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Devlet Bakanlığından :
Yağlı Güreş Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 1/6/1998 tarihli ve 23359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yağlı Güreş Hakem
Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Güreş Federasyonunu,
İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
İl Temsilcisi : Güreş Federasyonu il temsilcisini,
ifade eder.”
MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 23/5/2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik 6
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 6 — Merkez Hakem Kurulu en az 5 üyeden oluşur. Bu üyeler Federasyon Başkanının teklifi,
Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir ve üyeler kendi aralarında toplanarak görev bölümü yaparlar."
MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Federasyon Başkanı, Yürütme Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Kurulu her zaman
toplantıya çağırabilir."
"b) Merkez Hakem Kurulu toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık eder. Federasyon Başkanının
katılmadığı toplantılara Yürütme Kurulu Başkanı,Yürütme Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Merkez
Hakem Kurulu Başkanı başkanlık eder."
MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkra eklenmiştir.
"h) Faal güreşçi olmamak. (Faal güreşçiler hakemlik lisansı alabilirler, ancak fiilen hakemlik yapamazlar,
aktif güreşçiliğin sona ermesinden sonra fiilen hakem olarak görev yapabilirler.)"
"Tarihi Kırkpınar’da bir sene kemer alan ancak; üç sene üst üste kemer alamayan Kırkpınar baş
pehlivanlarına II. sınıf kule hakemliği, baş pehlivanlığı bırakmış pehlivanlara birinci sınıf meydan hakemliği
lisansı Federasyonca Yönetmelikte yazılı sınav yapılarak hakemlik belgesi verilir."
MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 23/5/2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik
22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkra
eklenmiştir.
"e) 2 nci sınıf kule hakemi bekleme süresi iki yıl,"
"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 Merkez
Hakem Kurulu kararı ile meydan hakemliği görevi verilir."

"Merkez Hakem Kurulu tarafından her yılın başında (Ocak ayı içerisinde) yağlı güreş hakem semineri
yapılır. Seminere kabul edilen ve geçerli bir mazereti olmadan katılmayan hakemlere, o yıl içerisinde görev
verilemez."
MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) Müsabaka sonuçlarına itiraz; sporcu, sporcunun antrenörü, ustası, bağlı olduğu kulüp idarecisi veya
velisi tarafından maçın 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."
MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"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.
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 hakemlerinden, 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 gibi görevleri yapar."
Yürürlük
MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
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