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TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU 

KUŞAK GÜREŞİ MÜSABAKA TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar 

 

                     AMAÇ: 

                     Madde-1-Bu talimatın amacı, Uluslar arası Kuşak Güreşi Dünya ve Avrupa 

Kuşak Güreşi Birliği kuralları uyarınca düzenlenecek yarışmalarda uygulanacak 

kuralları belirlemektir. 

                    KAPSAM: 
                    Madde-2-Bu talimat, yurt içinde yapılacak resmi ve özel bütün yarışmalar ile bu 

yarışmalara katılan kulüpler, yöneticiler,antrenörler ve sporcuları kapsar. 

                     DAYANAK: 
                     Madde-3- Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanunun Ek-9. maddesi ile 25 Mart 2007 tarihli ve 

26473 sayılı Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Geleneksel 

Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

                    TANIMLAR: 

                     Madde-4-        : Bu talimatta geçen tanımlardan;  

                Genel Müdürlük            :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

                Federasyon         :Geleneksel Spor Dalları Federasyonu,         

                İl Müdürlüğü                 :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

                İl Temsilciliği                :Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu, 

                Minder                           : Kuşak Güreşi Minderini, 

                Elbise                             :Kuşak Güreşi Kıyafetini, 

    İfade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yarışmalarla İlgili Hükümler 

                   Yarışma Mevsimi 

                   Madde-5-Federasyonun yarışma mevsimi, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındadır. 

                   Yarışmalara Katılma 

                   Madde-6-Her İl veya Kulüp temsilcileri yarışmalara katılacak sporcuların isim 

listesini;kategorilerine ve branşlarına göre zamanında,silintisiz ve eksiksiz olarak 

yarışma tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde,değişiklik isteği,ilgili yarışmalardan 

en az iki saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir. 

                   Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar 

                   Madde-7-Yarışmalara katılacak sporcularda,kategorilerin yaş sınırları içinde ve 

belirtilen kuşak,kimlik kartları ve lisanslarının vize edilmiş olmaları şartı aranır. 

                   Yarışma Çeşitleri 

                   Madde-8-Geleneksel Kuşak Güreşi yarışmaları resmi ve özel olmak üzere iki 

çeşittir. 

                   a)Resmi Yarışmalar: 



                       Resmi yarışmalar,Genel Müdürlük,Federasyon,İl ve İlçe Müdürlükleri 

tarafından düzenlenir ve yürütülür. 

                  

 

    b)Özel Yarışmalar: 

                      Özel yarışmalar,Resmi yarışmalar dışında kalan yarışmalardır. İllerde yapılacak 

özel yarışmalar için İl Müdürlüklerinden, İller arası ve Yabancılarla yapılacak özel 

yarışmalar için federasyondan izin almak gerekir. 

                     Geleneksel Kuşak Güreşi branşında,Uluslar arası yarışmalarda 

ancak,Federasyonca belirlenen isim listesindeki sporcular yarışabilir. 

 

                    Yarışma Usulleri 

                    Madde-9-Geleneksel Kuşak Güreşi yarışmaları, Ferdi ve Takım branşlarında 

olmak üzere aşağıdaki sistemlerde yapılır. 

                    a)Madrial 

                    b)Pool eleme  

                    c)Pool  

                    Dünya ve Avrupa Kuşak Güreşi Federasyonunun sistem ve usullerde yaptığı 

değişiklikler göz önüne alınır. 

 

                    İzne Tabi Yarışmalar 

                    Madde-10-İllerde İller arası ve yabancılarla yapılacak ikili yarışmalar 

Federasyonun teklifi,Federasyon Başkanının  onayı ile yapılır. 

                    Kategoriler 

                    Madde-11-Geleneksel Kuşak Güreşi sporunda yarışan güreşçiler aşağıdaki 

kategorilere ayrılır. 

         

        Kuşak güreş müsabakalarında aşağıdaki boy/sıkletlerde güreşler yapılır. 

                   İl veya kulüp idarecileri kuralar çekilmeden önce branş ve kategorilerine göre    

takım sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır. 

 

Küçük Balaban 

Ballar  

 (11-12-13 yaş) 

Yıldız Balaban Ballar 

 (14-15 yaş) 

Ümitler”Kışge” 

(16-17 yaş) 

Caşlar 

“Gençler” 

(18-20 yaş) 

Kırcımanlar 

“Büyükler” 

20 yaş üstü 

29-32 kg 

35 kg 

38 kg 

42 kg 

47 kg 

53 kg 

59 kg 

66 kg 

+66kg 

42 kg 

46 kg 

50 kg 

55 kg 

60 kg 

65 kg 

+65 kg 

 

 

46 kg                             

50 kg                             

55 kg                             

60 kg                            

65 kg                            

70 kg                           

+70 kg 

 

 

 

 

 

 

 

50 kg                             

55 kg                              

60 kg                          

70 kg                          

80 kg                        

90 kg 

 +90 kg 

 

55 kg 

60 kg 

67 kg 

75 kg 

88 kg 

100 kg 

+100 kg 

 

 

 

 

 



                    Tertip Kurulları 

                    Madde-12-Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalar için,yarışma tertip 

kurulu kuruludur. Bu kurulun başkanı Federasyonca  görevlendirilecek olup, 

başkan yardımcısı olan o İlin, temsilcisidir. Ayrıca illeri temsilen gelen 

yöneticilerin  kendi aralarında seçecekleri üç-beş-yedi üye ile birlikte tertip kurulu 

5-7-9 kişiden oluşur 

 

                    Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri 

                    Madde-13-Yarışma tertip kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 

                    a)Federasyon tarafından gönderilen yarışma programını uygulamak. 

                    b)Yarışmaya girecek sporcuların isim listelerini,illerden gelen katılım belgelerine 

göre hazırlamak,bu listeleri yarışma gününde tartı ve kura çekimi için Merkez 

Hakem Kuruluna teslim etmek. 

                       Tartı sırasında geçerli lisans ibraz etmeyen sporcu tartıya alınmaz ve kuraya 

dahil edilmez. 

 

                    İl Tertip Kurulunun Kuruluşu 

                    Madde-14-İl Müdürlüklerince düzenlenecek yarışmalar için il temsilciliklerine 

yardımcı olmak ve iki yıl görev yapmak üzere il tertip kurulları kurulur. Bu kurullar 

judoda faaliyet gösteren kulüplerin  temsilciliklerinden seçilen 3 asil,3 yedek 

üyeden teşekkül eder. Yeterli  sayıda  Geleneksel Kuşak Güreşi faaliyeti gösteren 

kulüp yoksa,eksik kalan üyeler il müdürlüklerince,Geleneksel Kuşak Güreşinden 

anlayanlar arasından tamamlanarak kurul oluşturulur. 

                    İl Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri 

                    Madde-15-İl tertip kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 

                    a)Federasyonca gönderilen yarışma programını uygulamak. 

                    b)Yarışma yapılacak salonu,il müdürlükleri imkanları ile hazır hale getirmek. 

                    c)Yarışmalar için gerekli olan her türlü malzeme,araç ve teçhizatı il müdürlükleri 

kanalı ile temin etmek,hazır bulundurmak. 

                    d)Hakem kurulu bulunmayan illerde il temsilcisi tarafından tayin edilen 

hakemleri görevlendirmek. 

                    e)Federasyonca ve İl temsilciliğince verilen görevleri yapmak. 

                        Tescil ve Vize Şartı 

                     Madde-16-Federasyonca düzenlenecek yarışmalara katılacak tescilli kulüp ve 

ferdi sporcuların lisanslarını o  yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur. 

 

                      Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüpler 

                     Madde-17-Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları,birleşmek veya 

isim  değişikliği yapmak suretiyle meydana gelen yeni kulübün tescilli ile bu 

kulübün sporcusu olurlar. 

 

                     Yarışmanın Ertelenmesi ve Yarışma Yerinin Değiştirilmesi 

                     Madde-18-Yarışmalar,belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Yarışma 

ancak,zorunlu nedenler ile başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi başlangıçta 

tertip kuruluna aittir. Ertelenen yarışmalar tertip kurulunun  tesbit edeceği yer ve 

zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan yarışmaların ertelenmesi veya 

yarışma yerinin değiştirilmesi, Yönetim Kurulu onayı ile yapılır. 

 

                   Yarışma Süreleri 



                    Madde –19-Federasyonca düzenlenen yarışmalarla ilgili olarak yarışma süreleri 

Avrupa Spor Yönetmeliğine uygun olarak 3-6 dakika arasında değişir ve tek 

devrelidir. Bu esaslar il müdürlüklerine bildirilir.                       
                           Kışke Ballar:  3 dk. 

                           Büyük Ballar: 3 dk. 

                           Ümitler         : 4 dk. 

                           Caşlar           : 5 dk. 

                           Kırcımanlar  : 6 dk.                  

                      Teknik Toplantı 

                       Madde-20-Yarışmalardan bir gün önce  en geç saat 17.00’de  İl Müdürlüğünce 

tahsis edilen salonda yapılır. Bu toplantıya sırası ile Federasyon Başkanı,As 

Başkan,Genel Sekreter,veya Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder. Burada 

yarışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunur. Faaliyetler hakkında İdareci,Hakem ve 

Antrenörler aydınlatılır. İl Temsilcileri veya antrenörler teknik bilgileri sporculara 

aktarır. 

                       Teknik Toplantıda; 

                       a)Teknik  Kurul Üyeleri 

                       b)Merkez Hakem Kurulu Üyeleri 

                       c)Federasyon Organizasyon Kurulu Üyeleri 

                       d)Bölge Sorumluları 

                         e)İl Temsilcileri  

                         f)Antrenörler 

                         g)Görevli Hakemler  

                         h)Sağlık Kurulundan Bir Üye 

                         ı)Basın Kurulundan Bir Üye 

                         j)Eğitim Kurulundan yarışmalarla ilgili üç üye 

                            hazır bulunur,hazır bulunanlar ismen tespit edilir ve liste başkan tarafından 

onaylanır. 

             Kura Çekimi ve Tartı 
            Madde-21- 

a)Kura Çekimi:Teknik toplantıda teslim alınan yarışmacı listelerine göre kura 

çekimi,eşleştirme ve yarışma çizelgelerinin hazırlanması yapılır. Kura Çekimi  MHK ve/veya 

Teknik Kurul üyeleri  tarafından yerine getirilir. Burada  İl Temsilcileri,Takım idarecisi ve 

antrenörleri hazır bulunur.                                       

Çizelgelerin hazırlanmasında bir önceki yılın ilk 4 derecesini elde eden sporcu veya 

takımlar kura ile ve eşit olarak  gruplara dağıtılır,diğerleri sırasına göre yerleştirilir. 

                            Kurada bulunmayan il temsilcisi,idareci veya antrenörün sonradan itiraz hakkı yoktur. 

              b)Tartı:Tartı saatinde gelmeyen ve lisansı vizesiz hiçbir sporcu yarışmaya alınmaz. 

                            Yaşında şüpheye düşülen sporcu için önce il temsilcisi,idareci veya antrenörünün 

yazılı beyanı istenir. Gerekirse Nüfus kağıdı incelenir. 

           Tartı her gün belirtilen saatte görevli hakemler tarafından resmi şekliyle yapılır.  

           Tertip kurulu isterse yalnız resmi tartı uygulayabilir 

 

 Sporcu Kıyafetleri 

 Madde-22-  Sporcuların giyindiği kıyafet;gömlek pantolon ve kuşaktır. Giyinen giysiler 

gayet temiz ve iki  renkte olmalıdır. İki rengin biri sarı diğeri gök mavisidir. İki renk 

olmasıyla iki sporcu birbirinden ayrılması yenen ve yenilenin belli olması sebebiyle 

zorunludur.  

                          -Uzun saçlı güreşçiler saçlarını lastik veya  kurdele ile açılmayacak şekilde 

bağlamalıdırlar. 

-Bilek,dirsek,diz ve diğer yerlere takılarak koruyucu malzeme veya sargılar 



açılmayacak cinsten  ve yumuşak olmalıdır. İçlerinde metal veya sakatlığa meydan verecek 

cinsten sert madde bulunmamalıdır. 

                        Yarışma esnasında güreşçiler kolye,yüzük ve künye gibi takıları 

bulunduramazlar.                                           

                             Kuşak;Kuşak 15-25 cm genişliğinde örme yün beyaz kuşaktır. Yün kuşak beli 

en az iki defa dolanacak  şekilde düğümlendikten sonra 20-30 cm sarkacak şekilde kalacaktır. 

                       Kolek”Gömlek”;Güreşçilerin gömlekleri sarı ve gök mavisi renginde hakim 

yaka olacak. Göğüste yalnız kafanın geçeceği kadar açıklık olmalı,bağırda düğme 

olmamalıdır. Vücudu sarmayan gayet bol kollar uzatıldığı zaman el bileği üzerinden  5 cm 

kısa olması gerekmektedir. 

                         İştan”Pantolon”;Üzerinde herhangi bir işareti olmayan lacivert renkte en çok 

ayak bileğine kadar uzun olan bacak boyunda bandaj dahil bacak ile paça arasında 10 cm 

açıklık olmalıdır. Kol ve paçalar kıvrılmalıdır. Ayaklar yalın ayak olmalıdır. 
 

                                Yerleşim 

              Madde-23- 

             a)Yarışmalar sırasında İdareci,Hakem,Antrenör ve Sporcular kendileri için ayrılan 

yerlerde otururlar. Bu alanlar salon içinde yazılı olarak belirtilir. 

              b)Sporcuların tüm hareketlerinden birinci derece antrenör ve idarecileri sorumludur. 

Salon içinde veya tirübünde biçimsiz bir şekilde soyunmak veya yatmak,çanta eşofman gibi 

eşyalarının gelişi güzel dağıtıp atmak düzensiz bir şekilde sergilemek çirkin tezahüratta 

bulunmak sportmenlik ruhuna ve prensiplerine aykırı bir davranıştır. Bu tür davranışlara 

antrenörler meydan vermezler. Aksine durumlarda salon amiri tarafından ikaz edilir. 

 c)Yarışması olmayan sporcular tatami kenarında ve salon içinde bulunmazlar. 

 d)Azbara çıkan ve azbardan ayrılan sporcu usulüne uygun selamlama seremonisini 

yerine getirir. 

 e)Antrenörler yetkililerce izin verildiği taktirde yalnızca sporcusuna taktik vermek 

üzere yarışma süresince kendilerine ayrılan yerde oturabilir.Bunun dışında salonda 

bulunamaz. 

       f)Hiçbir idareci antrenör ve sporcu görevli hakemlere hiçbirşey soramaz,söyleyemez 

veya hakarette bulunamaz. Spor ahlakı dışında hareket edenler gerekli cezai işleme tabir 

tutulurlar. Başvurular danışma masasına yoksa MHK sorumlusuna veya teknik kurul 

sorumlusuna  yapılır 
 

             Kuşak Güreşinde Güreş Alanı 

 

 Madde- 24-  Güreşin yapıldığı alana (Azbar) adı verilir. Bu alan köy meydanı, harman 

yeri, çim alan,olabilir. Spor salonlarında ise judo veya güreş minderlerinde yapılabilir. 

Yapılan alanın güreşçilerin sakatlanmasını önleyecek ve hareketleri engellemeyecek şekilde 

çim alan olmalı sporcunun sakatlanmasını önlemek için sahanın temizlenmesi, tümsek ve 

çukurların olmamasına dikkat edilir. Alanın miktarı her çift güreşçi için en az 12 m çapında 

yuvarlak  alan olması gerekmektedir. Kalabalık güreşlerde ise alan: aynı anda 4-5 çift 

güreşçinin güreşeceği büyüklükte olmalıdır. 

 

 

 

 

 



 

Kuşak Güreşinde Başlama –Güreş 

        Madde 25- 

Sporcuların kuşakları kuşak hakemi tarafından sıkı şekilde bağlandıktan sonra 

Güreşçiler Meydan Hakeminin emrine girer. Sporcuların birbirlerine başarı dilemesinden 

sonra Meydan Hakemi “-Kuşak tutuşun” der. Güreşçilerin sağ elleri içten sol eli dıştan 

gelecek şekilde birbirlerinin kuşaklarından kavrarlar. Güreşçilerin iki elini birleştirmesi 

yasaktır. Eller kuşaklara bağlandıktan sonra Meydan Hakemi sözle “-Kureş” derken iki 

sporcunun da omuzlarına hafifçe değer. Hakemin komutu olmadan güreşçiler ellerini 

çözemezler, çözdükleri zaman yenik sayılırlar. Güreş alanının dışına çıkma anında, meydan 

hakemi “Tokta” komutu vererek güreşi durdurur. Tekrar kuşaklardan tutuş pozisyonu aldıktan 

sonra güreş başlatılır.  

Tokta (Dur): Hakemin sporculara kurallar ile ilgili, yasak hareketlerin yapılması 

halinde ve tehlike alanına çıkıldığında “tokta” komutu verilir. Her iki sporcu da “tokta” 

komutundan sonra kesinlikle bir hareket yapamazlar.  “Tokta” komutundan sonra yapılan 

teknik geçerli sayılmaz.  

 

KUŞAK GÜREŞİNDE YASAK OYUN VE HAREKETLER 

Madde- 26 

Kuşak güreşinde rakiplerin birbirlerine zarar vermemeleri için uymaları gereken 

hareketler vardır. Bu hareketler ikiye ayrılır. 

a-) Direk İhraç Gerektiren Cezalar; 

- Rakipler birbirlerine kafa ve diz atamazlar.  

- Rakibin herhangi bir yerini ısıramaz. 

- Güreşçinin tahrik edici hareketleri yasaktır, küfür etmek, alkollü veya 

uyuşturuculu gibi durumlarda hakem kararı ile yarışmadan diskalifiye edilir.  

- Güreşçilerin anlaşmaları güreştikleri hakemler tarafından sezilirse güreş 

ahlakına uymadığı için iki güreşçi de oyundan diskalifiye edilir.  

b-) İhtar Gerektiren Hareketler; 

- Güreşçi rakibinin kuşağını bırakmaz. Sadece kurallarda belirtildiği şekilde 

“koyan koltuk” oyunu ani olarak yapılması şartıyla kuşak bırakılarak oyuna 

geçilebilir.  

- Rakip güreşçi karşı güreşçinin göğsüne kafasını dayayamaz, dayamaya 

devam ederse yenik sayılır.  

- Kavga şeklinde güreşemez.  

- Sürekli öne doğru eğilerek güreşmeyi önleyemez.  

- Hakeme kesinlikle itiraz edemezler.  

- Kuşak, hakem tarafından bağlandıktan sonra güreşçiler kendilerine avantaj 

sağlamak için kuşaklarını gevşetemezler ve bir ihtar alırlar. 

- Güreşçiler güreş esnasında rakibin kuşağını sağ el içten, sol el dıştan gelecek 

şekilde tutmak zorundadır.  

- Koyan koltuk tekniğinin yavaş yapılması yasaktır.  

Koşbele almak (İki eli birleştirmek) yasaktır.  

 -Sürekli öne doğru eğilerek,güreşmeyi önleyemez. Aktif güreşmeyi önlediği  

zaman bir ihtar alır. 

 -Kuşak hakemi tarafından kuşaklar bağlandıktan sonra kuşağı tutan el yan gömlek 

çizgisinin önüne kalçayı kontrol edecek şekilde tutamaz. Sporcu bir ihtar alır. 



 --Tutuştan sonra kalçayı kontrol ederek elleri direk tutan sporcu rakibin teknik 

girmesini engellerse bir ihtar cezası alır. 

 - Tutuştuktan sonra 60 sn. içersinde aktif olmayan, pasif  sporcuya ihtar cezası 

verilir. 

 - Tutuştuktan sonra kafayı ters tarafa götüren sporcu ihtar cezası alır. 

                   -Kuşağı büken sporcu bir ihtar alır. 

 -Sporcuyu bilerek azbar dışına ittirmek bir ihtar sebebidir. 

                   -Bilerek azbar dışına çıkmak bir ihtar sebebidir. 

                   -Teknik uygulanrken ve aktif durumda bulunurken dışarı çıkışlarda ihtar cezası 

uygulanmaz 

            Kuşak Güreşinde Yenme-Yenilme 

Madde 27 

Kuşak güreşinde yenme ve yenilme biçimleri şunlardır; 

a) Güreşçi kuşaktan elini bıraktığı an yenik sayılır. Yenen güreşçinin sağ eli  meydan 

Hakemi tarafından yukarı kaldırılarak galip ilan edilir. 

b) “Şalka” düşen (sırtın, belin veya kalçalarının yere gelmesi) güreşçi yenik sayılır. 

c) Herhangi bir nedenle sakatlanarak güreşi bırakan güreşçi yenik sayılır. 

d) Baş güreşleri hariç diğer boylardaki güreşçiler birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, 

hakem kararı ve ihtaren yeniş olur. 

e)  Güreşçi kurallarda belirtildiği şekilde koyan koltuk oyununu ani olarak yapmayıp 

15 saniyeden fazla bekleyip tekrar nizami tutuşa geçmezse yenik ilan edilir.   

f) 3 İhtar alan sporcu yenik sayılır. Yenilen güreşçi elenir.  

g) Güreşçi müsabaka esnasında sakatlanırsa en fazla 3 dakika bir süre ile oyun 

durdurulur, eğer bu süre 3 dakikayı aşarsa sakatlanan güreşçi yenik sayılır. 

h) Şalka düşmeyle rakibini yenen güreşçi 0 ceza puanı alır. Kaybeden 4 ceza puanı 

alır. İhtarla rakibini yenen güreşçi 1 ceza puanı, yenilen 3 ceza puanı alır.  

i)  

                  İhtarlar eşitse altın puan uygulanır. İlk ihtar veya şalka düşmede maç sonuçlanır. 

 

            Kuşak Güreşinde Müzik  
 Madde-28-Kuşak güreşinde akordeon elle çalınan davul ,klarnet,kopuz ve tulum güreş 

boyunca kaytarma havasını,Ağır Hava Kaytarması, Akay Havası gibi geleneksel kuşak 

güreşlerinin havası çalınır. 

 

           Yarışma Neticeleri 

            Madde -29-. Takım yarışmalarında galibiyet sayı ile puanların eşit 

durumunda,beraberlik maçları takımların ve hakem kararı ile sonuç belirlenir. Yine 

de beraberlik bozulmazsa maça katılan üç sıklette kura çekilir ve sonuç hakem 

kararı ile belirlenir. 

                   

          Neticelerin İlanı 

          Madde-30-Geleneksel Kuşak Güreşi yarışmalarının  neticeleri;3 minder hakeminin 

vereceği çoğunluk kararına göre ilan edilir. Bu neticeler bir yazı ekinde il 

müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlüklerince düzenlenen yarışmaların neticeleri.10  

iş günü içerisinde Federasyona gönderilir. 

          Hükmen Yenik Sayılma         

          Madde-31-Uluslar arası Kuşak Güreşi Federasyonu kurallarına göre yapılan 

yarışmalarda belirtilen kural ve esaslara uymayan sporcu ve takım diskalifiye edilir 

ve hükmen  yenik sayılır. 

 



          Ödüller 

          Madde-32-Federasyonca düzenlenen Ulusal Uluslar arası yarışmalarda derece elde 

eden  başarılı sporcu, antrenör,teknik direktör ve kulüplere,Gençlik ve Spor  Genel 

Müdürlüğü  Ödül Yönetmeliği esaslarına göre ödülleri verilir. 

           İtirazlar 

           Madde-33-İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır: 

                    a)Kuşak Güreşi Yarışmalarını yöneten 3 minder hakeminin verdiği karar 

kesindir. Diğer konularda itiraz edildiği taktirde 1.derecede Devlet Memuruna 

ödenen günlük harcırahın 10 katının Federasyon Hesabına yatırılması gereklidir. 

                       Ancak,kurallarca itirazlarında haklı olduğuna karar verilenlerin ödedikleri 

ücretler kendilerine iade edilir. İtirazında haksız olanların yatırdıkları ücretler 

Federasyona gelir kaydedilir. 

                    b)İtirazlar sporcunun antrenör ve/veya idarecisi tarafından yazılı olarak bu 

maddenin (A)bendinde belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle organizasyon 

tertip kurulu başkanına yapılır. 

          Cezalar       
          Madde-34-Bu talimata göre suç işleyen idareci,antrenör,hakem  ve sporcular 

federasyon ceza yönetmeliği yayımlanana kadar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

                   Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı 

                   Madde-35-Yabancı uyruklu olup en az 1 yıl geçerli ikamet teskeresi bulunan ve 

Lisans,tescil,vize ve transfer işlemini yaptıran sporcular,Federasyonca 

düzenlenecek yarışmalara katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda bulunduğu ülkenin 

milli maçları hariç,yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer aldıkları 

tespit edilerek suç durumu Uluslar arası Federasyona bildirilir. Yabancı uyruklu  

sporcu sayısı her yıl  Federasyon Yönetim  Kurulu kararı ile belirlenir. Bu sporcular  

Ferdi Türkiye Şampiyonalarına  ve Milli Takım Seçmelerine katılamazlar. 

Sporcuların transfer işlemleri Gençlik  ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu 

Tescil,Vize ve transfer Yönetmeliği esasları dahilinde yapılır. Bir klüpte yabancı 

sporcu sayısı her yarışmada en fazla ikisi yer almak şeklinde 3 kişiyi geçmez. 

                   

                  Yurtdışından Gelecek Sporcular 

                   Madde-36-Türk vatandaşı olup yurtdışında bulunan sporcular ülkemizde organize 

edilecek Kuşak Güreşi Yarışmalarına  ve Milli Takım seçmelerine katılabilirler. 

Ancak yurtdışında bulunduğu ülkenin federasyon veya kuruluşunun izin belgesi 

yanında lisans ve sporcu kimliğini ibraz etmesi zorunludur. 

                   Sporu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular 

                   Madde-37-Kuşak Güreşi sporunu yapan sporcular federasyonun izniyle sporu 

bırakma töreni yapılır. Ancak,sporu bırakan sporcu tekrar faal sporculuğa dönemez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Talimatta Yer Almayan Hususlar ve Son Hükümler 

 

                   Talimatta Yer Almayan Hususlar 

                   Madde-38-Bu talimatta yer almayan konularda Dünya ve Avrupa kuşak güreşi 

spor yönetmelikleri hükümleri ile Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak 

kararları uygulanır. 



                   Değişiklik 

                   Madde-39-Dünya ve Avrupa kuşak güreşi spor yönetmeliklerinde yapılacak olan 

değişiklikler bu talimata aynen yansıtılır. 

                  Yürürlük 

                  Madde-40-Bu talimat, Genel Müdürlük ve federasyon web sitesinde yayınlandığı 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

                  Yürütme 

                  Madde-41-Bu talimat hükümlerini Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim 

Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU 

KUŞAK GÜREŞİ HAKEM TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar 

                       Amaç: 

                       Madde-1-Bu talimatın amacı kuşak güreşi yarışmalarını yönetecek hakemlerle 

ilgili  işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler. 

                       Kapsam: 
                       Madde-2-Bu talimat, resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik 

anlaşmazlıkların çözümü,Merkez Hakem Kurulu ve Hakem Kurullarının 

kuruluşu,görev yetki ve sorumluluklarını hakemlerin derecelerini terfiye ve 

cezalara dair hükümleri kapsar. 

                       Dayanak: 
                       Madde-3-Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunun 9.maddesi ile  25 Mart 2007 tarihli ve 26473 sayılı 

Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Geleneksel Spor Dalları 

Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

. 

                       Tanımlar: 

                       Madde-4-Bu talimatta geçen: 

                       Genel Müdür                     :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü 

                       Genel Müdürlük                :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü 

                        Federasyon                       :Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu 

                        İl Müdürü                         :Gençlik ve Spor İl Müdürünü 

                        İl Müdürlüğü                    :Gençlik ve Spor il Müdürlüğünü 

                        İlçe Müdürü                   :Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü 

                        İlçe Müdürlüğü                 :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü 

                        İl Temsilciliği                   :Geleneksel Spor Dalları İl Temsilciliğini 

                                                                   İfade eder. 

                                                                      İKİNCİ BÖLÜM 

                                                                      Hakem Kurulları   

                      Hakem Kurullarının Çeşitleri: 

                      Madde-5-Hakem Kurulları Merkezde,Merkez Hakem Kurulu,İllerde İl Hakem 

Kurulu ile ilçelerde İlçe Hakem Kurulundan oluşur. 

                      Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu: 

                      Madde-6-Merkez Hakem Kurulu Federasyon Başkanının teklifi,Yönetim 

Kurulu onayı ile kurulur. 

                                      Kurul federasyon başkanı hariç 5 üyeden oluşur.Kurul üyeleri kendi 

aralarında görev bölümü yaparak,kurul işlerini yürütmek üzere,bir başkan ve bir 



sekreter seçerler.Federasyon başkanı gerek gördüğü taktirde merkez hakem kurulu 

toplantılarında başkanlık yapabilecektir 

              

       Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi: 

                       Madde-7-Merkez hakem kurulu federasyonun çalışma süresince kuruluşuyla 

ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon başkanının görevden ayrılmasıyla  

görev süresi kendiliğinden sona erer.Yeni kurul seçilinceye kadar eskileri göreve 

devam eder. 

                    

       

 

  Merkez hakem kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer: 

                       a)Üyenin istifa  etmesi 

                       b)Federasyon başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile üyeliğin 

düşürülmesi 

                       c)Özürsüz üst üste 3 toplantıya gelmemesi 

                       Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 

                       Madde-8-Merkez hakem kurulu üyelerinde bu talimatın 28.maddesinde yer 

alan hakem adayı olacaklarda aranacak niteliklerin yanında, 

                        a)En az lise ve dengi okulu mezunu olmak,yüksek okul mezunları tercih edilir. 

                        b)En az 4 yıl ulusal hakem kategorisinde bulunmak,uluslar arası hakemler 

tercih edilir. 

                        c)Hakemliği bırakmış olanların sıhhi ve fiziki bakımdan görevi yapmasında 

engel hali bulunmamak. 

                        d)Ceza kurulları tarafından ceza yönetmeliğine göre 3 ay veya daha fazla 

cezayla cezalandırılmamış olmak. 

                        e)Faal sporcu faal hakem ve il temsilcisi olmamak şartları aranır. 

                      Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı 

                      Madde-9-Federasyon başkanı veya kurul başkanı merkez hakem kurulunu her 

zaman toplantıya çağırabilir. Kurul en az ayda bir kez kurul başkanının 

başkanlığında çoğunlukla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır.Oyların eşit olması 

halinde kurul başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.Kararlar karar 

defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

                     Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 

                     Madde-10-Merkez hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

                     a)Avrupa, Dünya kuşak güreş federasyonu hakemlik ve oyun kuralları ile ilgili 

her türlü değişiklik ve yorumların konuyla ilgili yayınların en kısa zamanda 

hakemlere duyurulmasını sağlamak, 

                     b)İllerden gelecek olan kurs ve seminer tekliflerini incelemek ve uygun görülen           

                     yer ve tarihlerde kurs ve seminer açmak üzere Spor Eğitim Daire Başkanlığı ile   

                     ilgili iş birliği yapmak. 

                    c)Avrupa kuşak güreşi federasyonu ve yabancı ülkelerin kuşak güreşi  

                     federasyonlarının düzenleyeceği    

                     seminer ve kurslara katılacak olan hakemleri belirlemek ve federasyonun  

                     onayına sunmak. 

                    d)Milletler arası seviyede hakem teknik kursları açmak için yabancı öğretici  

                     gözlemci ve hakem   

                      çağırmak üzere federasyona teklifte bulunmak 

                    e)Hakem adaylarından  adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek  

                     lisansların         



                      verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak 

                     f)Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylamak üzere federasyona teklifte 

bulunmak. 

                     g)Ulusal hakemlerden başarılı görülenleri ve gerekli şartlara haiz olanları 

federasyon aracılığı ile uluslar arası hakemlik sınavı için teklif etmek. 

                    h)Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve değerlendirmek. 

                     I)Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri gözlemciler aracılığıyla denetlemek ve 

verilen raporlara göre değerlendirmek. 

                     j)Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin   

                     ve  teklifte bulunmak 

                     k)Federasyonumuzun ceza yönetmeliği yayınlanıncaya kadar, Gençlik ve spor 

genel müdürlüğü ceza yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan 

hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak gerektiğinde ceza kuruluna sevk 

edilmek üzere federasyona öneride bulunmak 

                     l) Federasyon faaliyet programında yer alan yurtiçi ve yurtdışı müsabakalar  ve 

özel yarışmalar, okullar arası emniyet güçleri ve silahlı kuvvetlerin tüm Türkiye 

şampiyonalarının hakemlerini tespit ederek federasyonun onayına sunmak 

                     m)Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formunu 

hazırlamak  

 Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi 
                      Madde- 11-Merkez hakem kurulunun, il ve ilçe hakem kurulunun üzerinde         

                        yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

                      a)İl ve İlçe Hakem Kurullarının kararlarına karşı yapılacak ihtirazları incelemek  

                      ve sonuca bağlamak. 

                      b)İl ve İlçe Hakem Kurullarını denetlemek,gerekli tedbirleri almak.  

                       gerektiğinde,il ve ilçe hakem          

                        kurullarının görevlerinin sona erdirilmesi için federasyona teklifte bulunmak 

                      c)İl Hakem Kurullarınca,teklif edilen hakem terfi tekliflerini incelemek ve  

                       sonuçlandırmak.. 

                         Merkez Hakem Kurulunun Seminer ve Kurs Düzenlemesi            
                         Madde-12-Federasyon ile koordineli olarak hakem komitelerinden gelecek  

                        tekliflere göre kurs ve seminer düzenleyerek hakem yetiştirme,geliştirme kurs  

                         ve seminerleri açmak. 

                         Hakem Lisansının İptali 

                         Madde-13-Hakem lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir: 

                         a)İstifa etmek 

                         b)Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek 

                         c)Özürsüz olarak üst üste 3 defa hakemlik görevine gelmemek 

                        d)Gerçeğe uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği, yada taraflardan maddi 

veya manevi bir menfaat temin ettiği anlaşılmak 

                        e)Teşkilat mensupları aleyhinde basın ve yayın yoluyla gerçek dışı 

suçlamalarda bulunmak 

                        f)Genel Müdürlük ceza kurulunca  haklarında 6 ay veya daha fazla 

yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak. 

                           Hakem kurulu tarafından ceza kurullarına sevkedilen ve cezaları kesinleşen 

hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır.Bu süre boyunca cezalı hakemler 

yarışmayı yürütemez ve görev yapamaz.  

                           Bu maddede sayılan şıklardan birinin hakemlerce yapılması halinde,merkez 

hakem kurulunca lisanslarının iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur. 

                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İl ve İlçe Hakem Kurulları 

                          İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu 

                          Madde-14-Lisanslı hakem sayısı en az olan illerde ve ilçelerde Hakem 

Kurulları kurulması zorunludur. Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler il 

müdürlüklerince yürütülür. 

                         İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluş Esasları 

                         Madde-15-İl ve İlçe Hakem Kurulları,İl Müdürlüklerinin teklifi Merkez 

Hakem Kurulunun uygun görüşü ve federasyon Başkanının onayı ile kurulur. 

                                          İl ve İlçe Hakem Kurulları 3 kişiden oluşur. Kurul üyeleri kendi 

aralarında bir başkan ve bir sekreter seçerler. İl temsilcisi gerekli hallerde kurula 

başkanlık yapabilir.             

            İl  ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri 

                       Madde-16-İl temsilcisi veya kurul başkanı il hakem kurulunu her zaman 

toplantıya çağırabilir.Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. 

Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.Kararlar 

karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

                         İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 

                         Madde-17-İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinde bu yönetmeliğin 28.maddesinde 

yer alan hakem olacaklarda aranacak nitelikler yanında; 

                         a)Kendi ilinde en az 2 yıl il hakemi olarak çalışmış olmak  

                         b)Hakemliği bırakmış olanların sıhhi ve fiziki bakımdan görevini yapmasında 

engel hali bulunmamak 

                         c)Faal sporcu antrenör  faal hakem ve il temsilcisi olmamak şartları aranır. 

                         İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi 

                         Madde-18-İl ve ilçe hakem kurullarının görev süresi 2 yıldır. İl temsilcisinin 

görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. İl temsilcisi gerek 

gördüğü zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmının değiştirilmesini il 

müdürlüğünden talep edebilir.İl müdürlüğünün uygun görüşü ve federasyonun 

onayı ile bu değişiklik yapılabilir. 

                        İl ve İlçe Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 

                        Madde-19-İl hakem kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

                        a)Federasyon ve il müdürlüklerince verilecek görevleri yapmak. 

                        b)İl temsilcisine hakem kursu açılması için istekte bulunmak  

                        c)Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak,terfi edilecekleri il temsilcisi aracılığı 

ile merkez hakem kuruluna teklif etmek  

                        d)Hakemlik konusunda Federasyonca hazırlanmış program çerçevesinde 

konferanslar vermek ve hakemleri yarışmalara hazırlamak üzere teorik ve 

uygulamalı eğitim çalışmaları düzenlemek ve gelişim kursları açmak. 



                        e) Talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemlere hakemlik görevi 

verilmemesi ve gerektiğinde lisans ve vizelerinin iptali için nedenleriyle birlikte 

merkez hakem kuruluna bildirmek üzere il temsilcisine teklifte bulunmak. 

                        f)İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve 

itiraz halinde bunları merkez hakem kurulunca karara bağlamak üzere federasyona 

gönderilmesini sağlamak. 

                       g)Aşağıda yazılı yarışmaların hakemlerinin tespit etmek ve görevlendirilmesini 

sağlamak, 

 

 

 

                          1)İl ve İlçedeki özel ve resmi klüpler arasındaki bütün yarışmalar  

                          2)İlde ve İlçede başka illerin klüpleri arasında oynanan özel yarışma ve 

turnuvalar 

                          3)Federasyon tarafından yetki verilen yarışmalar 

                         İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması 

                         Madde-20-İl ve İlçe Hakem Kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde 

sona erer: 

                         a)Üyenin istifa etmesi 

                         b)Kurulun görev süresinin bitmiş olması 

                         c)Özürsüz üst üste 3 toplantıya gelmemesi 

                         d)Üye olma niteliğini kaybetmiş olması hallerinde il müdürlüğünün teklifi 

federasyonun onayı ile il    

                            ve ilçe hakem kurulu üyelikleri sona erer. 

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uyulacak Kurallar 

                         Madde-21-Bu talimat çerçevesinde ; verilen görevlerini tam olarak 

yapmayan,onur kırıcı suçları işleyen,merkez hakem kurulu tarafından verilen 

görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen yada yapmayan yarışmaların akışını 

bozan ve oyuncuları aşağılayan rahatsız eden hakemler yarışmada görevli hakemler 

tarafından merkez hakem kuruluna bildirilir. Merkez hakem kurulu gelen şikayetler 

üzerine gereken incelemeleri yapar,cezalandırılması düşünülen hakemi federasyon 

başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile merkez ceza kuruluna sevk eder. Bu 

durumların dışında merkez hakem kurulu,hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle 

kendilerini yazılı olarak uyarabilir. Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak 

yapması veya yapmaya devam etmesi durumunda federasyon başkanının teklifi ve 

Yönetim Kurulu  onayı ile merkez ceza kuruluna sevk edilirler. 

                       İl ve İlçe Hakem Kurulu Toplantıları 

                       Madde-22-İl ve İlçe Hakem Kurulları il Temsilcisi veya Kurul Başkanının 

daveti üzerine toplanır.  

                       İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı 

                       Madde-23-İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri spor klüplerinde görev alamazlar 

ve sporcu olarak yarışmalara katılamazlar.  

                                                                   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM   

                                                          Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar  

                       Hakemlerin Yarışma Öncesi Görevleri 

                       Madde-24-Hakemlerin yarışma öncesi görevleri şunlardır: 

                       a)Bütün  hakemler bir araya gelerek salonun fiziki şartlarını yerleşim düzenini 

skorbord ve teçhizatın uluslar arası ölçülere uygun olup olmadığını kontrol etmek. 

                       b)Kronometreleri kontrol etmek,tartısı yapılan yarışma kuralarını 

çekmek,yarışma çizelgesini hazırlamak. 



                       c)Sporcu kıyafetlerinin talimatlara uygunluğunu denetlemek. 

                       Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri 

                       Madde-25-Hakemlerin yarışma sırasındaki görevleri şunlardır; 

                       a)Kıyafet talimatına uygun kıyafet giymek  

                       b)Merkez hakem kurulunca sınıflara göre belirlenmiş kokartları takmak  

                       c)Organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan 

kaçınmak  

                       d)Yetkili kurullarca verilecek hakemlikle ilgili diğer görevleri yapmak  

 

 

 

                       Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri 

                       Madde-26-Hakemlerin yarışmalar bittikten sonraki görevleri şunlardır; 

                       a)Yarışma sonuçlarını federasyon yetkilisine vermek  

                       b)Yarışma ile ilgili bir açıklaması varsa  yazılı rapor haline getirmek. 

                       c)Merkez hakem kurulunun hazırladığı belge form veya raporu usulüne uygun 

olarak doldurmak ve yarışmanın bitim tarihinde itibaren bir hafta içerisinde 

federasyona iletmek 

                       Yarışma Yöntemi İle İlgili Esaslar 

                       Madde-27-Federasyonca düzenlenen yarışmaların hakemleri merkez hakem 

kurulu tarafından il ve ilçelerde düzenlenen  yarışmaların hakemleri ise il ve ilçe 

hakem kurullarınca tayin edilir.  

                  Hakem kurulları bulunmayan illerde yarışmalarda görevlendirilecek 

hakemlerin tayinleri il temsilcisinin teklifi,il müdürünün onayı ile yapılır. 

Yarışmalarda bir kart hakem ve iki caş hakem olmak üzere 3 minder hakemi,bir 

skorbord hakemi,iki kronometre hakemi,iki kuşak hakemi,bir çizelge hakemi olmak 

üzere her minder ve maç için 9 hakeme görev verilir. 

                                  Yeterli sayıda hakem bulunmaması durumunda milli sporculara 

hakemlik görevi verilebilir. Hakemler yarışmalara ait verilmiş kararları 

tartışamazlar. Ancak uygulamalardaki hatalar konusunda federasyonun ilgili 

kurumlarına rapor yazılabilir. Hakemler yarışmalar süresince sporcu,antrenör ve 

idarecilerle özel ilişkilere giremezler. Hakemler yetkili kurullarca kendilerine 

verilen görevleri yapmak zorundadırlar.  

                    Hakem Olabilme Şartları 

                    Madde-28-Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: 

                    a)T.C Vatandaşı olmak 

                    b)En az lise mezunu olmak 

                    c)18 yaşından küçük 40 yaşından büyük  olmamak 

                    d)Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak 

                    e)Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak  

                    f)Ceza kurulları tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla yarışmalarda men 

veya hak mahrumiyeti cezaları ile cezalandırılmamış olmak. 

                    g)Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak 

                    h)Branşındaki klüplerin yönetim kurullarında yönetici,antrenör,sporcu ve il 

temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza 

ettikleri sürece hakemlik yapamazlar. 

                    Hakemlik Kademe ve Dereceleri 

                    Madde-29-Hakemlik kademe ve dereceleri aşağıdaki şekildedir; 

                    a)Aday hakem 

                    b)İl hakemi,3. derece hakem 



                    c)Ulusal hakem,2. derece hakem 

                    d)Uluslar arası hakem,1. derece hakem 

                    Madde-30-Aday Hakem 

                                    Aday hakemler bu talimatın 28.maddesinde belirtilen şartları 

taşımalarının yanında aday hakemlik kursuna katılarak kurs sonunda yapılacak 

yazılı ve uygulamalı sınavlarda 100 puan üzerinden 70 puan almak zorundadırlar 

                                    Aday hakemler,okul,klüp,silahlı kuvvetler ve emniyet ile il 

müdürlüklerince yapılacak ferdi ve takım yarışmalarında fiilen görev alabildikleri 

gibi merkez hakem kurulunca görevlendirmek suretiyle federasyon yarışmalarında 

görev yapabilirler. 

 

                             Aday hakemler illerinde 2 yıl denemeye tabi tutulurlar. Başarılı olanlar il 

hakemliğine terfi ettirilmek üzere merkez hakem kuruluna teklif edilirler. Başarı 

gösteremeyenlerin adaylıkları sona erer. Bunların aday hakem olabilmeleri için 

yeniden aday hakemlik kursuna katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. 

                  

                 İl Hakemi 
  Madde-31- 2 yıl aday hakemlik yapmış ve başarılı olan aday hakemlerin il 

hakemliğine terfileri için merkez hakem kuruluna teklifleri yapılır. Merkez hakem 

kurulunca yapılacak yazılı,sözlü ve uygulamalı sınavdan 100 puan üzerinden  en az 

75 puan alarak başarı gösteren aday hakemler il hakemliğine terfi ettirilirler. İl 

hakemlik  sınavını kazanamayan hakemler daha sonra açılacak sınavlara 

katılabilirler. 

                                  İl hakemi il ve ilçelerde düzenlenen yarışmalar yanında yurt içinde 

yapılan  tüm yarışmalarda hakem olarak görev alırlar. Lüzumu halinde yurt içinde 

yapılan Ulusal yarışmalarda Ulusal hakemler gibi görevlendirilebilirler. 

                 Ulusal Hakem 

                 Madde-32- 3 yıl il hakemliği yapmış ve başarılı olan il hakemlerinin Ulusal 

Hakemliğe terfi teklifleri Merkez Hakem Kuruluna yapılır. Merkez Hakem 

Kurulunca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutularak 100 puan üzerinden 

en az 80 puan alarak başarılı olan İl Hakemleri Ulusal Hakemliği terfi ettirilirler. 

                                 Ulusal Hakemler gerektiğinde Uluslar arası yarışmalar ve Federasyonun 

düzenlendiği tüm yarışmalarda görev alabilirler.  

                    

    

                Uluslararası Hakem 
                Madde-33-  En az 3 yıl görev yapan Ulusal hakemlikte başarılı olanlar Avrupa 

Kuşak Güreş Federasyonu resmi dillerinden en az 

birini(İngilizce,Almanca,Fransızca)iyi derecede bilenler federasyon aracılığıyla 

Uluslararası Hakem Sınavı için Avrupa Kuşak Güreşi temsilciliğine teklif edilirler. 

                                Avrupa Kuşak Güreşi Federasyonunun açmış olduğu sınavda başarılı 

olanlar Uluslararası Hakem Lisansını almaya hak kazanırlar. 

                                Avrupa Kuşak Güreşi Federasyonunun Uluslar arası hakemlerde,Uluslar 

arası Hakem gibi yapmış olduğu sınıflandırmalar aynen kabul edilir. 

                                Federasyonun teklif ettiği Avrupa Kuşak Güreşi Federasyonunun istemiş 

olduğu şartlara uyan Uluslar arası hakemler arasından  Avrupa Kuşak Güreşinin 

açmış olduğu sınavlarda başarılı olanlar Uluslar arası  Olimpik Hakem Unvanını 

alır 

                    

 



 

    Hakemlerin Sigortalanması 

                    Madde-34-Milli Takım Kafilesinde yer alan Hakemlerin sigorta işlemleri ilgili 

kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

                     Yurt Dışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi İle İlgili Esaslar 

                     Madde-35-Yabancı ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alanların 

Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde lisansı aldıkları federasyondan 

müsaadesi alınmak kaydıyla hangi kategoriye gireceklerine federasyonca karar 

verilir.         

 

    Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi 

                  Madde –36-Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere,Merkez Hakem 

Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile hakemlik lisansı verilir. 

Hakemlik lisansı her yıl Ocak ayı içinde Merkez Hakem Kurulu tarafından vize 

edilir. Merkez Hakem Kurulu gerek gördüğü durumlarda lisansların vize yetkisini İl 

Hakem Kuruluna verebilir. İl Hakem Kurullarınca vize edilen lisanslar bir form 

ekinde Federasyona bildirilir. Hakemlik Lisansına vize yaptırmayan 

hakemlere,federasyonca ve illerce yapılacak resmi ve özel yarışmalarda  görev 

verilmez. 

                  Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri 

                   Madde-37-Yarışmalar bu talimatın 27.maddesindeki istisna dışında her ne şekilde 

olursa olsun lisanslı hakemler ile yönetilir. 

                             Yurt dışında düzenlenecek yarışmalarda görev alacak hakemlerin 

atanması,Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile 

yapılır. 

                             Özel yarışmalarda görev alan hakemlerin yolluk,harcırah ve seans ücretleri 

federasyon tarafından belirlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret 

Genel Müdürlük tarafından resmi yarışmalar için ödenen tazminattan düşük 

olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak hakemlerin ücretleri Federasyon 

tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde ödenir.       

       Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi 

                    Madde-38-Yurt dışındaki hakemler Federasyondan izin almak kaydı ile 

bulundukları ülkede görev yapabilirler. 

                    Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar 

                    Madde-39-Gözlemciler tarafından izlenen hakemler,Federasyon veya İllerce 

düzenlenen yarışmalar sonunda,gözlemci,İl ve İlçe Hakem Kurulunca verilen 

raporlar doğrultusunda gerekli kararları almaya ve gereğini yapmaya Merkez 

Hakem Kurulu yetkilidir. 

                    Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmesi 

                    Madde-40-Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez; 

                     a)İstifa etmek 

                     b)Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek. 

                     c)Federasyon ve İl yarışmalarında görevlendirildiği halde mazeret bildirmeden 1 

yıl içinde iki defa görev yapmamak. 

                     d)Uluslar arası kaidelerin uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tespit 

edilmiş olmak 

                    Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi 

                    Madde-41-Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın 

kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak şartıyla 1 aydır. Sözlü olarak yapılan 

itirazlar kabul edilmez. Hakemler,Federasyona ve Merkez Hakem Kuruluna her 



türlü başvurularını bağlı bulundukları İl Müdürlükleri kanalı ile yaparlar. Doğrudan 

yapılan başvurular hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. İtirazlara en geç 30 gün 

içinde cevap verilir. 

                    Hakemlik Görevine Ara Verilmesi 

                    Madde-42-Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler 

il ve ilçe hakem kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni 

ise,doktor raporunu başvurularına eklerler. İl Hakem Kurulu,özürleri kabul 

edilenlerin dışında,hakemliğe 1 yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. 

Tekrar göreve dönmek isterlerse özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk 

seminere katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. 

             

 

    Hakemlikten İstifa 

                  Madde-43-Hakemlikten istifa edenler,bu isteklerini bir dilekçe ile İl ve İlçe 

Hakem Kuruluna bildirirler. İl ve İlçe Hakem Kurulu,bu dilekçeyi hakemin özel 

dosyasına işlemek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderirler. 

                                    Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar,o sezon yarışmalarda 

görev alamazlar. İstifanın tekrarı halinde Merkez Hakem Kurulu tarafından iptal 

edilir.                

                  Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar 

                   Madde-44_Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır. 

                   a)Uluslar arası kuralları ve sporla ilgili mevzuatı bilmek 

                   b)En az lise ve dengi okul mezunu olmak 

                   c)30 yaşından büyük olmak 

                   d)Ceza kurallarından 3 ay veya daha fazla ceza almamış olmak  

                   e)Kulüp yöneticisi, antrenör ve faal sporcu olmamak  

                    Merkez Hakem Kurulu üyeliği yapanlar ve yapmış olanlar ile Uluslar arası 

hakemler, gözlemci olarak görevlendirilebilir. 

                 Gözlemcilerin Görev Ve Yetkileri 

                    Madde-45- Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 

                     a)Yarışmaları izlemek ve sonuçlarını rapor etmek 

                     b)Hakemlerin görevlerini yerine getirip getirmediklerini değerlendirmek ve bu 

konuda düzenledikleri raporu Federasyona vermek 

                     c)Yarışma sonunda teknik ve idari yönden yarışmanın değerlendirmesini yapmak 

ve düzenleyecekleri raporu Federasyona sunmak 

                         Gözlemciler Federasyon tarafından görevlendirilirler ve yarışmalar sırasında 

hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale 

edemezler. 

                     Hakemlerin Denetimi 

                     Madde-46- Merkez,İl ve İlçe Hakem Kurulları,hakemleri denetlemekle 

görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile Uluslar arası hakemler bütün 

hakemlerin,Ulusal hakemler ise,İl ve Aday hakemlerinin gözlemciliklerini 

yapabilirler. 

                    Hakem Kıyafetleri 

                     Madde-47- Yarışmalarda hakemler Avrupa ve Kuşak Güreşi Federasyonunda 

belirtilen kıyafetleri giyerler 

                     Hüküm Bulunmayan Haller 

                      Madde-48- Bu talimatta hükmü bulunmayan hallerde Dünya ve Avrupa ve 

Kuşak Güreşi Federasyonu Spor Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda Federasyon 

Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile işlem yapılır. 



                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici Ve Son Hükümler 

                    Geçici Madde-1-Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış haklar 

saklıdır. Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden veya hakemlikten istifa edenler ile, 

ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında da bu talimat hükümleri 

uygulanır. 

 

                  Yürürlük: 

                   Madde-49- Bu talimat, Genel Müdürlük ve federasyon web sitesinde yayınlandığı 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

  Yürütme 

                  Madde-50-Bu talimat hükümlerini Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim 

Kurulu yürütür. 

 

 

 

 

 


