
İcra Kurulu Kararı  
30.12.2014 

Karar No : 72/5 
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DESTEK BOTU KULLANMA TALİMATI 

 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç  
Madde 1. Bu talimatı n amacı, yurt içinde düzenlenecek olan sportif amaçlı tüm yelken yarışlarında ve 

yelken eğitimlerinde hizmet verecek destek botlarının kullanım usulleriyle, yeterlilik şartlarını 

belirlemektir. 
 
Kapsam  
Madde 2. Bu talimat, Yelken Federasyonu ve İl yıllık faaliyet programlarında yer alan yarış 

organizasyonlarında ve Yelken Federasyonu tarafından tescil edilmiş kulüpler ile Özel Beden Eğitimi 

Kuruluşlarının yapacakları eğitimlerinde uygulanacak esasları kapsar ve yelken faaliyetleri için tavsiye 

niteliğindedir. 
 
Dayanak  
Madde 3. Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 
20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yelken 

Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM  
Esas Hükümler 
 
Kurallar  
Madde 5.  

a. Destek botlarının özellikleri , ekipmanı ve bakım ilgili kurallar;  
i. Talimata konu olan Destek botları en az 4,00 m boyunda, tercihan şişme ve ETP 

Elyaf Tabanli Plastik poliester tabanlı ve dıştan takma motoru en az 30 HP gücünde 
olmalıdır.,   

ii. Motor pervanesinde muhakkak koruma aparatı bulunmalıdır  
iii. Motor ‘’acil durdurma kordonu’’ bulunmalı ve seyir esnasında muhakkak 

sürücünün bileğine veya giysisinin sağlam bir yerine takılı olmalıdır.  
iv. Sürücüde deniz telsiz cihazı ve /veya cep telefonu bulunmalıdır  
v. Diğer ekipman; Uygun ağırlıkta demir, uygun uzunlukta zincir ve halat  
vi. Kürek  
vii. Tekne yedekleme halatı  
viii. 1 adet yangın söndürücü  
ix. Kova, ve/veya sintine pompası  
x. Düdük  
xi. Çakı, alet çantası  
xii. İlk yardım çantası (içinde bulunması tavsiye edilenler : soğutucu spray, ağrı 

kesici, yara bandı, sargı bezi, bandaj, baticon, oksijenli su, ilaçlı buz, analjezik ve 
antihistaminik ilaçlar   

xiii. Olağanüstü hallerde markalama amaçlı kullanılmak üzere bir adet küçük  
turuncu renkli markalama şamandırası. 
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xiv. Acil durumlarda sporcusu kurtarılan, bir teknenin üzerine bu durumu belirten bir 

işaret koyabilmek için renkli şerit   
xv. Bot, motor ve ekipman hasarsız, eksiksiz ve periodik bakımları talimatlarda belirtildiği 

şekilde yapılmış olmalıdır.  
xvi. Ayrıca destek botlarında pusula ve GPS bulundurulması tavsiye edilir.  
xvii. Destek botları, T.C. Deniz Ulaşımı Mevzuatına uygun olarak, seyir halinde, kıç ayna 

üzerindeki gönderde Türk Bayrağı taşımak zorunluluğundadır.  
 

b.  Kullanım sırasında dikkat edilecek hususlar   
i. Destek botuna  taşıma kapasitesi üstünde yolcu alınmayacaktır.  
ii. Kullanıcılar, su üstünde muhakkak onaylı can yeleği veya kişisel yüzdürücü 

giyeceklerdir.  
iii. Göreve başlamadan önce benzin ve yağ durumu muhakkak kontrol edilecektir.  
iv. Kullanıcı destek botu motorunu çalıştırmadan önce, “acil durdurma” kordonunun 

diğer ucunu bileğine veya giysisinin sağlam bir yerine takacaktır  
v. Botların teknik kapasitesi göz önüne alınarak gerekirse hız sınırlaması konulabilinir  
vi. Destek botları yelken yapanlara refakat etmek, onların can ve mal güvenliğini  

sağlamak ile görevlendirilmiş olup kullanım amacının dışında başka bir 

amaçla kullanılmayacaktır. 
 

c. Acil durumlarda yapılacakların belirlenmesi,   
i. Acil durumlar da dahil olmak üzere, destek botlarının etkinlik ve eğitimlerde nasıl 

hareket edecekleri, kulüp yönetimi veya yarış organizasyon komitesi veya yarış kurulu 
başkanı tarafından aktivite öncesinde yapılacak bir brifingle, kullanıcılara bildirilecektir   

ii. Parkur kuracak veya sportif alanın sınırlarını belirleyecek destek botu kullanıcıları, 
organizasyon ve yarış komitesinin önceden belirleyeceği sürat ve şamandıraların 
yedeklenmesi kurallarına riayet edeceklerdir   

iii. Acil durumların yönetimi için organizasyon kurulu tarafından muhakkak bir sorumlu 

görevlendirilmelidir. Bu kişi yarış komitesi başkanı ile koordine olarak acil durum 

sürecini yönetecektir.  
 
 
 
Eğitim ve yeterlilik  
Madde 6. 
 
Destek botu kullanacak personelin muhakkak Amatör denizci belgesi sahibi olması gerekmektedir. 
 
Aidiyet  
Madde 7. 
 
Destek botları , ait oldukları Kulüp/Kurumun flamasını veya adını gönderde veya bordada 

taşıyacaklardır. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 
 
Madde 8. Bu talimat Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Federasyon web 

sayfasında ilanı ile yürürlüğe girer. 
Madde 9. Bu talimatı Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür. 
Madde 10. Bu talimatta belirtilen hususlara uyulmaması veya ihlali durumunda TYF Gözlemcisi 

veya Yarış Kurulu Başkanı veya Protesto Kurulu Başkanı raporu ve TYF Yönetim Kurulu onayı ile 

Federasyon Disiplin Kurulu olayı incelemeye ve Disiplin ve Ceza Talimatı hükümlerine göre işlem 

yapmaya yetkilidir. 
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