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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 
KULÜP TESCİL TALİMATI 

 
 
Amaç ve kapsam  
Madde 1- Bu talimat; federasyonun bünyesinde federe kulüp olarak yelken branşında tescil edilecek 
kulüplerde aranacak şartlar ile bu kulüplerin tescillerine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacını taşır. 
 
Bu talimat, yelken branşında faaliyet göstermek üzere kurulmuş veya kurulacak olan kulüpler ile kuruluşları 
hakkında uygulanır.  
 
Dayanak 
Madde 2- Bu talimat, 22/04/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Yelken 
Federasyonu Ana Statüsünün 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 3 - Bu Talimatta geçen; 
 
Federasyon   : Türkiye Yelken Federasyonunu, 
Ana Statü  : Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünü, 
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, 
Teşkilat  : Federasyonun merkez ve taşra birimlerini, 
Kuruluş  : Federe Spor Kulüplerini, Federasyon veya kulüp tarafından bir etkinlik için         
yetkilendirilmiş tüzel veya gerçek kişileri, ifade eder. 
Tescil şartları 
Madde – 4 Federasyonun bünyesinde federe kulüp olarak yelken branşında tescil edilecek kulüpler 
aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır: 
 
4.1 En az bir adet Federasyon 2. Kademe Yelken veya  Rüzgar  Sörfü Antrenörü noter tasdikli sözleşme ile 
veya kulüp bünyesinde sigortalı olarak istihdam edilmelidir.  
 
Sadece Yat sınıfında yarışan kulüplerde antrenör mecburiyeti aranmaz. Kulüp yat dışında herhangi bir 
sınıfta faaliyet göstermek istemesi halinde, 2. Kademe yelken veya rüzgar sörfü ilgili sınıf antrenörünü 
istihdam etmek mecburiyetindedir. 
 
4.2 Faaliyet gösterecekleri yelken spor dallarına uygun, mülkiyeti kendisine ait olan veya herhangi bir sınırlı 
ayni hakka dayanarak kendisinin kullanımına bırakılan veya noter tasdikli kira sözleşmesi ile kiralanmış 
veya kendisine tahsis edilmiş tesise sahip olmalıdır. 
 
Bu tesis bünyesinde aşağıdaki bölüm  veya birimler  bulunmak zorundadır: 
• Yönetim Ofisi ve Antrenör odası 
• Kız ve Erkek ayrı olmak sureti ile WC ve soyunma odası  
• Kayıkhane ve Malzeme odası 
• Karada eğitim alanı (derslik) 
• Amacına uygun kolay erişilebilir yerlerde ilk yardım seti 
 
4.3 Kulüp yönetimi tarafından tasdik olunmuş; faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli 
emniyet kuralları ve tedbirlerin yazılı olarak belirtildiği bir “emniyet talimatı” bulunmalıdır. 
 



4.4 Kulüp yönetimi tarafından tasdik olunmuş, faaliyet alanında meydana gelebilecek acil durumları 
önceden değerlendirerek, çalışanları ve sporcuları etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları 
belirleyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı “acil durum müdahale ve güvenlik talimatı” 
oluşturulmalıdır. 
 
4.5 Risk Değerlendirmesi: Kulüp yönetimi tarafından tasdik olunmuş; faaliyet alanında var olan ya da 
oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile, tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilerek kontrol tedbirlerinin alınması için bir “risk değerlendirmesi” yapılacaktır.   
 
4.6 Kulüpler, faaliyetlere katılan sporcularının kişisel bilgileri, sağlık bilgileri, acil durumda iletişim kurulacak 
kişilerin bilgilerini güncel olarak kayıt altında bulunduracaktır.  
 
4.7 Tesiste yelken branşı ile ilgili faaliyet göstermekte olan tüm personelin sertifika ve belgeleri vizeli ve 
geçerli olacaktır.  
  
4.8 Çocuk ve sporcu koruma ile ilgili yönetmelik veya prosedürleri uygulayacak, buna ilişkin yazılı 
talimatnameleri hazırlayarak ilan edecektir.  
 
4.9 Kulüpler, en az 4.20 mt boyunda 25 hp motoru olan şişme 1 adet kurtarma botu bulunduracaktır. 
 
4.10 Kulüpler, faaliyet gösterdiği her yelken dalında yarışabilir nitelikte (uluslararası sınıf birliği sertifikalı) 
tek kişilik sınıflarda en az 3 adet, çift kişilik sınıflarda ise en az 1 adet  tam donanımlı tekne / board 
bulunduracaktır. 
 
Denetim ve tescil 
Madde – 5:  
Bu talimatın  4. Maddesinde belirtilen şartların kulüpler tarafından yerine getirilip getirilmediği hususu, 
Federasyon Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun yetkilendireceği kişi ya da kişiler tarafından 
denetlenir. 
 
Yapılan denetim neticesinde 4. maddedeki şartları yerine getirmeyen kulüpler Yönetim Kurulu tarafından 
tescil edilmez.  
 
Yürürlük 
Madde 6- Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer. 
 
Yürütme: 
Madde 7 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı yürütür. 
 
Geçici madde – 1:  Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş kulüpler, 4. Maddede belirtilen 
tescil şartlarını 30.03.2016 tarihine kadar yerine getirmek zorundadır. Bu tarihe kadar anılan şartları yerine 
getirmeyen kulüplerin tescilleri iptal edilir ve Federasyon tarafından düzenlenen veya izin verilen yarışlara / 
faaliyetlere katılamazlar. 
 


