
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 
SAĞLIK KURULU TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Yelken Federasyonu Sağlık Kurulunun oluşumunu, görev, 
yetkilerini,  çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Yelken Federasyonu yetkili organlarını, idari teşkilatını, Federasyonun 
düzenlediği faaliyetlerde yer alan tüm Spor Kulüplerini ve Spor Elemanlarını kapsar. 

Dayanak 
Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bağımsız Spor 
Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 

Madde 4- Bu talimatta yer alan; 

Genel Müdürlük           :Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon                 :Türkiye Yelken Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı   :Türkiye Yelken Federasyonu Başkanını, 

Yönetim Kurulu           :Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Ana Statü                   : Yelken Federasyonu ana statüsünü 

Spor Kulübü              : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş, faaliyetlerde yer alma hakkı olan Spor   
Kulübünü, 

Spor Elemanı           : Spor Kulüplerinin sporcu, antrenör,  masör, doktor, yönetici ve benzeri temsilci, 
görevli, çalışan ve diğer personelini ve hakemleri, 

Sağlık Kurulu              :Türkiye Yelken Federasyonu Sağlık Kurulunu, 

Kurul Başkanı: Federasyonla Sağlık Kurulu arasında iletişimi sağlamak, Kurulu temsil etmek                 
ve çalışmalarını yönetmek üzere seçilen Sağlık Kurulu üyesini, 

İfade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

Kurulun oluşumu 

Madde 5- 5.1. Sağlık Kurulu, tıp doktoru,  akademisyen, diş hekimi, eczacılık mezunu, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon uzmanı, biyokimya uzmanı ve sağlık meslek yüksek okulu mezunları arasından federasyon 
başkanının teklifi, Yönetim Kurulunun kararıyla oluşur.  Kurul en az 7, en fazla 13 üyeden oluşur. Kurul ilk 
toplantısında kendi arasından başkan, başkan yardımcısı ve kurul işlerini yürütecek üyeyi belirler. Yönetim 
Kurulu onayından sonra kurulu üyeleri görevine başlar. 

5.2. Sağlık Kurulu üyeliğinde boşalma halinde eksilen üyenin yerine aynı usulle yeni üye atanabilir. 

5.3.  Olağan ve olağan dışı yapılacak toplantıya mazeretsiz üst üste iki, her ne sebeple olursa olsun yılda 
dört Kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. 

5.4. Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu Kararıyla her zaman görevden alınabilir. 



 

 

Çalışma usul ve esasları 

Madde 6- 6.1. Sağlık Kurulu toplantılarında Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olup Talimatın 
7. maddesinde belirtilen konular değerlendirilir ve karara bağlanır.  

6.2. Sağlık Kurulu görev alanına giren konularda görüşme yapmak; çalışmalarını gözden geçirmek 
amacıyla gerektiğinde toplanır. Ancak kurul yılda bir kere toplanmak zorundadır. Sağlık Kurulu, Federasyon 
Başkanının veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine veya doğrudan Sağlık Kurulu Başkanı tarafından her 
zaman toplantıya çağırılabilir. 

6.3. Federasyon Başkanı gerekli gördüğünde Sağlık Kurulu toplantılarına katılır. Federasyon Başkanı 
katıldığı toplantılarda, kurula başkanlık yapar. 

6.4. Sağlık Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde Federasyonun diğer kurul üyelerini toplantılarına davet 
edebilir. 

6.5. Sağlık Kurulu kararları Yönetim Kuruluna öneri niteliğindedir. 

6.6. Sağlık Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar 
alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift oy sayılır. 

Görev ve yetkiler 

Madde 7- Sağlık Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

7.1. Sporcu, antrenör ve hakemlerin sağlık kartlarının düzenlenmesi ve bunun bir sisteme bağlanması, 

7.2. Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasının sağlaması ve gelişimlerinin izlenmesi, 

7.3. Sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile eşgüdüm içerisinde çalışılarak sporcuların dengeli 
beslenmelerine ilişkin programların hazırlanması, 

7.4. Sporcuların yarışma ve hazırlık dönemlerinde karşılaşabilecekleri psikolojik baskı ve problemlerin 
kontrol altına alınması, giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

7.5. Sakatlıkların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, 

7.6. İlkyardım kursları düzenlenmesi ve bu konuda çalışmalar yapılarak ilgililerin bilgilendirilmesi, 

7.7. Dopingin önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılması, 

7.8. Spor Elemanları sağlığı ile milli takımların ve Spor Kulüplerinin sağlık konusundaki çalışma usul ve 
esasları hakkında Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerde bulunulması, 

7.9. Federasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi. 

Görev süresi 

Madde 8- Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Talimatta yer almayan hükümler 

Madde 9- Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili inceleme ve kararlar, Federasyon Yönetim Kurulu 
kararları doğrultusunda alınır. 

Yürürlük 

Madde 10- Bu Talimat, Türkiye Yelken Federasyonunun resmi internet sitesi olan http://www.tyf.org.tr 
adresinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Daha önceden sağlık kuruluyla ilgili olarak yayımlanan 
talimat ve yazılar yürürlükten kalkar. 

Yürütme 

Madde 11- Bu Talimat hükümlerini federasyon başkanı yürütür. 

http://www.tyf.org.tr/

