
 

 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 

YELKEN EĞİTİM SİSTEMİ KURALLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu kuralların amacı; Ülkemiz karasularını kapsayan denizler ve iç sularda 

rüzgar gücü ile hareket eden araçlarla yapılan Yelkenli Tekne; Yelkenli Yatçılık; Rüzgar Sörfü ve 

Uçurtma Sörfü ve benzeri alt sınıflarının geliştirilmesi, toplumda yelken sporunun 

yaygınlaştırılması, ülke genelinde sporcu sayısının arttırılması amacıyla her türlü kurs, seminer, 

gösteri, festival, sempozyum, konferans, vb. faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları, 

sporun eğitimine yönelik içeriği barındıran Yelken Eğitim Sistemi ve bu sistem dahilinde faaliyeti 

Federasyon tarafından onaylanmış Yelken Eğitim Merkezlerinin gereklilikleri, iş ve işleyişleri ile 

ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 
 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu kurallar, yelken sporunda uluslararası normlara uygun ve ülke genelinde 

standart eğitim verilebilmesi amacıyla;   

a) Yelken spor dalında faaliyette bulunan, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından branş 

tescili gerçekleştirilen Amatör Yelken Kulübü,  

b) "Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Gençlik 

ve Spor Bakanlığı onayı ile kurulan Yelken Spor Okulu,  

c) "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Kültür ve 

Turizm Bakanlığı onayı ile kurulan Özel Yelken Spor Merkezleri, 

ç) Ülkemiz kıyı ve karasularında faaliyette bulunan tüm Yerli ve Yabancı Eğitim 

Kurumlarında yelken sporunu öğretmek amacıyla kullanılması gereken Türkiye Yelken 

Federasyonu Yelken Eğitim Sistemini, bu sistemin uygulandığı Yelken Eğitim Merkezlerini, bu 

merkezlerde görev alması zorunlu Yelken Eğitmenlerinin görev ve sorumluluk alanlarını ve 

işleyişlerine ait usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Kurallar, 

 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu, 21/5/1986 

tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9 uncu maddesi, 22/4/2014 tarihli 

ve 28980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yelken Federasyonu Ana 

Statüsü; 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Beden Eğitimi ve 

Spor Tesisleri Yönetmeliği” ile bu Yönetmeliğin değişiklik getiren hükümleri;  23/2/2011 tarihli 

ve 27855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği" ve 

14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ve 

5/10/2020 tarihinde yayımlanan Türkiye Yelken Federasyonu Antrenör Eğitimi Talimatına 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

 



 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu kurallarda geçen;  

a) Eğitim Denetmeni: Yelken Eğitim Sistemi (YES) kapsamında verilen her türlü eğitim ve 

faaliyeti denetlemek üzere Federasyon tarafından görevlendirilen kişiyi, 

b) Eğitim Kurulu: Türkiye Yelken Federasyonu Eğitim Kurulunu, 

c) TYF Eğitim İnternet Sitesi: Yelken Eğitim Sistemi (YES) dahilindeki Yelken Eğitim 

Merkezleri tarafından açılan eğitimlerin yayınlandığı internet sitesini, 

ç) Eğitim Yöneticisi: Yelken Eğitim Sistemi (YES) dahilindeki teorik ve uygulama 

eğitimlerinin sevk ve idaresi ile ilgili görevleri yapmak üzere gerekli görülen durumlarda 

Federasyon tarafından görevlendirilen kişiyi, 

d) Federasyon: Türkiye Yelken Federasyonunu, 

e) Federasyon Başkanı: Türkiye Yelken Federasyonu Başkanını, 

f) Kursiyer: Yelken Eğitim Merkezleri tarafından açılan eğitimlere katılanları, 

g) Yelken Eğitim Merkezleri(YEM): Yelken Eğitim Sistemi (YES) uygulanan, 5 nci ve 6 

ncı madde kapsamında belirtilen koşulları sağlamak kaydı ile ilgili sınıfında Yeterlilik Belgesi 

almaya hak kazanan kurumları,  

ğ) Yelken Eğitim Merkezleri (YEM) Denetmeni: Yelken Eğitim Merkezleri (YEM) olmak 

üzere gerekliliklerini yerine getirerek Federasyona müracaat eden merkezlerin uygunluğunu ve 

Federasyon tarafından uygun görülmüş Yelken Eğitim Merkezlerinin (YEM) yıllık vize denetimini 

yerine getirmek üzere Federasyon tarafından görevlendirilen kişiyi, 

h) Yelken Eğitim Merkezi Yeterlilik Belgesi: Federasyon tarafından denetlenerek Yelken 

Eğitim Sistemine (YES) uygunluğu onaylanan, 5 nci ve 6 ncı madde kapsamında belirtilen 

koşulları sağlayan merkezlere verilen ilgili sınıfındaki belgeyi, 

ı) Yelken Eğitim Merkezi Yeterlilik Belgesi Vizesi: Yeterlilik belgesi sahibi kurumlara 

yıllık denetimler sonrası verilen ilgili sınıfındaki vizeyi, 

i) Yelken Eğitim Sistemi (YES): Yelkenli Tekne, Yelkenli Yatçılık, Rüzgâr Sörfü ve 

Uçurtma Sörfü sınıflarında yelken öğrenmek isteyenlere yönelik uygulanan yazılı ve pratik 

mevzuatı Türkiye Yelken Federasyonu tarafından belirlenen Yelken Eğitim Sistemini (YES), 

j) Yelken Eğitim Sistemi (YES) Başarı Sertifikası: Yelken Eğitim Sistemi (YES) 

kapsamında başarı ile tamamlanan herhangi bir seviyede tamamlanan kurs sonrasında Federasyon 

tarafından verilen başarı sertifikasını, 

k) Yönetim Kurulu: Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yelken Eğitim Merkezleri Usul ve Esasları 

 

Yelken Eğitim Merkezi olma şartları 

MADDE 5- (1) Yelken Eğitim Merkezi olmak isteyen ve 2 nci maddede belirtilen tüm 

kurumların aşağıdaki ana şartları yerine getirmesi gerekmektedir. 

a) Merkez içinde ilgili sınıfında Yelken Eğitim Sistemi belgeli eğitmen istihdam edilmesi,   

b) İlgili sınıfındaki eğitmenin vizeli olması,  

c) Merkezin talep ettiği sınıfta denetiminin olumlu sonuçlanması,  

ç) Merkezin eğitim verdiği sınıfta yıllık denetim ve vizelerinin düzenli yapılıyor olması,  

d) Sabit Salma sınıflarında eğitim verecek merkezlerin eğitimde kullanacakları yelkenli yat 

veya yatlar ile ilgili olarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından her yıl aralık ayında bir sonraki 

yıl için belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir.  



 

 

 

Yelken Eğitim Merkezi yeterlilik başvuruları 

MADDE 6- (1) Yelken Eğitim Merkezi olmak isteyen 2 nci madde kapsamındaki 

kurumların aşağıdaki başvuru sistemini takip etmeleri gerekmektedir.  

a) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından her yıl aralık ayında bir sonraki yıl için belirlenen 

ve Federasyon internet sayfasında yayımlanan ilgili sınıfa ait başvuru belgesi ve belgelerinin 

hazırlanması gerekmektedir. 

b) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından her yıl aralık ayında bir sonraki yıl için 

belirlenen ve Federasyon internet sayfasında yayımlanan ilgili sınıfına ait başvuru ücretlerinin 

Federasyonun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir. 

c) İlgili sınıfa ait başvuru belgelerinin Federasyon tarafından değerlendirilmesi sonucunda 

başvurusu olumlu bulunan aday merkezlerle Federasyon tarafından iletişime geçilerek yerinde 

denetim süreci başlatılır.  

ç) Yapılan ön değerlendirmede ilgili sınıfa ait dosyası eksik olan ve/veya standartları 

sağlamayacağı kanaatine varılan başvuru dosyaları iade edilir.   

d) Herhangi bir nedenle iade edilen başvuru dosyaları 30 gün içinde eksikliklerin 

tamamlanması halinde tekrar ön değerlendirmeye alınırlar. 30 gün içinde eksikliklerin 

tamamlanmaması halinde başvuru süreci iptal edilir ve başvuru ücreti geri ödenmez. 

e) İlgili sınıfta başvuruları uygun bulunan ve yerinde denetim süreci başlatılan aday 

kurumların denetim ücretini ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir. 

f) Gerekli ücretin yatırılması sonrasında aday merkezin denetlenmesi amacı ile Federasyon 

tarafından Yelken Eğitim Merkezleri Denetmeni atanır ve süreç başlatılır. Federasyon, sürecin 

başlangıç tarihinden en geç 30 gün içinde yerinde denetimi gerçekleştirir.  

g) Denetim raporunun Federasyon Yönetim Kurulu tarafından olumlu bulunması halinde 

alınacak karar ile aday merkezler ilgili sınıfında Türkiye Yelken Federasyonu onaylı Yelken Eğitim 

Merkezi olmaya ve Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.  

ğ) İlgili sınıfında Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kurumların Federasyon tarafından 

tebliğ edilmeleri sonrasında ilgili sınıfında Yeterlilik Belgesi ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. 

h) İlgili sınıfında Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kurumların ücretlerini yatırmaları 

sonrasında kendilerine Federasyon tarafından Yelken Bilgi Sistemi şifresi tesis edilir ve Yelken 

Eğitim Merkezi olarak Federasyon sistemine dahil edilmeleri sağlanır. 

ı) Bir veya birkaç sınıfta gerçekleştirilecek yerinde denetim sırasında uygun görülmeyen 

veya eksik bulunan unsurların olması durumunda aday merkezlere 60 gün ek süre verilir. 

Eksikliklerin 60 gün içinde tamamlanmaması halinde başvuru süreci iptal edilir. 

i) Yerinde denetim sonrası uygun görülmeyen başvuruların denetim ücretleri geri ödenmez. 

j) Yelken Eğitim Merkezlerinin her sınıftaki yeterliliği ayrı ayrı değerlendirilir. 

k) İşbu Kuralların yürürlüğe girdiği tarihten önce akredite olmuş bütün kulüp ve merkezler 

faal olmayı tercih edecekleri sınıf veya sınıflarında yeterlilik haklarını koruyabileceklerdir. Bu 

amaçla söz konusu merkezlerin Yeterlilik Belgesi gereği belgelerini sınıfları bazında ibraz etmeleri 

gerekmektedir. Bu kapsamdaki merkezler Yeterlilik Belgesi bedelinden muaf olup sınıflar 

bazındaki vize ücretlerini ödemekle yükümlüdürler. 

 

 

 

Yelken Eğitim Merkezi yeterlilik geçerlilik süresi ve ara denetimleri 

MADDE 7- (1) Yelken Eğitim Merkezleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi bir yıldır. 

Yelken Eğitim Merkezleri Yeterlilik Belgesi alan kurumun takvim yılı başında merkezin vizesini 



 

 

yaptırması gerekmektedir. Yelken Eğitim Merkezleri Yeterlilik Belgesi vizesi her sınıf için her yıl 

yenilenir. 

(2) Federasyon Yelken Eğitim Merkezlerini haberli veya habersiz denetim yetkisini elinde 

tutar. 

(3) Federasyon tarafından yapılan denetimlerde aranan koşulların ortadan kalkmış olması 

halinde aksaklıkların giderilmesi için ilgili merkeze uyarı yapılır ve 60 günlük düzeltme süresi 

tanınır. 

(4) Verilen süre içerisinde merkez tarafından aksaklıkların giderilememesi halinde Yelken 

Eğitim Merkezleri Yeterlilik Belgesi askıya alınır ve ilgili merkezlerin sisteme erişimi kısıtlanır.  

(5) Herhangi bir nedenle Yelken Eğitim Merkezleri Yeterlilik Belgesi askıya alınan 

merkezler olumlu denetim raporu almalarına kadarki sürede Yelken Eğitim Sisteminden 

yararlanamazlar.   

 

Yelken Eğitim Sistemi Eğitim Merkezleri yeterlilik iptali 

MADDE 8- (1) Yelken Eğitim Merkezleri çocukların ve ailelerin -çoğunlukla- yelken 

sporuyla ilk kez  tanıştıkları ve spor kültürüyle ilgili temel alışkanlıkları edindikleri yerlerdir. 

Federasyon, Türk sporuna ve Türk toplumuna nitelikli yelkenciler ve ilkeli insanlar yetiştirecek en 

önemli kaynaklardan biri olarak gördüğü Yelken Eğitim Merkezlerinde etik davranan/yaşayan 

insanların takdir edilmesi ve örnek gösterilmesi yoluyla, etik davranan yönetici, antrenör, eğitmen 

ve sporcuların artmasının sağlanması konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaşmaktadır. Eğitim alan 

çocuklara/yetişkinlere kötü örnek teşkil edecek davranışlar sergilenmesi, kişiliklerini zedeleyici 

tarzda konuşmalar ve hakaretler, küfür ve fiziksel şiddet gibi kabul edilemez davranışlar, sporcu 

velilerine karşı kaba ve aldatıcı yaklaşımlar, sektörde yer alan diğer kuruluşlarla kasıtlı ve kötü 

ilişkilerin yaşanması halinde merkezin yeterliliğinin iptaline yönelik işlemler başlatılacaktır. 

Gerekli standartlara sahip olduğunu göstererek Türkiye Yelken Federasyonu onayı almış bir 

Yelken Eğitim Merkezi’nin onayın geçerli olduğu 1 yıl içerisinde standartlarında, hizmet 

kalitesinde, müşteri memnuniyetinde, etik değerlerle ilgili yaklaşımında olumsuz anlamda bir 

değişiklik olması durumunda kendilerinden bilgi istenecek; olumsuzluğun düzelmemesi 

durumunda ise Yeterlilik Belgesi iptal edilecek veya vize tarihinde tekrar yenilenmeyecektir. 

Yeterlilik Belgesi iptal edilen merkezler aykırı durumlarını düzeltmek sureti ile bir yıl sonra tekrar 

başvuru yapabilirler. Bu türden merkezlerin başvuruları 6 ncı ve 7 nci madde kapsamında 

değerlendirmeye alınır. 

 

Yelken Eğitim Merkezleri eğitim programları  

MADDE 9- (1) Yelken Eğitim Merkezleri tabi oldukları Yelken Eğitim Sistemi 

kapsamında Yelken Eğitim Merkezi Yeterlilik Belgesi aldıkları yelken sınıflarına göre aşağıdaki 

kademede yelken eğitimi verebilirler. Uygulanacak eğitimlerin içerik ve saatleri Federasyon 

Yönetim Kurulu tarafından her yıl aralık ayında bir sonraki yıl için belirlenir ve Federasyon internet 

sayfasında yayınlanır. 

a) Hareketli Salma Sınıfları:   

1) Temel Yelken Eğitimi (D-1) 

2) Gelişim Yelken Eğitimi (D-2) 

3) İleri Seviye Yelken Eğitimi (D-3) 

b) Rüzgâr Sörfü Sınıfları: 

1) Temel Rüzgâr Sörfü Eğitimi (RS-1) 

2) Gelişim Rüzgâr Sörfü Eğitimi (RS-2) 

3) İleri Seviye Rüzgâr Sörfü Eğitimi (RS-3) 



 

 

c) Uçurtma Sörfü Sınıfları: 

1) Temel Uçurtma Sörfü Eğitimi (US-1) 

2) Gelişim Uçurtma Sörfü Eğitimi (US-2) 

3) İleri Seviye Uçurtma Sörfü Eğitimi (US-3) 

ç) Sabit Salma Sınıfları: 

1) Yelkenli Yatçılık Temel Eğitimi (YY-1) 

2) Gezi Yatçılığı Eğitimi (YY-2) 

3) Yelkenli Yatçılık İleri Seviye Eğitimi (YY-3) 

4) Yat Yarışçılığı Eğitimi (YY-Y) 

 

Yelken Eğitim Merkezlerinin eğitim yetkileri  

MADDE 10- (1) Yelken Eğitim Merkezleri aşağıdaki eğitimleri vermeye yetkili değildirler. 

a) Yelken Eğitmeni yetiştirme ve geliştirme eğitimleri, 

b) Antrenör yetiştirme ve geliştirme eğitimleri 

c) Hakem yetiştirme ve geliştirme eğitimleri  

 

Yelken Eğitim Merkezlerinin hak ve kazanımları 

MADDE 11- (1) 6 ncı ve 7 nci madde kapsamında yeterliliğe sahip olan Yelken Eğitim 

Merkezlerine aşağıda belirtilen haklar çerçevesinde eğitim verebilirler; 

a) Yelken Eğitim Merkezleri ilgili sınıfında Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Eğitim 

Merkezi Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar, 

b) Yelken Eğitim Merkezleri ilgili sınıfında aldıkları Türkiye Yelken Federasyonu Yelken 

Eğitim Merkezi Yeterlilik Belgesi’ni resmi yazışmalarında referans olarak gösterebilecek ve/veya 

logosunu çeşitli tanıtım mecralarında kullanabilecektir. 

c) Yelken Eğitim Merkezleri federasyon resmi internet sitesinden ilan edilecek ve ilgili 

bölümlerden kendi sayfalarına link verilecektir. 

ç) Yelken Eğitim Merkezleri Yelken eğitim Sistemi kapsamındaki ilgili sınıfına ait eğitim 

belgelerine erişim yetkisine sahip olurlar. 

d) Yelken Eğitim Merkezlerine Türkiye Yelken Federasyonu tarafından ürettirilen ve ücreti 

karşılığında temin edilen Yelken Eğitim Merkezi bayrağı, poster, banner, afiş ve benzeri asma 

hakkı verilecektir. Yelken Eğitim Merkezi görsellerinde Yeterlilik Belgesine hak kazandıkları 

sınıfları ayrı ayrı belirtilir. 

e) Yelken Eğitim Merkezleri standart ve resmî yelken eğitiminin kamuoyu tarafından 

doğru algılanması, resmî eğitimin önemli bir destek unsuru olduğunun kabul edilmesi ve Türkiye 

Yelken Federasyonu onaylı merkezlerin tercih edilmesi için son derece önemlidirler ve federasyon 

tarafından yürütülecek halkla ilişkiler çalışmalarında ön planda tutulacaklardır. 

 

Ücretler 

MADDE 12- (1) Yelken Eğitim Merkezi olmak üzere müracaat eden aday merkezlerden 

ilgili sınıfına göre alınacak başvuru, denetim, belge, vize ve benzeri ücretler ile bu ücretlerin ödeme 

sistemi Federasyon Yönetim Kurulu tarafından her yıl aralık ayında bir sonraki yıl için belirlenir 

ve federasyon internet sayfasında yayınlanır.  

(2) Yelken Eğitim Merkezi olmak üzere müracaat eden aday merkezlerin, ilgili sınıfa ait 

ilan edilen başvuru ve denetim ücretlerini başvuru öncesinde federasyonun ilgili hesabına 

yatırmaları ve ilan edilen ödeme sistemi gerekliliklerini sağlamaları gerekmektedir. 

 

 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yelken Eğitim Merkezlerinin Yelken Bilgi Sistemi İşlemleri 

 

Yelken Eğitim Merkezi başarı sertifikası ödeme yöntemi işlemleri      

MADDE 13- (1) Yelken Eğitim Merkezleri açmış oldukları eğitimler sonrasında 

verecekleri başarı belgesi için “Yelken Eğitim Sistemi Başarı Sertifikası Ödeme Yöntemi İşlemleri 

Rehberindeki” (Ek-1 ) adımları takip ederek ön ödeme işlemlerini yaparlar. 

Yelken Eğitim Merkezlerinin eğitim açma işlemleri ve eğitimlerin onaylanması  

MADDE 14- (1)Yelken Eğitim Merkezleri Yelken Eğitim Sistemi kapsamındaki açmak 

istedikleri eğitimlerin işlemlerini Yelken Bilgi Sistemine üzerinden yaparlar. Sistem tarafından 

otomatik olarak oluşturulmuş kullanıcı adı ve parolaları ile sisteme giriş yaparlar. Daha sonra 

faaliyet menü bağlantısı ile Yelken Eğitim Merkezleri Eğitim Girişleri Kılavuzundaki (Ek-2) 

adımları takip ederek faaliyetlerini açarlar. 

2) Yelken Eğitim Merkezleri tarafından açılan eğitimler federasyon görevlisi tarafından 

incelenerek onaylanır. 

Eğitime alınan başvurularının değerlendirilmesi ve eğitim sonrası işlemler 

MADDE 15- (1)Yelken Eğitim Merkezleri tarafından açılan eğitimlere yapılan başvurular 

ve kursiyerlerin evrakları merkezler tarafından “Kursiyer başvuruları” menü bağlantısı kullanılarak 

kontrol edilip değerlendirilir. 

2) Eğitim sonrasında Yelken Eğitim Merkezleri “Kursiyer başvuruları” menü bağlantısını 

kullanılarak teorik eğitim sonuçları, pratik eğitim sonuçlarını ve kontrol listesindeki alanları 

işaretler ve kaydeder. 

3) Eğitim sonrasındaki işlemler tamamlandıktan sonra sertifika butonuna basarak 

kursiyerin sertifikası görüntülenir. Sertifika aynı zamanda kursiyer tarafından Yelken Bilgi 

Sistemindeki sicil bilgilerinde de görüntülenebilir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kursiyerlerin Yelken Eğitim Sistemi İşlemleri 

 

Kursiyerlerin Yelken Eğitim Sistemine kaydı      

MADDE 16- (1) Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Eğitim Sistemi kapsamında Yelken 

Eğitim Merkezleri tarafından açılan eğitimler TYF Eğitim internet sitesinde yayınlanır. Kursiyerler 

sisteme “Kayıt Ol” linki üzerinden formdaki gerekli bilgileri girerek kayıt olurlar. Daha önceden 

kayıt yapmış olan kursiyerler kullanıcı adı ve parolaları ile giriş yaparlar. 

Kursiyerlerin Eğitimlere kaydı      

MADDE 17- (1) Yelken Eğitim Merkezleri tarafından açılan eğitimlere katılmak isteyen 

ve Yelken Eğitim Sistemine kayıt yapmış kursiyerler sistemdeki menü bağlantılarını takip ederek 

18 inci maddede istenilen evrakları sisteme yüklerler ve “"Kayıt Şartları ve Sözleşme”sini kabul 

ediyorum.” butonu işaretleyerek eğitimlere kayıt yaparlar. 

Eğitim kayıtlarında istenilen belgeler      

MADDE 18- (1) Yelken Eğitim Merkezleri tarafından açılan eğitimlere kayıt yapabilmek 

için aşağıdaki belgeler istenir. 



 

 

a) Vesikalık fotoğraf, 

b) T.C Kimlik fotokopisi, 

c) Sağlık raporu, 

ç) Yelken eğitim kursları veli taahhütnamesi (Ek-3) 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Telif hakları      

MADDE 19- (1) Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Eğitim Sistemi kapsamında 

kullanılan ve paylaşılan her türlü logo ve logo baskılı ürünler; afiş, resim, poster ve reklam gibi 

görsel eserler; müzik besteleri, ses ve video kayıtları; bilgisayar yazılımları vb. içeriklerin telif 

hakkı Türkiye Yelken Federasyonuna aittir.  

Kurallarda yer almayan hükümler  

MADDE 20- (1) Bu kurallarda yer almayan hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından karar alınır. 

 

Yürürlük 

MADDE 21- (1) Bu kurallar, Türkiye Yelken Federasyonu internet sitesinde yayınlandığı 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 22- (1) Bu kuralların hükümlerini, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

Ekler: 

 

 

Ek 1. Yelken Eğitim Sistemi Başarı Sertifikası Ödeme Yöntemi İşlemleri Rehberi: 

 
https://arsiv.tyf.org.tr/dosyalar/2022/YES-sistemi-basari-belgesi-on-odeme-islemleri-

kilavuzu%20%282%29.pdf 

 

 

Ek 2. Yelken Eğitim Merkezleri Eğitim Girişleri Kılavuzu:   

 
https://arsiv.tyf.org.tr/dosyalar/2022/yelken-egitim-merkezleri-egitim-girisleri-kilavuzu.pdf 

 

 

Ek 3. Yelken Eğitim Kursları Veli Taahhütnamesi: 

 
https://arsiv.tyf.org.tr/dosyalar/2022/yelken-egitimi-veli-taahhutnamesi.docx   

https://arsiv.tyf.org.tr/dosyalar/2022/YES-sistemi-basari-belgesi-on-odeme-islemleri-kilavuzu%20%282%29.pdf
https://arsiv.tyf.org.tr/dosyalar/2022/YES-sistemi-basari-belgesi-on-odeme-islemleri-kilavuzu%20%282%29.pdf
https://arsiv.tyf.org.tr/dosyalar/2022/yelken-egitim-merkezleri-egitim-girisleri-kilavuzu.pdf
https://arsiv.tyf.org.tr/dosyalar/2022/yelken-egitimi-veli-taahhutnamesi.docx

