TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONUNU 2017-2020 MASTER PLANI
MİSYON: Türkiye Güreş Federasyonu; Araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, milli-manevi değerlerin
bilincinde, çağdaş hedeflere ulaşmak için uluslar arası, düzeyde sportif rekabette en üst düzeyde organizasyon
yapabilmesinin yanında , alt yapıları oluşturmak, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, güreş alanında politikalar
üretmek, uygulamak, desteklemek ,topluma güreş sporunu aşılamak
VİZYON: Türkiye Güreş Federasyonu; Kurumsal yapısı ile uluslar arası standartlarda sporda teknolojiyi
kullanarak bilimselliğe önem vereceği, ata sporu olan Türk güreşini, gelecekte öz güveni yüksek, çevreye duyarlı,
yenilikçi, gelişmelere açık, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek güreşçilerin yetişmesini sağlamak ve Tarihsel
başarılara; Olimpiyat, Dünya ,Avrupa ile diğer şampiyonalarda imzası olan güreşin ,her zaman zirvede olmasını
sağlamak.
AMAÇ: Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) temel amacı Milli sporumuz olan güreşi Avrupa-Dünya ve
Olimpiyat şampiyonlukları başta olmak üzere, uluslararası seviyede başarılı kılmak, itibarını arttırmak ve
gelecekteki başarısını güvence altına almaktır. Güreş sporunun yaygınlaşmasını sağlayıcı fırsatlar oluşturarak
,toplumumuzun daha sağlıklı, aktif ve başarılı gençler yetiştirmesine yardımcı olmak. Güreşimizi dünya spor
kültürüne olumlu katkılarda bulunacağı bir yetkinlik düzeyine ulaştırmaktır.
TGF Mastır planı, amaç ve hedeflerine uygun, “2020 TOKYO” ve diğer müsabakalarına katılacak (Avrupa-Dünya
ve diğer…) kadrolarını oluşturmanın yanında, “Her şey Türk Güreşi” sloganı ile yola çıkmak ana amaç ve
hedeflerimizdir.
HEDEFLER; Yeni süreçte “PROJELER” ile gündeme gelmek istediğimizi
-Yeni kurumsal kimlik oluşturulmak,
-Kurallarla ilgili kitapçıklar hazırlanmak,
-Tüm kategorilerde yapılan müsabakalarda (Uluslararasında )ilk üçte yer almak,
-Güreş liglerinin sponsorlarla yürütülmesini sağlamak,(Sağlık ve diğer konularda..)
-Ülkemize uygun olan şampiyonaları Dünya Güreş Birliğinden talepte bulunmak,
- Dünya Güreş Birliğinde var olan üyelik ve komisyonlarda daha fazla kişi ile temsil edilebilmek,
-Genel anlamda yetenekleri keşfetmek
-Yaş guruplarında kilo düşmenin önüne geçileceği ve gerekirse cezalandırılacağı,
-Genel olarak; Büyüklerde olduğu gibi, yaş gruplarında da Performans testlerinin yapılması,
-Sokak güreşi projesini hayata geçirilmesi,
-Yağlı Güreş müsabakalarının Kış sezonunda salonlarda devam ettirilmesi,
- Karakucak güreşinde radikal kararlar alınması gerektiğini
-Kulüp sayısı, sporcu sayısı, yardımcı ekipman sayısın arttırmak,
-Güreş Liselerinin açılmasını sağlamak,
- Sicil-Lisans yetkisinin TGF’ ye verilmesi ve tescil yetkisinin verilmesi,
-Bilim, dergi, takvim, (Müsabaka videoları arşivi)arşiv, müze, Data Bank kurulması çalışmalarının hız
kazandırılması,
-Ailelerle işbirliğinin sağlamak….
2015 yılından itibaren başlanan yeni süreçte, her alanda, güçlü ekipler kurmanın yanında, güreş alt yapısını
desteklemek. Bunun için de yeni projeler üretip, uygulamaya konulmasını sağlamak.
Amaç ve hedeflere geçmeden, RİO’ da beş madalya güreşin Türk sporunun lokomotifinin olduğunu gösterdik.
Yapılan planlama neticesinde doğru sonuca ulaştık.
2015 Las Vegas’ taki Dünya şampiyonasında ; 18 Yıl aradan sonra gelen 3 Dünya Şampiyonluğu (Grekoromen
/130kg.Rıza KAYAALP-80kg.Selçuk ÇEBİ ve serbest stilde /125kg.Taha AKGÜL)
-2016 Rio Olimpiyat
oyunlarında ; 52 Yıl sonra alınan beş madalya; 125kg.Taha AKGÜL /Altın, 130kg.Rıza KAYAALP –

86kg.Selim YAŞAR ile gümüş ve 98kg. Cenk İLDEM -74kg.Soner DEMİRTAŞ’ ile bronz ,dünya
şampiyonasında büyüklerde; Elif Jale Yeşilırmak ile ikinci bronz madalya, Yasemin ADAR ile Büyük
Kadınlarda ilk kez Avrupa Şampiyonluğu ….
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Yeni dönemde ise; Milli takımlarımızı gençleştirerek, 2020 TOKYO Olimpiyatlarında her sıklette başarılı olmak,
hedeflerimiz arasında yer almaktadır. (Tarihi geçmişimizde elde ettiğimiz başarılar ,gençlerimize teminattır. )
2015 yılında altyapısı oluşturulan ve daha önce 35 ildeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) Güreş Projesi”
2016-2017 yıllarında; Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında TGF olarak, tüm
ülke genelinde hayata geçirilmesi, Güreş Eğitim Merkezlerinin (GEM) günümüz ihtiyaçları doğrultusunda
iyileştirilmesi, sporcu eğitim merkezleri, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) lar ve YIBO’ lar için
sporcu taramaları yapılacağı ve yeteneklerin keşfedileceği, seçim kriterlerinin belirleneceği, alt yapıda
müsabaka sayısının arttırılıp, tecrübe kazanmalarının sağlanacağı, bu merkezlerde kalan sporcuların aile
ortamından uzaklaştırılmadan o yöredeki sporculardan seçilip, gündüzlü eğitime devam etmesinin sağlanması
ve buranın kontrolünün de TGF tarafından yapılması.(Eğitim gördükleri merkezlerde kendilerine örnek
alabilecekleri şampiyon güreşçilerden oluşan bir arşiv kösesinin oluşturulması.) Genç güreşçilere hedeflerinin
Olimpiyat şampiyonluğu olması gerektiğini, onlar için en önemli kriterin de olmazsa olmazı büyüklerde
başarının; Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda madalya olduğunun kavrattırılması sağlanacağı,
Ayrıca MEB ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliği ile ortak proje hazırlanıp TOHM’ da uygulanması
düşünülen ve hali hazırda uygulanan projelerin kontrollerinin yapılmasını, Spor Liselerinde okuyan sporcuların
(TGF olarak tercih Spor Liselerinin ihtiyaca cevap vermediği ve branşlaşmaya gidilerek örnek olarak Güreş Lisesi
,Atletizm…) YÖK ile yapılacak protokolle direk olarak BESYO veya Spor Bilimleri Fakültelerinde okumalarını
sağlanmak.
Yukarıda belirtilen merkezlerde görev yapacak olan antrenörlerin yılda en az iki defa eğitim seminerleri ile
güncel bilgilerle donatılması, ayrıca tüm birimlerde (Kulüpler v.b..) görev alan tüm antrenörlerin antrenman
programlarının ortak bir merkezden verilerek, bu programların uygulanabilirliğinin kontrolü için her üç ayda bir
uygun testlerin yapılmasının sağlanması ve elde edilen verilerin bir merkezde toplanarak güreş kriterlerinin
oluşturulmasında kullanılması. Tüm sporculara yönelik fiziksel ve psikolojik gelişimini gösteren bilgi bankası
oluşturulması. Başarılı antrenörleri Milli Takımlarda Stajyer olarak görevlendirmek ve yurt dışı eğitim
seminerlerine gönderilmesi.
Üniversitelerde Güreş branşına giren tüm akademisyenlerle toplantılar yapılarak ortak müfredat konusunda
birlik sağlamak. Özellikle Antrenörlük Eğitimi bölümünde okuyan Uzmanlık Dalı Güreş olan öğrencilerin her
dönemde görmesi gereken müfredatı belirlemek. (Güreş Liselerinde hazırlanmakta olan müfredata eş değerek
olarak , üniversitelerde de devamının sağlanması.
Güreş branşının illerdeki temsilcileri ve kulüp yöneticileri ile dönem dönem toplantılar yapılarak sorunların
tespiti, çözüm odaklı uygulamalar yapmak. İllerde güreş branşında faaliyet gösteren kulüp sayının artırılmasına
yönelik projeler üretmek. Belediyelerle işbirliği yaparak her belediyenin bir güreş takımı kurulmasını sağlamak.
Özellikle Greko-Romen güreşte; gözükenin dar bir çemberden oluştuğunu ve mevcut kulüpleri canlandırıp, yeni
kulüplerle takviye edilmesi gerekir. Güreş ihtisas kulüplerinin Türk güreşinin en eski lokomotiflerinden olduğu
ve desteklenmeleri gerektiği (Lider durumunda olan ASKİ ve İBB’ de yanına onlar gibi güçlü kulüp sayısını
arttırılması),Kamu kuruluşlarında (MTA-İst. Demirspor-Çay Kur ve Şeker fabrikaları ile diğer. ) kadro tahsisi alına
bilinmesi için çalışmalar yapılacağı, Dört büyük futbol takımlarımızın güreşe önem vermelerinin sağlanması için
çaba sarf dilmesi gerektiğini, Türkiye’de bir ilki başararak “Güçlü Milli Takım –Güçlü Kulüpler” orta vadede
pratik olarak hayata geçirilmesi gerektiği, Milli takım ve kulüplerin birlikte çalışmalarını sağlanacağı, Liglerde;
2015 Yılında Tam Deplasmanlı olarak ilk kez uzun bir aradan sonra uygulandığı, TGF Süper Grekoromen-Serbest
, Birinci Lig, İkinci Ligi ve Yıldızlar liginin ve diğer tüm kategoriler dahil, Türkiye Şampiyonalarında ödüllü olarak
yapılması (2017 Yılı itibari ile Ordu ve Adana’da başlandı.. Devam edecek.)
TGF olarak; Sponsorluk yasasının daha etkin olarak kullanılması.
Spor Toto’nun yanında bazı büyük şirketlerle görüşülerek bu konuda desteklerinin sağlanması, İlçelerin
talepleri doğrultusunda sponsorlar yardımıyla güreş müsabakaları düzenlenmesi (Örnek Yüreğir Belediyesi…),
Olimpiyatların reklam açısından dünyanın en büyük organizasyonu olduğunu, mevcutta; Güreş liglerinin
rekabetçi anlayış ile deplasmanlı olarak ve sponsor desteği ile ayrıca, özel sektörü işin içine sokmanın yanında,
Holdinglerden reklam almak istediklerini, yetkililerden sponsorluk yasasında değişikliğe gitmelerini, vergi
matrahını en alta düşürmesi gerektiği, Yurt içi organizasyonlarda olmazsa olmaz olan; TGF’ da yönetimden
sorumlu bir yöneticinin başkanlığında oluşturulacak komisyon ile yürütülmesi,
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Kurallarla ilgili olarak;
2013 yılı sonunda UWW (FILA) tarafından değişen kural ve sıkletler sonucunda güreş, dünyada ve ülkemizde
olumlu yansımış ve beğeni almıştı. ( Görsel bazda özellikle seyirci ‘de T.V. ve benzeri…artış sağlanmıştır.) Ancak
2016 sonunda 2017’den itibaren geçerli olacak kurallarda yeniden değişiklik yapılmıştır. Değişiklik daha çok
Greko-Romen stilde meydana gelmiştir. Bu konuda UWW Temsilcilerimiz başta olmak üzere, TGF Başkan ve
yetkililer UWW Başkan ve ilgili kurullarla görüş alışverişinde bulunup, gerekli adımların en kısa sürede
atılmasının sağlanması.
2016 yılı Aralık ayında Greko-Romen, Serbest, Bayan, Yağlı Güreş ve Hakemlerle yapılan değerlendirme
toplantıları neticesinde, güreş maçlarında görev yapan hakemlere ve antrenörlere, maç öncesi UWW
standartlarına göre gelişimlerinin sağlanması için eğitim seminerinin yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Yağlı Güreş’te; Yüzyıllardır ülkemizde seyirci potansiyeli üst düzeyde olan, yağlı güreşler geçen yıldan itibaren
uygulamaya başlanan ve hava şartlarının uygun olmadığı dönemlerde, salon yağlı güreşleri düzenlenmiş ve bu
organizasyonun kalıcı olması için de kuralların konulması. İkini TGF olarak Balıkesir’de gerçekleştirdi.( Devam
edecek..)
Sokak güreşi projesini İran-Rusya ile ortak olarak hayata geçirileceğini
TGF; tesis konusunda yeni girişimlerde bulunup, mevcudu korumanın yanında yeni güreş alanların açılması için
Bakanlık, Belediyeler ile birlikte çalışmalar yapılması. Çağın şartlarına uygun, en azından milli takımlarımızın
kamp yapabileceği tesislerin süratle tamamlanması, kurumsal tasarımlarla ön planda güreşi tutmak ve endüstri
mühendisliği ile işbirliğinin desteğini sağlanması ve TGF ‘de mevcut olan bütün departmanlarının
güçlendirilmesi,
Malzemede “TGF” markası oluşturmaya başlandığı, yüzlerce sporcuya ve antrenöre, kulüplere, takım olarak
malzeme dağıtıldığı ve bu uygulamanın önümüzdeki süreçte de devam ettirilmesi, tüm bunların Marka
olabilecek, kurumsal anlamda güçlü bir yönetim desteği ile olabileceği,
Milli Takımlarda görev yapan antrenörler ile ilgili maddi-manevi, kısa-orta ve uzun vadede bir takım
iyileştirmeler yapılması. Dağıstan modelinin Türk Güreş Modeline uygun hale getirmek için alt yapıya Dağıstanlı
antrenörler getirildiğini, ortam olarak ta; genç, kabiliyetli antrenörleri ile beraber bir çalışma gerçekleştirdiği ve
devam ettirileceği,
Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü (SGM ) ve TGF ile yapılacak toplantılarda; Diyetisyen, Psikolog,
Kondisyoner, Fizyoterapist ve diğer konularda destek sağlanmaya devam edileceği, ayrıca 2017 yılı itibari ile
“Rezerv Kadrolar” ın oluşturulup (Büyüklerdeki uygulamanın bütün alt kategorilerde performans ölçümlerinin
yapılacağı) takiplerinin sağlanacağı, uygulamaların devam ettirilmesi.
TGF olarak; doping konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceği ve sloganın da “SIFIR TÖLERANS” olduğu,
Yönetimi olarak oluşturulmaya başlanan, “Kurullarla, kurumsal kimlikle eşdeğer, aynı anda birliktelik içersin
de” kurumsal yapıya eş olarak; yönetim kararlarını ortak istişareler sonucu “ben değil, biz mantığı” ile
prensipler doğrultusunda alınıp, uygulanmaya devam edileceği,
performansın yurt içi ve
dışında maksimuma çıkarmanın yanında; hızlı, aktif, paylaşımcı bir yaklaşımla “ortak akıl” ile sağlanmasına
devam edileceği,
TGF Basın ve Halkla İlişkiler birimi tarafından anında çekilen fotoğraf ve haberler ile videoların youtube ‘den
yayınlanması, TGF, Facebook, Twitter, Instagram sayfalarının aktif kullanımının yanında,
Sosyal medya başta olmak üzere anlık, saatlik, günlük haberler verilmesi, müsabakalardan canlı haber ve
görüntülerin paylaşılmasına devam edileceği, www.tgf.gov.tr’ den canlı WEB TV’nin devam ettirilmesi,
(www.tgfwebtv.com) Yurt içi ve dışı şampiyonalarda; Yukarıdakilere ek olarak; Mayıs 2015 tarihinden itibaren,
“ TRT SPOR” da “Er Meydanı” ve (2017 ‘de ise “SALTO” olarak devam ediyor.) başlanan yarıda kalan program
tekrar yapılması gerektiği, TRT’de güreş adına “Güreş Okulu” adında programlar gibi projelerin
yapılabilinmesinin yanında görsel basında yer almak için çalışılacağı, (2015 ve 2016’da şampiyon olan
sporcularımızla ilgili tanıtım CD’lerini yapılmaya başladığımız ve bunun 2017-20’de de diğer eski
şampiyonlarımızı da kapsayacağının bilinmesi.)
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Hedefler; kısa, orta ve uzun vade olarak amaçlandı.
A) KISA VADEDE:
Büyükler başta olmak üzere; tüm yaş guruplarında ,Avrupa-Dünya ve Olimpiyatlar olarak, yıl içersin de belli
sayıda kamplar, turnuvalar, öncelikle 2017,sonrasında 2017 değerlendirmesi ve ardından 2018, 2019 ile 2020
TOKYO en son olarak ise 2020’ de 2024 Olimpiyatları için taslak Mastır Plan hazırlığına başlamak…
Bölgesel olarak güreşte; Karadeniz’in Greko-Romen stilde, serbestin ise orta Anadolu’ da hakim olduğu bir
harita üzerinde çalışma yapılması gerektiği ve güreşin Türk milletinin geninde var olduğunu,
TGF olarak; MDO (Minder Dışı Organizasyon) öneminin farkında olunduğunu , bununla birlikte hakem dahil
uluslararası lobiyi daha ileri götürülmesinin istendiği, ,
Sporcuların performansını etkileyen kısa sürede aşırı kilo düşmenin önüne geçileceğini,
Güçlü ülkelerle ikili-üçlü, dörtlü ortak kamplara devam edilmesinin gerektiği, (Yurt dışından ihtiyaç halinde
partner getirmeye devam edileceği) diğer uluslararası federasyonlarla işbirliği yaparak ortak kamp ve
müsabakaların yapılacağı,
Alt yapı’da minikler ve üzeri yaş grupları için ilerdeki şampiyonalara hazırlık maksadıyla belli periyotlar da;
Türkiye şampiyonaları yapılıp, kamplara alınmasının devamının sağlanacağı, bunun için TGF olarak 2015 yılında
UWW Faaliyet programına konan “BALKAN “ şampiyonalarının katılımın devam edileceği, hedef gençleri,
serbest ve grekoromen, bayanlarda, yeni oluşan rezerv kadroları mindere sürmenin ilk adımlarının atılması
gerektiği,
Milli Takım + Kulüpler+ Federasyon+ Milli Takım Antrenörleri ile ortak çalışma programlarının koordinasyon
içinde olması, Milli Takımlarda yer alacak sporcularda bulunması gereken kriterlerin belirlenmesi,
B) ORTA VADEDE;
Spor Bakanımızın dediği gibi; Şampiyonların mindere inmesi gerektiği projesini uygulamaya konulacağını,
Türk Silahlı Kuvvetleri-Üniversite-Emniyet, Basın ve diğer kurumlar ile işbirliği ile yol alınması gerektiği,
Liseler arası Türkiye Şampiyonasın yapılabilinir olduğu ve üzerinde çalışılacağının bilinmesini,
2020 TOKYO için ; Erkeklerde tüm sıkletlerde, bayanlarda da en az dört kota ve her sıklette birden fazla sporcu
ile alternatif, diğer gençlere de destek verecek kadroları oluşturmamız gerektiği, U23 grubuna özel önem
verdiğimizi, takım olma özelliğini kazanabilmeyi, 2017-18 yıllarında milli takımlarımıza en az ikişer sıklette
büyüklerde yer almalarının orta hedef olarak belirlediğimizi, 2017-18 Avrupa, Dünya şampiyonalarında,
turnuvalarda bu kadroların 2020 TOKYO için A takıma monte edilmesiyle birlikte gençlerin üzerinde durmamız
gerektiği,
TGF olarak; bu grupların beraber çalışma ortamının sağlandığı, yakın gelecekte ise aşağıdan gelen genç ve
ümit güreşçilerin büyük takıma daha çabuk monte edilebileceği inancının oluştuğu ,
Orta vadede; 2018-2019 Dünya şampiyonalarında altını hedeflediğimizi, 2020 TOKYO Olimpiyat Oyunları için
Olimpik hedeflerin en üst basamağı olan altın madalyalara kavuşmak, 2020 TOKYO’ da iki altın olmak üzere altı
madalya almayı,
C) UZUN VADEDE;
2020 TOKYO ile 2024 OLİMPİYATLARI
Türk güreşinin tam kurumsallaşmada istenen performansı uzun dönemde yakalamak istediğini,
2017-18 Yıllarında; Greko-Romen stilde hazırlanan ve gençlerle, U23 ile yenilenecek olan güreşçileri hedef
olarak 2019 Dünya Şampiyonasında 2020 Tokyo’ da güreşecekleri kadroların tepiti,
Türk güreşinin, Azerbaycan ve İran gibi Devlet Sporu olması,
Minder içinde olduğu gibi, minder dışı organizasyonlarda ve federasyon çalışmalarımızda Stratejik planımız
doğrultusunda yılmadan çalışarak 2020 Tokyo Olimpiyatlarında başarılı olunabileceği,
Geleneksel yapı içeresinde ,tarihsel başarımız, geleceğin modern çalışma sistemlerine ışık tutacağı,
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2015 ve 2016 yılında, 2020 Tokyo ile 2024 Olimpiyatları için alt yapı oluşturulup, yurt içi ve dışı aktif ilişkilerle
UWW‘de destek almanın yanında; Bakanlık başta olmak üzere, SGM, TMOK ve diğer tüm kurum, kuruluş ile
özellikle kulüpler ve diğer birimlerle koordinasyon ve iletişimde olunması, bu amaçla hazırlıkların devam
ettirilmesi,
“2016 RIO Olimpiyatları” nda şeref kürsüsüne çıkmalarına yönelik detay programla beraber, 2020 Tokyo içinde
ciddi adımları atmak ve özellikle 2016 yılında “2017-2020 Mastır Plan” için ön hazırlığın başlatarak stratejik
olarak’ ta destek verilmesini sağlamak..
-İdareci olarak; Hak ve Adalet kavramlarına bağlı kalınacağını.
- Adaletli ve hakkaniyetli davranışlarla ,önümüzdeki dört yılda da, camiadan; düşünce-görüş ve değerli
katkılarını beklemenin yanında ,ayrım yapmadan, diğer konularda ellerinden geleni yönetim olarak
yapılacağının bilinmesini
Yeni dönemde hep birlikte, yukarıdaki hedefleri geçmeyi Seksen milyonla birlikte, Devletimizin, Spor
Bakanlığının, güreş camianın ortak çalışmasının eseri olduğunu, dolayısı ile istikrarı korumanın yanında,
başlayan projelerin devamı için de var gücümüzle hep birlikte daha fazla çalışılacağını,

Sonuç olarak ;
yukarıda bilinen ve düşünülen öneri-isteklerin yapılacak periyodik Güreş Kurultayları ve ortak akıl ile “Türk
Güreşinin” daha başarılı bir yönde hedefe doğru ilerleyeceği muhakkak.
TGF Başkanı-Yönetim Kurulu-Kulüplerimiz-antrenörlerimiz-sporcularımıza;
Tokyo 2020 yolunda başarılar.
Allah yar ve yardımcıları olsun. Her şey Türk Güreşi için…
Uzun vade de hedefimiz;
2020 Tokyo’ da yine altın ve dahi madalayalar ile 2024’ te ise bir çok sıklette ALTIN madalya .
49. Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu adına
Adem VARLIK
Musa AYDIN
Genel Sekreter
FEDERASYON BAŞKANI
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