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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  
DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI 

 
Eğitim Kurulu: 

 
Eğitim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu 
kararı ile atanır. 

 
Eğitim Kurulu 9 asil üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir sekreter seçer. 
 
Kurulun görev süresi Federasyon Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Ancak 
yenisi seçilene kadar eskisi görevine devam eder. 

 
Eğitim Kurulu Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir. 

 
 

Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır; 
 

a)  Yelken sporu ile ilgili her türlü eğitim eksiği ve ihtiyacını saptamak, 
 
b) Hakem, Sporcu, Antrenör, Yönetici, Veli, Gönüllü ve diğer elemanların 

yetiştirilmesi, geliştirilmesi için eğitim plan ve programları ile öğretim 
programlarını ve koşullarını  hazırlamak, bu amaçla; eğitim malzemesi, 
kitap, broşür, dergi gibi eğitsel yayımlar ile cd, film v.b. görsel yayınları 
sağlamak, hazırlamak, 

 
c) Yetiştirme ve geliştirme standartlarını oluşturmak, sporcu ve antrenör 

belgelerinde kademe uygulamasını başlatmak, 
 
d)  Kamp ve kliniklerin eğitim programlarını hazırlamak, 
 
e) Centilmenlik, sporculuk, fair play, çevre, denizcilik ve deniz kültürü 

eğitimlerini planlamak, 
 
f) Yelken Okulları ve kursları için eğitim standartlarını oluşturmak ve 

uygulanmasını kontrol etmek, 
 
g)  Diğer ülke federasyonlarının eğitim programlarını incelemek,   
     değerlendirerek ülkemizde uygulamak, 
 
h)  Güncel gelişmeleri izlemek, yabancı yayınları Türkçe’ ye çevirmek ve  
     yayınlamak 
 
ı)   Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği imkanlarını araştırmak, 
 
i)  Eğitim ile ilgili olarak antrenör ve diğer elemanların çalışmalarını izlemek ve      
    bu çalışmaları raporlaştırarak federasyon Yönetim Kuruluna sunmak, 
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j)  Federasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yerine getirmek 
 

 
 
 
 

Hukuk Kurulu : 
 

Hukuk Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu 
kararı ile atanır. 

 
Hukuk Kurulu 5 asil üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir sekreter seçer. 
 

 
Görev süresi Federasyon Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Ancak yenisi 
seçilene kadar eskisi görevine devam eder. 

 
Hukuk Kurulu Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir. 

 
 

Hukuk Kurulunun görevleri şunlardır 
 

a) Değişen yasaların Yelken Federasyonu faaliyetlerine ve yelken kulüplerine 
olan etkisini incelemek (özellikle kıyı ve belediye kanunları) ve Federasyon Yönetim 
Kurulunu bilgilendirmek, 

 
b) Kulüplerin devam eden anlaşmazlıklarında danışmanlık yapmak, 
 
c) Emsal kararları araştırmak, 
 
d) Hukuki problemlerin koordinasyonunu yapmak, 
 
e) Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu ile diğer kurullardan verilecek 

hukuki konular üzerinde görüş bildirmek, 
 
f) Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak açılabilecek hukuk mahkemeleri ve 

diğer mahkemelerde federasyonun hak ve çıkarlarını korumak, 
 
g) Statü değişikliklerinin ve düzenlenen talimatların kanunlara uygunluğunu 

araştırmak, 
 
h) Sponsorluk kanunu uygulamalarında, sponsorluk anlaşmaları 

düzenlenmesinde yardımcı olmak, 
 
c) Federasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yerine getirmek 

 
 

 
 
 
 
 

 



28.12.2006 

Sağlık Kurulu : 
 

Sağlık Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu 
kararı ile atanır. 

 
Sağlık Kurulu 5 asil üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir sekreter seçer. 
 
Görev süresi Federasyon Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Ancak yenisi 
seçilene kadar eskisi görevine devam eder. 

 
Sağlık Kurulu Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir. 

 
 

Sağlık Kurulunun görevleri şunlardır; 
 

a) Sporcu, antrenör ve hakemlerin sağlık kartlarını düzenlemek ve bunu bir 
sisteme bağlamak, 

 
b) Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve 

gelişimlerini izlemek, 
 
c) Sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile eşgüdüm içerisinde 

çalışarak sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programlar hazırlamak, 
 
d) Sporcuların yarışma ve hazırlık dönemlerinde  karşılaşabilecekleri psikolojik 

baskı ve problemlerin kontrol altına alınması, giderilmesi için gerekli çalışmaları 
yapmak, 

 
e) Sakatlıkların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 
 
f ) İlkyardım kursları düzenlemek ve yelken sporu içinde yer alan herkesin bu 

kurslara katılmasını sağlamak, 
 
g) Doping ile ilgili çalışmalar yapmak, 
  
e)Federasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği  diğer görevleri yapmak, 

 
 
 
 
 
Teknik Kurul : 

 
Teknik Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu 
kararı ile atanır. 

 
Teknik Kurul 7 asil üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir sekreter seçer 

 
Görev süresi Federasyon Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Ancak yenisi 
seçilene kadar eskisi görevine devam eder. 

 
Teknik Kurul Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir. 
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Teknik Kurulun görevleri şunlardır: 
 

a) Sınıf Kurallarının tercüme edilerek sporcu ve yöneticilere ulaşmasını, 
anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak 

 
b) Yelken sporunda kullanılan malzeme araç ve gereçleri ile ilgili yenilikleri 

izlemek, federasyona önerilerde bulunmak, 
 
c) Emniyet Kurallarının standardizasyonunu sağlamak ve uygulanmasının 

takipçisi olmak, 
 
d) Yerli malzeme üretimini cesaretlendirmek, yol göstermek ve kalitesini 

kontrol etmek, 
 
e) Yerli üretimin sınıf kurallarına uygunluğunu kontrol etmek, 
 
f) Geleneksel yelken teknelerini tekrar hayata döndürmek, 
 
g)Federasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak, 
 

 
Organizasyon Kurulu: 
 
Organizasyon Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim 
Kurulu kararı ile atanır. 

 
Teknik Kurul 9 asil üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir sekreter seçer. 

 
Görev süresi Federasyon Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Ancak yenisi 
seçilene kadar eskisi görevine devam eder. 

 
Organizasyon Kurulu Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir. 
 
Organizasyon Kurulun görevleri şunlardır: 
 

a) Federasyonun yıllık etkinlik programını hazırlayarak Yönetim Kurulu’na 
önermek, 

 
b) Ulusal ve ülkemizde yapılan uluslararası yarışmalar için organizasyon 

altyapısını hazırlamak, yarış organizasyonuna yardımcı olmak, 
 
c) Yarış organizasyonu yapmak isteyen kulüp ve kuruluşların teklifini 

değerlendirmek, 
 
d) Yarış mahalli ihtiyaçlarını tespit etmek, 
 
e) gerekli malzemeleri temin etmek, temin edilmesini sağlamak, 
 
d) Federasyona ait deniz ve kara araçlarının bakım ve  onarımı yaptırmak, 
 
e) Federasyona ait mevcut malzemelere sahip çıkmak, 
 
f) Federasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak, 
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Dış İlişkiler Kurulu: 
 
 
Dış İlişkiler Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu 
kararı ile atanır. Yönetim Kurulu tarafından atanmış Eurosaf ve TMOK Temsilcileri ile 
Uluslararası Birlik görevlileri bu kurulun tabii üyeleridir. 

 
Dış İlişkiler Kurulu 9 asil üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir sekreter seçer. 

 
Görev süresi Federasyon Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Ancak yenisi 
seçilene kadar eskisi görevine devam eder. 

 
Dış İlişkiler Kurulu Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir. 
 
 
Dış İlişkiler Kurulun görevleri şunlardır: 
 

a) Diğer federasyonlar, ilgili bakanlık, resmi makamlar ve yerel yönetimler ile 
işbirliği yapmak, 

 
b) ISAF , diğer ülke federasyon ve kulüpleri, uluslararası birlikler ile işbirliği 

yapmak, 
 
c) Tüm kurum ve kuruluşlar ile ortak ortak projeler üretmek, 
  
d) Federasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak 

 


