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TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU
EĞĐTĐM ALT YAPI VE KULÜPLERE YARDIM
TALĐMATI
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1. Bu talimatın amacı, Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün
8.maddesinde belirtilen, Yelken Federasyonu bütçesinin en az %15 inin eğitim, alt yapı
ve kulüplere yardım olarak dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu talimat, Yelken Federasyonunun sporcu, antrenör, hakem, ölçücü,
yönetici ve diğer spor elemanlarının eğitim ve altyapı harcamaları ile kulüplere
yapılacak yardımları kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk
Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü 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 geçen;
Federasyon
: Yelken Federasyonunu
Sporcu
: Kulüp veya Ferdi Lisans ile yelken sporu yapan kişiyi
Antrenör
: Antrenör Belgesine sahip, sporcu yetiştirmek ile
görevlendirilmiş kişiyi
Hakem
: Hakem lisansına sahip, yelken yarışı yönetmek üzere
eğitilmiş kişiyi
Ölçücü
: Yarış teknelerinin sınıf kurallarına göre imal edilmiş ve
donatılmış olduğunu veya ölçü belgesindeki bilgilere
uygunluğunu kontrol eden kişiyi
Yönetici
: Kulüp yönetiminde görev alan fahri ve /veya profesyonel
kişiyi
Diğer Spor Elemanları
: Sporcuların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen
malzemeci, doktor, psikolog, diyetisyen, masör, lojistik
elemanı ve benzeri elemanları
Kulüp
: Tescili yapılmış, lisanslı sporcusu olan ve federasyon
faaliyetlerine katılan Yelken Kulüplerini

ISAF

: Uluslararası Yelken Federasyonunu,
ifade eder.

ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Genel Hükümler
Eğitim Harcamaları
Madde 5. Eğitim Harcamaları
a) Antrenör, hakem, ölçücü, yönetici ve diğer spor elemanlarının yetiştirilmesine
yönelik düzenlenecek kurslar
b) Sporcu, antrenör, hakem, ölçücü, yönetici ve diğer spor elemanlarının gelişimine
yönelik yurtiçi ve yurtdışı seminerler, kamplar
c) Sporcu, antrenör, hakem, ölçücülere dil eğitimi için burslar
d) Eğitim standartizasyonu için ISAF ve onun tavsiye ettiği Eğitim Kuruluşları ile
birlikte yapılan çalışmalar
e) Spor dalına özgü eğitim yayınları ve materyallerinin basım, yayını ile bu
kapsamda ödenecek telif hakkı
f) Kurulacak Spor Okulu ve Yelken Eğitim Merkezleri
Đçin yapılacak harcamalardır
Altyapı Harcamaları
Madde 6. Altyapı Harcamaları
a) Çeşitli sınıf sporcuları için düzenlenen Bölge Kampları
b) Federasyon yarış faaliyetleri sırasında düzenlenen klinikler
c) Yetenekli sporcuların belirlenmesine yönelik test ve performans değerlendirme
çalışmaları
d) Kamp çalışmaları için kiralanan veya satın alınan tekne ve diğer eğitim
malzemesi
e) Tahsisi alınan veya kiralanan tesislerin kira, bakım , onarım bedeli
Đçin yapılacak harcamalardır
Kulüplere Yardım
Madde 7. Kulüplere Yardım
a) Milli ve Aday kadrodaki sporculara verilen malzeme desteği
b) Faaliyetlere katılım için verilen Tekne Nakliyesi yol katkı bedelleri
c) Tekne, bot, motor ve diğer malzeme alımında yapılan kampanyalar
Đçin yapılacak harcamalardır
Talimatta yer almayan konular
Madde 8
Bu Talimatta yer almayan konularda, Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 10. Bu Talimat Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, GSGM
ve Federasyon web sayfalarında ilanı ile yürürlüğe girer.
Madde 11. Bu Talimatı Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.

