
 
 
 
 
 

 

TÜRKĠYE YELKEN FEDERASYONU 

ÖDÜL VE YARDIM TALĠMATI TASLAĞI 
 

                                                                  BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

                                                                   Genel Hükümler  
 

  Amaç 

         Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye yelken Federasyonu bünyesinde bulunan sınıflarda 

ulusal ve uluslararası faaliyetlerde üstün başarı gösteren sporcular, kulüpler, teknik direktörler ve 

antrenörler ile başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve/veya nakdi ödül verilmesi ve faal kulüp ve 

sporculara yapılacak ayni ve/veya nakdi yardım ve teşvik yapılmasına dair esas ve usulleri 

düzenlemektir.  

         Kapsam 

         Madde 2- (1) Bu Talimat, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde üstün başarı gösteren sporcuları, 

kulüpleri, teknik direktörleri, antrenörleri ve başarıda emeği geçen diğer kişilere, bu kişilere ayni 

ve/veya nakdi ödül verilmesini, faal kulüp ve sporculara yapılacak ayni ve/veya nakdi yardım ve 

teşviklerle ilgili genel şartları kapsar. 

         Dayanak 

         Madde 3- (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi,  19 /7/2012 tarih ve 28358 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik ile 

22/04/2014 tarih ve 28980 sayılı resmî gazetede yayımlanan federasyonun ana statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

         Tanımlar 

         Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen tanımlardan; 

         a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı, 

         b) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğü'nü, 

         c) Federasyon: Türkiye Yelken Federasyonunu, 

         ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Yelken Federasyonu Başkanını, 

         d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

         e) Spor Kulübü: Genel Müdürlük tarafından tescil şartlarına uygun tescili yapılmış, Türkiye 

Yeken Federasyonu’na akredite olmuş spor kulüplerini, 

         f) Sporcu: Türkiye Yelken Federasyonu faaliyetlerine katılan lisanslı ve geçerli vizesi olan 

sporcuları, 

         g) Uluslararası Yarışma: Türkiye Yelken Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan yurtiçi 

ve yurtdışı uluslararası spor faaliyetlerini, 

         ğ) Ulusal Yarışma: Türkiye Yeken Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan yurtiçi spor 

faaliyetlerini, 

          h)Teknik yönetici (menajer): Uluslararası müsabakalar için teknik konularda federasyonca 

görevlendirilen yetkili idareciyi,   

          i)Teknik Direktör: Türkiye Yelken Federasyonu da Beşinci Kademe Antrenör belgesine sahip,  

Federasyonun Antrenör Talimatına göre geçerli antrenör vizesi olan ve federasyonca görevlendirilen 

kişiyi, 

         ı)Antrenör: Türkiye Yelken Federasyonu da Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Kademe Antrenör 

belgesine sahip ve geçerli antrenör vizesi olan ve federasyonca görevlendirilen kişiyi, 

         j) Diğer spor elemanları: Doktor, masör, mentor, psikolog, fizyoterapist, analizci, malzemeci, 

aşçı, eğitmen, öğretmen, diyetisyen ve benzeri spor kafilelerinde kafileyi müsabakalar öncesinde 

ve devamı boyunca hazırlayan ve/veya destek olan kişileri,  

          k) Ödül: Türkiye Yelken Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, ulusal ve/veya 

uluslararası faaliyetlerde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer 



 
 
 
 
 

spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni ödül veya cumhuriyet altını karşılığı 

Türk Lirasını, 

          l)Yardım ve teşvik: Türkiye Yeken Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, ulusal 

ve/veya uluslararası faaliyetlerde üstün başarı gösteren ve/veya başarı göstermesi imkanı olduğuna 

kanaat getirilen sporcu, spor kulübü, teknik yönetici, teknik direktör, antrenör ve diğer spor 

elemanlarına yapılacak ayni ve/veya nakdi yardım ve teşvikleri, 

         m)Takım Sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı yapmış 

olduğu yarış ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak 

kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan sınıflarla ilgili 

yarışmayı, 

         n) Ferdi Spor: Takım yarışları dışında, bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı 

yarışmaları, 

         o) Teknik Heyet: Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında 

emeği geçen, Teknik Direktör, Antrenör, Teknik Yönetici(menajer) ve spor elemanlarından oluşan, 

teknik heyeti, 

İfade eder. 

                                                               

 

                                                              ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

                                                                 Esas Hükümler 

 

            Ödüllerin verilme usul ve Esasları 

          Madde 5-(1) Ödüller, bu talimatta belirtilen kişilere, talimatın şart ve başarı ölçütleri dâhilinde, 

Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile ayni ve/veya nakdi olarak birlikte veya ayrı ayrı verilebilir. 

         (2) Bu talimat ile verilecek nakdi ödüller Türk Lirası veya Türk Lirası karşılığı döviz olarak 

verilir.   

         (3) Verilecek ödüllerin miktarı Federasyon Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre 

belirlenir. Ancak bir yıl içerisinde bu talimata göre verilecek ödül ve yardımların toplam tutarı 

federasyon bütçesinin yüzde onbeşini (%15) geçemez. 

         (4) Federasyon, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda geçerli nedenler ile vereceği ödül, teşvik, 

destek ve yardımları dondurabilir, azaltabilir veya arttırabilir.  

         (5) Ödüllerin herhangi bir devlet kuruluşu veya sponsor tarafından verilmesi halinde federasyon 

tarafından ödül verilmez. 

        (6) 3289 Sayılı Kanun'un Ek 3. Maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin yönetmelik 

kapsamında ödül verilen kişiler ve ödüller bu talimat kapsamı dışında olup, bu düzenlemelere göre 

verilen ödüllere ilave ödül federasyonca verilemez. 

           Ulusal yarıĢlarda ödül verilmesi  

         Madde 6-(1) Ulusal seviyedeki yarışlarda ( Türkiye Kupası gibi) başarılı olan kulüp takımlarına, 

sporcularına, teknik ve idarî kadrolarına, Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek birim 

değerlerinde ödül verilebilir. Federasyon Yönetim Kurulu kulüpler bazındaki başarılarda, yalnız kulüp 

veya sporcular ve teknik heyet (Talimat ve reglemanlarda belirtilmiş olan sahaya çıkan görevliler) için 

ödül verme tasarrufunu da kullanabilir. Ayrıca, yapılan ulusal müsabakalarda organizasyonun 

derecesine göre kupa, madalya, şilt ile de ödüllendirebilir. 

            Takım yarıĢlarında ödül verilmesi 

          Madde 7-(1) Takım sporu esas alınan yarışmalarda, başarılı olanlara verilecek ödüller takım 

sporcularına ve teknik heyete her birine ayrı verilir. Teknik Heyette bulunan Teknik Direktöre, takım 

sporcularının her birine verilen ödül miktarının yüzde atmışı (%60), Antrenöre yüzde otuzu(%30) ve 

diğer spor elemanlarına yüzde otuzu(%20) kadar ödül verilebilir.  

          (2) Ferdi olarak katılım esas alınan yarışmalarda başarılı olan sporculara ve teknik heyete 

verilecek ödüller her birine ayrı verilir. Ödüller, bu talimatın yedinci maddesinin birinci fıkrasında 

düzenlenen oranlar esas alınarak verilir.  



 
 
 
 
 

          (3) Yönetim Kurulu, Milli Takım olarak takım halinde ve/veya ferdi olarak uluslararası ödüllü 

yarışlara katılım halinde, kazanılan ödülün tamamı veya Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranda 

ödülün bir kısmını sporculara ve teknik heyete eşit olarak paylaştırabilir. 

         Ödülün verilmemesi veya geri alınması 

         Madde 8-(1) Dopingli olduğu veya mevzuata aykırı sponsorluk anlaşması yaptığı tespit edilerek 

derecesi iptal edilen, madalyası geri alınan sporculara, takımlara, bunların çalıştırıcılarına ve 

sporcularına verilen ödüller geri alınır.  

         (2) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi 

birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet 

Başsavcılığınca soruşturma başlatılan sporcuların, teknik direktörlerin, teknik yöneticilerin (menajer), 

antrenörlerin ve benzeri elemanların alacakları ödüller dondurulur. Bu faaliyetlerinden mahkûmiyetleri 

durumunda ise ödülleri verilmez. 

         (3) Bir defada 6 aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla disiplin cezası alan sporcu, teknik 

direktör, antrenör, teknik yönetici (Menajer) ve spor elemanına ödül verilmez ve yardım yapılmaz 
           Ödül Verilecek Sporcu, Antrenör, Teknik direktör, Menajer, Spor Elemanları ve Kulüpler 

         Madde 9-(1) Ödül verilebilecek sporcular; 

          a) Dünya ve Avrupa ferdi ve takım şampiyonalarında ve Federasyonun veya uluslararası 

federasyonların faaliyet programında yer alan her türlü uluslararası müsabaka vs yarışmada derece 

yapan veya daha önce elde edilemeyen önemli bir başarı gösteren sporcular, 

         b) Yurtiçinde yapılan turnuvaların toplamında, başarı elde eden sporcular, 

         c) Federasyon tarafından veya federasyon izniyle organize edilen organizasyonlarda başarılı olan 

sporcular, 

         ç) Ferdi şampiyonalarda başarılı olan sporcular, 

         d) Yukarıda belirtilmeyen diğer faaliyetlerde başarılı olan sporcular.  

        (2) Başarı kazanan sporcularla çalışan; antrenör, teknik direktör, menajer ve diğer spor elemanları 

ve bu sporcuların kulüpleri de ödüllendirilir.  

        (3) Sporcu, Teknik direktör, antrenör, menajer ve diğer spor elemanlarına verilecek ödüller bu 

talimatın yedinci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlar esas alınarak verilir.   

        (4) Bu talimatın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yarışmalarda başarılı olan 

sporcuların kulüplerine, verilecek ödüllerin miktarı Federasyon Yönetim Kurulu tarafından bütçe 

olanaklarına göre belirlenir. 

         Yardım ve teşvik 
         Madde 10- (1) Federasyon, üstün başarı gösteren ve/veya başarı göstermesi imkanı olduğuna 
kanaat getirilen sporcu, spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer spor elemanlarına, ayni 
ve/veya nakdi olarak yardım ve teşvik verebilir 
         Yardımlarda uyulacak kriterler 

         Madde 11-(1) Ayni ve Nakdi yardım ve teşviklerin miktarları için bu talimatın beşinci 

maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm uygulanır.  

          (2) Nakdi yardımların verilişi için bu talimatın beşinci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümler 

aynen uygulanır. 

          (3) Ayni ve/veya Nakdi yardımda bulunulacaklar, federasyon tarafından hazırlanmış 

taahhütname ve talep edilen diğer belgeleri imzalayıp süresinde teslim ederler 
               

           Kulüplere yardım  

         Madde 12-(1) Federasyon branşlarının gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan, ülkemizi 

uluslararası alanda başarıyla temsil eden, ulusal faaliyetlerde başarılı olan kulüplerimiz, ayni ve/veya 

nakdi yardım ve/veya teşvikle desteklenebilir.  

         Tescil ve Akreditasyon ġartı 

         Madde 13-(1)  Ödül ve yardım alacak sporcu, antrenör ve kulüplerin, ödül ve yardıma esas 

faaliyetlerin bulunduğu sezondan önce tescil edilmiş olması, federasyonca ilan edilmiş akreditasyon ve 

sair şartları taşıması şarttır.  

  



 
 
 
 
 

                                                                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

                                                                      Diğer Hükümler 

 

          Talimatta yer almayan konular 

          Madde 14-(1) Bu talimatta yer almayan konularda karar almak ve talimat hükümlerinde 

değişiklik yapmak Yönetim Kurulunun yetkisindedir.  

          Yürürlük 

          Madde 15-(1) Bu talimat, Türkiye Yelken Federasyonu Genel Kurulu’nda kabul edildiğinde, 

Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonu resmi internet sitelerinde yayınlandığında,  yürürlüğe girer.  

          Yürütme 

          Madde 16-(1) Bu talimatın hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 


