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Amaç
MADDE 1 - Türkiye Yelken Federasyonu tarafından hazırlanan bu talimat, Türkiye Turu Rekoru adındaki 
rekor girişimini kabul, değerlendirme, takip, kontrol, ceza ve onaylama tanımlayıcı bilgileri ve kurallarına 
ilişkin usul ve esasları düzenleme amacıyla hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ ve DAYANAK 

A.1. Yetki 
A.1.1.  Türkiye Turu Rekoru yönetimi, takibi, kontrolü ve onaylaması Türkiye Yelken Federasyonunun 
uhtesindedir.

A.1.2.

A.1.3. Türkiye Turu Rekoru; WS RRS 2021 – 2024, World Sailing 2020 - 2021 Açık Deniz Özel Yönetmeli

ği 
(Offshore Special Regulations - OSR), Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (COLREG), Sporcu 
Lisans-Tescil-Vize ve Transfer Talimatı, Yelken No Tahsis Kuralları, Reklam Alma ve Taşıma Kurallari, 
Yelken Hakem Talimati, bu talimat ve ek-duyurular uyarınca yapılacaktır.

A.1.4. Türkiye Turu Rekoru İlanı, Talimatı ve ek-duyurular Türkiye Yelken Federasyonu resmi internet 
sitesinde ilan edilecektir.

A.1.5. Türkiye Turu Rekoru organizasyon resmi yazışma adresi Türkiye Yelken Federasyonu İşçiler Caddesi

 
Key Plaza No.147 Kat.4 Alsancak - İzmir olarak kullanılacaktır. E-posta yazışma adresi sportif@tyf.org.tr dir.

A.1.6. Katılımcılar acil durumlarda Türkiye Turu Rekoru kurulu ile güvenlik talimat ekindeki telefon 
numaraları ile iletişime geçebilirler

GENEL KURALLAR

 Türkiye Yelken Federasyonu tarafindan, Türk yelkenciliğini geliştirmek ve açık deniz yelkenciliğine 
teşvik etmek, açık denizde güvenlik ve performans çalışmalarını sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti deniz kıyı 
sahasını tanımak, tanıtmak ve sahiplenmek, deniz ve çevre bilincini yeni kuşaklara aktarımı için yönetilen 
bir projedir.

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE TURU REKORU KURALLARI
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                 Türkiye Turu Rekoru kuralları, uygulamaları, takibini ve yönetimini Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim 
Kurulu ile birlikte, Türkiye Turu Rekoru Kurulu yönetecektir. Türkiye Turu Rekoru başvuruları resmi olarak 
yapıldıktan sonra Türkiye Turu Rekoru Kurulu tarafından değerlendirilecektir.



A.2. DİL
A.2.1.  Türkiye Rekoru Kuralları talimatnamesi ve ek-duyuruları için geçerli resmi dil Türkçe’dir.

A.2.2.  Yabancı uyruklu katılımcıların başvurması durumunda İngilizce kural ve ek-duyurular sağla-
nacaktır. 

B.  Türkiye Turu Rekoru
   Tanımlayıcı Kuralları
B.1.1.  Türkiye Rekoru 3 farklı branşta sınıflandırılacaktır:

   - Tek kişilik / Solo
   - Çift kişilik / Duo
   - Ekipli / Team

B.1.2. Katılımcı teknelerde minimum CE-B kategorisi belgesi aranacaktır ve CE-B sertifikasında belirtilen 
spesifikasyona sadık kalındığı taahüt edilecektir. (Beyanname formu Ek-1 CE Beyannamesi)

B.1.3.  Rekor denemesi aşağıdaki kategorilerde seri veya prototip üretim yelkenli tekne kullanımına açıktır. 
    - Tek kişilik / Solo kategorisi. 
   - Çift kişilik / Duo kategorisi.
   - Ekipli / Team kategorisi.

B.1.4. Rekor denemesi icin kullanılan yelkenli teknenin gövde yapı malzemesi, konsept ve dizaynı, hareketli 
ve hareketsiz arma donanımı, direk, salma, foil, elektronik, yelken - dümen gibi elemanlara ait herhangi bir 
üretim malzemesi kısıtlaması bulunmamaktadır.

B.1.5.  Başvuru tarihten itibaren 1 yıllık süre zarfında adaylıklarını belirttikleri sınıfta 3 adedi geçmemek 
üzere rekor denemesi girişimde bulunabilirler. Parkuru tamamladıkları taktirde diğer 2 girişim hakkı 
geçerliliğini kaybeder. Aynı yıl içerisinde yeni deneme için tekrar başvuruda bulunarak rekor denemesi 
dosyasının yenilenmesi gerekmektedir.

B.1.6.  Türkiye Rekoru Teknik Kurulu ve Türkiye Yelken Federasyonu Hakem Kurulu gerekli gördüğü 
taktirde yapılan başvuru koşulları yerine getirilmediği taktirde rekor denemesi başvurusunu geri çevirme 
ve değişiklik yapma talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

C.  Türkiye Turu Rekoru
   Kaptan ve Ekip Yeterlilikleri
C.1.1. Rekor denemesini gerçekleştirecek kaptan ve ekiplerin 18 yaşını doldurmuş veya gün almış 
olması zorunludur.

C.1.2. Tüm sınıflarda rekor denemesine katılacak kaptan ve/veya ekipten yüzme bilme zorunluluğu talep 
edilmektedir. (Ek-2 Yüzme taahütnamesi)

C.1.3. Tüm sınıflarda rekor denemesine katılacak kaptan ve ekipten Türkiye Yelken Federasyonu lisansı 
ve Amatör Denizci Belgesi talep edilmektedir. Yabancı uyruklu sporcular bağlı oldukları federasyon tarafın-
dan kalifikasyonlarını belgeleyen belgeyi kurula sunmak zorunluluğundadır.
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C.1.4. Tüm sınıflarda rekor denemesine katılacak kaptan ve ekipten rekor denemesi öncesi geçerli son 6 ay 
içerisinde alınmış sağlık raporu talep edilmektedir. Sağlık kurumu tarafından rekor denemesine katılmasına 
mahsur olmadığını belgeleyen imzalı sağlık raporu için doldurulacak ve kurula iletilecek form ektedir. 
(Ek-3 Saglık Raporu)

C.1.5.  Tek / Solo ve Çift / Duo sınıflarında rekor denemesine katılacak kaptan ve ekiplerinden World Sailing 
Akreditsayonu olan Denizde Can Güvenliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş geçerli ilk yardım 
sertifikası talep edilmektedir. 

C.1.6.  Ekip / Team Sınıfında rekor denemesine katılacak kaptan ve ekip sayısının %50’sinin World Sailing 
Akreditasyonu olan Denizde Can Güvenliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş geçerli ilk yardım 
sertifikası sahibi olması gerekmektedir. 

C.1.7. Türkiye Turu Rekoru katılımcıları kayıt başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak rekor denemesi 
tarihinden en az 3 ay önce Türkiye Yelken Federasyonu’na iletmekle yükümlüdür. (Ek-4 Rekor Denemesi 
kayıt başvuru formu)

C.1.8. Türkiye Yelken Federasyonu Reklam Taşıma Belgesi rekor denemesinden en az 3 ay önce basvuru 
dosyası ile birlikte kurula iletilmek zorunluluğundadır.

C.1.9. Kullanılan yelkenli tekne ve ekipmanı her zaman rekor kurulu tarafindan kontrol edilebilir. Kaptan 
teknesinin rekor kurallarına ve beyanlarını uygun tutmakla yükümlüdür. 

C.1.10. Kaptan ve/veya ekipleri çöplerini kesinlikle denize atmayacak, kalifikasyon ve rekor denemesi süre-
since teknelerinde saklayacaklardır. Aksine hareket edenler icin rekor protesto kurulu ceza uygulaması yapar.

C.1.11. Rekor denemesine katılan tekneler Türkiye Turu Rekoru kurulu tarafından sağlanacak reklam 
malzemesini taşımak zorundadır. Bu husustaki uygulama Ek- 8’de uygulama detayları ile belirtilmiştir. 
Kaptan ve/veya ekip rekor denemesi baslangıcından bitimine kadar bu hususlara uyma zorunlulugundadır.

C.1.12. Rekor denemesine katılan teknelerde rekor teknik kurulu tarafından verilecek pozisyon belirleyici 
(transponder) elektronik donanımı taşıması zorunludur. Bu donanımının dogru işleyişinden kaptan ve/veya 
ekip sorumludur. Bu ekipman rekor denemesi süresince kurul tarafından gosterilen konumda sabit 
tutulacaktır. (Ek-9)

C.1.13. Rekor denemesine katılacak her kaptan ve/veya ekip üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına 
sahip olma zorunluluğundadır. Rekor denemesi süresince geçerli olan bu sigorta poliçesini kayıt başvurusu 
ile rekor kuruluna iletmek yükümlülüğündedir.

C.1.14. Yukarıda belirtilen hususların aksine hareket eden kaptan ve/veya ekipleri için rekor kurulu ceza 
uygulaması yapabilir.

C.2. Türkiye Turu Rekoru
   Katılma Hakkı ve Kalifikasyon
C.2.1. Türkiye Turu Rekoru’nu gerçeklestirmek üzere kayıt vermiş tüm kaptan ve/veya ekipten bu turu 
gerçekleştirmeye yetkinliğini ispat eden özellikler aranmaktadır.

 C.2.1.a.  Solo ve Duo kategorilerinde EK5’de belirtilen kalifikasyon parkurlarından bir tanesini tamam-  
 lamak zorunlu olmakla birlikte ekipli teknelerde minimum 250 nm uzunluğundaki bir rotayı kapsayan   
 OSR Kategori 3 yarış tamamlamış olmak şartı aranacaktır. Aksi taktirde bu ekiplerden de kalifikasyon   
 parkurlarından bir tanesini tamamlama şartı aranacaktır. (Ek-5 Kalifikasyon parkurları) Türkiye Turu   
 Rekoru katılımı gerçekleştirmiş kaptan ve ekiplerden kalifikasyon zorunluluğu istenmemektedir.
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 C.2.1.b.  Kaptan ve/veya ekipler kalifikasyon parkurlarını istedikleri tarihte gerçekleştirebilirler. Bu   
 kalifikasyon 2 yıl süresince rekor denemesi için geçerliliğini korumaktadır. Kalifikasyon parkuru ve   
 kalifikasyon teyidi rekor denemesinden en az 1 ay önce tamamlanmış olmalıdır. 

 C.2.1.c. Kaptan ve rekor denemesinde kullanılacak yelkenli tekne ve ekip bir bütün olarak değerlendiril-
 mektedir. Kalifikasyon parkurunun gerçekleştirildigi tekne ile rekor denemesi gerçeklestirilmesi zorunludur.

 C.2.1.d. Kalifikasyonun herhangi bir limanda durmaksızın gerçekleştirilmesi zorunludur. Dışarıdan   
 teknik destek ve yardım almak yasaktır.

 C.2.1.e. Sadece liman içi manevraları ve tehlike durumunda motor kullanımına izin verilmektedir. Tüm   
 kalifikasyon parkurunun yelken gücü kullanılarak gerçekleştirilmesi zorunludur. 

 C.2.1.f. Kaptan ve/veya ekibin kalifikasyon parkuru öncesi World Sailing Akreditasyonu olan Denizde Can  
 güvenliği ve ilk yardım sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

 C.2.1.g. Kalifikasyon başvuru dosyası (Ek – 6) kalifikasyon başlangıcı bilgisinin en fazla 72 saat önce   
 Türkiye Turu kuruluna ulaştırılmış ve ulaştığına dair teyit alınmış olması gerekmektedir. 

 C.2.1.h. Kalifikasyon parkuru ve rekor denemesi süresince hakem kurulu tarafından verilen pozisyon   
 belirleyici (transponder) elektronik donanımı taşınacaktır.

 C.2.1.ı. Kalifikasyon süresince kaydı tutulması istenilen bilgilerin ve hazırlanan dokuman (Ek-7) ile   
 eksiksiz bir şekilde orjinalinin kalifikasyonun tamamlanmasını takiben en geç 10 gün içerisinde rekor   
 kuruluna posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

C.2.2. Başvuru kaydını takiben belirtilen rekor deneme tarihinden en az 1 ay öncesine kadar gerekli ek 
dokümanların ve istenilen kalifikasyonun tamamlanmaması durumunda Türkiye Yelken Federasyonu 
Türkiye Rekoru Kurulu başvuru dosyasını kabul etmeme hakkını saklı tutar.

D.  Türkiye Turu Rekoru
   Başvuru Bedeli ve Ödüllendirmesi
D.1.1.

D.1.2.  Türkiye Turu rekoru sahibine hiçbir sınıfta maddi ödül verilmeyecektir. 

D.1.3. 

D.1.4. Rekor sahibi bu kupayı rekora sahip olduğu sürece adına zimmetlenmiş şekilde saklamaya hak 
kazanır. Kupayı zarar gelmeyecek şekilde saklama yükümlülüğündedir. Herhangi bir kaybolma, kırılma, 
zarar görme gibi bir durumda, olusacak maddi yükümlülüge ve uygulanacak ceza prodesürünü kabul eder. 
Ayrıca rekor sahibine kendisinde kalacak kupanın küçük bir replikası verilecektir.

D.1.5. Her katılımcıya katılım sertifikası verilecektir.

E.  Türkiye Turu Rekoru
   Güvenlik ve Teknik Kuralları
 Teknede bulundurulması gereken güvenlik malzemeleri ve detayları EK-11’de detaylı olarak listelen-
miştir. Güvenlik listesi kontrolü sonrası hakem kurulu ve kaptan ve/veya sorumlu ekip tarafından imzalı 
listeyi rekor denemesi süresince saklamak zorundadır.
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                Türkiye Turu Rekoru başvuru ücreti 5000 TL olarak belirlenmiştir. Başvuru ücreti 
TR800003200003400001001194 hesabına yatırılması gerekmektedir.

                Her kategoride kendi sınıfında rekoru geliştiren katılımcıya Türkiye Turu Rekoru özel 
kupası verilecektir. Bu kupa rekor sahibi tarafından bir sonraki rekoru kıran katılımcıya verilecektir. 
Ayrıca katılımcılara rekor denemesi için sertifika düzenlenecektir.



E.1. Kontroller
 Her sınıfta her teknenin, kaptan ve/veya belirlenen ekibin temsili varlığı ile açıklanan rekor denemesi 
tarihinden en az 72 saat önce Artvin/Hopa limanında kontollerin yapılması için hazır bulunması gerekmektedir.

E.1.a. Eksik görülen malzeme ve kural gerekliliklerinin rekor denemesi tarihinden en az 24 saat önce 
tamamlanmış olması ve hakem kurulu tarafından tüm dosyaların tamamlandığına dair belgenin onayı 
gerekmektedir. Gerekli doküman kontrol listesi ve rekor denemesi hakem kurulu onay belgesi Ek-13’te 
belirtilmiştir.

F.   Türkiye Turu Rekoru
   Parkuru
 Ek-14’te Türkiye Turu Rekor parkuru, start - finiş hattı, geçilmesi gerekli zorunlu şamandıralar detayla-
rıyla belirtilmiştir. Rekor denemesine katılacak kaptan ve/veya ekibin bu parkura eksiksiz uyması zorunludur. 

F.1.a. Rekor denemesinde bulunacak kaptan ve/veya ekip guncel sahil ve kıyı güvenliği raporlarını takip 
etmekle ve uyarılara uymakla yükümlüdür.

F.1.b. Deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denizde çatışmayı engellemek üzere gündüz ve gece 
uygulanan kurallara uymak zorundadır.

F.1.c. Ek-14-2’de rekor parkuru üzerinde kesinlikle girilmesi yasak ve tehlike içeren bölgeler işaretlen-
miş ve GPS koordinatları ile belirtilmiştir. Bu bölgelerin ihlali hakem kurulu tarafindan rekor denemesi 
iptaline kadar bir cezalandırmaya tabi tutulabilir.

G.  Olağanüstü Durumlar
G.1.a. Hava durumu, sağlık durumu gibi rekor denemesini riske atacak durumlarda hakem kurulu 
ve/veya rekor denemesi sorumlusu rekor denemesi tarihinde değişiklik yapma talebinde bulunabilir. Ancak 
start, bildirilen resmi start saatinden 24 saatten daha fazla ötelenemez.

G.1.b. Rekor denemesi süresince kaptan ve/veya ekibinde sağlık, kırılma, hava ve deniz koşulları vb gibi 
sebepler doğrultusunda ekip ve/veya ekipman, değişiklik yapma hakkı yoktur. 

H. Zamanlama ve Zaman Sınırı
H.1.a. Rekor denemesinin süresi ile ilgili herhangi bir zaman sınırı yoktur.

I.   Sorumluluk ve Güvenlik Uygulamaları
I.1.a. Rekor denemesinde bulunan kaptan ve/veya ekipler teknelerinin otonom olarak yakında bir 
sığınağa veya limana yanaştırma kabiliyetine sahip olmak zorunluluğundadır.

I.1.b.  Her katılımcı, hava ve deniz koşullarını göz önünde bulundurmak ve yalnız kendi kişisel sorumluluğu 
altında rekor denemesini gerçekleştirecektir. TYF, organizator, kulüp veya kuruluş, rekor kurulu ve diğer 
görevliler ile sponsorlar faaliyet esnasında meydana gelebilecek can ve mal kaybı ile hasarlardan kesinlikle 
sorumlu tutulamazlar. Rekor kaydını yaptıran her kaptan ve/veya ekibi bu hususları ve seyir güvenliği için 
gerekli tüm önlemleri alacağını peşinen kabul ettiğini taahhüt eder. (ek-10) Rekor parkuru içinde ve yakınındaki 
(Batık, sığlık, kayalık, girilmesi yasak bölge vb…) gibi deniz ve kıyı emniyeti kurallarına uyacağını beyan eder.
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I.1.c. Her katılımcı rekor denemesi katılımından vazgeçme veya herhangi bir anında çekilmekte / 
abandone kararı vermekte özgürdür. Herhangi bir sebeple rekor denemesini yarıda bırakan kaptan ve/veya 
ekip en hızlı şekilde rekor takip kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

I.1.d. Rekor denemesi süresince EK-14 Rekor Parkuru detaylarında belirtilen haberleşme noktalarında 
rekor takip kurulu ile iletişime geçilmesi ve durum değerlendirmesi yapılması zorunludur.
 
I.1.e. Rekor denemesinde bulunan kaptan ve/veya ekiplerinden denize çıkış (check-out – Hopa) / 
denizden dönüş (check-in-Hatay) uygulaması talep edilecektir. 

I.1.f.  

J.  Dışarıdan Yardım
J.1.a. Rekor denemesi süresince dışarıdan yardım kesinlikle yasaktır. Fiziksel temas 
kurmak ve tekneye malzeme aktarımı yasaktır.

J.1.b. Kaptan ve/veya ekip fiziksel yardım dışında her türlü bilgi (medikal, hava durumu, parkur bilgisi, 
güvenlik, …) talebinde bulunabilir. Bunu ancak telefon veya VHF telsiz yardımıyla, bu ekipmanlar sayesinde 
çevresinde ulaşabildiği birimlerle gerçekleştirebilir (Kargo gemisi, seyir halindeki tekneler, rekor hakem 
kurulu, liman veya kiyi emniyeti, sahil güvenlik kuruluşları gibi…).

K.  Protesto ve Düzeltme Talepleri
K.1.a. Rekor denemesi protestoları sadece aynı kategoride bir önceki son rekor sahibi ve/veya rekor 
hakem kurulu – teknik kurul tarafından verilebilir.

K.I.b. Protesto formunun rekor denemesinin başlamasından en az 72 saat önce veya rekor denemesinin 
tamamlanmasını takiben en fazla 6 saat içerisinde rekor protesto kuruluna yazılı olarak ulaştırılması 
gerekmektedir.

K.I.c. Rekor protesto hakem kurulu protestonun ulaştırılmasından en fazla 2 saat sonra kararını 
açıklayacaktır.

K.I.d. Rekor denemesini gerçekleştiren kaptan ve/veya ekibin, protesto talebinde bulunan rekor sahibi
nin temyiz talebi hakkı bulunmamaktadır.

L.  Kural Değişiklikleri
           2022 dönemi için geçerli işbu talimatname üzerinde yapılacak değişiklikler TYF Yönetim Kurulu 
kararıyla yapılacak ve TYF internet sitesinden ilan edilecektir.

M. Yürütme
 İşbu Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Türkiye Turu Rekoru Kuralları TYF Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülür.

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

İşçiler Caddesi Key Plaza No: 147 K:4 Alsancak 35230 İZMİR

Tel:  0 232 421 1957
Fax: 0 232 464 1957
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                Rekor Başvurusu yapılırken denemeyi gerçekleştiricek olan ekip motorun kullanım fonksiyonunun 
gerçekleştirilmediğini ispat etmek üzere yapılacak olan mühürün yerleştirilmesi konusunda Türkiye Turu 
Rekoru Kuruluna görsel bir çözüm önerisi sunması gerekmektedir.
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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 
TÜRKİYE TURU REKORU  

TALİMATI ve KURALLARI 
 

EK-2 SİGORTA VE SORUMLULUK BEYANI  
 

 
 
C.1.13. Rekor denemesine katılacak her kaptan ve/veya ekip tekne ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına 

sahip olma zorunluluğundadır. Rekor denemesi süresince geçerli olan bu sigorta poliçesini kayıt 
başvurusu ile rekor kuruluna iletmek yükümlülüğündedir. (EK-2) 

 
Kaptanın Adı/Soyadı;   …………………………………………………………………… 

Teknenin Adı;    …………………………………………………………………… 

Yelken Numarası;  …………………………………………………………………… 

Tekne Sigortası Poliçe No; …………………………………………………………………… 

Sigortayı Yapan Firma ; ……………………………………/……………………………… 

Geçerlilik Suresi;  ……………………………………/……………………………… 

Kontak Bilgisi Isim/Tel; ……………………………………/……………………………… 

 
 
İşbu beyannamede yukarıda doldurduğum bilgilerin aslına uygunluğunu, teknemin ve 
ekibimin rekor süresince geçerli (3. şahıs mali mesuliyet klozu dahil) sigortası 
olduğunu, kalifikasyon denemesi sırasında denizcilik kural, usul ve uygulamalarına 
bağlı kalacağımı, kendimin, teknemin ve ekibimin tüm sorumluluğunu üstlendiğimi, bu 
rekor denemesini kendi isteğimle gerceklestirdiğimi, oluşabilecek kaza, can ve mal 
kayı ve/veya herhengi dolaylı bir zarardan Türkiye Yelen Federasyonu’nu kendim ve 
ekibim adına sorumlu tutmayacağımı beyan ederim.  
 
Tarih/Yer ;  ……………………………………. 
 
İmza;  
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Kaptanın Adı/Soyadı : 
Kontrol Sorumlusu Adı /Soyadı :
İrtibat Bilgileri Telefon /e-mail :
Teknenin Adı / CIN Gövde Numarası:
Yelken Numarası:
İlk Kontrol Tarihi : İlk Kontrol Hakemi : 

!"#$%&"%" !! "#$%& !'(
Yelken Numarası - Ana Yelken  / NAT ve N° min Harf Yüksekligi Min 45 cm ") *+,-+-

Türkiye Turu Bayrak (Kıç Istralya) ") .+-+--

!/012345!6065#728140595&5:;<0=>? ") .+-+--

!/012345!6065#728140595&5:@A5'4B14A? ") .+-+--

!/012345!6065#728140595&5:C/D4074? ") .+-+--

!/012345!6065;0>A=>595&5:E>0=>D4B>? ") .+-+--

Acil çıkış ve güvenlik malzemeleri yerleşim planı (plastifiye edilmiş) ") .+-+--

TAKİP ve İLETİŞİM
SABİT TELSIZ (25W, ASN, GPS dahil) ")
!4BF2G5HA74A25:=2041574I4F2A=45J2A5KL8J? ")
MN5OO#P5Q HRP.P5%5ES$P.P ")
ÇAĞRI İŞARETİ :

* EL TELSİZİ 1 + şarj cihazi  (Harita Masası) HRP.P5%5ES$P.P ")
* EL TELSIZI 2 + Yedek Sarj Pili (Acil Durum Çantası) HRP.P5%5ES$P.P ") S+K

* Su geçirmez özelliği olmalıdır.

HP#T HRP.P5%5ES$P.P ") K+&U

* Tekne adı ve solo sınıfında "SINGLEHANDED SAILOR" açıklaması önerilmektedir.

#2B2A=20572I5$>=>05$4VB417W0/5:O2A5*J53/1F41B21745F>X27? ") *+-,+-

Transponder (Pulpite monte edilmiş) HRP.P5%5ES$P.P ") .+-+-&

'()*+!*
Bocurgat Halatı (Lifeline)
Güvertenin iki tarafında ve kokpitte birbirinden bağımsız, kopma limiti 2040kg ") *+,*

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TÜRKİYE TURU REKORU KURALLARI                      

:S)5--?
TÜRKİYE TURU GÜVENLİK EKİPMANI LİSTESİ



!! "#$%& !'(
,"#-."&$-/-$.0-1234/5-678 ") S+&+ *+&,

Tekne bağlantısı, reflektör band, yakınında yüzer çakı - Revizyon Tarihi :   /  /  ") *+&,+K

CAN SALI 2 (8'den fazla sayıda ekipler için zorunludur) - Revizyon Tarihi :   /  / ")
Can salı/sallarının üzerinde tekne adı ve liman kaydı numarası yazılı ")
Kolay ulaşılabilir ve uygulamaya hazır ")
Mühürlenmiş - Tarihi :   /  /  ")

SEYİR FENERLERİ (Min 10W, 2mN) 5)<A70<B5!>02Y25Q555%555%555555#>>7Q ") K+&Z
Yedek Ampul (eğer LED değilse) ") K+&Z+&
Yedek seyir fenerleri (bağımsız enerji baglantılı) ") K+&Z+K

,"#-9:+!"+%"-
CAN SİMİDİ - AT NALI ") *+&&

Kullanıma hazır, tekneye bağlı can kurtarma nalı ")
Düdük, reflektör bant, tekne adı yazılı, yüzer ışık, 30m yüzer halatıyla ")
Ekipli/Team için 2 adet bulunması gerekmektedir ")

[4A2G=4A5H=>J5)607>0J>5#4725:R2V4#B2A\? ") *+&&+Z

Ekip/Team için 2 adet bulunması gerekmektedir ")

Denize Adam Düştü Şamandırası ") *+&&+*

Ekip/Team için 2 adet bulunması gerekmektedir ")

BİREYSEL GÜVENLİK EKİPMANI ")

2 adet Can Yeleği (150N) ") ]+,-

(düdük, çakar, reflektör bant, bacak arası bağı takılı, isim yazılı şekilde)
Çift/Duo  için +1 adet bulunması gerekmektedir ")
Ekip/Team için +2 adet bulunması gerekmektedir ")

2 adet Emniyet Bağlantısı ve Kancası (CE/EN 1905 yük belirtme dikişli) ") ]+,&+

(düdük, çakar, bacak arası bağı, isim ve tekne adı yazılı şekilde)
Çift/Duo için +1 adet bulunması gerekmektedir ")
Ekip/Team için +2 adet bulunması gerekmektedir ")

ACİL DURUM TULUMU  O<=4B%MN5Q ") S+^+ ]+,L+

!"#$%&'()"*"+),)-./$)0/1/23/2$/."1 O<=4B%MN5Q ")

ACİL DURUM SİNYALI VERİCİ EPIRB (406 - 121,5 MHz) ") S+]+ *+-U

O<=4B5Q
_S`H5)<=65Q

KİŞİSEL ACIL DURUM SİNYALİ VERİCİ EPIRB/PLB :!41%#<B<52a2A5G<06AB6=60? ") S+]+ *+-U

O<=4B5Q
_S`H5)<=65Q

KİŞİSEL ACİL DURUM SİNYALI VERİCİ EPIRB/PLB AIS :!41%#<B<52a2A5WA402BJ4174=20? ") S+]+ *+-U

O<=4B5Q
_S`H5)<=65Q

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TÜRKİYE TURU REKORU KURALLARI                      

:S)5--?
TÜRKİYE TURU GÜVENLİK EKİPMANI LİSTESİ



!! "#$%& !'(
ACİL DURUM ÇANTASI/BİDONU ") S+K+ *+&-

Su geçirmez, üzerinde "ACİL DURUM" yazılı şekilde, 4m ip ve kancasıyla
İçindeki malzemelerle yüzerliliğini koruyan, reflektör bant ve turuncu boya 50x20cm ") S+K+ *+&-

İçindekiler
-5#65C4a20J4G5SB5(4A402 ")
-5#65C4a20J4G5SB5!4BF2G2 ")
1 Batmaz El Bıçağı ")
2 Markalama Boyası ")
1 Sinyal Aynası ")
1 Termal Isı Battaniyesi ")
4 Kırmızı El Fişeği Geçerlilik Tarihi : ") *+&K

2 İşaret Dumanı Kandili Geçerlilik Tarihi : ") *+&K

2 İşaret Roketi Paraşütlü Geçerlilik Tarihi : ") *+&K

Yüzerlilik testi ve Mühürleme Tarihi : ")

ACİL DURUM SU BİDONU (9L Su Dolu 10L Bidon) ") S+*+ K+&-

Su geçirmez, üzerinde "ACİL DURUM" yazılı şekilde, 4m yüzer ip ve kancasıyla
Yüzerliliğini koruyan, reflektör bant ve turuncu boya 50x20cm ") S+K+ *+&-

'/G40B2B21574F725D45O/Y/0B4J45!>02Y25Q5 ")

%0!0+-(Dıştan takma motor bulundurulması kesinlikle yasaktır) ")
Yakıt bidonu komple dolu olmak zorunluluğundadır ")

PAD40F4605O/Y/0B4J45!>02Y25Q5 ")

ACİL DURUM YAKIT BİDONU (20L) ") S+-,+8

Üzerinde "YAKIT" yazılı şekilde, sabitlenmiş
O/Y/0B4J45!>02Y25Q5 ")

DİĞER GÜVENLİK MALZEMELERİ

2 Adet yangın söndürme tüpü (min B34 - 2kg) C4a40B2B215!>02Y25Q ") *+,]+&

Biri kokpitten ulaşılabilir olmalıdır C4a40B2B215!>02Y25Q ") *+,]+&

O/Y/0B4J45!>02Y25Q5 ")
O";5@G4BB21B25Cb#5 ") *+&&+&

'/GJ45O40=2D4A2 ")
#>X275b6F6B> ") *+&]

Bıçak ")
Dalış Gözlüğü ")
Manuel sintine pompası ") K+&K

Alet Çantası ")
#65C4a20J4G5b0<c417W05:34=415>JI/Bd5D45I2BB40252B45X20B2174? ") *+,Z

#65C4a20J4G5SB5(4A4025:34=415>JI/Bd5D45I2BB40252B45X20B2174? ")

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TÜRKİYE TURU REKORU KURALLARI                      

:S)5--?
TÜRKİYE TURU GÜVENLİK EKİPMANI LİSTESİ



!! "#$%& !'(
Sis Kornası ")
Çıpa (Tekne boyutuna uygun, min 15m zincir, min 50m halat ile kullanıma hazır) ") *+,^

2 Kova (min 9L ve 2m halatı ile) ")
1 Kakıç ") *+,U

Ilk Yardım Çantası (Listesi EK-12'de belirtilmiştir) ") *+,L

Yangın Battaniyesi ") *+,]

Enerji ihtiyacını karşılamak üzere min 200Ah'lik akü ve sarj yöntemi ") *+,]

H1/B402A5O/Y/0B4J45!>02Y25Q5 ")
[4J205)/04F2 ")
Romörk halatı (Tekne boyutuna uygun min 40m) ")
3 adet bağlama halatı (Tekne boyutuna uygun min uzunluk LOA) ")
Can yeleği yedek değiştirme tüpleri (Teknede bulunan yelek adedinde) ")
Ağaç Tıpa Seti ") *+,K

)>XB<5)4F282 ")
O>F0>I> ")
&5#/A\40 ")

NAVİGASYON MALZEMELERİ

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü ")
Uluslararası Bayrak Kodları ")
R<\;<<1 ")
Kağıt Haritalar (KARADENİZ, MARMARA, EGE, AKDENİZ) ") *+--

_>027>5.47D4B5#4725D45b40\4B ")
[/0X/A ")
Kerteriz Pusulası ") K+&*

Ülke Bayrakları (Türkiye, Yunanistan, KKTC) ")
Q, N, C Bayrakları ")

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TÜRKİYE TURU REKORU KURALLARI                      

:S)5--?
TÜRKİYE TURU GÜVENLİK EKİPMANI LİSTESİ



İlk Kontrol Değerlendirmesi - Hakem Tarafından Doldurulacak Alan !>02Ye5

Zorunlu Güvenlik Listesine Uygunluk Göstermeyen ve üzerinde değişiklik talep edilen konular; 

[/G4B7J4B4052a2A5X4B20B4A4A5212A8251<A7<B57>02Y2e5

!'(5_H)SO5)f$fRf5"MH'P

"A>3B>3>A5Q

!>02Y5Q

İmza: 

)Hb!HM5%5)"M!$"R5#"$fORf#fMfM

Adı :

İmzası :

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TÜRKİYE TURU REKORU KURALLARI                      

:S)5--?
TÜRKİYE TURU GÜVENLİK EKİPMANI LİSTESİ



Kaptanın Adı/Soyadı : 
Kontrol Sorumlusu Adı /Soyadı :
İrtibat Bilgileri Telefon /e-mail :
Teknenin Adı / CIN Gövde Numarası:
Yelken Numarası:
İlk Kontrol Tarihi : İlk Kontrol Hakemi : 

İLAÇ LİSTESİ

!"#" $%" &'()
*(+"# *(+(,'-()"#./0 12 /3 45 56
7'+(#089 *+(:'-()"#.;"<'89 12 /3 45 56
=8*+">'98< 2'-"?+">'9'.@*./AA)0 12 4A 56 56
!?(,)")'9 1-8#"9B%).=+")%+ 12 4A 56 56
CB+-': ;'-+8D89'.4)0 12 /3 45 45
E(F'+89 E(:':(<"-+8#./AA)0 12 4A 56 56
*+",'G 1)'+?+(D"#'.4A)0 12 /5 45 45
H'-?()8< H'-(?8)(D89'. 12 /3 45 56
&+(9,()89' &+(9'F()8:.I:8<' 12 /3 45 56
I%0)'9-89 I)"F8:8##89'./0 12 4A 56 56
!8?+"0%- !8?+">#"G,(,89 12 / / 4
J')#'9<8+8:8.2")?+',. 12 / / 4
!8#K'+<89 !%#>(<8(D89'.(+0'9-8L%' 12 / / 4
;8:(?#(,- !%:+(#>(-'M.,%#>(-'.<'.D89: 12 / / 4
=(:-+"N(9 H%?8+":89'.4O.(:8<'.>%:8< 12 / / 4
$'+)(N'# $8?+"?8"9(-.N'-()'-P(,"9' 12 / / 4
Q"#-(+'9 $8:#">'9(:.*")(<' 12 / / 4
!-'+8#.;")?+',. RMSFRMS.:).ST#8.?(G'- 12 S /A 4A
E"##>8F E%#"..4MS.F.S:) 12 / / 4
E"##.!"#%,B"9 12 / /A 4A
U+0".!?+(B.*(9,%)(9 12 / / 4
V(?8,G(9#8.?(9,%)(9 /AT#%.?(G'- 12 / 4 5
=W0""<.=(9< E%#".6:) 12 4 5 6
!"0%G.2")?+', 12 4 5 6
X#(,-8G.=(9<.3:) 12 4 5 6
YB<+":"##"8<'.*(9,%)(9 YB<+":"## 12 / 4 5
H(G(, 12 / / /
;8)N8D 12 / / /
X#(,-8G.X#<8K'9 12 4 S /A
I9-8,'?-8G.Z'# 12 / / 4
$'#-(:"-+8# *+'<98,"#"9 12 / / 4
7(++"-.&%+98G' 12 / / 4
Y')",-(-8G.&[B ;"(#0(9 12 S /A 4A
&P'+)",-(-8G.\+-[ 12 / 4 5
]%:8-P(#)8: I:8<'.]%,8<8G 12 / / 4
78>+'+ 12 /A 4A 5A
Q8-()89.I.*", $%#:8,.Q8-^.I 12 / / /

Alerji , Enfeksiyon, Astım

Göz pomadı

2(9()(.$%+<%+%:%
2(9()(.\9#'B8:8
Soğuktan Koruma
Göz Antibiyotiği
!'+%).]8DB"#"_8G

Açık Yara Tedavisi
2',)'.8`89

Batık çıkartmak için
&')8Da.I,?',8'

$'D'9>'G-'.'-)'.8`89

!%.0'`8+)'D.?(9,%)(9
Yara pansumanı
!(N8-#'B8:8.=(9<(_

Ödem ve ağrı giderici
!(N8-#'B8:8.=(9<(_

Deri İnflamasyon Tedavisi
Eklem Ağrısı Tedavisi

V[D'B.-')8D#')'M.G"+%)(
!(N8-#')'

I9-8,'?-8G.!"#%,B"9

Yanık Deri Nemlendirici
Yanık Tedavisi
$'+8.;8#-.&'<(K8,8
I9-8N8B"-8G.2+')

2%,)(.\9#'B8:8
2(9()(.\9#'B8:8
7'9'#.I9-8N8B"-8G
2%#(G.X9>'G,8B"9%

I$X&
Tedavi Amacıİlaç Adı !"#$%&'())*

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
 TÜRKİYE TURU REKORU 

TALİMATI ve KURALLARI EK-12
 TÜRKİYE TURU İLK YARDIM EKİPMANI LİSTESİ

İshal Önleyici
b#,'+.&'<(K8,8

1. Seviye Ağrı Kesici
2. Seviye Ağrı Kesici
İInflamasyon Önleyici

!?(,).\9#'B8:8
I#'+_8.\9#'B8:8



]",>")B:89'.-+")'-()"#c H"9%+8#.d0 12 / / /
J8-+(-'.!'+-(:"9(D"#'c H"9(D"# 12 / / /
* Bayan sporcular için önerilmektedir. Adet kişi başı belirtilmiştir.

* İlaçların kategorilerine ayrılmış bir şekilde su geçirmez bir çanta içerisinde saklanılması gerekmektedir.
* İlaça ait kullanım kılavuzlarının mutlaka ilaçla birlikte paketlenmesi gerekmektedir.
* İlaçların son kullanma tarihinin mutlaka rekor suresince geçerli olması talep edilmektedir.
* Anti-Dopage kurulu'nun açıkladığı bildirge doğrultusunda kullanılan markaların eşdeğerliliğini kontrol etmek
 kaptanın yükümlülügündedir.
* Tüm katılımcılar için doldurulan sağlık bildiri formundaki değerlendirme doğrultusunda astım,
 alerji gibi vb sağlık önlemleri gerektiren durumda rekor hakem ve sağlık kurulu bu listede 
 adet değişikliği yapma hakkına sahiptir.
!"#$%"&$"'()*+,-"(+*%)-"(+)*&".-)-&-&")-/+'"0%(1+$23&3&"%$'(%"4-'$2"'*%*+*&-"13+,3%3+2$)3")-%553%6
!"7+-8"'*++-&2-,-&"$99$+"2*5+-'-",('5(%"(&-.3"9$"/(%*)*"-+3&2-)3".-9)3.$"$,3+2$'5$,3%6""

İlk Kontrol Değerlendirmesi - Hakem Tarafından Doldurulacak Alan :-%34;"

Zorunlu İlk Yardım Listesine Uygunluk Göstermeyen ve üzerinde değişiklik talep edilen konular; 

$[D'#-)'#'+.8`89.N'#8+#'9'9.8G89:8.G"9-"#.-(+8P8e.

:<="#>?@A"?BCBDB"EF><7

19(B#(B(9.f

&(+8P.f

İmza: 

2I*&IJ.a.21J&E1@.!1EUH@U!UJUJ

Adı :

İmzası :

İdrar yolu Sistit önleyici
H8G"D.g9#'B8:8

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
 TÜRKİYE TURU REKORU 

TALİMATI ve KURALLARI EK-12
 TÜRKİYE TURU İLK YARDIM EKİPMANI LİSTESİ



!"#$%"&'(')*%$# +,-."/'!"#0'( 12 ! ! !
3*/4*%5."&6'#7*%6#$%*-8 9*&,7"-':; 12 ! ! !
<"#7$#6'=67#$.*&$>*-68 9*&$>*- 12 ! ! !
* Bayan sporcular için önerilmektedir. Adet kişi başı belirtilmiştir.

* İlacların kategorilerine ayrılmış bir şekilde su geçirmez bir çanta içerisinde saklanması gerekmektedir.
* İlaca ait kullanım kilavuzlarının mutlaka ilaçla birlikte paketlenmesi gerekmektedir.
* İlaçlarin son kullanma tarihinin mutlaka rekor suresince geçerli olması talep edilmektedir.
* Anti-Dopage kurulu'nun açıkladığı bildirge doğrultusunda kullanılan markaların eşdeğerliliğini kontrol
etmek kaptanın yükümlülügündedir.
* Tüm katılımcılar için doldurulan sağlık bildiri formundaki değerlendirme doğrultusunda astım, alerji gibi 
vb sağlık önlemleri gerektiren durumda rekor hakem ve sağlik kurulu bu listede adet değişikliği yapma 
hakkına sahiptir.
* Her ne koşulda olursa olsun yaşanan sağlık probleminin rekor hakem kuruluna bildirilmesi şarttır.
* İlaç kullanmadan evvel mutlaka doktor onayı ve görüşü alınması tavsiye edilmektedir.  

İlk Kontrol Değerlendirmesi - Hakem Tarafından Doldurulacak Alan "#$%&'(

Zorunlu İlk Yardım Listesine Uygunluk Göstermeyen ve üzerinde değişiklik talep edilen konular; 

Düzeltmeler için belirlenen ikinci kontol tarihi; 

")*(+,-./(-01020(34,)5

36#78#7#6(9

"#$%&(9

İmza: 

-,:",4(;(-34"132(<310/20<0404

Adı :

İmzası :

Göz pomadı
İdrar yolu Sistit Önleyici

9"?*>'@&-65"."

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TÜRKİYE TURU REKORU 

-01,22,15
TÜRKİYE TURU İLK YARDIM EKİPMANI LİSTESİ
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36° 35 850 N / 36° 10 740 E
36° 35 740 N / 36° 10 740 E
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