
 

 

YAĞLI GÜREŞ HAKEM TALİMATI  

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç  
Madde 1:  

Bu Talimat, yağlı güreş müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili uygulamadaki usul ve 

esasları düzenlemektedir.  

Kapsam  
Madde 2: Bu Talimat resmi ve özel yarışmalarında doğacak teknik anlaşmazlıkların 

çözümü, Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve 

sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri 

kapsar.  
Dayanak  

Madde 3:  

 (l) Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanunun Ek.9 maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 
Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü „ne dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Tanımlar Madde 4:Bu Talimatta geçen;  
 
Genel Müdür Gençlik ve Spor Genel Müdürünü 

Genel Müdürlük Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü 
Federasyon Türkiye Güreş Federasyonunu 

İl Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürünü 

İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü 

İl Temsilcisi Güreş Federasyonu il temsilcisini ifade eder 

Hakem Yağlı Güreş Hakem Komitesi tarafından görevlendirilen ve Yağlı Güreş Müsabakasını 

yöneten kişiyi ifade eder,  

 

 
İKİNCİ BÖLÜM Hakem Kurulu Hakem Kurullarının Çeşitleri  

Madde 5: Hakem kurulları merkezde, Merkez Hakem Kurulu, İllerde İl Hakem 

Kurulundan oluşur.  

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu  

Madde 6: Merkez Hakem Kurulu Federasyon Başkanının belirleyeceği 5 üyeden oluşur. 
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görevlerinin Sona Ermesi  

Madde 7: Merkez Hakem Kurulu Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm 

faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi 

kendiliğinden sona erer. Ancak Yeni Kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder.  
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi  

a) Federasyon Başkanının görevden ayrılması, 

 b) Üyelerin istifa etmesi,  

c) Federasyon Başkanının isteği ,  
d) Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme durumunda sona erer,  

 
YAĞLI GÜREŞ HAKEM TALİMATI  

Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Aranacak şartlar 
 Madde 8: Hakem Kurulu Üye Adaylarında şu özellikler aranır. 

 a) Yağlı Güreş hakemi olmak, 

 b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine 

göre altı ay’dan fazla ceza almamış olmak,   
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c) Faal sporcu ve kulüp idarecisi olmamak. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, yapılan ilk 

kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilir. Başkanın başkanlıktan istifası durumunda 

yeniden seçim yapılır. Kurul Üyeleri kendi aralarında bir üyeyi de sekreter olarak seçer. 

Sekreter; karar defterini tutmak, toplantı gündemini belirlemek, hakem sicillerini tutmak 
ve yazımıyla ilgili diğer görevleri yürütmekle yükümlüdür. Bunların yanında Federasyon 

Başkanının vereceği diğer görevleri de yapar. Boşalan üye yerine, Federasyon Başkanı 

tarafından yeni üye atanır  

Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararlarının Alınışı 
 Madde 9: 

 Federasyon Başkanı, Yürütme kurul Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Kurulu 

her zaman toplantıya çağırabilir.  

a) Merkez Hakem Kurulu gerektiğinde toplanır  
b) Merkez Hakem Kurulu toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık eder. Federasyon 

Başkanının katılmadığı toplantılara Başkan Vekili veya Yürütme Kurulu Başkanı,Yürütme 

Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Merkez Hakem Kurulu Başkanı başkanlık eder. 

c)Merkez Hakem Kurulu, üyelerin çoğunluğu ile toplanır.  

d)Karar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın 
oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.  

e) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır.  

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 Madde 10: 
 Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.  

a) Yağlı Güreş meydan ve kule hakemlerini yetiştirmek, gelişim kurslarını açmak ve 

açtırmak, kurs öğretmenlerini tayin etmek.  

b) Yağlı Güreş meydan ve kule hakemleri için sicil tutmak, lisans düzenlemek,  
c) Yağlı Güreş hakemlerini gözetim ve denetim altında bulundurmak, terfi ve tenzillerini 

karara bağlamak, gerektiğinde hakem lisanslarının iptali için gerekli işlemleri yaptırmak. 

d) Hakemler hakkındaki raporları ve vaki olacak şikâyetleri incelemek, gerekli işlemi 

yapmak, gerektiğinde Güreş Federasyonu Ceza Kuruluna göndermek,  
e) Geleneksel birinci sınıf ve mahalli güreş organizasyonlarına hakem tayın etmek, 

 f) Yağlı güreş teknik oyun ve organizasyon kurallarını geliştirme ve değiştirme teklifini 

hazırlamak. Federasyon Yönetim Kurulu onayladıktan sonra uygulamaya koymak.  

g) Ayrıca yurt dışında yapılan organizasyonlara gönderilecek Hakemleri belirler.  

Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi  
Madde 11: 

 Merkez Hakem Kurulunun İl hakem kurulları üzerindeki yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

a) İl Hakem Kurullarına karışı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak,  

b) İl Hakem Kurullarını denetlemek,gerekli tedbirleri almak. 
 c) Yağlı Güreş Talimatlarına uymayan İl hakem Kurullarının görevinin sona ermesi için 

Federasyona teklifte bulunmak.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İl Hakem Kurulları İl Hakem Kurullarının Kuruluşu  

Madde 12: 
 Lisanslı faal hakem sayısı en az 10 olan (aday hakemler dahil )İllerde hakem kurulları 

kurulması zorunludur. Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler, İl Müdürlüğünce 

atanan İl Temsilcisi tarafından yürütülür.  

İl Hakem Kurullarının Seçimi 

 Madde 13: 

İl hakem Kurulu üyeleri mevcut lisanslı faal hakemler (aday hakemler dahil) tarafından oy 

çokluğu ile seçilir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 gün sonra yapılacak 

ikinci toplantıya katılan hakemler tarafından seçim yapılır.ve neticeler bir hafta içinde Merkez 

Hakem Kuruluna bildirilir  Kurul Beş Üyeden oluşur. Seçimlerde en fazla oy alan hakem 

kurulu Başkanı olur. Kurul Üyeleri kendi aralarında bir Başkan yardımcısı seçer.  
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İl Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri 

 Madde 14: 

 İl Güreş temsilcisi veya Kurul Başkanı İl hakem kurulunu her zaman toplantıya 

çağırabilir. 
 a) Başkanın olmadığı zamanlarda toplantıyı en kıdemli üye yürütür  

b) İl hakem kurulu çoğunlukla toplanır                                                                                          

c) Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde 

Başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.                                                                
d) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır.  

İl Hakem Kurullarının Görev Süresi  

Madde 15: 

 İl Hakem Kurullarının görev süresi İki yıldır. Gençlik ve Spor Müdürlükleri gerek 
gördükleri zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi teklif 

edebilirler. Bu gibi durumlarda İl teklifi Federasyonca incelenerek karara bağlanır. 

Değişiklik uygun görülürse yeni üyeler seçimle belirlenir.  

İl Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri 

 Madde 16: 
 İl Hakem Kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.  

a) Federasyona hakem kursu açılması için teklifte bulunmak,  

b) Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlikle ilgili tüm görevleri yapmak, 

 c) Mevcut hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecek nitelikleri haiz hakemlerin terfileri 
için Merkez Hakem Kuruluna teklifte bulunmak,  

d) Federasyonun izniyle hakemlik konusunda konferans vermek , 

 e) Federasyonun izniyle gelişim seminerleri tertip etmek, hakemleri müsabakalara 

hazırlamak üzere teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek  
f) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz 

halinde bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek  

g) Bu Talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri müsabaka yönetmekten 

yasaklamak ve gerektiğinde lisansların iptali için nedenleri ile birlikte durumu Merkez 
Hakem Kuruluna göndermek,  

h) Aşağıda yazılı müsabakaların hakemlerini tayin teklifinde bulunmak;  

1) İl ve İlçelerde tertip edilen özel ve resmi bütün müsabakalar,  

2) İl ve İlçelerde başka illerin kulüpleri ile yapılacak özel müsabakalar, 

 3) Federasyon tarafından yetki verilen müsabakalar.  
İl Hakem Kurulları Üyeliğinin Son Bulması  

Madde 17:  

İl Hakem Kurulları üyeleri aşağıda belirtilen durumlarda görevlerinden ayrılmış olurlar. 

a)Üyenin istifası,  
b)Kurulun görev süresinin bitmesi,  

c)Özürsüz üst üste üç defa toplantıya gelmemesi.  

d)Hakem olma şartlarından birinin kaybedilmesi,  

e)İl Spor Müdürlüğünün teklifi ve Federasyonun onaylaması.  
Hakemlerin Merkez Ceza Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar  

Madde 18: 

 Bu Talimat Çerçevesinde ve Federasyonca verilen görevlerini tam olarak yapmayan, 

eksik yapan onur kırıcı suçları işleyen, başhakemin kararlarına karşı gelen, hakem 

kurulları tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen ya da 
yapmayan, müsabakaların akışını bozan ve müsabıkları aşağılayan, rahatsız eden 

hakemler, başhakem veya il hakem kurulunun durumu, Merkez Hakem Kuruluna 

bildirmesi yada Merkez Hakem Kuruluna gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi 

yaparak Federasyon Başkanının teklifiyle, cezalandırılmak üzere Disiplin Kuruluna sevk 
edilir. Bu durumların dışında Merkez hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hatalar nedeni 

ile kendilerine yazılı uyarı cezası verilebilir. Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak 

yapmaları, ya „da yapmaya devam etmeleri durumunda, Disiplin Kuruluna sevk 

edilebilirler.  
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İl Hakem Kurulu Toplantıları  

Madde 19: 

 İl Hakem Kurulları İl Güreş temsilcilerinin veya Kurul Başkanın daveti üzerine toplanır.  

İl Hakem Kurullarının Görev Yasağı  
Madde 20: 

 İl Hakem kurulu üyeleri yağlı güreş kulüplerinin başkan, yönetim kurulu üyesi ve 

idarecisi olamazlar. 

 
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar Hakem Olabilme şartları  

Madde 21:  

Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

b) En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.(Yağlı Güreş yapmış olanlar için İlk Öğretim 

mezunu olmak.) 

c) 18 Yaşından küçük olmamak,  

d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak, 
e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak, 

f) Ceza kurullarından altı ay’dan daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti 

cezası almamış olmak,  

g) Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası 

ile hükümlü bulunmamak,  
h) Faal güreşçi olmamak. (Faal güreşçiler hakemlik lisansı alabilirler, ancak fiilen 

hakemlik yapamazlar, aktif güreşçiliğin sona ermesinden sonra fiilen hakem olarak görev 

yapabilirler.Faal güreşçilik süresince aday hakem alarak beklerler  fiilen hakemlik 

yapmaya başladıklarında terfi edebilirler.  
i)Tarihi Kırkpınar‟da, Baş „a Güreşip, baş pehlivanlığı bırakmış pehlivanlara Kule 

Hakemliği Lisansı Federasyonca Talimatta yazılı sınav yapılarak Hakemlik belgesi verilir. 

(Faal güreşçi olmamak,)  

Hakemlerin Kademe, Derece ve Yaş Sınırları  
Madde 22:  

Yağlı güreş hakemlerinin sınıfları ve her sınıftaki bekleme süreleri aşağıdaki 

gibidir.  

a) Aday hakem bekleme süresi bir yıl, ( Kendi İl Sınırları içindeki Yağlı Pehlivan 

Güreşlerinde görev yapar )  

b) 2 nci sınıf meydan hakemi bekleme süresi iki yıl, ( Kendi İl Sınırları içindeki Yağlı 

Pehlivan Güreşlerinde görev yapar Sınavlarda başarılı ve  70 puan alanlar Merkez Hakem 

Komitesinin gerek gördüğünde  Güreşlerinde Görev yapar)  

c) 1 nci sınıf meydan hakemi bekleme süresi üç yıl, ( Sınavlarda başarılı ve  70 puan alanlar 

Tarihi Kırkpınar,Geleneksel,Birinci Sınıf ve Mahalli Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Görev 

yapar 

d) Fırkası iptal edilmiştir. 

e) Kule Hakemi : Sınavlarda başarılı ve 70 puan alanlar Tarihi Kırkpınar,Geleneksel,Birinci 

Sınıf ve Mahalli Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Görev yapar 
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f) Federasyonca açılacak hakem kursuna katılıp teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı 

olanlar aday hakem olurlar. Bir yıl başarılı aday hakemlik yapanlar  Güreş Federasyonu 

Başkanlığınca ikinci sınıf meydan hakemliğine terfisi teklif edilen ve Merkez Hakem 

Kurulunca terfileri uygun görülenler, ikinci sınıf meydan hakemi olurlar. Yukarıda belirtilen 

bekleme süreleri dolduran başarılı hakemler (aday hakemleri hariç ) Federasyonumuzca Yağlı 

Güreş Yürütme Kurulu ve Merkez Hakem Komitesince terfisi edilenler, Yazılı , Sözlü, 

(teorik), Kılık Kıyafet, yıl içindeki başarısı sınavına tabii tutulurlar sınavda başarılı olanlar bir 

üst sınıfa terfi eder.  Üç yıl terfi edemeyen aday hakemler ile 50 yaşını doldurmuş meydan 

hakemleri ve 55 yaşını doldurmuş kule hakemlerinin hakemlikleri düşer. Meydan hakemine 

ihtiyaç duyulduğu takdirde, kule hakemlerine  Yağlı Güreş Yürütme Kurulu veya Merkez 

Hakem Kurulu kararı ile meydan hakemliği görevi verilir. “Yaş hesabında yıl dikkate 

alınır”.Yağlı Güreş Yürütme Kurulu ve  Merkez Hakem Kurulu tarafından her yıl  yağlı güreş 

hakem semineri ve seviye tespit sınavı yapılır. Hakem Seminer ve seviye sınavına katılmayan 

yağlı güreş hakemlere görev verilmez (Mazeretleri dolayısıyla katılamayan ve Federasyona 

mazeretlerini belirtiler dilekçe ile müracaat eden hakemlerin dilekçeleri Yağlı Güreş Yürütme 

Kurulu ve Merkez Hakem Komitesince incelendikten sonra mazeretleri kabul edilenler 

Federasyonunun belirleyeceği yerde yazılı-sözlü (Teorik) sınavı yapılır. Yazılı 40 Puan, Sözlü 

(Teorik ) 40 Puan,Kılık Kıyafet 10 Puan ve yıl içerisindeki başarısı 10 Puan Toplam 100 Puan 

üzerinden 70 puan alan hakemler terfi ettirilir Başarılı hakemler yukarıda belirlenen  Yağlı 

Pehlivan Güreşlerinde hakemlik görevi yaparlar, Başarılı olamayan Meydan ve Kule 

hakemleri yıl içerisinde kendi il sınırları ‘da yağlı pehlivan güreşlerinde görev alır.  

Hakem Lisansları  

Madde 23: 

 Hakem Lisansları Federasyonca verilir ve her yıl Ocak ayında ücret mukabilinde 
Federasyonca vize edilir. 

 Hakem Lisansı İptali  

Madde 24: 

 Aşağıdaki hallerde Merkez Hakem Kurulunca hakemlerin lisansları iptal edilir.  

a) 1-Ceza kurullarından altı ay’dan daha fazla ceza almış olmak, 

    2-Bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası alan, 

    3-Hakemlik yapmaya mani vücut arızası bulunan,  
b) Mazeretsiz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemesi,  

c) Yüz kızartıcı, onur kırıcı hareketlerde bulunması,  

d) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunulduğunun tespit edilmesi,  

e) Hakikate uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği yada ayrı taraflardan maddi veya 

manevi menfaat temin ettiğinin anlaşılması, 
f) Teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunulması, Güreş 

Federasyonu Disiplin Kurulunca, altı ay’dan daha fazla müsabakalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan hakeme, Merkez Hakem Kurulunca hakemlik 

yaptırılmaz. Lisansın iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur. Merkez Hakem 
Kurulu tarafından ceza kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza 

süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez 

ve görev yapamaz.  
Meydan Hakemleri  
Madde 25:  

Pehlivanların kur‟a ile eşleşmelerini sağlamak, yağlı güreş teknik oyun kurallarının uygulamasını 

izlemek, yenme ve yenilmeleri tespit etmek üzere meydanlarda görevlendirilen hakemlere, meydan 
hakemi adı verilir. Meydan hakemleri, her yağlı güreş organizasyonunda aynı anda en fazla 3 çift 

pehlivanı izleyecek sayıda görevlendirilir. Meydan hakemleri arasından Kule hakemi kurulu 

tarafından seçilen bir meydan hakemi, Meydan baş hakemi olarak görevlendirilir.  
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Meydan Hakemlerinin Görev ve Yetkileri  

Madde 26: 

 Meydan hakemlerinin görev ve yetkileri şunlardır. 
 a)Güreşçilerin yağlı güreş teknik oyun kurallarına uygun olarak güreş yapmalarını taraf 

tutmaksızın takip etmek ve yönetmek,  

b)Güreşçilerin şike yaptığını sezinlediği ve tespit ettiği an durumu meydan baş hakemine 

bildirmek,  
c)Yasak oyunlarla faullü güreşen güreşçiye, güreşi durdurarak faulün şiddetine göre sarı 

veya kırmızı kart gösterilir.ikinci sarı  kart alan sporcuyu kırmızı kartla müsabakadan men 

etmek ve rakibini galip saymak,   

d)Müsabaka yapan her iki pehlivandan razı olduğu taktirde yağlanmaları, su ve bez 
ihtiyaçlarını gidermeleri için en fazla 2 defa ve her seferinde 2 dakikayı geçmemek üzere 

müsabakayı durdurmak,  

e)Yaralanan veya sakatlanan pehlivanların sağlık ekibi tarafından muayene ve tedavisini 

yaptırmak, 5 dakikayı geçmemek üzere müsabaka dışı süreyi tespit etmek. Puanlama 

güreşinde bu süre 2 dakikayı geçmez.  
Meydan Baş Hakeminin Görev ve Yetkileri 

 Madde 27: 

 Meydan Baş Hakeminin Görev ve Yetkileri şunlardır.  

a) Meydan Hakeminin Görevlerini ve çalışmalarını düzenlemek,  
b) Müsabaka yönetimlerinde tarafsızlıklarını gözetim ve denetim altında bulundurmak,  

c) Pehlivanların muayenelerinde ve eşleşmelerinde görevli meydan hakemlerine 

başkanlık yapmak, 

 d) Pehlivanların itiraz ve ihtilaflarını meydan hakeminin müracaatı üzerine Çözümlemek, 
devamı halinde kule baş hakemine bildirmek,  

e) Taraf tuttuğu tespit edilen meydan hakemini kule hakem kuruluna bildirmek, hakem 

kurulu kararını almak ve uygulamak,  

f) Şike yaptığını Meydan Hakeminden öğrendiği ve tespit ettiği güreşçiyi kule hakem 
kuruluna bildirmek, hakem kurulu kararını almak ve uygulamak,  

g) Süreli güreşlerde kronometre tutulmasını cetvel hakeminden istemek.  

Kule Hakeminin Görev ve Yetkileri  

Madde 28: 

 Kule Hakeminin görev ve yetkileri şunlardır.  
a) Meydan hakemlerinin bir üst kurulu olarak uygulamaları takip etmek, gözetim ve 

denetim altında bulundurmak,  

b) Meydan başhakemi seçmek, boy ayrımı tespitini yapacak hakemleri görevlendirmek,-                                                           

 c) Sağlık muayenesi ve eşleme sırasında görevli olacak ve meydan baş hakeminin 
başkanlığındaki meydan hakemlerini seçmek, 

 d) Meydan hakemleri arasından şike yaptığı ve açık şekilde taraf tutuğu meydan 

başhakemi tarafından tespit edilen ve bildirilen meydan hakemlerini görevden almak ve 

ceza kuruluna sevk etmek,  
e) Müsabaka sonuçlarına itiraz; sporcu, sporcunun antrenörü, ustası, bağlı olduğu kulüp 

idarecisi veya velisi tarafından müsabakanın tur bitimine kadar kule baş hakemine; 

itirazın konusu ve sebebi açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılır. Kule Baş hakemi 

bu itirazı; kule hakemi ve müsabakayı yöneten hakem ile birlikte inceler ve 

sonuçlandırarak kesin kararı verir. Varsa itirazın değerlendirilmesinde her türlü sabit ve 
hareketli görüntü araçlarından faydalanılabilir.( Müsabakaya itiraz edenler ücret yatırması 

gerekmektedir.) 

 f)Müsabakalarda görevli kule başhakemliği tarafından, müsabaka başlama saatinde 

gelmeyen kule ve meydan hakemlerine müsabakalardan el çektirmek. Yukarıdaki (d) ve 
(f) bentlerinde ifade edilen durumlarda o müsabakada görev yaptırılmayan hakeme 

hakem tazminatı ödenmez ve 24 saat içerisinde merkez hakem kuruluna rapor edilir. 

Mazeretsiz olarak müsabakaya gelmeyen hakemler, kule Baş hakemliği tarafından Merkez 

Hakem Kuruluna bildirilir. Ve 3 hafta müsabakalarda görev verilmez.  
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g) Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin Kule Baş Hakemi Merkez Hakem Komitesi Başkanıdır. 

Merkez hakem komitesi Başkan Yardımcıları Kırkpınar Kula Baş Hakem Yardımcılığını 

Yürütür. Başkan Yardımcısı bir olursa Merkez Hakem Komitesi Sekreteri ikinci Kule Baş 
Hakem yardımcılığını yürütür. Geleneksel, Birinci sınıf ve Mahalli organizasyonlarda 

Merkez hakem komitesi üyeleri kule Baş Hakemliğini yürütür. M.H.K Üyesi yoksa Kule 

Hakemleri kendi aralarından birini kule baş hakemi olarak seçerler Müsabakada yanlış 

karar, centilmenliğe uymayan davranış ve taraflı hareket edildiği tespit edilen hakemler, 
Kule Başhakemliği tarafından görevden el çektirilerek 24 saat içinde Merkez Hakem 

kuruluna rapor edilir. Güreş Federasyonunca, hakem olmayan kişiler hiçbir şekilde yağlı 

güreş müsabakalarında hakem olarak görevlendirilemezler.  

Hakem Gözlemcisi ve Koordinatör Hakemin Görev ve Yetkileri  
Madde 29: 

 Yürütme Kurulunca müsabakalarda hakem gözlemcisi ve koordinatör hakem 

görevlendirilir.  

a) Hakem gözlemcisi; en az 3 yıl kule hakemliği yapmış, Yağlı Güreş Kurulları 

üyelerinden ve Yürütme Kurulunun oy birliği ile aldığı karar uyarınca görevlendirilmesinde 
yarar görülen diğer kişilerden veya meydan ve kule hakemliğini bırakmış kişilerden 

seçilir. Federasyonun onayından sonra seçilir.  

Hakem gözlemcisi; müsabakaların seyrini takip ederek, hakemlerin müsabaka ve 

müsabaka dışındaki durumlarını tespit edip, rapor halinde federasyona bildirir.  
b) Koordinatör Hakem; Birinci sınıf meydan ve Kule Hakemlerin den, Yağlı Güreş 

kurulları üyelerinden. Yürütme Kurulunun oy birliği ile aldığı karar uyarınca 

görevlendirilmesinde yarar görülen diğer kişilerden veya meydan ve kule hakemliğini 

bırakmış kişilerden seçilir. 
Koordinatör Hakem; Kule ve Meydan hakemleri arasındaki koordineyi sağlamak sporcu ve 

meydan hakemleri arasındaki koordineyi sağlamak, sahada sporcu eşlemelerine yardımcı 

olmak, sporcu soyunma yerlerini kontrol ve uygun hale getirilmesine yardımcı olmak  

Kronometre ve Müsabaka Kayıt Görevlileri  
Madde 30:  

Cetvel Hakemi, Meydan başhakeminin kronometre tutması isteğini yerine getirir ve 

zamanı bildirir.( Kırkpınar güreşleri ve 3 günlük güreşlerde Kronometre Görevlisi olur.) 

Müsabaka kayıt görevlisi, müsabakaya katılmaları ve sonuçları ilgili form ve cetvellere 

işler.  
 Hakemler Hakkında Cezayı Gerektiren Haller 

 Madde 31:  

Hakemler hakkında cezayı gerektiren haller aşağıda belirtilmiştir.  

a) Merkez Hakem Kurulu çağrısına evet cevabı verdikten sonra müsabakaya gelmemek 
ve varsa mazeretini bildirmemek.  

b) Kule hakemlerinin ve meydan başhakemlerinin talimatına uymamak,  

c) Anlaşmalı güreşlere aracı olmak ve bu konuda meydan başhakemine ve kule 

başhakemine önceden bilgi vermemek ve uyarmamak,  

d) Güreş yönetilirken pehlivanlarla güreş dışı konuşmak ve tek taraflı davranışlarda bulunmak.  

e) Federasyon tarafından tespit edilecek kıyafeti giyinmemek.  

Meydan ve Kule Hakemlerinin Kıyafetleri 

 Madde 32:  

Meydan ve kule hakem kıyafetleri Federasyon tarafından tespit edilir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 Son Hükümler  

Madde 33: Bu Talimat yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış hakemlik hakları ve unvanları 

saklıdır Yürürlük  

Madde 34: Bu Talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu internet 

sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Madde 35: Bu Talimat hükümlerini, Federasyon Başkanı yürütür.  

 

 

 

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
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TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 



Madde 1 : Bu Talimat Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini geleneksel çizgisi içerisinde disiplin altına almak 
ve belirlenen kurallar ile yapılmasını sağlamak için düzenlenmiştir. 

Kapsam 

Madde 2 : Bu Talimat, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Edirne Belediye Başkanlığınca nasıl 
düzenleneceğini, Organizasyon Kurulunun kimlerden oluşacağını, görev, yetki ve sorumlulukları ile 
müsabaka, yolluk ve ödüllerle bunlara ait usul ve esasları belirleyen hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 (l) Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek.9 maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 
Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü ‘ne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4: Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,  

Belediye Başkanlığı Edirne Belediye Başkanlığını, 

Federasyon Güreş Federasyonunu, 

Organizasyon Kurulu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Kurulunu, 
Ağa Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Ağasını, 
Hakem Kurulu Güreş Federasyonu Başkanlığı Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulunu, 
Cazgır  Pehlivanları boylarını göre maniler söyleyerek takdim eden kişiyi,  
Temsilci Güreş Federasyonunu temsil eden kişiyi ifade eder, 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Organizasyon Yetkisi 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Müsabakalarının Düzenleme Zamanı 

Madde 5 : Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl Haziran veya Temmuz ayı içerisinde düzenlenir. 
Belediye Başkanlığınca tespit edilen müsabaka tarihi Valilik Makam onayı ile kesinlik kazanır. 



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı tarihlerde başka hiçbir Yağlı Güreş Organizasyonuna izin ve 
yetki verilmez. 

Federasyonun Görev ve Yetkileri 

Madde 6 : Güreş Federasyonu Başkanlığının Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili görev ve yetkileri 
aşağıda belirtmiştir. 

a) Gerekli hallerde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Talimatında Belediye Başkanlığının da görüşünü almak 
suretiyle değişiklik teklifinde bulunmak. 

b) Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine temsilci göndermek, Talimat hükümlerinin uygulanmasını takip 
ettirmek, Organizasyon Kuruluna yardımcı olmasını sağlamak ve sonuç raporu tutturmak. 

c) Ceza Kuruluna sevk edilen pehlivan ve hakemler ile ilgili ceza işlemlerinin takip etmek. 

d) Hakem Kurulunun teklifini değerlendirmek ve sonuçlandırmak. 

Federasyon Temsilcisi ve Hakem Gözlemcisinin Görev ve Yetkileri 

Madde 7: Temsilci, Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilir. Müsabakada Federasyonu temsil 
eder. 

a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

b) Müsabakanın Talimata uygunluğunu sağlamak, Organizasyona yardımcı olmak. 

c) Müsabakanın devamı sırasında meydana gelecek noksanlık ve aksaklıkları rapor ederek 
Organizasyon Kuruluna bildirmek. 

d) Organizasyon Kurulu ve Müsabakada görevlendirilmiş bulunan Hakem ve diğer görevliler ile gerekli 
toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasında 
yardımcı olmak. 

Hakem gözlemcisinin görev ve yetkileri; Hakemler hakkında rapor tutmak ve müsabaka sonunda söz 
konusu rapor ve tutanakları bir dosya halinde Federasyon Başkanlığına iletmek. 
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyon Kurulunun Başkanı ve Kuruluşu 

Madde 8: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyon Kurulu, Edirne Belediye Başkanının 
Başkanlığında, Federasyon Temsilcisi, Kırkpınar Ağası, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Belediye Kültür 
Sosyal İşleri Müdürü ,,Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden   teşekkül eder. (19.04.2011 tarih ve 
17 sayılı Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Kararı ) 



İlin Mülki Amiri, gerekli gördüğü konularda Organizasyon Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantıya 
Başkanlık yapabilir. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyonlarında, Mülki İdare Amiri denetiminde 
Devlet Protokolü esasları uygulanır. 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 9: Organizasyon Kurulu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri düzenlemek üzere kurulur. Kurul 
Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kurul tarafından alınan kararlar Belediye Başkanlığınca 
yerine getirilir. 

Kurulun görevleri şunlardır; 

a) Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ismine ve tarihine yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, 

b) Gerekli hallerde ilgili Yönetmelik maddelerinin değiştirilmesi isteğini Federasyona bildirmek. 

c) Organizasyonun disiplin altında geçmesini sağlamak için konulmuş kurallara uymayanlar hakkında 
gerekli işlemleri yapmak.  

d) Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi Güreş Meydanının gerekli olan araç ve 
gereçlerle noksansız düzenlenmesini sağmak. 

e) Basın mensupları ile seyircilerin müsabakaları en iyi şekilde izleyebilmesi için gerekli tedbirleri almak. 

f) Basın mensuplarının özel kıyafet veya işaret taşımalarını temin etmek. 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası  
Madde 10 – Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyonunun geleneğine uygun olarak manevi 
hamiliğini sürdürmek üzere ağa seçimi geleneği sürdürülür. Ağa seçilecek kişinin T.C. 
vatandaşı olması şarttır. Ağalık seçimi, baş güreşlerin finalinden önce bir yıl sonrasının 
organizasyonu için Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyularak Kırkpınar Sarayiçi er 
meydanında Belediye Başkanlığınca yapılır. Ağa, Organizasyon Kurulunun tabii üyesidir. Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalık ihalesindeki ihale bedelinin ödenme şartları Belediye 
Başkanlığınca belirlenir. İhaleyi kazanan Güreş Ağası, bir yıl sonraki güreşlerin ağalığını yapar 

(19.04.2011 tarih ve 17 sayılı Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Kararı ) 

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Ağası Görev ve Yetkileri 

Madde 11: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Ağası görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Tarihi Kırkpınar Güreşleri Ağası, Organizasyonun manevi hamisi olduğundan Organizasyonun 
sonucunu etkileyecek konularda görüşü alınır. 
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b) Tarihi Kırkpınar Güreşlere Ağası, geleneklere uygun kıyafet giyer. 

c) Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin çeşitli alanlarda temsil 
etmek ve tanıtımını yapmak için geleneksel kıyafetleri Ağalık Unvanını taşıdığı yıl boyunca gerekli 
gördüğü yerlerde giyebilir. 



d) Üç yıl üs üste Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığını kazanarak Altın Kemeri hak eden Ağalar, 
ömür boyunca bütün yağlı güreşlerin onur konuğudur. 

e) Tarihi Kırkpınar Güreşleri Ağasının, yılı içerisinde Tarihi Kırkpınar Güreşleri geleneğine yakışmayan 
davranışları olduğu takdirde konu Organizasyon Kurulunda görüşülerek gerekli karar alınır. 

Cazgırın Görevleri ve Kıyafeti 

Madde 12: Organizasyon Kurulu tarafından yeteri kadar cazgır atanır.                                                                                                                                                   

a)Cazgır, hiçbir zaman haysiyet kırıcı ve şeref zedeleyici mahiyette maniler söylemez.                                                                                                                    

b)Er meydanında siyasi partilerin reklamını yapamaz.                                                                                                                                                                         

c)Yağlı Güreşleri seyretmeye gelen siyasi kişileri parti adını kullanmadan unvanları ile anons 

eder.                                                                                                                                            

d)Yağlı Güreş Meydanında eşlemeden sonra pehlivanlara ve seyircilere Kule Başhakeminin 

direktiflerine uyarak gerekli duyuruları yapar.                                                                                                      

e)Bu kurallara uymayanlar Kule Başhakeminin önerisi üzerine Organizasyon Kurulunca 

hemen görevden uzaklaştırılır ve Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirilir.                                                                                                                                                                                                                           

f)Cazgır Federasyonun belirleyeceği folklorik kıyafetini giyer.                                                                                                                                                                    

g)Cazgır, Federasyondan lisans almak zorundadır. Lisans ,ı olmayanlara görev verilmez.                                                                                                                                                           

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ödüller, Yolluklar ve Görevli Ücretleri 

Madde 13: Organizasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda organizasyonu gerçekleştiren 
Edirne Belediye Başkanlığı; seyir ücreti alıp alınmamasına bakılmaksızın organizasyona katılan 
hakemler, Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemcisi Yağlı Güreş Yürütme Kurulu, cazgırlar ve 
pehlivanların ödülü ile yolluklarını aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak ödemek zorundadır, 

a) Organizasyona katılan Hakemler ,Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemcisi, Yağlı Güreş Yürütme 
Kurulu ve cazgırlar1 Günlük hakemlik tazminatı, 1. derece Devlet Memuru harcırahının 10 katından 
az 15 katından fazla olamaz  ,) ( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu Yönetim Kurul 
Kararı )                        

b) Federasyonun görevlendirdiği ve isimleri organizasyon kuruluna bildirilen Hakemler, Yürütme Kurulu 
,Hakem Gözlemci ve Federasyon Temsilciye  yol masrafları ,seyahat yevmiyesi ile tazminatı ödenir 
Mahalli Hakemlere yalnız hakemlik tazminatı ödenir                     

c) Görevli ücretleri, final güreşleri sırasında bordro düzenlenerek hak sahiplerine imza karşılığı ödenir. 
d) Pehlivanlara verilecek ödül ve yolluklar günün ekonomik koşulları dikkate alınarak Organizasyon 
Kurulunca belirlenir,( Baş,Başaltı ve Büyükorta boyu dışındaki diğer boylarda ilk 64’e giren sporculara 
ödeme yapılır ve Doping Kontrolü yapılan boylardaki ödemeler Doping kontrolü sonuçlandıktan sonra 
Edirne Belediye Başkanlınca yapılar.) 
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e)Organizasyona katılan Hakemler, Federasyon Temsilciisi , Hakem Gözlemcisi, Yağlı Güreş Yürütme 
Kurulu ve Cazgırlar ve diğer görevlilerin otel konaklama ücretleri Edirne Belediye Başkanlığı tarafından 
karşılanır) Organizasyon Komitesince , Görevlendirilen Cazgırların alacağı ücreti belirler.  

Meydan Komiseri 



Madde 14: Yeteri kadar Meydan Komiseri, Organizasyon Kurulu tarafından belirlenerek atanır. Meydan 
Komiseri; seyircinin, görevlerin ve basın mensuplarının tespit edilen yerlerde bulunmaları, seyircilerin 
meydana girmemelerini, organizasyonun disiplin ve düzenini Organizasyon Görevlileri ve Güvenlik 
Kuvvetleri ile işbirliği yaparak sağlar. Meydan Komiserleri Organizasyon Kurulu yetkilisi ve Kule 
Başhakeminin direktiflerine göre hareket eder ve hakemlerle aynı ücreti alır. 

Boylarında Birinci Olan Güreşçiler 

Madde 15: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin boylarında birincilik kazanan güreşçiler, bir yıl sonra 
yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine kadar boyunda Türkiye Şampiyonu unvanını alır. 

 

Talimatta Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 16: Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Yağlı Güreş Müsabaka Talimatındaki hükümler 
uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 17 : Bu Talimat  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu internet sitesinde 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer ,  

Yürütme 

Madde 18 : Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 

 

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
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TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU KARAKUCAK GÜREŞ TALİMATI 
 
 
                                                   BİRİNCİ BÖLÜM 
   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
 
 
 Madde 1- Amaç: 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.  
 
 Madde 2- Kapsam: 
Bu Talimat ülke düzeyinde düzenlenecek tüm Karakucak güreş organizasyonlarına ait 
usul ve esasları kapsar. 
 
 Madde 3- Dayanak: 
Bu Talimat,3289 sayılı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve görevleri 
hakkındaki Kanunun Ek: 9.maddesi 14-7-2004 tarihli  ve 25522 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk 
Spor Federasyonları çerçeve statüsü ile 22 Kasım 2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsüne 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 Madde 4-Tanımlar: Bu Talimatta geçen; 
 
 Federasyon    : Güreş Federasyonunu, 
 Federasyon Başkanı  : Türkiye Güreş Federasyonu Başkanını, 
 Kurul     : Güreş Federasyonu Karakucak Güreş  
        Kurulunu, 
 Hakem Kurulu   : Güreş Federasyonu  Merkez Hakem Kurulunu, 
 Organizasyon Kurulu  : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Yetki Belgesi    
                                               alarak 5 tüzel kişiden oluşan Karakucak Güreş  
                                                        Organizasyon Kurulunu, 
 Disiplin Kurulu   : Federasyon Disiplin Kurulunu, 
 Kanun     : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
                                                         ve Görevleri Hakkında Kanunu, 
 Gençlik ve Spor İl Başkanı  : Valiyi, 
 Gençlik ve Spor İlçe Başkanı  : Kaymakamı, 
 İl Müdürlüğü    : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
 İlçe Müdürlüğü   : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü, 
 Ağa      : Bir yıl önceki organizasyonda seçilen kişiyi, (Ağayı)                                                                      
 İl Temsilcisi    : Güreş İl Temsilcilerini, 
 Gözlemci    : Hakem Gözlemcisini, ifade eder. 
 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

 



 
 Madde 5- Karakucak Güreş Kurulunun Kuruluşu ve Çalışması: 
Karakucak güreşlerinde bilgili ve konusunda ihtisas ve tecrübesi bulunan kişiler 
arasından Federasyon Başkanı tarafından Karakucak Kurulu başkanlığına seçilen bir 
Üye, aynı zamanda Güreş federasyonu Başkanı adına faaliyetleri yürütür. Karakucak 
Güreş Kurulu ise Federasyon Başkanın teklifi, Yönetim kurulunun onayı ile kurulur 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. 
 
 Madde 6- Karakucak Güreş Kurulunun Görev ve Yetkileri: 
 a- Türkiye genelinde yapılacak Karakucak güreşlerinde sorumlu oldukları 
bölgelerde resmi görevli olarak bulunur ve güreşlerin karakucak talimatına uygun 
olarak yapılmasını sağlarlar. 
 b- Karakucak Organizasyonlarında Talimat hükümlerinin uygulanıp 
uygulanmadığını takip etmek, Organizasyon kuruluna yardımcı olmak. 
 c- Ceza Kuruluna sevk edilen güreşçi, antrenör  ve hakemlerin ceza işlemlerini 
takip etmek, 
 d- Karakucak Güreş Organizasyonları kurallarında yapılacak değişiklik 
tekliflerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak. 
 e- İtirazları inceleyerek karara bağlamak 
 f - Karakucak güreşlerinde görev alacak görevlileri belirlemek 
 g- Karakucak güreş izni verilirken karakucak kurulunun görüşü alınır. 
 
 Madde 7- Karakucak Güreş Kurulunun Görev süresi: 
Karakucak Güreş Kurulu federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm 
faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi 
sona erer. 
 
 Karakucak Güreş Kurulu Üyeliğinin sona ermesi: 
 a- Üyenin istifa etmesi 
 b- Federasyon Başkanının isteği 
 c- Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi durumunda sona erer. 
 
 Madde 8- Federasyon Temsilcisinin Görev ve Yetkileri: 
Federasyon Temsilcisi, Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından Karakucak 
güreşlerinde bilgili ve konusunda tecrübesi bulunan kişiler arasından her güreş için 
bir temsilci görevlendirilir 
 
 Temsilcinin görev ve yetkileri şunlardır: 
 a- Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
 b- Müsabakaların talimata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve organizas
      yona yardımcı olmak. 
 c- Müsabakaların devamı süresince gördüğü noksanlık ve aksaklığı bir raporla 
Federasyon Karakucak Güreş Kuruluna sunmak. 
 d- Organizasyon kurulu ve müsabakalarda görevlendirilmiş bulunan hakem ve 
diğer görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde yürütül
     mesi hususunda önlemler alınmasını sağlamak. 
 e- Müsabaka sonunda söz konusu tutanak ve raporları bir dosya halinde Fe
     derasyona iletmek. 



 f- Dağıtılan ödül ile Türkiye Güreş Federasyonu hissesini kontrol etmek ve 
     varsa aradaki farkın Türkiye Güreş Federasyonunun ilgili hesabına 
yatırılmasını sağlamak. 
 g- Müsabakada görevlilerin ücretlerinin ödenmesini sağlamak, 

 h- Afişte belirtilen ödüllerin eksiksiz ödenmesini sağlamak 

 

 Madde 9- Hakem Gözlemcisi:  

Merkez Hakem Kurulu 6 ve daha fazla hakem görevlendirdiği her müsabaka için bir gözlemci 

görevlendirir.(Küçük güreşler hariç) Gözlemci emekli olmuş veya hakemliği bırakmış 

Uluslararası Birinci Kategori, E Kategori (Süperior) ve Olimpik Kategori Hakemlerden oluşur. 

70 yaşını doldurmuş kişilere gözlemcilik görevi verilmez.  

 Hakem Gözlemcisinin Görevleri: 

 a- Federasyon temsilcisi, il temsilcisi ve baş hakemle koordineli çalışır. 

 b- Gözlemci Müsabakaların Karakucak Kurallarına uygun olarak yönetilip 

yönetilmediğini denetler 

 c- Müsabakalarda görevli tüm hakemler hakkında yazılı görüş bildirir. Bu görüşlerini 

gizli olarak en geç 5 gün içinde Merkez Hakem Kuruluna ulaştırır. Raporunu zamanında 

objektif olarak vermeyen gözlemcilere bir daha gözlemcilik görevi verilmez. 

 

  Madde 10- İl Temsilcisi:  

Güreş İl Temsilcisi ilinde yapılan tüm karakucak güreşlerinde görevlidir. Güreş İl Temsilcileri 

organizasyon kurullarının tabii üyesidir. 

 

 İl Temsilcisinin Görevleri: 

 

 a- Organizasyon kurullarının toplantılarına katılmak 

 b- Müsabaka ile ilgili malzemelerin teminine yardımcı olmak 

 c- Karakucak güreşlerinin yaygınlaşması için çalışmak 

 d- Organizasyonun düzenli bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak 

 e- İzinsiz (Kaçak) yapılacak olan güreşlere engel olmak bu güreşleri yapanları 

federasyona bildirmek 

 f- İzinsiz güreşlerde görev alan hakemleri, Cazgır ve diğer görevlileri federasyona 

bildirmek                                                     

 Madde 11- Karakucak Güreş Düzenleme Yetki Belgesi Bildirim ve Taahhütname  

Yetki belgesi müracaatı yapılırken Karakucak Güreş Organizasyonlarında güreşçiler için 

konulan para ödülleri toplamı esas alınmak sureti ile bu toplamın % 10 Güreş Federasyonu 

Başkanlığının banka hesabına yatırılır. 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. Siyası amaçlı tüzel kişiler bu tür organizasyonları 

düzenleyemezler. Yetki belgesi, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen güreşler hariç ait 

olduğu Karakucak güreş organizasyonu ile belirlenen tarih için geçerlidir. 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 il müdürlüğüne müracaatını yapmak, İl müdürlükleri ise üç gün içerisinde 

organizasyon kurulunun bu isteklerini Güreş Federasyonuna göndermek zorundadırlar. 



 

 Madde 12-Yetki belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri vermek 

zorundadır.  

 a- İl Müsaadesi     : (1 adet)=İl Müdürlüğü talep yazısı (1adet) 
 b- Taahhütname   : (3 adet) 
 c- Ödül Çizelgesi  : (3 adet) 
 d- Afiş                   : (1 adet) 
 e- Sporculara dağıtılacak toplam ödülün  %10 ‘u Federasyon payı banka 
dekontu veya fotokopisi 
     Yukarıdaki belgeleri tamamlamayanlara organizasyon izni verilmez, aksi 
yöndeki uygulamalarda disiplin kurulu talimatının ilgili maddeleri gereğince ceza-i 
müeyyide uygulanır.  
 Madde 13- Karakucak Organizasyon Kurulunun Teşkili: 
Organizasyon Kurulu, Köy düğünleri 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 Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Güreş İl Temsilcisi bulunur.  
 
 Madde14- Karakucak Güreş Organizasyon Kurulunun Görevleri: 
 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 güreş müsabakası düzenlenmesine dair hizmet ve faaliyetleri 
       yürütmek üzere toplantılar yapmak, karar almak ve karar defteri tutmak, 
 c- Karakucak güreşlerinin bu Talimatla belirtilen esas ve usuller gereğince dü
      zenli yürütülmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak, 
 d-Müsabaka afişini Karakucak Güreş Talimatına göre hazırlamak 
 e- Sahada tartının yapılabilmesi için, yeterli sayıda kantar bulundurmak, 
 f- Güreş meydanında güreşlerin yapılabilmesi için gerekli her türlü araç ve ge
     reci bulundurmak. 
 g- Güreş meydanında sağlık ekibi bulundurmak, 
 h- Güreş meydanında Emniyet tedbirleri almak, 
 
 Madde 15- Karakucak Müsabakalarına Çağrı ve Duyuru: 
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 mecburidir. 
 a- Müsabakaların yeri, tarihi, saati ve süresi, 
 b- Sıkletlerin Birinci, İkinci ve Üçüncülere  (2 üçüncü) verilecek ödüller,  
 c- Davetsiz olarak müsabakalara katılacak olan sporculara yolluk verilip veril
      meyeceği, verilecekse şartı ve miktarı, 
 d- Yazılı olarak geleceğini bildiren güreşçilerin isimleri, 
 e- İaşe ve ibate imkanlarının sağlanıp, sağlanamaması, 
 f- Müsabaka boyları, sıkletleri ve yaş grupları, 
 
 
 Madde 16- Güreş Meydanı ve Düzenlenmesi: 



Güreş meydanının; mahalli il başkanlığının himayesinde ve denetiminde, 
organizasyon kurulu tarafından aşağıda belirtilen kural ve şartlara uyularak 
hazırlanması zorunludur. 
 a- Güreş meydanı; Zemini çayır, çim, seyir yerleri dışında en az 30x30 m. 
Ölçüsünde olur. Meydanın etrafı dikensiz tel veya iple çevrilir. 
 b- Güreş sahasında, sağlık ekibi ile ambulans veya bu görevi yapabilecek araç 
bulundurulur. 
 c- Güreşçiler için güvenliği sağlanmış etrafı kapalı soyunma odaları hazırlanır. 
 d- Güreş alanı yanında veya yakınında yıkanma yerleri hazırlanır. 
 e- Meydanın içinde bir saha komiseri veya seyircilerin düzenini sağlamak 
üzere yeteri kadar görevli bulundurulur. Güvenlik güçleri ile saha komiseri işbirliği 
yaparlar. 
 f- Karakucak güreş müsabakalarının kayıt ve takip formları ile müsabaka 
cetvelleri il müdürlüklerinden temin edilir. 
 g- Karakucak güreşleri, hava muhalefeti veya zaruri sebeplerin vuku bulması 
durumunda (varsa) uygun bir salonda yapılabilir. Karar verme yetkisi, Organizasyon 
Kurul Başkanı, Baş Hakem, Karakucak Güreş Kurulu Temsilcisi, Müsabaka 
Gözlemcisi ve İl Temsilcisinindir. 
 Madde 17- Saha Komiseri: 
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. 
 Madde 18- Yetki Belgesi verilmeyen durumlar:  

Aşağıdaki davranışta bulunan güreş organizasyon kurulları ceza kuruluna 
sevk edilir. 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, 
d- Güreşçilerin yazılı izni olmadan ilan ve afişlerde isim ve resimlerini kullan
       mak, 
e- Federasyonca görevlendirilen kişilere ücretlerini eksik ödemek veya hiç 
ödememek 

 Madde 19- Güreş Ağası:  
Ağalık geleneği bulunan yörelerdeki organizasyonların manevi hamiliğini üstlenmek 
üzere ağa seçimi geleneği sürdürülür. Ertesi yıl yapılacak organizasyonun ağalık 
seçimi başpehlivanlık güreşlerinden önce yapılır. Seçilen Ağa taahhüt ettiği parayı 
organizasyon kuruluna vermek zorundadır. Ağa Organizasyon kurulunun tabii 
üyesidir. Ağa seçildikten sonra folklorik kıyafetlerini giyer 
 
 Madde 20- Cazgır: 
Güreşçileri siklet 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 imkan 
vermez ve kendiside yapamaz. Eşlemeden sonra güreşçileri seyircilere tanıtır. Resim 
satıp para ve parsa toplayamaz. Federasyonun belirleyeceği folklorik kıyafetini giyer. 
Cazgır Baş Hakemin kontrolünde çalışır. Cazgırlar kaçak (İzinsiz) güreşlerde görev 
yapamazlar. 
 Madde 21- Davulcu Zurnacı: 



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: 
  Madde 22- Hakemlerin Görevlendirilmesi: 
Karakucak güreş hakemleri mevcut minder güreş hakemleridir. Hakemler ile ilgili tüm 
hususlar Güreş Federasyonu hakem talimatı hükümlerine göre yürütülür. Karakucak 
hakemleri İl Güreş Hakem Kurulunun teklifi Merkez Hakem Kurulunun onayı ile 
müsabakaların büyüklüğüne göre yeterli sayıda hakem görevlendirilir.( Merkez 
Hakem Kurulu İl Güreş Kurulunun teklif ettiği hakemlere görev verip vermemekte 
yetkilidir.) Müsabakanın başhakemi en kıdemli hakemdir. Başhakem müsabakaların 
kurallara uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Başhakem tüm müsabakaları 
izler hatalı kararları düzeltir. Belirsiz durumlarda müsabakanın devamına karar 
verebilir. Müsabaka sonunda sonuçları federasyon temsilcisine verir. 
  
 Madde 23- Hakemlerin Görevleri: 
 a- Tam bir disiplin ve tarafsızlık içerisinde çalışırlar 
 b- Müsabakaların tartısını yaparlar 
 c- Müsabakaların boy ayrımını yaparlar. 
 d- Müsabakaları karakucak kurallarına uygun olarak yönetirler. 
 e- Baş hakemin verdiği tüm görevleri yaparlar. 
 f- Güreşleri ancak müsabaka esnasında tartışıp karara bağlarlar. Daha sonra 
           kararlar ile ilgili hiç kimse ile tartışamazlar 
 g- Güreşçilerin centilmenliğe uymayan söz ve hareketlerine asla müsaade etmezler

          
 Madde 24- Hakemlerin Kıyafetleri: 
 -Polo yaka beyaz tişört 
 -Beyaz pantolon beyaz kemer 
 -Beyaz ayakkabı beyaz çorap 
 -Sağ el bileğine mavi sol el bileğine kırmızı bileklik takarlar 
 -Sıcak havalarda şapka takabilirler 
 Madde 25- Hakemlerin cezalandırılması: 
 a-Yaptıkları hatalardan dolayı hakemler müsabakanın baş hakemi tarafından 
    müsabakadan çekilebilir. 
 b-Belli bir süre görev verilmeyebilir. 
 c-Ceza kuruluna sevk edilebilirler. 
 Madde 26- Tartı: 
Müsabaka günü saat: 08:00 ile 11:00 saatleri arasında (Baş 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 çıkar, tartılan her sporcu 
ismini yazdırarak kura’sını çeker.Tartılan güreşçinin koluna kilosu yazılır ve 
mühürlenir.Tartıda lisans ve kimlik belgesi zorunludur.Yazı ve mühürler müsabaka 
anında hakemlerce kontrol edilir ve kilo değişikliği yapanlar müsabakalara alınmazlar. 
Müsabakalardaki kilo toleransı Organizasyon Kurulunca belirlenir. Bu durum afişte 
belirtilmelidir. 



 Not: a-Başa güreşecek olan güreşçiler tartılarının başladığı saat: 08:00 den 
kuralarının çekimine kadar tartılabilirler. Başa güreşenlerin kuraları meydanda 
Organizasyonun belirleyeceği Protokol tarafından çekilir. 
          b-Baş hariç diğer boylarda güreşenlerden tartı saati bitmemiş olsa bile 
güreş yapacağı boy veya sikletin birinci tur güreşleri yapılıp bitmiş ise o siklet veya 
boyda güreştirilemezler. 
 Madde 27- Karakucak Güreşlerinde Lisans Zorunluluğu: 
Karakucak güreş müsabakalarına katılacak sporcuların Türkiye güreş federasyonu 
Sporcu Tescil Vize ve Transfer Talimatı gereği yıllık vizesi yapılmış lisanslarını 
bulundurmaları zorunludur.12 yaşından gün almamış güreşçiler için sağlık belgesi 
yeterli sayılır. Ancak nüfus cüzdanlarını veya geçerli bir kimlik belgesini göstermeleri 
zorunludur. Lisansı olup’ ta tedbirli/tedbirsiz olarak ceza kuruluna sevk edilenler 
cezalı olduğundan dolayı lisansı alıkonulanlar ceza süreleri sonuna kadar hiçbir 
yerde güreşemezler. 
 
Madde 28 - Yaş Grupları, Sikletler ve Müsabaka Süresi: 
( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu Kurul Kararı ) 
 11-14 Yaş (Minikler) 

 Sıkletler: (23-26) 29,32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66,73 ve  + 73 kg. ( 10 siklet ) 

 Süre    : 4 dakika uzatma 2 dakika         
 
 15-17 Yaş (Yıldızlar) 

 Sıkletler: ( 39-42) 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 ve + 85 kg.( 10 siklet ) 
 Süresi   : 6 dakika uzatma 3 dakika 
 
 17-20 Yaş: (Gençler)  

 Sıkletler: ( 46-50) 55, 60, 66, 74, 84, 96 ve  + 96 kg.           (  8 siklet  ) 

 Süresi   : 8 dakika uzatma 3 dakika 
 
 17-45 Yaş: (Büyükler) 

 Sıkletler: (50,55) 60, 66, 74, 84, 96 ve  + 96 kg.           (  7 siklet  ) 
 Süresi   : 10 Dakika uzatma 3 dakika 
 
  ( 96-120 kg,Baş, başaltı güreşleri süresi 15 dakika uzatma 5 dakikadır.) 
 
 17- 20 Yaş Gençler ve 17- 45 Yaş Büyükler: Kategorisindeki güreşçiler bir 
üst sıklette güreşebilirler. Başa güreşecek güreşçilerin 96 kilodan fazla gelmesi 
gerekmektedir. 
  Not: Başa Güreşecek baş güreşçilerinin 96 kg. geçmesi gerekir. Ancak, 
Kırkpınar da Baş ve Başaltında güreşenler, Türk Milli takımlarında Büyükler ve 
Gençler kategorisinde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Oyunlarında güreşenler ile 
Büyükler Türkiye Şampiyonalarında 84 kg.da ilk üçe girenler eğer isterlerse başa 
güreşebilirler.(84 Kg.dan az olanlar güreşemezler.) 
 
 Boylar: Karakucak Organizasyon Kurulları isterlerse tartı yapmadan 
güreşçileri  boylara  ayırarak organizasyonlar yapabilirler. Boy ayırımı sporcuların 
fiziki yapısı, kilosu, pehlivanlığı, dereceleri ve yaş durumları göz önünde 
bulundurularak yapılır. Boy ayrımını görevli hakemler yapar. Boy ayrımı yapan 
hakemlere; antrenör ve sporcular itiraz edemezler. İtiraz edenler müsabakalara 
alınmazlar ve ceza kuruluna sevk edilirler. 



( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu Kurul Kararı ) 
A) Geleneksel Birinci Sınıf karakucak Güreşleri: 
 Baş         : Süre 15 dakika uzatma 5 dakikadır. 
 
 Baş Altı    : Süre 15 dakika uzatma 5 dakikadır. 
 
 Büyük Orta    : Süre 10 dakika uzatma 3 dakikadır. 
 
 Küçük Orta    : Süre 10 dakika uzatma 3 dakikadır.  
   

 Deste Büyük  : Süre   8 dakika uzatma 3 dakikadır.  
 
 Deste Küçük  : Süre   8 dakika uzatma 3 dakikadır. 
  

 Tozkoparan    : Süre   6 dakika uzatma 3 dakik 

 

 Ayak               : Süre   6 dakika uzatma 3 dakikadır. 
 
           Teşvik    : Süre   4 dakika uzatma 2 dakikadır. 
 

Minik  3      : Süre   4 dakika uzatma 2 dakikadır 
 
Minik  2      : Süre   4 dakika uzatma 2 dakikadır 
 

 Minik  1      : Süre   4 dakika uzatma 2 dakikadır. 
 
( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu Kurul Kararı ) 
B) Mahalli İkinci Sınıf Karakucak Güreşleri: 
 Baş         : Süre 15 dakika uzatma 5 dakikadır. 
 
 Baş Altı    : Süre 15 dakika uzatma 5 dakikadır. 
 
 Büyük Orta    : Süre 10 dakika uzatma 3 dakikadır. 
 
 Küçük Orta    : Süre 10 dakika uzatma 3 dakikadır. 
    
 Deste     : Süre   8 dakika uzatma 3 dakikadır. 
 
 Tozkoparan    : Süre   6 dakika uzatma 3 dakikadır. 
 
          Ayak               : Süre   6 dakika uzatma 3 dakikadır  
  
 Teşvik    : Süre   4 dakika uzatma 2 dakikadır. 
 
 Minik  2      : Süre   4 dakika uzatma 2 dakikadır. 
 
 Minik  1      : Süre   4 dakika uzatma 2 dakikadır. 
Not: Güreşçilerin boy ayrımlarını yaşları,kiloları ve dereceleri dikkate alınarak     görevli    hakemler  tarafından 

yapılır. 

 
 



Madde 29 - Güreşçilerin Kıyafetleri:  
Güreşçiler pırpıt veya şalvar giyinmiş ayakları yalın olacaktır. El ve ayak 
parmaklarında, bileklerinde ve ellerinde yüzük, bilezik, kemer gibi aksesuar 
bulunduramazlar. Sağ veya sol ayak bileklerine kur’a numaralarına göre mavi veya 
kırmızı paça bağı bağlarlar Güreşçilerin vücudu yağlı olamaz. Yağlı olduğu tespit 
edildikleri takdirde müsabakalardan diskalifiye edilirler. Yağlı pırpıt ve şalvar giymek 
yasaktır. Karakucak güreşlerinde deri kispet ve beli lastikli pırpıt ve şalvar giyilemez. 
 Madde 30 - Müsabaka Metodu (Eşleme)Müsabakadan elenme ve 
klasman:  
Müsabakalar 2, 4, 8, 16, 32,  64 vs. ideal rakamlardaki güreşçi sayısıyla direk eleme 
sistemi ile yapılır.(yenilen güreşçi elenir.) eğer bir siklette 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 siklette 20 güreşçi var ise bu sikleti 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, 
yarıfinal ve final müsabakaları olarak yapılırlar. 
       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 veya bir boyda güreşebilir. 
 Madde 31- Sikletlerde Klasman (Sıralama): 
Final müsabakasını kazanan güreşçi birinci kaybeden güreşçi ikinci olur. Final 
müsabakalarında finalistlere yenilen pehlivanlar üçüncü, (iki kişi)  çeyrek finalde 
birinciye yenilen güreşçi beşinci çeyrek finalde ikinciye yenilen güreşçi altıncı, 
üçüncülere yenilenenler ise sekizinci (iki kişi) olurlar. 
 Madde 32- Müsabakalardan elenme ve klasman 
 a- Yenilen güreşçi elenir. 
 b- Müsabakaya çıkmayan güreşçi elenir sıralamaya giremez 
 c- Centilmenliğe uymayan davranışlarda bulunan, hile yapan, anlaşmalı güreş 
yapan veya bilerek vahşice davranışta bulunan güreşçiler anında hakemlerin kararı 
ile diskalifiye edilirler. Bu güreşçiler sıralamaya giremezler. 
 d- Eğer iki güreşçi birden centilmenliğe aykırı hareketten dolayı diskalifiye 
edilirse, sıralamaya giremezler bir sonraki turda eşleme değişmez rakibi hükmen 
galip sayılır. 
 e- Eğer final müsabakasında finalistlerden birisi centilmenliğe aykırı 
hareketlerden dolayı diskalifiye edilirse diskalifiye edilen güreşçiye yarı final 
müsabakasında yenilenerek üçüncü olan güreşçi ikinci olur. Diskalifiye olan 
güreşçiye çeyrek finalde yenilen güreşçi ise üçüncü olur. 
 f- Eğer iki finalist final müsabakası sırasında ikisi birlikte centilmenliğe aykırı 
hareketlerden dolayı diskalifiye olurlar ise üçüncü olan güreşçiler final müsabakası 
yaparlar. Yenen güreşçi birinci yenilen güreşçi ikinci olur. Beşinciler ise üçüncü 
olurlar. Sekizinciler ise beşinci olurlar.  
 
 
 
 
 



 Madde 33-Galibiyet şekilleri 
 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 
d- Bir omuz yerde diğer omuz dirsek mesafesi kadar yere yaklaştığı 

durumlarda  
 Not: Bazı yörelerde künde ve paça kazık gibi oyunlarda rakibi havada çeviren 
               güreşçi galip sayılır. 
 2-Teknik Üstünlükle Galibiyet: 10 puan fark 
 3-Sayı ile galibiyet: Müsabakayı 1-9 puan farkla kazanmak 
 4-Diskalifiye ile galibiyet: 
 
            a- Centilmenliğe aykırı hareketlerden dolayı diskalifiye, olan güreşçiler 
müsabakalardan     atılırlar.  Sıralamaya giremez yollukları ve ödülleri verilmez. 
            b- Üç ihtar ile diskalifiye sadece o müsabakada yenik sayılır. İhtar alan 
güreşçinin rakibine puan verilmez. 
 Not: 
- 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. 
- 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. 
- Rakibine dalan güreşçinin rakibi, yenik duruma gelerek rakibini kündeden veya 
boyunduruktan aşırsa bile ilk yenik duruma kendisi gelir ise kendisi yenik sayılır. 
  
Madde 34- Beraberlikte Uzatma: 
 a- Müsabakanın başından sonuna kadar puanlı güreşlerde normal süre 
sonunda beraberlik var ise güreş uzatmaya gider,ilk puanı (Altın puan) alan güreşçi 
galip gelir. 
 b- Müsabakaların normal süresi puansız yapılırsa normal sürede yeniş yok ise 
müsabaka yaş grupları veya boylara göre 2-3 ve 5 dakikalık uzatmaya götürülür. 
Uzatma sırasında 3 puanlık farka ulaşan güreşçi galip sayılır. Eğer 3 puanlık fark yok 
ise  uzatma sonunda puanı fazla olan güreşçi galip gelir. Şayet uzatma sonunsa 
eşitlik var ise tekrar uzatmaya gidilir ilk puanı (Altın puan) alan güreşçi galip gelir. 
 Madde 35- Yerden Kaldırma:  
Üsteki güreşçinin hiç bir şey yapmadığı ve güreşi bağladığı durumlarda hakem 
güreşçileri ayağa kaldırır. Uzatma devresinde kaldırma süresi daha kısa olmalıdır. 
Ayağa kaldırma güreşin natürleştiği durumlarda olmalıdır. Meydan hakemi güreşçileri 
ayağa kaldırmadan önce üstteki güreşçiyi çalışması için uyarmalıdır. 
 Madde 36-Yerde Başlatma: 
Aşağıdaki durumlarda güreş durdurulur ise güreş ortada parter vaziyetinde başlatılır. 

a- Yerde saha dışına çıkışlarda, 
b- Yerde sahadan kaçışlarda (İhtar verilir.) güreş yerde başlar. 
c- Alttaki güreşçinin sakatlanması hallerinde (Tedaviden sonra) 
d- Alttaki güreşçinin güreşi durdurduğu durumlarda 



 
 Madde 37- Oyunların Değerlendirilmesi: 
 1-Bir Puan: 
 a- Atak yaparak yerde rakibinin arkasına geçerek bastıran güreşçiye (rakibinin 
beş noktadan üç noktasını yere değdirmesi gerekir. Üç noktanın kontağı iki el bir diz 
veya iki diz bir el veya kafa veya iki el kafa şeklinde olabilir.) 
 b- Ayakta veya yerde rakibine nizami bir oyun yapan ancak rakibini tehlikeli 
duruma getiremeyen güreşçiye 
 c- Rakibine bir oyun yaparak payanda durumuna getiren güreşçiye,  
 d- Rakibinin altından üstüne çıkıp hakim olan güreşçiye, 

Not: Karakucak güreşlerinde risk yoktur. Oyun yapıp alta kalan güreşçinin 
rakibine 1 puan verilir. 
 2- İki Puan : ( iki puan yeniş olmayan durumlarda verilir.) 
 Rakibine ayakta ve yerde oyun yaparak tehlikeli duruma getiren ( Yeniş yok  
ise) güreşçiye verilir. 
 
 3- Üç Puan (Köprülü güreşlerde) : 
 Rakibine ayakta oyun yaparak direk yere tehlikeli durumda düşüren güreşçiye 
yeniş yok ise 3 puan verilir. 
 
 Madde 38-Yasak Oyun ve Hareketler: 

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, 
 d-  Sembol, minik, teşvik ve yıldız yaş gruplarında çift kle takmak,  
 e-  El ve ayak parmaklarını , Kol ve bacak mafsallarını (eklemlerini), faullu 
olarak bükmek, ( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu Kurul Kararı ) 

 
f-f maddesinin iptali ( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu Kurul 
Kararı ) 
 

 h-  Rakibin gözüne, kulağına, burnuna, ağzına kasten parmak sokmak, 
 ı-   Rakibini ısırmak ve tırmalamak, 
 i-  i maddesinin iptali( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu 
KurulKararı) 
 
 j-  Tek kafa tutmak,(Çift elle tutmak) 
 k- Rakibin şalvar veya pırpıtını el veya ayakla çıkarmaya çalışmak, 
 l-  Hakemin dur ikazına rağmen ısrarla dinlememek ve hakemle münakaşa etmek            

 m-  Rakibini küçük düşürecek hareketlerde bulunmak,  
 n-   Sportmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunmak, 
 o-   Müsabakalarda para toplamak veya toplatmak, 

Not: Yukarıdaki yasaklanmış oyun ve hareketleri yapan güreşçiler hakem 
tarafından uyarılır (İkaz edilir) tekrarı durumunda SARI KART’la 
cezalandırılır.Aynı müsabakada ikinci SARI kartı gören güreşçiye akabinde 
KIRMIZI kart gösterilir müsabakalardan ihrac edilir Bir hafta güreşemez.          
( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu Kurul Kararı ) 
 

 



 
 Madde 39- Faullü Güreş, Diskalifiye ve İhtar 
Müsabaka esnasında, iki güreşçiden herhangi biri, aşağıda belirtilen hareketlerden 
birini hakemin ikazına rağmen devam ettirirse ihtar verilir. Müsabaka boyunca 3 ihtar 
alan güreşçi yenik sayılır. 
 a- Devamlı kafasını dayayarak rakibinin güreş yapmasını engelliyorsa,  
 b- Bir veya iki eli ile rakibinin kemerini tutarak rakibini kendisine yaklaştırmıyor 
ve kendiside oyun uygulamayıp devamlı bekletiyorsa, 
 c- Devamlı bilek tutarak rakibinin oyun yapmasını engelliyorsa, güreşi 
çirkinleştirecek şekilde devam ediyorsa. 
 d- Sahada rakibine karşı hiç direnç göstermeyip sürekli geri, geri gidiyorsa, 

e- Faullü ve pasif oyalama güreşi yapıyor ise 
 f- Sürekli saha dışına (seyirci içine) kaçıyor ise  
Bu gibi durumlarda meydan hakemi güreşi durdurup pasif güreşçiyi uyarmalıdır. Eğer 
hakemin ikazlarına uymuyor ve aynı hareketlere devam ediyorsa meydan hakemi 
müsabakayı birlikte yönettiği masa hakeminin de onayını alarak ihtar verir. 
Not : Yukarıdaki yasak oyun ve hareketleri yapan güreşçiler Baş hakem ve Orta 
hakem kararı ile KIRMIZI kartla cezalandırılır. Güreşçi ihraç edilir İki hafta 
güreşemez.  
( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu Kurul Kararı ) 
 
 Madde 40- Müsabakalardan Atılma: 
Aşağıdaki davranışları yapan güreşçiler Karakucak Kurulu Üyesi ,Federasyon 
Temsilcisi, Orta Hakemi, Baş Hakem, Hakem Gözlemcisi, istişaresi neticesinde 
müsabakalardan diskalifiye edilir. ve Tedbirli olarak Disiplin  kuruluna sevk 
edilirler.           ( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu Kurul Kararı ) 
 
 a- Şike yaptıkları tespit edilen güreşçiler  
 b- Sebepsiz olarak müsabakayı yarıda bırakan sporcular. 
 c- Rakibine kafa vuran, tokat atan ve yumruk vuranlar. 
 d- Müsabaka anında ve sonunda seyirciye karşı sporculuğa yakışmayan 
hareketlerde bulunanlar. 
 e- Hakem kararına uymamak, moral verici nara dışında rakibi ile konuşmak, 
rakibe, hakemlere ve yöneticilere küfür edenler. 
  f- Ciddi güreş yapmayanlar, rakibinden hiç zorluk görmeden pes edenler, 
hakemin ikazına rağmen oyalama güreşine devam edenler, müsabakanın devamına 
engel olanlar  veya kura gereği olarak eşleştirildiği eşi ile hiç güreş yapmadan sahayı 
terk edenler.                                                                        
 g- Kasten rakibine vuranlar, tekme atanlar, rakibine ve hakeme tükürenler, 
ahlaka aykırı harekette bulunanlar. 
 h- Soyunma yerlerinde giyinmeyenler, spor ahlak ve adabına uygun hareket   etmeyenler 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Madde 41-Sakatlık ve Tedavi Süresi: 
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 

 
 

 Madde 42- Karakucak Güreşlerinde Yolluklar: 
 
Güreş Federasyonu tarafından görevlendirilerek isimleri organizasyon komitesine 
bildirilen hakemler, Federasyon temsilcisi, Hakem Gözlemcisi, İl Temsilcisi ve 
karakucak kurul üyelerine yol ücreti ve günlük masrafları ödenir. Bu kişilere bir günlük 
masraf için ödenecek miktar birinci derece Devlet memuruna ödenen günlük harcırah 
yevmiyesinin deplasmandan gelenler için 10 aynı bölge personeli için 8 katından az 
olamaz. Diğer görevlilere  beş katı ödenir. 
Gerek ödüllerin ve gerekse yollukların kesintisiz verilmesi Federasyon Temsilcisi ve İl 
Temsilcisinin denetiminde yapılır. Hakem ve görevli ücretleri Başaltı ve Baş güreşleri 
başlamadan ödenir. 
 Madde 43- Cezalar: 
Güreşçiler, hakemler ve yöneticiler talimata aykırı hareket ettikleri takdirde TGF 
Disiplin Talimatının ilgili madde hükümleri doğrultusunda cezalandırılırlar. 
 
 Madde 44- Güreş federasyonundan izin alınmadan yapılan güreş 
organizasyonunda görev alanlar tespit edildiği takdirde disiplin kuruluna sevk edilerek 
ilgili talimat hükümlerine göre cezalandırılırlar.  
 

Madde 45- Yürürlük:  

Bu Talimat  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu internet sitesinde yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer ,  

 
 
 Madde 46- Yürütme: 
 Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı yürütür. 
 
 Talimatta Yer Almayan Hususlar: 
Bu Talimat’ta yer almayan herhangi bir husus ve yürürlükte karşılığı belirtilmeyen 
cezai yaptırımlar hakkında karar alma yorumlama yetkisi Federasyon Yönetim 
Kuruluna aittir. 
 
 
 

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 


