
 

 

 

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU KARAKUCAK GÜREŞİ VE MÜSABAKA 

TALİMATI 

 

     BİRİNCİ BÖLÜM 

   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç 

 MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, minder güreşine kaynak teşkil eden ve senelerce 

mahalli usullerle yapılan Karakucak Güreşini tarihi çizgisi içerisinde, ülke düzeyinde disiplin 

altına alarak bu sporun kurallarıyla yapılmasını sağlamaktır. 

 

 Kapsam  

 MADDE 2 – (1) Bu Talimat, ülke düzeyinde düzenlenecek tüm Karakucak Güreş 

organizasyonlarına ait usul ve esasları kapsar. 

 

 Dayanak  

 MADDE 3 – (1) Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Ek 9 uncu 

maddesi ile 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor 

Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 01.10.2014 

tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş 

Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

 MADDE 4 - (1) Bu Talimatta geçen;                

 a) Bakanlık      : Gençlik ve Spor Bakanlığını, 

 b) Genel Müdürlük     : Spor Genel Müdürlüğünü, 

 c) Federasyon      : Türkiye Güreş Federasyonunu, 

 ç) Hakem Gözlemcisi     : Hakemleri denetleyen kişiyi, 

 d) Merkez Hakem Kurulu    : Merkez Hakem Kurulunu, 

 e) Hakem Gözlemciler Kurulu   : Hakem Gözlemciler Kurulunu,                                                             

 f) İl Müdürü      : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürünü, 

 g) İlçe Müdürü     : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 

Müdürünü, 

 ğ) Organizasyon komitesi    : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğünden yetki belgesi alarak 5 tüzel kişiden oluşan Karakucak Güreş Organizasyon 

Kurulunu, 

 h)İl Temsilcisi      : Türkiye Güreş Federasyon İl 

temsilcisini, 

 ı) Ağa       : Düzenlenecek organizasyonun 

manevi hamiliğini üstlenen kişiyi, 

 i)Cazgır      : Pehlivanları boylarına göre maniler 

söyleyerek seyirciye takdim eden kişiyi, 

 j) Davul ve Zurnacı     : Organizasyonlarda davul ve zurna 

ile güreş havaları çalan kişileri, 

 k) Geleneksel Organizasyonlar   : Aralıksız 10 yıl yapılan 

organizasyonları, 

 l) Birinci Sınıf Organizasyonlar   : Aralıksız 5 yıl yapılan 

organizasyonları, 



 

 

 m) Mahalli Organizasyonlar    : Geleneksel ve birinci sınıf 

olmayan güreşleri, organizasyonları, 

 n) Düğün, Bayram ve Şenlik Organizasyonları : Düğün, Bayram ve Şenliklerde 

yapılan Organizasyonları, 

 ifade eder. 

                                 

         İKİNCİ BÖLÜM 

           Esas Hükümler 

 

 Karakucak Güreş Kurulunun kuruluşu ve çalışması 
 MADDE 5 – (1) Karakucak Güreş Kurulu ve Kurul Başkanı Federasyon Başkanın teklifi, 

Yönetim kurulunun onayı ile atanır ve Karakucak güreşinin yapıldığı illerden seçilen en az 7 

üyeden teşekkül eder. Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar mevcut üyelerin 

yarıdan bir fazlasıyla alınır. Alınan kararların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. 

 

 Karakucak Güreş Kurulunun görev ve yetkileri 

 MADDE 6 – (1) Karakucak Güreş Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 

 a) Türkiye genelinde yapılacak Karakucak Güreşlerinde sorumlu oldukları illerde resmi 

görevli olarak bulunmak ve güreşlerin Karakucak Talimatına uygun olarak yapılmasını 

sağlamak, 

 b) Karakucak Güreş Organizasyonlarında Talimat hükümlerinin uygulanıp 

uygulanmadığını takip etmek, 

 ç) Organizasyon Kuruluna yardımcı olmak, 

 d) Ceza Kuruluna sevk edilen güreşçi, antrenör ve hakemlerin ceza işlemlerini takip 

etmek, 

 e) Karakucak Güreş Organizasyonları kurallarında yapılacak değişiklik tekliflerini 

değerlendirmek ve sonuçlandırmak, 

 f) İtirazları inceleyerek karara bağlamak, 

 g) Karakucak güreşlerinde görev alacak görevlileri belirlemek. 

 

 Karakucak Güreş Kurulunun görev süresi 

 MADDE 7 – (1) Karakucak Güreş Kurulu yeni Federasyon Başkanının seçilmesine kadar 

devam eder.  

 (2) Karakucak Güreş Kurulu Üyeliği şu durumlarda sona erer;  

 a) Üyenin istifa etmesi, 

 b) Federasyon Başkanının isteği, 

 c) Üyenin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi durumunda sona erer. 

 

 Federasyon temsilcisi 

 MADDE 8 – (1) Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından Karakucak Güreşlerinde 

bilgili ve konusunda tecrübesi bulunan kişiler arasından her güreş için bir Federasyon Temsilcisi 

görevlendirilir.  

 (2)Temsilcinin görev ve yetkileri şunlardır; 

 a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

 b) Müsabakaların talimata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve organizasyona 

yardımcı olmak, 

 c) Müsabakaların devamı süresince gördüğü noksanlık ve aksaklığı bir raporla 

Federasyon Karakucak Güreş Kuruluna sunmak, 

 ç) Organizasyon Kurulu ve müsabakalarda görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer 

görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde yürütülmesi hususunda 

önlemler alınmasını sağlamak, 



 

 

 d) Müsabaka sonunda söz konusu tutanak ve raporları bir dosya halinde Federasyona 

iletmek, 

 e) Afişte belirtilen ödüllerin eksiksiz ödenmesini sağlamak. 

 

 Hakem gözlemcisi 

 MADDE 9 – (1) Hakem Gözlemciler Kurulu 10 veya daha fazla hakemin 

görevlendirildiği müsabakalar için bir gözlemci görevlendirir. Gözlemciler Federasyonun hakem 

gözlemcileri arasından, Karakucak Güreşleri hakkında bilgisi olan ve Karakucak hakemliği 

yapmış olanlardan seçilir. 70 yaşını dolduran gözlemcilerin görev süresi sona erer. 

 (2) Hakem gözlemcisinin görevleri şunlardır; 

 a) Gözlemci müsabakaların Karakucak Güreşi Kurallarına uygun olarak yönetilip 

yönetilmediğini denetlemek, 

 b) Müsabakalarda görevli tüm hakemler hakkında yazılı görüş bildirmek ve bu görüşlerini 

en geç 3 gün içinde Hakem Gözlemciler Kuruluna ulaştırmak. 

 (3) Raporunu zamanında ve objektif olarak hazırlayıp vermeyen gözlemcilere bir daha 

gözlemcilik görevi verilmez. 

 (4) Hakem Gözlemcisi aynı zamanda Federasyon gözlemcisidir. 

 (5) Hakem Gözlemcisi hakemlerin kararlarına karışamaz ve hiç kimseye görüş 

bildiremezler. 

  

 İl temsilcisi 

 MADDE 10 – (1) Güreş İl Temsilcisi ilinde yapılan tüm Karakucak Güreşlerinde 

görevlidir. Güreş İl Temsilcileri organizasyon kurullarının tabii üyesidir. 

 (2) İl Temsilcisinin görevleri şunlardır; 

 a) Organizasyon kurullarının toplantılarına katılmak, 

 b) Müsabaka ile ilgili malzemelerin teminine yardımcı olmak, 

 c) Karakucak Güreşlerinin yaygınlaşması için çalışmak, 

 ç) Organizasyonun düzenli bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak, 

 d) Federasyonun ve İl Müdürlüğünün bilgisi dışında izinsiz (kaçak) yapılacak olan 

güreşlere engel olmak ve bu güreşleri yapanları Federasyona bildirmek, 

 e) İzinsiz güreşlerde görev alan hakemleri, cazgır ve diğer görevlileri Federasyona 

bildirmek. 

  

 Karakucak güreş düzenleme yetki belgesi, bildirim ve taahhütname 
 MADDE 11 – (1) Yetki belgesi müracaatı yapılırken Karakucak Güreş 

Organizasyonlarında güreşçiler için konulan para ödülleri toplamı esas alınmak sureti ile bu 

toplamın geleneksel birinci sınıf, düğün, bayram ve şenlik güreşleri için  % 5’i Güreş 

Federasyonu Başkanlığının banka hesabına yatırılır. 

 (2) Güreş Federasyonu Başkanlığından yetki belgesi almak için Güreş Federasyonu 

Başkanlığı hesabına yatırılacak miktar ödüllerden kesilemez. Kamu kuruluşu ve belediyeler, 

siyasi amaç taşımayan gerçek ve kamu tüzel kişileri, spor kulüpleri, sosyal amaçlı dernekler ve 

sendikalar bu talimat çerçevesinde Karakucak Güreş Müsabakaları düzenleyebilirler. Siyasi 

amaçlı tüzel kişiler bu tür organizasyonları düzenleyemezler. 

 (3) Yetki belgesi, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen güreşler hariç ait olduğu 

Karakucak Güreş Organizasyonu ile belirlenen tarih için geçerlidir. 

 (4) Aynı Karakucak Güreş Organizasyonuna birden fazla tüzel kişinin talip olması 

halinde, bunlardan birini tercih ve tespite Güreş Federasyonu yetkilidir. Organizasyon Kurulu, 

20 gün evvel bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne müracaatını yapmak, İl 

Müdürlükleri ise üç gün içerisinde Organizasyon Kurulunun bu isteklerini Güreş Federasyonuna 

göndermek zorundadırlar.  

 



 

 

  

  (5) Yetki belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır; 

 a) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müsaadesi (1 adet),  

 b) Taahhütname (3 adet), 

 c) Ödül Çizelgesi (3 adet), 

 ç) Afiş (1 adet),  

 d)Sporculara dağıtılacak toplam ödülün %5 Federasyon payı banka dekontu veya 

fotokopisi. 

 (6) Bütün bu belgeler Federasyon tarafından kontrol edilir. Talimata uygun ise izin verilir. 

 (7) Yetki belgesi alınmadan afiş basılıp dağıtılamaz. Afişteki tüm ilanlar Karakucak 

Talimatına uygun olmak zorundadır. Talimata uymayan tüm hususlar (ilan edilse bile) 

müsabakada uygulanamazlar. 

 (8) Yabancı sporcu güreştirmek isteyen organizasyonlar Federasyondan izin almak 

zorundadırlar. Yabancı sporcular tartıda ülke lisanslarını ve kimliklerini ibraz etmek 

zorundadırlar. 

     (9) Yukarıdaki belgeleri tamamlamayanlara organizasyon izni verilmez, aksi yöndeki 

uygulamalarda Disiplin Kurulu Talimatının ilgili maddeleri gereğince ceza-i müeyyide 

uygulanır.  

  

 Karakucak Organizasyon Kurulunun teşkili 

 MADDE 12 – (1) Organizasyon Kurulu, bayram, düğün ve şenlik güreşleri dışında 

Karakucak Güreş Organizasyonları düzenlemek üzere kurulur. Bu Kurul, Güreş 

Federasyonundan yetki belgesi almak üzere mahalli mülki amirine bildirimde bulunan tüzel 

kişiler arasından seçilen en az 5 kişiden oluşur. Bu Kurulda Güreş Federasyonu İl Temsilcisi ve 

o ilde var ise Karakucak Güreşi Kurul üyesi olmak zorundadır.  

 

 Karakucak Güreş Organizasyon Kurulunun görevleri 

 MADDE 13 – (1) Karakucak Güreş Organizasyon Kurulunun görevleri şunlardır; 

 a) İlk toplantısında kendisini oluşturan tüzel kişilerin Güreş Federasyonundan almış 

olduğu yetki belgesini ve Karakucak Güreşleri düzenleme bildirim belgesini görmek ve bunları 

ilk toplantı tutanağında belirtmek, 

 b) Karakucak Güreşlerinin bu Talimatla belirtilen esas ve usuller gereğince düzenli 

yürütülmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak, 

 c) Müsabaka afişini Karakucak Güreş Talimatına göre hazırlamak, 

 ç) Sahada tartının yapılabilmesi için, yeterli sayıda kantar bulundurmak, 

 d) Güreş meydanında güreşlerin yapılabilmesi için gerekli her türlü araç ve gereci 

bulundurmak, 

 e) Güreş meydanında sağlık ekibi bulundurmak, 

 f) Güreş meydanında emniyet tedbirleri almak, 

 g) Müsabakaları görüntülü olarak (videoya) kaydetmek. 

 

 Karakucak müsabakalarına çağrı ve duyuru 

 MADDE 14 – (1) Karakucak Güreş Müsabakası düzenleme yetki belgesi alındıktan sonra 

müsabakaların ilanı; basın, televizyon, el ilanı, afiş ve yazılı davetiye ile yapılır. İlanda (afiş) 

aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur; 

 a) Müsabakaların yeri, tarihi, saati ve süresi, 

 b) Sıkletlerinde ilk üçe girecek sporculara verilecek ödüller, 

 c) Davetsiz olarak müsabakalara katılacak olan sporculara yolluk verilip verilemeyeceği, 

verilecekse şartı ve miktarı, 

 ç) Yazılı olarak geleceğini bildiren güreşçilerin isimleri, 

 d) İaşe ve ibate imkânlarının sağlanıp sağlanamaması, 



 

 

 e) Müsabaka yaş gurupları, sıkletleri ve tolerans. 

  

 Güreş meydanı ve düzenlenmesi 
 MADDE 15 – (1) Güreş meydanının Organizasyon Kurulu tarafından aşağıda belirtilen 

kural ve şartlara uyularak hazırlanması zorunludur; 

 a) Güreş meydanının, zemini çayır, çim, seyir yerleri dışında en az 30x30 m. ölçüsünde 

ve etrafı dikensiz tel veya iple çevrili olmalıdır, 

 b) Güreş sahasında, sağlık ekibi ile ambulans veya bu görevi yapabilecek araç 

bulundurulmalıdır, 

 c) Güreşçiler için güvenliği sağlanmış etrafı kapalı soyunma odaları hazırlanmalıdır,  

 ç) Güreş alanı yanında veya yakınında yıkanma yerleri hazırlanmalıdır, 

 d) Meydanın içinde bir saha komiseri veya seyircilerin düzenini sağlamak üzere yeteri 

kadar görevli bulundurulmalıdır ve güvenlik güçleri ile saha komiseri işbirliği yapmalıdır,

 e) Karakucak Güreş Müsabakalarının kayıt ve takip formları ile müsabaka cetvelleri İl 

Müdürlüklerinden temin edilmelidir,  

 (2) Karakucak Güreşleri, hava muhalefeti veya zaruri sebeplerin vuku bulması 

durumunda (varsa) uygun bir salonda yapılabilir. Karar verme yetkisi, Organizasyon Kurulu ve 

Federasyon Temsilcisinindir. 

 

 Saha komiseri 

 MADDE 16 – (1) Saha komiseri Organizasyon Kurulu tarafından görevlendirilir. Saha 

komiseri seyircilerin kendilerine ayrılan yerlerde oturmalarını, sahaya girmemelerini, 

organizasyonun disiplin ve düzen içinde yürütülmesini güvenlik görevlileri ile işbirliği yaparak 

sağlar. 

 

 Yetki belgesi verilmeyen durumlar 

 MADDE 17 – (1) Aşağıdaki davranışta bulunan Güreş Organizasyon Kurulları Ceza 

Kuruluna sevk edilir ve kendilerine bir sonraki yıl organizasyon verilmez. 

 a) Asılsız ilan vermek ve afiş yaptırmak, 

 b) Müsabakanın yapıldığı meydanda gerekli emniyeti sağlamamak, 

 c) İlan edilen ödül ve yollukları ödememek, eksik veya taksitle ödemek, 

 ç) Güreşçilerin yazılı izni olmadan ilan ve afişlerde isim ve resimlerini kullanmak, 

 d) Federasyonca görevlendirilen kişilere ücretlerini eksik ödemek veya hiç ödememek, 

 e) Müsabakalarda yeterli sağlık ve güvenlik görevlisi bulundurmamak. 

 

 Güreş ağası 

 MADDE 18 – (1) Ağalık açık artırma usulüne göre yapılır. Ağalık seçimi ağır sıklet (baş) 

güreşlerinden önce açık artırma usulüyle yapılır. Açık artırmada en yüksek bedeli veren bir yıl 

sonraki yılın güreş ağası olur. Seçilen ağa taahhüt ettiği ağalık ücreti ağalık seçimi 

sonuçlandıktan sonra seçilen ağa ile organizasyon kurulu arasında yapılan taahhütnameye göre 

öder. Ağa bir yıl sonraki organizasyon kurulunun tabii üyesidir. Ağa seçildikten sonra folklorik 

kıyafetini giyer. 

 

 Cazgır 

 MADDE 19 – (1) Güreşçileri sıklet ve boylarına göre maniler söyleyerek seyircilere 

takdim eden kişidir. Cazgır kimlik kartı Federasyon tarafından verilir. Kimlik kartı olmayan 

cazgıra görev verilmez. Cazgır hiçbir zaman haysiyet kırıcı, zedeleyici mahiyette maniler 

söyleyemez, Karakucak güreş meydanında siyasi partilerin reklam yapmasına imkân vermez ve 

kendisi de yapamaz. Eşlemeden sonra güreşçileri seyircilere tanıtır. Resim satıp para ve parsa 

toplayamaz. Federasyonun belirleyeceği folklorik kıyafetini giyer. Cazgır, Baş Hakemin 

kontrolünde çalışır. Cazgırlar kaçak (izinsiz) güreşlerde görev yapamazlar. Cazgır çeyrek 



 

 

finalden itibaren güreşçileri tanıtırken bir sponsor ve kulüp ismi anons edebilir, baş pehlivanları 

ilk turdan itibaren tanıtabilir. 

 

 Davulcu zurnacı 

 MADDE 20 – (1) Karakucak Güreşlerinde davulcu zurnacı bulundurmak zorunludur. 

Davulcular ve zurnacılar yörenin mahalli kıyafetlerini giyerler ve cazgırın kontrolünde çalışırlar. 

 

 

           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

    Müsabaka İle İlgili Hükümler 

      Karakucak Güreş Kuralları 

 

 Hakemlerin görevlendirilmesi 

 MADDE 21 – (1) Karakucak güreş hakemleri, Karakucak kurallarını bilen mevcut 

minder hakemleridir. Hakemler ile ilgili tüm hususlar Güreş Federasyonu Karakucak Hakem 

Talimatı hükümlerine göre yürütülür. Karakucak hakemleri, İl Güreş Hakem Kurulunun teklifi 

ve Merkez Hakem Kurulunun onayı ile belirlenir. M.H.K İl Hakem Kurulunun teklif ettiği 

hakemlere görev verip vermemekte yetkilidir. Başhakem müsabakaların kurallara uygun olarak 

yürütülmesinden sorumludur. Başhakem tüm müsabakaları izler hatalı kararları düzeltir. Belirsiz 

durumlarda müsabakanın devamına karar verebilir. Müsabaka sonunda, tartı cetvelleri, eşleme 

cetvelleri ve müsabaka sonuçlarını Federasyon Temsilcisine teslim eder. 

  

 Hakemlerin görevleri 

 MADDE 22 – (1) Hakemlerin görevleri şunlardır; 

 a) Tam bir disiplin ve tarafsızlık içerisinde çalışmak, 

 b) Müsabakaların tartısını yapmak, 

 c) Müsabakaları karakucak kurallarına uygun olarak yönetmek, 

 ç) Başhakemin verdiği tüm görevleri yapmak, 

 d) Güreşleri ancak müsabaka esnasında tartışıp karara bağlamak ve daha sonra kararlar 

ile ilgili hiç kimse ile tartışmamak, 

 e) Güreşçilerin centilmenliğe uymayan söz ve hareketlerine asla müsaade etmemek, 

 f) Tartı saatinden müsabakaların sonuna kadar müsabaka alanında bulunmaktır. 

 

 Hakemlerin kıyafet ve gereçleri 

 MADDE 23 – (1) Hakemlerin kıyafet ve gereçleri şunlardır; 

 a) Polo yaka beyaz tişört, 

 b) Gri pantolon siyah kemer, 

 c) Siyah ayakkabı koyu renk çorap, 

 ç) Mavi ve kırmızı bileklik, 

 d) Sıcak havalarda şapka, 

 e) Kronometredir. 

 

 Hakemlerin cezalandırılması 

 MADDE 24 – (1) Hakemler: 

 a)Yaptıkları hatalardan dolayı hakemler müsabakanın başhakemi tarafında müsabakadan 

çekilebilir, 

 b) Belli bir süre görev verilmeyebilir, 

 c) Ceza Kuruluna sevk edilebilirler. 

 

 

  



 

 

 Tartı 

 MADDE 25 – (1) Müsabaka günü saat 08:00 ile 11:00 saatleri arasında (ağır sıklet 

güreşçileri hariç) Federasyonun görevlendirmiş olduğu hakemler tarafından belirlenen saatler 

arasında yapılır.(Tartı saati ve süresi için organizasyonun programı ve katılacak sporcu sayısı 

dikkate alınır. Hakemler dışında yapılan tartılar geçersizdir.) Tartı saatine yetişemeyen güreşçiler 

müsabakaya alınmazlar. Güreşçiler tartıya şortla veya pırpıt ile çıkarlar. (bunlar için tolerans 

verilmez) Tartılan her sporcu ismini yazdırarak kurasını çeker. Tartıda lisans ve kimlik belgesi 

zorunludur. Müsabakalardaki tolerans Organizasyon Kurulunca belirlenir ve afişte ilan edilir. 

 (2) Ağır sıklete (başa) güreşecek olan güreşçiler tartılarının başladığı saat 08:00’den 

kuralarının çekimine kadar tartılabilirler. Ağır sıklette güreşenlerin kuraları meydanda 

Organizasyonun belirleyeceği protokol tarafından çekilebilir. 

 (3) Ağır sıklet hariç diğer sıkletlerde güreşenlerin tartı saati bitmiş ise güreştirilemezler. 

 (4) Ağır sıklet hariç tüm sıkletlerde eşleşmeler sporcuların tartı sırasında çektikleri 

kuralara göre yapılır. Ancak ağır sıklet güreşçileri her tur için ayrı kura çekerler. 

 

 Karakucak güreşlerinde lisans zorunluluğu 

 MADDE 26 – (1) Karakucak Güreş müsabakalarına katılacak sporcuların yıllık vizesi 

yapılmış lisanslarını ve kimliklerini bulundurmaları zorunludur. (Lisanssız güreşçiler asla 

güreştirilemezler.) 

 

 Karakucak güreşleri organizasyon çeşitleri yaş grupları, sıkletler ve müsabaka 

süresi 

MADDE 27 – (1) Geleneksel Güreşler: En az 10 yıl aralıksız olarak yapılan güreşlerdir. 

Bu güreşlere 3 yıl ara verilmiş ise birinci sınıfa düşürülür. 

 Büyükler (18-45 yaş 17 yaş doktor raporu ) ve Gençler: (18-20 yaş 17 yaş doktor 

raporu)   
Sıkletler : (50-55), 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve (90-130) kg (9 sıklet) 

 Süresi     : 8 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

130 kiloların süresi 10 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

 

 Yıldızlar : (16-17 yaş 15 yaş doktor raporu)  
 Sıkletler : (35-40), 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ve (80-100) kg (10 sıklet) 

 Süresi    : 6 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

  

 Minikler : (12-14 yaş 11 yaş doktor raporu) 
 Sıkletler : (25-30), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, (70 -85 ) kg (10 sıklet ) 

 Süre     : 4 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

 

(2) - Birinci sınıf güreşler: En az 5 yıl aralıksız olarak düzenlenen güreşlerdir. Bu 

güreşlere Organizasyon Kurulunun talebi üzerine teknik ve ekonomik imkânların uygun olması 

halinde Federasyon tarafından geleneksel organizasyon izin belgesi verilebilir. 

Büyükler (18-45 yaş 17 yaş doktor raporu ) ve Gençler: (18-20 yaş 17 yaş doktor 

raporu)   
Sıkletler : (50-55), 60, 65, 70, 75, 80, 90 ve (90-130) kg (8 sıklet) 

 Süresi     : 8 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

130 kiloların süresi 10 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

 

 Yıldızlar : (16-17 yaş 15 yaş doktor raporu)  
 Sıkletler : (35-40), 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ve (80-100) kg (10 sıklet) 

 Süresi    : 6 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 



 

 

  

 Minikler : (12-14 yaş 11 yaş doktor raporu) 
 Sıkletler : (25-30), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, (70 -85 ) kg (10 sıklet ) 

 Süre     : 4 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

 

(3) - Mahalli güreşler: Geleneksel ve 1.sınıf olmayan güreşlerdir. 

Büyükler (18-45 yaş 17 yaş doktor raporu ) ve Gençler: (18-20 yaş 17 yaş doktor 

raporu)   
Sıkletler : (55-60), 65, 70, 75, 80, 90 ve (90-130) kg (7 sıklet) 

 Süresi     : 8 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

130 kiloların süresi 10 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

 

 Yıldızlar : (16-17 yaş 15 yaş doktor raporu)  
 Sıkletler : (35-40), 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ve (80-100) kg (10 sıklet) 

 Süresi    : 6 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

  

 Minikler : (12-14 yaş 11 yaş doktor raporu) 
 Sıkletler : (25-30), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, (70 -85 ) kg (10 sıklet ) 

 Süre     : 4 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

 

(4) - Düğün bayram ve şenlik güreşleri: Düğün bayram ve şenliklerde yapılan 

güreşlerdir. 

Büyükler (18-45 yaş 17 yaş doktor raporu ) ve Gençler: (18-20 yaş 17 yaş doktor 

raporu)   
Sıkletler : (55-60), 70, 80, 90 ve (90-130) kg (5 sıklet) 

 Süresi     : 8 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

130 kiloların süresi 10 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

 

 Yıldızlar : (16-17 yaş 15 yaş doktor raporu)  
 Sıkletler : (35-40), 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ve (80-100) kg (10 sıklet) 

 Süresi    : 6 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

  

 Minikler : (12-14 yaş 11 yaş doktor raporu) 
 Sıkletler : (25-30), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, (70 -85 ) kg (10 sıklet ) 

 Süre     : 4 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan) 

 

 Not: Geleneksel, birinci sınıf, mahalli ve düğün bayram ve şenlik güreşlerinde 

organizatörler Yıldızlar ve Minikler kategorisi sıkletlerinde azaltma yapabilirler.      

 Gençler ve Büyükler kategorisindeki güreşçiler bir üst sıklette güreşebilirler.  

 Ağır sıklette güreşecek güreşçilerin 90 kg’ı geçmesi gerekir. Ancak, Kırkpınar’da Baş ve 

Başaltında güreşenler, Türk Milli takımlarında Büyükler U23 ve Gençler kategorisinde Avrupa, 

Dünya ve Olimpiyat Oyunlarında güreşenler ile Büyükler Türkiye Şampiyonalarında 84 ve 86 

kg’da ilk üçe girenler eğer isterlerse başa güreşebilirler. (84 kg’dan az olanlar güreşemezler.) 

 

 MADDE 28 – (1) Federasyonun yapacağı Minikler, Yıldızlar, Gençler, U23 ve Büyükler 

Türkiye birincilikleri her yıl Federasyonun yayımlayacağı Talimatlar doğrultusunda yapılır. 

 

MADDE 29 – (1) Karakucak Güreşleri tüm Türkiye’de baştan itibaren puanlı olarak 

yapılacaktır.  

 

 



 

 

 

 

Güreşçilerin kıyafetleri 
MADDE 30 – (1) Güreşçilerin pırpıt giyinmiş ayakları yalın olur, el ve ayak 

parmaklarında, bileklerinde ve ellerinde yüzük, bilezik, kemer gibi aksesuar bulunmaz. Sağ veya 

sol ayak bileklerine kura numaralarına göre mavi veya kırmızı paça bağı bağlıdır.  

(2) Güreşçilerin vücudu yağlı olamaz, yağlı olduğu tespit edildiği takdirde 

müsabakalardan diskalifiye edilirler. Yağlı pırpıt giymek yasaktır.  

(3) Karakucak Güreşlerinde deri kispet ve beli lastikli pırpıt giyilemez. Ayrıca kasnak içi 

ve dışı muşamba veya deri olamaz.  

 

 Müsabaka metodu (eşleme), müsabakadan elenme ve klasman 

 MADDE 31 – (1) Müsabakalar 2, 4, 8, 16, 32,  64 vs. ideal rakamlardaki güreşçi sayısıyla 

direkt eleme sistemi ile yapılır ve yenilen güreşçi elenir. Eğer bir sıklette güreşçi sayısı ideal 

rakamlarda değil ise, bu rakamlara ulaşmak için ön eleme müsabakaları yapılır. Eşlemeler tartı 

sırasında çekilen kura sırasına göre yapılır. Ön eleme müsabakaları en büyük numaralardan 

(alttan yukarıya doğru ) başlayarak eşlenir.  

 Örnek: Bir sıklette 20 güreşçi var ise bu sıkleti ön eleme müsabakasıyla 16 ideal sayısına 

indirmemiz gerekmektedir. 13-14, 15-16, 17-18 ve 19-20 numaralı güreşçileri güreştirilerek 

güreşçi sayısı 16 ya indirilir. Bundan sonra müsabakalar tek eleme sistemi ile devam eder. 

Müsabakalar 1/8, (sekize indirme) çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları olarak yapılır. 

       Eğer bir sıklette üç güreşçi var ise bir no’lu güreşçi ile iki no’lu güreşçi müsabaka 

yaparlar. Yenilen güreşçi üçüncü olur. Galip güreşçi ile üç no’lu güreşçi final müsabakası 

yaparlar. 

 Not: Bir güreşçi sadece bir sıklette güreşebilir. 

 

 Sıkletlerde klasman (sıralama) 

 MADDE 32 – (1) Final müsabakasını kazanan güreşçi birinci kaybeden güreşçi ikinci 

olur. Yarıfinal müsabakalarında finalistlere yenilen sporcular üçüncü, (iki kişi) çeyrek finalde 

finalistlere yenilen sporcular beşinci (iki kişi),çeyrek finalde yenilen diğer iki sporcu yedinci 

olurlar.  

 

 Müsabakalardan elenme ve klasman 

 MADDE 33 – (1) Yenilen güreşçi elenir. 

 (2) Müsabakaya çıkmayan güreşçi elenir ve sıralamaya giremez. 

 (3) Centilmenliğe uymayan davranışlarda bulunan, hile yapan, anlaşmalı güreş yapan 

veya bilerek vahşice davranışta bulunan güreşçiler anında hakemlerin kararı ile diskalifiye 

edilirler. Bu güreşçiler sıralamaya giremez. 

 (4) Eğer iki güreşçi birden centilmenliğe aykırı hareketten dolayı diskalifiye edilirse, 

sıralamaya giremezler bir sonraki turda eşleme değişmez ve rakipleri hükmen galip sayılır. 

 (5) Eğer final müsabakasında finalistlerden birisi centilmenliğe aykırı hareketlerden 

dolayı diskalifiye edilirse; yarı final müsabakasında diskalifiye edilen güreşçiye yenilenerek 

üçüncü olan güreşçi ikinci olur. Çeyrek final müsabakasında diskalifiye edilen güreşçiye yenilen 

güreşçi ise üçüncü olur. 

 (6) Eğer final müsabakası sırasında iki finalist birlikte centilmenliğe aykırı hareketlerden 

dolayı diskalifiye olur ise üçüncü ve dördüncü olan güreşçiler final müsabakası yaparlar. Yenen 

güreşçi birinci yenilen güreşçi ikinci olur. Beşinci ise üçüncü olur. Yedinci ise beşinci olur.  

 

 Galibiyet ve yeniş şekilleri 

 MADDE 34 – (1) Tuşla galibiyet; 

 a) Tuş bölgesinin aynı anda yere değmesi durumunda, 



 

 

 b) Köprü durumunda veya köprüden geçiş durumunda, (köprülü güreşler hariç) 

 c) İki dirseğin aynı anda yere değmesi durumunda, 

 ç) Bir omuz veya bir dirsek yerde diğer omuz dirsek mesafesi kadar yere yaklaştığı 

durumlarda, 

 d) Bazı yörelerde künde ve paça kazık gibi oyunlarda rakibi havada çeviren            

güreşçi galip sayılır. 

 e) Kündede topuk kesme; topuğu kesen künde atandan sonra yenilirse topuk kesen galip 

gelir. Ancak künde atışında her iki pehlivan aynı anda yenik duruma düşer ise bu durumlarda 

künde atan güreşçi galip ilan edilir. 

 f) Çırpma yapan güreşçi (köprüsüz güreşlerde ) oyun yaparken kendisi önce yenilir ise 

yenik sayılır. Kendisi yenilmeden rakibini yener ise yeniş geçerlidir. Aynı anda her iki güreşçide 

yenilir ise çırpmayı yapan güreşçi galip sayılır. 

 g) Rakibine dalan güreşçinin rakibi, yenik duruma gelerek rakibini kündeden veya 

boyunduruktan aşırsa bile ilk yenik duruma kendisi gelir ise kendisi yenik sayılır. 

 (2) Teknik üstünlükle galibiyet 8 puan farkla kazanan güreşçi galip sayılır. 

 (3) Sayı ile galibiyet müsabakayı 1-7 puan farkla kazanmak 

 (4) Diskalifiye ile galibiyet; 

 a) Centilmenliğe aykırı hareketlerden dolayı diskalifiye olan güreşçiler müsabakalardan 

atılırlar.  Sıralamaya giremezler ve yollukları ve ödülleri verilmez. 

 b) Üç ihtar ile diskalifiye halinde güreşçiler sadece o müsabakada yenik sayılırlar. İhtar 

alan güreşçinin rakibine puan verilmez. ( Bu Talimatın 43. maddesinin (b) fıkrasındaki hükümler 

hariç olmak üzere) 

 c) İhtarlar müsabakanın başından itibaren verilmeli, uzatma ve puanlama bölümüne 

sıkıştırılmamalıdır.  

 

 Yerden kaldırma 

 MADDE 35 – (1) Üsteki güreşçinin hiç bir şey yapmadığı ve güreşi bağladığı durumlarda 

hakem güreşçileri ayağa kaldırır. Uzatma devresinde kaldırma süresi daha kısa olmalıdır. Ayağa 

kaldırma güreşin nötrleştiği durumlarda olmalıdır. Meydan hakemi güreşçileri ayağa 

kaldırmadan önce üstteki güreşçiyi çalışması için uyarmalıdır. 

 

  Yerde başlatma 

 MADDE 36 – (1) Aşağıdaki durumlarda güreş durdurulur ise güreş ortada parter 

vaziyetinde başlatılır; 

 a) Yerde saha dışına çıkışlar, 

 b) Yerde sahadan kaçışlar, (ihtar verilir) 

 c) Alttaki güreşçinin sakatlanması hali, (tedaviden sonra) 

 ç) Alttaki güreşçinin güreşi durdurduğu durumlar. 

 

 Oyunların değerlendirilmesi 

 MADDE 37 – (1) Bir puan; 

 a) Atak yaparak yerde rakibinin arkasına geçerek bastıran güreşçiye, (rakibinin beş 

noktadan üç noktasını yere değdirmesi ve kontrol ettirmesi gerekir. Üç noktanın kontağı iki el 

bir diz veya iki diz bir el veya kafa veya iki el kafa şeklinde olabilir.) 

 b) Rakibine bir oyun yaparak payanda durumuna getiren güreşçiye, 

 c) Rakibinin altından üstüne çıkıp hakim olan güreşçiye, 

 ç) Oyun yapıp alta kalan güreşçinin rakibine verilir. 

 (2) İki puan; yeniş olmayan durumlarda, rakibine ayakta ve yerde oyun yaparak tehlikeli 

duruma getiren güreşçiye verilir. 

 (3) Üç puan; köprülü güreşlerde, rakibine ayakta oyun yaparak direk yere tehlikeli 

durumda düşüren güreşçiye yeniş yok ise verilir. 



 

 

  

 Müsabakalarda itiraz 

 MADDE 38 – (1) Geleneksel ve Birinci sınıf güreşlerde video çekmek zorunludur.                       

(Mahalli, Düğün Bayram ve Şenlik Güreşlerinde video çekmek zorunlu değildir. Eğer 

organizasyon tarafından video çekimi yapılır ise itiraz hakkında karar verilirken bu videoya 

bakılır.) Müsabakalarda itiraz, uzatmada ve yeniş pozisyonlarında yapılabilir. 

 (2) İtiraz, müsabaka başhakeminin yanına bir hakem alınarak değerlendirilir. İki hakem 

farklı görüşte ise; müsabakayı yöneten hakemi de çağırarak tekrar değerlendirirler. Çoğunlukla 

karar verirler. Bu karara itiraz edilemez. İtiraz hakkında ancak organizasyonun çektiği görüntüye 

bakılarak karar verilir. Kişilerin çektiği görüntülere bakılarak karar verilemez. Başhakem gerek 

gördüğü zaman hakemlerle istişare ederek veya videoya bakarak karar verebilir. 

 

 Yasak oyun ve hareketler 

 MADDE 39 – (1) Yasak oyun ve hareketler şunlardır; 

 a) Minder güreşinde yasak olan oyunlar ve hareketler karakucak güreşlerinde de yasaktır. 

 b) Rakibine çift sarma vurarak hakemin ikazına rağmen ısrarla devam etmek, 

 c) Yer kündesinde bel kemiği üzerine basınç yapmak ve dirsek ile bel kısmına               

devamlı baskı yapmak, 

 ç) Minikler ve yıldızlar yaş gruplarında çift kle takmak, 

 d) El ve ayak parmaklarını bükmek, 

 e) Kol ve bacak eklemlerini tersine bükmek, 

 f) Rakibin gözüne, kulağına, burnuna, ağzına kasten parmak sokmak, 

 g) Rakibini ısırmak ve tırmalamak, 

 ğ) Tek kafa tutmak, (çift elle tutmak) 

 h) Rakibin pırpıtını el veya ayakla çıkarmaya çalışmak, 

 ı) Hakemin dur ikazına rağmen ısrarla dinlememek ve hakemle münakaşa etmek. 

             

 Sarı ve kırmızı kart 

 MADDE 40 – (1) 40’ıncı maddede yasaklanmış oyun ve hareketleri yapan güreşçiler 

hakem tarafından ikaz edilir. Sayılan oyun ve hareketlerin tekrarı durumunda güreşçi sarı kart ile 

cezalandırılır. Müsabakalarda ikinci sarı kartı gören güreşçiye akabinde kırmızı kart gösterilir. 

Kırmızı kart gören güreşçi müsabakalardan ihraç edilir ve klasmana giremez. 

 

 Müsabakalardan atılma ve Disiplin Kuruluna sevk 

 MADDE 41 – (1) Müsabakalardan atılma ve disiplin kuruluna sevk aşağıdaki durumlarda 

uygulanır; 

 a) Rakibine kafa, dirsek ve yumruk vurmak, tokat atmak, ısırmak, 

 b) Müsabaka anında ve sonunda seyirciye karşı sporculuğa yakışmayan hareketlerde 

bulunmak, 

 c) Hakem kararına uymamak, moral verici nara dışında rakibi ile konuşmak, rakibe, 

hakemlere ve yöneticilere küfür etmek, 

 ç) Ciddi güreş yapmamak, rakibinden hiç zor görmeden pes etmek, rakibinin elini 

kaldırarak sahadan ayrılmak, hakemin ikazına rağmen oyalama güreşine devam etmek, 

müsabakanın devamına engel olmak veya kura gereği olarak eşleştirildiği eşi ile hiç güreş 

yapmadan sahayı terk etmek, 

 d) Federasyon Temsilcisi Başhakem, İl Temsilcisi ve Karakucak Kurul üyesi istişaresi 

neticesinde anlaşmalı güreş yaptıkları tespit edilen güreşçiler müsabakalardan diskalifiye edilir 

ve Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 

 e) Rakibine kasten vurmak, tekme atmak, rakibine ve hakeme tükürmek, ahlaka aykırı 

harekette bulunmak. 



 

 

 (2) Yukarıdaki yasaklanmış hareketlerden dolayı kırmızı kart gören sporcular ihraç 

edilirler, klasmana giremezler ve tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 

 

 Faullü güreş, diskalifiye ve ihtar 

 MADDE 42 – (1) Güreşçilerden herhangi biri müsabaka esnasında; 

 a) Devamlı kafasını dayayarak rakibinin güreş yapmasını engelliyorsa, 

 b) Bir veya iki eli ile rakibinin kasnağını tutarak rakibini kendisine yaklaştırmıyor ve 

kendisi de oyun uygulamayıp devamlı bekletiyorsa, 

 c) Devamlı bilek tutarak rakibinin oyun yapmasını engelliyorsa, güreşi çirkinleştirecek 

şekilde devam ediyorsa. 

 ç) Sahada rakibine karşı hiç direnç göstermeyip sürekli geri, geri gidiyorsa, 

 d) Faullü ve pasif oyalama güreşi yapıyor ise, 

 e) Sürekli saha dışına kaçıyor ise  

 Meydan hakemi güreşi durdurup pasif güreşçiyi uyarmalıdır. Eğer güreşçi, hakemin 

ikazlarına uymuyor ve hakemin ikazına rağmen aynı hareketlere devam ediyorsa meydan 

hakemi, müsabakayı birlikte yönettiği masa hakeminin de onayını alarak bu hareketleri yapmaya 

devam eden güreşçiye ihtar verir. 

 (2) Müsabaka boyunca 3 ihtar alan güreşçi yenik sayılır. 

 (3) Güreş esnasında alınmış bir oyunda rakibine karşı koymadan ve direnç göstermeden 

saha dışına kaçan güreşçiye ihtar rakibine 1 puan verilir. Kaçış yerde ise güreş yerde, kaçış ayakta 

ise güreş ayakta başlar. 

 (4) Güreş esnasında alınmış bir oyundan rakibine faul yaparak kurtulan güreşçiye ihtar, 

rakibine 1 puan verilir. Faul yerde ise güreş yerde ayakta ise güreş ayakta başlar. 

 

 Sakatlık ve tedavi süresi 

 MADDE 43 – (1) Müsabaka esnasında sakatlanan güreşçi için beş dakika tedavi süresi 

verilir. Bu süre 5 dakikayı geçerse güreşçi yenik sayılır. Müsabaka sırasında pırpıtı yırtılan 

güreşçiye 5 dakika süre verilir. 5 dakika içinde gelmez ise hükmen yenik sayılır ve sıralamaya 

giremez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

 Karakucak Güreşlerinde ödüller ve yolluklar 

 MADDE 44 – (1) Karakucak Güreşlerinde uygulanacak ödül miktarları her yılın ocak 

ayında Federasyon tarafından belirlenerek yayımlanır. Ödüller belirlenen miktardan aşağı 

olamaz. Sıkletlerde ödülün %50’si birinciye, %30’u ikinciye, %20’si üçüncü olan sporculara 

verilir. Ödüller Organizasyon Kurulları tarafından ödenir. 

 (2) Güreş Federasyonu tarafından görevlendirilerek isimleri Organizasyon Kuruluna 

bildirilen hakemlere, Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemcisi, İl Temsilcisi, Federasyon 

görevlileri ve Karakucak Kurul üyelerine yol ücreti ve günlük masrafları Organizasyonu yapan 

Kurul (Kamu Kuruluşları, Belediyeler, siyasi amaç taşımayan gerçek ve kamu tüzel kişileri, spor 

kulüpleri, sosyal amaçlı dernekler, sendikalar ve vakıflar) tarafından ödenir. Bu kişilere bir 

günlük masraf için ödenecek miktar birinci derece devlet memuruna ödenen günlük harcırah 

yevmiyesinin 12 katından az olamaz. Gerek ödüllerin gerekse yollukların kesintisiz verilmesi 

Federasyon Temsilcisi ve İl Temsilcisinin denetimine tabidir. 

 (3) Federasyon tarafından görevlendirilen tüm görevlilerin (Federasyon Temsilcisi, 

Karakucak Kurul Üyesi, Güreş İl Temsilcisi, Federasyon görevlileri ve hakemler) tartı saatinden 

müsabakaların sonuna kadar müsabaka alanında bulunması gerekmektedir. Yukarıda belirlenen 

süreler içinde güreş alanında bulunmayan görevlilere harcırah ve yollukları ödenmez ve daha 

sonraki organizasyonlarda görev verilmez. 



 

 

 

 Cezalar 

 MADDE 45 – (1) Güreşçiler, hakemler ve diğer görevliler Talimata aykırı hareket 

ettikleri takdirde Disiplin Kuruluna sevk edilerek ilgili talimat hükümlerine göre cezalandırılırlar. 

 (2) Güreş Federasyonundan izin alınmadan yapılan güreş organizasyonunda görev alanlar 

Disiplin Kuruluna sevk edilerek ilgili Talimat hükümlerine göre cezalandırılır. 

 

Talimatta yer almayan hususlar  

MADDE 46 – (1) Bu Talimatta yer almayan hususlar/kurallar ile ilgili 3289 sayılı Gençlik ve 

Spor Hizmetleri Kanunu, 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ve 

01.10.2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş 

Federasyonu Ana Statüsü doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar 

uygulanır. 

 Yürürlükten kaldırma 

 MADDE 47 - (1) 27.01.2010 tarihli Türkiye Güreş Federasyonu Karakucak Güreş 

Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

Yürürlük  

MADDE 48 – (1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer.     

 

Yürütme  

MADDE 49– (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 


