
TüRKiYE GüREŞ FEDERASYoNU KARAKUCAK Günrşi vn uüsenaxı
r.ı,r,iııırı

ninixci nöı,üır
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (l) Bu Talimahn amacı, minder güreşine kaynak teşkil eden ve senelerce

mahalli usullerle yapılan Karak,ıcak Güreşini tarihi çrglsİ içerisİnde, ülle dızelnde disiplin
altına alarak bu sporun kurallanyla yapılmasını saglamalİtır.

Kapsam

. MADDE 2 - (1) Bu Talimat, ülke diizelnde di.izenlenecek tiim Karakucak Güreş
organizasyonlanna ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (l) Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Ek 9 uncu

maddesi ile 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazeie'de yayımlanan nutr.r,, spo,
Fede_rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik iıtikiımıeri ile-01.10.2014
tarihli ve 29l36 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürii'|üğe giren Türkiye Giireş
Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırİanmıştır.

Tanrmlar
MADDE 4 - (1) Bu Talim atta geçen;
a) Bakanlık
b) Goıel Müdiirlfü
c) Federasyon
ç) Hakem Gözlemcisi
d) Merkez Hakeın Kurulu
e) Hakon Gözlernciler Kurulu
0 İı Müdiirü

Müdiirünü,
g) İlçe Müdtlrü

Müdürünü,

ğ) Organizasyon komitesi
Müdiirlüği,inden yetki belgesi alarak 5 ttizel kişiden ol
Kurulunu,

h)İl Temsilcisi
temsilcisini,

ı) Ağa
manevi hamiliğini üstlenen kişiyi,

i)Cazgır
söyleyerek seyirciye takdim eden kişiyi,

j) Davul ve Zumacı
ile giireş havalan çalan kişileri,

k) Geleneksel Organizasyonlar
organizasyonlan,

l) Birinci Sınıf Organizasyonlar
organizasyonlan,

: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
: Spor Genel Müdürlüğünü,
: Türkiye Giireş Federasyonunu,
: Hakemleri denetleyen kişiyi,
: Merkez Hakem Kurulunu,
: Hakeın Gözlemciler Kurulunu,
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl

: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe

: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
uşan Karakucak Güreş Organizasyon

: Tiirkiye Gtireş Federasyon İl

: Diizenleııecek organizasyonun

: Pehlivanlan boylanna göre maniler

: Organizasyonlarda dawl ve zuma

: Aralıksız l0 yıl yapılan
\.Aralıksız 5 yıl yapılan
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m) Mahalli Organizasyonlar
olmayan güreşleri, organizasyonlan,

n) Düğiln, Balram ve Şenlik Organizasyonları
yapılan Organizasyonları,

ifade eder.

Geleneksel ve birinci sınıf

Düğün, Bayram Ve Şenliklerde

ixiNciBöLüM
Esas llükümler

Karakucak Güreş Kurulunun kuruluşu ve çalrşması
MADDE 5 - (1) Karakucak Güeş Kurulu ve Kurul Başkanı Federasyon Başkanın teklifi,

Ytlrytim kurulunun onayı ile atanrr ve Karakucak giireşinin yapıldığı illerden seçilen en az 7
üYeden teŞekkül eder. Kurul Başkanının çağnsı iizerine toplanır. kararlar mevcut üyelerin
yandan bir fazlasıyla alınır. Alınan kararlann eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Karakucak Güreş Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 6 - (1) Karakucak Giireş Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) TilrkiYe genelinde yapılacak Karakucak Güreşlerinde sorumlu olduklan illerde resmi

görevli olarak bulunmak ve güreşlerin karakucak Talimatına uygun olarak yapılmasını
sağlamak,

b) karakucak Güreş organizasyonlannda Talimat hiikiimlerinin uygulanrp
uygulanmadığını takip etmek,

ç) Organizasyon Kuruluna yardımcı olmak,
d) Ceza Kuruluna sevk edilen gi.ireşçi, antrenör ve hakernlerin ceza işlemlerini takip

etmek,

_ _ 
e) Karakucak Giireş Organizasyonları kurallarında yapılacak değişiklik tekliflerini

değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
f) Itirazlan inceleyerek karara bağlamak,
g) Karakucak giireşlerinde görev alacak görevlileri belirlemek.

Karakucak Güreş Kurulunun görev süresi
_ MADDE 7 - (l) Karakucak Güreş Kurulu yeni Federasyon Başkanının seçilmesine kadar

devam eder.
(2).Ifurakucak Güreş Kurulu Üyeliği şu durumlarda sona erer;
a) Uyanin istifa etmesi,
b) Federasyon Başkanının isteği,
c) uyenin özürsiiz 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 h_-er giıreş için bir Federasyon Teılrsilcisi
görevlerıdirilir.

(2)Temsilcinin görev ve yetkileri şunlardır;
a) Organizasyonrın zımacına uygun bir şekilde yiirütiilmesini sağlamak,
b) Müsabakalann talimata uygun olarak yıı'rtıttılmesini sagümak ve organiza.yona

yardımcı olmak,
c) Müsabakalann dev_amı 

_ 
süresince gördüğü noksanlık ve aksaklığ bir raporla

Federasyon Karakucak Giireş Kuruluna sunmak, \.,
_._Ç) 

OrganizasYon Kurulu ve müsabakalarda görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer 
:

görevliler ile gerekli toplantılan yapmak, mtısabakaünn en iyi şekiide yurtittı[fiesi hususunda
önlemler alınmasını sağlamak, - 
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d) Müsabaka sonunda söz konusu futanak ve raporlan bir dosya halinde Federtısyona
iletmek,

e) Afişte belirtilen ödüllerin eksiksiz ödenmesini sağlamak.

Hakem gözlenıcisi
MADDE 9 - (1) Hakern Gözleınciler Kurulu lO veya daha faz|a hakernin

görevlendiri|diği müsabakalar_için bir gözlonci görevlendirir. Gözlemciler Federasyonun hakem
gözlemcileri arasından, Karakucak Güreşleri hakkrnda bilgisi olan ve Karakucak ııaı<emıigi
yapmış olanlardan seçilir. 70 yaşını dolduran gözlemcilerin görev süresi sona erer.

(2) Hakon gözloncisinin görevleri şunlardır;
a) Gözlernci müsabakalann karakucak Giireşi kurallanna uygun olarak yönetilip

yönetilmediğini denetlemek,
b) Müsabakalarda görevli tüm hakemler hakkında yazılı görüş bildirmek ve bu görüşterini

en geç 3 gün içinde Hakem Gözleınciler Kııruluna ulaştırmak.
(3) Raporunu zamanında ve objektif olarak hazırlayıp vermeyen gözlemcilere bir dahagözloncilik görevi verilmez.
(4) Hakem Gözlemcisi aynı zamanda Federasyon gözlemcisidir.
(5) Hakern Gözleıncisi hakemlerin kararlanni kanşamaz ve hiç kimseye görüş

bildiremezler.

ıl temsilcisi

. Yı{)DE 10 - (l) Giireş il Temsilcisi ilinde yapılan tüm Karakucak Güreşlerinde
görevlidir. Gtireş İl Temsilcileri organizosyon kurullannın Übii üyesidir.

(2) İl Temsilcisinin görevleri şunlaİdır;
a) Organizasyon kurullarının toplantılanna katılmak,
b) Müsabaka ile ilgili malzemelerin teminine yardımcı olmak,. c) Karakucak Güreşlerinin yaygınlaşması için çalışmak,
ç) Organizasyonun diizenli bir şekilde yapılmaİına yardımcı olmak,
d) Federasyonun ve İı Mtıdtırıtıgünün bilgisi dışında izinsiz (kaçak) yapılacak olangüreşlere engel olmak ve bu giireşleri yapanları Federasyona bildirmek,
e) Izinsiz güreşlerde görev alan hakemleri, cazgt ve diğer görevlileri Federasyona

bildirmek.

Karakucak güreş düzenleme yetki belgesi, bildirim ve taahhütname

^ . 
MADDE l l - (l ) Yetki belgesİ müracaatı yapılırken Karakucak GüreşOrganizasYonlanıda güreŞçiler için konulan para ödülleri topİaını esas alınmak sureti ile butoplamın geleneksel birinci sınıf, düğün, bayram ve şenlik güreşleri için % 5'i GüreşFederasyonu Başkanlığının baıka hesabına vatı;lır.
(2) Güreş Federasyonu na;kanılslnlan_ yetki belgesi almak için Giireş FederasyonuBaşkanlığı hesabına yatınlacak miktar odtıllerden kesileı-ıez. kamu kuruluşu ve belediyeler,siyasi amaç taşımayan gerçek r: \"1y tüzel kişileri, spor kulüpleri, .oryuı u,,uçli a.."ı.ı", u"sendikalar bu talimat ÇerÇevesinde Karakucak Gtıreş Müsabakıarı aİzenıe|euiıi.ı".. 

- 

siyu.iamaçlı tüzel kişiler bu tiir oıganizasyonlan dilzenJeyemezler.
(3) yetki belgesi, hava muhalefeti nedeıriyle ertelenen güreşler hariç ait olduğuKarakucak Güreş Organizasyonu ile belirlenen tarih için geçerlidir,
(4) Aynı Karakucak Güreş Organizaryo.,rnu uiaen fazla tüzel kişinin talip olmasıhalinde, bunlardan birini tercih ve iespiie Gtıreş Federasyonu yetkilidir. org-ir".y"rİ«*oıu,20 gün ewel bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor iı üıiatıritigtın" .tı.uiuui;,';;, iiMüdürlükleri ise üç gün içerisinde organizasyonkurulunrn t, ij.u".inl otii"İr"al.irv"**göndermek zorundadırlar.



(5) yetki belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır;
a) Gençlik ve Spor il Mtıdtırliıgiı Müsaadesi (1 adet),
b) Taahhütname (3 adet),
c) Odül Çizelgesi (3 adet),
ç) Afiş (1 adet),
d)sporculara dağtılacak toplam ödülün %5 Federasyon payı banka dekonfu veyafotokopisi.
(6) Bütiirı bu belgeler Fedeıasyon tarafından kontrol edilir. Talimata uygun ise izin veri|ir.(7) yetki belgesi alınmadan. afiş basılıp dağıtılamaz. Afişteki ttim ilanlar karakucakTalimatına uygun olmak zorundadır. 

-ıalimata 
,"yr";y* tiim hususlar (ilan edilse bile)müsabakada uygulanamazlar.

. 
(8).Yabancı sPorcu güreŞtirmek 

_isteyen organizasyonlar Federasyondan izin almakzorundadırlar. yabancı sporcular tartıda tiıke ıii-slu.rn, ve kimliklerini ibraz etmekzorundadırlar.

, (9l Yyka$aki belgeleri tamamlamayanlara organizasyon izni verilmez, aksi yöndekiuygulamalarda Disiplin Kurulu Talimatının ilgili i"aa-"ıJJ g"..İirr"""LT"*"yy,o"
uygulanır.

Karakucak Organizasyon Kurulunun teşkili
MADDE 12 - (1) Organizasyon 

.Kurulu, bayram, düğün ve şenlik giireşleri dışındaKarakucak Güreş organizasyonlan dılzenlemek" i,izere kuruluı. Bu Kurul, GüreşFederasyonundan vetki belgesi almak iieere mahalli mtiltl amirine bildirimde bulunan tiizelkiş.iler arasından seçilen en L s kişd"n oluşur. B; Kurui;; Giireş Federasyonu il Temsilcisi veo ilde var ise Karakucak Güreşi Kurul üyesi olmut ,o-nJuar..

Karakucak Güreş Organizasyon Kurulunun görevleri

Y{PDE 13 - (l)Kaıakuc*.Cy.ş Organizasy8n Kurulunun görevleri şunlardır;a) Ilk toplantısında kendisini oluştura.ı tiizel kişilerin Güreş Federasyonundan almışolduğu Yetki belgesini ve Karakucak Ctıreİleri atir"rİ"-l'uıoirim belgesini g.rmek ve bunlarıilk toplantı tutanağında belirtmek,
karakucak Güreşlerinin bu Talimatla belirtilen esas ve usuller gereğince düzenliyürütülmesini sağlamak iizere gerekli tedbirleri almak,

c) Müsabaka afişini Karakucak Giireş Talimatına göre hazırlamak,
ç) Sahada tartının yapılabilmesi için, yeterli suyrdİkanta. brlundurmak,

or,*or*İ,I"u 
meYdanında giıreşlerin yapılabilmesi İçin gerekli h* tİİ araç ve gereci

e) Giireş meydanında sağlık ekibi bulundurmak,
f) Güreş meydanında emniyet tedbirleri almak,
g) Müsabakalan görllnttilü olarak (videoya) kaydetmek,

Karıkucak müsabakalarrna çağrı ve duyuru
MADDE 14 - (1) Karakucak Giırİş Müsabakası düzenıeme yetki belgesi alındıktan sorıramüsabakalann ilanı; basın, televizyon, eI'ilan, afiş r. v-ı, davetiye ile yapılır. İlanda (afiş)aşağıdaki hususlann belirti lmesi zorunludur;

:] Yfİ:alakalann yeri, tarihi, saati ve siiresi,
b) Sıkletlerinde ilk üçe girecek sporculara verilecek ödüller,

,"ıı"""?.?lJil'l,Xojl;f; 
rntısauaı<alara-katılacak oıu,,poİ"rı*.ioııuk veriıip,veriıem6yeceqi,

İl l:,]:.'g".*eleceğini bildiren güreşçilerin isimleri, ,. \'



e) Müsabaka yaş guruplan, sıkletleri ve tolerans.

Gireş meydanı ve düzenlenmesi
MADDE 15 - (1) GüreŞ meYdanının Organizasyon Kurulu tarafından aşağıda belirtilenkural ve şartlara uyuIarak hazırlanması ,o.nlra"*; -- '
a) Güreş meydanırun, zemini çayır, çim, seyir yerleri dışında en az 30x30 m. ölçüsiindeve etrafi dikensiz tel veya iple çewili olmalıdr,-
b) Giireş sahasında" sağlık ekibi ile ambulans veya bu görevi yapabilecek aıaçbulundurulmalıdır,
c) Güreşçiler için güvenliği sağlanmış etrafı kapah soyunma odalan hazırlanmalıdır,
g) Gtlreş alanı yanında veya yakınında yıkanma yerleri hazırlanmalıdır,
d) Meydanm içinde bir,saha komiseri veya seyi.ciieriı diizenini sağlamak üzere yeterikadar görevli bulundurulmalıd.ır 

.ve 
güvenlik eilİı"i 

-iü'."h" 
komiseri işbirliği yapmalıdır,

. ... ... .:) Karakucak Giireş Müsabakalannın kğıt ve ıakip formları ile mtisabalİu İ",l,.İı.ı ııMüdürlükIerinden teınin edilmelidir,

, (2)- Karakucak Gıireşleri, hava müalefet i veya zarui sebeplerin vuku bulmasıdurumunda (vaısa) uygun bir salonda yapılabilir. r.u. ul.n," ye&isi, organizasyon Kurulu veFederasyon Temsilcisinindir.

MADDE l6 - (t) Saha komiseri Organizasyon Kurulu tarafından görevlendirilir. Sahakomiseri seyircilerin kendilerine 
. 
ayrılan" 

'.;i;id; 

oi.-uı*n,, sahaya girmeınelerini,

3JğŞ-''""* 
disiPlin ve düzen iÇinje yıırtitılhesini gtır"nıit gtır"uıiı".ı İİ" işiİ.İİ'Jİy"p"."t

Yetki belgesi verilrıeyen durumiar
.- . MADDE 17 - (l) Aşağdaki davranışta bulunan Giireş organizasyon Kurullan CezaKuruIuna sevk edilir ve kendilerine bir sonraki y,l ;;;;;;y"" verilmez.

a) Asılsız ilan vermek ve afiş yaptırmak,
b) Müsabakanın yapıldığı meydanda gerekli emniyeti sağlamamak,
c) Ilan edilen ödül ve yollukları.ödem-emek, 

"krİk 
,;y" taksitle ödeınek,

ç) Güreşçilerin yaz.uı izni g]TudT ilan ve afişlerde iii. u" .".i-]"inikullanmak,
d) Federasyonca görevlendirilen kişilere tıcreiüni 

"t.it 
oa"-"t veya hiç ödememek,e) Müsabakalarda yeterli sağlık ve güvenlik gOrevİİJ bulundurmamak.

saha komiseri

Güreş ağası

Cazgır

MADDE l8 - (1) AğaIık açık.artırma usultine göre yapılır. Ağalık seçimi ağır sıklet (baş)gtireşlerinden önce açık artırma usulüyle yupırr. açrıi u.t,kudu 
"n-ytık."t'u.o"ıi ,*.. ui, yısonraki yılın güreş ağası oıur... seçiıen 're" ;;* ""ttiği 

- 
ağalık ücreti ağalık seçimisonuçlandıkıan sonra seçilen ağa i,e oiganizar;"" kr*i; ara.s,nda yapıIan taahl-ıütnameye göreöder, Ağa bir yıI sonraki ornuniru"yon ir*ı** 

"uiil}"liai.. ngu seçi|dikten sonra folklorikkıyafetini giyer.

MADDE l9 - (l ) Giireşçileri sıklet ve boylanna göre maniler söyleyerek seyircileretakdim eden kişidir. Cazgır ı.i.ıit k*,'i.i.**rİ#İr,*an verilir. Kim|ik kartı oı.uy*cazgıra görev verilmez. cazgır hiçbir zaman haysiyet kıncı, zedeleyici mahiyette manilersöyleyemez, Karakucak oüres mgydanlndu ,iyu.l pi.tiiJ, *tıu. yapmı§ına imkan vermez ve-- .kendisi de yapamaz. Eşlİmeden sonra güreşçileri sevircileıtopıayamaz. i,.a**y,]",""i.ıi,ü;y;;";i' iJık;;ş'-,i,,#İ,j1-1İ;}.:HİW,h:İ';
kontroltinde çalışır. ba,gırlar l."İİt-İİ.i"'r"#*'İİ.uİİJj'*or.v yapamazlar. Cazgr çeyrek

\
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İı;il|;il';İffi:"*ff:;,iilr*"ırken bir sponsor ve kulüp ismi anons edebilir, baş pehlivanlan

Davulcu zurnact

üçüNcü BöLüM
Müsabaka İıe iıgıi Hükümter
Karakucak Güreş Kuralları

Hakemlerin görevlendirilmesi
MADDE 2I - ( l ) Karakucak-güreş hakemleri. Karakucak kural|anru bi'en mevcutminder hakemleridir. Hakemler iıe ilgif tii; ır"rr.l".'ö*.ş Federasyonu Karakucak HakemTalimatı hükümlerine uöre vffişi|li1. "ç-.k".;k h.k;i;, il Güreş Hakem Kurulun* t"tıinve Merkez Hakem Kıirulunun onayı ile belirlenir. ],,ın.i iı it;'ir-irrlr'ijiTi."nirlhakemlere görev verip vermeınekte 

-yetliııai..'e;İ"k.; 
mtisabakaların kural|ara uygun olarakYürütiİlmesinden sorumludur, Başhjem .tl,r;;İ;;; izIer haıalı kararlan dtızeit-ir. Beıirsizdurumlarda müsabakanın devamına karar verebillr. lr,ıiJbaku 

"or*du, tartı cetvelleri, eşlemecetvelleri ve müsabaka sonuçüannı Federasyon İ".jlJ.İr" 
'".lim 

eder

Hakemlerin görevleri
IIADDE 22 -(l) Hakemlerin görevleri sunlardır:
a) Tam bir disiplin ve tarafsızlıf iç.riri"j.lrl,İ.ut,
b) Müsabakaların tartrsrnı yapmak,
c) Müsabakaları karakucak kıırallanna uygun olarak yönetmek,
ç) Başhakemin verdiği tiim görevleri y;p.;," 

**'
d) GüreşIeri ancak müsabaka .rnu.,nir''*,ş,p karara bağIamak ve daha sonra kararlarile ilgili hiç kimse ile tarıışmamak.
e) Giireşçilerin centilmenliğe uymayan söz ve hareketlerine asla müsaade etmemekf) Tartı saatinden mtlsabakaların ro;r.rk;j;;;;aka alanında bulunmaktıı.

_Il_akemlerin kıyafet ve gereçleri

Y{PDE 23 - (1) Hake;lerin kıyafet ve gereçleri şunlardır;a) PoIo yaka beyaz lişört,
b1 Gri pantolon siyah kemer,
c] 

Şivalı aıakl<abı kolu renk çorap,
ç) Mavi ve kırmızı bileklik,
d) Sıcak havalarda şapka,
e) Kronometredir.

MADDE 20 - ( l ) Karakucak Gtireşlerinde davulcu zumacı bulundurmak zorunludur.Dawlcular ve zumacılar yöıenin m;at ı.,yiöii"}ri;i;;r'.. r" 
"-*rnn 

kontroliinde çalışıılar.

HakemIerin cezalandrrrlmasr
MADDE 24 - (1) Hakemler:

o"ur"oİ)o]uo"o1an 
hatalaıdan dolaYı hakemler müsabakanın başhakemi tarafinda müsabakadan

( \
".: {

t1i

','""'ıİ

b) Belli bir süre görev verilmeyebilir,
c) Ceza Kuruluna sevk edilebiİirler.



MADDE 25 - (l ) Müsabaka günü saat 08:00 ile l l:0O saaıleri arasında (ağır sıkletgüreŞÇiIeri hariÇ) Federasvonun 
.görevİendirmiş oldugu nuı..,nı., tarafından belirlene-n saatlerarasında yapı|ır.(Tartı saaii ve sıiiesj için org;iz;;y;irni p.og.u,n, ve kalılacak sporcu sayısldikkate alınır. HakemIer dışında yapııun ta.tııİ, g.o.^ira]..ir;,l*,i". v.ii'r.r"iyJŞ"şçlı.,müsabakaya alınmazlar, ctre,s!1,1artı{" ;;"'i;;;;;rpıt i|e çıkarlar. 1bun'ai içii toleransverilmez; Tartılan her sPorcu ismini yazdırarak ı.r.*,nİ çJı,... ru.t,ou ıi.-.lJ'1iiiiı.'l.ıg..izorunludur. Müsabakalardak; tolerans O.g,n;;^;;;;J;r.a belirlenir ve afişte ilan edilir.(2) Ağır sıklete (basa) giireşeceliolan gıır.şiı..'i*,ı*ının başladığı saat 08:O0.denkuralannın çekimine kadal tantlabilirı*. ağ" 

-liti"ie 
gtiıeşenlerin kura|arı meydandaOrganizasyonun belirleyeceği pıotokol'-"r,ra"İ-İ.tİİ"İİİİ..

(3) Ağır sıklet hariç diğer skletlerde cü."fi;;;;ı saati bitmiş ise güreştirilemezler.(4) Ağır sıklet haric tüm.sıkIetlerdJ.şL;;;İ;;';p"rculann tartı sırasında çektiklerikuralara göre yapıIır, Ancak ağır r,ı.ı.' eü..iiiı.i t., * ı*]" ayrı kura çekerler.

Karakucak güreşlerinde lisans zorunluluğıı
MADDE 26 - (l) KuT,T"t cıir.ş mtiruüiu|anna kaıılacak sporculann yı|lık vizesi

§İ:lfil.['Jl'"şnı 
ve kimlikıeri,i u,ı*a-,-i"ı""*';";;;;?i,,"^"'.#u,İ.İİİİ[. *,"

Tartı

YıldzIar
Sıkletler
Süresi

Minikler
sıkletler
Süre

,ü...i 
Kr"rkr"ak güreşIeri organizasyon çeşitleri yaş gruplan, sıkletler ve müsabaka

_ }IADDE27-(l)GetenekselGüreşler: Enaz I0vılBu e*:ü:i 
- j '' ";,i_ -;1 -''l;;,,'i; - ';.'." '*';,ujl'.:'*t,11|j'- -i.,-,,lTff:

.rro.,.|u'u"'r 
(18-45 YaŞ l7 yaŞ aoı<to" ra|olu 1 oİ-c"oçı.., (18-20 yaş ız vritı.to"

Sıkletler : (50-55). 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90 ve (90- l 30) kg (9 sıklet)Süresi : 8 dakika beraberlik ."";;;;;;;;) or- ,'- galip (All1n puan.}130 kiloların süresi l0 dakika beraberlit *r"ra" rr]i{#puan alan galip (Altın puan)

: (16-17 yaş 15 yaş doktor raporu)

: 6 dakika beraberlik sonunda uzatmaa. pr- J- g"f;p İaİr,n pr-l
: (12-14 yaş 11 yaş doktor raporu)

: 4 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan "l- İ"jİp taİt," pranl
(2) - Birinci sınıf güreşler: En az 5 yıI aralıksız o|arak diizenlenen güreşlerdir. Bugüreşlere organizasyon kurulunun talebi üzerine teknik ve ekonomik imkanlann uygun olmasıhalinde Federasyon tarafindan grlerıeksel o.g*iru-.|* iri" a.ır"ri ,li'ıJuilxwlüı 

uJ6ut' L'

.uro.uİu'o""r 
(18-45 YaŞ l7 YaŞ doktoİraporu 1re G"o!ı"", tı*-zo vaş 17 yaş doktor

Sıkletler : (50-55).60,65, 70. 75. 80. 90 ve (91-130) kg (8 sıklet)Süresi : 8 dakika beraber'ik sonunda ,r;"il;; rlan galip (Alttn puan)l30 kilolann süresi l0 dakika beraberlik.onund;;;;;;puan alan galip (Altın puan)

Yıldzlar
sıkletler
Süresi et)

puarı)

: (l6-17 yaş 15 yaş doktor raporu)
, Çl19) 15, 5_0, 55, 60, 65, 7 0,75; 80 ve (s0_ ı 00) kg ( l 0 sıkl
: 6 dakika beraberlik sonunda uzatmada puaırı 

"l* İ"İİp raİİ"



: (12-14 yaş ll yaş doktor raporu)
: (25-30), 35, 40, 45,50, 55, 60, 65,70, (70 -85 ) kg (10 sıklet )
: 4 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan)

(3) - Mahalli güreşler: Geleneksel ve l.sınıf olmayan giireşlerdir.
Büyükler (18-45 yaş 17 yaş doktor raporu ) ve Gençler: (1&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 uzatrnada puan alan galip (Altın puan)
130 kilolann süresi 10 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip 1altın puan)

Yıldızlar : (16-17 yaş 15 yaş doktor raporu)
Sık|etler : (35-a0),45,50,55, 60 65,70,75, 80 ve (80-100) kg (10 sıklet)Süresi : 6 dakika berabeılik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan)

Minikler : (12-14 yaş 11yaş doktor raporu)
Sıkletler : (25-30), 35,40,45,50, 55,60, 65,70,(70 -85 ) kg (10 sıklet )Süre : 4 dakika beraberlik sonunda uzatrnada puan alan galip (Altın puan)

(4) - Düğün bayram ve şenlik güreşleri: Düğiin balram ve şenliklerde yapılan
güreşlerdir.

Büyükler (18-45 yaş 17 yış 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 si,iresi 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 l1 yaş doktor raporu)
Sık|etler : (25-30), 35, 40, 45,50, 55, 60, 65, 70, (70 -85 ) kg ( l0 sıklet )Süre : 4 dakika beraberlik sonunda uzatmada puan alan galip (Altın puan)

Not: Geleneksel, birinci sınrf, mahalli ve düğiin bayram ve şenlik giireşlerinde
organizatörler Yıldızlar ve Minikler kategorisi sıkletlerinde azaltma yapabilirler.

Gençler ve Büyükler kategorisindeki güreşçiler bir üst sıklette güreşebiIirler.
Ağlı sıklette güreşecek güreşçilerin 90 kg'ı geçınesi gerekiı. Ancak, Kırkpınaı'da Baş ve

Başaltında güreşenler, Türk Milli takımlannda Büyiıkler U23 ve Gençler kategorisinde Avnıpa,
Dünya ve Olimpiyat Oyunlarında gi,ireşenler ile Büyükler Türkiye Şampiyonalannda 84 ve 86
kg'da ilk üçe girenler eğer isterlerse başa giireşebilirler. (84 kg'dan az olanlar giireşemezler.)

MADDE 28 - (1) Federasyonun yapacağı Minikler, Yıldızlar, Gençler, U23 ve Büyükler
Türkiye birincilikleri her yıl Federasyonun yayımlayacağı Talimatlar doğrultusunda yapılır.

MADDE 29 - (1) Karakucak Giiıreşleri tiim Tiiıkiye'de baştan itibaren pıpılı olarak\:..
yapılacaktır.

Minikler
sıkletler
Süre

i ı.



Güreşçilerin kryafetleri
MADDE 30 - (l ) Giireşçilerin pırpıt giyinmiş ayakları yalın oluı, el ve ayak

parmaklannda, bileklerinde ve ellerinde yüzük, bilezik, kemer gibi aksesuar bulunmaz. sağ veya
sol ayak bileklerine kura numaralanna göre mavi veya kırmı zı paçabağı bağlıdır.

(2) Güreşçilerin vücudu yağlı olamaz, yağlı olduğu tespit edildiği takdirde
müsabakalardan diskalifiye edilirler. Yağlı pırpıt giymek yasaktır.

(3) Karakucak Gtireşlerinde deri kispet ve beli lastikli pırpıt giyilemez. Ayrıca kasnak içi
ve dışı muşamba veya deri olamaz.

Müsabaka metodu (eşleme), ınüsabakadan elenme ve klasman
MADDE 31 - (l) Müsabakalar 2,4,8,16,32, 64 vs. ideal rakamlardaki güreşçi sayısıyla

direkt eleme sistemi ile yapılır ve yenilen güreşçi elenir. Eğer bir sıklette gtırİşçi sayısı ideal
rakamlarda değil ise, bu rakamlara ulaşmak için ön eleme müsabakalan yapılır. Eşlemeler tartı
sırasında çekilen kura sırasına göre yapıhr. Ön eleme müsabakalan en büyük numaralardan
(alttan yıkanya doğru ) başlayarak eşlenir.

Ornek: Bir sıklette 20 güreşçi var ise bu sıkleti ön eleme müsabakasıyla 16 ideal sayrsına
indirmemiz gerekmektedir. .l!!:14,, .!ğ!ğ, 17-18 ve 19-20 numaralı güreşçileri gtireştirilerek
güreşçi sayısı 16 ya indirilir. Bundan sonra müsabakalar tek eleme sisteıni ile tevam edeı.
Müsabakalar l/8, (sekize indirme) çeyrek final, yarı final ve final müsabakalan olarak yapılır.

Eğer bir sıklette üç giireşçi var ise bir no'lu güreşçi ile iki no'lu gtıreşçi mtıiabaka
yaparlar. yenilen güreşçi üçiincü olur. Galip güreşçi ile üç no'lu güreşçi final müsabakası
yaparlar.

Not: Bir güreşçi sadece bir sıklette güreşebilir.

Sık]etlerde klasman (sıralaına)
MADDE 32 - (1) Final müsabakasını kazanan giireşçi birinci kaybeden güreşçi ikinci

oluı, yanfinal müsabakalannda finalistlere yenilen sporcular üçüncü, (iki kişi) çeyıek finalde
finalistlere yenilen sporcular beşinci (iki kişi),çeyrek finalde yenilen diğer iki sporcu yedinci
olurlar.

Müsabakalardan elenme ve klasmın
MADDE 33 - (1) Yenilen güreşçi elenir.
(2) Müsabakaya çıkmayan güreşçi elenir ve sıralamaya giremez.
(3) Centilmenliğe uymayan davranışlarda bulunan, hile yapan, anlaşmah güreş yapan

veya bilerek vahşice dawanışta bulunan güreşçiler anında hakemlerin karan ile diskalifiye
edilirler. Bu güreşçiIer sıralamaya giremez.

(4) Eğer iki güreşçi birden centilmenliğe aykın hareketten dolayı diskalifiye edilirse,
sıralamaya giremezler bir sonraki turda eşleme değişmez ve rakipleri hükmen galip sayılır.

(5) Eğer final müsabakasında finalistlerden birisi centilmenliğe aykın hareketlerden
dolayı diskalifiye edilirse; yan final müsabakasında diskalifiye edilen güreşçiye yenilenerek
üçüncü olan güreşçi ikinci olur. Çelrek final müsabakasında diskalifiye edilen güreşçiye yenilen
güreşçi ise üçüncü olur.

(6) Eğer final müsabakası sırasında iki finalist birlikte centilmenliğe aykın 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 değınesi durumund4



b) Köprü durumunda veya köprüden geçiş durumunda, ftöprülü giireşler hariç)
c) İki dirseğin aynı anda yere degmesİ d'urumunda,

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

d) Bazı yörelerde kiinde ve paça kazık gibi o1unlarda rakibi havada çeüren
güreşçi galip sayılır.

e) kiindede 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 gıireşçi galip ilan edilir.

._ f) Çırpma yapan giireşçi (köprüsiiz giireşlerde ) oyun yaparken kendisi önce yenilir ise
yenik sayıhr. kendisi yenilmeden rakibini yener ise yeniş geçerlidir. Aynı anda her ikiıtıreşçide
yenilir ise çırpmayı yapan güreşçi galip sayılır.

_ c) Rakibine dalan güreşçinin rakibi, yenik duruma gelerek rakibini kündeden veya
boyunduruktan aşırsa bile ilk yenik duruma kendisi gelir ise kendisi yenik sayıhr.

(2) Teknik üstiinlükle galibiyet 8 puan farkla kazanan güreşçi galip sayılr.
(3) Sayı ile galibiyet müsab akayı 1-7 puan farkla kazanmak
(4) Diskalifiye ile galibiyet;

_ a) Centilmenliğe aykın hareketlerden dolayı diskalifiye olan güreşçileı müsabakalardan
atılırlar, Sıralamaya giremezler ve yolluklan ve ödülleri verilmez.

b) UÇ ihtar ile diskalifiye halinde güreşçiler sadece o müsabakada yenik sayılırlar. ihtar
alan güreŞçinin rakibine puan verilmez. ( Bu Talimatın 43. maddesinin (b) fikasınduki htıktı.ı".
hariç olmak iizere)

yerden kaldırma
MADDE 35 - (l) Üsteki güreşçinin hiç bir şey yapmadığı ve güreşi bağladığı durumlarda

hakern giireşçileri ayağa kaldınr. Uzatma devresinde kaldırma süresidaha kısa olrnalıdır. Ayaga
kaldırma güreşin nötrleştiği durumlarda olmalıdır. Meydan hakemi güreşçileri ayağa
kaldırmadan önce üstteki güreşçiyi çalışması için uyarmalıdır.

c) İhtarlar müsabakanın başından itibaren verilmeli, uzatma ve puanlama böliimüne
sıkıştırılmamalıdır.

Yerde başlatma
MADDE 36 - (1) Aşağıdaki durumlarda güreş duıdurulur

vaziyetinde başlatılır;
a) Yerde saha dışına çıkışlar,
b) Yerde sahadan kaçışlar, (ihtaı verilir)
c) Alttaki güreşçinin sakatlanması hali, (tedaviden sonra)
ç) Alttaki güreşçinin gi,ireşi durdurduğu durumlar.

İse güreş ortada parter

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 noktanm 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 gi,ireşçiye,
c) Rakibinin altından üstüne çıkp hakim olan giireşçiye,
ç) Oyun yapıp alta kalan güreşçinin rakibine verilir.
(2) İki puan; yeniş olmayan durumlarda, rakibine ayakta ve yerde oyun yaparak tehlikçli

duruma getiren güeşçiye verilir.
(3) Uç puan; köprülü giireşlerde, rakibine ayakta oyun yaparak direk yere tehlikeli

durumda düşiiren giireşçiye yeniş yok ise verilir.



Müsabakalarda itiraz

-MADDE 38 - (1) Geleneksel ve Birinci sınıf güreşlerde video çekmek zorunludur.(Mahalli, Düğün Bayı,am ve Şenlik Güreşlerinde video çekmek ,o.,-ı, o"giııi.. ıg".
organizasYon tarafından video çekimi yapılır ise itiraz hakkında karar verilirkenİu videoya
bakılır.) Müsabak alard,a itlraz, uzatmada ve yeniş pozisyonlannda yapılabilir.

(2) itiıaz, müsabaka başhakeminin y-rnubi. hakem alınarak değerlendirilir. jki hakem
farklı görüŞte ise; müsabakayı yöıeten hakemi de çağırarak tekrar degejenJi.i.İ...-ç"ğr"ırtıu
karar verirler. Bu karara itiraz edilemez. itiraz hakkİnJa ancak organıru'ryon* İ.ı.tıgİğ§.,rn,uy.bakılarak karar verilir. Kişilerin çektiği görüntülere bakılarak kİar veriİemez.'aaİrf* g"."ı.
gördüğü zaman hakemlerle istişare eder& veya videoya bakarak karar verebilir.

Yasak oyun ve hareketler
MADDE 39 - (1) Yasak oyun ve hareketler şunlardır;
a) Minder güreşinde yasak olan oyunlar ve haıeketler karakucak güreşlerinde de yasakır.
b) Rakibine çift sarma,ı,ıırarak hakemin ikazına rağmen ısrarla divam etrrıek,
c) yer ki,indesinde bel kemiği üzerine basınç yup.uk ..r" dirsek ile bel kısmına

devamlı baskı yapmak,
ç) Minikler ve yıldızlar yaş gruplarında çift kle takmak,
d) El ve ayak parmaklannı bi.ikmek,
e) Ko| ve bacak ekleınlerini tersine bükmek,
f) Rakibin gözüne, kulağına, bumuna, ağzına kasten parmak sokmak,
g) Rakibini ısırmak ve tırmalamak,
ğ) Tek kafa tutmak, (çift elle futmak)
h) Rakibin pırpıtrnı el veya ayakla çıkarmaya çalışmak,
ı) Hakemin dur ikazına rağmen rsrarla dinlememek ve hakemle münakaşa etmek.

sarı ve krrmzı kart

- MADDE 40 - (1) 40'ıncı maddede yasaklanmış o},rın ve hareketleri yapan giireşçiler
hakem tarafından ikaz edilir- Sayılan oyun ve hareketlerin teil<rarı durumunda güreİçi sİ, ı.a.t ıı"
cezalandınlır. Müsabakalarda ikinci san kartı gören güreşçiye akabinde t,.rİ,r, İ.u.t gösterilir.
Kırmızı kart gören güreşçi müsabakalardan ihraç edilir ve klasmana giremez

Müsabakalardan atılma ve Disiplin Kuruluna sevk
MADDE 4r - (l) Müsabakalardan atılma ve disiplin kuruluna sevk aşağıdaki durumlarda

uygulanır;
a) Rakibine kafa, dirsek ve yumruk wrmak, tokat atmak, ısırmak,
b) Müsabaka anında ve sonunda seyirciye karşı sporculuğa yakışmayan hareketlerde

bulunmak,
c) Hakem karanna uymamak, moral verici nara dışrnda rakibi ile konuşmak, rakibe,

hakemlere ve yöneticilere küfi,ir etmek,

ç) ciddi güreş yapmamak, rakibinden hiç zor görmeden pes etmek, rakibinin elini
kaldırarak sahadan aynlmak, hakemin ikazına rağmen oyalama giireşine 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 yaptıklan tespit edilen güreşçiler müsabakalardan diskalifiye edilir
ve Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

e) Rakibine kasten wrmak, tekme atmak, rakibine ve hakeme tiiktirmet, ahlaka ayRın'.
harekette bulunmak.



(2) yukarıdaki yasaklanmış hareketlerden dolayı kırmızı kart gören sporcular ihıaç
edilirler, klasmana girernezler ve tedbirli olarak Disiplin kuruluna sevk eJiıirıer. 

-

Faullü güreş, diskılifiye ve ihtar
MADDE 42 - (1) Güreşçilerden herhangi biri müsabaka esnasında;
a) Devamlı kafasını dayayarak rakibinin güreş yapmasmı engelliyorsa,
b) Bir veYa iki eli ile rakibinin kasnağını tutarak rakibini kendisine yaklaştırmıyor ve

kendisi de oyun uygulamayıp devamlı bekletiyorsa,
c) Devamlı bilek tutaıak rakibinin oyun yapmasıru engelliyorsa, güreşi çirkinleştirecek

şekilde devam ediyorsa.
ç) Sahada rakibine karşı hiç direnç göstermeyip süıekli geri, geri gidiyorsa,
d) Faullü ve pasif oyalama güreşi yapıyor ise,
e) Sürekli saha dışına kaçıyor ise
Meydan hakemi güreşi duıdurup pasif güreşçiyi uyarmalıdır. Eğer gi,ireşçi, hakeınin

ikazlarına uymuyor ve hakemin ikazına rağmen aynı haieketlere aevım Jdiyoısa meydan
hakeıni, 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) Giireş esnasrnda alınmış bir oyunda rakibine karşı koü.rnadan ve direnç göstermeden

saha dışına kaçan güreşçiye ihtar rakibine l puan verilir. kaçış yeıde ise gtıreş yerdı,-kaçış ayakta
ise gtireş ayakta başlar.

(4) Güreş esnasmda alınmış bir o1undan rakibine faul yaparak kurnılan güreşçiye ihtar,
rakibine 1 puan verilir. Faul yerde ise güreş yerde ayakta ise güreş ayakta başlar.

sakatlrk 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 sr.uı*uyu
giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Karakucak Güreşlerinde ödüller ve yolluklar
MADDE 44 - (1\ Karakucak Gtiıreşlerinde uygulanacak ödül miktarlarl her yılın ocak

aYında Federasyon tarafından belirlenerek yayımlanır. Ödtiller belirlenen miktardan aşağı
olamaz. Sıkletlerde ödülün %50'si birinciye, o/o30'ıı ikinciye, %2O'si üçüncü olan sporculara
verilir. ÖdUller Organizasyon Kurultan tarafından ödenir.

(2) Güreş Federasyonu tarafindan görevlandirilerek isimleri Organizasyon Kuruluna
bildirilen hakeınlere, Federasyon Teınsilcisi, Hakan Gözleıncisi, İl Temsilcisi, Federasyon
görevlileri ve Karakucak Kurul üyelerine yol ücreti ve günliik masraflan Organizasyonu yapan
Kurul (Kamu Kuruluşlan, Belediyeler, siyasi amaç taşımayan gerçek ve kamu tüzel kişileri, spor
kulüpleri, sosyal amaçlı demekler, sendikalar ve vakıflar) tarafindan ödenir. Bu kişitere bir
günlük masraf için ödenecek miktar birinci deıece devlet memuruna ödenen günlük harcırah
yevmiyesinin l2 katından az olarrıaz. Gerek ödüllerin gerekse yolluklann kesintisiz verilmesi
Federasyon Temsilcisi ve İl Temsilcisinin denetimine tabidir.

(3) Federasyon tarafindan görevlendirilen tüm görevlilerin (Federasyon Ternsilcisi,
Karakucak Kurul Üyesi, Güreş İl Temsilcisi, Federasyon görevlileri ve hakemler) tartı saatinden
müsabakalann sonuna kadar müsabaka alanında bulunması gerekmektedir. Yukanda belirlenep .

süreler içinde güreş alanında bulunmayan görevlilere harcırah ve yolluklan ödenmez ve daha,
sonraki organizasyonlarda görev veriimez.



Cezalaı
MADDE 45 - (1) Giireşçiler, hakemler ve diğer görevliler Talimata aykırı hareket

ettikleri takdirde Disiplin Kuruluna sevk edilerek itgili talİrnat htiktımlerine göre cezalandınhrlar.
. (2) GüreŞ FederasYonundan izin alınmadan yapılan giireş organizasyİnunda görev alanlar

Disiplin kuruluna sevk edilerek ilgili Talimat hükiimlerine göre cezalandırı[ır.

Talimatta yer almayan hususlar
MADDE 46 - (l) Bu Talimatta yer almayan hususlar/kurallar ile ilgili 3289 sayıh Gençlik ve
Spor Hizmetleri Kanunu, 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete'j" yuyr.ıunu,
Bağımsız spor Federasyonlarının Çalışma usul ve Esasları Hakkında yonetmelik ve
01.10.2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yüriirlüğe giren Türkiye Güreş
FederasYonu Ana Statüsü doğrultusrında Federasyon Yönetim Kurulu tarafindan verilen kararlar
uygulanır.

YürürIükten kaldırma
MADDE 47 , (1) 27.01.2010 tarihli Türkiye Güreş Federasyonu Karakucak Güreş

Talimat yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 48 - (1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğiı resmi intemet sitesinde yayımı

tarihinde yüriirlüğe girer.

Yürütme
MADDE 49- (l) Bu Talimat hiikiimlerini Ti,iıkiye Güreş Federasyonu Başkanı yiırütiir.
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