
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 
TALİMATNAMESİ 

 
 
Madde 1 – Türkiye  Yelken  Federasyonu,  Beden  Terbiyesi  Umum   Müdürlüğü   Merkez 
Teşkilatı vazifeleri hakkındaki Talimatname gereğince bir Reis, bir İkinci Reis,  bir Umumi 
Katip, bir Mütehassıstan mürekkep dört kişilik Federasyon Dairesiyle beş kişilik fahri, Teknik 
Müşavere Hey’etleri  25.05.1957 tarihinde teşekkül etmiştir. 
 
1 – Federasyon faaliyet icaplarına göre tali komiteler kurar. 
 
2 – Diğer Dairelerde vazifeli memurlara aynı zamanda  Federasyon  Reisliği,  azalığı  veya                  
      katipliği gibi vazifeler verilebilir. 
 
3 -  Federasyon ; kadro ve bütçe müsaadesi dahilinde olmak üzere lüzumu kadar mütehassıs, 
      Antrenör, monitör, yetiştirici, çalıştırıcı, ölçücü, memur ve müstahdem kullanmaya yetki- 
      lidir. 
 
Madde 2 – Türkiye Yelken Federasyonu, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün teknik bir 
dairesidir. 
 
Madde 3 – Türkiye Yelken Federasyonu Yelken  Sporunun  Nizamname ve  Talimatnameler 
dahilinde inkişafını takip ve temin eder, her türlü çalışma, temas, teşvik, birincilik, tekne sınıf 
müsabaka ve faaliyetlerini tanzim ve idare ve bu faaliyetlerin Bölgelerdeki inkişaf ve seyirle- 
rini gösterir mukayeseli istatistikleri ihzar ve neşirlerini temin eder. 
 
Madde – 4 Türkiye Yelken Federasyonu (3) üncü maddedeki esas vazifenin iyi yapılması için 
aşağıdaki hususları sağlar : 
 
1 – Yelken Sporunun öğretici ve hakemlerini yetiştirir, sayılarını arttırır, bu maksatla açmağa 
      lüzum göreceği kamp ve kursların programlarını tertip, tanzim ve bunları idare eder. 
 
2 – Yelken  Sporuna  ait  yakın  ve  uzak  ecnebi  memleketlerdeki  hareketlerin  terakkilerini,  
      yeniliklerini takip eder ve kendi Bölge Teşkilatını bunlardan faydalandırır.  
 
3 – Yelken Sporuna ait teknik bilgileri ve eserleri, programlarına dahil ettiği Yelkenli Yarış 
      sınıflarının birlik ve inşa Talimatname ve Şartnamelerini hazırlatıp neşrini temin eder ve 
      muhtelif  vesilelerle yurttaşların Yelken Sporu hakkındaki bilgilerini arttırır. 
 
4 – Yelken  Sporunda  fazla  terakki  gösteren  Bölge ve şahısları tesbit ve esbabını tetkik ve   
      tahlil ederek miktarını arttırmak çarelerini bulmaya çalışır. 
 
5 – Yelken Yarış programlarına  dahil  ettiği tekne sınıfı ve yelkenleri ile Yelken sporunun  
       icrasında lüzumlu vesait, alet ve malzemenin, sınıf birlik ve inşa Talimat ve Şartnamele- 
       rine göre fenni evsaf ve şeraitini tesbit ve yurt dahilinde temin imkanlarını arar. 
 
6 – Yurtta mevcut malzeme ile sularımızın tabii şartlarına uygun, ucuza malolan inşası kolay 
       ve yarış kabiliyeti üstün Milli Yelkenli yarış sınıflarının meydana gelmesi için nakdi mü- 
       kafatlar koyarak proje müsabakaları açar. 
 



7 – Yelken Yarışçılığı aleminde mevcut ve yeniden ihdas edilecek Yelkenli Yarış sınıflarının 
       inşa ve birlik Talimat ve Şartnamelerini tetkik ve yarış sınıfları arasına kabul ve program- 
       lara ithal eder. 
 
8 – Tekne İnşaat  Şartname  ve  Nizamnamelerine dair  tefsirleri  ve  ölçülere  ait  meseleleri 
       halleder. 
 
9 – Ölçü mütehassıslarını tesbit ve intihap eder. 
 
10- Sınıf  Talimatname  ve  İnşa  Şartnameleri esaslarına göre tanzim edilen Ölçü Belgelerini 
       tasdik eder ve icabı hale göre yelken numaralarını verir. 
 
11- Yurtta mevcut açık deniz  teknesi  yatları  tescil  eder.  Hendikaplarını  tesbit  eder.  İcabı  
       halinde  sınıflandırır. Yelken Yarış Programlarına dahil eder. 
 
12- Federasyonca verilmiş ölçü belgesine sahip, dümenci amatör kaptan veya denizci ehliyeti- 
       ni haiz açık deniz yatlarına, Türk Deniz Kütüğü ve Gemi Adamları  Sınavları  Talimatna- 
       mesinin 65  inci  maddesi  mucibince  ve tekne sahiplerinin bağlı oldukları kulübün müra- 
       caatı halinde, Liman Dışı seyahat müsaadesi verir. 
 
13- Yelken yarışlarında (IYRU) Milletlerarası YelkenYarış Birliği kaideleri ile buna ek Beden 
       Terbiyesi  Talimat  ve  Nizamnamelerini  ve  tekne  sınıfı  birlik,  Talimatname  ve  İnşa  
       şartnamemeleri icaplarının tatbiki suretiyle Yelken Sporunun disiplinini temin eder. 
 
14- Bölgeler arasında Yelken Sporundan mütevellit teknik ihtilafları halleder. 
 
15- (IYRU)  ile, Umum  Müdürlükten  alacağı  direktif dahilinde, Umum  Müdürlük  namına 
       münasebata  girer  ve  temsili  mahiyette  olan yabancı temasları  hazırlar.  Federasyonca  
       idare edilmesi lazım  gelen temasların her türlü teferruatını tanzim ve idare eder. 
       Temsili  olmayan yabancı temasları da mürakabe eder. 
 
16- Yarış programlarının kabul ettiği Milletlerarası ve ecnebi bir memlekete bağlı veya yerli 
       Milli  tekne sınıflarının  birlik  Talimatnamelerini  tetkik, tasdik ve  kabul  eder.  Birliği 
       olmayan ve yarış programlarına dahil edilen sınıflar için komiteler kurarak teknik işlerini 
       yürütür. 
       Birlik Talimatnamelerinin sonuna Birlik mümessillerinin münhasıran o sınıfa ait inşa ve 
       yarış  Şartlarına  müteallik  teknik  mevzularda  Birlik  Merkezi  ve  Şubeleri  ile  yazılı  
       münasebat tesisine mezun olduklarını ve karşılıklı yazışmaların suretini Beden Terbiyesi 
       Umum  Müdürlüğüne  ( Türkiye  Yelken  Federasyonunu )  günü  gününe  tevdiinin  şart   
       Olduğunu kayıt ve bu hususu kontrol eder. 
 
17- ( IYRU )  Nizamnamesinin  ve diğer  Talimatnamelerin son  şeklini  bütün  teşkilat içinde 
       yayar ve bu Nizamnamelerde yapılması lüzumlu görülecek tadilatı mercilerine teklif ve 
        temin eder.  
 
18- Yelken  Sporu  için asgari  beden şartlarını ve yaş haddini sağlık dairesi ile birlikte  tetkik 
       eder. Tatbikini temin eder. 
 
19- Komşu ve uzak devlet derecelerini takip ederek, Milli derecelerin bunlara yaklaşması ve 
       geçmesi imkanlarını araştırır. 



20- Beynelmilel temaslarda memleketi temsil edecek sporcuları yurt içinde sıhhi, ahlaki ve 
      teknik şerait dahilinde seçme tedbirlerini alır.  
      Hariçte  yapılacak   her  türlü   spor   temaslarında ,Avrupa ve  Olimpiyat temaslarında  
      seyahat kafilelerini iyi  seçerek tam bir disiplin dahilinde  hareket  temin ve  bu suretle 
      Milli şerefin muhafazası yönünden hassas ve alakalı bulunur. 
 
21- Bütçeden  Yelken  Federasyonuna  ayrılan  tahsisatı  usulü  dairesinde en müsmir şekilde 
       mahallerine sarf eder.Ve sarfını takip eder. Vilayet bütçelerinde Yelken Sporu Şubesi için 
       konulan tahsisatın mahallinde ve vaktinde sarfını takip ve temin eder. 
 
22- Sınıflarına göre  : 
       Yelken Milli takımlarını ihtiyatiyle birlikte iki misli namzetlerinin mahallerinde mümkün  
       olduğu kadar formunda ve son müsabaka hazırlıklarına  amade bulundurur. 
       Yelken Milli takım ve  ihtiyatlarının  müsabakalara  iştiraki ve  çalışmaları için  lüzumlu, 
       sınıflarına ait komple ve nizami yelkenlileri temin ve namzetlere vaktinde tahsis eder.  
 
23- Amatör yelkencileri Türkiye Birincilik müsabakaları için tescil ettirir ve lisanslarını verir. 
       Federasyonca tertip edilen müsabakaların mükafatlarını vaktinde tedarik ve tevzi eder. 
 
24- (IYRU) kongrelerine iştirak edecek delegelerin intihabını Umum Müdürlüğe teklif eder. 
       Seçilen delegelerin senelik (IYRU)  kongrelerine iştirakini temin eder. 
 
Madde 5 – Federasyon  Başkanı  ajanlarla  doğrudan  doğruya  teknik  hususlarda  muhabere 
eder, İdari hususlar Umum Müdür ve Umum Müdür Muavini imzası ile Bölge Başkanlığına 
yazılır. 
 
Madde 6 – Teknik  Müşavere   Hey’etlerinden  ve  tali  komitelerin  ihdasından  ve  birlik  
faaliyetlerinin  kabulünden esas maksat Yelken Sporunun memleket içinde inkişafını temin 
edecek  hususları  tesbit  için  bu spora emek vermiş  tecrübelilerin  mütalaalarından istifade 
etmektedir. 
 
Federasyon Teknik Müşavere Hey’eti müzakere için Federasyonca yazılacak davet üzerine  
lüzum görülecek zamanda, lüzum görülecek mahalde toplanır. Federasyon Reisi ve Vekili 
bu  hey’etin tabii azasıdır. Bu hey’et her içtimada mevcut azadan birini aralarında içtima için 
reis seçer. Bu hey’etin  kararları  istişari  mahiyettedir.Federasyon   Başkanı   arzu   ederse  
azanın mütalaasını toplamadan yazı ile de isteyebilir. 
 
Federasyon Başkanı Hey’et müzakeresini ve hey’et müzakeresinde serdedilen mütalaaları bir 
rapor halinde Umum Müdürlüğe bildirir. 
 
Davet  zamanı  haricinde  bu  hey’et   toplanmaz.  Yalnız  aza  esas maksat dahilindeki hususi 
mütalaalarını toplantı zamanı haricinde de Federasyon Başkanlığına yazı ile bildirebilir. 
 
Madde 7 – Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile tesis edeceği 
münasabetler için vazifelendireceği temsilcilerini Umum Müdürlüğüne teklif eder. 
Seçilen temsilciyi çalışmalarından malumattar edeceği gibi, Olimpiyat çalışmaları hakkında 
temsilcisinden malumat alır ve Yelken Sporunda Olimpiyatlara iştiraki sağlar. 
 


