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TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 
YAĞLI GÜREŞ MÜSABAKA TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
Madde 1-(1)Bu Talimatın amacı, geleneksel olarak yapılan yağlı güreş müsabakalarının 
düzenlenmesi ve tescili ile bu müsabakaların kural ve usullere uygun olarak yönetimi 
konusunda Türkiye Güreş Federasyonunca uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2-(1) Bu Talimat, Türkiye Güreş Federasyonunca ülke düzeyinde veya uluslararası 
seviyede düzenlenecek olan tüm yağlı güreş organizasyonlarındaki görev, yetki ve 
sorumlulukları, teknik oyun, müsabaka ve ödüllerle, bunlara ait usul ve esasları belirleyen 
hükümleri kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3- (1)Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un Ek 9 uncu maddesi,19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
ile 01.10.2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye 
Güreş Federasyonu Ana Statüsü ’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen, 
 
Genel Müdürlük; Spor Genel Müdürlüğünü, 
Federasyon; Türkiye Güreş Federasyonunu, 
Koordinatör; Federasyon ve kurullar arasında koordineyi sağlayan kişiyi, 
Hakem Gözlemcisi; Hakemlik kurumunu denetleyen kişiyi, 
Merkez Hakem Kurulu; Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem 
Kurulunu, 
Yürütme Kurulu: Yağlı güreş Yürütme Kurulunu 
Teknik ve Eğitim Kurulu; Yağlı Güreş Teknik ve Eğitim Kurulunu, 
Ustalar Kurulu:Bölgelerde bulunan başpehlivanların ustalarını, 
Bölge Sorumlusu: Yetkili olduğu bölgede Federasyonu temsil eden kişiyi, 
Organizasyon Kurulu: Ulusal ve Uluslararası yağlı güreş müsabakalarının yapılmasını 
sağlayan organizasyon kurulunu, 
Unesco; Birleşmiş milletler eğitim, bilim ve kültür örgütünü, 
Onur Kurulu; Eski başpehlivanlardan oluşun kurulu, 
Basın ve yayın; (kitle iletişim araçları, kitlesel medya), günlük dilde radyo, televizyon, 
gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı basın organlarını, 
Sanat kültür: Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur.  İnsanoğlunun 
biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan 
ürünlerini, 
İl Müdürü; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü, 
İlçe Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürünü, 
İl Temsilcisi; Türkiye Güreş Federasyonu İl temsilcisini, 
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Ağa; Düzenlenecek organizasyonun manevi hamiliğini üstlenen kişiyi, 
Cazgır; Pehlivanları boylarına göre maniler söyleyerek seyirciye takdim eden kişiyi, 
Davul ve Zurnacı: Organizasyonlarda davul ve zurna ile güreş havaları çalan kişileri, 
Mahalli Organizasyonlar: Kuruluşlarca aralıklı olarak yapılan organizasyonları, 
Birinci sınıf Organizasyonlar: Aralıksız olarak 3 yıl yapılan organizasyonları, 
Geleneksel Organizasyonlar: Aralıksız olarak 5 yıl gelenekselliğe terfi eden 
organizasyonları, 
Bayram, Şenlik ve Düğün Organizasyonları: Bayram, Şenlik ve düğünlerde yapılan 
organizasyonları, 

 
ifade eder. 
 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Müsabakalarla İlgili Hükümler 
 
Yetki belgesi 
Madde 5-(1)Federasyondan yetki belgesi almak şartı ile kamu kuruluşları, belediyeler, 
muhtarlar, aosyal amaçlı dernekler, sendikalar, kuruluş yıl dönümü kutlama komiteleri, 
festivaller düzenleyen tertip komiteleri bu Talimat hükümleri çerçevesinde Yağlı Güreş 
müsabakası düzenleyebilir. Siyasi parti ve yan organları yağlı güreş müsabakası 
düzenleyemezler. 
(2)  İl Müdürleri kanalı ile Federasyona müracaatta bulunarak yetki belgesi talep eden birden 
çok tüzel kişinin organizasyon yapmaya talip olması halinde bunlardan birini tercih ve tespite 
Federasyon yetkilidir. Gece güreşlerine Merkez Hakem Kurulu kararı ve Federasyonun izni 
ile yetki verilir. 
a)Geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreş için müracaatlar, müsabaka tarihinden en az 15 
gün önce il ve ilçe Müdürlüklerine yapılır. İl müdürlükleri görüşlerini de eklemek suretiyle bu 
müracaatları, organizasyonun yapılacağı tarihten en az 10 gün önce gerekli evrak ile birlikte 
Federasyona teslim ederler. Aksi halde organizasyon yapılmaz. Merkez Hakem Kurulu 
geleneksel organizasyonlarının tarihlerini belirlemek için her yıl aralık ayında toplanır ve 
ocak ayı içerisinde ilgili organizasyon kurulunca Federasyondan yetki belgeleri alınır. 
b)Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haziran veya temmuz aylarında düzenlenir, Belediye 
Başkanlığınca tespit edilen müsabaka tarihi Federasyonun izni ile valilik makamı onayı 
alınarak kesinlik kazanır. Kırkpınar güreşlerinin yapılacağı tarihlerde Türkiye'de hiçbir yağlı 
güreş organizasyonuna yetki belgesi verilmez.   
c) Bayram, şenlik ve düğün güreşleri için düzenlenecek güreş müsabakalarında bağlı 
bulundukları gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerinden izin alınması ve on gün önceden 
Federasyona bilgi verilmesi gerekir. Bu güreşlerde ağalık seçimi ve bilet satışı yapılamaz. 
Merkez hakem komitesi, bölge sorumlusu ve il temsilcisi koordine ederek hakem 
görevlendirmelerini yaparlar. Gerek görülmesi halinde federasyondan gözlemci gönderilir. 
d)Aynı tarihte, aynı ilde birden fazla geleneksel organizasyona izin verilmez. Birinci sınıf ve 
mahalli güreşlerde aynı ilde aynı tarihte birden fazla güreş organizasyon müracaatı olursa 
karşılıklı taahhüt alınarak yetki belgesi verilir. 
(3)Yetki belgesi müracaatı yapılırken yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için 
konulan para ödülleri toplamı esas alınmak sureti ile bu toplamın %5’i Federasyon 
Başkanlığı’nın uygun göreceği banka hesabına yatırılır. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinden bu 
bedel alınmaz. Yatırılan paraya ait banka makbuzunun yetki belgesi talep yazısı ekinde ibraz 
edilmesi zorunludur. Ancak; yatırılan miktar pehlivanların ödüllerinden kesilmez.  
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(4) Federasyon her yıl mahalli, birinci sınıf, geleneksel,  bayram - şenlik ve düğün 
güreşlerinin ödüllerini il müdürlüklerine bildirilir. 
(5) Yetki belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır. 
a)İl Müdürlüğü izin belgesi (3 adet) 
b) Taahhütname (3 adet)  
c)Ödül çizelgesi (3 adet) 
d)Banka makbuzu (3 adet) 
e)Yurt dışında yapılacak olan yağlı güreş organizasyonlarında, yönetim kurulunun her yıl 
belirleyeceği miktarda para Federasyonun ilgili hesabına yatırılır. 
 
Organizasyon çeşitleri 
Madde 6-  
(1)Mahalli organizasyonlar  :Yıl içerisinde yapılan organizasyonlardır. 
(2)Birinci sınıf organizasyonlar :En az 3 yıl aralıksız düzenlenen 
organizasyonlarda,organizasyon komitesinin talebi üzerine yeterli teknik ve ekonomik 
imkanların mevcut olması dikkate alınarak Merkez Hakem Kurulu kararı ile birinci sınıf 
organizasyon yetki belgesi verilir. 
(3)Geleneksel organizasyonlar :En az 5 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardır. 
Organizasyona 3 yıl ara verilmiş ise birinci sınıf organizasyon olarak izin verilir. 
(4) Bayram şenlik ve düğün güreşleri: Bayram ve düğünlerde yapılan organizasyonlardır. 
 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yağlı Güreş Koordinatörü, Kurullar ve Güreş Meydanı 

 
Yağlı güreş koordinatörü ve kurullar 
Madde 7- (1)Koordinatörlük ve kurullar aşağıdaki gibidir: 
 
a) Yağlı Güreş Koordinatörü 
b) Yağlı Güreş Yürütme Kurulu 
c) Teknik ve Eğitim Kurulu 
d) Merkez Hakem Kurulu 
e) Gözlemciler Kurulu 
f) Onur Kurulu 
g) Bölge Sorumluları 
h) Ustalar Kurulu 
 
(2)Yağlı güreş koordinatörü ve kurullarda yer alacak üyelerde aşağıdaki nitelikler aranır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. (yağlı güreş yapmış üyelerde bu şart aranmaz) 
c) Hakem kökenli olmamakla birlikte yağlı güreşte uzun yıllar çeşitli konularda yönetici, 
antrenör ve sporcu olarak hizmet etmiş, yağlı güreş kamuoyunca sayılıp, kabul görüyor 
olmak.  
d) Disiplin Kurulu tarafından ceza talimatlarına göre 1 yıl veya daha fazla süre ile 
cezalandırılmamış olmak. 
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(3)Koordinatör 
a) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev alanı içerisinde Yönetim kurulu ile 
yan kurullar arasında koordinasyonu sağlar. 
b) Oluşan sorunlar hakkında rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunar. 
c) Kendisine verilen yetki çerçevesinde görev yapar. 
 
(4)  Yağlı güreş yürütme kurulunun görev ve yetkileri 
a) Yağlı güreş ile ilgili en az 7 üyeden oluşur. Federasyon Yönetim Kurulu tarafından atanır. 
b) Saha organizasyonu sorumlusu, sahanın hazırlanması organizasyonun daha düzenli 
yapılmasından sorumlu kişiler. 
c) Organizasyonların genel ahlaka ve sportmenliğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak 
ve gerekli tedbirleri almak gerek gördüğü durumda uyarıda bulunmaktır. 
d) Belirlenen sorumluluk alanı düzenlenen yağlı güreş organizasyonlarında Federasyon adına 
verilen yetkileri kullanan kişilerdir. 
e) Yapılan organizasyonda protokolde yeri ayrılır. 
f) Saha organizasyonlarını kontrol etmek güreş yapan bölgelerle ilgili saha çalışmaları ve 
organizasyonların daha düzenli yapılmasını sağlamak. 
 
(5) Bölge sorumluları; 
a) Türkiye genelinde İç Anadolu, Akdeniz, Eğe, Marmara, Karadeniz, olmak üzere beş bölge 
için atanır. Bölgelerin sınırları federasyon yönetim kurulu tarafından güreşlerin yoğunluğuna 
ve yakınlıklarına göre belirlenir 
b) Belirlenen sorumluluk alanı düzenlenen yağlı güreş organizasyonlarında Federasyon 
yönetim kurulu adına verilen yetkileri kullanan kişilerdir. 
c) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından atanır. Gerekli görülmesi halinde bölgeler için 
yeterli sayıda yardımcı atanır. 
 
(6) Bölge sorumlularının yetki ve sorumlulukları; 
a) Sorumluluk bölgesinde yağlı güreş organizasyonlarında talimatların hükümlerinin 
uygulanmasını takip etmek, organizasyon komitesi ile koordinasyonu sağlamak ve sonuç 
raporu tutmak. 
b) Sorumluluk bölgesinde disiplin kuruluna sevk edilen sporcular ve hakemlerle ilgili ceza 
işlemlerini takip etmek 
c) Bölgelerinde yapılan güreşlerle ilgili saha, soyunma yerleri ve güreş alanı ile ilgili tüm 
çalışmaları yaparak müsabakaya hazırlamak. 
d) Bölgelerinde yapılmayan güreşlerle ilgili rapor hazırlayıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
görüşüp yeniden yapılması için gerekli çalışmaların yapması.  
e) Sorumluluk bölgesinde organizasyonlar için Merkez Hakem Kurulu ile koordinede 
bulunarak hakem atamasını sağlamak. 
 
(7)Merkez Hakem Kurulu; 
a) Güreş FederasyonuYönetim Kurulu tarafından atanacak kişinin başkanlığında, en az 7, en 
fazla 9 üyeden oluşur. 
b) MHK üyeleri, yağlı güreşhakemliği yapmış kule hakemliğine kadar yükselmiş 
hakemlerden, Güreş Federasyonu Başkanı’nın önerisi üzerine Yönetim Kurulu onayı ile 
atanır. 
c) Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde aynı yöntemle yeni bir üye atanabilir. 
d)Yağlı güreş organizasyonlarında görev yapacak hakemlerin atama, eğitim ve 
cezalandırılmaları için gerekli işlemleri yapar. 
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(8) Teknik ve Eğitim Kurulu;  
Yağlı güreş teknikleri belirlenmesi ve sporcuların, organizasyonların ve hakem eğitim 
faaliyetlerinin yürütülebilmesi için oluşturulan kuruldur. 
a) Yağlı güreş ile ilgili en az 7 üyeden oluşur. Federasyon Yönetim Kurulu tarafından atanır 
b) Ulusal ve uluslararası yağlı güreş müsabakalarının yapılması konusunda yönetim kuruluna 
rapor sunar. 
c) Gerekli görülmesi durumunda teknik ve eğitim kuruluna yeterli sayıda yardımcı atanır. 
d) Belirlenen sorumluluk alanı düzenlenen yağlı güreş organizasyonlarında Federasyon adına 
verilen yetkileri kullanan kişilerdir. 
 
(9) Gözlemciler Kurulu 
a) Yağlı güreş hakem gözlemciler kurulu yağlı güreş hakemliği yapmış ve faal hakemliği sona 
ermiş kişiler arasından federasyon yönetim kurulu tarafından atanır. Kurul en az 7kişiden 
oluşur. Bir Başkan bir Başkan vekili seçilir. Kurulla ilgili idari işlemler Kurul Başkanı ve 
Kurul başkan vekili tarafından takip ve kontrol edilir. 
b) Yağlı Güreş hakem gözlemcisi organizasyonlar sırasında hakemlik kurumunun 
denetlenmesini sağlar. Hakem gözlemciler kurulu tarafından atanır. 
 
(10) Hakem gözlemcisinin görev ve yetkileri; 
a) Meydan ve kule hakemleri hakkında rapor tutmak, 
b) Görevli hakemlerin talimata göre kılık ve kıyafetlerini denetlemek, 
c) Boy ayırımı sırasında hakemleri denetlemek oluşabilecek şikâyetleri Federasyon temsilcisi 
ile koordinasyon halinde sonuçlandırılmasını sağlamak,  
d) Müsabakada tutulan hakem gözlemcisi raporlarının federasyona iletilmesini sağlamak 
 
(11) Onur Kurulu; 
a)Onur Kurulu, Güreş Federasyonu Yönetimi’nin belirlediğiüyelerden oluşur.  
b) Tarihi Kırkpınar güreşlerinde baş boyunda 1. olan veya kemer sahibi olan pehlivanlardan atanır. 
c) Onur Kurulu protokolde yer ayrılır. 
 
(12) Ustalar Kurulu; 
 Ustalardan oluşan kişileri temsil eder. 
a) Yağlı güreş ile ilgili en az 7 üyeden oluşur. Federasyon Yönetim Kurulu tarafından atanır. 
b) Bölgelerde bulunan Başpehlivanların Antrenörlerini temsilen oluşan kişilerden oluşur.  
c) Saha içerisinde uygun görülmesi durumunda kendilerine belirlenen bir yer ayrılır.  
d) Ustalar Kurulunun görevlendirmesi Teknik ve Eğitim Kurulu tarafından görevlendirilir. 
e) Yağlı güreş oyun ve kurallarının geleneklerine uygun devam etmesini sağlamak. 
f) Yağlı güreşin bin yıllık geleneği olan Usta ve çırak ilişkisini devam etmesini sağlamak. 
g) Müsabaka anında dışarıdan kendi sporcularının ve seyircilerinin meydana girmesini 
önlemek. 
 
Federasyon temsilcisi 
Madde 8 - (1)Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yağlı güreş organizasyonlarında 
Federasyonunu temsil etmek üzere yağlı güreş yapmış veya yağlı güreş organizasyonları 
konusunda tecrübeli olan kişiler arasından görevlendirilen kişidir. 
 
(2)Temsilcinin görev ve yetkileri aşağıdadır: 
a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 
b) Organizasyonların talimata uygunluğunu sağlamak,  
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c) Organizasyon sırasında meydana gelecek noksanlık ve aksaklıkları rapor ederek 
Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak, 
d) Organizasyon komitesi ve müsabakaya görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer görevliler 
ile 
Gerekli koordineyi sağlamak, organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için gerekli 
önlemlerin alınmasını sağlamak, 
e) Organizasyon sahasını kontrol etmek varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve durumu 
Federasyon Yönetim Kuruluna bildirmek ( bir sonraki yılda aynı eksiklikler görülürse yetki 
belgesi verilmeyecektir.) 
 
İl temsilcisi 
Madde 9-(1) İl temsilcileri Federasyon Yönetim Kurulu teklifi Genel Müdürlüğün onayı ile 
atanır, aynı zamanda organizasyon komitesinin tabii üyesi olarak görev yapar. Organizasyon 
komitesi ile koordine halinde organizasyonların talimat hükümlerine uygun olarak 
düzenlenmesini sağlar. 
 
Yağlı güreş ağası 
Madde10 - (1) Yağlı güreş organizasyonlarının maddi destekçiliğini ve manevi hamiliğini 
üstlenen kişilerdir.  
 
(2)Ağalık seçimi yapılışı: 
a) Ağalık açık arttırma usulüne göre anons ile yapılır. 
b) Baş güreşlerin finalinden önce yapılır. 
c) Açık arttırma sözlü olarak anonsla yapılır. 
d) Açık arttırmada en yüksek bedeli veren bir sonraki yılın güreş ağası olur. 
e) Ağa organizasyon komitesinin tabii üyesidir. 
f) Ağalık ücreti ağalık seçimi sonuçlandıktan sonra seçilen ağa ile organizasyon komitesi 
arasında yapılan taahhütnameye göre ödenir. 
 
Cazgır 
Madde 11- (1)Yağlı güreş organizasyonlarında sporcuları takdim eden kişidir. Özel kıyafet 
giyerler. Sınav ile lisans verilir.Vizesi olmayan cazgır organizasyonlarda görev yapamaz. 
Organizasyonlarda kule başhakemine bağlı olarak görev yaparlar. 
 
(2)Cazgır olabilme şartları:  
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Cazgırlık yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak, 
c) Düzenlenen cazgır kurslarında başarılı olmak, 
d)Faal güreşçi olmamak. Faal güreşçiler cazgır lisansı alabilirler, ancak fiilen cazgırlık 
yapamazlar, aktif güreşi bıraktıktan sonra fiilen cazgır olarak görev yapabilirler.) 
e) Ağır hapis veya 1 yıldan fazla süreli hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası 
ile bulunmamak. 
 
(3)Cazgırın görevleri ve sorumlukları  
a) Cazgır, pehlivanları boylarına göre maniler söyleyerek seyirciye takdim eder. 
b) Hiçbir zaman haysiyet kırıcı ve şeref zedeleyici mahiyette maniler söyleyemez. 
c) Er meydanında siyasi partilerin reklam yapmasına imkân vermez. 
d) Tarihi Kırkpınar güreşleri hariç yağlı güreş seyretmeye gelen siyasi kişiler unvanlarını 
(Parti adı, milletvekili, il ve ilçe başkanları vb.) anons eder. 
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e) Yağlı güreş meydanında eşlemeden sonra pehlivanlara ve seyircilere kule başhakeminin 
direktiflerine uyarak gerekli duyuruları yapar.  
f) Resim satıp hiç bir şekilde bahşiş ve para alamaz. Tespit edilenlere kırmızı kart ile 
cezalandırılarak 2 hafta men cezası verilir.  
g) Federasyonun belirleyeceği folklorik kıyafetleri giyer. 
i) Bölge temsilcisinin, Merkez Hakem Kurulunun veya kule hakemlerinin talimatları 
doğrultusunda anonslarını yapar. Protokol dışındaki karşılamalarda sadece anons yapılır. 
Güreşler devam ederken davul ve zurnalar protokolde dahil gelenleri karşılamaya gidemez. 
j) Unvanı bulunmayan sporculara ve misafirlere unvan vererek anons yapamayacağı gibi 
kulübü ve sponsoru haricinde başka bir unvanda ekleyemez. Bu kurallara uymayanlar Disiplin 
Kuruluna sevk edilir vecezası bitinceye kadar görev verilmez. 
k) Cazgır Federasyondan lisans almak zorundadır. Lisansı olmayanlara görev verilmez. 
Federasyonca açılacak cazgırlık kursuna katılıp teorik ve uygulama sınavlarında başarılı 
olanlar cazgır olurlar. 
l) Altmış beş (65) Yaşını dolduran cazgırlar Tarihi Kırkpınar güreşlerinde görev yapamazlar. 
Ancak diğer güreşlerde yıl içindeki performansları doğrultusunda, (sağlık durum belgesi 
sunulmasıyla) her defasında 1 yıldan az olmamak üzere görev süreleri Federasyon Yönetim 
Kurulu tarafından 1 yıl uzatılanlar görev yapabilirler.  
m) Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için cazgır ataması Federasyonu ve Edirne Belediye 
Başkanlığı ile koordineli olarak yapılır. 
 
(4)Cazgır lisansları: Cazgır lisansları Güreş Federasyonu tarafından verilir. Yıl içerisinde 
Güreş Federasyonu tarafından vize edilir. 
 
(5)Cazgır lisansının iptali:Disiplin Kurulunca, lisansın iptali için gerekli işlemler yapılarak 
onaya sunulur. Federasyon Yönetim Kurulu tarafından ceza kuruluna sevk edilen ve cezaları 
kesinleşen cazgırların ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı cazgırlar 
görev yapamazlar. 
 
(6)Aşağıdaki hallerde cazgır lisansları iptal edilir: 
a) Cazgır olabilme şartlarından birini kaybetme, 
b) Mazeretsiz olarak üç defa cazgırlık görevine gelmemesi, 
c) Yüz kızartıcı, onur kırıcı hareketlerde bulunmak, 
d) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunulmasının disiplin kurulunun kararı ile 
tespit edilmesi, 
e) Hakikate uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği ya da taraflardan maddi veya manevi 
menfaat temin ettiğinin tespit edilmesi halinde, 
f) Teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunmak, 
g) Ceza kurullarından bir yıl veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti 
cezası almak 
h) Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızarıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile 
hükümlü bulunmamak 
 
Davulcu ve zurnacı kıyafetleri 
Madde 12- (1)Geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreşlerde yörenin geleneksel folklorik 
kıyafetleri esastır. Bu kıyafetlerin cazgır kıyafetlerinden ayrı görünümde olmasına dikkat 
edilir. 
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Ulusal ve uluslararası organizasyon kurulu 
Madde 13 - (1) Yağlı güreş düzenlenmesi için Federasyondan Yetki Belgesi almış olan, 
mahalli mülki amire bildirimde bulunan tüzel kişilerce en az beş (5) kişiden Yağlı Güreş 
Organizasyon Kurulu oluşur. Yağlı güreş organizasyon kurulunun başkanı bu kurulun içinden 
seçilir. Bu kurulun oluşturulması köy düğünleri dışında zorunludur. (Organizasyonlarda 
protokolde güreşlerle ilgili bilgileri sunmak üzere Mülki amire en yakın yerden Federasyon 
Temsilcisine yer ayrılır.) Bu organizasyonlarda mülki idare amirinin denetiminde devlet 
protokolü esasları uygulanır.  
(2)Yağlı güreş faaliyetinde sanat, kültür, estetik ve edebiyat kurulu, sağlık kurulu ve 
organizasyon kurulları bulunur. Her kurul, Federasyon Başkanı tarafından atanacak en az 5 
kişiden oluşur ve kendi aralarından bir başkan seçerler.  
(3) Kurulların görevleri şunlardır: 
a) Sanat, kültür, estetik ve edebiyat kurulu:Yağlı güreş ile ilgili her türlü eğitim 
ihtiyaçlarını tespit eder, bilimsel ve eğitsel yayın ve filmlerin hazırlanması ve temin 
edilmesini sağlar.  
b) Sağlık kurulu:Sporcuların sportif sakatlıklarında sporcuya yardımcı olur, tedavilerine 
destek sağlar. Sporcuların beslenmeleri ile ilgili çalışmalar yapar. Sporcuların kullanabileceği 
ilaçları belirler. Doping ile ilgili çalışmalar yaparak doping içeren ilaçlar hakkında sporcuları 
bilgilendirir.  
c) Organizasyon kurulu: Güreş meydanının, yağlı güreşlerin yapılması için gerekli olan bu 
talimatta belirlenmiş araç ve gereçlerle noksansız düzenlenmesini sağlamak, organizasyonda 
görev yapacak basın mensuplarına, seyircilerin görüşünü ve organizasyonun selametini 
zedelemeden rahat görev yapmalarını sağlayacak tedbirleri alır. Basın mensuplarının özel 
kıyafet ve işaret taşımalarını temin eder, fotoğraf çeken basın mensuplarının çayıra 
girmelerini önler, yağlı güreş organizasyonlarına yardımcı olur, yerel organizasyon kurullarını 
denetler, yetki belgesi taleplerini değerlendirir ve yurt dışında yapılacak organizasyonla ilgili 
çalışmalar yapar. Organizasyonun disiplin altında geçmesini sağlamak için konulmuş 
kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemleri yapar.  
 
Meydan komiseri 
Madde 14 - (1)Meydan komiseri geleneksel ve birinci sınıf güreşlerde görevli kule hakem 
heyeti ve organizasyon komitesi tarafından gerekli görüldüğü taktirde aktif veya hakemliği 
bırakmış hakemler arasından veya güreşi bırakmış pehlivanlar arasından müştereken atanır. 
Mahalli güreşlerde yeteri kadar meydan komiseri organizasyon komitesi tarafından atanır. 
Meydan komiseri görevlilerin basının tespit edilen yerlerde bulunmalarını, seyircilerin 
meydana girmemelerini, organizasyonun disiplin ve düzenini, ödül töreni hizmetlerini, 
organizasyon görevlileri ve güvenlik kuvvetleriyle işbirliği yaparak sağlar. Kule 
başhakeminin direktiflerine göre hareket eder. Hakemlerle aynı ücreti alır. 
 
Güreş meydanı 
Madde 15 -(1)Güreş meydanı İl ve İlçe Müdürünün. Federasyon temsilcisinin veya bölge 
temsilcisinin, gözetim ve denetiminde organizasyon komitesi tarafından aşağıda belirtilen 
kural ve şartlara uyularak hazırlanması zorunludur: 
a) Güreş meydanı, zemini çayır veya çim olan seyir yeri haricinde en az 30 m. X 30 m. 
ölçüsünde olur veetrafı ip veya dikensiz telle çevrili alandır. 
b) Güreş meydanında sağlık ekibi, ambulans veya bu görev için özel bir araç bulundurulur. 
c) Yağlı güreşler için su, yeteri kadar zeytinyağı veya bitkisel sıvı yağ bulundurulur. 
d) Pehlivanlar için güvenliği sağlanmış, etrafı kapalı soyunma yeri ayrılır. 
e) Güreş meydanı yanında veya yakınında yıkanma yeri sağlanır. Gerekirse hamamdan yer 
ayrılır. 
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f) Özellikle güreşçiler için gözlerini silmek için küçük steril bez parçaları veya kağıt havlu 
bulundurulur, bezciler görevlendirilir. 
g) Meydan hakemlerinin dinlenmeleri, davul ve zurnacıların çalışabilmeleri için yer ayrılır. 
h) Müsabaka sırasını bekleyen pehlivanlar için yer ayrılır. 
i) Kule hakemleri için güreş meydanının tümünü görebilecekleri, meydanın bir kenarının 
ortasından yüksek bir yer ayrılır ve yanlarında görevli olmayan hiçbir kimse oturamaz. Kule 
en az 2 metre yüksekliğinde olur. Müsabakada kayıt görevlileri ve cazgır bulunur. Ses düzeni 
temin edilir. 
j) Basın için yer ayrılır. Yağlı güreş müsabakalarının kayıt ve takip cetvelleri Federasyondan 
temin edilir ve katılanların isimleri ve neticeleri bu cetvellere işlenerek federasyona 
gönderilir. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Katılım ve Kayıt İşlemleri, Sporcularda Aranan Şartlar,  

Yağlı Güreşçiler İçin Boy ve Kategori 
 

Katılım ve kayıt işleri 
Madde 16 - (1)Yağlı güreş müsabakalarına katılacak güreşçilerin lisanslı olmaları zorunludur. 
Lisansalar her yıl vize edilir. Tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilenler ve cezalı olup 
lisansı alıkonulanlar, ceza süresi sonuna kadar hiçbir yerde güreşemezler. 11 yaşında olan 
güreşçilerin nüfus cüzdanlarının resimli olması şarttır. 
(2)  Güreşçilerin kayıt işlemleri, sağlık muayeneleri ve boy ayrımı; 
a) Yağlı güreş müsabakalarına girecek güreşçiler organizasyon kurulu kayıt bürosuna 
lisanslarını vererek kayıtlarını yaptırırlar. Güreşçilerin boy ayrımı organizasyonda görevli 
kule, cetvel ve meydan hakemleri tarafından yapılır. Kayıt, boy ayrımı tespiti ve sağlık 
kontrolü müsabakalardan iki saat öncesine kadar tamamlanır. 
b) Doktor tarafından güreşmesine mani derecede cilt hastalığı ve bedensel arızası tespit 
edilenler müsabakalara katılamazlar. 
c) Boy ayrımı yapan hakemler tarafından güreşemeyeceğine karar verilenler güreştirilmezler. 
Hakemler bu takdir hakkını kullanırken uzun süre müsabakalarda başarısız olmak, aşırı 
derecede yağlanmış, hantal görünümlü olmak gibi kriterleri esas alırlar. 
d) Tarihi Kırkpınar güreşlerinde güreşecek güreşçilerin 40 yaşını geçmemiş olması gerekir, 
her yıl son 16 (on altı) ya kaldıkları sürece 40 yaş üstü başpehlivanlar yaşına bakılmaksızın 
bir sonraki Kırkpınar güreşlerine kadar her yerde baş boyuna güreşirler. Yaş tespitinde gün ay 
şartı aranmaz, yıl hesabı geçerlidir.  
e) Tarihi Kırkpınar baş güreşlerinde en az bir defa 1nci olan sporcular 45 yaş bitiminde kadar 
güreşirler, 
f) Kırk yaşını doldurup (d ve e) maddelerinde ki özellikleri taşımayan güreşçiler 45 yaşı 
bitimine  
(yıl olarak) kadar Kırkpınar güreşleri hariç diğer güreşlerde güreşebilirler. 
g) Yağlı Güreş sezonunda bir sporcu aynı gün içerisinde iki müsabakaya katılamaz. 
 
Müsabakalara katılacak sporcularda aranan şartlar 
Madde 17- (1) Müsabakalara katılacak sporcularda; 
a) 11 yaşında olmak (ay, gün şartı aranmaz) 
b) Her sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından verilen onaylanmış fotoğraflı 
lisansları ile müsabakalara iştirak etmelidir.  
c) Lisansı olmayan sporcu karşılaşmalarda yarışamaz.  
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d) Herhangi bir nedenle karşılaşmalardan men edilmemiş olmak, 
e) Yağlı Güreşte boy ayrımı yapılan yarışmalarında dürüst davranmadığı saptanan sporcular 
diskalifiye edilir. Antrenörler sporcularını gerçek performanslarını göstermelerini sağlamakla 
sorumludurlar. 
 
Yağlı güreşçiler için boy ve kategori 
Madde 18- (1)Yağlı güreş organizasyonlarında geleneksel, birinci sınıf, mahalli, bayram, 
şenlik, düğün güreşleri olmak üzere dört tür uygulama yapılır. 
(2) Geleneksel ve birinci sınıf organizasyonlarda boylar aşağıdaki gibi düzenlenir: 
1) Minik bir boy 
2) Minik iki boy 
3) Teşvik bir boy 
4) Teşvik iki boy 
5) Tozkoparan boyu 
6) Ayak boyu 
7) Deste küçük boy, 
8) Deste orta boy, 
9) Deste büyük boy, 
10) Küçük orta küçük boy, 
11) Küçük orta büyük boy, 
12) Büyük orta 
13) Baş altı 
14) Baş 

 
(3)Mahalli organizasyonlarda boylar aşağıdaki şekilde düzenlenir: 
1) Minik bir boy 
2) Minik iki boy 
3) Teşvik bir boy  
4) Teşvik iki boy 
5) Tozkoparan boyu 
6) Ayak boyu 
7) Deste küçük boy, 
8) Deste büyük boy, 
9) Küçük orta küçük boy, 
10) Küçük orta büyük boy, 
11) Büyük orta, 
12) Başaltı, 
13) Baş 
Not: Deste orta boy olmadığında bu boyun güreşçileri deste büyük boya güreştirilir. 

 
(4)Bayram, şenlik ve düğün güreşlerinde boylar aşağıdaki şekilde düzenlenir: 
1) Minik boy 
2) Teşvik boy 
3) Tozkoparan 
4) Deste boy 
5) Küçük orta boy 
6) Büyük orta boy 
7) Baş altı 
8) Baş 
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Not: Bu güreşlerde baş ve başaltı pehlivanları yok ise hakem heyeti üst boylara pehlivan 
çıkarma ve boy belirlemede yetkilidir.  

 
Boy, yaş, kilo tespiti ve süreleri 
Madde 19 - (1)Geleneksel ve mahalli organizasyon güreşlerinde boy ayrımı: 
 
1) Minik bir boyu (11 yaş) (30--45 kg) (10dak +3dakika) 
2) Minik iki boy (12 yaş) (45--50 kg) (10dak +3dakika) 
3) Teşvik bir boy (13 yaş ) (50--55 kg) (10dak +3dakika) 
4) Teşvik iki boy (14 yaş ) (55--60 kg) (10dak +3dakika) 
5) Tozkoparan (15 yaş ) (60--65 kg) (15dak +5dakika) 
6) Ayak (16 yaş ) (65--70 kg) (15dak +5dakika) 
7) Deste küçük boy (17 Yaş ) (70--80 kg ) (20dak +5dakika) 
8) Deste orta boy (18 Yaş ) (80--90 kg ) (20dak +5dakika) 
9) Deste büyük boy (19 Yaş) (90--100 kg) (20dak +5dakika) 
10) Küçük orta küçükboy   (20dak +5dakika) 
11) Küçük orta büyükboy   (20dak +53dakika) 
12) Büyük orta boyu   (25dak +5dakika) 
13) Başaltı boyu   (30dak +5dakika) 
14) Baş Boyu   (30dak +5dakika) 
 

 
(2) Bayram, şenlik ve düğün güreşleri boy ayrımı: 
 
1) Minik boy (11-13yaş (30-45) (10dak +3dakika) 
2) Teşvik boy (13-14yaş (40-55) (10dak +3dakika) 
3) Tozkoparan (15-16yaş (50-65) (15dak +5dakika) 
4) Deste boy (17-18yaş (60-85) (20dak +5dakika) 
5) Küçük orta boy   (20dak +5dakika) 
6) Büyük orta boy   (25dak+5 dakika) 
7) Baş altı   (30dak+5 dakika) 
8) Baş   (30dak+5 dakika) 

 
(3)Yaşı on dokuzu (19) geçmiş tecrübeli güreşçiler kiloları 70 kg altında ise; Hakem 
komitesinin kararı ile sadece deste büyük boyda güreştirilebilir. 
(4)Boy ayırımında güreşçinin kilosu yaşının belirtilen standart kilosundan 20 kiloya kadar 
fazla ise bir üst boya, 20 kilodan daha fazla ise iki üst boya güreştirilir. Kilosundan dolayı  üst 
boya çıkarılıp o boyda derece yaparak bir üst boya  çıkan sporcular o boyun resmi sporcuları 
olurlar. Değerlendirmede sporcunun alt boya tutan yaşı dikkate alınmaz. Güreşçinin belirtilen 
standart kilosundan 10 kilodan fazla eksik ise bir alt boya güreştirilir. 
Mahalli güreşlerde deste orta boy olmadığından bu boyun güreşçileri deste büyük boya 
güreştirilir. 
(5)Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan; 
a) U23 ve Gençler kategorisinde; 84-85-86 kiloda serbest ve grekoromen stilde, Avrupa ve 
Dünya şampiyonalarında “Birinci ve ikinci” olan sporcular. 
b) U23 ve Gençler Kategorisinde; 96-97-98-120-125-130 kiloda Serbest ve Grekoromen 
stilde, Avrupa ve dünya şampiyonalarında “üçüncü” olan sporcular. 
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c) Büyükler Kategorisinde; 74 kiloda Serbest ve Grekoromen stilde Avrupa, Dünya ve 
Olimpiyat şampiyonalarında “Birinci, ikinci ve üçüncü” olanlar 85-86 kiloda Serbest ve 
Grekoromen stilde Avrupa Şampiyonasında “üçüncü” olanlar. 
(Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu izin almak kaydıyla) Yağlı güreşlerde “büyük orta” 
boyuna güreşebilirler. 
(6)Güreş Federasyonun faaliyet programında yer alan, 
a) U23 ve gençler kategorisinde; 96-97-98-120-125-130kiloda Serbest ve Grekoromen 
stilde, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında “Birinci ve ikinci” olanlar. 
b) Büyükler kategorisinde; 84-85-86 kiloda Serbest ve Grekoromen stilde, Avrupa 
şampiyonasında “Birinci ve ikinci” olanlar. 
c) Büyükler kategorisinde; 84-85-86 kiloda Serbest ve Grekoromen stilde Dünya ve 
Olimpiyat şampiyonalarında “Birinci, ikinci ve üçüncü” olanlar. 
d) Büyükler kategorisinde; 97-98 kiloda ve 125-130 kiloda Serbest ve Grekoromen Avrupa 
Şampiyonalarında “ikinci” Dünya şampiyonalarında “üçüncü” olanlar (Güreş Federasyonu 
Yönetim Kurulu izin almak kaydıyla) Yağlı güreşlerde “baş altı” boyuna güreşebilirler. 
(7) Güreş Federasyonun faaliyet programında yer alan; 
a) Büyükler kategorisinde; Olimpiyat Oyunlarında 97-98 kiloda ve 125-130 kilolarda 
Serbest ve Grekoromen stilde,“Birinci, ikinci ve üçüncü” olanlar. 
b) Büyükler kategorisinde; Dünya şampiyonalarında “Birinci ve ikinci” olanlar. 
c) Büyükler kategorisinde; Avrupa şampiyonalarında “Birinci” olanlar (30 yaşını 
doldurduktan sonra, Güreş Federasyonu Yönetim Kurulundan izin almak kaydıyla) Yağlı 
güreşlerde “baş” boyuna güreşebilirler. 
(8)  Milli takımda güreşen A ve B sınıfı milli olan sporcular Tarihi Kırkpınar ve geleneksel, 
birinci sınıf ve mahalli güreşlerde; Merkez Hakem Kurulunun kararı ile 80 kg kadar küçük 
orta büyük boya, 80 kg ve daha üst sıkletler büyük orta boyuna güreştirilebilir.  
(9)Uluslararası Dünya Güreş Birliği'nin (UWW)  düzenlediği,Büyükler; Avrupa, Dünya ve 
Olimpiyat oyunları,(U23) Ümitler; Avrupa ve Dünya Şampiyonaları, Gençler; Avrupa ve 
Dünya Şampiyonları haricinde ki Plaj Güreşi; Avrupa ve Dünya Şampiyonaları, Ordulararası, 
Üniversiteler, Engelliler, Veteranlar, Minikler, Yıldızlar, Balkan Avrupa ve Dünya 
Şampiyonalarındaki dereceler ile A-B Millilikler yağlı güreş boy belirlemede (ayrımlarında) 
kriter olarak dikkate alınmazlar. 
(10)Baş ve Başaltında yarı final ve final müsabakası yapacak olan sporcuların ustalarına 
kimlik kartı verilir. Hakem kurulunun uygun görmesi durumunda saha içerisinde bir yere 
alınarak müsabakaları izlemeleri sağlanır. 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Müsabaka, Kura, Eşleme Usul ve Esasları 

 
Kura ve eşleme 
Madde 20 - (1) Kura çekiminde numaraların içi görünmeyen torbadan veya küreden çekilerek 
belirlenmesi mecburidir. 
(2) Tarihi Kırkpınar ve geleneksel, birinci sınıf, mahalli, bayram şenlik ve düğün güreşlerinde 
bütün boylarda ilk turda kura çekimi yapılır. Sporcu sayısı 31 altında ise veya altında kaldığı 
turda dört (4) ve katlarına düşürülür. Kırkpınar güreşlerinde ilk 64 pehlivana yolluk ödemesi 
yapıldığı için sayıyı belirlemek amacıyla gereken turda dördün katlarına düşürülür. Tarihi 
Kırkpınar güreşlerinde son 16’ya kalan her boyda her tur kura çekilir. Baş, başaltı ve büyük 
ortada her turda kura çekilir. 
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(3)Güreş süresinin belirlenmesi; Tarihi Kırkpınar ve geleneksel, birinci sınıf ve mahalli 
güreşlerde, sporcu sayısı, hava şartları ve benzeri durumlar oluştuğunda Merkez Hakem 
Kurulu, Federasyon temsilcisi, kule başhakemi ve meydan başhakemlerinin kararı ile 
müsabaka süresi tekrar düzenlenir. 
(4) Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bütün boylarda “birinci, ikinci, üçüncüler” (1.2.3.3.) olan 
pehlivanlar bir üst boya çıkarılır. Antalya Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreşlerinde (minik 
boydan, büyük orta boya kadar, boylarda “birinci, ikinci, ” (1.2.) olan pehlivanlar bir üst 
boyda güreşirler. Ayrıca geleneksel üç günlük güreşlerde küçük orta küçük boy, küçük orta 
büyük boy ve büyük orta-boylarda ‘’birinci,ikinci’’ (1.2.) olanlar bir üst boya çıkarılırlar. 
(5) Yağlı güreş müsabakalarında yasaklı madde (doping) aldığı tespit edilen sporcular, ceza 
bitimindeki Tarihi Kırkpınar ve bütün güreşlerde daha önce güreştiği boyunda güreşir. 
(6)Piyasa güreşlerinde Baş boyunda 30 veya daha az sporcunun katılımında hakem heyetinin 
kararı ile sporcuların tamamı birinci turda güreştirilebilir.  
(7)Bütün boylarda ihtar, müsabaka sonuna kadar geçerlidir. Ana devre (normal sürede) 
sonuçlanamayan müsabakalarda uzatma devresine(puanlama) gidilir. Bu devredeiki (2)puana 
ulaşan sporcu hakem tarafından galip ilan edilir.Uzatma devresinin sonundapuanı fazla olan 
(1-0)  sporcu galip ilan edilir.Bu devrenin sonunda puan olmaz ya da puanlı eşitlik olursa(0-
0veya 1-1)müsabaka da süresiz uzatma devresi yapılır. Bu devrede ilk puanı alan sporcu 
hakem tarafından galip ilan edilir. 
(8)Başpehlivanlık güreşlerinde Kırkpınar‘daki derecelerine göre ilk sekiz (8) çeyrek finale 
kadar seri başı uygulanır. 
(9)Hakem komitesi yarı finale ve çeyrek finale kalan sporcular uygun görülürse Tarihi 
Kırkpınar ve geleneksel ile birinci sınıf güreşlerde karşılıklı kura çekme yetkisine sahiptir. 
(10)Tüm yağlı pehlivan güreşlerinde yarı finalde rakiplerine yenilen her iki güreşçi, o boyda 
üçüncü (3) ilan edilir. Klasman sıralamasında buna uygun olarak 4 üncülük derecesi 
belirtilmez.  
Sıralama 1, 2, 3, 3, 5 ve 6 şeklinde yapılır. 
(11)Kispetin yırtılması durumunda edep yerleri görünmüş ise güreşçi mağlup sayılır. Edep 
yerleri görülmemiş ise kispet değiştirilir ve müsabaka devam eder. (Değiştirme süresi 10 
dakikadır.) 
(12) Normal ve puanlama süre içerisinde pasif güreş sebebiyle 3 ihtar alan güreşçi mağlup 
ilan edilir. 
(13)Birinci turdan sonra herhangi bir sebepten dolayı boylardaki güreşçi sayısı tek numaraya 
düşerse birinci kura çekiminde hangi numaraya eş ise o numara tur atlamış sayılır. 
(14)Daha önce alınan ihtarlar puanlama güreşinde geçerlidir. 
(15)Her tur kura çekilen boylarda son numara tek kalacağı için tur atlar. (ikinci turda 4-8-16-
32-64 ve 128 gibi sayılara geldiği için tur atlayan son numarada kalır başa geçmez  
(16)Sporcu sayısı 31 ve altında ise 1 turda 4 un katlarına düşürülür. Daha fazla sporcu varsa 
bu rakama kadar tamama güreştirilir Tur atlayan sporcular bir daha tur atlama veya bekleme 
ihtimali varise başa yazılır. 
(17)Her iki güreşçi de pasif güreşirlerse 3 ihtar alarak diskalifiye edilirler. 
(18) Pozisyon ne olursa olsun güreşler düdükle başlar anonsla biter. Cazgır normal sürenin 
bittiğini anons ettikten sonra düdük çalınarak durdurulur. Puanlama güreşine geçilir.  
(19)Puanlama güreşinin son dakikası maçı yöneten hakem tarafından “son dakika” diye 
sporculara sözlü olarak bildirilir. 
(20) Tartı; müsabaka günü saat: 08.00 ile 10.00 saatleri arasında Federasyonca görevlendirilen 
hakemler tarafından, yapılır. Tartı saati ve süresi için organizasyonun programı ve katılacak 
sporcu sayısı dikkate alınır. Hakemler dışında yapılan tartılar geçersizdir. Tartı saatine 
yetişemeyen güreşçiler müsabakaya alınmazlar. Güreşçiler tartıya şort, eşofmanla çıkar, 
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tartılan her sporcu ismini yazdırarak kurasını çeker. Tartıda lisans ve kimlik belgesi ibrazı 
zorunludur. 
(21)Eğer final müsabakası sırasında iki finalist de kırmızı kart nedeni ile diskalifiye olurlar ise 
üçüncü olan güreşçiler arasında kura çekilir. Kurada kazanan güreşçi birinci diğer güreşçi 
ikinci olur. Beşinci ve altıncı olan sporcular üçüncü olurlar. 
 
 
(22)Yağlı Güreşlerde örnek klasman belirleme sıralaması UWW (Uluslararası Güreş 
Federasyonları Birliği) düzenlemelerine uygun olarak aşağıdaki şemada belirtilmiştir, katları 
da bu sisteme göre devam eder: 
 

FİNAL 
1. FİNALDE GALİP OLAN 

1/64 

33. 1/64’DE 1. YENİLEN 
2. FİNALDE MAĞLUP OLAN 34. 1/64’DE 2. YENİLEN 

YARI 
FİNAL 

3. 
YARI FİNALDE 1.’YE 
YENİLEN 

35. 1/64’DE 3. YENİLEN 

3. 
YARI FİNALDE 2. ’YE 
YENİLEN 

36. 1/64’DE 3. YENİLEN 

ÇEYREK 
FİNAL 

5. 
ÇEYREK FİNALDE 1.’YE 
YENİLEN 

37. 1/64’DE 5. YENİLEN 

6. 
ÇEYREK FİNALDE 2.’YE 
YENİLEN 

38. 1/64’DE 6. YENİLEN 

7. 
ÇEYREK FİNALDE 3.’YE 
YENİLEN 

39. 1/64’DE 7. YENİLEN 

8. 
ÇEYREK FİNALDE 3.’YE 
YENİLEN 

40. 1/64’DE 8. YENİLEN 

1/16 

9. 1/16’DA 1. YENİLEN 41. 1/64’DE 9. YENİLEN 
10. 1/16’DA 2. YENİLEN 42. 1/64’DE 10. YENİLEN 
11. 1/16’DA 3. YENİLEN 43. 1/64’DE 11. YENİLEN 
12. 1/16’DA 3. YENİLEN 44. 1/64’DE 12. YENİLEN 
13. 1/16’DA 5. YENİLEN 45. 1/64’DE 13. YENİLEN 
14. 1/16’DA 6. YENİLEN 46. 1/64’DE 14. YENİLEN 
15. 1/16’DA 7. YENİLEN 47. 1/64’DE 15. YENİLEN 
16. 1/16’DA 8. YENİLEN 48. 1/64’DE 16. YENİLEN 

1/32 

17. 1/32’DE 1. YENİLEN 49. 1/64’DE 17. YENİLEN 
18. 1/32’DE 2. YENİLEN 50. 1/64’DE 18. YENİLEN 
19. 1/32’DE 3. YENİLEN 51. 1/64’DE 19. YENİLEN 
20. 1/32’DE 3. YENİLEN 52. 1/64’DE 20. YENİLEN 
21. 1/32’DE 5. YENİLEN 53. 1/64’DE 21. YENİLEN 
22. 1/32’DE 6. YENİLEN 54. 1/64’DE 22. YENİLEN 
23. 1/32’DE 7. YENİLEN 55. 1/64’DE 23. YENİLEN 
24. 1/32’DE 8. YENİLEN 56. 1/64’DE 24. YENİLEN 
25. 1/32’DE 9. YENİLEN 57. 1/64’DE 25. YENİLEN 
26. 1/32’DE 10. YENİLEN 58. 1/64’DE 26. YENİLEN 
27. 1/32’DE 11. YENİLEN 59. 1/64’DE 27. YENİLEN 
28. 1/32’DE 12. YENİLEN 60. 1/64’DE 28. YENİLEN 
29. 1/32’DE 13. YENİLEN 61. 1/64’DE 29. YENİLEN 
30. 1/32’DE 14. YENİLEN 62. 1/64’DE 30. YENİLEN 
31. 1/32’DE 15. YENİLEN 63. 1/64’DE 31. YENİLEN 
32. 1/32’DE 16. YENİLEN 64. 1/64’DE 32. YENİLEN 



 
 

15 
 

 
(23)Belirlenen klasman sıralamasında sonradan meydana gelecek bir olumsuzluklarda 
(diskalifiye ve yasaklı madde kullanımı tespitinde) cezalılar klasman listesinden çıkarılır ve 
sıralama alttan yukarıya doğru kaydırılır. Klasman listesi buna göre yeniden belirlenir.  
(24) Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bazı boylarda yığılma olduğu durumlarda MHK kararı ile 
müsabakalardan önce açıklanarak normalden daha fazla güreşçi bir üst boya çıkarılabilir. 
(başaltı hariç)  

Yağlı güreşin günlük programı 
Madde 21 -(1)Güreş sayısına göre bir günde sonuçlanacak güreşlere saat 10.00’da başlanır. 
iki veya üç gün yapılacak güreşlere ilk gün saat 14.00’de başlanır. İkinci ve üçüncü gün 
güreşlerin başlangıç saatleri kula hakem heyeti tarafından ilan edilir. İki veya üç gün yapılan 
güreşlerde son müsabakalar hava kararmadan kesin olarak sonuçlandırılmak üzere gerekli 
tedbirler alınır ve güreşlerin zamanında bitirilmesi sağlanır. İki veya üç günlük güreşlerde 
kayıt saat 10 da biter tek günlük güreşlerde saat 12 de biter. Kayıt yaptırmayan sporculara 
kura çektirme yetkisi kule başhakemindedir. Özel durumlarda müsabaka saati kule 
Başhakemliği ile organizasyon komitesinin ilan ettiği saatte başlar. Boylardaki güreşçi 
sayısına göre müsabakaların başlama boyu ve sıralaması hakem heyetince belirlenir. 
 
Güreşlerin başlaması ve peşrev 
Madde 22 - (1) Güreşler, eşleşme tamamlandıktan sonra varsa minik ve teşvik güreşleri, 
yoksa boy güreşçilerinin güreşi ile başlar. Cazgırların davetine uymayan ve meydana 
gelmeyen güreşçi diskalifiye edilir. Güreş meydanına çıkan güreşçinin kispetini giymiş ve 
paçalarını bağlamış olması gerekir. Kura çekiminden sonra gelen sporcular güreştirilmez. 
(2)Yağlanan güreşçi tek sıralı safta saha kenarına yakın olarak dizilir. Tüm güreşçiler el ele 
tutuşarak güreş duasını dinlerler ve peşreve başlarlar. Peşrev, yağlı güreşlerin folklorik ve 
geleneksel özelliklerinden biri, önemli ve vazgeçilmez bir uygulamasıdır. Adabına ve 
geleneksel kurallarına uyularak yapılır. Organizasyon komitesi isterse en iyi peşrev yapan 
güreşçiye ödül verebilir.  
 
Güreş müsabakası ve izin süresi 
Madde 23-(1)Yağlı güreş müsabakalarında eşleşme, takdim duası ve peşrevden sonra 
güreşçilerin güreş esnasında uymaları gerekenler, yağlanma, su içme ve benzeri ihtiyaçları 
için izin süresi ile güreş sürelerine dair kurallar aşağıda belirtilmiştir: 
(2) Kura çekildikten sonra eş değiştirilmez. Eş değiştiren güreşçi mağlup ilan edilerek Ceza 
Kuruluna sevk edilir. 
(3)Güreş esnasında rakibi izin vermedikçe ve meydan hakeminin izni olmadan su, yağ ve bez 
mahalline gidilemez. İzin süresi 2 dakikayı geçemez. Puan güreşi öncesinde de bu süre 2 
dakikadır. Bir müsabakada iki seferden fazla su ve bez için izin verilmez.  
(4) Yağlanma, su içme, göz silme ve paça bağlama gibi hareketleri oyalama ve dinlenme 
kastıyla yapan güreşçiye ilk ikazda sarı kart gösterilir, tekrarı halinde İkinci sarı kart 
gösterilerek. Kırmızı kartla ihraç edilir. 
(5)Rakibini bastırıp oyun yapmadan 2 dakika bekleyen sporcu ayağa kaldırılır. 
(6)Yaralanan veya sakatlanan pehlivanların sağlık ekibi tarafından muayene ve tedavisinin 
Yapılması, müsabaka dışı süredir. Bu süre 5 dakikayı geçerse güreşçi yenik ilan edilir. 
Puanlama güreşinde ise müsabaka dışı süre 2 dakikadır, 
(7)Paça bağının kopması, kispetin bir kısmının kopması ve dize kadar yırtılması durumlarında 
meydan hakemi güreşi durdurur ve kule hakem heyeti tarafından sporcunun kispet 
değiştirmesine izin vermesi müsabaka dışı süredir. 10 dakikayı geçmesi halinde güreşçi 
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mağlup ilan edilir. Paça bağlamada rakibi tarafından izin verilirse paça bağlanmasına 
müsaade edilir. 
(8)Herhangi bir boyda müsabakanın sonuçlanması çok uzayıp ta diğer rakiplerinden çok daha 
geç tamamlandı ise ve turu geçen güreşçi hiç dinlenmeden bir üst tur müsabakasına 
çağrıldığında bu sporcunun dinlenmesi için 10 dakikayı geçmemek üzere müsabaka dışı süre 
verilir. 
(9)Boyunduruk oyununda rakibi yere yüzükoyun uzanan güreşçi arkaya geçmek zorundadır, 
bekleme durumunda hakem düdük çalarak güreşçileri ayağa kaldırır. 
 
Puanlı yağlı güreş kuralları 
Madde 24 - (1)Puanlı güreşlerde aşağıdaki kurallar uygulanır: Puanlı güreşlerde puanlı güreş 
müsabakası hakemin düdüğü ile başlar, düdüğü ile biter. Bir puan kazandıran oyunların tarifi 
aşağıda belirtilmiştir: 
(2) Güreş kuralları içerisinde herhangi bir oyunla rakibini bastırıp 5 noktasında (2 el, 2 diz ve 
kafa)3 noktasının yere değdirip %60 rakibinin arkasında geçtiği durumlarda 1 puan verilir. 
(3) Rakibin arkasına geçip kalçasının üzerine oturttuğu zaman 3 nokta şartı aranmaz rakibini 
dalıp indirince, önünde veya yanında iken rakibin kalçası yerde tek dirseğinde yere değdiği 
zaman yâda atak güreşçi ayağının birini rakibin arkasına çıkarırsa dirsek kırılmasa da 1 puan 
verilir.(Bu pozisyonda %60 arkaya geçme şartı aranmaz.) 
(4) Güreş esnasında herhangi bir oyunda rakibine karşı koymadan ve direnç göstermeden 
güreş alanından kaçan güreşçiye ihtar rakibine bir puan verilir. 
 
Yasak oyunlar ve hareketler 
Madde 25 - (1)Disiplin Kuruluna sevki gerektiren haller; 
a) Federasyon tarafından organize edilen müsabakalara davet edilen lisanslı yağlı güreşçiler 
bu organizasyonlara katılmak zorundadırlar. Federasyonun düzenleyeceği seminer, konferans, 
kurultay vb. faaliyetlere davet edilen sporcuların gelmemeleri halinde mazeretleri 
(Federasyonca kabul edilenler hariç) Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 
b)Tarihi Kırkpınar ve diğer organizasyonlar da bayrak çekimi ve açılış merasimine, korteje 
davetedilipte gelmeyen sporcular bir hafta güreştirilmez.Korteje katılan sporcuların giyimleri 
sporadabına uygun olmalıdır. 
c)Tarihi Kırkpınar ve diğer organizasyonlar da kayıt yaptırıp kura çekimine gelmeyen 
sporcularDisiplin kuruluna sevk edilir. 
d)İdareci, antrenör, hakem, cazgır ve sporcuların Federasyondan izin almadan yurtiçi ve 
yurtdışıspor müsabakalarına katılmaları yasaktır.Aksi hareket edenler Disiplin Kuruluna sevk 
edilir. 
e) Güreş organizasyonu sırasında rakibine seyirciye hakeme idarecilere ve diğer görevlilere 
ağır tahrik ve sözlü hakarette bulunan sporcu antrenör ve idareciler tedbirli olarak disiplin 
kuruluna sevk edilir.Sarı ve kırmızı kart gerektirmeyen diğer eylem ve davranışlar disiplin 
talimatı hükümlerine tabidir. 
 
Sarı vekırmızı kart cezaları 
Madde 26 - (1)Aşağıda sayılan yasak oyunları uygulayan veya yasak hareketleri yapan 
güreşçi sarı kart veya kırmızı kartla cezalandırılır: 
(2) Sarı kartla cezalandırılan haller:Bir müsabakada sarı kart gören sporcu aynı müsabakada 
tekrar sarı kartı gerektiren bir hareket yaparsa ikinci sarı kartı görür. İki sarı kart alan 
sporcuya kırmızı kart gösterilerek müsabakadan atılır ve 1 hafta süre ile güreş yapmaktan men 
edilir.  
(3)Sarı kart uygulaması geçerliliğini sadece verildiği müsabaka içinde devam ettirir. 
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(4) Aşağıdaki yasak oyunları ve hareketleri hakemin ikaz ve uyarılarına rağmen yapan, ısrar 
eden sporcuya sarı kart gösterilir: 
a) Rakibini çift sarma ve kurt kapanına almak, hakemin uyarısına rağmen ısrarla bu harekete 
devam etmek, 
b) Oturak kündesinde bel kemiği üzerine dirsek ile devamlı tazyik yapmak, 
c) El ve ayak bileklerini bükmek, 
d) Baldır patlatan oyununu uygulamak, 
e) Kemane çekmek, 
f) Rakibin gözüne, kulağına, burnuna ve ağzına parmak sokmak, açık elense çekmek. 
g) Çemberleme (zelveli) boyunduruk oyununu uygulamak, 
h) Rakibinin kispetini ayak ve elle çıkarmaya çalışmak, 
i) Kispet kasnağına ayakla bastırarak rakibin karnına tazyik yapmak, 
j) Meydan hakeminin dur veya bırak ikazını ısrarla dinlememek, hakemle münakaşa etmek, el 
ve kol hareketleriyle ikazda bulunmak. 
k) Rakibini kasten seyirci, yağ kazanı veya meydanda güreşmekte olan güreşçiler üzerine 
sürerek açık düşürmeye çalışmak, 
(5)Bir müsabakada sarı kart gören sporcu aynı müsabakada tekrar sarı kartı gerektiren bir 
hareket yaparsa ikinci sarı kartı görür. İki sarı kart alan sporcuya kırmızı kart gösterilerek 
müsabakadan atılır ve 1 hafta süre ile güreş yapmaktan men edilir.Bir sonraki müsabakaya 
etki etmez. Sarı kart puan yerine geçmez bir sarı kart alan sporcuya ceza verilmez. Cazgır 
tarafından anonsla çağrılan sporcular güreş alanına 15 dakika içinde gelmesi gerekmektedir. 
Gelmediği takdirde cazgır tarafından 3 defa aralıklarla anonslar yapılır ilk 5 dakikada uyarılır 
10 dakikada sarı kart gösterilir,15 dakikada gelmediği takdirde kırımızı kart gösterilerek 
sporcu diskalifiye edilir. Kazanılmış hakları elinden alınır. Bu durum kule hakemleri ve kule 
başhakemi tarafından bir raporla, yazılı olarak Federasyona bildirilir. Bu rapora hakem, 
güreşçi veya idarecinin yazılı ifadeleri eklenir.  
(6)Kırmızı kartla cezalandırılan haller: Aşağıda sayılan yasakları yapan güreşçilere direk 
kırmızı kart gösterilir. Kırmızı kart gören sporcu iki veya üç hafta güreş yapamaz. 
a) Havaya kaldırarak yenik düşürdüğü rakibini yavaşça yere bırakmayıp, kasten kafası 
üzerine yere vurmak. Bu durumda yasak hareket galibiyetten sonra olduğu için sonuç ilan 
edilir.Gerektirdiğinde bu davranışlardan ötürü galip olan güreşçi müsabaka dışı bırakılır. Bu 
durum finalde olursa yasak hareketi yapan sporcunun galibiyeti elinden alınır. 
b) Rakibine kafa, dirsek ve yumruk vurmak, tokat atmak, ısırmak 
c) Rakibi paçayı bıraktığı halde meydan hakeminin ikazına rağmen tek kolla boyunduruğu 
devam ettirmek. Ancak arkaya geçme amaçlı kasnak tutularak tek kolla beraber alınan 
boyunduruk yasak oyun ve hareket olarak değerlendirilmez. 
d) Müsabaka anında ve sonunda seyirciye karşı sporculuğa yakışmayan hareketlerde 
bulunmak, 
e) Hakem kararına uymamak, moral verici nara dışında rakibi ile konuşmak, rakibe, 
hakemlere ve 
Yöneticilere küfür etmek, 
f) Ciddi güreşmemek, rakibinden hiç zor görmeden pes etmek, rakibinin elini kaldırarak 
sahadan ayrılmak, hakemin ikazına rağmen oyalama güreşine devam etmek, müsabakanın 
devamına engel olmak veya kura gereği olarak eşleştirildiği eşi ile hiç güreş yapmadan sahayı 
terk etmek. 
g) Paça kazıktan rakibini üzerine çekmek künde ve sarmadan kılçık oyunu ile yenilmek veya 
her hangi bir oyunla zorluk çekmeden yenilmek gibi şüpheli yenilmelerde. 
Bir organizasyonun tamamında yani boy ayrımı başlangıcından müsabakaların tamamının 
bitimine kadar kendi müsabakası esnasında veya dışında kırmızı kart gören ya da farklı 
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nedenlerle disiplin kuruluna sevk edilen güreşçiler müsabakalardan ihraç edilerek klasman 
dışı bırakılır. 
Klasman dışı bırakılan sporculara ödül ve yolluk ödenmez, sporcular hiçbir hak iddia edemez. 
h) Federasyon Temsilcisi, Meydan hakemi ve kule hakemi, istişaresi neticesinde güreşte şike 
yaptıkları tespit edilen güreşçiler. 
i) Kasten rakibine vurmak, tekme atmak, rakibine ve hakeme tükürmek, ahlaka aykırı 
harekette 
Bulunmak. 
j) Saha içinde yumruklaşan ve hakemlere hakaret ederek kırmızı kart gören sporcu 3 hafta 
güreşemez. 
k) Saha içerisinde rakibi ile yumruklaşan hakemlere ve rakibine küfür, hakaret ve saldırıda 
bulunan sporcuya kırmızı kart gösterilerek tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilir. 
(7)Müsabaka da 2 sarı karttan kırmızı kart gören sporcu 1 hafta güreşemez. Müsabaka da 
direk kırmızı kart gören güreşçi 2 hafta güreşemez. Baş boyunda bir hafta (2 sarı karttan 
kırmızı kart) bir hafta ceza alan güreşçi 10.000 lira, 2 hafta (direk kırmızı kart) ceza alan 
güreşçi 15.000 lira parayı Federasyonun belirlediği hesaba yatırıp belgeledikleri taktirde 
cezaları kaldırılır. Saha içerisinde yumruklaşan, hakemlere hakaret eden, 3 hafta men cezası 
alan veya disiplin kuruluna sevk edilen baş pehlivanlara para cezası uygulanmaz. 
 
Yağlı güreşlerde yenik düşürme 
Madde 27 - (1)Yenik düşme veya açık düşme, göbeğin gökyüzünü görmesiyle olur. 
Rakibinin omuzlarının yere değmesi, tuş hali şart değildir.  
(2)Oturmuş vaziyette ayaklar açık ve iki elle geriye payanda yaparak 90 dereceyi geçecek 
şekilde dirsekleri arkaya doğru kırması, 
(3)Oturmuş vaziyette önce bir elle payanda yapıp kendi ekseninde dönerek ikinci elini diğer 
yönden payanda yapması, 
(4)İki dirseğin yere değmesi, 
(5)Bir dirsek yere değmişken, diğer elin yere payanda yapması, 
(6)Yerde ve ayakta güreşirken rakibin oyunu ile sırtın yere değmesi, 
(7)Rakibini omzuna alıp bacaklardan çift elle, kaldıran kişinin ya sağ omzunda ya sol 
omzunda veya paçalardan tutmuş ise bacak arasından havada olan kişinin karın boşluğu 
kaldıran güreşçinin omuzlarında sağa, sola ve geriye sarkma olmadan ayağa kalkıp üç adım 
yürüyerek taşıması ya da aynı durumlarda ekseni etrafında 360 derece döndürmesi, 
(8)Ayağını rakibinin önüne atmak suretiyle gerdan lama yaparak yenmesi, 
(9)Paça bağının kopması, çözülmesi, kalebendinin çözülmesi kispetin parçalanmadan bir 
kısmının kopması ve dize kadar yırtılması yenik sayılmaz. Bu durumda meydan hakemi 
güreşi durdurur ve pehlivanın kispet değiştirmesine izin verir. Bu süre 10 dakikayı geçemez. 
Eğer kispet edep yerlerinin görülmesi şeklinde yırtılmışsa güreşçi yenik sayılır. İhtilaflar ve 
itirazlar halinde meydan başhakemi kule hakemleriyle birlikte karar verir.  
(10)Kündede topuk kesme ve kılçık; Topuğu kesen künde atandan sonra yenilirse topuk kesen 
galip gelir. Kılçık atan künde atandan sonra yenilirse kılçık atan galip gelir. Ancak künde 
atışında her iki pehlivan aynı anda yenik duruma düşer ise bu durumlarda künde atan güreşçi 
galip ilan edilir. 
(11)Rakibine dalan güreşçinin rakibi, yenik duruma gelerek rakibini kündeden, boyundurukla 
veya herhangi bir oyunla aşırsa bile ilk yenik duruma kendisi gelir ise kendisi yenik sayılır. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
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Saha içi güreşçi, görevli kıyafetleri ve kullanılan malzemeler 
Madde 28 - (1)Yağlı güreşçi kıyafeti kispettir. Kispet geleneksel ölçülerine uygun olarak 
deriden yapılır.Kispet üzerinde kesici, maden, süs eşyası bulunmaz, paça bağı keçe bent olup, 
deri,naylon ve benzeri malzemeler kullanılamaz. Kispet Federasyonun belirlediği özelliklerde 
olmak zorundadır. 
(2)Saha komiseri, tek tip eşofman giymek zorundadır. 
(3)Yağcılar ve bezciler eşofman veya yöresel kıyafet giymek zorundadırlar. Eşofmanlarında 
görevlerini belirten yazının bulunması şarttır. Ancak ait olduğu organizasyonun amblemini de 
kullanabilirler. 
(4)Güreşçilerin kispeti dışında hiçbir görevli giysisinde reklam içeren işaret ve yazı 
bulunduramaz. Organizasyon komitesi bu nitelikte kurulu böyle yazı bulunduran görevliye 
görev vermez. Aksi halde ilgili yönetmeliğin cezai hükümleri uygulanır. 
(5)Güreşçinin resim satıp para toplaması yasaktır. 
(6)Yağlı güreş organizasyonlarda küçük orta küçük boy dahil alt boylar pırpıt giyebilir. Minik 
boylar dâhil bütün boylarda güreşçiler yağlanır. 
 
Yetki belgesinin geri alınmasını gerektiren haller 
Madde 29 - (1) Yetki belgesi verilmemesini veya geri alınmasını gerektiren durumlar ile 
organizasyon yapan kuruluş yöneticileri ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir. 
a) Yalan ve yanıltıcı ilan vermek, afiş asmak, 
b)Müsabakaların yapıldığı meydanda gerekli düzen ve emniyeti sağlayacak tedbirleri 
almamak. 
c)İlan edilen ödül ve yolluğu ödememek, eksik ödemek veya taksitle ödemek, 
d)Özel davetli güreşçilerle yazılı mukavele yapmadan ilan, afişlerde isimlerini ve resimlerini 
kullanmak, 
e)Ceza Kurulunca verilen güreşmeme cezasını hiçe sayarak ceza almış güreşçileri 
güreştirmek, 
f)Yağlı güreş töreni ve merasimlerini yapmamak, 
g)Organizasyonun zorunlu giderlerini karşılamaktan kaçınmak, 
h)Güreş organizasyonlarında güreşle ilgisi olmayan, izinsiz ve sahte bilet satmak.Bu hallerde 
yetki belgesi geri alınır. Bu fiilleri gerçekleştirenler disiplin Kuruluna sevk edildiği gibi, 
ayrıca Federasyonca haklarında hukuki işlemyaptırılır. 
 
Federasyon temsilcisi, hakem ödüller ve görevli ücretleri 
Madde 30 - (1)Yağlı güreş organizasyonlarında seyir ücreti alınsın veya alınmasın 
organizasyona katılan hakem ve yöneticilere aşağıdaki şartlarda yollukları ödemek 
zorundadır. 
(2)Federasyon ve Merkez Hakem Kurulunun görevlendirdiği ve isimlerini organizasyona 
bildirdiği hakem,temsilci ve görevlilere yol masrafları ve hakemlik tazminatı ödenir. 
(3) Mahalli güreşlerde varsa önce mahallinden, yoksa en yakın illerde veya Merkez Hakem 
Kurulu uygun gördüğü güreşlerde diğer bölgelerden hakem görevlendirilir. 
(4)Mahalli hakemlere sadece hakemlik tazminatı ödenir. Ancak ilçelerden gelen hakemlere 
yol masrafı da ödenir. 
(5) Federasyonca görevlendirilecek Federasyon temsilcisi (Güreş Federasyonu Yönetim 
Kurulu üyeleri, Merkez Hakem komitesi üyeleri ve bölge sorumluları, Federasyon temsilcisi 
olarak görev yapar.) Hakem, hakem gözlemcisi, Federasyon görevlileri, meydan komiseri, 
kameraman, Onur kurulu üyelerine ödenecek görev tazminatı birinci derecedeki devlet 
Memuru harcırahının; Geleneksel güreşler, birinci sınıf güreşler, mahalli güreşler, bayram, 
şenlik ve düğün güreşlerinde mahalli hakemlere 12 katından, deplasman hakemlerine 14 
katından az olamaz. 



 
 

20 
 

(6)Hakem temsilcisi ve diğer görevlilerin ücretlerini karşılayacak para bordro düzenlenerek 
hak sahiplerine imza karşılığında ödenmek üzere; organizasyon komitesi tarafından 
Federasyon temsilcisine toplu olarak verilir. 
(7)Sporculara verilecek ödül Federasyon tarafından, yolluklar günün ekonomik koşulları 
dikkate alınarak organizasyon komitesince belirlenir. 
(8) Organizasyon komitesi tarafından; pehlivan, hakem, cazgır ve diğer görevlilerin 
konaklama yerleri temin edilir. 
(9) Federasyon özellikle küçük boylarda mağdur olan güreşçileri korumak ve 
organizasyonKomitesine yardımcı olmak amacıyla her yıl Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde 
boylarında dereceye giren güreşçileri esas alarak ödüllerini tespit eder. Her boyda ilk 8’e 
giren güreşçilerin ödülleri günün şartlarına göre Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit 
ve ilan edilerek, İl Müdürlüklerine bildirilir. Bu kararlara uymayan organizatörlerin güreş 
yetki belgeleri iptal edilir. 
(10) Güreşçiye Kırkpınar Güreşlerinde hangi boyda güreşti ise güreşlerde o boyun ücreti 
ödenir. 
 
İzinsiz müsabaka yapmak 
Madde 31 - (1) Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken müsabakayı izinsiz 
yapanlar veya yaptıranlar veya böyle bir müsabakayı yöneten hakemler güreşlere katılan 
sporcular ve cazgırlar disiplin kuruluna sevk edilirler.  
 
Cezai hükümler 
Madde 32- (1)Güreşçiler, hakemler ve yöneticiler bu talimattaki yasak filleri işledikleri 
takdirde Güreş Federasyonu Disiplin kuruluna sevk edilir. Mülki amirlikten güreş için izin 
alan, Federasyondan düzenleme yetki belgesi alan kuruluşlar. Bu talimatın yükleyeceği bütün 
sorumlulukları kabul etmiş sayılır. 
(2)Hava muhalefeti vs. nedeni ile bir gün önceden organizasyon kurulu tarafından güreşler 
iptal edilmez. Federasyon temsilcisi ve hakemler organizasyon komitesi bir toplantı yaptıktan 
sonra gerek görülürse güreş ileri bir tarihte yapılmak üzere tutanak tutularak Federasyona 
bilgi verilerek ertelenir. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
Madde33- (1) 01/10/2012 tarihinde yayımlanan Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş 
Müsabaka Talimat bu Talimatın yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkar. 
 
Yürürlük 
Madde 34 - (1)Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe 
girer. 
 
Yürütme 
Madde 35 - (1)Bu Talimat hükümlerini Türkiye Güreş Federasyon Başkanı yürütür. 
 
 


