindiğinde ise Paris’te gerçekleşen Dünya Güreş 
Şampiyonası’nda adını yazdırdığı final müsab-
akasında Belaruslu rakibini yenerek, Türkiye’nin 
kadınlarda dünya şampiyonluğu sevincini yaşayan 
ilk kadın güreşçisi olmuştu.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU İÇİN TÜM 
GAYRETİ GÖSTERECEĞİM’

Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından tek 
hedefinin Olimpiyat şampiyonu olarak, Türk kadın 
güreş tarihinde bir ilke imza atmak olduğunu be-
lirten Adar “Son yıllarda tüm şampiyonalarda büyük 
başarılara imza attık. Şimdiki hedefim, 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda ülkem adına en iyi sonucu elde 
etmek. Bu konudaki hazırlıklarımız ve çalışma-
larımız tüm hızıyla devam ediyor. Sadece orada ol-
mak değil, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdır-
mak istiyorum. Bu beni daha çok motive ediyor. 
Olimpiyat şampiyonluğu için elimden gelen tüm 
gayreti göstereceğim. İnşallah bu gururu hep bir-
likte yaşayacağız” dedi.
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AVRUPA’NIN 8. HARİKASI TAHA AKGÜL

Polonya’nın başkenti Varşova’da 
düzenlenen Avrupa Güreş 

Şampiyonası’nda mindere çıkan milli 
güreşçi Taha Akgül 8’inci kez Avrupa 
şampiyonu oldu.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ASKİ Sporlu milli 
güreşçi Taha Akgül, 125 kilo finalinde Rus Sergei 
Kozyrev’u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçi ilk tur maçında dünya şampiyonu 
Gürcü Geno Petriashvili’yi 6-1 yenerek çeyrek fina-
le yükseldi. Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz 
Kosciolek’i de 6-1 mağlup eden Taha, yarı finalde 
Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşılaştı. Rakib-
ini 4-0’la geçen olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, 
adını finale yazdırdı. Finalde Gençlik Olimpiyatları 
şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan mil-
li güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin 
agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı 
ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8’inci 
Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK 
TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 
şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül’ü telefon-
la arayarak tebrik etti.

Milli güreşçi Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
“Sesinizi duymak moral veriyor. İnşallah olimpiyat-
ta da elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim” 
dedi. 

Taha Akgül: 8’inci kez Avrupa şampiyonu oldum, 
bu serbest güreşte bir rekor

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avru-
pa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan mil-
li güreşçi Taha Akgül serbest stil 125 kiloda 8’inci 
kez Avrupa şampiyonu oldu. Taha Akgül, 8’inci kez 

Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir 
rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah’ım 
inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip 
eylesin dedi.

Antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşen 
ve köprücük kemiğinin çıkması sonucunda bağları 
kopan milli güreşçi 1,5 yıldır hiçbir müsabakaya gir-
mediğine vurgu yaparak, “Bu benim için çok büyük 
bir handikaptı ama hamdolsun bu Avrupa şampi-
yonası, Tokyo Olimpiyatları’nın provası niteliğind-
eydi. Çok güzel müsabakalar yapmak nasip oldu. 
1,5 yıldır kendimi şartladım. Hedefim tabii ki ikinci 
kez olimpiyat şampiyonluğuydu ama burası da be-
nim için çok büyük motivasyon olacaktı. Özellikle 
sıkletimin Avrupa’daki en iyi 4 rakibiyle güreşmem 
onları yenmem benim için çok büyük moral oldu 
ve ezici bir üstünlükle onları yenmem de çok büyük 
moral oldu” diye konuştu.

“HEDEFİM İKİNCİ KEZ OLİMPİYAT 
ŞAMPİYONLUĞU”

2012 Rio Olimpiyatları’nda altın madalyanın sahi-
bi olan Taha Akgül, yaptığı açıklamada, Tokyo’da 
düzenlenecek olimpiyatlarda da bu başarısını 
tekrar etmeyi hedeflediğini belirterek, “8’inci kez 
Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir 
rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah’ım 
inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip 
eylesin. Hedefim şimdi ikinci kez Tokyo’da olimpi-
yat şampiyonluğu. Bana mesaj atan, dua eden her-
kese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 
aradı. İlk arayan kendisiydi. Kendisine çok teşekkür 
ediyorum, ellerinden öpüyorum. Kendisi bizi te-
brik etti. Belediye başkanımız, Spor Bakanımız sağ 
olsunlar arayanlar kendileriydi. Arayan soran destek 
olan herkese teşekkür ediyorum, bize dua etmeye 
devam etsinler” ifadelerini kullandı.
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Grekoromen Güreş Milli Takım 
Antrenörü Salih Bora, Öğrencilerle Bir 
Araya Geldi

Grekoromen Güreş Milli Takım antrenörü Salih Bora, Bartın 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 
öğrencileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. 
Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun’un da katıldığı 
söyleşi yaklaşık 2 saat sürdü. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü 
Salih Bora, “Antrenörlük işi zor iştir, öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilerden gelen soru üzerine güreşe başlama hikayesini anlatan Salih Bora, “Türkiye bizim 
dönemimizde herhangi bir spora başlamak tesadüf işiydi. 10 Kasım’da İstanbul’da, birkaç çocuk yanıma 
gelerek senin fiziğin uygun, 48 kiloda kimse yok bizim okul takımına gelir misiniz dediler. Ben de gittim, 
katıldım. Ot minderler üzerinde antrenman yapıyorduk. Aradan 52 sene geçti, şimdi buradayız” diye 
konuştu.

“GÜREŞ BRANŞININ BAŞARISINI ÖLÇMEK İÇİN OLİMPİYATLARA BAKMAK YETERLİ”
Alt yapının koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Salih Bora, “Güreşte minik, yıldızlar, gençler, U23 ve 
büyükler kategorisinde milli takımımız var. Her kategorinin birbiriyle bağlantısı var. Sistem olarak A milli 
takım ve U23 milli takımını bir arada çalıştırıyoruz. Güreş branşının Türkiye’de ne kadar başarılı olduğunu 
gördüğümüz için olimpiyata bakmamız yeterli. Güreş, Türklerin milli sporudur. Bugün dünyada Rusya, 
Özbekistan, Türk Cumhuriyetleri olsun o adına güreşen sporcular da Türk. Türkler bu spora doğuştan 
meyilli, fizik yapısı uygun” ifadelerini kullandı.

“GÜREŞİN KURALLARI DEĞİŞTİKÇE ANTRENMAN SİSTEMLERİ DE DEĞİŞTİ”
Yıllar içerisinde güreşte kuralların ve sistemlerin değiştiğini ve bu nedenle antrenman metotlarında da 
değişiklikler olduğunu vurgulayan Salih Bora, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güreş bizden önceki dönemlerde 25 dakika yapılıyordu, sonra 12’ye 9’a indi şimdi 6 dakikada. Güreş 
kuralları devamlı değişiyor. Kurallar değiştikçe güreş sistemleri, uygulamaları değişti. Teknoloji çok ilerledi, 
eksiden biz yaptığımız müsabakaları, rakiplerimizin müsabakalarından bilgi sahibi olamıyorduk, şimdi her 
şeye hakimiz, sahibiz. Özellikle rakibimiz olacak sporcuyu kendi sporcumuzla birlikte izliyoruz. Hangi 
taraftan güreşiyor, hangi teknikleri kullanıyor biliyoruz. Kamplarımızda, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz 
ve masörlerimiz var. Artık her şey dönüştü.”

“HEM OKUL HEM SPOR HAYATINI BİRLİKTE YÜRÜTMEK ÇOK ZOR”
Öğrencilerden gelen soru üzerine, eğitim hayatını sürdüren milli sporcuların hem okul hem spor arasında 
zorlandıklarını belirten Salih Bora, “Çocuklar kampa geliyorlar, çok yoğun antrenman programında 
çalışıyorlar. Bazen günde 3 antrenman yapıyorlar ama aynı zamanda okulları da devam ediyor. Hem okul 
hem spor hem de özel hayat cidden onları çok yoruyor. Nasıl bir düzen, sistem oturtulmalı bilmiyorum” 
diye konuştu.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha 
Akgül, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan spor müşa-
virliğine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla; Cumhur-
başkanlığı danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Konseyi üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yer 
aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan spor müşa-
virliğine, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi 
Taha Akgül getirildi.

Milli Güreşçi Taha Akgül, 
Spor Müşavirliğine Atandı
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Prof. Dr. Recep GÜRSOY
TGF Eğitim Kurulu Üyesi

DOLAŞIM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

DOLAŞIM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

Dolaşım sistemi kan, kalp kası ve kan damarlan
tarafından oluşturulmuştur. Kalp merkezde yer alırken, kalpten
çıkan damarlar tekrar kalbe dönerek kanın taşınmasın, sağlarlar.
Dolaşım sistemi kalın damarlar içinde belli bir basınç altında
dolaşımını sağlayarak hücrelerin iç ortamdan madde alışverişini,
beslenmesini, onarımını sıcaklığının vücuda dağılımını ve
hormonlarla birlikte çeşitli maddelerin ve oksijenin taşınmasını
sağlamaktadır.
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KALP KASININ YAPISI
Kalp göğüs boşluğunda, iki akciğer arasına (mediastinum) yerleşmiş kas ve

zarlardan yapılmış içi boş bir organdır. Çizgilidir. istem dışı çalışmaktadır. Aktin ve miyozinin
dağılımı ve düzeni çizgili kaslardaki gibidir. Kalp dört odacıktan meydana gelmiştir. Bu
odacıkların üstteki ikisine artrium (kulakçık), alttaki ikisine ise ventrikül (karıncık) adı verilir.
Bunlar da kendi arasında sağ ve sol olmak üzere yine iki ayrı bölüme ayrılır.

Kulakçıklar kanı kalbe alarak karıncıklara geçirirken, karıncıklar ise kanı
damarlara yani vücuda pompalarlar. Kanın vücuda gönderilmesi (pompalanması) iki ana
damar sayesinde gerçekleşir;
1. AORT
2. ARTERİA PULMONARİS

Aort sol karıncıktan çıkan ve 02 ile zengin olan kanı tüm vücut dokularına dağıtan
arter sistemi iken, arteria pulmonaris ise sağ karıncıktan çıkan ve C02 ile doymuş kanı
02'lenmesi için akciğerlere götürülmesini sağlar. Kulakçıklar ile bağlantısı bulunan ve kanın
kalbe girişini sağlayan damarlar ise, vena cava superior, vena cava inferior ve vena pulmonaris
ana toplar damarlarıdır. Sağ kulakçığa vena cava superior ve vena cava inferior aracılığı ile C02
konsantrasyonu artmış kan alınırken, sol kulakçığa ise vena pulmonaris aracılığıyla 02
konsantrasyonu artmış temiz kan alınmaktadır.
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KALBİN UYARI VE İLETİ SİSTEMİ
Kalp kendisini uyaran tüm sinirleri kesilse dahi kasılmaya devam eden

bir organdır. Kalp dokusu, uyarıları kalbin her tarafına yayan bir ileti sistemine
sahiptir ve pacemaker (tempo başlatıcı) adı verilen bir takım yapılardan
oluşmuştur. Kalpte sırasıyla uyan iletmeye yarayan yapılar,
SA düğümü (sinatrial),
AV düğümü (atrioventriküler),
His demeti,
His demetinin sağ-sol dalı.
Purkinje sistemi veya lifleridir 

SA düğümü dakikada 70-80, AV düğümü 40-60, his demeti ve purkinje lifleri ise 
daha düşük hızlarda kendiliğinden uyarı oluşturma yeteneğine sahiptirler. 

KALP KASININ KASILMASI
Kalp kasının kasılması SA düğümünden çıkan bir sinir uyarısının kalp kasında

yayılması sonucu oluşan bir sistol ve bunu takip eden diyastolu kapsamaktadır. kasılma
(sistol) ve gevşeme (diastol) olmak üzere iki çeşit hareket görülür. Kulakçık kasılırken kan
karıncığa, karıncık kasılırken atardamarlara pompalanır. Kulakçık ve karıncıkların
çalışması birbirine zıttır. Kulakçıklar kasılırken karıncıklar gevşer, karıncıklar kasılırken,
kulakçıklar gevşer.

1.Sağ Koroner 
2. Sol Ön İnen Dal 
3. Sol Sirkumfleks
4. Superior Vena Kava 
5. İnferior Vena Kava 
6. Aort 
7. Pulmoner Arter 
8. Pulmoner Ven
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KALP VE EGZERSİZ
Kalp ve dolaşım sisteminin görevi gerekli kan

akımını sağlayarak vücut dokularının beslenmesini ve
hemostasisini sağlamaktır. Kalbin kan
pompalayabilmesi ve kanın taşıma özellikleri ile birlikte
hemostasis sağlanmakta ve özellikle egzersiz ile artan
metabolik gereksinimler karşılanabilmektedir. Aktif
kasların O2 kullanımı artar ve daha çok besin
maddelerinin kullanımına ihtiyaç duyulur.

Metabolik süreçler hızlanarak ve daha çok
atık madde oluşturulur. Özellikle sıcak havada yapılan
uzun süreli egzersizlerde vücut ısısı ve terleme artar.
Şiddetli egzersizlerde ise H+ iyonlarının kandaki ve
kastaki yoğunluğu artar ki; bu da kan pH'ının düşmesine
neden olur. İşte bu gereksinimleri karşılamak ve
egzersize adapte olmak için kardiovasküler sistemde
değişiklikler (adaptasyon) gerçekleştirmek zorundadır.

Fiziksel egzersizlere dolaşım sisteminin uyumu
yaş, cinsiyet ve kondisyon gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Egzersizde artan metabolik gereksinimler ise kalp atım
sayısı, kalp atım hacmi ve kan akımının artışı ile
sağlanabilmektedir.

KALP ATIM HIZI VE ÖNEMİ
Kalbin bir dakikadaki vuruş sayısıdır. 72 atım/dk ortalama kalp atım hızı olarak

kabul edilir. Ancak, istirahat kalp atım hızı sporcularda daha düşüktür. kalp atımı bazı
faktörlerden etkilenir.

Yaş: Doğum sonrası 130 atım/dk'dan, ergenlik sonrası 72 atım/dk'ya düşer.Yaşla birlikte 
düşer. 220-40 = 180 atım/dk'dır.

Cinsiyet : Erişkin bayanların KAH'ları erkeklerinkinden 5-10 atım/dk daha yüksektir.

Duruş: Vücudun pozisyonuda KAH'ı etkiler. Yatar durumdan ayağı kalkılınca KAH'da 10-12 atım/dk'lık
bir atış görülür.

Yiyecek Alımı: Sindirim sırasında KAH yüksektir. Bu yüzden yemek sonrasında hemen egzersiz 
yapılması uygun değildir.

Heyecan ve Duygular: Heyecan, sevinç, üzüntü v.b KAH'ı artırır.
Vücut ısısı: Vücut ısısının artışı KAH'ı artırır.
Çevresel Faktörler: Hava sıcaklığı egzersiz sırasında KAH ve kardiovasküler sistemi etkiler. sıcaklığa
bağlı olarak KAH 10-40 atım/dk artabilir. Ayrıca nem ve hava akımı da KAH'ı etkiler.
Sigaranın Etkisi: Araştırmalar bir tek sigara içmenin bile istirahat KAH'ın yükselmesine sebep olduğunu
ortaya koymuştur .

Egzersiz ve Antrenmanın Etkisi: Egzersizde kalp  atım hızı  egzersizin  şiddetine bağlı olarak 
artış gösterir. Bu artışın nedeni dokudan artan 02 ve metabolik ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. 
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EGZERSİZİN BAŞLANGICINDA KALP ATIM HIZI
Egzersizin başlaması ile birlikte KAH hızla

yükselir. Sempatik nöronlar yoluyla böbrek üstü
bezinde (adrenal medulla) norepinefrin adı
verilen hormonun salgılanır ve S.A düğümü
uyarılır ve böylece kalp atım hızı artırılır.

EGZERSİZİDE KALP ATIM HIZI
Egzersizin başlaması ile birlikte artan

KAH ve buna bağlı olarak kalp debisinde önce
hızlı bir yükselme görülür. Egzersiz hafif veya orta
şiddette ise KAH 30-60 sn içerisinde belirli bir
seviyeye erişir ki buna metabolik denge durumu
yada steady state adı verilir. Eğer egzersizin
şiddeti yüksek ise (Basal metabolik oranın 10
misli) KAH egzersizin sonuna kadar yükselir.

EGZERSİZ SONRASINDA KALP ATIM 
HIZIEgzersiz sonrasında ilk 2-3 dk'da KAH hemen hızla yavaşlar. Buna neden

ise Va-gus siniri (parasempatik) yoluyla S A düğüme gönderilen uyarılardır. Bu
hızlı yavaşlamadan sonra daha yavaş bir KAH düşüşü görülür ki, bu yavaş düşüş
düzeyi ve süresi yapılan egzersizin şiddeti ve sporcunun kondisyonu ile doğru
orantılıdır.

ANTRENMANIN EGZERSİZ KALP ATIM HACMİNE ETKİSİ
Sporcuların istirahat ve egzersizde atım hacimleri yüksektir.Egzersize

başlanılması ile atım hacminde artış görülür.Maksimum atım hacmine MaxV02
tüketiminin %40-50'sinde ulaşılır. Bu da 120-140 kalp atım hızında gerçekleşir.
Sedanterlerde istirahatten egzersize geçilmesi kalp atım hacminde az bir artışa
neden olur. Bireylerde kalp debisi artışı daha çok kalp atım hızının artışına
bağlıdır.

Sporcularda ise kalp debisinin artışı
hem atım hacminin hem de kalp
atım hızının artışına bağlıdır. Ayrıca
üst düzeyde sporcularda 02
taşınmasını etkileyen faktör atım
hacmidir. Sporcularda egzersizdeki
kalp atım hacmi artışı istirahat atım
hacminde %50-60'lık bir artışa
karşılık gelir.

8 haftalık aerobik bir antrenmanla sedanterlerde atım hacmi muayyen 
bir derecede geliştirilebilir.
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%70-80 MaxV02 şiddetinde yapılan el ve bacak
egzersizlerinde 02 tüketimleri karşılaştırılırsa el ile yapılan (üst
eksremite) egzersizlerinde daha yüksek 02 tüketimi olduğu
görülür.Ayrıca bu egzersizlerde kalp atım hızı ve akciğer
ventilasyonu da alt ekstremite egzersizlerine göre daha yüksektir.
Bunun sebebi kolların daha az kas kitlesine sahip olmasıdır.
Dolayısıyla bu kaslara bacaklara göre daha az kan akımı ve 02
taşınması söz konusudur. Buna rağmen aynı egzersiz şiddetinde
kollarda daha çok 02 tüketimi olduğu görülür. Bunun nedeni postüre
ve kol hareketlerinin ekonomik olmayışına bağlıdır.

Kol egzersizlerinde 02 tüketimi, kalp atım hızı ve hacmi,
kan basıncı daha yüksektir. Bu yüzden üst ekstremitelerin
dayanıklılığını (aerobik gücünü) belirlemek için kol
ergometrelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

EL VE BACAK EGZERSİZLERİNE 
KARDİOVASKÜLER UYUMLAR

ANTRENMANIN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1. Kalp Atım Hızı: Yapılan çeşitli araştırmalarda düzenli yapılan
antrenmanlarla kalp atım hızında anlamlı azalmalar elde edilmiş ve kalbin
kasılma gücünün, atım hacminde meydana gelen artışlardan kaynaklandığı
belirlenmiştir.

2- Kalbin Atım Hacmi: Sedanter bireylerde 70 ml gibi bir değerde olan atım
hacmi sporcularda düzenli antrenmanlar sonucu 120 ml‘ ye
çıkmaktadır.Özellikle atım hacminin artışı kalp atım sayısının düşüşüne neden
olmaktadır.

3- Kalbin Hipertrofisi: Egzersizin kalp üzerinde yarattığı etkiler yapılan
antrenman çeşidine göre farklılık göstermektedir. Yapılan güç ve hız
antrenmanları sonucu kalp kaslarında hipertrofi görülürken, dayanıklılık antren-
manları sonucu ise sol karıncık hacminde büyüme görülmektedir.
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TOKYO’DA
TÜRK HAKEMLERE GÖREV

Dünya Güreş Birliği tarafından, 
Tokyo’da düzenlenecek olimpiyat 
oyunlarında görevlendirilen Türk ve 
Azarbaycan’lı hakemler başarılı olarak 
ülkeye döneceklerini belirtti.
Dünya Güreş Birliği, 3 Türk hakeme 23 Temmuz-8 
Ağustos 2021 tarihlerinde Japonya’nın başkenti 
Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat oyunlarında 
görev verdi. Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu hakem 
hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu, Levent Şen ile 
Mehmet Gürhan Yücel ise hakem olarak Tokyo’da 
görev yapacak. Azarbaycanlı Asıf Şiraliyev ise 
hakem olarak görev alacak…..

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Halil 
İbrahim Cicioğlu ile Mehmet Gürhan Yücel, 
görevlendirilme süreçlerini anlattı.

Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, 100  hakem içinden 
1,5 yıllık süreç sonunda 50 hakemin seçildiğini 
söyledi. Prof. Dr. Cicioğlu, “Dünyadaki kalifikasyon 
müsabakaları, kıtalardaki kalifikasyon müsabakaları 
ve en sonda Sofya’da yapılan kalifikasyon 
müsabakalarıyla listemizi belirledik, Dünya 
Güreş Birliği Yönetim Kurulu’na sunduk. Biz de 
Türkiye’den 3 hakemle bu onuru ülkemize ve 
kendimize yaşattığımız için çok mutluyuz. Umarım 
ben ve arkadaşlarım orada yapacağımız görevle 
hem ülkemizi hem de Dünya Güreş Birliği’ni en 
mükemmel şekilde, en adaletli şekilde temsil 
edeceğimize inanıyorum” dedi. 

“ÖNCELİK İYİ HAKEM OLMASI”

Hakemlerin kademeli olarak bir seçilme 
sürecinden geçtiklerini aktaran Prof. Dr. Cicioğlu, 
şu bilgileri paylaştı:

“Herkes hakemlerin pat diye olimpiyatlara 
seçildiğini düşünüyor ama bizim sürecimiz 
aslında güreşçilerden önce başlıyor. İlk önce 2019 
yılındaki Dünya Şampiyonası’nda Nursultan’a 90 
hakem seçtik, 105 hakem arasından kıtalardaki 
performanslarına göre. Nursultan’a gelen 
arkadaşlarımız orada yaptıkları müsabakalar 
sonrasında 7 hakem kurulu üyesi tarafından 
değerlendirildi. Müsabakalardaki puan verme 
şekilleri, hataları, doğru yaptıkları, minderdeki 
mekanizmaları değerlendirilerek herkese bir 
puan verildi. 10 puan alan hakem orada yeterli, 
seçilebilir. 9 puan sarı diyoruz bu hakemlere, bir 
daha değerlendirilebilir. 8 puan alıyorsa o hakem 
seçilemeyecek anlamına geliyor. Burada hakem 
sayısını 70’e düşürdükten sonra Kıta ve Dünya 
Kalifikasyon Turnuvaları’nda denemeye başladık. 
Bizim özel bir programımız var. O program 
içerisinde her hakemin yaptığı doğruya, yanlışa 
puan veriyoruz sonrasında toplam bir puan elde 
ediyoruz. Sonunda da her üye kendi görüşünü 
de buna ekleyerek bir puan veriyor. Şimdi biz 
burada kota diyoruz ama bizim için öncelik iyi 
hakem. Diyelim bir ülkede 4 iyi hakem varsa 4’ünü 
alamıyoruz, 3’ünü alıyoruz. Ama bir ülkede diyelim 
4 hakem var, 4’ü de iyi değil, hiçbirini almıyoruz. 
Temel kriterimiz iyi hakem, bizi olimpiyatta en iyi 
temsil edecek hakem olarak bakıyoruz. O da bu 
puanlarla belirleniyor. Çok güzel bir liste hazırladık. 
Dünya Güreş Birliği’nin bütün üyeleri memnun 
listeden. Herkes onayladı listeyi. Bu da bizim için 
sevindirici. İnşallah seçtiğimiz arkadaşlarımız da 
hakem kurulunun yani bizlerin yüzünü orada ak 
edecek ve başarılı bir olimpiyat geçireceğimizi 
düşünüyorum.”
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MEHMET GÜRHAN YÜCEL: 2 SENE ZORLU 
BİR SÜREÇTEN GEÇTİK

Olimpiyatlarda ilk kez hakem olarak görev alacak 
olan Mehmet Gürhan Yücel ise elemelerin zorlu 
olduğunu belirterek, “2 senedir zorlu geçen bir 
süreçten geçtik. Olimpiyat elemeleri çok heyecanlı 
ve çok zor bir süreçti. Stresi, onun heyecanı çok 
ayrı bir şey. Çünkü olimpiyat her sporcunun, 
hakemin, idarecinin gitmek istediği sporun zirvesi. 
Buraya kavuşabilmek için hem zorlu bir süreçten 
geçmek hem de heyecanı yenmek gerekiyor. 
Bu süreçte bize çok büyük emekleri olan değerli 
hocamız İbrahim hoca ve daha sayamadığım 
birçok insan var, hepsine teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

“GÜREŞÇİ BİR AİLEDEN GELMEK AVATAJ 
OLDU” 

‘‘Güreşçi bir sülaleden gelmenin avantajını da 
yaşadım açıkçası, bu heyecanı birazcık o şekilde 
yendim’’ diyen Yücel, şunları dedi.

“Dedem rahmetli dünya minderlerinde belki 
şampiyon olamadı ama onun ismini orada 
duyurmak, bu şekilde temsil etmek benim için 
gurur verici olacak. Güreş Federasyonu’nda yurt 
dışı ilişkilerde personel olarak çalışmaktayım. 
Tabii ki bunun da avantajı oldu; sürekli 
müsabakaların içinde olmak, diğer yaş gruplarıyla 
birlikte o müsabakaları yaşamak.  Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanımız olsun, genel sekreterimiz 
olsun, yönetim kurulu olsun bizlere destek verdiler. 
Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum.”

“BU ORGANİZASYONUN PARÇASI 
OLABİLMEK TARİFSİZ BİR DUYGU”

Açıklamalarda bulunan hakemlerden Levent Şen, 
görevlendirme süreci ve Türk güreşine ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

Sporcu bir aileden geldiğini anlatan Şen, “Bu 
organizasyonun bir parçası olabilmek tarifsiz bir 
duygu, özellikle de sporun içerisinden gelen birisi 
için. Arkadaşlarımla birlikte orada olacak olmaktan 
dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın 
Halil İbrahim Cicioğlu, Dünya Güreş Birliği’ndeki 
hakem komitesinin içerisinde de yer alan, Avrupa 
kıtasından sorumlu hakem hocamız. Onunla 
birlikte görev yapmak her zaman keyif ve mutluluk 
verici. Genç bir arkadaşımız daha var; Mehmet 
Gürhan Yücel. Onun da ilk olimpiyatı olacak. 
Üçümüzün aynı anda orada olması ülkemiz ve 
güreş adına çok gurur verici bir durum” dedi.

“TÜRK GÜREŞİ DÜNYADA İZ BIRAKAN 
KONUMDA”

Türk güreşinin dünya klasmanındaki yeri ve 
önemine dikkat çeken Levent Şen, “Türk güreşi, 
dünyada iz bırakan bir konumda ki her zaman 
için iddialı sporcularımız yetişmiştir. Bunu sadece 
sporcularla değil aynı zamanda bir takım olarak 
değerlendirirsek idarecisiyle, hakemleriyle, 
federasyon başkanıyla bir takım olarak oldukça 
iddialı bir konumdayız. Dünyada ilk 3’ün 
içerisindeyiz her zaman için. Bizim Türk güreşçileri 
ile güreşmeye çıkan bütün güreşçiler, bir kez 
değil birkaç kez düşünmek zorundalar” ifadelerini 
kullandı.

İKİNCİ OLİMPİYATI OLACAK

Daha önce de Rio Olimpiyatları’nda görev 
alan Şen, “Rio’da ülkemizin kazanmış olduğu 8 
madalyadan 5 tanesi güreşten geldi. Tek altın 
madalyamız da güreştendi. Böyle büyük bir 
organizasyonda İstiklal Marşı’mızı dinlemek tarifsiz 
bir duygu. Özellikle bu olimpiyatlarda marşımızın 
çalınması, bayrağımızın göndere çekilmesi 
kelimeler ile tarif edilemeyecek bir duygu” diye 
konuştu.

Hakemlerin kademeli olarak gerçekleşen 
görevlendirme süreçlerine de değinen Levent Şen, 
tıpkı sporcular gibi kendilerinin performanslarının 
da değerlendirilerek, görevlere layık görüldüklerini 
söyledi. Şen, Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 
temsil edecek isimlerden biri olacağı için büyük bir 
gurur yaşadığını kaydetti.

Azarbaycanlı Asıf Şiraliyev ise ilk defa olimpiyatlara 
gitmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Asıf 
Şiraliyev, ‘’benim için Olimpiyatların en heyecanlı 
tarafı ise Türk gardaşlarımla orada olmak. Onlarla 
birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. İnşallah 
hepimiz final müsabakalarında da görev alırız,“ 
dedi
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 
9-10-11 Temmuz 2021 Tarihlerinde Yapılacak

Ordu’lu İkizler Finalde Karşı Karşıya

Geçtiğimiz yıl Covid 19 pandemisi nedeniyle yapılamayan ve 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılacağı 
duyurulan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi. Bugün Türkiye Güreş Federasyonu 
Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. 
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, lisans vize tarihleriyle müsabaka tarihlerinin çakışmasından 
dolayı Güreşlerin bir hafta sonraya yani 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelendiği ifade edildi. Güreşler bu 
tarihlerde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında seyircisiz olarak yapılacak.

İstanbulda yapılan 23’üncü Uluslararası 
Şampiyonlar Güreş turnuvasında 
bir ilk yaşandı. Ordulu ikiz kardeşler 
Muhammed Karavuş ile Ahmet Karavuş 
finalde karşı karşıya geldi.

İki kardeş daha önce Antalya’da Türkiye 
şampiyonasında mücadele etmiş, geçen yılın 
Avrupa ikincisi Muhammed Karavuş, kardeşi 
Ahmed Karavuş’u mağlup ederek birinci olmuştu. 
İki kardeş bu kez de Uluslararası Şampiyonlar 
turnuvasının finalinde karşı karşıya geldi. Bu kez  

Ahmed Karavuş minderden galip ayrıldı. Böylelikle 
iki kardeş arasındaki rekabet tüm hızıyla sürerken 
Ahmed Karavuş kardeşi Muhammed Karavuş’dan 
rövanşı aldı ve durum 1-1 oldu. İkiz kardeşlerin 
aynı kilodaki kıyasıya rekabeti ilerleyen yıllarda da 
sürecek gibi görünüyor. Ayrıca Türk güreş tarihinde 
ilk kez, ikiz kardeşler hem Türkiye Şampiyonası, hem 
de Uluslararası bir turnuvanın finalinde karşı karşıya 
gelmiş oldu. Müsabakanın ardından iki sporcu 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile  
fotoğraf çektirdi.
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Tahir YILMAZ
Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri

Pandemi Sürecini 
Başarılı Geçirdik

Birçok zorluklarla geçirmiş olduğumuz  2020 yılının ardından,  Tokyo Olimpiyatı için zorlu bir süreci 
geride bırakmış bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde bir taraftan salgının olumsuz etkilerine karşı mü-
cadele ederken, diğer yandan büro hizmetlerimizi aksatmadan yürüterek, milli takımlarımıza gerekli 
desteği sağlamaya devam ettik. Dört yıllık planlı bir çalışmanın ve hazırlık döneminin ardından gelen 
COVID-19 salgını ve olimpiyatların ertelenmesinin oluşturduğu belirsizlik ortamını, federasyon baş-
kanlığımızın doğru stratejileri ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile kısa sürede atlattık. 

Pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalar nedeniyle ertelemek ya da iptal etmek zorunda kaldığımız 
faaliyetlerimiz için, ülkemizde salgının yayılma ve azalma sürecine uygun şekilde güncellemeler ya-
parak, alternatifli faaliyet programlarımızı oluşturduk. Sağlık Bakanlığımızın günlük verileri ve uyarıları 
çerçevesinde, faaliyetlerimizle ilgili tüm gelişmeleri Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile paylaştık. Milli ta-
kımlarımızın uluslararası turnuvalar ile Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılımlarını sağlamak için, 
belirli sınırlamalar içinde ulusal faaliyetlerimizi tamamladık. Öncelikle tamamlanmış olan son şampi-
yonalardaki dereceleri dikkate alarak, pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz ve sınırlı katılımla milli 
takım kamp seçmelerini gerçekleştirerek. Şu ana kadar U15, Yıldızlar, U23 ve Büyükler kategorilerinde 
milli takımlarımızın Avrupa şampiyonları başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Büyükler Avru-
pa şampiyonasında aldığımız 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya hem bizleri gururlandırmış, hemde 
güreşçilerimizin de yaklaşan olimpiyat öncesi motivasyonlarını artırmıştır. 

2021 Yılının ilk yarısı Türk güreşi açısından yoğun geçerken, geri kalan aylarda da yoğun bir faaliyet 
programının bizleri beklediğini bilmekteyiz. Bu yoğunluk içerisinde büro hizmetlerinde yarı zamanlı 
çalışmanın vermiş olduğu sıkıntıları da personelimizin özverileri sayesinde en iyi şekilde aşmaya çalı-
şıyoruz. Miniklerden büyüklere kadar tüm takımlarımıza sağladığımız teknik ve idari desteğin yanı sıra, 
kamp yerlerinin seçiminde temizlik ve gerekli hijyenin sağlanmasını önemle takip ediyoruz. 

Bir taraftan yoğun faaliyetleri içinde çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan gittikçe yaklaşan olim-
piyatların heyecanını her geçen gün daha da fazla yaşıyoruz. Heyecanımızın bir sebebi de tabii ki 
sorumluluğumuzun bilinde olmamızdır. Güreşin sadece bir spor değil aynı zamanda halkımızın gön-
lünde bir gurur olduğunu, olimpiyat sözü geçtiğinde ilk akla gelenin güreş ve ülkemiz için bir umut 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle tüm hazırlıkların eksiksiz tamamlanabilmesi için federasyon 
büro olarak seferberlik ilan etmiş durumdayız. İnşallah bu süreci  hiçbir aksama olmadan tamamlayıp, 
millilerimizi yeni bir tarihi yazacaklarına inandığımız Tokyo’ya uğurlayacağız. Amacımız ve hedefimiz 
Türk Güreşinin tarihine yakışır sonuçlar alıp, milletimize yeni bir gururu yaşatmaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021 Tokyo Olimpiyatlarının, Ülkemiz ve Türk güreşi açısından hayırlara, 
yeni zaferlere vesile olmasını dilerim.’’

Saygılarımla..
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YAŞAR DOĞU’DA  ŞAMPİYON TÜRKİYE

49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş 
turnuvasında  toplam 22 madalya 
kazanan Türkiye Serbest Stilde 171 
puanla şampiyon, kadınlarda 143 
puanla ikinci oldu.  
Millilerimiz 3 Altın 6 Gümüş 13 Bronz 
olmak üzere toplam 22 madalya 
kazandı. 
Türkiye Serbest stilde topladığı 171 
puanla şampiyon olurken, İran 159 
puanla ikinci, Gürcistan 93 puanla 
üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise 
Bulgaristan 145 puanla birinci olurken, 
Türkiye 143 puanla ikinci, Kazakistan 
132 puanla üçüncü oldu.
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Kumluca’da Baş Pehlivan Orhan Okulu

Antalya´nın Kumluca ilçesinde 
seyircisiz düzenlenen sezonun 
ilk yağlı pehlivan güreşlerinde 
Orhan Okulu başpehlivan oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Kumlu-
ca Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, bir sezon 
aradan sonra gerçekleştirildi. Karatepe Stadında dün 
başlayan güreşlere Türkiye´nin değişik illerinden 
65´i başpehlivan olmak üzere 1300´e yakın güreşçi 
katıldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından geçen 
yıl boylarında birinci olan pehlivanların bir üst 
boya çıkma hakkı da verilen güreşleri pandemiden 
dolayı seyirci alınmadı. Güreşleri, Antalya Valisi 
Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK 
Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal 
Çelik, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, CHP Antalya 
Milletvekilli Cavit Arı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, 
Döşemealtı, Muratpaşa ve Denizli Merkezefendi 
belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve az 
sayıda davetli izledi.

Güreşlerin bugünkü finalinde ise müsabakalar 
sabah saatlerinde başladı. Güreşler sırasında 
pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. 
Özellikle başpehlivanlık güreşlerinde hakem 
kararlarına itiraz eden güreşçilerin itirazları kabul 
edilmezken, yaşanan gerginlikleri sahaya giren 
emniyet güçleri yatıştırdı.

BAŞPEHLİVAN ORHAN OKULU

Güreşlerin yarı final müsabakalarında Orhan 
Okulu ve Hüseyin Gümüşalan ile Furkan Durmuş 
Altın ve Serhat Gökmen rakip oldu. Kıran kırana 
geçen güreşler sonucu Orhan Okulu ve Serhat 

Gökmen finale çıktı. Her iki başpehlivanın 
da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu 
müsabakada rakibini yenen Orhan Okulu, 
Kumluca Yağlı Güreşleri´nin başpehlivanı 
oldu. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci 
Serhat Gökmen olurken, Hüseyin Gümüşalan 
ve Furkan Durmuş Altın ise üçüncülüğü 
paylaştı. Güreşlerde başaltında Yusuf Can 
Zeybek, büyük ortada Enes Doğan, küçük 
orta büyük boyda Serdar Yıldırım, küçük orta 
küçük boyda Erkan Taş, deste büyük boyda 
Muhammed Ocak, deste orta boyda Ömer 
Faruk Kırat, deste küçük boyda Murat Gonca, 
ayak boyda Oğuzcan Yurdakul, tozkoparan 
boyda Mustafa Ali Yalçın, teşvik-2 boyda Özer 
Özgür Arslan, teşvik-1 boyda Caner Arslan, 

minik-2 boyda Yiğit Arda Aluç, minik-1 boyda Mert 
Karakaya birinci oldu.

Güreşlerde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu 
ve diğer pehlivanların kupa, madalya ve sponsorlar 
tarafından hazırlanan hediyeleri Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya 
milletvekilleri Aydın Özer ve Cavit Arı, Kaymakam 
Uğur Kolsuz, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa 
Köleoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Güreşler sonunda gazetecilere açıklamada 
bulunan Başpehlivan Orhan Okulu, “1,5 yıl sonra 
yeniden sahaya döndük. Çok mutluyum. Çünkü 
özlem vardı içimizde. Geçen yıl pandemiden dolayı 
güreşleri yapamadık. Bu yıl kendi memleketimde 
bunu başardık. Güreşlere hazırlanmak için çok 
çalıştık. Antrenmanlarımıza devam ettik. Kendi 
memleketimde başardım ve altın kemeri kuşandım. 
Hedefim Kırkpınar güreşleri olacak. 2021 yılında 
inşallah Allah sakatlık vermeden başaracağız. 
Burada ben rakiplerimi de kutluyorum. Güreşler 
1,5 yıl sonra zor şartlarda yapıldı. Muratpaşa 
Belediyesi´ne yeni transfer oldum. Muratpaşa 
Belediye Başkanımız avukat Ümit Uysal´a ve kulüp 
başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

GÜREŞ AĞASI NİYAZİ ÇİFTÇİ OLDU

Diğer yandan Kumluca Güreşleri’nde yapılan güreş 
ağalığı ihalesini ise 245 bin lirayla Niyazi Çiftçi 
kazanırken, ağalık koçu Mehmetçiğe bağışlandı.

MERT VE YİĞİT GÜREŞTİ

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu´nun 
ikiz oğulları Mert ve Yiğit de kispet giyip, güreşti. 
Berabere ilan edilen güreş sonunda ikizlerin kupa 
ve madalyalarını Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül 
Köleoğlu birlikte verdi.
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Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden 
milli güreşçi Reşit Karabacak’ın ismi 
Erzurum’da Spor Lisesinde yaşatılacak.

Erzurumlu milli güreşçi Avrupa şampiyonu Reşit 
Karabacak’ın ismi valilik onayıyla, Erzurum’un 
Aziziye ilçesinde bulunan spor lisesine verildi. 
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 
“Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden 
Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü 
Erzurumlu güreşçi Reşit Karabacak’ın adı valilik 
onayıyla ilimizin tek spor lisesine verilmiştir. 
Uluslararası yarışlarda Türk bayrağını göndere 
çektiren ve tüm dünyaya İstiklâl Marşımızı dinleten 
milli güreşçimiz, Türk milletinin ve Erzurumluların 
göğsünü kabartmış, başarıları ve hizmetleriyle Türk 
güreş camiasına örnek olmuştur. Karabacak isminin 
yaşatılarak ilimizde yetiştirilen genç sporculara 
örnek gösterilmesi açısından değerli bir hizmet 
olacağını Türkiye Güreş Federasyonu yaptığı 
açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, 
Erzurum Valisi Okay Memiş’e, Erzurum İl Milli Eğitim 
Müdürü Salih Kaygusuz’a Erzurum Aziziye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu’na ve Er- Gür- 
Der başkanı  İzzet Uçan’a tüm güreş camiası adına 
teşekkür etti. 

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Türk güreşine ismini altın harflerle yazdıran Reşit 
Karabacak 5 Temmuz 1954 yılında Erzurum ili 
Dumlu Nahiyesine bağlı Akdağ Köyünde dünyaya 
gelmiştir. Evli ve 6 çocuk babasıdır. 1973 yılında İzmir 
tekel spor kulübünde güreş hayatına başlayan Reşit 
Karabacak sırasıyla; Bursa TOFAŞ, İstanbul SİMTEL, 
Ankara TEDAŞ spor kulübünde güreş yaşamını 
sürdürmüştür. Elde etmiş olduğu dereceler ise şu 
şekilde; 

• 1973 Yılı Yügoslavya (Tameşvar) Büyükler 
Serbest Stil 68 kg’da Balkan 5’inciliği

• 1974 Yılı Türkiye (Ankara) Serbest Stil 74 kgda 
Balkan 1’inciliği

• 1983 Yılı Fas (Casabianca) Serbest Stil 74 kg’da 
Akdeniz oyunları 1’inciliği

• 1987 Yılı Suriye (Lazkiye) Serbest Stil 90 kgda 
Akdeniz oyunları 1’inciliği

• 1975 Yılı İspanya (Madrid) Serbest Stil 68 Kgda 
Avrupa 4’üncüğülü

• 1976 Yılı S.S.C.B (Leningrad) Serbest Stil 74kg’da 
Avrupa 6’ncılığı

• 1977 Yılı Türkiye (Bursa) Serbest Stil 74kg’da 
Avrupa 2’nciliği

• 1978 Yılı Bulgaristan (Sofya) Serbest Stil 74 kg’da 
Avrupa 3’üncülüğü

• 1979 Yılı Romanya(Bükreş) Serbest Stil 82 kg’da 
Avrupa 4’üncülüğü

• 1983 Yılı Macaristan (Budapeşte) 82 kg kgda 
Avrupa 1’inciliği

• 1983 YIlı S.SC.B (Kiyew) Serbest Stil 82 kgda 
Dünya 5’inciliği

• 1985 Yılı Almanya (Leipzing) Serbest Stil 90kg’da 
Avrupa 3’üncülüğü

• 1987 Yılı Bulgaristan (Velikotırnova) Serbest Stil 
90kg’da Avrupa 3’üncülüğü

• 1987 Yılı İsviçre (Lozan) Serbest Stil 74 kgda 
Dünya 4’üncülüğü

• 1982 Yılı Edirne (Kırkpınar) başaltı Güreşlerinde 
1’inciliği

• 1990 Yılı Edirne (Kırkpınar) Baş güreşlerinde 
3’üncülüğü 

Güreş hayatını bitirdikten sonra milli takımda 
antrenörlük ve Türkiye Güreş Federasyonu yağlı 
güreş merkez yönetim kurulu üyeliğini yapan 
güreşçi yakalandığı covid-19 hastalığından dolayı 
19 Kasım 2020 yılında Bursa ilinde hayatını kaybetti.

Milli güreşçi Reşit 
Karabacak’ın İsmi 
spor lisesinde Yaşatılacak
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Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN
TGF Eğitim Kurulu Üyesi

Yükseklik Antrenmanı Anaerobik Sporlar için önemli mi?
Giriş 

Değerli Güreş Severler, bu yazıyı kaleme almam da “Powers, S. K., Howley, E. T., & Quindry, J. (2018). Exercise 
physiology: Theory and application to fitness and performance, tenth edition (p. 655). New York, NY: McG-
raw-Hill”  kitabında yer alan “Egzersiz ve Çevre (24. Bölüm)” konulu bölümden edindiğim bilgileri güreş gibi 
anaerobik yönü baskın olan bir spor için ne derece gerekli olabileceği, ya da böyle bir antrenman uygulaması yapı-
lırken dikkate alınması gereken hususları sizler ile paylaşmam gerektiği hissi oluşmuştur. 

Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki, yükseklik antrenmanları, 1968 Olimpiyatlarının Mexico City’de gerçekleş-
mesi (2300 metre) sonrası “yükseklik performansı nasıl etkilemektedir ?” sorusuna dikkatleri çekmesi ile baş-
lamıştır. Olimpiyat sonrası (1968 Mexico city), sporcuların deniz seviyesindeki kendi elinde bulunan rekorların 
yükseklikteki değerler ile eşdeğerde olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Ortaya çıkan bu durumu aşağıda Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan Tokyo ve Mexico City Olimpiyat oyunlarında kısa 
mesafe ve orta-uzun mesafe koşu yarışlarında elde edilen derecelerin karşılaştırması yapılarak verilmeye çalışıla-
caktır.

Kısa Süreli Anaerobik Performansa Yüksekliğin Etkisi
Tablo 1. 1964 ve 1968 Olimpiyatlarının Kısa Mesafe Yarış Sürelerinin Karşılaştırılması
Olimpiyat 
Oyunları Kısa Mesafe Erkekler Kısa Mesafe Kadınlar

100 m 200 m 400 m 800 m 100 m 200 m 400 m 800 m

1964 10,0 s 20,3 s 45,1 s 1 dk. 45,1 s 11,4 s 23,0 s 52,0 s 2 dk. 11 s

1968 9,9 s 19,8 s 43,8 s 1 dk. 44,3 s 11,0 s 22,5 s 52,0 s 2 dk. 0,9 s

% değişim + 1,0 + 2,5 + 2,9 + 0,8 + 3,5 + 2,2 0 + 0,2

1964: Tokyo Olimpiyatları, 1968: Mexico City, s: saniye, dk: dakika, m: metre, +: 1964 olimpiyatlarına göre elde 
edilen gelişme 

 Tablo 1 1968 Mexico City Olympic oyunları (2300 m) ile 1964 Tokyo Olympic oyunları  (deniz seviyesi)’nın 100 
m, 200 m, 400 m, 800 m yarış performanslarını karşılaştırmaktadır. Bayanlar 400 m hariç tüm mesafeler Mexico 
City olimpiyatlarında daha iyi olduğu görülmektedir. 

Uzun Süreli Aerobik Performansa Yüksekliğin Etkisi
Tablo 2 1964 ve 1968 Olimpiyatlarının Orta ve Uzun Mesafe Yarış Sürelerinin Karşılaştırılması

1500 m 3000 m 5000 m 10.000 m Maraton 50.000m yürüme

1964 3 dk. 38,1 s 8 dk. 30,8 s 13 dk. 48,8 s 28 dk. 24,4 s 2 sa. 12 dk. 11,2 s 4 sa. 11 dk. 11,2 s

1968 3 dk. 34,9 s 8 dk. 51,0 s 14 dk. 05,0 s 29 dk. 27,4 s 2 sa. 20 dk. 24,6 s 4 sa. 20 dk. 13,6 s

% değişim + 1,5 ─3,9 ─1,9 ─3,7 ─6,2 ─3,6
1964: Tokyo Olimpiyatları, 1968: Mexico City, sa.: saat s: saniye, dk: dakika, m: metre, + ─: 1964 Olimpiyatla-
rına göre elde edilen gelişme 

www.tgf.gov.tr 52



Not: Tablo 1 ve 2  Powers, S. K., Howley, E. T., & Quindry, J. (2018). tarafından “From Howley, E. T., “Effect of 
Altitude on Physical Performance,” Stull, G. A., Cureton, T. K., Encyclopedia of Physical Education, Fitness and 
Sports: Training, Environment, Nutrition, and Fitness. Reston, VA: American Alliance for Health, Physical Edu-
cation, Recreation and Dance” dan alıntılanmıştır. Anlaşılmayı kolaylaştırmak amacıyla Türkçeye uyarlanmıştır.

İki dakikadan fazla süren maksimal performanslar, kısa süreli performansın aksine oksijen dağılımına dayalı olarak 
gerçekleştiği için açıkçası yükseklikte ki düşük parsiyel basıncından olumsuz olarak etkilenmektedir. Tablo 2 Tok-
yo ve Mexico City Olimpiyat oyunlarındaki 1500 metre ve 50000 metre yürüme yarışları sonuçlarını göstermekte-
dir. Tablo 2’de 1500 metre hariç tüm mesafelerin tamamlama sürelerinin arttığı görülmektedir. Bunun nedeninin,  
1500 metre mesafesinde şampiyon olan sporcunun ( Kipchoge Keino) Mexico City’nin yüksekliğine sahip Kenya 
da doğup büyüdüğünden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, Adenozin trifosfat (ATP)’ın anaerobik enerji yolu ile yenilenmesi 2 dakika veya daha az süren mak-
simal’e yakın şiddette yapılan aktivitelerde dominant olarak kullanıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla, maksimal veya 
maksimale yakın şiddette yapılan yarışma veya müsabakalarda anaerobik sistem baskın olarak kullanıldığı için 
kaslara O2 transportu anaerobik performansı sınırlayışı bir faktör olmadığından, yükseklikteki düşük oksijen par-
siyel basıncı (PO2) anaerobik yarışları etkilemediği söylenebilir. Elde edilen sonuçlar, yüksek seviyelerde yapılan 
yarışma veya müsabakaların anaerobik yönü baskın olan spor dallarında herhangi bir performans kaybı yaşat-
mayacağı, ancak dayanıklılık gerektiren spor dallarında hipoksia dan dolayı performans kaybı yaşanabileceğini 
göstermektedir.

Yükseklikte Antrenman ve Performans Gelişimi

Atmosferik basınç yükseklik artışı ile birlikte düşmektedir. Yükseldikçe havanın yoğunluğu düşmekle birlikte, her 
bir litre havadaki gaz molekülleri daha azalmaktadır. Deniz seviyesi ve yükseklikte ki oksijen, karbondioksit ve 
azot % oranları aynıdır. Ancak,  Oksijenin parsiyel basıncı yükseklik artışı ile birlikte azalmaktadır. Bu durum doğ-
rudan hemoglobinin O2 doygunluğunu ve sonuç olarak oksijen transportunu etkilemektedir. Örneğin, 2000 metre-
de Hemoglobinin O2 doygunluğu % 93, 3000 metrede % 86, 4000 metre de %73’dür. Düşük O2 parsiyel basıncı 
hipoksia olarak adlandırılır. Hipoksiya durumuna ilaveten yükseklikte hava sıcaklığı ve nem oranı da düşmektedir. 

Uzun yıllardır, dayanıklılık sporcuları için yüksekte yaşamak ve antrenman yapmanın deniz seviyesindeki yaşam 
ve antrenman ile kıyaslandığında performansı artırdığına inanılmaktadır. Ancak sporcular deniz seviyesi ile kıyas-
landığında yükseklikte yüksek şiddette antrenman yapamadıkları için bu daima doğru olmayabilir. Bundan dola-
yı, daha düşük şiddette antrenman uygulamak yüksekte antrenman yapan için detraining (antrenmansızlık) etkisi 
oluşturabilir. 

 Araştırmacıların geliştirdiği “yüksekte yaşa, alçakta antrenman yap” modeli bu sorunu çözülebilir göstermek-
tedir. Bu antrenman programı sporcunun dinlenme ve uyku gibi zamanının büyük bir bölümünü yükseklikte ge-
çirmesi, fakat daha düşük yükseklikte antrenman yapmalarını gerektirmektedir. Yüksekte yaşamak düşük oksijen 
parsiyel basıncı altında hemoglobin miktarı üzerinde artış sağlayacaktır. Deniz seviyesi ya da biraz üstünde ant-
renman yapmak ise egzersiz şiddeti ve çalışma süresi etkilenmeden antrenman yapmaya olanak sağlayacaktır.  Bu 
yaklaşım, sporcunun yükseklik koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırmak ile birlikte, alçak seviyede şiddetli 
antrenman yapmasına olanak sağlayabilir.  

Yapılan çalışmalar yükseklik antrenmanları ile farklı sonuçların elde edildiğini ortaya koymaktadır. Yapılan bir ça-
lışmada, yükseklikte yapılan 28 günlük antrenman sonucunda VO2max’ın % 1- 8 oranında arttığı ortaya çıkmıştır. 
Diğer bir çalışmada ise, 10-28 gün aralığında yavaş yavaş gelişme yaşandığını bildirmektedir. Bazı çalışmalarda 
ise gelişme meydana gelmemiştir. Bu durumların yaşanmasındaki olasılıklar,

- Eğer sporcu yüksekliğe çıktığında zirve seviyesinde değil ise, yükseklik ve egzersiz stresinin etkisi ile 
birlikte deniz seviyesine göre gelişme yaşamış olabilir. Sadece egzersizin oluşturduğu strese göre hem 
yükseklik hem de egzersiz şiddetinin stresi VO2 max üzerinde daha büyük oranda etki oluşturacaktır. 

- Diğer bir neden olarak, deniz seviyesine göre yükseklikte antrenman kapsam ve şiddetinin azalması sonu-
cu detraining  (antrenmansızlık) yaşadığı için beklenen gelişme oluşmamış olabilir. 
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Yükseklik antrenmanı sonrası, sonuçlar üzerine etkili olabilecek faktörler, 
- Sporcuların antrenman düzeyi ( elit, antrene veya antrene olmama durumu)
- Çalışmanın uzunluğu 
- Antrenman şiddeti ve kapsamı
- Yükseklik seviyesi
- Yükseklikte kalınan süre

Sonuç 
Yapılan çalışmalar yükseklik antrenmanın çoğunlukla dayanıklılık gerektiren sporlar için önemine değinirken, ana-
erobik sporlar için özellikle zirve performans seviyesinde olan sporcular da yükseklik antrenmanının gerekliliği 
antrenör ve sporcular tarafından iyi düşünülmelidir. Çünkü hem kapasitelerinin sınır noktasında olmaları dolayısıyla 
gelişme istenilen seviyede olmayabilir, hem de yüksekliğin etkisiyle antrenmanın ilk haftalarında istenilen şiddette 
antrenman yapamadıklarından dolayı performans kazanımından ziyade kayıplar yaşanabilir. Bununla birlikte, ana-
erobik sporlarda uygulanması konusunda bir yaklaşım var ise, uygun koşullar sağlandığı takdirde “yüksekte yaşa, 
alçakta antrenman yap” uygulaması önerilebilir. Çünkü böyle bir durumda, zamanın büyük bir kısmının yüksekte 
yaşayarak yükseklik koşullarına uygun fizyolojik gelişmenin elde edilmesinin sağlanması, aynı zamanda alçak sevi-
yede antrenman esnasında istenilen şiddette antrenman uygulamalarına rahatlıkla yer verileceğinden dolayı, yüksek 
seviyede karşılaşılabilecek düşük antrenman şiddet olasılığı engellenmiş olacaktır. 
Kaynakça 
Khodaee, M., Grothe, H. L., Seyfert, J. H., & VanBaak, K. (2016). Athletes at high altitude. Sports Health, 8(2), 

126-132.
Powers, S. K., Howley, E. T., & Quindry, J. (2018). Exercise physiology: Theory and application to fitness and per-

formance tenth edition  (p. 655). New York, NY: McGraw-Hill.

Türk sporuna adını altın harflerle yazdıran efsane güreşçi 
Yaşar Doğu’nun oğlu Gazanfer Doğu ve Türkiye Güreş 
Federasyonu başkanı Musa Aydın, babasının evinin müze 
olacağını açıkladı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yaşar 
Doğu’nun olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu 
hatırlatarak, “Ancak bu şampiyonluklarının yanı sıra güreşi 
bıraktıktan sonra öğrencilerine yememiş yedirmiş, giymemiş 
giydirmiştir. İşte bu yüzden idol olmuştur. Eğer bugün hala 
anılıyorsa işte sebep budur. Yaşar Doğu’yu unutmayacağız ve 
asla unutturmayacağız” ifadelerini kullandı. 

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yaşar 
Doğu’nun başkent Ankara’da yaşadığı evi müze yapma kararı 
aldıklarını da belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem 
Kasapoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 

Yavaş’a teşekkür etti. Efsane güreşçinin oğlu Gazanfer Doğu ise, “Yaşar Doğu’nun evi, benim doğduğum 
ev, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Musa Aydın Bey’in girişimleri ile müze yapılıyor. Başta 
Gençlik veSpor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’a ve Federasyon Başkanıımza teşekkür ederim” değerlendirmesini yaptı.

“BABAM ÜSTÜN BIR YETENEK AVCISIYDI”

Gazanfer Doğu, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Yaşar Doğu her şeyden önce iyi bir babaydı. 
Şampiyonluklarına gelince; onu siz daha iyi biliyorsunuz. Ama onun çok üstün bir yetenek avcısı 
olduğunu söylemek isterim. Yeni antrenörlere örnek olacak çok özellikleri vardı. Ayrıca tam bir ülke 
sevdalısıydı. Milletine ve inançlarına ne kadar bağlı olduğunu biliyorsunuz. 2 rekat namaz kılmadan 
özellikle uluslararası maçlarda kesinlikle mindere çıkmazdı. Son zamanlarda kaybettiğimiz milli ve 
manevi değerleri yeniden kazanmamız için babamın hayatını anlatmamız lazım. Bugün hala Yaşar Doğu 
ismi anılıyorsa karşılık beklemeden yaptığı hizmetler yüzündendir. Babam asla unutulmayacaktır” diye 
konuştu. Yaşar Doğu’nun Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan federasyon başkanı 
Aydın da, “Şampiyonluklarının yanı sıra güreşi bıraktıktan sonra öğrencilerine yememiş yedirmiş giymemiş 
giydirmiştir. İşte bu yüzden idol olmuştur” ifadelerini kullandı.

Efsane Güreşçi Yaşar Doğu’nun 
Başkent’deki Evi Müze Oluyor
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BAŞKAN AYDIN’DAN CELA BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN DITTMAN’A KUTLAMA

İş Adamı Ethem Sancak’tan Güreçilere Destek
İş adamı Ethem Sancak Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Güreş 
Federasyonu Eski Yönetim Kurulu Üyesi 
Ercan Ayyıldız’la ülkemizi 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda temsil edecek olan Kerem 
Kamal ve Evin Demirhan’ı konuk etti. 

Türk güreşini yakından takip ettiğini belirten Ethem 
Sancak kendisi gibi Siirt’li olan Kerem Kamal ve Evin 
Demirhan’a başarılar diledi. Güreşin Atasporumuz 
olduğunu belirten Ethem Sancak “Ata Sporumuz 
olan güreşi küçüklüğümden beri çok yakından 
takip ediyorum. Güreş özellikle son yıllarda 
uluslararası alanlarda ülkemizi en başarılı temsil 
eden branş. Alınan madalyalarla her zaman gurur 

duyuyorum. Olimpiyatlarda bizi temsil edecek olan 
iki hemşerim Kerem ve Evin’e elimden geldiğince 
destek olacağım. Ama bu bir başlangıç olsun. 
Bundan sonra tüm milli güreşçilerimize ve Türkiye 
Güreş Federasyonuna destek olmaya devam 
edeceğim.” dedi. Türkiye Güreş Federasyonu 
Başkanı Musa Aydın ise Ethem Sancak’a teşekkür 
ederek “Güreş bizim Ata sporumuz. Olimpiyatlarda 
ülkemize en fazla madalya kazandıran branşımız. 
Tokyo’ya da bunun bilincinde gidip ülkemize 
madalyalar kazandırmak istiyoruz. Sizin gibi değerli 
iş adamlarının destekleriyle başarılarımız daha da 
artacak. Türk güreşine verdiğiniz büyük destekten 
dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. 

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Avrupa Güreş Birliği (CELA)  Başkanlığına seçilen Karl 
-Martin Dittman’ı tebrik etti. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası için Almanya’da bulunan başkan Musa 
Aydın, Almanya Güreş Federasyonu Başkanı Manfred Werner ve UWW Hakem Kurulu Başkanı Antonio 
Silvesri ile birlikte, CELA başkanlığına seçilen Karl -Martin Dittman ile bir araya gelerek hayırlı olsun te-
mennisinde bulundu. CELA başkanlığını uzun süre yürüten  Tzeno Tzenov 2020 yılında hayatını kaybet-
mişti. Yapılan seçim sonrasında göreve Alman  Karl -Martin Dittman seçildi. Türkiye Güreş Federasyonu 
Başkanı Musa Aydın, Dittman’a yeni görevinde başarılar diledi.
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ŞAMPİYONLAR TURNUVASI’NDA  61 MADALYA 
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23. Uluslararası Gençler 
Şampiyonlar Tunuvası’nda 
Türkiye; Kadınlar, Serbest 
ve Grekoromen stilde tüm 
rakiplerini geride bırakarak 
şampiyon oldu. 
Minderde fırtına gibi esen Ay-yıldızlılar 
15 Altın, 18 gümüş, 28 bronz olmak üzere 
toplam 61 madalya kazandı. Kadınlar 53 
Kg’da Emine Çakmak Altın, 57 Kg’da Elvira 
Kamaloğlu Altın, 62 Kg’da Merve Karadeniz 
Gümüş, 68 Kg’da Nesrin Baş Altın, 76 Kg’da 
Melisa Sarıtaş Gümüş, Meryem Yılmaz 
Bronz madalya kazandılar. 

Türkiye kadınlarda 7 Altın, 3 Gümüş, 3 
Bronz toplam 13 madalya kazanarak takım 
halinde topladığı 235 puanla Şampiyon 
oldu. Kadınlarda Polonya 177 puanla ikinci, 
Kazakistan 105 puanla üçüncü oldu. 

Serbest Stilde 61Kg’da Hamza Zopalı Altın, 
70 Kg’da Mevlüt Özdemir Bronz, 79 Kg’da 
İsmail Küçüksolak Altın, Ahmet Doğan 
Bronz, 92 Kg’da Murat Sezmiş Gümüş, 
Sertaç Üngör Bronz, 125 Kiloda Adil Mısırcı 
Altın, Efe Anıl Al Gümüş, Efe Kölebas Bronz 
madalyanın sahibi oldu. Serbest Stilde 
6 Altın, 5 Gümüş, 9 Bronz olmak üzere 
20 madalya kazanan milliler 220 puanla 
şampiyon olurken, Gürcistan 170 puanla 
ikinci, Kazakistan 153 puanla üçüncü 
sırada yer aldı. 

Grekoromen Stilde ise 60 Kg’da Mert 
İlbars Altın, Seyitcan Baytekin Gümüş, 
Mükremin Aktaş Bronz, 67 Kg’da Fatih 
Sarıkaya Gümüş, Serhat Kırık ve Mevlüthan 
Ak Bronz, 77 Kg’da Serhan Acar Gümüş, 
Kerem Akca ve Yüksel Sarıçiçek bronz, 87 
Kg’da Emircan Arslan Gümüş, Yıldıray Pala 
ve Tansel Can Ortucu Bronz, 130 Kg’da 
Hamza Bakır Altın, Atalay Aydemir Gümüş, 
Ahmet Eren Coşkun Bronz madalyanın 
sahibi oldu. Türkiye Gerekoromen Stilde 
2 Altın, 10 Gümüş, 16 Bronz olmak üzere 
28 madalya kazandı ve topladığı 210 
puanla şampiyon oldu. İkinci 198 puanla 
İran, üçüncü 25 puanla Kazakistan oldu. 
23. Uluslararası Şampiyonlar Tunuvasında 
Türkiye toplamda 61 madalyayla Türk 
güreşinin geleceğinin garanti altında 
olduğunu göstermiş oldu.

ŞAMPİYONLAR TURNUVASI’NDA  61 MADALYA 
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U15 AVRUPA 
GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA 
9 MADALYA 
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Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da düzenlenen U15 Avrupa Güreş 
Şampiyonasında Türkiye 1 gümüş 8 Bronz toplam 9 madalya kazandı. 
Şampiyonada kadınlarda 33 Kg’da Fatma Yılmaz Gümüş, 46 Kg’da Eylem 
Engin ve 62 Kg’da Tuğba Aktaş Bronz madalya kazandılar. Grekoromen 
stilde 52 Kg’da Halil Çınar, 68 Kg’da Yusuf Yazıcı ve 85 Kg’da Alihan Bereket 
Bronz madalyanın sahibi oldu. Serbest Stilde ise 57 Kg’da Remzi Temur, 62 
Kg’da Ferhat Yiğit ve 68 Kg’da Fatih Özgen Bronz madalya kazanan isimler 
oldular. Türkiye böylelikle U15 Avrupa güreş şampiyonasını 1 Gümüş 8 
Bronz toplam 9 madalya ile tamamladı.
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Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis 
Toplantısı Antalya’da Yapıldı

Büyükelçi Cahit Bağcı’dan Millilere Ziyaret

Kemer’de pandemi kuralları çerçevesinde 
düzenlenen meclis toplantısına Yağlı Güreş 
Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı olan Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye 
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Antalya 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birlik üyesi 
belediye başkanları katıldı. Toplantıda Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptıkları 
konuşmalarda bundan sonra yapılması planlanan 
yağlı güreş organizasyonları ve Ata sporu güreşi 
yaşatmak, gelecek nesillere sevdirmek amacıyla 
neler yapılması gerektiği konusunda açıklamalarda 
bulundular. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 
Musa Aydın ise burada yaptığı konuşmada “ Yağlı 
güreş bizim medeniyetimizin inancımızın bir 
parçası. 660 yıllık kültürümüz. Bu gün hepimiz 
hep birlikte bu kültürü yaşatmanın hedefindeyiz. 
Aynı zamanda, pandemiden dolayı bir buçuk yıl 
ara verdiğimiz yağlı güreşleri bugün Kumluca Yağlı 
Güreşleri ile başlatmanın gururunu yaşıyoruz. 
Ata sporumuz olan Yağlı Güreşlere bugün bizler 
sahip çıkıyoruz, yarın çocuklarımız, torunlarımız 

sahip çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu 
sürece yağlı güreş var olacaktır. Bu süreçte 
yağlı güreşlerin yeniden başlamasında Yağlı 
Güreş Düzenleyen Kentler Biriliği başkanı Yücel 
Yılmaz’a, Kırkpınar ağamız Seyfettin Selim’e ve 
tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi 
sürecinde geleneklerimizin devam etmesi için 
yağlı güreşlerin başlatılması talimatı ve izni veren 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’a teşekkür ediyorum” dedi. Yağlı güreşin 
minder güreşine kaynak teşkil ettiğini belirten 
başkan Musa Aydın “ Yağlı güreşler, geleneğimiz 
ve kültürümüz olmakla beraber, minder güreşine 
kaynak teşkil etmektedir. Yağlı güreş alt yapısından 
gelen Süleyman Atlı ve Ramazan Sarı minder 
güreşinde büyük başarılara imza atmıştır. Bu iki 
güreşçimiz yağlı güreşin minder güreşine faydası 
yok diyenlere de en güzel cevabı vermiştir” şeklinde 
konuştu. Ardından yapılan seçimle Yağlı Güreş 
Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığına Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yeniden 
seçildi.

Büyükelçi  Cahit Bağcı Azerbaycan’da gerçekleştird-
iğimiz ikili Gençler Serbest Güreş Milli Takım 
kampını ziyaret etti.

Azerbaycan Bakü büyükelçisi Cahit Bağcı kampı 
ziyaret etti. Takımın antrenmanını izleyen ve ar-

dından Sporcularla sohbet eden Bağcı’ya Türkiye 
Güreş Federasyonunun göndermiş olduğu eşof-
man takdim edildi. Ardından Büyükelçi Cahit Bağcı 
ile Milli Takım Sporcuları akşam yemeğinde bir 
araya geldiler. 
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Yıldızlar Bulgaristan’da Yıldızlaştı
Yıldız Milliler Bulgaristan’ın Samokov Kentin-
de Gerçekleştirilen  U17 Yıldızlar Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda 11 Madalya kazandı.

Bulgaristan’ın Samokov kentinde düzenlenen U17 
Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye  4 
Gümüş ve  7 Bronz  madalya kazandı.  

Şampiyonada madalya kazanan sporcularımız:

Gümüş madalya: Alperen Berber, Servet Angı, Tuba 
Demir ve Sevim Akbaş.

Bronz Madalya: Sercan Kesgin, Berati İnanç, Enes 
Ülkü, Büşra Efe,  Abdullah Toprak, Hakan Büyükcıngıl 
ve Rıfat Eren Gıdak.
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Başkent Varşova’da 7 gün süren Avrupa Güreş Şampiyonasını Türkiye  3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz 
madalya ile tamamladı.5 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu.Grekoromen 
stilde Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk, Yunus Emre Başar ve Kerem Kamal gümüş, Murat Fırat bronz 
madalyanın sahibi oldu.Grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia’yı 3-1 yenen Rıza 
Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 
Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.

AVRUPA GREKOROMEN GÜREŞ
ŞAMPİYONASI’NDA 5 MADALYA
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RIZA KAYAALP - ALTIN

KEREM KAMAL - GÜMÜŞ

EKREM ÖZTÜRK - GÜMÜŞ

YUNUS EMRE BAŞAR - GÜMÜŞMURAT FIRAT - BRONZ
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AVRUPA SERBEST GÜREŞ 
ŞAMPİYONASI’NDA 3 MADALYA

TAHA AKGÜL - ALTIN

SÜLEYMAN ATLI - ALTIN

SÜLEYMAN KARADENİZ - GÜMÜŞ
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Başkent Varşova’da 7 gün süren Avrupa Güreş Şampiyonasını Türkiye  3 altın, 4 gümüş ve 1 
bronz madalya ile tamamladı.
Serbest müsabakalarında Türkiye  2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Taha Akgül ve Süleyman 
Atlı altın, Süleyman Karadeniz gümüş madalya kazandı.
Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev’i yenerek 8. Avrupa 
şampiyonluğunu elde etti. Taha, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu 
olan güreşçi unvanının da sahibi oldu.
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38. ULUSLARARASI
VEHBİ EMRE TURNUVASI

İstanbul’da 38’incisi düzenlenen Vehbi Emre ve 
Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası’na 
10 Ülkeden 200 Sporcu Katıldı.

Grekoromen güreş Milli takımı 

192 puanla  şampiyon oldu. 

Şampiyonada  82 kiloda Burhan Akbudak Altın, 63 kiloda 
Mehmet Çeker Gümüş, 63 kiloda Mustafa Sefa Yıldırım 
Bronz, 72 Kg’da Murat Dağ Gümüş, Salih Aydın Bronz, 97 
Kg’da Abdulkadir Çebi Bronz, 60 Kg’da Kerem Kamal, 77 
Kg’da Furkan Bayrak, 130 kiloda Osman Yıldırım Altın, 67 
Kg’da Ensar Karabacak Bronz madalya kazandı. Böylece 
Türkiye 4 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz olmak üzere toplam 10 
madalyanın sahibi oldu. 

Grekoromen güreş milli takımımız topladığı 192  puanla 
da takım halinde şampiyon oldu. Turnuvayı 177 puanla 
Rusya ikinci, 132 puanla İran üçüncü tamamladı.
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye 
girenlere Trakya Üniversitesi tarafından sınavsız 
giriş hakkı verilmesinin ardından Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi de Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’na (BESYO) sınavsız girme hakkı tanıdı.

Namık Kemal Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya 
göre Kırkpınar Er Meydanında dereceye girenler 
için 3 kişilik kontenjan ayrıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 
Kırkpınar yağlı güreşlerinin önemine dikkat çekti.

“650 yılı aşkın bir süredir yapılan Kırkpınar yağlı 
güreşlerine hak ettiği değerin verilmesi için 
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda 
Meclis Başkanımız Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 
büyük gayretleri oldu. Trakya Üniversitesi’nin 
ardından Namık Kemal Üniversitesi de Kırkpınar’da 
dereceye girenlere 3 kişilik kontenjan ayırdı. Yağlı 
Güreş camiası adına teşekkürlerimi, şükranlarımı ve 
saygılarımı sunuyorum.”

Ukrayna’da yaşayan Kırım Tatarları Güreş Milli Takımı, 
10 gün boyunca Türkiye Güreş Federasyonu’nun 
konuğu oldu. Millilerle birlikte kamp yapan Kırım 
Tatarları, Şampiyonlar Turnuvası’na hazırlandı. 

Bugün başlayan turnuva sırasında Kırım Tatarları 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a 
kendilerine kamp yapma imkanı vererek sahip 
çıktığı için teşekkür ettiler.

Yağlı Güreşçilere (BESYO) Müjdesi

Kırım Tatarlarından Başkan Aydın’a Teşekkür
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2021 yılı Serbest, Greko-Romen ve Kadınlar Avrupa Şampiyonaları Polonya’nın başkenti 
Varşova’da 19-25 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Türkiye Greko-Romen stilde takım halinde 
ikinci olurken, serbest stilde beşinciliği elde etti. Kadınlarda ise yedinci sırada yer alırken, ferdi 
tasnif serbest stilde Süleyman Atlı ve Taha Akgül altın madalya aldı. Süleyman Karadeniz, 
gümüş madalya ile ülkemize üçüncü madalyayı kazandırdı.

Gerko-Romen stilde ise 130 Kg’da Rıza Kayaalp, rekor kırarak altın madalya alırken, 55 
Kg’da Ekrem Öztürk, 60 Kg’da Kerem Kamal, 77 Kg’da Yunus Emre Başar gümüş madalya 
kazanırken, 67 Kg’da Murat Fırat ülkemize üçüncülük madalyasını kazandırdı.

Kadınlarda as sporcularımızın katılmadığı Avrupa şampiyonasında madalya alamadan 
organizasyonu tamamladık. Genç sporcularımız, Avrupa şampiyonası ve müsabaka tecrübesi 
kazanarak eksiklerini görmüş oldular.

Gerko-Romen
- 55 Kg’da Ekrem Öztürk, ülkemize gümüş madalya kazandıran sporcumuz oldu. İlk turda 
Ermenistan’dan Rudick Mkzichyan’ı 5-4 yenerek yarı finale çıktı. Mkzichyan’ın ayak kullanarak 
Ekrem Öztürk’ü tehlikeli pozisyona sokması sonucunda müsabakanın ayakta başlamasına karar 
verildi. Mkzichyan’ın antrenörünün itirazı geçersiz olunca, milli sporcumuz 1 puan kazandı. 
Kol sokarak Öztürk’ü zonun dışına süren Mkzichyan, 1 puan aldı. Rudick Mkzichyan pasif 
kalırken Ekrem Öztürk, ikinci puanını aldı. Parter pozisyonunda güreşçimiz rakibini çırpamadı, 
güreş ayakta başladı ilk devre 2-1 bitti.

İkinci devre de milli güreşçimiz pasif 1 puan verdi. Mkzichyan,  Ekrem Öztürk’ü sökerek 
çırpma yaptı 2 puan aldı: 4-2. Mkzichyan, pasif olduğundan güreş yerde başladı milli güreşçimiz 
rakibini çırparak durumu 4-4 yaptı. Mkzichyan, ayaklarını koyduğu için 1 ihtar aldı. Mücadele, 
Ekrem Öztürk’ün 5-4’lük galibiyeti ile bitti.

Ekrem Öztürk’ün 2’nci tur yarı finaldeki rakibi Beyaz Rusya’dan A. Katsar idi; sporcumuz 
rakibini kol çekip yere indirdi. Sağlı sollu çırpmalarla 31 saniyede 8-0 yaparak finale adını 
yazdırdı.

Sporcumuz finalde Rusya’dan Emin Seferhaevle karşılaştı. Mücadeleye iyi başladı ama ilk 
pasif sporcumuza geldi, güzel müdafaa ve hareketle sporcumuz ayağa kalktı. İlk devre 1-0 Rus 
güreşçinin üstünlüğü ile bitti.

Prof. Dr. Haluk Koç
TGF Teknik Kurul Başkanı

AVRUPA ŞAMPİYONASI TEKNİK ANALİZİ
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2’nci devre Rus güreşçi çok atak güreşe başladı. Kol blokajı ile sporcumuzu dışa bastırdı, 
sporcumuz pasif kaldı: 3-0. Parterde iyi savunma yapamayınca rakibi supleks attı 4 puan daha 
alınca 7-0 oldu. İlk devre Rus sporcuya uyup kollardan mücadele etmesi ve kafasını eğmesinden 
dolayı ikinci devreye yorgun çıktığı için yapacaklarını yapamadı ve ülkemize değerli gümüş 
madalyayı kazandırdı.

- 60 Kg’da ülkemizi Kerem Kamal temsil etti. Rus güreşçi Sergey Emel’ine finalde 4-1 yenilip 
gümüş madalyada kaldı. Kerem Kamal çeyrek finalde Viktor Petryk ile mücadele etti. İlk pasif 
Ukraynalı güreşçiye geldi. 1-0 parterde sporcumuz puan alamadı. Güreş ayakta başladı. İlk devre 
1-0 bitti. 2’nci devre rakibini dışarı iten sporcumuz, durumunu 2-0 yaptı. Ukraynalı sporcu 
ikinci pasifi aldı: 3-0. Sporcumuz rakibini çırptı ve durum 5-0 oldu. Son saniyelerde sporcumuz 
dışarı basınca durum 5-1 oldu ve sporcumuz yarı finale çıktı. 

Yarı Final: Yarı finalde rakibi Beyaz Rusya’dan Hlep Makaranka idi. Rakibinin beline girerek 
dışa bastıran Kerem Kamal ilk puanını aldı. 1-0 rakibi pasif kalınca ikinci puanını aldı ve parter 
pozisyonuna geçildi. Rakibine yarım supleks attı. Orta hakem 2 puan verdi, diğerleri vermedi. 
Rakibi arkasına geçti, 1 puan aldı. Sonuca antrenörlerimiz ve sporcumuz yerinde itiraz ettiler. 
Challenge sporcumuz kazandı. Durum 4-1 oldu ve ilk devre 4-1 bitti. Sporcumuz pasiften 1 
puan verdi. 4-2 parter pozisyonunda rakibini oyun yaparken yakaladı ve ikini puanını aldı. 
Blr antrenörleri pozisyona itiraz ettiler. Challenge sonrası sporcumuz kazandı ve 7-2 oldu. 
Parterde oyun çıkmayınca güreş ayakta başladı. 7-2 ile sporcumuz finale çıkmayı başardı. Final 
müsabakasını Rus sporcu Sergey Emelin ile yapan sporcumuz 4-1 kaybedince gümüş madalyada 
kaldı.

İlk pasifi Rus sporcu aldı. 1-0 parter pozisyonunda iyi parat yapan Rus güreşçi sporcumuza puan 
vermedi. Ayaktaki mücadelede rakibi kollarını koltuk altından sokunca sporcumuz ayakları 
yerde iken çift salto attı ve 4 puan aldı. Ruslar itiraz ettiler, itirazları kabul edildi. Tartışılır bir 
pozisyondu. İlk devre 1-0 bitti. 2’nci devre ilk pasif sporcumuza geldi. Sporcumuz çırpıldı ve 2 
puan verdi. Koltuk altlarından çalışan Rus sporcu sporcumuza oyun yapma fırsatı vermedi diye 
itiraz edildi ve itirazımız reddedilince müsabaka 4-1 bitti. Sporcumuz çok iyi mücadele etti. 
Salto normaldi, şampiyonluğu kaçırmış oldu.

- 63 kg’da ülkemizi Abdurrahman Altan temsil etti. İlk müsabakasını Leri Abuladze ile yaptı. İlk 
pasif Gürcistanlı sporcuya geldi. Parterde künde deneyen sporcumuz tekniği uygulayamayınca 
Gürcü güreşçi sporcumuzun arkasına geçip çırpma yaptı. Durum 3-1 oldu ve ilk devre 3-1 bitti.

2’nci devre Gürcü güreşçi pasif aldı. Parterde sporcumuz supleks için rakibi kaldırdı ama atışı 
yapamadı. 1.59 saniye kala pozisyona antrenörlerimiz itiraz etti. Challenge kabul edilmedi. 
Bacak bükme yoktu, 1.59 saniye vardı. İtiraz edildiğinde durum 3-2 idi. Challenge kaybedilince 
2 puana ihtiyaç oldu. Bu arada Gürcü güreşçi iyi dinlendi ve müsabakayı kazandı. Gürcü güreşçi 
yarı finalde Rus güreşçiye yenilince sporcumuz elendi.

-67 Kg’da ülkemizi Murat Fırat temsil etti. İlk müsabakasında Almanya’dan Witalis Lozovskiyi 
5-1 yendi. İlk pasif Alman sporcuya geldi ve 1-0 parterde Murat Fırat rakibini aldatarak tehlikeli 
pozisyona getirdi ve aynı yönden çırparak sayısını 5’e çıkardı. İlk devre 5-0 bitti.

2’nci devrede pasivit alan sporcumuz iyi parat yaparak rakibine oyun vermedi. Güreş ayakta 
başladı. Güreşi, sporcumuz 5-1 kazanarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finali Danimarkalı rakibi 
Fredrik Holmyuist 6 yerer hırsla yapan sporcumuz rakibini 8-1 yenerek yarı finale yükseldi. 
İlk pasifi sporcumuz aldı: 0-1. Parterde rakibini çırpma pozisyonunda yakaladı ve durumu 2-1 

www.tgf.gov.tr 70



yaptı. İlk devre sporcumuzun 2-1 galibiyeti ile bitti. Rakibinin arkasına geçip suplekse kaldırıp 
sırt üstü yere indirip tuşladı ve yarı finale çıktı. 

Yarı final müsabakasını Sırp M. Nemes ile yaptı. İlk pasif sporcumuza geldi ve parter 
pozisyonuydu. Ayaklarını iyi kontrol edemediği için ihtar aldı, 2 puan verdi. İyi parat ile rakibine 
puan vermedi. İlk devre 3-0 bitti. İkinci devre bele girdi ama sol bacağı rakibine temas ettiği için 
rakibine pasif verdirdi, 1 puan aldı. Parterden rakibini söktü, tam çevirebilseydi 4 puan alabilirdi. 
Atışta 2 puanda kaldı. 3-3 ihtar aldığı için finali kaçırmış oldu. Çok iyi performans gösterdi.

3’üncülük müsabakasında Murat Fırat İtalyan rakibini 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu 
ve ülkemize bronz madalya kazandırdı. İlk pasif İtalya adına güreşen Dağıstan asıllı sporcuya 
verildi. Güreşçimiz rakibini suplekse kaldırırken bacaklardan tutup parat yaptı ve oyunu bozdu. 
Antrenörümüz Akif Canbaş itiraz etti. Challenge kazanınca 2 puan daha almış olduk. Son 2 
dakikada güreşçimize pasif geldi. Parterde rakibi oyun uygulamayınca sporcumuz müsabakayı 
3-1 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

- 72 Kg’da ülkemizi Selçuk Can temsil etti. İlk müsabakasında Alman tecrübeli sporcu Frank 
Staebleri 6 -6 puan ile yenerek bir üst tura çıktı. İlk pasif sporcumuza geldi: 0-1. Parterden 
Alman sporcu supleks atarak 4 puan alıp durumu 5-0 yaptı. Güreş ayakta başladı. Selçuk Can 
staeblere kafa kol attı ve durum 4-5 oldu. İlk yarı 4-5 bitti. 

2’nci yarıda pasif sporcumuza geldi. Alman sporcu yerde başarısız olunca güreş ayakta başladı: 
4-6. Alman sporcu pasif aldı. Güreşçimiz, Alman sporcuyu yerden sökerek suplekse kaldırıp 
dışarı attı 2 puan daha aldı 6-6 ya getirdi.

Çeyrek Final: Sporcumuz Polonya’dan Romen Pacur LCAVSKYE 11 -3 yenildi. İlk devre 
sporcumuz kafa kol denedi başarılı olamadı Polonyalı sporcu pasif aldı: 1-0. Parterden Polonyalı 
sporcuyu suplekse kaldırıp dışarı attı: 3-0. Ayakta salto bağladılar karşılıklı kontralarla puanı 
Polonyalı sporcu aldı: 3-2. Polonyalı sporcu tek kola döndü durumu 3-6 yaptı. Challenge gidildi 
itiraz kaybedildi 1 puan Polonyalı sporcuya gitti ilk devre 7-3 bitti. İkinci devre ayakta aynı tek 
kol atışı ile müsabakayı 11- 3 teknik üstünlükle kaybetti. Daha sonra Polonyalı sporcu ermeni 
sporcuya yenilince sporcumuz elenmiş oldu.

-77 Kg’da ülkemizi Yunus Emre Başar temsil etti gümüş madalyayı ülkemize kazandırdı. İlk 
müsabakada sporcumuz Ermeni rakibini Varuzdan Griyannyi 9-0 yenerek ikinci tura çıktı. İlk 
pasif Ermenistanlı sporcuya geldi. Parter pozisyonunda rakibini çırptı 2 puan aldı. Güreşçimiz 
rakibini suplekse kaldırdı rakibi ayak takınca ihtar aldı sporcumuz durumu 5-0’a getirdi. Güreş 
yerde parterde başlarken rakibini arka arkaya iki kere çırparak 9-0 galibiyetle tamamladı.

2’nci Çeyrek Final: Yunus Emre Başar, Azerbaycanlı rakibi Sanan Süleymanoğlunu 8-5 yenerek 
yarı finale çıktı. İlk pasif sporcumuza geldi. Rakibini parterden suplekse kaldırdı, 2 puan aldı: 
3-0. İlk devre Azerbaycanlı sporcunun üstünlüğü ile bitti. İkinci devre Azerbaycanlı sporcu kol 
çekip arkaya geçti durumu 5-0 yaptı. Ayakta mücadele anında sporcumuz soldan tek kol attı 2 
puan aldı. Azerbaycanlı sporcu pasif aldı, durum 5-3 oldu. Parter pozisyonunda devamlı kaçtığı 
için Azerbaycanlı sporcu ihtar aldı, 2’nci puan verildi, 5-5 oldu. Azerbaycanlı antrenör Challenge 
gitti kaybetti 6-5 oldu. Parterde güreşe başlandı rakibini suplekse kaldırıp attı 2 puan daha aldı 
durum 8-5 oldu. Müsabaka sporcumuzun 8-5 üstünlüğü ile bitti.

Yarı Final: Yunus Emre Başar, Dimitro Pyshkov’u 4 -0 yenerek finale kaldı. İlk pasif Ukraynalı 
sporcuya verildi. Sporcumuz parterde oyun yapamayınca güreş ayakta başladı. İlk devre 1-0 bitti. 
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İkinci devre pasif Ukraynalı sporcuya geldi: 2-0. İyi müdafaa yapan sporcuyu yerden sökerek 
supleks attı 2 puan aldı. 4-0 puanla müsabakayı kazanarak finale çıktı. Final müsabakasında 
TLORINCZ  8-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı. İyi tempo yapan rakibi ilk pasifi sporcumuza 
verdirdi: 0-1. Parterde Macaristanlı sporcu supleks attı 2 puan aldı. İlk devre 3-0 bitti. İkinci 
devre pasif sporcumuza verildi, 4-0 oldu. Parterde Macaristanlı sporcu aynı pozisyonda supleks 
attı durumu 8-0 yaptı ve altın madalyayı ülkesine götürdü.

-82 Kg: Burhan Akbudak ilk turda rakibi İsveç’ten Alex Michel Gyurb Kessideş’ti. 6-4 kaybetti. 
Alex Michael, daha sonraki turda Ukraynalı sporcuya 5-1 kaybedince Burhan Akbudak, Avrupa 
şampiyonasına veda etti.

İlk pasifi İsveçli sporcu aldı: 1-0. Parterde ikincide atmayı denedi, uygulayamadı. İlk devre 1-0 
bitti İkinci devre ilk pasifi sporcumuz aldı uzun boylu rakibi sporcumuzu çırptı  sporcumuz 
toparlanmadan kolundan sıkıştırıp ikinci çırpmasını yaptı: 5-1. Sporcumuz rakibini dışa bastırdı 
5-2. Aynı pozisyondu 1 puan daha aldı durumunu 5-4’e getirdi. İsveçli güreşçi pasif aldı. 50 
saniye kala parterde sporcumuz puan alamayınca antrenörümüz Yusuf Düzer itiraz etti. Çelenç 
kaybedilince durum 6-4 oldu dinlenen rakibine sporcumuz üstünlük sağlayamayınca 6-4 yenilmiş 
oldu.

-87 Kg’da ülkemizi Doğan Göktaş temsil etti. 1’inci turda sporcumuz Rusya’dan Milad ve 
Alizaev ile karşılaştı. İlk pasif sporcumuza geldi. Parterde Rusyalı güreşçi boyunduruk atmaya 
çalıştı atamadı güreş ayakta başladı. Rusyalı güreşçi arkaya geçerken bacaklarının yardımı 
ile güreşçimizi sırtüstü dışarı düşürüp 4 puan daha aldı. Rusyalı güreşçi dışarı basınca durum 
5-1 oldu. İlk devre 5-1 bitti. 2’nci devre sporcumuz daha atak güreşmeye başladı Rus güreşçi 
sporcumuzu dışarı itmeye çalışırken sporcumuz tek kol atıp tutuş pozisyonuna geçti durum 5-5 
oldu. Rus antrenörler itiraz etti, challengi Ruslar kaybetti, sporcumuz 1 puan aldı: 6-5. Güreş 
ayakta devam etti. Rus sporcu, sporcumuzu minder dışına sürüp durumu 6-6’ya getirdi ve 
müsabakayı kazandı. Rus sporcu ikinci turda Belarus Kıryle Maskavinche 6-0 galipken tuşla 
yenilince, sporcumuz elenmiş oldu.

-97 Kg’da ülkemizi İbrahim TIĞCI temsil etti. İlk müsabakasını Bulgaristan’dan Kiril Minov ile 
yaptı. İlk müsabakayı 3-1 kaybetti. Bulgar rakibi çeyrek finalde Gürcistan asıllı İtalyan sporcuya 
2-0 yenilince sporcumuz elenmiş oldu. Bulgar güreşçi daha dinamik yapıdaydı. İlk pasifi 
sporcumuza geldi parterde sporcumuz iyi parat yaptı. Güreş ayakta başladı ilk devre 1-0 bitti.  
İkinci devrede Bulgar güreşçi pasif kaldı, güreşçimiz rakibini suplekse kaldırdı. Tam atamadı 
ve köprüde yakalandı o hakemler konsültasyon yaptılar durum 3-1 oldu. Güreş ayakta tempo 
yaparak mücadele bir sonuç vermedi Bulgar güreşçi 3-1 kazandı.

-130 Kg’da ülkemizi  Rıza Kayaalp temsil etti. İlk müsabakasını  Ukrayna’dan Aleksandır 
Chertnesky  ile yaptı. İlk pasif sporcumuza geldi parterde boyunduruk yapmamaya çalışan 
Ukraynalı güreşçiye sporcumuz iyi müdafaa yaparak puan vermedi. Sporcumuz Ukraynalı 
sporcuyu dışarı itip ilk puanını aldı ilk devre 1-1 bitti.

2’nci devreye sporcumuz aktif başladı ve rakibine pasif verdi, çırpma ile 2 puan aldı. Arka arkaya 
çırpma pozisyonu ile tehlikeli pozisyonlara getirip durumu 10-1 yapıp teknik üstünlükle kazandı, 
çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Rıza Kayaalp, Romen Alexuc Cıuraa ile yaptı. İlk puanını Romen sporcuyu dışarı 
itti: 1-0. İlk pasif Romen sporcuya verildi, durum 2-0 oldu. Parterde rakibini sağlı sollu çırparak 
8-0 ile teknik üstünlükle kazandı ve yarı finale çıktı.
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Yarı finalde Rıza Kayaalp, Eduard Popp ile yaptı, rakibini 5-0 yenip finale kaldı. Alman rakibi ile 
karşılıklı kollardan çalışarak başladılar ilk pasif alman sporcuya geldi: 1-0. Parterde sporcumuz 
sağlı sollu çırpıp rakibi köprüye getirip tuşladı.

Final: Rıza Kayaalp, finali Gürcistan’dan lakobi Kajaja ile yaptı. Güreşçimiz rakibine güçlü ve 
aktif bir şekilde başladı. Rakibi tempolara karşılık verirken, güreşçimiz tek kol attı: 2-0. Güçlü 
rakibi ataklar ile güreşçimize karşılık vermeye başladı. Sporcumuzun tek kol denemesi olumsuz 
şekilde oldu. Gürcü güreşçi pasifte yere yatırıldı durum 3-0 oldu. Parterden puan çıkmadı ilk 
devre 3-0 bitti. 

2’nci devre sporcumuza pasif verildi durum 3-1 oldu. İyi parat yapan sporcumuz rakibine puan 
vermedi ayakta tempo ile müsabaka sona ererken şampiyonumuz 10’uncu Avrupa şampiyonluğunu 
alıp bir rekora imza attı. 26 puan alırken -2 puan verdi. Uç bir müsabakasında tuş yaptı. İkinci 
müsabakasında teknik puanla kazanırken ülkemizin gurur kaynağı olarak gönüllerde taht 
kurarken İstiklal Marşımızı Avrupa’ya dinletip al bayrağımızı en yükseğe çektirdi.

Takım Sıralamasında Rusya 175 puanla 1’inci olurken Türkiye 106 puanla 2’nci olarak Avrupa 
2’ncisi oldu. Gürcistan ise 101 puanla 3’üncü oldu.

Rusya 5 birincilik

Türkiye 2 birincilik

Gürcistan 1 birincilik   72 kg

Macaristan 1 birincilik aldı 77 kg

Serbest Stil
-57 Kg Süleyman Atlı

İlk müsabakasında rakibinin arkasına geçip 2 puan alarak başladı. Kol çekip arkaya geçti, 2 
puan daha aldı. Dalan rakibe atıp ilk devreyi 8-0 kapattı. Rakibinin antrenörü kündeye itiraz 
etti çelençta ret edilince 9-0’la ikinci devre başladılar. Daha sonra rakibine tek dalıp minder 
dışına doğru hamle yapıp rakibine tek dalıp minder dışına doğru hamleyi yapıp rakibini tehlikeli 
pozisyonda söküp durumu 11-0 teknik üstünlükle kazanıp yarı finale çıktı.

Yarı finalde Bulgar rakibi ile mücadele etti. Rakibi pasif kaldı. Süleyman Atlı, ilk puanını aldı, 
ilk devre 3-0 bitti. Süleyman Atlı, ikinci devre pasiviteden 1 puan verdi. Rakibinin ataklarına 
karşılık vererek finale kalmayı başardı.

Final: İlk pasif Rus Mongush’dan geldi. Mongush çift dalarak Süleyman Atlı’dan künde yedi 
konstultasyon sonucu 4 puan Süleyman’a, 2 puan Rus güreşçiye verildi. Müsabaka parterde 
başladı 5-2’lik ilk devre böyle bitti. Rakibi tek daldı 2 puan aldı. Çırpma denemesi başarısız 
olunca güreş ayakta başladı 5-4 Süleyman Atlı pasif kalınca ihtarla puan verildi: 5-5. Teknik 
üstünlük Süleyman’daydı. Ruslar son harekete itiraz ettiler güreşçimiz kaybedilince 6-5 teknik 
puanla Avrupa şampiyonu oldu.

-61 Kg’da sporcumuz Emrah Ormanoğlu ilk müsabakasını İtalyan rakibini 11- 1 yenerek başladı. 
Rakibin pasif kalmasından dolayı 1 puan aldı ilk devre 1-0 bitti.  İkinci devreye çanagallı salto 
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atarak başladı 2 puan daha aldı rakibin kolunu ısırmasından dolayı 1 puan verdi(ihtar). Daha 
sonra rakibini bohçaladı içerde olsa tuşlardı 5-1 oldu. Yandan tek daldı rakibini çırptı sağlı sollu 
ve müsabakayı 11-1 teknik üstünlükle yenip ikinci tura çıktı.

2’nci turda Rus rakibi Magemodav’a 6-0, daha sonra ise repesaj müsabakasında Bulgar rakibi 
Valentinov Vangelov’a 2-0 yenilince elenmiş oldu. Pasiften 1 puan daha verildi. İlk devre 1-0 
bitti. İkinci devrede pasiviteden puan verince 2-0 oldu, çabaları puan getirmeyince elenmiş oldu.

-65 Kg’da Hamza Alaca ilk müsabakasına Bulgaristan’dan Ruhanti Rasim ile başladı. Dalan 
rakibine kontra yapıp dışarı sürdü ve bastırarak 2 puan aldı. Dana bağı atarak 4 puan alıp puanını 
6’ya çıkardı. İlk devre 6-0 bitti. İkinci devre Bulgaristanlı rakibi çok atak güreşe başladı zon 
bölgesinden güreşçimizi dışarı iterek kontrol etti, 1 puan verdiler. Bulgar antrenör itiraz etti, 
2 puan verildi. Kol çekip arkaya geçen rakibi durumu 6-6’ya getirdi. Güreşçimiz yorulunca 
müdafaa güreşine geçti tek dalıp çiftleyip arkaya geçen rakibine son 3 saniyede 2 puan daha verdi, 
antrenörlerimiz itiraz etti. Çelençte itirazımız kabul edilmeyince 9-6 mağlup olan sporcumuz, 
Bulgaristanlı sporcu çeyrek finalde Polonyalı güreşçi Kryzystof Beinkosk’ye 7-2 yenilince 
şampiyonaya veda etmiş oldu.

-70 Kg’da Haydar Yavuz ilk müsabakasını Gürcü rakibi Davit Tlashavleze’yi 10-0 yenerek ikinci 
tura geçti. Rakibine tek üst rakibine sıyırtma yapıp arkasına geçti: 2-0. Çırpma denedi olmadı, tek 
daldı arkaya geçti: 4-0. Çırptı 6-0. İlk devre bu skorla bitti

2’nci devre dalan rakibine kontra yaptı bastırdı, daha sonra çıkıp durumu 10-0 yaptı. İkinci tura 
çıktı rakibi Azerbaycan’dan Turan Bayramov ilk pasif 1 puanı verdi. İlk devre Azeri sporcunun 
1-0 üstünlüğü ile bitti.

İkinci pasif Azerbaycanlı sporcu aldı: 1-1. Dirseği sakatlandı 2-1. Galipken şanssız şekilde 
sakatlandı, tek kolla mücadele etti, 2-2 oldu. İhtar puan verdiler 3-2’de müsabakayı bıraktı. 
Antrenörlerin müdahaleleri daha evvel olup sporcunun çekilmesi daha iyi olurdu. Repesaja 
sakatlığından dolayı çıkamayınca elenmiş oldu bu sıklette finale çıkabilirdi.

-76 Kg’da Fazlı Eryılmaz ilk müsabakasını Azerbaycan’dan A.Ashrov ile yaptı. 1’inci pasifi 
sporcumuz aldı. Sporcumuz tek dalıp rakibini tehlikeli pozisyon ile dışarı attı, 2 puan aldı. Rakibi 
koltuk altında ayaklara inip dışarı doğru itince 1 puan kaybetti. İlk devre 2-1 sporcumuzun 
galibiyeti ile bitti. 2’nci devre başında rakibini dışarı bastıran sporcumuz 3 puanını aldı karşılıklı 
puan alma hareketleri puan getirmedi ve güreşçimiz pasif aldı 1 puan verdi 3-2 oldu. Sporcumuz 
3-2 sayı ile kazanmış oldu.

2’nci turda sporcumuz Ukrayna’dan Semen Raskulova 2-1 yenilerek şampiyonaya veda etti. İlk 
pasifi Radulav aldı. Süre dolmadan Radulav tek dalıp sporcumuzu dışarı zonun dışına sürdü, 
2 puan aldı. Radulav pasiften 1 puan verince durumu 2-1 oldu. Daha sonra puan çıkmayınca 
sporcumuz yenilmiş oldu. Ukraynalı sporcu daha sonraki turda Rusya’dan Razambek Zhamlov’a 
11-1 yenilince Fazlı Eryılmaz elenmiş oldu.

-79 Kg’da Nuri Kotanoğlu ilk turda Rusya’dan Malik Shaverev’e 10-0 yenildi. Tek daldı, bastırdı: 
2-0. Rus güreşçi dışa bastırdı: 3-0. Tekrar dışa bastırıp 1 puan aldı 4-0 ilk devre bitti.

2’nci devrenin başında yerde dalış pozisyonunda duran rakibinin üstüne dik pozisyonda 
gidince çift dalan rakibi hemen kilide geçti arka arkaya kilit yapan rakibi müsabakayı 10-0 
yaptı. Kotanoğlu’nun rakibi daha sonraki turda Gürcü rakibi Nika Kentchadze’ye 4-3 yenilince 
sporcumuz ikinci tura veda etti
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-86 Kg’da Osman Göçen ilk turda İsviçreli Stafen Reıchmuthı’yi 5-4 yendi. Sporcumuz tek 
kol atmak istedi, rakibi arkaya geçti 2 puan verdi. Daha sonra tek dalıp rakibini ayağa kaldırıp 
arkaya geçti, 2 puan aldı. Daha sonra çırparak 4 puana ulaştı. İlk devre 4-2 bitti. Rakibi ile 
mücadele ederken belde brovle yedi, 2 puan verdi. Arkaya geçerek 5 puanını aldı. Daha sonra 
puan çıkmayınca sporcumuz müsabakayı 5-4 kazanmış oldu.

2’nci turda Osman Göçen, M.Dzefarlan kol bloklarından öne çekip arkaya geçen rakibine 2 puan 
verdi. Kol blokları ile güreşe devam eden rakibine karşı pasif kaldı, ilk pasif uyarısı Osman’a 
geldi. İlk devrede müdafaa güreşini tercih etti. Rakibi tekten dalıp son saniyede 2 puan almayı 
bildi, arkaya geçti devre 4-0 bitti. 

2’nci devrede kol blokajı ile çalışan rakibine kontrol ile karşılık verdi ve bastırdı 2 puan aldı: 4-2.

Bacakları uzakta iken daldı rakibi kontra yapınca altta kaldı ve rakibi arkaya geçti 2 puan daha 
aldı. Yukarı çekip supleks atıp 4 puan daha aldı. Osman arkaya geçip 1 puan aldı: 10-3. Risk 
yapayım derken belini kaptırdı rakibi, Osman’ı yere indirdi, rakibi 2 puan daha aldı müsabaka 
12-3 bitti.

Mraz Dzhaferian, Slovak rakibi Boris Makoev’e 5-4 yenilince sporcumuz elenmiş oldu.

-92 Kg’da ülkemizi Erhan Yaylacı temsil etti. Polonyalı rakibi Radoslaw Marcinkwics’e ilk pasifi 
Erhan aldı. Rakibi pasif puan aldı. 1-0 üst tarafı güçlü Polonyalıya uydu üstten güreşmeye devam 
etti, ilk devreyi 1-0 kapattı.

2’nci devre grekoromen stilde güreşenler gibi devam ettiler. Polonyalı sporcu pasif aldı, Erhan 
1 puan aldı. Polonyalı güreşçi tek dalar gibi yaptı yaylacı 2-1 19 saniye kala Polonyalı tek daldı 
Erhan dışarı bastırdı kalan sürede dalarak puan almak isteyen Erhan’a Polonyalı güreşçi puan 
vermeyince Erhan güreşi 2-2’den kaybetti.

Polonyalı güreşçi çeyrek finalde Rus güreşçi Muhammed Guseynovich Kurbanov’a 8-0 yenilince 
Erhan müsabakalara devam hakkını kaybetti.

Polonyalı güreşçi Erhan’ın yenebileceği rakiplerden biriydi.

-97 Kg’da ülkemizi Süleyman Karadeniz temsil etti. İlk müsabakasına Moldovalı Radu Lefter’i 
10-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Müsabakaya başladıktan 40 saniye sonra koltuk altından arkaya 
geçip 2 puan aldı. Tekden çifte geçip rakibini dışarı doğru sürüp tehlikeli pozisyona getirdi, 4 
puan aldı: 6-0. Aynı hareketi tekrarlayıp 4 puan daha alıp durumu 10-0’a getirdi, teknik üstünlükle 
güreşi kazandı.

2’nci müsabakasında Azerbaycanlı güreşçi Shamil Zubairov’u 6-4 yendi. İlk pasifi Azerbaycanlı 
güreşçi aldı Süleyman 1 puan pasif aldı. Azeri güreşçi topuğa indi, arkaya geçti 2 puan aldı. 
Çırpma pozisyonuyla başlayıp boyundurukla tuş pozisyonuna getirdi 2 puan aldı 4-1 ilk devre 
bitti.

2’nci devre Süleyman çok atak bir güreş çıkardı rakibini çiftleyip 2 puan aldı: 4-3. Zubairov 
pasiften 1 puan daha verdi: 4-4. Süleyman koltuk altından girip mücadele sonucu arkaya geçip 
durumu 6-4’e getirdi, son 1 dakikada Azerbaycanlı rakibine puan vermeden güreşi 6-4 galibiyet 
ile tamamladı.

Süleyman yarı finalde Gürcistan’dan Elizbar Odikadze’yi 7-5 yenerek finale kaldı 

www.tgf.gov.tr 75



Gürcü güreşçi tek daldı 2 puan aldı dışarı doğru kaçtığı için Süleyman ihtar puan aldı: 3-0. Gürcü 
güreşçi tek daldı, arkaya geçti 2 puan daha aldı: 5-0. İlk devreyi Gürcü sporcu 5-0 bitirdi. 2’nci 
devre kol blokajı ile güreşe başlayan Süleyman Karadeniz rakibine pasif verdirdi: 1-0. Daha sonra 
tek dalıp dışa sürdü rakibi dışa basınca 1 puan daha aldı bir daha dışa sürüp 3’üncü puanını aldı. 
Rakibini ataklarıyla iyice yordu dalan rakibine kontra yapıp arkasına geçti: 5-5. Yorgunluktan 
çöken rakibinin arkasına geçip durumu 7-5 yapıp adını finale yazdırdı. Köşe yönetimi çok iyiydi.

Final Müsabakası: Rusya’dan Alikhan Zhabrailov’la yapan Süleyman Karadeniz, güçlü 
rakibinden 4 puan almayı bildi, 6-4’lük puanla gümüş madalyada kaldı. İlk pasif güreşçimize 
geldi. Zhabrailov, 1 puan pasif aldı. Daha sonra güreşçimiz dışa sürdü durumu 2-0 yaptı. Ruslar 
itiraz etti, güreşçimiz itirazdan 1 puan kazandı ilk devre 2-1 bitti. 2’nci devre pasif Zhabrailov’a 
geldi, durum 2-2 oldu. Anlık bir duraklamada Zhabrailov çift dalıp kilide geçti toplam 4 puan 
aldı. Akabinde Süleyman Karadeniz çift daldı 2 puan kazandı. 14 saniye kala 6-4 oldu, tekrar 
daldı kaldıramadı ve gümüş madalyada kaldı. Çok iyi mücadele etti, şampiyon olabilirdi müthiş 
bir güreş çıkardı.

-125 Kg’da Taha Akgül ilk müsabakasını ezeli rakibi Gürcistan’dan G.petriashvili ile yaptı ve 
müsabakayı 6-1 üstünlük ile bitirdi. Karşılıklı elenseler ve Petriashvili’nin kafa darbeleriyle 
güreş devam etti. Tek dalan rakibine boyunduruk çekip tekten bastırıp 2 puanını aldı. Elense 
vuran rakibine el ense ile karşılık verip rakibi dikilince tek dalıp bastırdı 2 puan daha alıp durumu 
4-0’a getirdi ve ilk devre bitti. İkinci devre Petriashvili daha yorgun gözüküyordu devre arası 
çömelerek dinlendi. Rakibi tek dalmaya çalıştı, Taha kontra yapıp bastırdı ve 2 puan daha aldı: 
6-0. Taha rakibinin tek dalmalarına ayağını iyice gerip üstten rakibini kontrol ile karşılık verip 
rakibine puan vermeden ikinci devreyi sürdürdü. Son anda parmak tuttuğu için Taha ihtar puan 
ile rakibine 1 puan kaptırdı 6-1 ile müsabakayı iyi mücadele sonucu kazanmayı bildi.

Taha Akgül 2’nci turda Polonyalı  K.Koscielek ile yaptı. Müsabakayı 6-1 kazanarak kollardan 
çekip daldı, rakibini tuş pozisyonuna getirdi ilk devre 4-0 bitti. İkinci devreye üstten güreşerek 
devam edildi. İlk pasifi Taha aldı. Sonrasında tek dalıp dışarı doğru rakibini itip bastırdı 2 puan 
daha alıp 6-0 yaptı. Rakibinin bileğini devamlı tuttuğundan 1 puan verdi kondisyonu iyi güçlü 
rakibini +1 puanla geçip yarı finale yükseldi 

Yarı Final: Taha Akgül, Beyaz Rusya’dan  Dzianis Khramainko’yu 4-0 skorla galip gelip finale 
yükseldi. İlk dakika biterken rakibini öne çekip tekden dalıp bastırdı 2 puan aldı tekden dalıp 2 
puan daha aldı rakibini bunalttı. İlk devre 4-0 bitti. 2’nci devre kollardan çalışıldı ve müsabaka 
4-0 bitti.

Finalde Taha Akgül, Rusya adına güreşen Kozyrev S. ile karşılaştı. Taha rakibini aşağı çekip 
tek dalıp tırpan vurdu, rakibini bastırdı bir de çırparak 4 puanın sahibi oldu. Rakibi pasif kaldı, 
pasiften 1 puan daha Taha aldı: 5-0. İlk devre 5-0 bitti. Kozyrev tek daldı dışa doğru Taha’yı 
bastırdı ilk 2 puanını aldı Taha’nın rakibi yorulunca dizinin ağrıdığını söyleyip dinlendi ve güreşe 
başladılar. Sert hareketlerinden dolayı rakibi ihtar aldı Taha’nın sayısı 8 oldu. 3’üncü ihtarı da 
alınca rakibi 9-2 diskalifiye oldu güreşçimiz ezici üstünlükle şampiyon oldu. 

Takım sıralamasında Rusya 206 puanla 1’inci olurken, Türkiye 90 puanla 5’inci oldu. Rusya 6 
şampiyon çıkarırken Türkiye 2 şampiyon çıkardı Slovakya 2 şampiyon çıkardı.
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Tokat Gençlik Ve Spor 
İl Müdürlüğü’nden 
Anlamlı Davranış

Ukrayna’da 4 Madalya

Milli güreşçiler Ukrayna Outstanding 
Güreş Turnuvası’nda 1 altın ve 3 gümüş 
olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Güreşte güçlü ülkelerin katıldığı mini dünya 
şampiyonası düzeyindeki uluslararası turnuvada 
serbest stilde Avrupa şampiyonu milli güreşçi 
Süleyman Karadeniz altın, Soner Demirtaş ve 
Ramazan Sarı ile grekoromen stilde Kerem Kamal 
gümüş madalya kazandı. 

97 kg’de Avrupa şampiyonu güreşçi Süleyman 

Karadeniz, finalde ev sahibi Ukraynalı güçlü rakibi 
olimpiyat ikincisi Valeri Andretisev ile karşılaştı. Milli 
güreşçi, Andretisev’i müthiş bir mücadele sonunda 
yenerek altın madalya kazandı. Süleyman Karadeniz, 
Ukraynalı rakibini Dünya Kupası’nda da yenerek 
üçüncü olmuştu. 79 kg’de Ramazan Sarı, Belarus ve 
iki Ukraynalı rakibini yenerek çıktığı finalde Avrupa 
şampiyonu Gürcü Nika Kenchadze’ye yenildi ve 
gümüş madalya kazandı. 74 kg’de Soner Demirtaş ile 
grekoromende Kerem Kamal dün gümüş madalya 
kazanmıştı.

Kadınlarda 65 kg’de İsveçli Avrupa şampiyonu Hanna 
Johansson’a yarı finalde yenilen

Aslı Demir, bronz madalya maçında repesajda 
Aslı Tuğcu’yu yenen Ukraynalı rakibine yenilerek 
turnuvayı beşinci olarak kapattı.

Güreşte iddialı olan ev sahibi Ukrayna ile Azerbaycan, 
İran, Gürcistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan güçlü 
rakiplerle mücadele eden güreşçilerimiz Olimpiyat 
Kalifikasyon Turnuvaları öncesi son durumlarını test 
etmiş oldu. Ukrayna turnuvasına olimpiyat vizesi alan 
4 güreşçi Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Cenk İldem ve 
Süleyman Atlı ile Selim Yaşar, Fazlı Eryılmaz, Mustafa 
Kaya, Haydar Yavuz, Yunus Emre Başar; kadınlarda 
Yasemin Adar, Elif Jale Yeşilırmak, Buse Tosun, Evin 
Demirhan, Bedia Gün, Zeynep Yetgil gibi önemli 
isimler katılmadı.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 23 Haziran 
2020 tarihinde hayatını kaybeden Olimpiyat ikincisi 
Vehbi Akdağ’ın mezarını yaptırdı. Ölümünün 
ardından memleketi Tokat’ın merkeze bağlı 
Ormanbeyli köyüne defnedilen Vehbi Akdağ için 
mezar yaptırıldı. Ayrıca mezarın başına Vehbi 
Akdağ’ın hayatını anlatan bir bölüm de yapıldı. Tokat 
ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Vehbi 
Akdağ’ın yıllarca Tokat ilini en iyi şekilde temsil 
ettiğini belirterek “Onun bu ülke için yaptıklarını 
asla unutmayacağız. Geçen yıl aramızdan ayrılan 
Akdağ için mezar yapım çalışmalarımız sona 
erdi. Mekanı cennet olsun” dedi. Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı Musa Aydın’da Tokat Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür ederek 
“Vehbi Akdağ Türk güreşi için çok önemli bir isim. 
Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün bu anlamlı 
davranışı tüm güreş camiası adına bizleri çok 
mutlu etmiştir. Vehbi Akdağ hocamıza bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyoruz.” dedi.

VEHBİ AKDAĞ KİMDİR?

1949 Tokat doğumlu Vehbi Akdağ, 16 yaşında 
güreşe başladı.

1971 yılında Avrupa üçüncülüğü elde eden 
Akdağ, 1972 Münih Olimpiyatları’nda ikinci oldu. 
Türkiye’nin o yıl olimpiyatlarda tek madalyasını 
alarak yıllarca adından söz ettiren Vehbi Akdağ, 
1974 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya 
kazanarak bir kez daha kürsüye çıktı. 23 Haziran 
2020 tarihinde hayatını kaybetti.
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