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ÖNSÖZ

Birbirimizin daha iyi gelişmesine, güreşmesine ve şampiyon
olmasına katkı sağlamak hepimizin ortak paydasıydı. Sivas,
Çorum, Denizli, Maraş, Erzurum, Kars … Ülkemizin her
yerinden sanki aynı mahallenin çocukları gibiydik.

İlhami KARTAL’I Ata sporumuz güreş adına yaptığı bu duyarlı çalışmalarından dolayı kutluyorum.
Benzer bir diğer çalışma ise Muğla’da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığının onayı ve Menteşe İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün Koordinesiyle uygulanan ‘’ Bayrağımın Altında Ne Var ‘’ projesi. Türkiye genelinde resmi
ve özel ortaöğretim okullarını kapsıyor. Öğrencilerimizin ülkesini her anlamda tanımaları, toplum olma
bilinci ve milli manevi değerlerin canlı tutularak gelecek nesillere aktarılması bakımından çok önemli bir
proje. Davetli olarak katıldığım bu anlamlı organizasyonda ülkemize şampiyonluk gururunu yaşatmış
diğer spor dallarından şampiyonlarımız öğrencilerimize tanıtıldı. Müthiş bir organizasyondu. Görev alan
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. ‘’Bayrağımızı sırtında taşıyanlardan, bayrak için canlarını
feda eden’’ aziz şehitlerimize selam olsun.
Değerli okuyucularım,

Merhaba Değerli Okurlarım,

Federasyon
Başkanları Yönetim
Kurullarını kendileri
oluşturmalı, yönetimin
oluşturulmasında
başkana müdahale
edilmemeli, bu konuda
talep ve baskı olmamalı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun Mali Genel Kurul Toplantısı 4
Kasım 2018 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde yapıldı. Öncelikle
federasyonumuza ve Ata sporumuz Türk Güreşine hayırlı olsun.
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu olmuş güreşçi arkadaşlarımız
ile Kırkpınar’da altın kemer sahibi pehlivanlarımız hala federasyon
genel kurullarında direkt oy kullanamıyorlar. Oy kullanacaklar
o kadar şampiyon içerisinde 5 kişi o da hala kura ile belirleniyor.
Önceki yıllarda da, mali genel kurul toplantısında da dile getirdim.
Bu yanlış uygulamadan dönünceye kadar da her ortamda dile
getirmeye devam edeceğim. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Geçmişte
Federasyon Başkanlığı ve Uluslararası Güreş Federasyonunda As
Başkanlık görevlerinde bulunmam nedeniyle ben zaten direkt oy
kullanabiliyorum. Ancak Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu
olmuş, Kırkpınar’da altın kemer sahibi bir arkadaşımın kendi
dalında, kendi federasyonunda direkt oy kullanamıyor olmasını kabul
edemiyorum. Bu konuda çok da mütevazı olmayacağım. Bu insanlar
ülkesini yurtdışında en iyi şekilde başarı ile temsil etmiş insanlardır.
Kura ile değil direkt oy kullanmalarını talep ediyorum.
Diğer bir konu Federasyon Başkanları Yönetim Kurullarını
kendileri oluşturmalı, yönetimin oluşturulmasında başkana
müdahale edilmemeli, bu konuda talep ve baskı olmamalı. Daha
büyük başarılar kendi kendini özgürce yönetme yetkisine sahip bir
federasyon ile mümkündür. Bunun için de gerekli yasa ve yönetmelik
ne olacaksa bir an önce hazırlanıp uygulamaya konmalıdır. Eğer ki bu
düzenlemeler mümkün görülmüyorsa federasyon başkanları atama
ile belirlenmelidir.
Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından 6 Kasım 2018
tarihinde Antalya’da güreşin gelecek nesillere aktarılması , başarılı
sporcularımızın unutulmaması konulu bir toplantı düzenlendi.
Dernek Başkanı aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Sayın

Rekabet başarılı olmak için çok gereklidir. İnsanoğlu başkalarına karşı bireysel üstünlük sağlamak, kendi
ni ifade etmek ve yeterli hissetmek ister. Bu mücadele içerisinde bizi sinirlendiren, üzen kendimizi yetersiz
hissettiğimiz hatta utandığımız, haksız kararlara maruz kaldığımız maçlar çok olmuştur. Masa başı
oyunları ve haksız kararlar yüzünden çok daha büyük şampiyonlukların elimizden alınmışlığı vardır.
Ancak bütün bunlar asla şiddete mazeret değildir. Türkiye grekoromen güreş şampiyonasını izlemek için
gittiğim Bursa’da güreş minderlerinin üzerinde iki kulübün kavgasına, onlarca kişinin bir anda birbirine
girdiğine üzülerek şahit oldum. Benzer olay Çorum’da da yaşandı. Bu yaşananların sebebi ne olursa
olsun asla kabul edilemez. Federasyon Başkanlarımız, kulüb başkanları, antrenörler ve hakemler ile
konuyu ele alıp gerekli tedbirleri mutlaka almalıdır. Çorum’da ki güreşler arasında Hitit Üniversitesince,
Çorum’un yetiştirdiği şampiyon güreşçilerimiz Adil Candemir, Mahmut Atalay, Tevfik Kış, ve Nazmi
Avluca isimlerinin verildiği Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun dersliklerini gezdim hem duygulandım
hem de çok sevindim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Bazen gidene olan sevgi o kadar büyür ki insanın içi taşımaz ve arkasından bir şeyler yazmak ister. Bir
yandan söylemek isteyip söyleyemediklerin, bir yandan söyleyip de pişman oldukların, bir yandan da
göz önüne gelen tebessüm ettiği bir an… Birbirimizin daha iyi gelişmesine, güreşmesine ve şampiyon
olmasına katkı sağlamak hepimizin ortak paydasıydı. Sivas, Çorum, Denizli, Maraş, Erzurum, Kars …
Ülkemizin her yerinden sanki aynı mahallenin çocukları gibiydik. Milli takım kamplarında ülkemizde
ve yurtdışında hep birlikte güreş yaptık , ter döktük. Tüm arkadaşlarımızın birbirleri üzerinde büyük
emekleri vardır. Maalesef o arkadaşlarımızdan Gıyasettin YILMAZ da 11 Ekim 2018 tarihinde Hakkın
rahmetine kavuştu. Birlikte çok antrenman yaptığımız ve bu konuda benim üzerimde büyük emekleri
olduğuna inandığım merhum arkadaşıma Allahtan gani gani rahmet , ailesi ve sevenlerine baş sağlığı
diliyorum.
Mekanın cennet olsun Sevgili Gıyo…
Müteakip sayımızda görüşmek dileğiyle , iyi seneler diliyorum. Hoşça kalın!
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öğrencileri tarafından okunan
‘Benim için bir ışık yak’ anonsunun ardından o ilin üzerine ışık
yakıldı. Proje ile öğrencilerin,
ülkesini her anlamda tanıması
ve toplum olma bilinci ile milli
manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Misafir öğrenciler yörelerini tanıttı
Diğer illerden Muğla’ya gelen
öğrenciler yaptıkları çalışmaları aktardı. Öğrenciler, “Biz
buraya Diyarbakır’ı temsilen
geldik. Diyarbakır’ın yemeklerinin ve yöresel giysilerinin tanıtımını yaptık. Diyarbakır yöresel yemekleri ile ilgili okulumuzda
Diyarbakır yemekleri günü düzenledik. Diyarbakır ile ilgili oyunlarımız oldu” derken bir başka
öğrenci, “Bayrağımın altında ne var projesi ile ilgili okulumuzda kardeş okulumuz Bayburt’un
yemeği, coğrafyası konusunda okulumuzu bilgilendirdik. Burada da başka insanları tanıtmaya
geldik” dedi.

“Bu bir kardeşlik projesi”
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TÜRKİYE’Yİ BULUŞTURAN PROJE
SONA ERDİ

05 Kasım 2018

M

uğla’nın Menteşe ilçesindeki okullar ile Türkiye’nin 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir okulun kardeş okul seçildiği ‘Bayrağımın altında ne var’ projesi tamamlandı. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir yıldır devam eden projenin kapanış töreni Muğla’da yapıldı. Kapanış törenine 81 il ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen öğrencilerin yanı sıra, Olimpiyat,
Dünya ve Avrupa Şampiyonu Güreşçi Ahmet Ayık, Milli Halterci Halil Mutlu, İzmir’de şehit düşen
polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin ve Muğla protokolü katıldı.

Projenin amacı milli ve manevi değerleri tanıtmak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Menteşe Emniyet Müdürlüğü, Menteşe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası paydaşlığında
yürütülen projenin kapatış töreni Üniversite AKM fuayesinde yapılırken, 81 il ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler okullarının tanıtım stantlarını açtı. Öğrenciler stantlarda
kendi yörelerinin yiyecek, içecek ve giysilerini tanıttı. Stantlarda diğer illerden gelen öğrenciler
ile Muğla’daki kardeş okulun bir öğrencisi ziyarete gelen konuklara yörelerinin tanıtımını yaptı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda düzenlenen törende proje tanıtımı yapılırken, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in babası şehit oğlu ile ilgili özgeçmişini okudu
ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Törende 81 ilde Muğla’dan kardeş okul olan okulların

7

‘Bayrağımın altında ne var’ projesinin koordinatörü Meral Takeş, bir yıldır devam eden projenin
kapanış törenini yaptıklarını belirterek, “Şu anda bulunduğumuz fuaye alanında 81 il ve Kıbrıs’ın standı var. Diğer illerden konuklarımız, onur konuklarımız var. Projenin amacı, Türkiye’yi
çocuklarımıza öğretmek. Maddi, manevi zenginliklerini, şehitlerini, kahramanlarını ve yazarlarını
öğretmek amacı ile yapılmış bir proje. Amacımız çocuklarımızı kendi ülkesini öğrenmelerini hedefledik. Bunun yanında diğer iller ile karşılıklı bilgi alışverişi yaptık. Kültürel birliği amaçladık.
Bütün illerimiz ile eş güdümlü yürüttük bu projeyi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetiminde Muğla
ve diğer illerimiz ile yürütülmüş bir projedir. Olimpiyat sporcularımız burada. Halil Mutlu, Ahmet
Ayık, Mehmet Güçlü, milli okçularımız, şehidimiz Fethi Sekin’in babası
burada. Biz bir kardeşlik projesi yaptık ve bunu başardığımızı gördük.
Karşılıklı bu halkın kenetlenerek neler yapabileceğini hem çocuklarımız
gördü, hem de Türkiye gördü. Çok
mutluyuz” diye konuştu.
Kaynak:(İHA)

52.
DURAK MERSİN
ÜNİVERSİTESİ

di. Öğrenciler yalnızca karikatürlere değil, Kervanın sponsorları
Nobel İlaç ve Hacıbekir standına
da ilgi gösterdiler. Panel, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin
yoğun ilgisi altında başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
ardından Fair Play’e katkıları
nedeniyle Moderatör Prof. Dr.
Zekai Pehlivan, BESYO Müdürü

TMOK FAİR PLAY KERVANI 2.DÖNEM İÇİN YOLA ÇIKTI

26.10.2018
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ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play
Üniversiteler Kervanı, 2018
yılı 2. dönem programına başladı. İlk dönem 10 üniversiteyi ziyaret eden Kervan’ın, ikinci dönem
programında 4 üniversite bulunuyor.
Fair Play Üniversiteler Kervanı,
2018 yılı 2. dönem programına
24 Ekim Çarşamba günü Karaman’da başladı ve ilk durağı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi oldu. 23 Ekim’de Konya üzerinden yola çıkan kervan
üyelerini, üniversitenin Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan bir grup
Konya Havaalanı’nda çiçeklerle
karşıladı.
2014 yılında başlatılan TMOK
Fair Play Üniversiteler Kervanı
kapsamında bugüne kadar yurt
çapında 50 üniversiteyi ziyaret
eden Kervan, 51. durağı olan Ka-

raman’daki programına kent yönetimini ziyaretle başladı. Karaman Valisi Fahri Meral tarafından
kabul edilen Kervan, Vali Meral’e
kente geliş amaçlarını anlattıktan
sonda Valilik makamına Fair Play
hatıra şiltini takdim etti. Ardından Karaman Belediye Başkanı
Ertuğrul Çalışkan’ı ziyaret eden
heyet, burada da büyük bir ilgiyle
karşılandı. Başkan Çalışkan’a da
hem kente geliş amacını anlatan
ve Fair Play hatıra şiltini takdim
eden heyet her iki makamı da
Dünya Fair Play Karikatür Sergisi’nin açılışına ve Fair Play Paneli’ne davet etti.
Panele Öğrencilerden Yoğun
İlgi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğrencileri ve öğretim
üyeleri, konferans salonunun
girişindeki Dünya Fair Play Karikatür Sergisi ve Fair Play standlarına büyük ilgi gösterdi. Fuaye alanındaki TMOK Fair Play
Üniversiteler Kervanı’nın spon-

sorları Nobel İlaç ve Hacıbekir
Şekercisi’nin standlarını gezen
öğrenciler, Kervan’ın ikinci dönemiyle birlikte sponsor olan Altınordu Spor Kulübü’nün standına
da ilgi gösterdi. Dünya Fair Play
Karikatür Sergisi’nin açılışının Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr.
Birol Üner ve üniversitenin diğer
öğretim ve idari kadrosunun katılımıyla gerçekleştirilmesinin ardından panele geçildi.
Panel, Karamonğlu Mehmet Bey
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Birol Üner, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof Dr. Fevzi Kılıçel, SKS
Daire Başkanı Cahit Suci, Karaman Gençlik ve Spor Hizmetleri İl
Müdürü Sayın Ali Osman Bebek,
Doç Dr. Murat Tekin ve Milli Atlet Mustafa Göksel’e madalya ve
sertifikalarının takdimindan sonra başladı. Projenin sponsorları
Nobel İlaç ve Altınordu’nun tanıtım filmlerini izledikten sonra,
TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Komisyon
Üyeleri Murat Özbay, Remzi Yılmaz, Dr. Sevim Güllü, Semra Demirer, Milli atletlerimiz İsmail Akçay ve Mustafa Göksel, Fair Play
Komisyonu Planlama Koordinatörü Teoman Güray görsel sunumlar eşliğinde konuşmalarını
gerçekleştirdiler. Panel, Fair Play
Andı’nın okunmasıyla son buldu.

Prof. Dr. Yunus Yıldırım, Panelin
gerçekleşmesinde büyük çaba

FAIR PLAY
KERVANI
2014 yılında başlayan program
çerçevesinde bugüne kadar 51
üniversiteyi ziyaret eden Kervan,
52. durak olarak 28 Kasım’da
Mersin’deydi.

tede olduğu gibi, Mersin Üniversitesi BESYO öğrencilerine Fair
Play’i anlatmak için kente giden
Kervan, Vilayet ve Büyükşehir
Başkanlıklarını

tin Kocamaz tarafından kabul
edilen Kervan üyeleri, burada da
ilgi ile karşılandı. Burhanettin Kocamaz’a takdim edilen Fair Play
Anı şilti ve Fair Play madalyasının
ardından Kocamaz da panele ve
karikatür sergisinin açılışına davet edildi. Başkan Burhanettin
Kocamaz ise böylesine önem-

Daha önce gidilen 51 Üniversi-

Belediye

hir Belediye Başkanı Burhanet-

ziya-

ret etti. Vali Yardımcısı Abdullah
Şahin tarafından konuk edilen
TMOK Üniversiteler Fair Play
Kervanı heyeti, Vilayet makamı
için hazırlanan Fair Play anı şiltini
takdim ederek, kendisini Dünya
Fair Play karikatür Sergisi’nin açılışına ve Fair Play Paneline davet
etti. Ardından Mersin Büyükşe-

li bir misyonu yüklenen heyeti
Mersin’de ve makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, kentte yaşanan
ve Fair Play’e örnek olabilecek
davranışlardan örnekler anlattı. Kültür Merkezinde Çok Özel
Bir Gün Prof. Dr. Uğur Oral Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen panel
öncesi fuayede düzenlenen Fair
Play Karikatür Sergisi, gerek üniversite öğretim görevlilerinin gerekse öğrencilerin büyük ilgisini
çekti. Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Kaya, BESYO Müdürü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr.
Yunus Yıldırım ve Mersin idari
amirleri ile Fair Play Komisyonu
üyelerinin kurdela kesiminden
sonra, Komisyon Başkanı Arıpınar sergilenen karikatürler
hakkında katılımcılara bilgi ver-

ve emek sarfeden Dr. Hüseyin
Gümüş ve Mersin Üniversitesi
BESYO mezunu Milli Atlet Burcu
Ayhan Yüksel’e madalya ve sertifikaların takdimi yapıldı. Panel
Fair Play Kervanı Başkanı Erdoğan Arıpınar’ın açılış konuşması
ile başladı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) faaliyetlerinin anlatıldığı film büyük
alkış aldı. Ardından Kervanın ana
sponsoru Nobel İlaç firmasının
Bölge Müdürü Murat Tan Kara
tarafından Nobel İlaç’ın tanıtımı
yapıldı. Daha sonra Fair Play Kervanı üyeleri Murat Özbay, Remzi
Yılmaz, Dr. Sevim Güllü, Semra
Demirer, Mersinli Milli Atlet Burcu Ayhan Yüksel, Teoman Güray
görüntülü sunumlar eşliğinde konuşmalarını yaptılar. Panel, Fair
Play Andının okunması ve toplu
fotoğraf çekimi ile son buldu.
Kentte yayın yapan yerel gazete
ve radyolar, kervan üyeleriyle tek
tek röportajlar yaptılar. Öğrenciler de panel sonrasında sahneye
gelerek, konuşmacıları kucakladılar, birlikte fotoğraflar çektirdiler.
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“ ‘SİZDEN GÜREŞÇİ OLMAZ’ DEDİLER “

Güreşe geç yaşta başladıkları için ‘Sizden güreşçi olmaz, köyünüze dönün’ gibi söylemlerle karşılaştıklarına değinen Balaban, “Sizden
bir şey olmaz, güreşçi olamazsın, köyünüze
dönün, diyenler çok oldu ama biz kararlıydık.
İkizimle hayalimiz ikiz başpehlivan olarak tarihe geçmekti. İmkansızlıktan liseye gidememiştik. Sonra açık öğretimden liseyi bitirdik.
Şimdi üniversite okuyoruz. İleride akademisyen olmak ve tecrübelerimizi genç nesillere aktarmak istiyoruz. Bu yıl çeyrek finalde
elendim. Kırkpınar’da hedefim altın kemeri
kazanmak. Tekrar Kırkpınar’da unvanımı kazanmak, altın kemeri kuşanmak istiyorum”
diye konuştu.

KONYAALTI sANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI
( KONSİAD ) TOPLANTISI
06 Kasım 2018
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K

onyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği
(KONSİAD) tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda ata sporu güreşin geleceği konuşuldu. Toplantının açılışında KONYSİAD
Başkanı İlhami Kaplan, güreşin gelecek nesillere aktarılması ve başarılı güreşçilerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Etkinlikte Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Güreşçimiz
Ahmet Ayık, 656’ncı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ve 657’nci Kırkpınar Başpehlivanı
Orhan Okulu yer aldı.

OKULU: “ALTIN KEMERİN EBEDİ
SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM”
Güreşe başlangıç hikayesini anlatan Okulu, “Babamın teşvikiyle 8 yaşında başladım.
2000’de ilk katıldığımda minik boyda ikinci
oldum. Her yıl kategorimde birinci oldum.
2013’te ilk baş kategorisinde ikinci, 2015’te altın kemeri kazandım. 2017’de ikinci oldum. Bu
sene altın kemer nasip oldu. Kırkpınar’da altın
kemeri yine kazanmak istiyorum. 3 yıl üst üste
kazanarak, Antalya’nın ebedi kemer sahibi olmasını istiyorum” dedi.

“BİZİM OLİMPİYATIMIZ KIRKPINAR”

Okulu, Elmalı’daki yağlı güreşlerde 6 yıldır üst
üste başpehlivanlığı kazandığını anlattı. Kırkpınar’dan daha eski olduğu bilinen Elmalı Yağlı
Güreşleri’nde iki defa üst üste ebedi altın kemer kazanarak rekor kırdığını vurgulayan Okulu, “Elmalı’da ikinci ebedi altın kemer kazandım.
Bizim olimpiyatımız Kırkpınar Yağlı Güreşleri.
Kırkpınar’da 3 defa üst üste kazanarak, ebedi
altın kemerin sahibi olmak istiyorum” diye konuştu.

Er meydanındaki hatıralarından bahseden
Okulu, küçüklüğünden itibaren İsmail Balaban
ile rakip olduklarını anlattı. Baş boyuna kadar
İsmail Balaban ile finallerde karşılaştıklarına
değinen Okulu, “İsmail ile hep beraber güreştik. Küçük orta kategorisinde final güreşinde
üzücü bir olay oldu. Küçükken İsmail ile güreşirken onun üstündeydim, sakatlandım. Arka
çapraz bağım koptu. Bu biraz üzmüştü. Sakatlık üzücü, bu güreşte oluyor. Ama o zaman
çok üzülmüştüm” dedi.

BALABAN: “GÜREŞ KÖYDEN ÇIKIŞ KAPIMIZDI”

İsmail Balaban ise ailesinde pehlivan olmamasına rağmen yaşadığı köyde güreşlere katılanların yönlendirmesiyle tesadüfen yağlı güreşe

“2014’TEKİ KIRKPINAR’DA YENİLMEM EN
ÜZÜLDÜĞÜM AN”

Balaban, çayırdaki en üzüldüğü anı ise şu sözlerle anlattı: “2013’te baş kategorisinde ilk yılımda birinci oldum. 2014’te ilk turdan zorlu
rakipler çıktı karşıma. Mehmet Yeşil Yeşil ile
ilk günde zor ve uzun müsabaka oynadım. Osman Aynur ile uzun müsabaka yaptım. Finalde yorgunluktan kispetimi zor giydim. Sahada
puanlamada Fatih Atlı’ya kaybettim. Finale kadar geldim ama bir yıl önce yendiğim rakibime
yenildim. Gerçekten üzüldüm ve ağladım o zaman. 2014’teki Kırkpınar’da yenilmem üzüldüğüm an.”

başladığını söyledi. Güreşe yaş olarak biraz geç

“ ‘BALABAN İLE OKULU BİR ARAYA GELMEZ’

başladığını anlatan Balaban, «17-18 yaşında
güreşle tanıştım. Yağlı güreş için geç bir yaştı.
Bizim köyden çıkış için bir kapıydı. İkizimle bu
yola başvurduk. Antalya’ya geldik, düzenli antrenmanlara başladık. Daha sonra da başarılarımız derecelerimiz başladı dedi.

SÖYLEMİNE ELEŞTİRİ “

Balaban, ‘Okulu ile bir araya gelmez’ söylemine
hak vermediğini kaydetti. Antalyalı iki başpehlivan olarak Kırpınar’da Antalya’yı temsil ettiklerini vurgulayan Balaban, Orhan Okulu ile
deste boydan itibaren rakip olduklarını anlattı.
Küçük boydan itibaren iki rakip olarak finalde
mücadele ettiklerini kaydeden Balaban, “İkimiz
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dışında zorlandığımız rakibimiz yoktu. Bu rekabet olacak, rekabetin olduğu yerde başarı olur.
Çok sıkı rakibiz ama neden aynı ortamda bulunmayalım. Bunlar konuşuluyor. Saha içinde

el ense, tırpan olur ama saha dışında neden bir
arada olmayalım. Son dönemde Antalya’nın çıkışı devam ediyor. Kıran kırana güreşler oluyor,
kendi içimizde savaşıyoruz. Ama saha dışında
bir oluruz” diye konuştu.

AYIK’IN HAYATINDAKİ
EN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

‘‘İstanbul Güreş İhtisas

Ahmet Ayık, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şapiyonlukları kazanmasına rağmen spor hayatın-
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Kulübü 1919” Kitabı

da en çok üzüldüğü müsabakayı anlattı. Ayık,
şöyle konuştu:

Okuyucusuyla Buluştu’’

“1966’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda
herkesi tuşla yeniyorum. Rakibim de yenerek
geliyor. Ben Rus rakibimi tuşla yenmeyi istedim. Göğüs çaprazına girdiğimde beni yatırdı
ve puan aldı. Berabere kalsam ben şampiyon
oluyorum. Ama puanla bizi yendi. 40 puanla
Rus takımı birinci, 39 puanla Türkiye ikinci oldu.
Berabere kalsak ben şampiyon oluyordum,
Türkiye birinci. Spor hayatımda en üzüldüğüm
bu. Hem kendim hem de milli takımımızı ikinci
ettim. Yenilmezlik unvanım gitti.”
Ayık, hayatını konu alan kitap yazdığını ve 1-2
aya kadar satışa çıkacağını söyledi.
Kaynak: DHA

06.11.2018

S

adettin Tantan’ın onursal
başkanı olduğu İstanbul
Güreş İhtisas Kulübü’nün tarihini anlatan “İstanbul Güreş İhtisas Kulübü 1919” kitap
tanıtımı 3 Kasım Cumartesi
günü İstanbul Fatih’teki Kulüp
binasında yapıldı. Kitap tanıtım günü Türk sporu ve güreşinin önde gelen pek çok ismi
bir araya geldi.
Türkiye Güreş Federasyonu
Grekoromen Milli Takım Koordinatörü Ata Karataş, kendisinin de çalışmalarında yer aldı-

ğı kitap hakkında çeşitli bilgiler
aktarırken, Kulüp tarihinin ve
güreş anlatıldığı “İstanbul Güreş İhtisas Kulübü 1919” kitabının önemine değindi. Türkiye’de Güreş sporuyla ilgili çok
sayıda kitabın olmadığını dile
getiren Karataş:“4 yıldır üzerine çalıştığımız ‘İstanbul Güreş İhtisas Kulübü 1919’, başta
Sadettin Tantan Bey olmak
üzere değerli yazarlarımız
Hamit Turhan, Mehmet Kılıç,
Mehmet Tantan, Bedrettin Lügal’ın istişaresiyle oluştu. Her
kulübün böyle bir eser ortaya
çıkarması lazım. Amatör bir

kulüp, Türk güreşi için dimdik
ayakta duruyor. Bu kitapla bir
adım attık. İnşallah başka kitapların da devamı gelir” ifadelerini kullandı.
Gelecek yıl 100. kuruluş yılını
kutlayacak Türkiye’nin en eski
güreş kulübü İstanbul Güreş
İhtisas Kulübü’nün geçmişi ve
bugününü konu alan kitap,
Kulüp bünyesinde mücadele
eden sporcular, Türk güreşi ve
sporuna katkıları gibi birçok
konuyu kapsıyor.
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Türkiye,
GREKOROMEN
GÜREŞ ŞAMPİYONASI
BURSA’DA, SERBEST
GÜREŞ ŞAMPİYONASI
ÇORUM’DA YAPILDI

Taha Akgül, Türkiye Şampiyonu

Fatih Erdin’e Büyük Onur

125 kiloda Fatih Çakıroğlu’nu yenen Avrupa,
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonu oldu. 4 gün
boyunca yaklaşık 450 güreşçinin mindere çıktığı Türkiye şampiyonasının son gününde 57-7097-125 kilolarda final müsabakaları yapıldı.

Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçimiz Fatih Erdin’in ismi Hitit Üniversitesi’nde dersliklerden
birine verildi. Çorum’un sporcularına büyük
önem veren Hitit Üniversitesi daha öncede
Tevfik Kış, Mahmut Atalay, Adil Candemir, Nazmi Avluca, gibi şampiyonların isimlerini dersliklere vermişti. Bu geleneği sürdüren Hitit Üniversitesi bu kez de Avrupa Şampiyonu Fatih
Erdin’in ismini düzenlenen törenle bir dersliğe
verdi. Törene Çorum Belediye Başkanı Zeki
Gül, Hitit Üniversitesi Dekanı Faruk Yamaner,
Olimpiyat Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Güreş
Federasyonu eski Başkanı Ahmet Ayık, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın,
Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat
Kocakaya, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim
Daire Başkanı Selçuk Çebi, Çorum Gençlik ve
Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Bahçelievler Spor
Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Yıldırım katıldı.

10 Ocak 2019

Mehmet Genç: “2019 yılına güzel
bir başlangıç yaptık”
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B

u sene Çorum Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest
Güreş Şampiyonası’nın açılış törenine
Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum
Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Emniyet Müdürü
Murat Kolcu, Garnizon Komutanı Jandarma
Kıd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Çorum Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Olimpiyat Dünya ve Avrupa Şampiyonu Türk Güreş
Vakfı Başkanı Ahmet Ayık, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Hitit Üniversitesi
Rektör Yardımcıları Mustafa Bıyık ve Nurcan
Baykam, Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyeleri başta olmak üzere çok sayıda davetli
katıldı.

3 sıkletin 2’sinde şampiyon olduklarını belirten
ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç, “3 sıklette final maçımız vardı. 2’sinden şampiyon çıkarttık.
Bir tanesinde 2 ve diğer branşlarda ise 3 çıkarttık. Turnuvayı takım halinde de şampiyon tamamladık. 2018 Süper Ligi’ni de şampiyon olarak kapatmıştık. 2019 Türkiye Şampiyonası’na
da güzel bir şekilde başladık kulübümüz adına
ve ülkemiz adına başarılar getirmesini dilerim”
açıklamalarında bulundu.

Sonuçlar:

1.Ankara ASKİ 185 Puan
2.Ankara İLBANK 159 Puan
3. İstanbul B.BLD. 146 Puan
4.Ankara TEDAŞ 79 Puan
5.K.Maraş BŞBLD 69 Puan
6.Ankara TKİ 60 Puan
7.Bursa BŞBLD 46 Puan
8.Sancaktepe Bld. 41 Puan
9.Kocaeli BŞBLD 28 Puan
10.Ankara BŞBLD 25 Puan

Büyükler Grekoromen Dünya
Güreş Şampiyonası
07 Ocak 2019

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 300
sporcu katıldı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, organizasyonun önemine dikkati çekerek
“Bu şampiyona milli takım için önemli bir kriter. Bundan bir ay sonra Vehbi Emre Turnuvası’nı düzenleyeceğiz. Hem burada hem de
Vehbi Emre Turnuvası’nda başarı elde eden
sporcular, milli takıma seçilmiş olacaklar. Olimpiyat arefesinde bu başlangıcı Bursa’dan yapmış olacağız.” İfadelerini kullandı.
Şampiyonanın son gününde 60 kiloda Kerem
Kamal, 67 kiloda Hacı Karakuş, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 87 kiloda Doğan Göktaş, 130
kiloda Osman Yıldırım birinci oldu.
Şampiyonada takım sıralamasında ise İstanbul
Büyükşehir Belediyespor 185 puanla birinci
olurken, Ankara ASKİ 135 puanla ikinci, Pendik
İhtisas Spor Kulübü 132 puan üçüncü ve Kayseri Şekerspor 130 puan dördüncü sırada yer aldı
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TÜRK GÜREŞİ’NİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

07.11.2018

UWW dünya klasmanını açıkladı. Tam 15 güreşçimiz ilk ona girmeyi başardı. Macaristan’ın baş-
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tgv genel başkanı AHMET AYIK EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ
celal UZUNKAYA’YI makamında ZİYARET ETTİ
13.11.2018

Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık ve Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Vaz Emniyet
Genel Müdürü Celal Uzunkaya’ya nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar dilediler.
Türk spor geleneğinde önemli bir yeri olan Ata sporumuz güreşe ilgisiyle bilinen ve her
fırsatta güreş müsabakalarını katılımlarıyla onurlandıran Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, son yıllarda Türk güreşinin elde ettiği başarıların herkes gibi kendisini de çok gururlandırdığını belirterek bu başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
Uzunkaya, emniyet teşkilatı olarak, hem yağlı hemde modern minder güreşine maddi
manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

kenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası sonrasında tüm sıkletlerde oluşan
yeni klasman, UWW tarafından açıklandı. Yıl boyunca klasman için puan veren turnuvalarda ve
son dünya şampiyonasında alınan sonuçlara göre üç stilde de yeni klasman belirlendi.
Buna göre üç stilde toplam 15 Güreşçimiz Dünya Klasmanı ilk 10 içinde yer buldular..
Serbest Stilde Fatih ERDİN, Grekoromende Ekrem ÖZTÜRK, Kadınlarda Yasemin ADAR ve Elif Jale
YEŞİLIRMAK sıkletlerinde 1. Sırada yer aldılar.

2018 Dünya Klasmanı ilk 10 içindeki Güreşçilerimiz :
SERBEST :
86kg Fatih ERDİN 1.
57kg Süleyman ATLI (2.)
74kg Soner DEMİRTAŞ (3.)
125 kg Taha AKGÜL (4.)
65 kg Selahattin KILIÇSALLAYAN 5.
92 kg Serdar BÖKE (8.)
61 kg Recep TOPAL (9.)
GREKOROMEN :
55 kg Ekrem ÖZTÜRK (1.)
82 kg Emrah KUŞ (2.)
63 kg Rahman BİLİCİ (3.)
130 kg Rıza KAYAALP (4.)
87 kg Metehan BAŞAR (7.)
KADINLAR :
76 kg Yasemin ADAR (1.)
59 kg Elif Jale YEŞİLIRMAK (1.)
72 kg Buse TOSUN (9.)
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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de
düzenlenen Dünya Güreş
Şampiyonası’nda milli takımımız 9
madalya kazanarak bir ilke imza attı

Maria Gray’e mağlup olarak gümüş madalya
kazandı.
Şampiyonaya fırtına gibi başlayan 59 kg’da Elif
Jale Yeşilırmak, ilk maçında dünya 3.sü Kanadalı Linda Morais’i (5-3) mağlup etti. Elif Jale
çeyrek finalde Kazak Altnay Satylgan’ı yenen
Meksikalı Romero Bonilla’yı (3-0) yenerek yarı
finale yükseldi. Güreşçimiz yarı finalde Medved Turnuvası 1.si Asya 3.sü Moğol Shoovdor
Batarjav ile karşılaştı. Rakibini (11-1) sayı tuşuyla yenen Elif Jale finale yükselmeyi başardı.
Finalde Japon Risako KAWAI’ya 8-0 yenilerek
gümüş madalya kazandı.

Türkiye Dünya Üçüncüsü
Türkiye Greko-Romen Güreş Milli Takımı şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. Greko-Romen stilde ilk sırayı Rusya
alırken, ev sahibi Macaristan ikinci oldu.
Serbest stilde yapılan müsabakalarla başlayan
şampiyonada bu stilde Rusya birinci, Amerika Birleşik Devletleri ikinci, Gürcistan üçüncü
oldu. Kadınlarda ise Japonya birinci, Çin ikinci,
Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer
aldı.

72 kilo ilk turunda Polonyalı Agnieszka Jadwiga
Wieszczek-Kordus’u tuş ile yenen Buse Tosun,
çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa
Ochirbat’a 7-6 mağlup olmuştu. Buse Tosun,
Macar Nikoletta Renata Szmolka ile yaptığı repesaj maçında rakibini 10-0 teknik üstünlükle
yenerek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Buse Tosun Çin’li rakibi Juan Wang’ı 5-2
mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
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Grekoromen Stilde 1 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz

D

ünya Güreş Şampiyonası’ndaki tek altın
madalyamız 87kg grekoromen stil sporcumuz Metehan Başar’dan geldi. Geçen
yılın dünya şampiyonu sporcumuz Kanadalı
Philip Bareriro’yu (9-0) sayı tuşuyla, Cezayirli
Adem Boudjemline’yi (3-2), çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Gürcü Robert Kobiashvili’yi
1-1’den son puanı alarak mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rus rakibi Bekkhan
Ozdoev’i 2-1 yenmeyi başaran Metehan Başar
finalde Ukraynalı Zhan Beleniuk’un rakibi oldu.
Final maçından da 2-1 galip ayrılmayı başaran
sporcumuz altın madalya kazandı.
82 kg güreşçimiz Emrah Kuş yarı finalde İranlı
rakibi Dünya Şampiyonu ve Rio 2016 Olimpiyatları 3.sü Saeid Murad Abdalvali’yi mükemmel bir karşılaşma sonucunda (4-0) geriden

gelip (6-4) yenerek finale yükseldi. Emrah Kuş
finalde karşılaştığı Macar rakibi Peter Bacsi
karşısında 3-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybederek
gümüş madalya kazandı.
55 kiloda bronz madalya için mindere çıkan
Ekrem Öztürk Ermeni rakibi Norair Hakhoyan’ı
4-0, 63 kiloda Rahman Bilici’de Mısır’lı Hasan
Ahmed Mohamed’i 6-1 mağlup ederek bronz
madalya kazandılar.

Kadın Güreşçilerimizden 2 Gümüş
1 Bronz Madalya
Avrupa ve Dünya Şampiyonumuz Yasemin
Adar Azerbaycanlı Sabira Aliyeva’yı (10-0) sayı
tuşuyla ve çeyrek finalde Japon Hiroe Minagava Suzuki’yi (7-0) yenerek çıktığı yarı finalde
Macar rakibi Zsanett Nemeth’i (9-1) yenerek finale yükseldi. Yasemin Adar finalde karşılaştığı
ABD’li dünya ve Olimpiyat şampiyonu Adeline

Serbest Stilde 1 Gümüş 1 Bronz
Serbest Stil 86kg sporcumuz Fatih Erdin Rus
asıllı Slovak Boris Makoev’i (8-7), çeyrek finalde Güney Koreli Gwanuk Kim’i (11-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde
Rus asıllı İspanyol rakibi Taymuraz Naskadiaeva Friev’i (7-4) yenen Fatih Erdin, finalde ABD’li
David Morris Taylor’a rakip oldu. Final maçında 12-2 mağlup olan Fatih Erdin gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ülkemizi 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı
repesajda Ukraynalı Arakelian’ı yenen Amerikan Samoası Güreşçisi Josh Failuga’yı 21 saniyede dalıp çırpmalarla (10-0) sayı tuşuyla
yenerek bronz madalya maçı yapmaya hak
kazandı. Süleyman Atlı üçüncülük maçında
ABD’li Thomas Patrick Gilman’ı 5-4 yenerek
bronz madalya kazandı.

Dünya Şampiyonu Metehan Başar yaptığı açılış konuşmasında, “Sapancamıza ikinci dünya
şampiyonluğunu

getirmenin

mutluluğu içerisindeyim. Geçen
sene de yine bu zamanlarda altın madalya getirmiştim. Orada
bunun sözünü vermiştim. Bu
sene de altın madalya getirmek
nasip oldu. Ben bu altın madalyayı ülkeme daha sonra da kendi
memleketim Sapanca’ya getirdiğim için ayrı bir onur, gurur içerisindeyim. Tekrar gelen herkese
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çok teşekkür ediyorum. Herkesin

Dünya Şampiyonu

ayağına sağlık. İnşallah devam

Metehan Başar’ın

olimpiyatlarda da altın madalya

İsmi Spor

kilde kutlarız” dedi.

Kompleksine
20

Verildi
SAPANCA
ayında

Belediyesi Kasım

gerçekleşen

Belediye

Meclis toplantısındaki 12. maddede gündeme alınan ve meclis
üyelerinin oylarıyla Göl Mahallesi’nde yapılan Sapanca Belediyesi Spor Kompleksi’ne Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Metehan
Başar’ın adı verildi. Spor komp-

eden dünya şampiyonaları ve
getirip tekrardan burada bu şe-

Başkan Aydın Yılmazer: “Şampiyonumuzun ismini ölümsüzleştirdik”
Sapanca Belediye Başkanı Aydın
Yılmazer ise yaptığı açıklamada,
“Sapancamızın
Sakaryamızın
Türkiye Cumhuriyetimizin evladı arka arkaya Türk Bayrağını ve
İstiklal Marşımızı dünyaya dinleten sporcumuzu da unutamazdık
unutmadık.

kadaşlarımızla birlikte maddi
olarak ölçüsünü değerlendiremediğimiz bir durumu manevi
olarak ne yapabiliriz dedik ve güzel bir karşılama ile bizleri nasıl
gururlandırdıysa biz de onu biraz
da olsa gururlandıralım motive
edelim. Gelecek olimpiyatlarda
daha işi var kardeşimin başarısını hep birlikte görmek istiyoruz bunu da buradan belirtmek
istiyorum. Tüm meclis üyeleri
olarak meclisten geçirdik ve resmi olarak birazdan açacağımız
Sapanca Metehan Başar Spor
Kompleksi’ni hayata geçirdik ve
ismini ölümsüzleştirdik. Sapanca turizm şehri spor şehri eğitim
şehri kültür şehri yapacağız dedik adım adım yapıyoruz. Çocuklarımızı unutmadık 90 adet park
yaptık gençlerimizi unutmadık
spor tesisi yaptık bayan kardeşlerimizi unutmadık bine yakın
kursiyerlerle kurs merkezlerini
hayat geçirdik ve devam edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan
Aydın Yılmazer, şampiyona sporcuya altın madalya ve plaket taktim etti. Daha sonra kompleksin
açılışının
gerçekleştirilmesinin
ardından vatandaşlar Başar ile
bol bol fotoğraf çekildi.

TÜRKİYE

BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA 30 MADALYA İLE BİRİNCİ OLDU

05.11.2018

A

rnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen
Balkan Gençler Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen ve Kadın Milli takımlarımızın şampiyon

dığı 205 puanla Balkan şampiyonu oldu. Ay yıldızlı ekibimiz toplamda ise 30 madalya kazanarak tarih yazdı.
Şampiyonanın son gününde serbest stilde mindere çı-

düzenlendi. Gerçekleşen törene

kiloda Fatih Yıldırım, 74 kiloda Batuhan Öksüz, 86 kilo-

şampiyon Başar’ın yanında Sa-

da Efe Sami Ünal, 92 kiloda Yusuf Acehan altın, 79 kilo-

panca Belediye Başkanı Aydın

da Abdulvasi Balta,125 kiloda Ekrem Karabulut gümüş,

Yılmazer, Sapanca Kaymakamı

65 kiloda Bekir Can Türlek, ve 125 kiloda Mustafa Kıyı

Bilgehan Bayar, Sakarya Genç-

bronz madalyanın sahibi oldu. Serbest Stilde Türkiye

lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü

topladığı 205 puanla takım halinde şampiyon olurken,

Fatih Çelikel ve davetliler katıldı.

Arnavutluk 160 puanla ikinci Makedonya 110 puanla

Saygı duruşunun bulunulması

üçüncü sırada yer aldı.

devam etti.

Böyle bir başarı geldiğinde hemen teşkilatımızla birlikte, ar-

men, serbest ve kadın milli takımlarımız Balkan şampiyonu oldu.

Musa Aydın: “Olimpiyat Şampiyonları Ge2 bronz madalya kazanan milliler takım halinde topla- liyor”

kan, 57 kiloda Ahmet Duman, 61 kiloda Cavit Acar, 70

ardından program konuşmalarla

üzere toplam 30 madalya kazandı. Ayrıca Grekoro-

olmasının ardından serbest stilde de 6 altın, 2 gümüş,

leksinde isim değişikliği töreni

ve İstiklal Marşı’nın okunmasının

best stilde ise 6 altın 2 gümüş, 2 bronz madalya olmak

Gençlerde alınan tarihi başarının kendilerini sevindirdiğini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
Musa Aydın: “Takımlarımızın ortaya koyduğu performans bizleri gelecek adına mutlu etti. Grekoromen
stil müsabakalarında tüm güreşçilerimiz final yaptılar.
Bu gerçekten büyük bir başarı. 30 sporcu ile gittiğimiz Balkan Şampiyonası’ndan toplam 30 madalya ile
dönüyoruz. Üstelik bunların 21 tanesi altın madalya.
Göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapıya verdiğimiz önemin ve çalışmaların karşılığını alıyoruz. Ben
bu takımlardan ülkemize olimpiyat şampiyonluğu yaşatabilecek çok ismin olduğunu görüyorum. Ama tek

Takım Olarak Toplam 30 Madalya İle Tarih bir şartla, o da çalışmak. Bu şampiyonların üzerinde
durursak, onlarda kendilerini sadece güreşe verir ve
Yazdık
azimli bir şekilde çalışırsa işte o zaman başarıda ge-

Türkiye, Gençler Balkan şampiyonasında grekoromen
stilde 7 altın 3 gümüş, Kadınlarda 8 altın 2 gümüş, ser-

lir. Ben tüm teknik ekip ve sporcularımızı kutluyorum”
şeklinde konuştu.
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SERBEST GÜREŞ SÜPER LİGİ’NDE ŞAMPİYON ASKİSPOR
09 Aralık 2018

2
22

7 Aralık 2018

DÜNYA ŞAMPİYONU GÜREŞÇİYE
gençlik ve spor bakanından DESTEK ZİYARETİ

G

ençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovakya’nın Trnava kentinde
düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde dünya şampiyonu

olan Pendik Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Kerem Kamal’ı Manisa’da ziyaret ederek kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu’na Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sami

018 yılı serbest güreş süper liginin yarı final ve finali Ankara Yaşar Doğu güreş
salonunda yapıldı. Yarı finallerde Ankara Tedaş İstanbul
Büyükşehir Belediyespor’u,
Askispor’da
Kahramanmaraş Belediye sporu yenerek
finale yükseldiler. Finalde Askispor-Ankara Tedaş sporu
7-3 yenerek Türkiye süper ligin şampiyonu oldu.

Divleli, Pendik Güreş İhtisas Kulübü Başkanı İrfan Mert ve kalabalık bir heyet eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan Pendik Belediyesi’ne teşekkür
Dünya Şampiyonu olan güreşçi Kerem Kamal’ı tebrik eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pendik Belediyesinin ödülünü de Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin adına sporcuya
takdim etti. Pendik’i yakından takip ettiğini ve spora verilen desteğin dikkat çekici olduğunu
belirten Bakan Kasapoğlu, Pendik Belediyesine teşekkür etti.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 3.
OLDU
Üçüncülük dördüncülük mü-

cadelesinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kahramanmaraş Belediye Spor’u
7-3 yenip üçüncü olmayı başardı.

EDİRNE TRAKYA BİRLİK SÜPER LİGE VEDA
ETTİ
Diğer yandan Edirne Trakya
Birlik ile, Balıkesir Büyükşehir
Belediye takımları süper ligde kalmak için mindere çıktı.
Daha üstün olan taraf Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor
kulübü Edirne Trakya Birlikspor’u yenip süper ligde kalmayı başardı.

MUSA AYDIN “REKABET ORTAMINI ARTIRMAK İSTİYORUZ”
Geçtiğimiz hafta grekoromen
bu hafta serbest güreş süper
lig finallerin gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye güreş
Federasyonu Başkanı Musa
Aydın “ Ben öncelikle bütün kulüplerimize, antrenör
ve sporcularımıza verdikleri
emeklerden dolayı teşekkür
ediyor hepsini kutluyorum.
Güreşte başarıyı yakalamak
için rekabet ortamını geliştirmek gerekiyor. Öyle ki 10-0 biten eşleşmeler oluyor. Bunun
engellenerek siklet rekabetinin sağlanması gerekiyor. Rekabetin artması içinde sponsor desteğine ihtiyacımız var.
Ne yazık ki sponsor olmadan
olmuyor. Güreş bireysel bir
spor ve sponsor desteği çok
önemli. Bunun için hedefimiz
olan olimpiyatlardan önce
sıkletlerde rekabeti artırmak
istiyoruz” Şeklinde konuştu.
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2 018 Y I L I N DA N E L E R O L DU?
Bu

Rıza Kayaalp

Soner Demirtaş

24

Taha Akgül

Metehan Başar

Yasemin Adar

Elif Jale Yeşilırmak

GÜREŞ, TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİFİ OLMAYI BU YILDA SÜRDÜRDÜ

T

ürk sporunun her zaman lokomotifi olan

madalya olmak üzere toplam 96 madalyanın

güreş branşı bu yılı da rekorlarla kapat-

sahibi oldu.

tı. Ay yıldızlı ekibimiz bu yıl uluslarara-

sı şampiyonalarda 181 altın, 146 gümüş 207
bronz olmak üzere toplam 534 madalyanın
sahibi oldu. Türkiye güreş federasyonu geçen
yıl katıldıkları şampiyonalarda 109 altın, 119,
gümüş ve 205 bronz olmak üzere 433 madalya kazanmıştı. Güreşçilerimiz geçen yıla oranla
toplam madalya sayılarını 101 adet artırarak
kırılması güç bir rekorun altına imza attılar.

Her yıl madalya sayısını çoğaltan Türkiye Güreş Federasyonu en son yapılan 2016 Rio olimpiyatlarında ülkemizin aldığı 8 madalyanın 5’i
kazanarak tüm ülkeye Türk sporunun lokomotifi olduğunu bir kez daha göstermişti. Türkiye
Güreş Federasyonu 2018 yılını da son derece
başarılı bir şekilde kapatmanın gururunu yaşadı. Geçmişten bugüne bakıldığında güreşçilerimiz katıldıkları Avrupa şampiyonalarında

Türkiye Güreş Federasyonu 2017 yılında Av-

247 altın, 288 gümüş,416 bronz, dünya şampi-

rupa Şampiyonası’nda 68, Dünya Şampiyona-

yonalarında 178 altın, 170 gümüş, 247 bronz,

sı’nda ise 55 yıl aradan sonra madalya rekoru

olimpiyatlarda ise 29 altın, 18 gümüş 16 bronz

kırarak 17 altın, 18 gümüş ve 42 bronz olmak

madalya kazandı. Avrupa, dünya ve olimpiyat-

üzere toplam 77 madalyanın sahibi olmuştu.

larda kazandığımız toplam madalya sayıları

Güreşçilerimiz 2018 yılında ise madalya sayıla-

454 altın, 476 gümüş 679 bronz olmak üzere

rını artırarak, çıktıkları Avrupa ve Dünya Şam-

toplam 1609.

piyonalarında 24 altın, 26 gümüş 46 bronz

yıl ilk önemli sınavımızı Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde
düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda
verdik. Türkiye burada toplam 13 madalya alarak tarihi bir başarı elde etti. Milli takımımız grekoromende 1 altın 2 bronz, kadınlarda 2 altın
3 bronz ve serbest stilde 3 bronz 2 altın olmak
üzere toplam 13 madalyanın sahibi oldu. Bu başarılı sonucun ardından Ay yıldızlılarımız kadınlar ve serbest stilde takım halinde şampiyonayı
3. tamamladı. Sıklet sayısının 8’den 10’a çıkarıldığı şampiyonada erkekler serbest stilde Taha
Akgül ve Soner Demirtaş, grekoromende Rıza
Kayaalp, kadınlar kategorisinde de Yasemin
Adar ve Elif Jale Yeşilırmak altın madalya elde
etti. Ali Aliyev Spor Salonu’ndaki organizasyonda serbest stilde Selahattin Kılıçsallayan, Recep
Topal ve Serdar Böke, grekoromende Ekrem
Öztürk ve Enes Başar, kadınlarda da Evin Demirhan, Buse Tosun ve Bediha Gün üçüncülük
kürsüsüne çıktı. Şampiyonada 2 altın ve 3 bronz
madalya kazanan Kadın Güreş Milli Takımı, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Türkiye, kadınlarda ilk kez iki şampiyon birden çıkardı.
Büyükler Avrupa Şampiyonası’nın ardından
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası ülkemizde İstanbul’da düzenlendi. 4-10 Haziran tarihleri
arasında İstanbul Bağcılar Spor Salonunda düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun
mücadele ettiği U23 Avrupa güreş Şampiyonası’nda Türkiye madalya rekoru kırdı. Ay yıldızlı
ekibimiz 3 altın 6 gümüş 8 bronz olmak üzere
toplam 17 madalya kazanarak tarihi bir başarının altına imza attı. Ayrıca serbest ve Greko-Romen de Avrupa ikincisi, kadınlarda ise Avrupa
üçüncüsü oldu.
Grekoromen stilde 60 kiloda Kerem Kamal altın, 72 kiloda Cengiz Aslan, 55 kiloda Ekrem Öztürk ve 130 kiloda Osman Yıldırım gümüş, 82
kiloda Burhan Akbudak, 97 kiloda Süleyman
Erbay ve 77 kiloda Fatih Cengiz bronz madalya
kazandı. Toplamda 7 madalyanın sahibi olan
Grekoromen Milli Takımımız topladığı 142 puanla Avrupa ikincisi oldu. Serbest stilde ülmeizi
temsil eden güreşçilerimizden Ekrem Öztürk ve

Osman Yıldırım Gümüş, Fatih Cengiz, Mehmet
Civelek ve Ertuğrul Kahveci bronz madalyanın
sahibi oldular. Serbest güreş takımımız takım
halinde Avrupa ikincisi oldu. Tarihi bir başarının
altına imza atan kadınlarımız ise şampiyonayı 2
altın 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam
5 madalya ile tamamladı ve takım halinde 3.
Oldu. 68 kiloda Buse Tosun ve 53 kiloda Zeynep
Yetgil altın, 50 kiloda Evin Demirhan gümüş, 55
kiloda Elif Yanık ve 65 kiloda Aslı Tuğcu bronz
madalya kazanan isimlerdi.
2018 yılının en önemli sınavı Macaristan’da düzenlenen Dünya şampiyonası oldu. Türkiye bu
şampiyonada toplam 9 madalya kazanarak rekor kırdı. 20–28 Ekim tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan şampiyonada Türkiye Greko-Romen güreş milli takımı
şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. Türkiye
ilk kez bir dünya şampiyonasını 9 madalya ile
kapattı. Bu tarihi başarıyı elde eden güreşçiler
şunlar;
Greko-Romen stil Altın Madalya: Metehan BAŞAR, Gümüş Madalya, Emrah KUŞ, Bronz Madalya, Ekrem ÖZTÜRK Rahman BİLİCİ Kadınlarda, Gümüş Madalya Yasemin ADAR Elif Jale
Yeşilırmak, Bronz Madalya, Buse TOSUN, Serbest Stil Gümüş Madalya Fatih ERDİN, Bronz
Madalya Süleyman ATLI
Toplam: 1 ALTIN, 4 Gümüş, 4 Bronz toplam 9
Madalya.
Uluslararası şampiyonalar içerisinde en önemli
son sınavımız ise Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen U23 Dünya şampiyonası
oldu. Türkiye U23 takımı dünya güreş şampiyonasını 2 altın 2 gümüş 3 bronz olmak üzere
toplam 7 madalya ile tamamladı.
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U23 DÜNYA GÜREŞ
ŞAMPİYONASI’NDA 7 MADALYA

Madalya alan güreşçilerimiz
GREKOROMEN STİL:
1-Altın Madalya
-Cengiz ARSLAN
1-Gümüş Madalya
-Osman Yıldırım
2 Bronz Madalya
-Kerem KAMAL
-Fatih CENGİZ

KADINLARDA:

SERBEST STİL:
1 Bronz Madalya
-Enes USLU

1-Altın Madalya
-Buse TOSUN
-Ayşegül ÖZBEĞE

MUSA AYDIN:“BAŞARILARLA
DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKTIK”
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Ay-
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HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR

dın başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını

Artık olimpiyatlara 2 yıldan daha az bir süre-

belirterek: “Göreve geldiğimiz günden bu yana

nin kaldığını vurgulayan başkan Aydın “2019

başarılarımız aratarak devam ediyor. 2016 Rio

yılı geride bıraktığımız 2017 ve 2018 yıllarından

olimpiyatlarında ülkemizin aldığı 8 madalya-

çok daha önemli. Çünkü Olimpiyat vizesi al-

nın 5’ini biz kazandık. Ardından geçtiğimiz yıl

mamız için zorlu şampiyonalar bizleri bekliyor.

çıktığımız Avrupa Şampiyonasında 68, Dünya

Ben hedef olarak 18 kotanın tamamını almayı

Şampiyonasında 55 yıl aradan sonra madalya

belirledim. Çalışmalarımızı bu doğrultuda ya-

rekoru kırarak 17 altın, 18 gümüş ve 42 bronz

pıyoruz. Tüm teknik heyetle ayrı ayrı toplan-

olmak üzere toplam 77 madalyanın sahibi ol-

tılar yaptılar yaptık. Eksik yönlerimizin tespiti

muştuk. Allah’a şükürler olsun ki 2018 yılını

yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çok titiz

da başarılılarla geçirdik. Bu sene 24 altın, 26

bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Be-

gümüş 46 bronz olmak üzere madalya sayı-

nim, öncelikle hedefimiz olan tüm kotaları alıp,

mızı 96’ya yükselttik. Altın madalya sayımızı

ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazaca-

7, gümüş madalya sayımızı 8, bronz madalya

ğımıza olan inancım tam. 2019 yılında Türk gü-

sayımızı 4 adet olmak üzere toplam 19 adet ar-

reşi için emek verecek Teknik heyet, sporcu ve

tırmayı başardık. Kısacası yine son derece ba-

tüm mesai arkadaşlarıma bu zorlu yolda şim-

şarılı bir yılı daha geride bıraktık.1923 yılından

diden başarılar diliyorum ” şeklinde konuştu.

bu yana katıldığımız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında toplam 1609 madalya
kazanan Türk güreşi Türk sporunun lokomotifi
olduğunu herkese gösterdi ” dedi

Murat Çimen
TGF Basın Müşaviri

R

omanya’nın başkenti Bükreş’te 12-18 Kasım’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcularımız başarılı sonuçlara imza atarak 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya
olmak üzere 7 madalya elde etti.

Şampiyonada iki altın madalyamızdan ilkini grekoromen stil 72 kiloda Cengiz Arslan kazandı. Finalde Gürcü rakibi Ramaz Zoidze ile karşılaşan Cengiz, maçtan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.
İkinci altın madalyamızın sahibi ise kadınlar 72 kiloda Buse Tosun oldu. Finalde Rumen rakibi
Alexandra Nicoleta Anghel’i 10-0 yenen Buse ülkemize ikinci şampiyonluğu kazandırdı.
Bükreş’te iki gümüş madalyamızın ilki grekoromen stil 130kg sporcumuz Osman Yıldırım’dan
geldi. Osman finalde Gürcü Zviadi Pataridze’ye ilk devresini 5-0 önde kapatmasına rağmen son
anlarda verdiği puanlarla 6-5 yenildi ve gümüş madalya kazandı. İkinci gümüş madalyamız ise
kadınlar 76kg sporcumuz Ayşegül Özbeğe’den geldi. Ayşegül finalde karşılaştığı Çinli rakibi Peliha Peliha’ya mağlup olarak dünya ikincisi oldu.
Bronz madalyalarımızın sahipleri grekoromen stilde Kerem Kamal ve Fatih Cengiz, serbest stil
Enes Uslu oldular. Grekoromen stil 77kg sporcumuz Fatih Cengiz üçüncülük maçında İsveçli rakibi Khalid Kervhiyev’i 5-1 yenerek bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 60kg güreşçimiz
Kerem Kamal ise üçüncülük maçında Özbek rakibi Islomjon Bakhramov’u 9-1 teknik üstünlükle
yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Son bronz madalyamızı ise serbest stil 70 kilo üçüncülük
maçında Özbek rakibi Ramazon Ibodov’u 4-2 mağlup eden Enes Uslu kazandı.

MUSA AYDIN: “ÇIKIŞIMIZ ARTARAK DEVAM EDİYOR”
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada Türk güreşinin her yıl üzerine koyarak ilerlediğini belirterek: “2018 yılının son önemli şampiyonasını da başarılı bir şekilde
tamamladık. Romanya’dan 7 madalya ile dönüyoruz. Aslında madalya sayımız çok daha fazla
olabilirdi ama maalesef talihsizlikler ve hakem hataları yaşadık. Gerek Büyükler Dünya Şampiyonası gerekse de U23 Dünya Şampiyonası’nda bazı eksikliklerde göze çarptı. Türkiye’ye döner
dönmez bu konuları masaya yatıracağız. 2019 yılında 2018 yılından çok daha başarılı olup olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” şeklinde konuştu.
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U23 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI
MADALYA ALAN SPORCULARIMIZ

Buse Tosun

Ayşegül Özbeğe

Altın Madalya

Gümüş Madalya
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Madalya alan güreşçilerimiz:
Grekoromen Stil

Kadınlar

Serbest Stil

1 Altın Madalya

1 Altın Madalya

1 Bronz

Cengiz Arslan

Buse Tosun

Enes Uslu

1 Gümüş Madalya

1 Gümüş Madalya

Osman Yıldırım

Ayşegül Özbeğe

2 Bronz Madalya
Kerem Kamal
Fatih Cengiz
Cengiz Arslan

Fatih Cengiz

Altın Madalya

Bronz Madalya

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BAKAN
MUHARREM KASAPOĞLU DÜNYA ŞAMPİYONLARI BUSE
TOSUN VE CENGİZ ARSLAN’I TEBRİK ETTİ
Enes Uslu

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 23 yaş altı Dünya Şampiyonası’nda altın madalya alan Buse Tosun ve Cengiz Arslan’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kutlama telgrafı göndererek tebrik ettiler.

Bronz Madalya

Osman Yıldırım
Gümüş Madalya

Kerem Kamal
Bronz Madalya
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Atar ve Muharrem Koç ile gittim. Anıt mezarda sırasıyla rahmetli güreşçiler; Halit Balamir, Hasan
Bozbey, Fevzi Şeker, Bekir Böke, Mahmut Atalay, Ömer Topuz, Celal Atik, Mithat Bayrak, Nasuh
Akar, Rıza Doğan, İsmail Kocabaş, Mehmet Akzambak, Kadir Gökdemir, Faik Hızıroğlu, Gıyaseddin Yılmaz ve daha ismini sayamadığım güreşçilerimize rahmet okuduk. Allah mekanlarını cen-

ATA SPORUMUZ GÜREŞ

net etsin. Tabi ki, daha sonra rahmetli ağabeyim H. Cengiz Arslan, babam M. Rıza Arslan ve annem Hatice Arslan ile arkadaşlarım Kemal Tatar ve Muharrem Koç’unda yakınlarının mezarında
rahmet okuduk.
Yine birkaç gün önce Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ahmet Ayık Beyefendi Antalya’da KONYSİAD (Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği) toplantısında anılarını anlatırken,

Geçenlerde 09.11.2018 günü Necatibey Caddesi 20 numaradaki Türk Güreş Vakfı Genel Merkezi’nde Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılmıştım. Saat 16:00’da başlayan toplantıda Türk Güreş
Vakfı Genel Müdürü Serdar Atalay gündemi sunarken, biz yönetim kurulu üyeleri: Feyzullah Arslan, Abdullah Bozdayı, Coşkun Vaz, Tevfik Kış, Haluk Koç, Adil Güngör ve Başkan Ahmet Ayık Bey
söz aldığında duygulandım…

beraberinde Kırkpınar Şampiyonları İsmail Balaban ve Orhan Okulu da güzel anılarını anlattı-

Şair der ki; (Rasim Köroğlu ve Feyzullah Arslan)

zin gözleri doldu. Yine bir güreşçimizin kilo düşemeyince 200 gr fazlası için doktora “tartı öncesi

Öğrenmek istersen eğer güreşi
Dolaşıp yurdumu gez bizim elde
Bulunmaz güreşte Türklerin eşi
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Yaşanmış destan yaz bizim elde

lar. Şampiyon Ahmet Ayık sahnede oturduğu yerde anılarını anlatırken resmen hala el ve ayak
hareketleriyle güreşiyor gibiydi. Bir yenilgisinden (ilk ve tek) söz ederken hala üzülüyordu. Yine
bir güreşinde mağlupken hocasının minderin kenarında “Ahmet Ayık yenildi diyeceklerine öldü
desinler daha iyi” sözleri kendisini hırslandırıp rakibini 1 dakikada tuş ettiğini söylerken hepimibenden 200 gr kan al tartıdan sonra hemen verirsin” teklifi bizi ağlattı. Görüyoruz ki şampiyon
kolay olunmuyor. Türk Güreşi bu güzel konuma geldiyse ulu çınarlar; Yaşar Doğu, Mahmut Atalay, Gazanfer Bilge, Mustafa Dağıstanlı, Bayram Şit, Tevfik Kış, Hasan Gemici, Cemal Yanılmaz,
Ahmet Ayık, Celal Atik, Yaşar Erkan, İsmet Atlı, Hasan Güngör, İsmail Ogan, Ali Rıza Alan, Muharrem Candaş, Nazmi Avluca, Mehmet Akif Prim, Sebahattin Öztürk, Mahmut Demir, Bekir Aksu,

Hakkı Başar, Turan Ceylan, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Kurtdereli Koca Mehmet ve daha ismi- 31
ni sayamadığımız birçok kahraman. Ne demişler: “Yenilen pehlivan güreşe doymaz ki” eninde

Ahmet Ayık koltuk altı geçerdi

sonunda mutlaka yensin ve galip gelsin. Türk Güreşinde yenilmek tali yenmek asıldır. Eninde
sonunda Türk Güreşçi yabancıyı yenecektir.

Medved ondan köşe bucak kaçardı
Ben dünyayı yendim Ahmet Ayık beni yendi derdi
Ahmet Ayık beni yenen tek adam derdi de derdi

Son sözümüz: “Yapamam deme yapan senden üstün değildir.” Allah’ına güvenerek gir meydana
çetin ol, metin ol, güreş merdane güreşe emeği geçen herkesi kutluyor, Türk’ün ata sporunun
güreş olduğunu tekrarlıyor, daha başarılı yıllar dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Hamza’yı sorarsam bir yerli kaya
Güldürüyor hala yüzümüzü bak doya doya
Yerine yetişiyor bak Akgül Taha
Taha da her şey deha bak da gör aha
Toplantı devam ederken duvardaki Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarının isimlerini okurken rahmetli olanların ve hayattaki değerli güreşçilerimizin isimleri zihnimde yer etti ve
ertesi gün 10 Kasım’dı. Önce Anıtkabir’e Ata’ya daha sonra Ankara Karşıyaka’da ki, Türk Güreş
Vakfının yaptırdığı “TÜRK GÜREŞ VAKFI ŞAMPİYONLAR ANIT MEZARI” na arkadaşlarım Kemal

Kalın sağlıcakla,
Av. FEYZULLAH ARSLAN
(Emniyetçi, Hukukçu,
İşletmeci, Eğitimci, İdareci,Yazar)

1.Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması
Başvuru Süreci Uzatıldı
19.12.2018

T

ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu’nun İzmir Bornova Belediyesi
iş birliği ile düzenlediği “1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması”nın başvuru süreci yoğun ilgi
ve talep nedeniyle 28 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı. TMOK Fair Play Komisyonu ve İzmir Bornova Belediyesinin katılımıyla Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan duyuru toplantısında,
TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan
Arıpınar ve İzmir Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yarışmanın Fair-Play’e yapacağı katkılar
ve iki kurum arasındaki iş birliği ile hayata geçirilmesine verdikleri önemin altına çizdiler. Erdoğan Arıpınar, Down Kafe’den sosyal yardımlara, Bornova Stadı’ndan Atatürk Spor Kompleksi’ne
yaptığı çalışmalarla Bornova Belediyesinin gerçek anlamda Fair-Play ruhu taşıdığını belirtirken,
yarışmanın amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarına açık olmasıyla Fair-Play ruhunun
geniş kitlelerce benimsenmesine katkı sunduklarını söyledi.
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olimpiyat ŞAMPİYONu GÜREŞÇİmiz
BAYRAM ŞİT evinde ZİYARET edildi

1

952 Helsinki Olimpiyatları şampiyonu, 1954 Tokyo Dünya ikincisi ve birçok önemli turnuvada
önemli başarılar kazanan güreşçimiz Bayram Şit’i, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu
Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık, Uluslararası Güreş Hakemi Sadettin Yücel, Olimpik Hakem
Satılmış Baykuş ve Hasan Dinç ziyaret etti. Sporculuk yıllarına giden sohbette acı, tatlı hatıralar
dile getirilirken yerli, yabancı bir çok arkadaşlar yad edildi.Türk güreşinin geçmişi bugünü ve
geleceğinin konuşulduğu sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Bayram Şit ve oğlu Kemal Şit
ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise “Fair-Play ruhu, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik sporda ilklerin kenti Bornova’dan dünyaya yayılacak. Bu yarışmadan çıkacak bütün fotoğraflar dünyaya umut olsun” diye konuştu. TMOK Fair Play Komisyonu’nun İzmir Bornova Belediyesi iş birliği
ile Fair Play olgusunu yaygınlaştırmak ve tüm toplumlarda bir yaşam tarzı olarak benimsetmek
amacıyla başlattığı, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık olan 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışmasına katılım için eserlerin 28 Haziran 2019 Cuma gününe kadar info@olimpiyat.org.
tr e-posta adresine iletilmesi gerekiyor. Katılım için gereken bilgiler www.olimpiyatkomitesi.org.
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BAYRAM ŞİT
1930 yılında Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar Köyü’nde dünyaya geldi.
1951 yılı İskenderiye Mısır’da Serbest Stil 63 Kg da 1.
1952 yılı Helsinki Olimpiyatları’nda Serbest Stil 62 Kg da 1.
1954 yılı Tokyo Japonya’da Serbest Stil 62 Kg da Dünya 2.
1956 yılı Melbourne Olimpiyatları’nda Serbest Stil 62 Kg da 4. Oldu.
1956 yılında güreşi bıraktı.
tr adresinden alınabilir.1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması’nda derece alan eserler ve sahipleri
2019 Ekim ayı içerisinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi www.olimpiyat.org.tr ve İzmir Bornova
Belediyesi www.bornova.bel.tr web sitelerinden açıklanacak.

Kulüplerde ve Milli Takımda antrenörlük yaptı.
2 yıl Fransız Hükümetinin davetlisi olarak Fransa’da antrenörlük yaparak Fransız güreşçilere
dünya birincilikleri kazandırdı.

Ordu’da 4 Bin Öğrenci Spor Kültürüyle Tanıştı
24.12.2018

T

ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) ilköğretim çağındaki öğrencileri spor dalları
ve kültürüyle tanıştırdığı Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi (OLİ), 18 – 21 Aralık ta-

T

ürkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği, 12 Ocak Cumartesi günü Dernek merkezinde
düzenlenen tören ile mesleğinde 50. yılını dolduran ve yetiştirdikleri binlerce beden eğitimi öğretmenleri ile Türk sporuna büyük hizmetler sunan beden eğitimi öğretmenlerini

ödüllendirdi.

rihlerinde Ordu Atatürk Kültür Merkezi’nde 4 bin öğrenciyle bir araya geldi. 10 yılı aşkın

Törende açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı ve TMOK Yüksek

süredir devam eden 50’den fazla şehri ziyaret eden OLİ, ilk kez gittiği Ordu’da büyük bir coşku ile

Danışma ve Disiplin Kurulu Başkanı Şefik Sivrikaya, beden eğitimi

karşılandı. 10 ilk ve ortaokuldan öğrencilerin Olimpik spor dalları, Olimpik değerler, milli sporcularımız, insan vücudu, spor, sağlık, spor kültürü ve ahlakı, Fair Play, sağlıklı beslenme, çevre duyarlılığı gibi çeşitli konularda bilgi edindiği sunumlarda maskot Oli ve sunum sırasında gösterilen
çizgi filmler, eğlenceli oyunlar öğrencilere çok keyifli anlar yaşattı.
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE
MESLEKTE 50. YIL ÖDÜLÜ

öğretmenlerinin çocuklara spor yolu ile sunduğu katkıların, gelecek
nesillerin spor yapan sağlık bireyler olması için gösterdikleri çabanın son derece kıymetli olduğunu belirtti. Çocukların spora yönlendirilmesinde beden eğitimi öğretmenlerinin önemli bir role sahip
olduklarını söyleyen Sivrikaya, ülkemizi başarıyla temsil eden milli

Sunumu çocuklarla birlikte izleyenler arasında Ordu Valisi Seddar Yavuz, Vali Yardımcısı Adem

sporcularımızı okul sıralarında iken keşfedenlerin de yine beden

Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Suat Ayaz, Altı-

eğitimi öğretmenleri olduğunu hatırlattı.

nordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi

Törene TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da katıldı ve ödül

•

Fikret Ünlü

Başkanı Recep Kara, Altınordu Milli Eğitim ve Şube Müdürü Cemil Yiğit, Gençlik ve Spor / Spor

takdim eden isimler arasında yer aldı.

•

Semaettin Arıkan

•

Feriha Altunoğlu

Eğitim Uzmanı Mustafa Gündoğdu da yer aldı.
Sunumda söz aladan Vali Yavuz, OLİ ekibini kentte ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ve çocukların spora olan ilgilerini artıracak bir sunumda onları hem bilgilenip hem eğlenirken
görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

50. Yıl Ödülü Alan Beden Öğretmenleri
•

Meral Dündar •

Hanife Sağlam

•

Çetin Erdem

•

Mustafa Y. Altunoğlu

•

Meftun Akın

Süleyman Bal

•

Erol Özata

•

Kadir Metin Düzalan

•

Güner Tezcan •

Dirayet Yıldırım

•

Ülkü Otay

•

A. Ayla Düzalan

•

Zeynel Yıldırım •

Şadan Dedeoğlu

•

Mualla Yüksel

•

Güner Sönmez

•

Ümit Kesim

Sedat Güngör

•

Güner Sönmez

•

Süleyman H.Mirzaoğlu

•

•
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ANKARA TEDAŞ
SPOR DÜNYA
İKİNCİSİ
İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESPOR
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DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Grekoromen Güreş Takımı, Kulüpler Dünya
Kupası’nı dördüncü olarak tamamladı.
İran’ın Ardabil kentinde düzenlenen organizasyonda takımımız, grup müsabakalarında
Sırbistan ile İran takımları Razi Ardabil ve Haram Ardabil’le mücadele etti. Sırbistan ve Haram Ardabil takımını yenen İstanbul BBSK Razi
Ardabil’e yenilirken üçüncülük müsabakalarına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük maçında
Sina Sanat Eazeh takımı ile karşılaşan İstanbul
BBSK, rakibine 6-4 kaybederek şampiyonayı
dördüncü olarak tamamladı.

RIZA KAYAALP’DEN RAKİPLERİNE
GÖZDAĞI
İran’da düzenlenen Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor
adına güreşen Rıza Kayaalp tüm maçlarını
kazanarak rakiplerine göz dağı verdi. Budapeşte’de düzenlenen Dünya şampiyonasında
hakem oyunları yüzünden mağlup olan ve
ilk kez madalya kazanamayan Rıza Kayaalp,
İran’da minderi rakiplerine adeta dar etti.
Macaristan’da dünya şampiyonu olan Sergey
Semenov’u 6-0 yenen Rıza, 130 kiloda rakipsiz
olduğunu ve gerçek şampiyonun kim olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Güreşçimiz ayrıca Parsa Nazari’yi 6-0, ve Boban
Zivanoviç’i 9-0 mağlup etmeyi başardı. Rıza
Kayaalp gösterdiği başarılı performansla 2019
yılına hazır olduğunu gösterdi.

15 Aralık 2018

İ

ran’ın Babol kentinde serbest stil kategorisinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyon Kulüpler
Kupasında ülkemizi temsil eden Ankara TEDAŞ
Spor Kulübü finalde ev sahibi İran Bimeh Razi
Babol takımına yenilerek dünya 2.oldu, İran takımının kadrosu çoğu milli takım güreşçisinden
oluşuyordu. Ayrıca Dünya Şampiyonu 2 Dağıstanlı Rus güreşçi Muhammed Kurbanaliev ve
Ahmet Gazimagomedov da İran takımında güreşti. Dünya ikincisi olarak büyük bir başarının
altına imza attı.

TEDAŞ takımının kadrosunda şu
isimler mücadele etti:
57kg Ali Karaboğa
61kg Şaban Kızıltaş
65kg Sedat Özdemir
70kg Mustafa Zopalı
74 kg Nazım Kara
79 kg Muhammet Nuri Kotanoğlu
86kg Ahmet Bilici
92kg Semih Yazıcı
97kg Fatih YAŞARLI
125kg Bekir Eryücel

Dünya Şampiyon Kulüpler
Güreş Şampiyonası’nda
kulüpler klasmanı ise şu
şekilde oluştu.
1. Bimeh Razi (İran)
2. TEDAŞ ( Türkiye)
3. Raindi (Gürcistan)
4. Setreagan Sari (İran)
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“Mayo kardeşliği”ne bakanlık desteği’’

tülü arayarak milli güreşçi ve öğrencilerle görüştü.
Öğrencileri, örnek davranışlarından ve başarılarından dolayı tebrik eden Kasapoğlu, “Maşallah gençleri gördüm mutlu oldum. Hepsini tebrik ediyorum. Her şey onlar için. Bu gençlere ne yapsak azdır.” dedi.
Akgül’ün, Kasapoğlu’nu genç güreşçilerin çalıştığı salon hakkında bilgilendirmesi üzerine de Kasapoğlu,
“Salonu büyütürüz, daha genişini yaparız. Gereken ne ise yapılır.” diye konuştu.

– Taha Akgül’den anlamlı hediye

8 Aralık 2018

Kayseri’de, sahip oldukları tek mayoyu dönüşümlü kullanarak ortaya koydukları mücadeleyle spor
38

kardeşliğini ortaya koyan lise öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı destek çıktı. Kocasinan ilçesine
bağlı Erkilet Mahallesi’nde bulunan Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 12 kişilik
güreş takımının, tek mayoyu dönüşümlü kullanarak elde ettikleri başarının Anadolu Ajansı tarafından
haberleştirilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla, sporun paylaşmak ve kardeşlik olduğunu gösteren genç güreşçilerin tebrik ve
teşvik edilmesi için sürpriz bir program hazırlandı.
Okul yöneticilerine ulaşan bakanlık yetkilileri öğrenciler için yapılacak programın altyapısını oluştururken, sürprizin en önemli parçası olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha
Akgül de Kayseri’ye geldi. Genç sporcuların, okulun bodrum katında yaklaşık 40 metrekarelik antrenman salonunda günlük rutin çalışmalarını gerçekleştirdiği anda Akgül, sürpriz bir şekilde salona girdi.
Milli güreşçiyi karşısında gören öğrenciler kısa bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra mutluluklarını milli
güreşçiyi alkışlayarak gösterdi.
Bakan Kasapoğlu’nun hediyesi mayo, güreş ayakkabısı ve spor malzemelerini genç güreşçilere dağıtan
Akgül, daha sonra genç sporculara bazı güreş tekniklerini gösterip, ortak kullanılan mayonun sahibi
11. sınıf öğrencisi Saltuk Buğrahan Cantürk ile güreşti.Akgül, geleceğin sporcularına 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda finalde güreştiği ve altın madalya kazandığı mayoyu da hediye etti.

–

Kasapoğlu’ndan genç güreşçilere salon müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, etkinlikte bir sürpriz daha yaparak Taha Akgül’ü telefondan görün-

Milli güreşçi Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç sporcuların haberini gördüğünde
çok etkilendiğini ve bu etkinliğe katılım daveti aldığında hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.Okul
ziyaretinde Bakan Kasapoğlu’nun katkılarıyla öğrencilere malzeme desteğinde bulunduklarını belirten
Akgül, “Bakan Bey sağ olsun sporu, güreşi destekleyen birisi. İnşallah bundan sonra da bu genç kardeşlerimize güzel bir spor salonu yapılırsa çok iyi dereceler çıkaracaklarına eminim. Bakanımız buraya bir
spor salonu yapılacağı müjdesini ilettiler. O yeni spor salonunda iyi çalışarak bakanlığımızın da desteğiyle Kayseri’den güreş adına başarılar gelecektir.” ifadelerini kullandı.Kendisinin de benzer koşullarda
güreşe başladığını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:
“Biz de küçükken bu şartlardan geçtik. Küçük salonlarda, mayomuz, güreş ayakkabımız yokken bu sporu yaptık. Aynı şekilde müsabakalara gittiğimizde mayoları değişerek giyiyorduk. Çok şükür Allah bana
Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlukları nasip etti. İnşallah bu genç kardeşlerimiz de bakanlığımızın
verdiği bu destekle çok iyi dereceler elde edeceklerdir. Ben 2016 Rio Olimpiyatları’nda şampiyon oldum.
Bu başarı benim kariyerimin zirvesi, kariyerimin en önemli altın madalyasıdır. Finalde İranlı rakibimle
güreştiğim mayoyu buraya getirdim ve okulumuza armağan ettim. Spor salonlarına asacaklar ve gördükçe motive olacaklar. İnşallah onlar da benim gibi olimpiyat şampiyonluğuna ulaşırlar.”Genç sporculara tavsiyelerde bulunan ve güreş kariyerinin basamaklarını da anlatan Akgül, öğrencilere başarı
için düzenli çalışmaları önerisinde bulundu.
– “İstiklal Marşı’mızı okutmak istiyoruz”
Takım kaptanı Saltuk Buğrahan Cantürk de Bakan Kasapoğlu ve Akgül’e teşekkür ederek, kendilerine
gösterilen bu ilgiye karşılık daha fazla çalışacaklarını söyledi.Güreşte idolu olan bir sporcunun böyle
bir sürprizin içinde olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Cantürk, “Öncelikle Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz. Bizim sesimizi duydu ve ilgilendi.
Taha abi de geldi bizi çok mutlu etti. Ben kendisini örnek alıyorum ve yakından takip ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Kendilerine gösterilen bu ilgiyi boşa çıkarmayacaklarını ve Taha Akgül gibi Türkiye’yi temsil etmek için
ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Cantürk, “Taha ağabeyi çok seviyorum. Olimpiyat şampiyonumuz. Dünya ve Avrupa’da çok sayıda dereceleri var. O da bizim gibi Anadolu çocuğu. Bizim için onun
buraya gelmesi çok iyi oldu. Bir çalışıyorsak on çalışacağız. Çok iyi çalışıp Taha ağabey gibi şampiyon
olup bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.
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Başarılı Kadın Çalıştayda davetli konuşma- “Kadın güreşine olan
cısı olarak yer alan TMOK Ge- önyargıyı yıktık”
Sporcu ve
nel Sekreteri Neşe Gündoğan
“TMOK’ta Cinsiyet Eşitliği Uy- Yasemin Adar, tecrübelerini
Yöneticiler
gulamaları” başlıklı bir sunum aktardı ve kadın güreşine kar“Kadın ve Spor yaptı.
şı toplumda bir önyargı olduÇalıştayı”nda
“Kadınlar sporun her ğunu, bu bakış açısını yıkmak
için mücadele ettiğini ve son
alanında yer almalı”
Buluştu
08 Aralık 2018

Sporcular, spor yöneticileri,
akademisyenler ve öğrenciler
Hacettepe
Üniversite’sinde
Kadınlar için Spor ve Fiziksel
Aktivite Derneği (KASFAD) işbirliğiyle düzenlenen 2. Kadın
ve Spor Çalıştayı’nda bir ara-

Sunumunda TMOK’un cinsiyet eşitliğinin gözetildiği iyi
yönetişim ilkelerinden örnekler veren Gündoğan, “Kadınlarımızın spora erişimlerini
artırmak; sporcu, antrenör,
hakem, yönetici, destek görevlisi gibi hemen her alanda yer
almalarını sağlamak için birer

yıllarda bu alanda elde edilen
uluslararası başarılar ile bu
konuda ilerleme kaydettiklerini belirtti.

“Gerçek engeller, o engelleri yaratan kişiler”
Sümeyye Boyacı spora başlama öyküsünü anlattığı konuşmasında gerçek engellerin, o
engelleri yaratan kişiler olduğunu söyledi.

“Birlikte hareket etmeliyiz”
40

ya gelerek kadın sporcuların
yaşadığı sorunları ve kadınların sporun her kademesinde
temsiliyetinin
artırılmasına
yönelik yapılması gerekenleri
konuştu.
Çalıştay; Spor Genel Müdür
Yardımcısı ve Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli
Ozan Çakır, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Haydar Demirel ve Hacettepe Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Canan
Koca Arıtan’ın yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

aktivist olarak hareket etmek
hepimizin görevidir” dedi.
Moderatörlüğünü Türkiye’nin
ilk FIFA kokartlı kadın hakemi
olan Dr. Lale Orta’nın yaptığı panelde Dünya ve Avrupa
Şampiyonu milli güreşçimiz
Yasemin Adar, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik
yüzücümüz Sümeyye Boyacı,
Gezgin ve Akademisyen Asil
Özbay, 2012 Londra ve 2016
Rio Olimpiyatları Kadın Basketbol Milli Takım Kaptanı
Nevriye Yılmaz başarı hikâyelerini, görüş ve önerilerini paylaştı.

1 Kadın, 1 Motosiklet, 10 ülke
serüveni ile tanınan Gezgin,
Akademisyen Asil Özbay
ise “Bizim bir araya gelmemiz, fikir alışverişinde bulunmamız ve bir güç yaratmamız
büyük önem taşıyor. Birlikte
hareket ederek kadınların
spordaki potansiyellerini, yapabileceklerini göstermek, onlara hayalleri yolunda destek
olmak mümkün” dedi.

“Kız çocuklarının yanında olmalıyız”
Panelde son sözü alan Nevriye
Yılmaz konuşmasında: “Sporcu olmak, ülkesini temsil etmek isteyen çok sayıda kız çocuğu var ve birçok imkandan
yoksunlar. Biz kadınlar olarak
bu yolda onlara destek olmazsak, yalnız kalacaklar” dedi.

2018 Dünya İkincisi Yasemin
Adar’a Dünya Fair Play Özel
Diploması
31.10.2018

D

ünya Fair Play Konseyi (CIFP ), milli güreşçimiz Yasemin Adar’ın Dünya Fair Play Özel Diploması kazandığını duyurdu.

Konsey yaptığı açıklamada, 2018 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 76kg yarı finalinde Yasemin Adar’ın rakibi Macar güreşçi Zsanett Nemeth’in dizinden sakatlanmasının ardından maça
devam etmek istediğini, karşılaşma süresince milli güreşçimizin kendini de riske atarak rakibinin
sakat dizine hiç hamle yapmadığını ve zarar vermekten kaçındığını belirtti. Bu davranışı nedeniyle güreşçimizin Dünya Fair Play Özel Diploması’na layık görüldüğünü açıklayan Konseyin Başkanı
Dr. Jeno Kamuti, “Türkiye Yasemin Adar ile iftihar etmelidir” dedi.
Dünya Güreş Federasyonu Büro Üyesi Rodica Maria Yaksi, Yasemin Adar adına Dünya Fair Play
Özel Diplomasını Dr. Jeno Kamuti’den teslim aldı.
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RIZA KAYAALP

METEHAN BAŞAR
YILIN SPORCUSU
SEÇİLDİ
31 Aralık 2018

ÖĞRENCİLERLE
BULUŞTU
03 Aralık 2018

İ

hlas Haber Ajansı Spor Servisi, 2018 yılının “en”lerini seçti. İki kez üst üste dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Metehan Başar yılın en başarılı sporcusu seçildi. Metehan
Başar’ın yanı sıra Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede altın madalya kazanarak Türk Atletizm Tarihi’ne geçen Ramil Guliyev’de yılın sporcusu seçilen diğer bir isim
oldu.

M

illi güreşçi Rıza Kayaalp, Şehit Musa Özalkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle
bir araya geldi. Dünya ve Avrupa şampi-

yonu Rıza Kayaalp, Ankara’nın Sincan ilçesindeki
okulda gerçekleştirilen söyleşide, deneyimlerini

da onun arkasındaki çalışmaların sonucunda elde
ediliyor. Ne kadar çok çalışır, üstüne giderseniz, o
kadar çok başarılı olursunuz. Bir günde 400 barfiks
çekerdim. Avucumun içi kıpkırmızı olurdu, kanardı.
’Rıza hedefin var, yılmak yok çalışmaya devam.’ diyordum. Zorlanmadan hiçbir şey elde edilmiyor.”
diye konuştu.

öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerden hayal kurmala-

YASEMİN ADAR’DAN
ÖRNEK DAVRANIŞ
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rını isteyen Rıza, “Bir hayaliniz yoksa, başarılı olma-

Rıza Kayaalp, en büyük hedefinin ise 2020 Tokyo

nız çok zor. Başarılı bir geleceğin hayalini kuracak-

Olimpiyatları’nda şampiyonluğa ulaşmak olduğu-

sınız ki onu gerçekleştirmek için çok çalışacaksınız.”

nun altını çizerek, şunları kaydetti:“ Çok sayıda ba-

dedi. Ailesinin yanından 11 yaşında ayrılarak güreş

şarı elde ettim. Kazanması gerçekten çok zor ba-

eğitim merkezine katıldığını anlatan milli sporcu,

şarılar. Aynı şekilde yoluma devam ediyorum. Yine

“İlk madalyamı almadan önceki 5 yıl boyunca her

çok çalışıyorum. Hedefim bitmedi. 8 kez Avrupa, 3

akşam yatağa girdiğimde, şampiyonluğun hayalini

kez dünya şampiyonu oldum. Olimpiyat üçüncülü-

kurdum. Şimdi de aynı başarılara tekrar ulaşmanın

ğüm ve ikinciliğim var. Bundan sonraki hedefim, bu

ve olimpiyat şampiyonluğunun hayalini kuruyo-

başarıların yanına olimpiyat şampiyonluğunu da

rum. Hayal kurmak, her antrenmanda beni daha

eklemek. Olimpiyat sezonunda 8 aylık program ya-

çok çalışmaya itiyor.” ifadelerini kullandı.

pacağım. O programa harfiyen uyacağım. 2020’de
altın madalya kazanamazsam, büyük ihtimalle ha-

31 Aralık 2018

D

ünya şampiyonu milli güreşçimiz Yasemin Adar ATV ekranlarında yayınlanan, Murat
Yıldırım’ın sunduğu dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışma programına katıldı. Yarışma boyunca oldukça başarılı bir
performans sergileyen Yasemin Adar 60.000 lira kazandı. Yasemin Adar “Kim milyoner
olmak ister” adlı yarışmada kazandığı 60.000 lirayı kimsesiz çocuklara bağışlayarak bir
kez daha gönülleri fethetti…

Rıza, öğrencilere karamsarlığa düşmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. “Çalışınca, azmedince
oluyor. Karamsar olursanız, çalışamaz, kendinizi
geliştiremezsiniz. Güreş eğitim merkezine girdikten
sonra 4-5 yıl madalya alamadım. Daha çok üstüne
gittim, özelikle dördüncü yılımda sabahları okula
gitmeden önce saat 5.30’da kalkıp, koşuyordum.
Çünkü madalya alamamıştım. Okuldan geldikten
sonra da her gün hocalarımızın koymuş olduğu
programın dışında ekstra bir saat daha antrenman
yapıyordum.” Çalışmadan başarı elde edilemeyeceğine dikkati çeken Rıza, “(Rahat bir şekilde Avrupa şampiyonu oldu.) deniliyor. Şampiyonluk aslın-

yatım boyunca bunun üzüntüsünü yaşayacağım
için önlemimi 8-9 ay önceden alacağım.”
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Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonu ENKA
Güreş antrenörü Efraim Kahraman: “Antrenör ve
sporcunun birbirlerine güvenmesi lazım”

09.01.2019

Yalova’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda ikinci günde 5 sıklette yapılan
müsabakaların ardından madalya ve kupa töreni ile şampiyonlar belli oldu. 2 gün süren müsabakaların ardından takımlar sıralamasında birinciliği, 235 puanla İstanbul Enka Spor Kulübü elde
etti. Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü de 175 puanla ikinci oldu. 72 puan toplayan Antalya
Kepez Belediyesi Spor Kulübü de üçüncülük kazandı. Şampiyonada en centilmen sporcu Enka
Spor Kulübü sporcusu Elif Jale Yeşilırmak, en teknik sporcu Altınova Tersaneler Spor Kulübü’nden Buse Tosun seçildi.
Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda toplu souçlar şu şekilde:
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Güreş Kadın Milli Takım Antrenörü Efraim Kahraman, 2018 yılını değerlendirdi.
2018 yılında Türk güreşi adına tarih yazdıklarını belirten Efraim Kahraman, “Avrupa Şampiyonası büyüklerde 2 altın, 3 bronz madalya, U23’te de 2 altın madalya almıştık. Orada da 1 gümüş 2
bronz madalya aldık. Akabinde Dünya Şampiyonası’nda da yaptığımız müsabakalarda Yasemin
Adar dünya ikincisi, Buse Tosun dünya üçüncüsü oldu. Elif Jale Yeşilırmak da dünya ikinciliğini
elde etti. Biz 3 madalya alarak yine tarih yazmış olduk. En son müsabakamız da U23 dünya
şampiyonasıydı. Orada da Buse Tosun, dünya şampiyonu olarak müsabakaları kapatmış oldu.
Onun yanı sıra da Ayşegül Özbeğe dünya ikincisi oldu. O da Yasemin Adar’dan sonra gelen bir
sporcumuz. Ayşegül’ün önümüzdeki olimpiyatlarda değil de 2024 Olimpiyatları’nda olmasını
istiyoruz. Umarım ablası gibi de başarılı bir sporcu olur. Bizim tabii ki hedefimiz 2020 Olimpiyatları’nda madalya almak. Kızlarımıza da inanıyorum, güzel bir ekibimiz var. Birbirleriyle çok iyi
bir diyalogları var. Kazandığımız başarıları ilerletmeye çalışacağız inşallah” ifadelerini kullandı

53 Kilogram

68 kilogram

1-Zeynep Yetgil(İstanbul Beyoğlu)

1-Buse Tosun (Altınova Tersaneler)

2-Emine Çataloğlu(ENKA)

2-Kadriye Aksoy (ENKA)

3-Elif Büşra Koca (Eskişehir Ferdi)

3-Sehernur Bulut(Altınova Tersaneler)

‘‘ALTYAPIDA ÇOK DEĞERLİ SPORCULAR VAR’’

3-Fikriye Gök (Altınova Tersaneler)

4- Ayşegül Sever (İstanbul Beyoğlu)

57 kilogram

76 kilogram

1-Mehlika Öztürk (ENKA)

1- Ayşegül Özbeğe(ENKA)

2-Özge Fındıkçı (Altınova Tersaneler)

2-Mehtap Gültekin(Altınova Tersaneler)

3-Nurife Duman(ENKA)

3-Fatma Zehra Kanlıada (Antalya Kepez)

Altyapıda da çok değerli sporcuların bulunduğunu belirten Kahraman, “Gençlerimiz bu yıl Avrupa Şampiyonası’nda 6 madalya aldılar. Bu da gösteriyor ki jenerasyonumuz iyi. Ayşegül Özbeğe
mesela 98 doğumlu henüz. Zeynep de öyle. Doktor raporu olmasına rağmen U23’te Avrupa
şampiyonu oldu. En son Dünya Şampiyonası büyüklerde, onu da turnuvaya götürdük. Tabii ki
tecrübesi eksik olduğu için orada heyecan yaşamıştı. Güzel karşılaşmalar yapmıştı. Biz ondan
umutluyuz. Özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda hepsinden güzel mücadeleler bekliyoruz. İnşallah onun gibi daha da alttan gelen sporcularımız olacak” şeklinde konuştu.

3-Nuray Karaduman
62 kilogram
1-Elif Jale Yeşilırmak (ENKA)
2-İlknur Batır (Tokat Turhal)
3-Damla Arslan(Antalya Kepez)
3-Cemile Unudan (Altınova Tersaneler)

‘‘SPORCUNUN ANTRENÖRE, ANTRENÖRÜN DE SPORCUYA GÜVENMESİ
LAZIM’’
Son dönemdeki başarının sebebi olarak moral ve motivasyonu gösteren antrenör Efraim Kahraman, “Ben 2015’te Rio Olimpiyatları’ndan önce geldim. Herkesin emeği, bizden öncekilerin de
emeği çok elbette. Biz ekip olarak çok iyi bir ekibe sahibiz. Güzel bir ortamımız var. Motivasyon
ve moral çok önemli bence. Ben bu çıkışın sebebini buna dayandırıyorum. Sporcunun antrenöre, antrenörün de sporcuya inanması gerekiyor. Başarı çoğunlukla yanında destek arar. Biz planlı
ve programlı bir şekilde kamplarımızı yönetiyoruz. İkili kamplar yapıyoruz. Partner sıkıntımız
çok fazla var. O durumlarda sürekli olarak ilietişme geçiyoruz. Ben kendim de Bulgaristan göçmeniyim. Rusça, Bulgarca gibi dilleri de konuşabiliyorum. Bu yüzden çoğunlukla Rumen, Bulgar
takımlarını davet ediyoruz. İkili ilişkilerimiz de zaten çok iyi. İnşallah ilerde de kazandığımız başarıları sürdürerek yenilerini elde etmeye çalışacağız” açıklamasında bulundu.
Kaynak: DHA
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SPORUN “ROL MODELLERİ”
TAHA AKGÜL VE RIZA KAYAALP

istiyoruz. Sadece Taha ve Rıza ile değil
Soner Demirtaş, Süleyman Atlı ve diğer
sporcularımızı da Taha ve Rıza’nın yanına ekleyip iki tane rol model elimizde olduğu için bu şansı değerlendirip,

21 Aralık 2018

Serbest Güreş Süper Ligi’nde şampiyon ASKİ Spor’un teknik
direktörü Abdullah Çakmar, başkent takımının şampiyon güreşçileri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’in “rol model” sporcular
olduğunu söyledi. Abdullah Çakmar, şampiyonluk kupasıyla
Anadolu Ajansı’na yaptığı ziyarette, son dünya şampiyonası-

diğer sporcularımızla da madalya alıp,
şampiyon olup, İstiklal Marşı’nı okutup,
ülkemizi en iyi yerlere taşımak istiyoruz. El birliğiyle biz güreşi en yukarı çıkarmak istiyoruz ve bunu da yapacağız.

na erken turda veda eden Taha Akgül ile Rıza Kayaalp’in karakterleri, kariyerleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmeler-

Çünkü en son madalyalara baktığımız

de bulundu.

zaman 8 madalya var, 5’i güreşten ya da diğer olimpiyatlara bakıyoruz 39 altın madalyadan

Milli güreşçiler Taha ve Rıza’nın elde ettiği başarıların 150 yıl
sonra da konuşulacak derecede önemli olduğunu belirten
Çakmar, “Taha ve Rıza, tarihi başarılar elde ederek ülkemize
önemli katkılar sunan iki rol model sporcudur.” dedi. Avrupa
ve dünya şampiyonalarının aksine olimpiyatlarda madalya
sayısının düştüğüne dikkati çeken Çakmar, “Son olimpiyatta
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tek bir altın madalya aldık o da Taha Akgül ile geldi. Bir yol kazası geçirdik. Bu yol kazası bizim
olimpiyatlarda başımıza gelseydi daha üzücü olurdu.” diye konuştu. “İlimde, bilimde, sanatta,
sporda hep mucit insanlar dünyaya gelmiştir. Bu çocuklar da Türk sporunun, dünya sporunun

29’unu güreş alıyor. ”Türk güreşinin ikincilik ya da üçüncülüklere sevinemediğini, geçmişinde çok
sayıda altın madalya olduğunu dile getiren Çakmar, “Nihayetinde Taha da Rıza da insan. İstemeyiz ama yol kazaları olabiliyor. Bu yol kazaları bizi, 2019 yılındaki Avrupa ve dünya ile 2020’deki
asıl hedefimiz olimpiyatlara güçlendirerek taşıyacaktır.” şeklinde konuştu.
“Sporun zirvesi olimpiyatlardır.” ifadesini kullanan Çakmar, sözlerini şöyle tamamladı: “Taha ile
zaten 7 gün 24 saat beraberim, her anlamda yanındayım. Bütün programlarımızı Taha’ya zarar
gelmeyecek şekilde onun başarısına katkı sağlama düşüncesiyle yapıyoruz.

mucitleri arasındadır.” ifadelerini kullanan Çakmar, Taha ve Rıza’nın dünya güreşine ivme kazan-

Sadece antrenman bazında değil, antrenörlük düdüğü eline alıp üfleyip, kronometreye basmak

dırdıklarını aktardı. “Yaşayan efsane ”Türk güreşinin sembolü Yaşar Doğu’yu örnek göstererek 3

değildir. Dışarıda da arkadaşlık, dostluk, ağabeylik çok önemlidir. Özellikle 2020 Tokyo Olimpiyat-

Avrupa şampiyonluğu olduğunu hatırlatan Abdullah Çakmar, “Taha’ya bakıyoruz 6 Avrupa şam-

ları’nda ASKİ Spor olarak, Allah nasip ederse, sadece Taha ya da Rıza ile değil diğer sporcularımı-

piyonluğu var. Yaşayan efsane elimizde, değerini, kıymetini bilmemiz gerekiyor.” dedi. “Efendilik

za da madalyalar aldırıp Türk sporuna katkılar sağlamak istiyoruz.”

desen efendilik var, karakter desen karakter var, zeka desen zeka var.” değerlendirmesinde bulunan Çakmar şöyle devam etti:“ Taha Akgül, 4 gün önce yapılan lig müsabakalarında çıkıyor kaptanımız olarak güreşiyor. Türkiye şampiyonasında güreşiyor.
Madalyaları sadece güreşte değil diğer branşlarda da böyle
cımbızla toplarken bir Avrupa şampiyonluğuna çok sevinirken
elimizde 6 Avrupa, 2 dünya, 1 olimpiyat şampiyonluğu olan
Taha, keza Rıza aynı şekilde, biz kıymetini değerini bilemiyoruz. Taha kadar üzülebilir miyiz, benim kadar üzülebilirler mi.
Olsun biz dersimize daha iyi çalışacağız. Hatalarımızı eksiklerimizi düzelteceğiz. Buradan ders çıkaracağız.”
“Yol kazaları olabiliyor” ASKİ Spor’un Macaristan’daki dünya
şampiyonasında 6 sporcuyla temsil edildiğini vurgulayan Abdullah Çakmar, şunları söyledi: “Biz bunu 7-8’lere çıkarmak

Kaynak: AA
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sam, moralim bozuk gezeyim tozuyum desem bu

dı. Belki hazırlanma sürecinde bir sıkıntı oldu. Ya

süreç daha uzayacak, ben daha da geriye gidece-

da müsabaka içerisinde bir hata yaptım belki atak

ğim. Dünya şampiyonası öncesinde kilo vermiştim.

yapmamam gerekiyordu ama teknik problemler-

Toparlamam gerekiyordu. Ağırlık çalıştım, farklı bir

den dolayı kaybettim. Bunu sosyal hayatla ya da

ortam, farklı spor salonu, farklı yemekler... Moral

başka bir şeyle bağdaştırmak doğru değil.” ifadele-

olarak da kendime geldim.»

rini kullandı.

saniye kala tuttuğum rakibimi hiç olmayacak yer-

İnsanların kendisine yaptığı şeyler doğru olduğu

“Ben hiçbir zaman çizgisini bozmayan bir adamım.”

de kaçırdım. En iyi olduğum yer dalma tekniğimdir

için destek verdiğini dile getiren Taha, «Sağ olsun-

diyen Taha, “Olimpiyat şampiyonu oldum çizgi-

ama bu sefer olmadı.” şeklinde konuştu.

lar, bazı şeyleri doğru yapmışız ki insanlar bize des-

mi bozmadım, ertesi yıl Avrupa şampiyonu, dün-

“Yenilmekten gocunan bir adam
değilim”

tek oluyor. Bir de şunu unutmasınlar 8 senedir

ya ikincisi oldum çizgimi bozmadan devam eden bir

zirvedeyiz, 8 senedir dünya güreşinde 1 numara

insanım. Olimpiyattan sonra bozmayan şimdi niye

olmak, zirvede olmak kolay değil biz bunu başar-

kendini bozsun. Kendimi bozmadan güreşi bıraka-

Finalde yenilse üzülmeyeceğini aktaran Taha, “An-

dık. İnsanlar şunu beklemesinler, Taha her gittiği

na kadar devam edeceğim” değerlendirmesinde

cak, çeyrek finalde yenilmiş bir sporcuyum, demek

yerde birinci olacak, şampiyon olacak... Tamam,

bulundu.

ki bazı şeyleri doğru yapmadık.” dedi.

ben zaten şampiyonluk için çalışıyorum ülkemizin

Hedef 2. kez olimpiyat şampiyonluğu

TAHA AKGÜL’DEN ÖZ ELEŞTİRİ

dalmama rağmen bir türlü düşüremedim. Kıl payı
pozisyonlardan döndü. Rahatlamak için skoru 4-1’e
getireyim diye uğraştım, çünkü 2-1 öndeydim. Rakibim puanlar aldı ve 3-2 öne geçti. Daha sonra 20

06 Aralık 2018

O

limpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu
milli güreşçi Taha Akgül, son Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finalde elenmesine

ilişkin, “Ben öz eleştiri yapmasını bilen bir adamım.
Bazı şeyleri doğru yapmadık ki bize orada başarı
nasip olmadı.” diye konuştu.
Taha Akgül, AA muhabirine, boynuna astığı Avru-

48

pa’da 6, dünyada 2, olimpiyatlarda 1 altın madalyanın ardından ekim ayında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’na
hazırlanma süreci, çeyrek finalde İranlı rakibi Parviz
Khodavirdi Hadibasmanj ile yaptığı karşılaşma ve
aldığı mağlubiyet ile kariyeri için hedeflerini değerlendirdi.
Macaristan’daki organizasyon öncesi hedefini “3.
kez dünya şampiyonluğu” olarak belirlediğini vurgulayan 28 yaşındaki güreşçi, “Serbest stil güreşte
İran, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, ABD
gibi çok güçlü ülkeler var. Kurada bütün iyiler bir tarafa toplandık. Çıksaydım, çok güçlü bir gruptan çıkacaktım. İranlı rakibimle daha önce 3 defa güreştim ve üçünde de galip gelmiştim. Kaybedeceğimi
ben de düşünmüyordum. Çok büyük bir sürpriz
çok büyük bir hayal kırıklığı oldu.” ifadelerini kullandı.
Hadibasmanj’ın “güçlü ve kondisyonlu” bir sporcu
olduğunu belirten Taha, “Aslında mücadele kafa kafaya geçiyordu. Çok da atak güreştim ikinci yarı, 4
defa rakibimin ayağını almama rağmen dört kere

“Ben öz eleştiri yapmasını bilen bir adamım her zaman öz eleştiri yaparım.” ifadesini kullanan Taha,
şöyle devam etti:
“Yenilmekten gocunan bir adam değilim. Sporda
bunlar var. Öz eleştiri yapan bir insanım, demek
ki bazı şeyleri doğru yapmadık ki bize orada başarı nasip olmadı. O yüzden çalışma programımızı
değiştirip yine aynı şekilde antrenmandaki çalışma
tekniğimizi taktiğimizi değiştirip, yoluma devam
edeceğim. İnanın 4-5 ay çok iyi hazırlandım, ameliyat olmama rağmen. ABD’de Azerbaycan’da kamplar yaparak, çok iyi hazırlandım. En iyi hazırlandığım
şampiyonadan madalyasız döndüm. Rıza Kayaalp
için de aynı oldu. Bunlar başımıza geldi ve ikimizin
de aynı yerde yenilmesi kötü bir tevafuk oldu.”

“Ertesi gün antrenmanlara başladım”
Dünya şampiyonasından erken elenmesinin
ardından vakit kaybetmeden Türkiye’ye döndüğünü aktaran Taha, ertesi gün de hemen
antrenmanlara başladığının altını çizdi.

bayrağını göndere çektirmek için çalışıyorum. Ama
bütün sporcular bunun için, şampiyonluk için çalışıyor. Allah hep hak edene veriyor ki sürekli zirvede

Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ikinci kez

kalabilmek gerçekten çok zor, arada bir tökezleme-

şampiyon olmayı hedeflediğini belirtti.

ler olabilir. Bu normal bir yenilgidir. Bir dünya şampiyonasında da yenilebilirim, sonuçta sadece bir
yenilgidir.» yorumunu yaptı.
Son şampiyonadaki performansına vurgu yapan Taha, “Sonuçta bu olimpiyat değil. Bu işin en
üst noktası olimpiyat. Daha önce 2 defa dünya, 6
kere Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmuşum. Bir
dünya şampiyonasında da yenilebilirim. Günümde
olmayabilirim, başka sebeplere bağlamamak lazım.
Ben disiplinli bir şekilde tamamen kendimi güreşe
adayarak bu sürece hazırlandım. Sadece bir yenilgidir. Eleştiriler geliyor duyuyorum ama alakası yok
tamamen işime odaklanıyorum.” şeklinde konuştu.

“Kendimi bozmadan güreşi bırakana kadar devam edeceğim”
Elenmesinin arkasında taktik amaçlı kilo vermesi,
sosyal hayatta çok yer alması gibi sebepler olduğu
iddialarını reddeden milli güreşçi, yenilgisinin tek

“Kesinlikle bırakmadım.” diyen Taha, şunları
söyledi:

sebebinin “teknik” olduğunu vurguladı.

“Ardından Almanya’ya gittim. Çok iyi bir kondisyoner eşliğinde 14 gün antrenman yaptığını.
Kesinlikle bırakmadım çünkü ben o süreci uzat-

madığını belirten Taha, “Bana soruyorlar, ’Ne oldu,

Karşılaşmanın olduğu gün hiçbir rahatsızlığının olgücün mü yetmedi? Kilo verdin, zayıfladın’ gibi değişik sebeplere bağlayanlar da var ama aslında tamamen sebep, teknik. Teknik açıdan bir sıkıntı var-

“Bana Allah bu saatten sonra hiç madalya bile
vermese başım gözüm üstüne şükrederim.” diyen
Taha, sözlerini şöyle tamamladı:
“Çünkü bize bunları kazandıran da Allah. Hepsi bir
sınav, olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu yaptı. Hepsi bir sınavdı, şu an belki mağlubiyetle bizi
sınıyor. Önemli olan sınavdan başarıyla geçebilmek
için çalışmaya devam edebilmek. Bu emeğin karşılığını önümüzdeki şampiyonalarda Allah tekrar
bana verecek diye düşünüyorum. İkinci olimpiyat
şampiyonluğunu hedefliyorum. Oraya kadar 2 Avrupa, bir dünya şampiyonası var, alabildiğim kadar
şampiyonluk için çalışacağım.”

Kaynak: AA
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Sporcu Eğitim Merkezlerinin
(SEM) Yeniden Yapılandırılması
Dr. Celal TAŞKIRAN
Bu gün ülkelerin yetenekli sporcu seçimlerine baktığımızda; genellikle sporcunun yeteneği kendisi tarafından ortaya çıkarılmadığı gibi, bu yeteneğin ortaya çıkarılmasında ve yeteneğin
geliştirilmesindeki ekonomik giderlerin kendisi tarafından karşılanmadıklarını görüyoruz. Bütün
spor branşlarında; üstün yeteneklerin erken yaşta ve doğru olarak bulunması ve bu yetenekleri
özel bir eğitimle geliştirilmesi temel stratejidir.
Bu anlayışla Türkiye Güreş Federasyonu; Türk Güreşinin 1970 ve 80’li yıllardaki başarısız
durumdan kurtulmak ve kulüplerin altyapıdaki yetersizliğini gidermek için, devlet eliyle yetenekli gençleri bulup uygun eğitim şartları sağlamak amacıyla önce 1987 yılında Bolu Güreş Eğitim
Merkezini(GEM), sonra 1988 yılında “KARAKUCAK GÜREŞi PROJESİ” adı altında güreşte yetenek taraması geçekleştirmiştir ve seçilen 150 öğrenci Sivas Pamukpınar Ortaokuluna yerleştirmiştir. Bu proje gerek kapsamı ve gerekse finansmanı açısından bu güne kadar yetenek seçimi
için yapılmış en büyük projelerdendi. Proje, güreşin kültürel olarak yoğun olduğu 16 il ve 156
ilçelerinden yaklaşık 20 bin çocuğu kapsama alırken, bu günün değeriyle yaklaşık 3 milyonun

SEM’ler yetenekli güreşçi/sporcu yetiştirmek amacıyla yatılı eğitim için çok küçük olan 10-11
yaşlarından başlayıp 18-19 yaşlarına kadar çok geniş bir yaş grubu dağılımı gösteriyor ki, bu adı
konulmamış en önemli sorunu oluşturmaktadır. SEM’ler aynı yerde yatılı olarak içinde 10-13 yaş
çocukları, 13-15 yaş ergenleri, 17-19 yaş grubu genç yetişkinleri barındırmaktadır. Bu kadar farklı
yaş gruplarını, gelişim ve eğitim düzeyleri farklı olan sporcularını eğitmek, performans sporcusu
yapmak adeta imkansız gibidir. Bunun yanında çok daha önemlisi bu çocukların ahlaki gelişimleri büyük zarar göreceği gibi çocuk istismarlarının önüne geçmekte mümkün olamayacaktır.
Çünkü bu kadar geniş yaş dağılımının yatılı olarak bir arada yaşamaları, hem pedagojik hem de
genel örf ve adetler açısından büyük sakıncaları bulundurmaktadır.
Bu nedenle güreşin ve diğer branşların altyapısı için yeni arayışlar içine girmeleri ve SEM’lerin
yeniden yapılandırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Yaş gruplarına göre gündüzlü ve yatılı eğitim
olarak ayrılmaları ve lise eğitiminden önce yatılı öğrenci alınmaması, sorunu çözecek en ideal
alternatif proje olarak bulunmaktadır. Gündüzlü sporcu eğitim, aynı zamanda özellikle sporda
gelişmiş ülkelerin en yaygın uyguladığı bir metottur. Performans sporcusu yetiştirme sistemi
süreçleri olarak; ortaokul süreci gündüzlü eğitim, lise eğitimi yatılı ve yüksekokul sürecinde de
yeteneklerini ispatlamış olan sporcular için Olimpik hazırlık merkezleri şeklinde oluşturulmalıdır.

PERFORMANS SPORCUSU YETİŞTİRME
SİSTEMİ

üzerinde bir maliyeti bulunmaktaydı. Bu projenin mantığında; o güne kadarki süreçte şampiyon
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olan güreşçiler genellikle karakucak güreşinden geldikleri, karakucak güreşinde kendini ispatlayanların minder güreşine geçerek kısa sürede uyum sağlayarak şampiyonluğa ulaşabildikleri
biliniyordu. O günün demografik yapısı da buna uygun idi.
Karakucak projesinden seçilenler daha sonraki yıllarda yeni GEM’lere dağıtılmaya başlanmıştır. Bu merkezler 1989 da Tokat, Denizli, Amasya, 1990 da Yozgat, Çorum, Kahramanmaraş, 1991 Afyon ve devam ederek bu günkü 29 sayısına ulaşmış ve Sporcu Eğitim Merkez(SEM)
olarak güreşin altyapısına hizmet vermektedir. Bu güne kadar bu Merkezler, yaş gruplarında
(Yıldızlar, gençler ve ümitler) yüzlerce Avrupa ve dünya şampiyonlarını yetiştirmelerine rağmen
bunların çok büyük çoğunluğunu büyükler kategorisine taşıyamamış bulunmaktayız.
Bunun yanında büyükler kategorisinde Şeref EROĞLU, Nazmi AVLUCA, Harun DOĞAN,
Taha AKGÜL, Rıza KAYALP gibi Dünya şampiyonlarını, Bayram ÖZDEMİR, Ahmet GÜLHAN ve
Soner DEMİRTAŞ gibi Avrupa şampiyonlarını, en son yapılan Rio Olimpiyat Oyunlarında alınan 5
madalyadan 3 tanesini; şampiyon Taha AKGÜL’ün, Olimpiyat ikincisi Rıza KAYALP’ın ve Olimpiyat üçüncüsü Soner DEMİRTAŞ’ın da SEM’lerde yetiştiklerini bilmemiz gerekir. SEM’ler hali hazırda Türk güreşinin alt yapısına performans güreşçisi yetiştirmede önemli katkısı bulunmaktadır.
Ancak yaklaşık 30 yıllık geçmişinde; kendini yenileyememe, Türkiye’nin değişen demografik yapısına ayak uyduramama, değişen antrenman metotlarını takip edememe, yöneticileri ve
antrenörlerin merkezleri amacının dışında kimi zaman politik nedenlerle, kimi zaman da adam
kayırmacılık temelli kullanmaları, tahmin edilemeyen pek çok önemli sorunları oluşturmuştur.
Bunun sonucunda kapasitesinin altında çalışan verimi düşük bir kuruma dönüşmüştür.

OLİMPİK
HAZIRLIK
MERKEZLERİ

18-23 Yaş Gurubu
Üniversite Eğitim
Süreci
YATILI SPORCU EĞİTİM
MERKEZLERİ
15-18 Yaş Grubu Lise
Eğitim Süreci
GÜNGÜZLÜ SPORCU EĞİTİM
MERKEZLERİ
10-14 Yaş Grubu Ortaokul
Eğitim Süreci

SEM’lerin Yeniden yapılandırması İçin Öneriler
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•

Sporcu eğitim merkezleri (SEM) ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri olarak iki farklı
eğitim merkezlerine dönüştürülmesi,

•

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren ayrı yerlerde sadece bir eğitimin verilmesi,
düzenleme için SEM’ler incelendikten sonra hangi SEM yatılı, hangisi gündüzlü olacağına karar verilmesi.

•

Ortaokulların sadece gündüzlü eğitim olarak 10-14 yaş aralığında eğitimi vermeleri,

•

Fiziki şartları iyi olmayan SEM’ler direk ortaokul ve gelecekte sadece gündüzlü eğitim
vermeleri,

•

Ortaokul gündüzlü eğitimine yeni yatılı sporcu adayı alınmayarak, mevcut yatılı öğrenciler ortaokuldan mezun olana kadar (2-3 yıl) yatılı olarak kalmaları, öğrenci sayısı azalan
merkezlerin birleştirilmesi,

•

Ortaokul kısmına gündüzlü eğitim için öğrenciler basit yetenek testleri sonuçlarına göre
alınmaları,

•

Ortaokul gündüzlü eğitimin teşvik edilmesi amacıyla; harçlık verilmesi, akşam yemekleri, spor malzemesi, büyük yerleşim yerlerinde antrenmanlara ve eve geri götürmeye
servis, veya otobüs bileti v.b. destek programları oluşturulması,

•

SEM’lerin lise eğitimi alan yatılı öğrencileri 15-18 yaşları aralığında devam etmeleri,

•

Lise yatılı SEM’e sporcular, çeşitli yarışma sonuçları(Minikler Türkiye şampiyonası ve yatılı SEM için özel yarışmalar) ve fizyolojik testlerin puanlamalarına göre geçiş yapmaları,
bunun için Lise yatılı kısma geçiş kriterlerinin oluşturulması,

•

Lise yatılı SEM’deki sporcular her sene sonunda performans testleri yapılarak yeterli gelişimi göstermeyen sporcuların ilişiklerinin kesilmesi,

•

Olimpik hazırlık Merkezleri az sayıda ve özellikle Üniversitelerin çok olduğu yerlerde
oluşturulması ve gençlerin Üniversite öğrenimlerine devam edebilmelerinin sağlanması,

•

Olimpik hazırlık merkezlere sporcular; hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda
başarılı olmuş, Olimpiyatlara gidebilecek düzeyde yeteneği uzmanlar tarafından keşfedilmiş sporcuların alınması, bu sporculara her türlü çalışma koşullarının sağlanması,
yüksek düzeyde bursla desteklenmesi, en az 6 ayda bir fizyolojik testlerin yapılması ve
sene sonunda performans testleriyle gelişimlerinin değerlendirmesi yapılarak gelişimleri yetersiz olanların ilişiklerinin kesilmesi,

Genel olarak SEM‘ler için önerilen yapısal değişikliklerin kısa sürede yapılması halinde, bugünkü şikayet ettiğimiz sorunların bir çoğu kaybolacağı gibi çok daha verimli, daha başarılı,
geleceğin şampiyon sporcularını ortaya çıkaracağına inanıyoruz.

ULUSLARARASI ANTRENÖR
SEMİNERİ TAYVAN’DA YAPILDI
Tayvan’ın Taichung şehrinde 15-19 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Antrenörler
Semineri’ne Hakem Hoca Prof. Dr.İbrahim Cicioğlu, Greko-Romen güreşte, Türkiye Güreş Federasyonu
Teknik Kurul Başkanı Doç.Dr. Haluk Koç ve Eski Milli Takım Antrenörlerinden Öğretim Görevlisi Gürsel
Uzunca, serbest güreşte günümüzün teknikleri ve uygulamaları hakkında üniversite öğrencileri, kulüp
antrenörleri, milli takım hocaları ve sporcularına ders vermişlerdir. Teorik anlatımla neler yapmaları gerektiği ve sistemli çalışmanın önemi vurgulanarak, Türkiye’nin güreş sporundaki gücü ve bakış açıları aktarılarak kültürel bir yakınlaşma da sağlanmıştır. Bu gibi seminer ve kurslar ile dışa açılmamızın gerekliliği
ve bunları yapacak elemanlara da sahip olduğumuz görülmüştür.
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TÜRKİYE GÜREŞ
FEDER ASYONU
MALİ GENEL
KURULU

kaynaklanmıyor. Henüz daha taahhüt edilen
bütçe bize ödenmediği için öyle bir borcumuz
bulunmakta. Görülen açık bütçe açığı değil.
Bütçenin tamamını aldıktan sonra bizim hiçbir
borcumuz kalmayacak. Önümüzdeki günlerde
bize taahhüt edilen bütçe geldiğinde inşallah
2019’a borçsuz gireceğiz. ”dedi.

AHMET AYIK: “GÜREŞ BİR BÜTÜNDÜR PARÇALANAMAZ”

T
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ürkiye Güreş Federasyonu 6. Mali Genel

Güreşçilerimiz gerçekten çok büyük bir başarı-

Kurulu Ankara’da yapıldı. Başkent Öğret-

ya imza attı. Güreşçilerimiz, teknik ekibimiz ve

menevi’nde gerçekleştirilen genel kurula 287

kulüplerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” ifa-

delegenin 180’i katıldı. Divan başkanlığını Hacı

delerini kullandı. Aydın, Macaristan’da düzen-

Yusuf Yıldırım’ın yaptığı kongrede federasyo-

lenen Dünya Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp ve

nun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri

Taha Akgül’ün madalya alamamasıyla ilgili ise

ibra edilirken, 2019 ve 2020 dönemlerinin tah-

“Rıza ve Taha’nın yenilmesi bizleri gerçekten

mini bütçeleri onaylandı.

çok üzdü. Biz tabii öncelikle onlardan şampi-

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, genel kurulda yaptığı konuşmada, uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarılara
dikkati çekti. Aydın, 2015 yılında göreve geldiklerini belirterek, “İlk katıldığımız Dünya Şampiyonası’nda 18 yıl aradan sonra 3 şampiyonluk
kazandık. 2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkemizin
kazandığı 8 madalyanın 5’i güreşte geldi. Güreşte 52 yıl aradan sonra böyle bir başarıyı
yakaladık. 2017 Avrupa Şampiyonası’nda 68
yıl aradan sonra 5 şampiyon çıkarttık. Adeta
Avrupa’ya İstiklal Marşı’mızı ezberlettik.” diye
konuştu. Türkiye’nin 2017 Dünya Şampiyonası’nda 3’ü altın olmak üzere 8 madalya elde et-

yonluk bekliyorduk. Bu musibetten dersimizi aldık.” şeklinde görüş belirtti. Güreşin Türk
sporunun lokomotifi olduğunu vurgulayan
Aydın, “Türk spor tarihine baktığımızda en çok
başarı elde ettiğimiz branş güreş. 2020 Tokyo
Olimpiyatları’na 628 gün kaldı. Hepimize çok
büyük görevler düşüyor. Bu millet bizden başarı bekliyor. Sorumluluğumuz çok büyük. Birlik ve beraberlik içinde bu sorumluluğun altından başarıyla kalkacağımıza inanıyorum. 2020
Tokyo Olimpiyatları’nda da ülkemizi alnımızın
akıyla temsil edeceğiz. Ay-yıldızlı bayrağımızı
zirveye dikeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

tiğini hatırlatan Aydın, “2018 Avrupa Şampiyo-

Aydın, Mali Genel Kurula katılımlarından dolayı

nası’nda yine 5 şampiyon çıkarttık. 2018 Dünya

delegelere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

Şampiyonası’nda bir şampiyonluk, toplam 9

“Mali konularla ilgili kitapçıklar basıldı, dağıtıl-

madalya kazandık. Ülke sıralamasında Rusya,

dı. Şu anda bir miktar borcumuz görünmek-

Japonya ve ABD’nin ardından 4. sırayı aldık.

te. O borcumuz bize verilen bütçeyi aşmadan

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Kurulu’nda
konuşma yapan Olimpiyat Dünya ve Avrupa
Şampiyonu, Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet
Ayık divan başkanını, üyeleri ve salondaki delegeleri selamlayarak, Türk Güreş Federasyonu
6.Mali Genel Kurulu’nun Türk Güreşi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Ayık, “Önümüzde Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar gibi çok önemli organizasyonlar var.
Bu nedenle 2019 ve 2020 yılları Türk güreşi
için çok önemli. Antrenörlere, teknik adamlara
daha doğrusu birey olarak hepimize yüce Türk
milleti ve Türk güreşi için önemli sorumluluklar düşüyor. Tüm kongrelerde, genel kurullarda ve benzeri toplantılarda önemle üzerinde
durduğum birkaç husus var. Bu hususlara hem
sizlerin hem de kamuoyunun dikkatini çekmek
isterim:

1-) Güreş ile yağlı güreşi, karakucağı, minderi,
aba güreşini ayırmaya çalışanlar var. Güreş bir
bütündür parçalanamaz. Biz birlik olduğumuz
zaman daha güçlü oluruz,
2-) Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonları
direkt oy kullanmalı, kuraya girmemeli,
3-) Federasyon başkanı seçimlere tek başına
girmeli ve seçimi kazandıktan sonra üyelerini
kendisi belirlemelidir.”
Bu hususların çok önemli olduğunu belirten
Ayık, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’in performanslarında yaşanan düşüşün herkes tarafından; gerek camia olarak gerek federasyon ve
gerekse teknik adamlar tarafından çok iyi değerlendirilmesinin şart olduğunu, hataya mahal verilmemesi gerektiğini belirtti.
Ayık, konuşmasının son bölümünde: “Ben 80
yaşındayım. 65 sene ulusal, 60 senede uluslararası olmak üzere uzun yıllardır güreşe hizmet
ediyorum. Benim bu saatten sonra tek beklentim Türk güreşinin başarılı olması işte ben o
zaman huzurlu ve mutlu ölürüm” dedi.
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GÜREŞTE 2018 YILI DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI YAPILDI

T
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ürkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa
Aydın, 2018 yılında tüm yaş kategorilerinde toplam 90 altın, 48 gümüş ve 58 bronz
olmak üzere Türkiye’ye 196 madalya kazandırdıklarını belirterek, “Hedefimiz 2020’de dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmak.” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’teki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda,
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, Serbest Güreş Milli Takımı
Sorumlusu Yakup Topuz, Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman ve dünya şampiyon güreşçi Yasemin Adar, 2018 yılını
değerlendirdi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in ise
Ankara’daki kar nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi.
Başkan Musa Aydın, 1923’ten bugüne dünya ve
Avrupa şampiyonalarında 454 altın, 476 gümüş
ve 679 bronz ile toplamda 1609 madalya kazanıldığını vurguladı. “Olimpiyat tarihine baktığımızda, ülkemizin kazandığı 94 madalyanın 63’ü, 39
altının 29’unu güreşte kazandık. Dönemimizdeki

2016 Rio Olimpiyatları’nda kazandığımız 8 madalyanın 5’ini güreşte aldık. 52 yıl aradan sonra
olimpiyatlarda böyle bir başarıya imza attık. İnşallah darısı 2020 Tokyo’nun başına. 2017’deki
Avrupa Şampiyonası’nda toplam 9 madalya olmak üzere 5 kez İstiklal Marşı’mızı okutturduk,
adeta Avrupa’ya İstiklal Marşı’mızı ezberlettik.
68 yıl aradan sonra Avrupa’da böyle bir başarıyı
yakaladık. 2018’de tüm yaş kategorilerinde toplam 90 altın, 48 gümüş ve 58 bronz olmak üzere
ülkemize 196 madalya kazandırdık. 2018 Avrupa
Şampiyonası’nda Rusya’da güreşçilerimiz büyük
bir başarıya imza attılar 13 madalya kazandık, 5
şampiyon çıkarttık.”2018 Dünya Şampiyonası’ndaki başarının Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’ün
şampiyon olamaması nedeniyle gölgelendiğini
aktaran Aydın, “Dünya Şampiyonası’nda 5 final
yaptık 9 madalya kazandık, Metehan ikinci kez
dünya şampiyonluğu kazandı. Sporcularımız büyük bir başarıya imza attılar ama iki şampiyonumuz Rıza ve Taha’nın talihsizce yenilmeleri bu
başarımıza gölge düşürmüştür. Altın madalya
alamamaları bizleri çok üzdü. Bunlar robot değil,
bunlar da insan, zaman zaman yenilebilirler. Bu
konuyla ilgili derslerimizi aldık.” ifadelerini kullandı.

Musa Aydın, ilk hedeflerinin 2019 Dünya Şampiyonası olduğunun altını çizerek, “İlk hedefimiz
2019 Dünya Şampiyonası, çünkü burada artık
olimpiyat kotası var. 2019’da ilk 6’ya giren sporcular vize alacaklar. Sporcularımızın vizelerini 1
yıl önceden almalarını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz 2020’de dünyanın en iyi güreş takımını
oluşturarak olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatta
ay-yıldızı bayrağımızı zirveye dikip, İstiklal Marşı’mızı okutmak istiyoruz. Güreş, Türk sporcunun lokomotif branşıdır, güreşte başarılı olamazsak olimpiyatta başarılı olmamız mümkün değil.
Üzerimize çok büyük bir sorumluluk var, bunun
farkındayız.” şeklinde konuştu.

partnerinin olmaması. ”Grekoromen Güreş Milli
Takımı Teknik Direktörü Salih Bora da amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya
almak olduğunu vurgulayarak, “Grekoromen takımı olarak 3 kişi katıldığımız Rio’da, 1 gümüş
ve 1 bronz madalya elde ettik. En son 2000 senesinde grekoromende olimpiyat şampiyonu olduk.
Grekoromenin altın alabilmesi için 20 yıllık bir
beklenti içindeyiz. Eylül ayında Kazakistan’da
dünya şampiyonası var. 1 yıl önceden vize hakkını almak büyük avantaj. En büyük arzumuz
2020’de Tokyo’da altın madalya kazanabilmek.”
şeklinde konuştu. Efraim Kahraman: Kadın güreşinde söz sahibi olduk. Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, kadın
güreşinde Avrupa ve dünyada söz sahibi olmaya
başladıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Son 3
yılda büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıyı
devam ettirmek istiyoruz. Bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında 9 altın, 5 gümüş ve 6 bronz
almış bulunuyoruz. Asıl hedefimiz 2020 Tokyo
Olimpiyatları. Kadın güreşinde olimpiyat madalyamız yok, biz bu rengin ilk olarak altın olmasını
istiyoruz. Kadın güreşinde dünyada ve Avrupa’da
söz sahibi olduk. Yasemin’in son dünya şampiyonasında ikinci olduğunda ağlayışı aklıma geldikçe hala tüylerim ürperiyor, bu bize gösteriyor ki
herkesin altın madalya alma hırsı olacak.

Taha Akgül’ün kendine yakın bir partnerle antrenman yapabilmesi için yurt dışından sporcuları
getirdiklerini anlatan Başkan Aydın, “Taha’nın
antrenman sorununu önceden yağlı güreşteki başpehlivanlar ile çözebiliyorduk ama artık aradaki
makas çok açıldı. Rıza’da olduğu gibi Taha’nın rakiplerini de yurt dışından çözmemiz lazım.” diye
konuştu. Sporcularının dünya ve Avrupa şampiyonalarında hakem kararları ile mağlup olduklarını belirten Musa Aydın, “Tabii ki hakemlerden
sadece biz değil, diğer ülkeler de şikayetçi. Haksızlığa uğradığımız hakemler el çektirildi ama giden madalyalarımız geri dönmedi. Dünya Güreş
Birliği ile ilişkilerimiz dünden bugüne daha iyi,
hiçbir sıkıntımız yok.” açıklamasında bulundu.
”Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar
da 2020 Tokyo Olimpiyatları için sıkı bir şekilYakup Topuz: 2018 yılında büyük bir yol kazası de çalıştıklarını anlatarak, “2018 yılı kadın güreşi
yaşadık. Serbest Güreş Milli Takımı Sorumlusu olarak çok başarılı bir yıldı. Birçok madalya elde
Yakup Topuz, 2018 yılında bir yol kazası yaşadık- ettik, 2018’de ilk defa Avrupa şampiyonasında talarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Taha’nın kım halinde 3. olduk. Çünkü kadınlarda ilk defa
şampiyon olamaması nedeniyle dışarıdan bakıldı- takım halinde bir kupa kazandık. Dünya şampiğında başarısız gibi gözüküyor olabiliriz ama öyle yonasında 3 madalya kazandık, bu da tarihi bir
değil. Süleyman Atlı’nın 57 kiloda milli takıma başarıdır. Artık ikinci olmayı biz de başarı olaoturması, şampiyonada üçüncü olması bizim için rak kabul etmemeye başladık. Çünkü her zaman
önemliydi. Soner’in ise hakkını yediler, en kötü dünyanın ve Avrupa’nın en iyisi olalım istiyoruz.”
üçüncü olabilirdi. Dağıstan’da 5 madalya aldık, diye konuştu.
2 altın 3 bronz. Taha bana göre dünyanın bir numarası, yalnızca taktiksel hata yaptı. Taha’nın en
büyük sıkıntısı Türkiye’de kendisini zorlayacak
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Gençlerin boş zamanlarının değerlendirilmesi için okul içi ve dışı sporların geliştirilmesi olduğu görülmektedir.
6)

Günümüz hükümet programlarında, sporun sadece boş zamanları değerlendirme aracı olarak değerlendi-

Türk spor politikası…..

rilmediği, aynı zamanda sosyalleşmenin ve sağlıklı bir toplum olmanın da önemli bir aracı haline geldiği ve
çağdaş spor politikası yönünde önemli adımların atıldığı incelenen belgelerde de görülmektedir.
Bununla birlikte, lisanslı sporcu sayımızın, ülke nüfusuna oranladığımızda ortaya çıkan tablo hepimizi yeni-

Ahmet Ak

den hesap yapmaya yönlendirmektedir. Çünkü, ülkemizi Almanya, Danimarka, Fransa, İngiltere, Finlandiya v.s
ülkelerde spor yapan vatandaşlarıyla karşılaştırdığımızda bu ülkelerde nüfusun en az % 55’inin spor yaptığı
görülecektir. Ülkemizde ise spor yapan vatandaşlarımızı, genel nüfusumuza oranladığımız da, nüfusumuzun

Devletlerin yerine getirmek zorunda oldukları eğitim, sağlık ve güvenlik gibi hizmetler, teknolojik yeniliklerinde etkisiyle, sürekli değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Devletlerde görülen bu yapısal değişiklikler, spor
örgütlerinin de kendisini yenilemesi noktasında önemli rol oynamaktadır.
Günümüzde sporun ve sportif etkinliklerin kitlelere ulaştırılması, çoğu ülkede ve ülkemizde kamu hizmeti

Diğer ülkelerde vatandaşların spora daha çok katılımları Uluslararası yarışmalarda kazandıkları madalyalara
da doğrudan yansımaktadır. Almanya, Danimarka, Fransa, İngiltere, Finlandiya gibi ülkelerin tüm yaz ve kış

olarak gerçekleştirilmektedir. Spor örgütleri yapısal olarak incelendiğinde, devletlerin siyasal ve ekonomik

olimpiyatlarında kazandıkları madalyalara göz attığımızda, Almanya (992 madalya), Danimarka (195 madalya),

örgütlenmesindeki yapılanmaya paralellik göstermektedir. Bu çerçevede spor; ekonomik ve sosyal kalkınma

Fransa (836 madalya), İngiltere (876 madalya) , Finlandiya (470 madalya) kazanırken, Türkiye toplamda sadece

odaklı olmak üzere kamu politikalarının da konusu olmaktadır.

91 madalya kazanmıştır.

Bu nedenle; Ülkemizde ‘hükümet programlarında spor, bir de kalkınma planlarındaki spor karşımıza çıkmaktadır.
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en fazla, en iyi tahminle % 6’sının ancak spor yaptığı görülecektir.

Yukarıdaki bazı ülkelerin nüfusları, ülkemiz nüfusundan en az 15 kat daha düşük olsa da kazandıkları madalyalar, kazandığımız madalyaların nerdeyse 4 katına yakındır.

Hükümet Programlarında spor : İlk defa 1937 yılı 9.ncu hükümet programında spora yer verilmiştir. Ülkemizde
bu zamana kadar 61 tane hükümet kurulmuş olsa da, sadece hükümet programlarının otuz tanesinde (30)

Türk sporunun iyileşmesi adına hükümet ve kalkınma planlarında ülke yöneticileri spora gerekli ilgi ve alakayı

spora yer verilmiştir.

en iyi şartlarda gösterseler de, Ülkemizde yazılı politikalardan çok uygulanan politikalar daha etkili olmuştur.

Kalkınma Planlarında spor: Türkiye’de ilk defa 1963 yılında 1.nci kalkınma planı hazırlanmış, ancak 2.nci 5 yıllık
kalkınma planlarında spora yer verilmiştir. Ülkemizde bu zaman kadar 10 kez kalkınma planları hazırlanmıştır.
On kez hazırlanan kalkınma planlarının sadece 8 tanesinde spora yer verilmiştir.

Bu sorunlar bugünün sorunları olmasa da, gerek tesisleşme açıcından, gerekse her türlü imkanın var olması
açısından Türk sporuna baktığımızda bir çok avantajların artarak devam ettiği görülecektir.
Ülkemizde seferber edilen tüm imkanlara rağmen, Türk sporunda beklenilen başarı gerçekleşemiyorsa, uluslararası başarı grafiğimiz belirli bir seviyenin üstüne çıkartılamıyorsa, spor bir yaşam biçimi haline dönüştürü-

Türkiye’de 1937 yılından günümüze, hükümetlerin programlarında ve Kalkınma planlarında Sporun yapı-

lemiyorsa, yazılı spor politikalarının istenilen düzeyde hayata geçirilemeyişinin bir göstergesi olarak karşımıza

lanmasındaki sürece bir bütün olarak bakıldığında, sporla ilgili ana politikaları sadece 5 maddede toplamak

çıkmaktadır, bununda en büyük sebebi uygulanan spor politikalarındaki bir takım yanlışlıkların devam etmesi

mümkündür.

anlamına gelmektedir.

1)

Kitle sporuna ağırlık verilmesi,

2)

Amatör sporun teşvik edilmesi,

3)

Profesyonel sporun desteklenmesi,

4)

Spor tesislerinin yapılması,

5)

Sporun topluma yaygınlaştırılması,
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nı kazandı. Bir yıl sonra Prag’da yapılan Avrupa
Grekoromen Şampiyonası’nda yine bütün rakiplerini yendi ve 73 kilonun şampiyonu oldu. 1948
Londra Olimpiyatları’na katıldı ve burada 5 rakibini
de yenerek Olimpiyat Şampiyonu oldu.1949 yılında Türk Milli Takımı ile bir Avrupa Turnesi’ne çıktı.
İtalya, İsviçre, İsveç ve Finlandiya’yı kapsayan bu
turnede 79 kiloda toplam 7 güreş yaptı ve hepsini
kazandı. Aynı yıl Avrupa Güreş Şampiyonası İstanbul’da düzenlendi. Yaşar Doğu, 79 kiloda güreşti ve
imza attı. Ama onu efsane yapan güreşten sonra
yeni sporcular yetiştirmek için verdiği özverili ça-

ilk üç rakibini tuşla, finalde ise İsveçli ünlü güreşçi
Groemberg’i sayı ile yenerek şampiyon oldu.

lışmadır. Kendisini rahmetle anıyoruz.“ dedi Ko-

YAŞAR DOĞU ÖLÜMÜNÜN
58.YILINDA
MEZARI BAŞINDA ANILDI
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yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek,
Yaşar Doğu’nun Ankara’daki evinin yıkıldığını hatırlattı ve evin müze yapılmasını istediğini söyledi.

nuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okundu.Yaşar

1950 yılında bu defa Asya’da bir turneye çıktı. Bağ-

Doğu’nun doğduğu Samsun’un Kavak ilçesine bağlı

dat, Basra ve Lahor’da yaptığı tüm güreşlerde ra-

Karlı Köyü muhtarının köyden getirdiği toprak ve su

kiplerini tuşla yendi ve ününü Doğu’da da yaygın-

mezarının üzerine döküldü.

laştırdı.Yaşar Doğu, güreş hayatı boyunca bir kez

1913 yılında Samsun’un Kavak İlçesine bağlı Kar-

Yaşar Doğu’nun sporculuk sonrasında antrenörlük

lı köyünde doğan Yaşar Doğu, I. Dünya Savaşı sı-

yaptığını hatırlatan Gazanfer Doğu: ”Yaşar Doğu

rasında babasının ölmesi üzerine annesinin köyü

sadece iyi bir baba değil çok iyi de bir antrenördü.

olan Emirli’ye yerleşti. Bu köyde çok küçük yaşta

ebeci Askeri Şehitliğinde düzenlenen anma

Sporcularıyla baba-oğul ilişkisi kurar, ailesine ayır-

güreşe başladı. Daha 15 yaşında iken yörenin en

törenine Yaşar Doğu’nun oğlu Prof.Dr. Ga-

dığı kadar zamanı sporcularına da ayırırdı. İyi bir

ünlü pehlivanları arasına girdi. Askere gidene kadar

zanfer Doğu’nun yanı sıra Ankara Gençlik ve

evlat yetiştirdiği kadar çok iyi sporcular da yetiştir-

karakucak güreşi yaptı.

C

Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Türk Güreş Vakfı
Başkanı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu
Ahmet Ayık, Dünya şampiyonu güreşçi Şeref Eroğ-

di.” diye konuştu.
Ahmet Ayık’ta yaptığı konuşmada, Yaşar Doğu’nun
öğrencisi olmaktan dolayı son derece gururlu olduğunu, Yaşar Doğu’nun Ankara’daki evinin müze
yapılması fikrini vakıf olarak destekleyeceklerini ve
her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti. Ahmet
Ayık:“ Yaşar Doğu’nun örnek alınması gereken bir
yaşantısı vardı. Güreş için ailesini, sağlığını bile bir
kenara bıraktı. Kendisini asla unutmayacağız. Me-

Prof. Dr. Gazanfer Doğu
lu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ercan
Yıldız, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili
Süreyya Yoğurtçu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayan, Genel Sekreter Tahir Yılmaz, Türkiye
Özel Sporcular Spor Federasyonu As Başkanı Ensar
Kurt, güreş severler, Doğu’nun yakınları ve basın
mensupları katıldı.
Saygı duruşunun ardından, Oğlu Gazanfer Doğu

Dünya Şampiyonası’na katılma şansını yakaladı.
1951 yılında 87 kiloda mindere çıkan Yaşar Doğu
kısa boylu olduğu için bu kiloda güreşmesinin güç
olmasına rağmen Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini yenerek, ömrünün ilk ve son Dünya
Şampiyonluğu’nu kazandı. 1951 yılında Helsinki’ye
giden güreş milli takımının hepsi şampiyonluk derecesiyle yurda dönmüştür. Bu takım Yaşar Doğu,
Nurettin Zafer, Haydar Zafer, Nasuh Akar, Celal

1936 yılında Ankara’da askerde iken, Güreş Kulübü’ne girdi ve minder güreşine başladı. 1938 yılında
askerliği bitince Ankara’ya yerleşti ve kulübü adına
güreşmeye başladı. Burada o dönem milli takımın
başında olan Finlandiya’lı antrenör Onni Helinen
ondaki güreş stilini ve gücünü görünce 1939 yılında Milli Takıma aldı. Aynı yıl Oslo’da yapılan Avrupa
Şampiyonası’nda 66 kiloda güreşti ve yaptığı dört

kanı cennet olsun” dedi.

güreşin birinde yenildi ve ikinci oldu. Serbest stil-

Güreş Federasyonu As Başkanı Süreyya Yoğurtçu

karşı aldı. Oslo Turnuvası Yaşar Doğu’nun katılıp

törende yaptığı konuşmada Federasyon başkanı

da şampiyon olmadığı tek serbest stil turnuvası

Musa Aydın’ın Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası

oldu.1940 yılında İstanbul Çemberlitaş’da yapılan

için Yalova’da bulunmasından ve kötü hava koşul-

Balkan Şampiyonası’nda üç tuşla 3 galibiyet aldı

larından dolayı törene gelemediğini belirterek ka-

ve 66 kiloda şampiyon oldu. Araya II. Dünya Savaşı

tılımcılara başkan Aydın’ın selamını iletti. Yoğurtçu,

girmesiyle 1946’da Kahire ve İskenderiye’de yapı-

Yaşar Doğu’nun başarılı bir sporcu olmasının yanı

lan iki milli karşılaşmada iki tuşla iki galibiyet daha

sıra iyi bir insan olduğuna dikkati çekerek “Güreş

kazandı. Yine o yıl Stokholm’de yapılan Avrupa

yaşantısı boyunca elbette önemli başarıların altına

Şampiyonası’nda 73 kilo ile 6 maça çıktı ve hepsini

deki tek yenilgisini sayı ile Estonya’lı güreşci Toots’a

kazanarak ilk defa Avrupa Şampiyonu unvanı-

Atik, Ali Yücel, İbrahim Zengin ve Adil Candemir’den
oluşmaktaydı.Londra

Olimpiyatları’ndan

sonra

kendisine ev armağan edildiği için Olimpiyat Komitesi’nce profesyonel ilan edilince, 1952 Helsinki
Olimpiyatları’na katılamadı.Güreşi bıraktıktan sonra Milli Takım’da antrenör oldu. 15 Aralık 1955 günü
Milli Takım’la beraber İsveç’te bulunduğu sırada
ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların kesin dinlenme önerisine rağmen yurda döndükten sonra genç
güreşçiler yetiştirmeye devam etti.

8 Ocak 1961’de Ankara’da geçirdiği ikinci kalp krizi
ile vefat etti. Kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliğindedir.Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan
Yaşar Doğu, ay yıldızlı mayo ile yaptığı 47 güreşin
yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33’ünü tuşla kazanmıştır. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu
halde, kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye sürmüştür.

61

BAŞSAĞLIĞI
GIYASETTİN YILMAZ,

HAMİT KAPLAN ÖLÜMÜNÜN

D

43. YILINDA

1939 yılında Kars’ta doğdu. 16 yaşında güreşe

MEZARI BAŞINDA ANILDI

arasına girmeyi başardı. Bölgeler ve kulüple-

başladı. Kısa zamanda güreşin önemli isimleri
rarası müsabakalarda birçok başarı kazandı.

ünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya’nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında
anıldı.
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Çorum’da 5 Ocak 1976’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hamit Kaplan için kabri başında anma programı düzenlendi.
Amasya Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, burada yaptığı konuşmada, Hamit Kaplan’ı ölümünün 43’üncü yılında rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirdi. Hamamözü deyince kaplıcaları ile ata sporu güreşin en iyi pehlivanlarının yetiştiği şirin bir ilçe akla
geldiğini belirten Burakgazi, şunları söyledi: “İlçemizin havasından, suyundan ve bu toprakların
hamurundan Hamit Kaplan gibi çok büyük şampiyonlar çıkmış. Bu potansiyele sahip minik
güreşçiler büyüklerinin izinde çalışmalarına devam ediyor. Hamit Kaplan, kazandığı başarılarla
güreşe olan sevginin, tutkunun temsilcisi olarak gelecek nesle rol model olmuştur. Sayısız Türkiye, Balkan, Avrupa, dünya şampiyonluklarına olimpiyat şampiyonluğu da eklemiş, katıldığı
tüm turnuvalarda başarı elde
ederek ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin ismini dünyaya duyurmuş, bizleri gururlandırmıştır.”

Hamit Kaplan Kimdir:

Programa, Hamit Kaplan’ın oğlu
Atilla Kaplan ve yakınlarının yanı
sıra AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Hamamözü
Kaymakam Vekili Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz
Arabacı, Hamamözü Belediye Başkanı Bahattin Destebaş
ile vatandaşlar katıldı.

Ayrıca Dünya Şampiyonası’nda üçüncülüğü
bulunan Milli güreşçi, 1970 yılında da Avrupa
Serbest Güreş Şampiyonası’nda ağır sıklette
ikinciliği elde etti.
Cenazeye katılan Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık, Gıyasettin Yılmaz’ı kaybetmenin derin

Milli Güreşçi Gıyasettin Yılmaz
Son Yolculuğuna Uğurlandı

üzüntüsü içinde olduğunu belirterek: “merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

A

vrupa ikincisi ve Dünya üçüncüsü güreşçimiz Gıyasettin Yılmaz 11 Ekim 2018 tari-

hinde Ankara’da vefat etti. Türk bayrağına sarılı cenazesi Ankara Karşıyaka Camii’nde öğle
namazını müteakip kılınan cenaze namazının
ardından sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında Türk Güreş Vakfı Anıt Mezarlığı’na defnedildi. Milli güreşçinin cenaze namazına ailesinin
yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

20 Eylül 1934 yılında Amasya’nın Hamamözü nahiyesinde dünyaya geldi. Dayısı milli güreşçi
Adil Candemir”in özendirmesiyle güreşe başladı. Askerliği sırasında İstanbul Denizgücü’nde
mindere çıktı. 1954′te Türk Milli Güreş Takımı”na seçildi, 11 yıl serbest ve grekoromen dallarda
ağır sıklette milli mayoyu 115 kez giydi; dünya, olimpiyat, uluslararası turnuvalarda 15′i altın,
ll”i gümüş 6′sı bronz toplam 32 madalya kazandı: 1955 Akdeniz oyunları şampiyonu (Gr), 1956
Dünya Kupası şampiyonu (S), grekoromen ikincisi 1956 Melbourn Olimpiyat oyunları şampiyonu (S), 1957 dünya şampiyonu (S), 1958 dünya ikincisi (GR), 1959 Akdeniz Oyunları şampiyonu (S), 1960 Roma Olimpiyatları ikincisi (S), 1961 dünya ikincisi (GR), 1963 dünya üçüncüsü (S).
Sakatlık nedeniyle 1965′te iki ameliyat geçirince güreşi bırakmak zorunda kaldı. 5 Ocak 1976
yılında Çorum’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Soldan sağa ; Hasan Arslan, Şakir Deniz, Ahmet Ayık, Gıyasettin Yılmaz
Yer; Ahmet Ayık çalışma ofisi. Geleneksel kuru fasülye gününden bir hatıra.
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Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı
Metin Türel 17 Kasım 2018 tarihinde vefat etti. Metin Türel:1977-1978 yıllarında
A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran ve 2002-2003 yıllarında A2 Milli Takım Teknik
Direktörlüğü yanı sıra TFF ARPEG Teknik Direktörlüğü görevlerinde bulunan
ünlü teknik adam, Beşiktaş ve Trabzonspor başta çok sayıda takımda görevde alırken, Galatasaray, Vefa, Şekerspor, İstanbulspor, PTT, Eyüp ve Taksim Spor’da
kaleci olarak forma giymişti.
TMOK Üyesi ve değerli spor insanı Çetin Çeki 9 Kasım 2018 tarihinde hayatını
kaybetti. Çetin Çeki:1943 yılında Kıbrıs Limasol’da dünyaya gelen Çetin Çeki,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek yaşamında spor
yöneticiliği, spiker ve sunucu olarak görev yapan Çeki, Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi Üyeliği görevinde de bulundu.

Çetin Çeki

Milli Güreşçi Başpehlivan Fikret Demir 12 Kasım 2018 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Fikret DEMİR: Bir dönem Eskişehir Şeker, Ankara Belediye ve Samsun Tekel’
de spor hayatını devam ettirdi. Kariyerinde Balkan şampiyonluğu bulunan milli
güreşçi Kırkpınar’da, er meydanlarında da güreş tuttu. Kule hakemliği ve Türkiye
Güreş Federasyonu’nda yağlı güreş komitesinde de görev yaptı.
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Fikret Demir

İsmet Badem

Türk Basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem 6 Eylül 2018 tarihinde
geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İsmet Badem Basketbol
oyuncusu, yorumcusu ve köşe yazarıdır. 1972-73 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’nde oynamaya hak kazanan ilk Karadeniz takımı olan Samsunspor’da yıldızı
parlayan Badem, Fenerbahçe (1976-77) ve Beşiktaş formaları da giymiştir. Aktif
basketbol yaşantısını noktaladıktan sonra bir süre Afrika’da, Mozambik’te yaşadı. Türk basketbolunun Avrupa sahalarında başarılar kazanmaya başladığı 1993
yılından itibaren televizyonlardan naklen yayınlanan basketbol maçlarında Murat Murathanoğlu’nun sunduğu basketbol maçlarındaki yorumlarıyla ün kazandı.
Fanatik Gazetesi’nde spor yazarlığı yapmış olan İsmet Badem, 2001 yılında Ben
İsmet Badem isminde bir kitap çıkarmıştır.
ASKİ Spor Kulübü Grekoromen Güreş Takımı Teknik Direktörü Mehmet Akif Pirim’in babası Galip Prim 12 Kasım 2018 tarihinde, Milli Güreşçimiz Arif Kısacıkın
Annesi Emine Kısacık 14 Kasım 2018 Tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Galip Pirim

Türk Güreş Vakfı olarak, Allahtan rahmet, tüm spor camiasına,
ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

