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ĐL ORGAN ĐZASYON KURULU TAL ĐMATI 
 
 
BĐRĐNCĐ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
Madde 1. Bu talimatın amacı, Türkiye Yelken Federasyonu çatı organizasyonu altında, 
illerde yelken faaliyetlerini düzenleme, izleme ve değerlendirme  görevlerini ifa edecek “Đl 
Organizasyon Kurulu” kuruluş ve görevlerini ifa, usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2. Bu talimat, illerde yapılan yelken faaliyetlerinin düzenlenme, izlenme ve 
değerlendirilmesinde “ Đl Organizasyon Kurulunun’’ kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 
ile, il rank sistemi yürütülme yöntemleri hususlarını kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3. Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Ek 9ncu 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 Yelkem Federasyonu Ana Statüsü madde 21-(1) Taşra Teşkilatı Đl Düzenleme 
Kurulları’na dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4. Bu talimatta geçen; 
 
Federasyon Yelken Federasyonu 
Đl Yelken Temsilcisi   Yelken Sporu il Temsilcisini 
Hakem Yelken Federasyonu tarafından yapılan sınav 

sonucu hakemlik belgesi alan kişiyi 
Faal Kulüp Tescilli, bünyesinde lisanslı sporcusu 

bulunan , son 2 takvim yılı içinde Đl veya 
TYF Programındaki faaliyetlere katılan veya 
evsahipliği yapan kulübü 

Yarış Kurulu Yelken yarışlarında görev alan hakem, yarış 
ofisi elemanı, yardımcı personel vs kişileri 

Rank Yarış sonuçlarının tekne sınıfı bazında bir 
sıralama sisteminde toplanması ve 
raporlanmasını 

  
ifade eder. 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 
Đl Organizasyon Kurulları Kurulması 
 
Madde 5.  Bu Kurul federasyon Đcra Kurulu tarafından ismen atanan bir Başkan, illerde 
seçilen bir Hakem Temsilcisi ve gene illerde seçilen 1 Kulüp Temsilcisi toplam üç kişiden 
oluşur. 
 
Madde 6.  Atanan Đl Organizasyon Kurulu Başkanı, 45 gün içinde ilde kayıtlı (vizeli ve 
vizesiz) Hakemler ile bir toplantı düzenler. Toplantıya katılanlar hazirun listesini 
imzalayacaklar. Kurulda görev yapacak bir Hakem Temsilcisi, katılımcılar arasından kapalı 
oy ve açık tasnif ile seçilir. 
Đl Organizasyon Kurulu Başkanı ayrıca 45 gün içinde ildeki Faal Kulüp Temsilcileri ile de bir 
toplantı düzenler. Toplantıya katılacak temsilcinin kulüp yönetiminde bulunması gerekmez 
ancak yetki belgesini beraberinde getirmelidir. Kurulda görev yapacak bir Kulüp Temsilcisi 
katılımcılar arasından kapalı oy ve açık tasnif ile seçilir. 
Her iki seçimin sonuçlarının hazirun listeleri ile birlikte Đcra Kuruluna gönderilmesi ile kurul 
oluşur. 
 
Madde 7.  Đl Organizasyon Kurulu , en az ayda bir olmak üzere ve gerekli durumlarda 
Başkanı tarafından  toplantıya çağırılır. Yapılan toplantıda alınan kararlar, karar defterine 
yazılır, imzalanır ve ilgililere duyurulur. Her hangi bir nedenle kurullar toplanamaz ise 
Başkan re’sen hareket eder ve Yarış Kurulu atamaları için gerekli kararları alır. 
Organizasyon Kurulu üyeliği; 

a) Yazılı istifa,  
b) Mazeretsiz olarak üst üste iki defa toplantıya katılmamak veya bir yıl içinde üç 
toplantıya katılmamak,  
c) Federasyon Đcra Kurulu kararı ile son bulur 

Hakem ve/veya Kulüp Temsilcilerinin istifası veya görev yapamaması durumunda Kurul 
Başkanı 30 gün içerisinde ilgili guruplar ile düzenleyeceği toplantılar sonrasında yeni isimleri 
belirler ve Đcra Kurulu’na bildirir. 
 
Madde 8.  Đl Organizasyon Kurulu üyeleri Đl Faaliyetlerinde Yarış Kurulu Başkanlığı hariç 
herhangi bir görev alabilirler.  
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Đl Organizasyon Kurulu Görevleri  
 
Madde 9.  

a) Federasyondan gelen yıllık program ve ekindeki ilkelere göre ilin yıllık 
programını oluşturmak  

b) Đl Programının gerçekleşmesi için Đl Yelken Temsilcisine yardımcı olmak 
c) Đl Programında yer alan yarışlara 10.maddedeki kriterlere göre yarış kurulu 

üyelerinin ataması yapmak, ihtiyaç halinde başka ilden kurul üyesi hakem 
ataması için MHK’ye başvurmak 

d) Atanan Yarış Kurulu Üyelerini Đl Yelken Temsilcisi kanalı ile Gençlik ve Spor 
Đl Müdürlüğüne bildirmek 

e) TYF Programında yer alan yarışlara hakem atanması hususunda MHK’ye 
yardımcı olmak ve yapılan atamaları duyurmak 
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f) Đl Programında yer alan yarışlarda gerekli malzemenin teminini ve 
koordinasyonunu sağlamak 

g) Đl Programının gerçekleşmesi için maddi destek imkanlarını araştırmak, 
sponsorluk çalışmaları yapmak 

h) Gerektiği hallerde faaliyetlere Gözlemci atamak 
i) Gerçekleşen yarışlara ait dosyaların en geç bir hafta içinde eksiksiz olarak 

TYF- Đstanbul Bürosuna gönderilmesini sağlamak 
j) Faaliyetler sırasında meydana gelen disiplin dışı davranışları delilleri ile 

birlikte bir yazı ile TYF Đcra Kurulu’na bildirmek 
k) Đl Faaliyetleri ile ilgili raporları 3 aylık periodlar halinde TYF Đcra Kurulu’na 

göndermek 
l) Đlde düzenlenen TYF Faaliyetlerine lojistik destek vermek ve il dışından gelen 

kafilelere yardımcı olmak 
m) MHK tarafından tutulan Hakem Sicillerindeki kişisel bilgilerin güncelliği için 

gerekli desteği vermek 
n) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Talimatların uygulanmasından çıkan 

veya çıkabilecek aksaklıkları TYF Đcra Kurulu’na bildirmek 
o) Đl Programında yarışları yapılan tekne sınıfları için Đl Rank Puanlaması 

Kriterlerini yayınlayıp başarılı sporcuları ödüllendirmek 
p) Gerekli durumlarda Çalışma Gurupları oluşturmak 

 
 
Madde 10. 
Yarış Kurulu Görevlendirilmesi sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir; 
 

a) Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı Ek A daki tanımlar esas olarak 
alınacaktır. 

b) Đl Programı belli olduktan sonra tüm hakemlere çağırı yapılarak hangi 
yarışlarda görev almak istedikleri sorulacaktır 

c) Yarış Kurulu Başkanı seçiminde rotasyon uygulanacaktır 
d) Her yarışta, Yarış Kuruluna en son 4 yılda aday hakem niteliği kazanmış en az 

2 kişi atanacaktır. 
e) Yarış Kurulu Başkanı  aynı zamanda Protesto Kurulu Başkanı olamaz 
f) Yarış Ofisi görevlileri evsahibi / organizatör kulüp / kurum veya kuruluş 

bünyesinden temin edilecektir. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Đl Rank Sistemi Hesaplama Yöntemi 
 
Madde 11. 
Đl Rank Sistemine  dahil olan tüm yarışlarda katılım puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:  
 
               O YARIŞIN BĐRĐNCĐSĐ    :      n + 1 puan alacaktır      n= starter sayısı 
               TAK ĐP EDENLER             :      Birer azalarak devam eder. 
 
Örnek :  10 katılımlı bir yarışta : 
                           1nci gelen tekne    :   11 puan alır 
                           2nci gelen tekne    :   10 puan 
                           3ncü gelen tekne   :    9  puan  
                           4ncü gelen tekne   :    8 puan 
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                           5nci gelen tekne    :    7 puan 
                           6ncı gelen tekne    :    6 puan 
                           7nci gelen tekne    :    5 puan 
                           8nci gelen tekne    :    4 puan 
                           9ncu gelen tekne   :    3 puan 
                         10ncu gelen tekne   :    2 puan   
                         DNS-DNF-DSQ-BFD: 1 puan alır. 
                         DNC-DNE                  : 0 puan alır. 
Bu şekilde yarışa katılım ne kadar fazla ise, puanları da o denli yüksek olacaktır. 
 
EŞĐTLĐKLERĐN BOZULMASI : 
Toplam puanlardaki beraberliklerin bozulmasında, her iki veya daha fazla eş puana sahip 
teknelerin beraberce yarıştıkları yarışlardaki dereceleri en iyiden kötüye doğru sıralanacak, 
eşitlik bozulmazsa, beraberce yarıştıkları son yarışta öndekinin lehine bozulacak, hala 
bozulmadığında kurra ile eşitlik muhakkak bozulacaktır. 
 
BEŞĐNCĐ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 
 
Madde 11. Bu talimat Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 
Federasyon web sayfasında ilanı ile yürürlüğe girer. 
 
Madde 12. Bu talimatı Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür. 
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