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FEDERASYON KURUMSAL YAPISI
Federasyonumuzun idari kadroları gönüllülük esasına dayalı fahri görev yapan başkan, yönetim kurulu,
icra kurulu, muhtelif kurul ve komitelerin yanı sıra görev tanımında etkin ve yetkin ücretli sözleşmeli
personel ve bakanlık personeli kadrolarından oluşur.
Federasyonumuz faaliyet koşullarını yerine getiren, sporcu yetiştirmeyi ana hedef olarak belirlemiş
tescilli kulüplerine, sporcularına ve teknik kadrolara hizmet vermenin yanı sıra ticari faaliyet gösteren
yelken eğitim kurumlarına da hizmet vermektedir. Bu amaç doğrultusunda eğitim ile ilgili hususlarda
üniversiteler, mali hususlarda sponsor kurum ve kuruluşlar, tanıtım ve farkındalık yaratmak üzere ise
medya kurumları ile etkileşim halindedir.
Sporumuzda başarıyı yakalamak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yönetim kadroları ile hedef
birliği yapan ve yakın ilişkide bulanan ve kendilerinden çok büyük destek alan Federasyonumuz,
yelken sporunun doğası gereği Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımızın Denizcilik Genel Müdürlüğü ile
yakın ilişki içindedir. Ayrıca tesisleşme sorunlarımızı çözebilmek amacı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımızın Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Yelken sporunda
turizm amaçlı sportif faaliyetlere yönelik mevzuat çalışmalarımız nedeni ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
uygulamaları da yakından takip edilmektedir.

FEDERASYON MİSYONU
Ülkemiz çocuklarının sağlıklı gelişimlerini desteklemek, gençliğin
sporla iç içe, kötülüklerden uzak, başarılı, mutlu ve disiplinli
yetişmelerini sağlamak, sporcu ve denizci bir nesil yaratmak
amacı ile yelken sporunu her su kenarı il ve ilçelerimize yaymak,
Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarımızı Olimpiyat madalyası ile
taçlandırmak, denizcilikte ve yelkencilikte üstünlüklerini
kanıtlamış ülkeleri nicelik ve nitelikte en kısa sürede geride
bırakmak.

FEDERASYON VİZYONU
1. Güçlü kulüpler yaratmak amacı ile kıyı mevzuatı başta olmak üzere sporumuzun önündeki bütün
mevzuat sorunlarını çözüme kavuşturmak,
2. İthalata bağımlı malzemenin yerine ulaşılabilir yerli ve milli üretimin çözümlerine ulaşmak ve
kaynağını yaratmak,
3. Coğrafi ve kültürel üstünlüklerimizin etkin tanıtımını yapmak sureti ile ülkemizi yelken sporunda
dünyanın önemli antrenman ve faaliyet merkezi konumuna getirmek,
4. Uluslararası yelken yönetiminde söz sahibi olmak bu kapsamda etkin ve yetkin kadroları uluslararası
komitelere yerleştirmek ve desteklemek,
5. Dijital altyapımızı güçlendirmek sureti ile yelken ailesinin bilgiye kolay ulaşımını sağlamak ve işyapış
verimliliğimizi arttırmak,
6. Gerek lojistik ve gerekse sportif alandaki teknolojimizi sürekli güncel tutmak, ARGE çalışmalarını
desteklemek,
7. Yelken sporunu uluslararası elit sporculara hizmet verecek, spor turizmini destekleyecek ve doğu
illerinin konaklamalarını ücretsiz karşılayarak sporumuzda fırsat eşitliği sağlanmasına hizmet edecek
“Olimpik Kamp Merkezi”ne kavuşmasını sağlamak,
8. Elit sporcu hedeflerimizin yanısıra , sporumuzu bir kitle sporu konumuna yükseltmek,
9. Uluslararası şampiyonalarda şanlı bayrağımızı dalgalandırmak ,sayıca az tesadüfi başarılar yerine
dünya klasmanlarının üst seviyelerinde çok sayıda sporcu ile sürdürülebilir başarı çizgisini yakalamak,
10. Rekabet gücü yüksek insan kaynağımızın yetiştirilmesinde sürekliliği olan modeller üretmek ve
uygulamak.
11. Faaliyetlerimizde sürdürülebilir çevre bilincinde hareket etmek,
12. Toplumsal cinsiyet algısı dahil adalet, çeşitlilik, içerme ve tüm sosyo-kültürel alanlarda fırsat eşitliğini
teşvik etmek.

STRATEJİK PLAN
BİLİNİRLİK
Coğrafi ve kültürel üstünlüklerimizin etkin tanıtımını yapmak sureti ile ülkemizi yelken sporunda
dünyanın önemli antrenman ve faaliyet merkezi konumuna getirmek.
Uluslararası yelken yönetiminde söz sahibi olmak bu kapsamda etkin ve yetkin kadroları uluslararası
komitelere yerleştirmek ve desteklemek.
Yurtiçinde yelkenin tanıtılması için yelken sporunun insan hayatına olan pozitif etkilerini ön plana
çıkartacak tanıtım faaliyetleri yürütmek.
Bir doğa sporu olan yelkene özgü denizcilik ve özellikle de güvenlik esaslarının bir kültür olarak
yerleşmesini sağlamak.
Türkiye Yelken Federasyonu’nu tüm denizciler için sevilen bir marka (lovemark) haline getirmek, tüm
denizcilerin kendilerini ait hissettiği, destek olarak bir katkı sağlamaya çalıştıkları bir çatı
organizasyon haline getirmek.

STRATEJİK PLAN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Güçlü kulüpler yaratmak amacı ile kıyı mevzuatı başta olmak üzere sporumuzun önündeki bütün
mevzuat sorunlarını çözüme kavuşturmak.
İthalata bağımlı malzemenin yerine ulaşılabilir yerli ve milli üretimin çözümlerine ulaşmak ve
kaynağını yaratmak.

Dijital altyapımızı güçlendirmek sureti ile yelken ailesinin bilgiye kolay ulaşımını sağlamak ve iş yapış
verimliliğimizi arttırmak.
Gerek lojistik ve gerekse sportif alandaki teknolojimizi sürekli güncel tutmak, ARGE çalışmalarını
desteklemek.
Yelken sporunu uluslararası elit sporculara hizmet verecek, spor turizmini destekleyecek ve doğu
illerinin konaklamalarını ücretsiz karşılayarak sporumuzda fırsat eşitliği sağlanmasına hizmet edecek
“Olimpik Kamp Merkezi”ne kavuşmasını sağlamak.
Rekabet gücü yüksek insan kaynağımızın yetiştirilmesinde sürekliliği olan modeller üretmek ve
uygulamak.
Federasyonun öz-gelir yaratma kabiliyetini arttırmaya yönelik enstrümanlar geliştirmek, özel sektör
desteğinde uzun vadeli ilişkiler yaratmak.

STRATEJİK PLAN
PERFORMANS
Elit sporcu hedeflerimizin yanı sıra , sporumuzu bir kitle sporu konumuna yükseltmek.
Uluslararası şampiyonalarda şanlı bayrağımızı dalgalandırmak, sayıca az tesadüfi başarılar yerine
dünya klasmanlarının üst seviyelerinde çok sayıda sporcu ile sürdürülebilir başarı çizgisini
yakalamak.
Yurtiçi etkinlik kalitemizi yükselterek sporcularımızın uluslararası yarışmalar ile aynı standartta lokal
yarışlar yapmalarını sağlamak.
Gençlik sınıflarından olimpik sınıfa geçiş oranını arttırarak Türk yelkenciliğinin olimpiyatlardaki yerini
güçlendirmek.
Türk yelkenciliğinin ilk olimpiyat madalyasını alarak köklü yelkencilik geçmişimize yakışır bir başarı
ile sporumuzu taçlandırmak.

