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Birinci Bölüm 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
Madde 1. Bu talimatın amacı, yelken yarışlarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde 
uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2. Bu talimat, ülkemizde yapılan yelken yarışlarının yönetimininde, Merkez 
Hakem ve İl Hakem Kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ve yelken 
hakemlerinin tescil, terfi, lisans vize yöntemleri ile atama ve cezalandırılmalarını 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 say ılı 
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 Federasyonu’nu, 
İl Spor Temsilcisi  Yelken Sporu İl Temsilcisi’ni, 
RRS    Yelken Yarış Kuralları’nı, 
ISAF    Uluslararası Yelken Federasyonu’nu, 
MHK    Merkez Hakem Kurulu’ nu 
ifade eder. 
 
 
İkinci Bölüm 
Hakem Kurulları 
Madde 5.  Hakem Kurulları iki türdür. 
a) Merkez  Hakem Kurulu, 
b) İl Hakem Kurulu 
 
 



 
Madde 6. Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulu üyelerinde aranan şartlar; 
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 
b) Merkez Hakem Kurulu Üyeliği için Uluslararası veya en az üç yıllık Milli Hakem 
olmak, (Yazman ve sicil üyesinin il hakemi olması yeterlidir.) 
c) İl Hakem Kurulu üyeliği için Uluslararası, Milli veya İl Hakemi olmak,  
d) Hiçbir kulüpte yönetici olmamak, 
e) Merkez Hakem Kurulu için en az 35, İl Hakem Kurulu için en az 30 yaşını doldurmuş 
olmak, 
f) Disiplin cezası bulunmamak 
 
Madde 7. Hakem Kurullarının oluşumu; 
a) Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ile beş asil ve iki 
yedek üyeden oluşur. Kurulun Başkanı beş üye arasından Federasyon Başkanı tarafından 
atanır. Kurul kendi aralarında bir yazman ve bir sicil işlerinden sorumlu üye seçer. 
Kurulun görev süresi, Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. 
Ancak yenisi seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder. 
b) İl Hakem Kurulu seçimi, her iki yılda bir ve sonu tek sayı ile biten yılların Kasım 
ayında yapılır.Toplantıya son iki yıl içinde faal olan yelken hakemleri davet edilir. Davet 
yazısında toplantının yapılacağı yer ve zaman belirtilir. Çoğunluk sağlanamazsa, bir saat 
sonra aynı yerde çoğunluk aranmadan 2. toplantı gerçekleşir. 

  İl Hakem Kurulu, ilde kayıtlı faal hakemler arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden 
oluşur, seçim kapalı oy açık tasnif ile gerçekleşir. Oylama öncesinde belirlenen en az  6 
aday arasından 3 aday işaretlenir. Yapılan oylama sonucunda alınan oy sayılarına göre 
asil ve yedek üyeler seçilir. İl Spor Temsilcisi İl Hakem Kurulunun tabii üyesi olup oy 
hakkı yoktur. İl Hakem Kurulu görev süresi iki yıldır. İl Hakem Kurulu aralarında bir 
başkan, bir yazman ve bir sicil üyesi seçer. İl Hakem Kurulu’nun oluşumu İl Spor 
Temsilcisi tarafından Federasyona yazı ile bildirilir. 
 
Madde 8. Merkez ve İl Hakem Kurulu üyeliğinin son bulması;  
a) Yazılı istifa,  
b) Özürsüz olarak üst üste iki defa toplantıya katılmamak veya bir yıl içinde üç toplantıya 
katılmamak,  
c) Federasyon Yönetim Kurulu kararı  
 
 
Hakem Kurullarının toplanması ve kararları  
Madde 9. Merkez ve İl Hakem Kurulları, en az 2 ayda bir olmak üzere ve gerekli 
durumlarda Kurulların Başkanları tarafından  toplantıya çağırılır. Yapılan toplantıda 
alınan kararlar, karar defterine yazılır, imzalanır ve ilgililere duyurulur. Oy eşitliğinde 
kurul başkanlarının oyu iki sayılır. Her hangi bir nedenle kurullar toplanamaz ise Merkez 
ve İl Hakem Kurulu Başkanları resen hareket ederler ve hakem atamaları için gerekli 
kararları alırlar. 
 
 
 



 
Hakem Kurullarının görevleri  
Madde 10. Merkez Hakem Kurulu’nun görevleri;  
a) Federasyon faaliyet programında yer alan yarışlara hakem atamaları yapmak veya İl 
Hakem Kurullarına yetki vermek, 
b)Federasyon veya İl faaliyet programında bulunan hakem eğitimleri, (kurs, klinik, 
seminer vs. ) ile yarış yönetimi konularında gereken eğitimleri Eğitim Kurulu ile 
koordineli olarak planlamak ve uygulamak. 
c) İl faaliyet programında yer alan hakem eğitimi ile ilgili müfredatı ve eğitimcileri          
onaylamak, görevlendirmek, 
d) Milli Hakemliğe Terfi için Seminer düzenlemek ve sınavını yapmak, 
e) Hakemlerin lisanslarını hazırlamak, sicil kayıtlarını tutmak, 
f ) Hakemleri görevleri sırasında  denetlemek, yarışlara gözlemci atamak, 
g) Yarış sonucunda, Yarış Kurulu Başkanı ve görevlendirilmesi halinde Gözlemci 
tarafından verilen raporları değerlendirmek ve bu konuda Federasyon İcra 
Kuruluna bilgi vermek, 
h)Hakem lisanslarını düzenlenecek seminerler sonrasında 4 yıl için vize etmek. 
i)ISAF tarafından yayınlanmış yarış yönetimi, yarış kuralları ve yorumları ile hakemleri 
ilgilendiren diğer konuları ve yapılacak değişiklikleri takip ederek İl Hakem Kurulları 
aracı ile duyurmak, 
j)Yarış Kurulu Başkanı ve Gözlemci görev tanımını hazırlamak, 
k) Görevlendirilen tüm hakemlerin görev performanslarının takibini sağlayacak bir 
sistemi oluşturmak ve yürürlüğe koymak,   
l) Gerektiğinde Federasyon İcra Kurulunun onayını almak sureti ile Temyiz Kurulunu, 
kendi bünyesinden ve / veya dışından oluşturmak,  
m) İcra Kuruluna periyodik rapor vermek 
 
Madde 11. İl Hakem Kurulu’nun görevleri;  
a) İl genelinde görev yapan hakemlerin sicil kayıtlarını tutmak, bir rapor halinde her yılın 
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda Merkez Hakem Kurulu’na sunmak,  
b) İldeki hakemlerin eğitim ihtiyaçları, yapılan yarışlar ve uygulamalar ile ilgili bir rapor 
hazırlayarak her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda Merkez Hakem 
Kurulu’na sunmak,  
c) Merkez Hakem Kurulu’nun onayı ile İl genelinde hakem eğitimleri düzenlemek,   
d) İl genelinde yapılacak olan yarışlara ve yetkilendirildiği takdirde TYF yarışlarına 
hakem ataması yapmak,  
e) Hakem yetiştirme kursu sonunda yapılan sınavda başarılı olan aday hakemlerin 
belgelerini Merkez Hakem Kuruluna göndermek,  
f) Bu talimat gereği Aday Hakemlerin İl Hakemliğine ve İl Hakemlerinin Milli 
Hakemliğe terfileri ile ilgili belgeleri hazırlayıp Merkez Hakem Kurulu’na göndermek , 
 
Madde 12. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri ülkemizde yapılan uluslararası 
yarışlar ile Yarış İlanında temyiz hakkının kaldırıldığı yarışlar dışında hakemlik 
yapamazlar ancak faal hakem sayılırlar. 
 
 



Üçüncü Bölüm 
Yelken Hakemi olma şartları  
Madde 13. Yelken hakemi olmak için adaylarda aşağıdaki  nitelikler aranır. 
a) TC vatandaşı olmak, 
b) Yelken sporu yapmış olmak, 
c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
d) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak 
e) Yüzme bilmek, 
 f) Disiplin suçu işlememiş olmak, 
g) Taksirli suç dışında, ağır hapis veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir fiilden 
dolayı hapis cezasından hükümlü olmamak, 
h) Yelken hakemi yetiştirme kurslarına devam etmek, sınav sonucunda geçerli notu almış 
olmak,  
i) 18 yaşını doldurmuş olmak. 
 
Hakemlik Kademe ve Dereceleri 
Madde 14. Yelken Hakemi kademe ve dereceleri;  
a) Aday Yelken Hakemi,  
b) İl Yelken Hakemi,  
c) Milli Yelken Hakemi,  
1. Milli Yarış Yöneticisi (National Race Officer) 
2. Milli Protesto Hakemi (National Judge),  
3. Milli Match Race /Takım Yarışı Hakemi (National Umpire), 
d) Uluslararası Yelken Hakemi 
1. Uluslararası Yarış Yöneticisi (National Race Officer) 
2. Uluslararası Protesto Hakemi (National Judge),  
3. Uluslararası Match Race /Takım Yarışı Hakemi (National Umpire), 
 
Madde 15. Hakem unvanların kazanılması için usuller: 
a)Aday Yelken Hakemi olma şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle, Merkez 
veya İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen eğitime katılmak için başvururlar; 
1.) Aday Başvuru Formu,  
2.) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf,  
3.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Numarası ile) 
4.) Noter tasdikli öğrenim belgesi,  
5.) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı,  
Kursta başarılı sayılmak için yapılan sınavda 60 ve daha yüksek not almak 
gerekmektedir. Kurs sonucu yapılan sınavları başaranların aşağıda listelenen belgelerinin 
İl Hakem Kurulu aracılığı ile  MHK’ye iletilmesinden sonra kendilerine ‘Aday Yelken 
Hakemi’ lisansı verilir.  
1 ) Aday Başvuru Formu,  
2 ) Sınav Sonuç Belgesi,  
3 ) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf,  
4.) Noter tasdikli Amatör Denizcilik Belgesi Fotokopisi, 
Bir yıl içinde başvuru yapmayanların aday hakem belgesi alma hakkı kaybolur. 
 



      b) İl genelinde dört yıl içinde yapılan en az on yarışta ( Seri yarış bir yarış olarak kabul 
edilir) görev yapan aday hakemler Merkez veya İl Hakem Kurulu tarafından 
düzenlenecek  İl Hakemliğine Terfi seminerine katılma hakkını elde ederler. Bu 
seminere katılmak için gerekli belgeler; 
1 ) Başvuru Formu  
2 )Yelken İl Temsilcisi tarafından tanzim edilmiş ilgili yarış bilgileri 
3 ) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf 
Seminer sonunda yapılan sınavda 60 ve daha yüksek puan alanlar, aşağıdaki belgelerin İl 
Hakem Kurulu aracılığı ile MHK ye iletilmesinden sonra kendilerine ‘İl Yelken Hakemi’ 
lisansı verilir. 
1 ) Başvuru Formu,  
2 ) Sınav sonuç belgesi,  
3 ) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf,  
Bir yıl içinde başvuru yapmayanların il hakem belgesi alma hakkı kaybolur. 
 

    c) İl Yelken Hakemliği kademesinde en az üç yıl faal hakemlik yapmış olanlar Merkez 
Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek Mili Hakemliğe Terfi seminerine katılma 
hakkını elde ederler.  Seminere başvuru için gerekli evraklar Yelken İl Temsilciliği 
aracılığı ile MHK’ye gönderilir. 
1 ) Başvuru Formu,  
2 ) Yelken İl Temsilcisi tarafından tanzim edilmiş, son 3 yıl içinde faal İl Hakemi olarak 
görev yaptığı yarış bilgilerinı gösterir belge,  
3 ) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf,  
Seminer sonunda yapılacak olan sınavda 70 ve daha yüksek puan alanlara ‘Milli Yelken 
Hakemi’ lisansı verilir. 
Bir yıl içinde başvuru yapmayanların milli hakem belgesi alma hakkı kaybolur. 
 
d) Milli Yarış Yöneticisi 
Aşağıdaki niteliklere sahip olan Milli hakemler , MHK teklifi ve TYF İcra Kurulu onayı 
ile Milli Yarış Yöneticisi kademesine yükseltilirler. Bu kademe 4 yıl için verilmiştir. 
1 ) Milli Hakemlik kademesinde en az 4 yıl görev yapmış olmak 
2 ) Son 4 yıl içerisinde TYF Programında yer alan en az 5 yarışta Başhakem veya 
Başhakem Yardımcısı olarak görev yapmak 
3 ) Yelken Yarış Kuralları ve Uygulamalarına hakim olmak hakim olmak   
4 ) Yarışı yönetebilecek yeterlilikte olmak  
Bu kademedeki hakemlerin gelecek 4 yıl için statülerinin devam ettirilmesi aşağıdaki 
koşullara bağlıdır.  
1 ) TYF Programında yer alan en az 5 yarışta  Başhakem veya Başhakem Yardımcısı 
olarak görev yapmak 
2 ) MHK tarafından dağıtılacak özel raporlama formunu her görev yaptıkları yarış için 
ayrı ayrı olmak üzere tanzim etmek ve MHK’ye göndermek. 
Belirtilen sayıda görevi tamamlayamayan Milli Yarış Yöneticisi (NRO) statüsü askıya 
alınır, koşullar yerine geldiğinde tekrar başvuru hakkı mevcuttur. 
Bu uygulama her yıl Ocak ayı içinde yapılır. 
Görevlendirmede Talimatın 25nci maddesi hükümleri saklıdır. 
 



e) Milli Protesto Hakemi (NJ) 
Aşağıdaki niteliklere sahip olan Milli hakemler , MHK teklifi ve TYF İcra Kurulu onayı 
ile Milli Protesto Hakemi (NJ) kademesine yükseltilirler. Bu kademe 4 yıl için 
verilmiştir. 
1 ) Milli Hakemlik kademesinde en az 4 yıl görev yapmış olmak 
2 ) Son 4 yıl içerisinde TYF Programında yer alan en az 10 yarışta Protesto Kurullarında 
görev yapmak 
3 ) Yelken Yarış Kuralları ve Uygulamalarına hakim olmak   
4 ) Duruşmaları yönetebilecek yeterlilikte olmak  
Bu kademedeki hakemlerin gelecek 4 yıl için statülerinin devam ettirilmesi aşağıdaki 
koşullara bağlıdır.  
1 ) TYF Programında yer alan en az 10 yarışta  Protesto Kurullarında görev yapmak 
2 ) Bu yarışların en az 3 adedinde Kurul Başkanlığı yapmak 
3 ) MHK tarafından dağıtılacak özel raporlama formunu her görev yaptıkları yarış için 
ayrı ayrı olmak üzere tanzim etmek ve MHK’ye göndermek. 
Belirtilen sayıda görevi tamamlayamayan Milli Protesto Hakemlerinin (NJ) statüsü 
askıya 
alınır, koşullar yerine geldiğinde tekrar başvuru hakkı mevcuttur. 
Bu uygulama her yıl Ocak ayı içinde yapılır. 
Görevlendirmede Talimatın 25nci maddesi hükümleri saklıdır. 
 
f) Milli Match Race / Takım Yarışı Hakemi (NU) 
Aşağıdaki niteliklere sahip olan Milli hakemler , MHK teklifi ve TYF İcra Kurulu onayı 
ile Milli Match Race / Takım Yarışı Hakemi (NU) kademesine yükseltilirler. 
1 ) Yelken yarışçılığı yapmış olmak  
2 ) İlgili mevzuatı uygulayabilecek nitelikte olmak  
3 ) Bu konuda TYFnin açacağı eğitime  katılmak 
 
g) Uluslararası Yelken Hakemi  

      ISAF kuralları gereği Uluslararası Yelken Hakemleri  
a) Uluslararası Yarış Yöneticisi (International Race Officer) 
b) Uluslararası Protesto Hakemi (International Judge)  
c) Uluslararası Match Race / Takım Yarışı Hakemi (International Umpire) 
 
Bu kademelere yükselmek isteyen Milli Yelken Hakemleri ISAF tarafından konulan 
şartları yerine getirdikleri takdirde ilgili formları doldururlar ekleri ile birlikte Federasyon 
onayına sunarlar. Federasyon Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından onaylanan belgeler 
ISAF sekreterliğine gönderilir. 
Uluslar arası kademeler ISAF tarafından verilir ve ISAF kurallarına göre uzatılır. 
 
Yurt dışında görev yapacak olan hakemler ile ilgili esaslar  
Madde 16. Yurtdışındaki bir yarışa davet alan Milli veya Uluslararası Hakem, 
Federasyonun bilgisi dahilinde bu yarışta görev alır, dönüşte faaliyet ile ilgili raporunu en 
geç 10 gün içinde Federasyona gönderir. 
 
 



Hakem lisans sicil tescil ve vize işlemleri  
Madde 17. 
Yelken Hakem Lisanslarının tescil ve vize makamı, Türkiye Yelken Federasyonu adına 
Merkez Hakem Kuruludur. 
1)Tescil işlemi aşamasında :                                                                                             
Her yelken hakemine Merkez  Hakem Kurulu tarafından kademesine göre Yelken Hakem 
Lisansı verilir ve sicil takibi için her hakem adına bir dosya açılır. Ayrıca ilgili kayıtlar 
bilgisayar ortamında saklanır. 
2)Vize işlemi aşamasında:  
a) Tüm Yelken Hakemleri (Uluslararası kademedekiler hariç), vize sürelerinin sona 
erdiği takvim yılını takip eden Ocak ayı içinde Bölge/İl Yelken Temsilcilikleri 
aracılığıyla Lisanslarını Merkez Hakem Kuruluna intikal ettireceklerdir. 
Bölge /İl Yelken Temsilcileri, Lisanslar ile ilgili ödentiyi Türkiye Yelken Federasyonu 
Türk Ekonomi Bankası,İstanbul Merkez Şubesi (şube kodu 11), 493335 nolu 
hesabına havale ederek, alındı ile beraber Lisansları toplu olarak TYF Başkanlığı 
İstanbul Bürosuna (Bolahenk sok No.11,34437 Ayaspaşa – İstanbul ) ulaştırmakla 
sorumludurlar. 
b) 2008 takvim yılı için Yelken Hakem vize ödentisi (4 yıllık), 50 YTL dir.Bu ödenti 
Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından her yıl için ayrı ayrı 
tesbit edilir. 
c) Merkez Hakem Kurulu teslim aldığı Lisansları tetkik ettikten sonra, durumu uygun 
olanlarını vize ederek ilgili Bölge/İl Yelken Temsilciliğine iade edecektir. Durumu 
uygun olmayanlar hakkında eksikliklerin tamamlanması için bilgi verecektir. 
d) Son 4 yıl içinde mazeretsiz görev almamış ve seminere katılmamış hakemlerin 
Lisansları iptal edilir ve durum sicillerine işlenir. (Görev verilememiş olanların durumu 
ayrıca değerlendirilir) 
 
Madde 18. Yelken hakem lisanslarında aşağıdaki bilgiler bulunur.  
a) Fotoğraf,  
b) Adı ve soyadı,  
c) Baba adı,  
d) Doğum yeri ve yılı,  
e) İli,  
f) Hakem sicil No. ve kademesi,  
g) Vize haneleri,  
 
Madde 19. Yelken hakemleri için açılan dosyaya aşağıdaki belgeler konur;  
1.) Başvuru formu,  
2.) 1 adet renkli fotoğraf,  
3.) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik numarası ile ) 
4.) Noter tasdikli öğrenim begesi 
5 ) Noter tasdikli Amatör Denizci Belgesi fotokopisi,  
6 ) Görev aldığı yarış kayıtları,  
7 ) Katıldığı seminer kayıtları,  
8 ) Terfi bilgi kayıtları.  
 



Madde 20. Yelken hakem lisansları her dört yılda bir vize edilir.  Vize şartları aşağıdaki 
gibidir  
1) Son dört yıl içinde en az ikisi Federasyon faaliyet programında olması 
kaydıyla dört yarışta (seri yarış bir yarış sayılır) görev yapmış olmak  
2) Merkez Hakem Kurulu tarafından açılan geliştirme seminerlerine katılarak sınavlarda 
başarılı olmak,    
3) Merkez / İl Hakem Kurulu üyeleri Madde 1 ve 2 uygulaması dışındadır. 
4) Milli Yarış Yöneticisi (NRO), Milli Protesto Hakemi (NJ), Uluslararası Hakemlerin 
Lisans vizeleri kendi özel koşulları çerçevesinde yapılır. 
 
Sporcuların hakemliğe yükselmesi  
Madde 21 . 
a) En az beş defa Türkiye Birincisi olan veya  
b) Akdeniz oyunlarında ilk %20 ye giren veya 
c) Avrupa, Dünya ve Olimpiyat oyunlarında ilk % 30 a giren   
Milli sporcular madde 15 (a) da istenen belgelerle Merkez Hakem Kurulu tarafından 
yapılacak olan milli hakemliğe terfi seminerine kayıt yaptırabilirler.  
Seminer sonrası sınavda başarılı olanlar ‘Milli Yelken Hakemi’ olurlar.  
 
Raporların değerlendirilmesi 
Madde 22. Yarış Kurulu Başkanları her yarıştan sonra yarış hakkında atamayı 
yapan birime rapor vermek zorundadır. Bu rapora yarıştaki diğer hakemlerin ve  
personelin görev dağılımı da eklenecektir.  
Her yarış sonunda, yarışın Gözlemcisi, görevli hakemler hakkında matbu raporu,  
Merkez Hakem Kuruluna ayrı bir zarf içinde gönderecektir.   
Merkez Hakem Kurulu bu raporları değerlendirerek ilgililerin performans durumunu  
tesbit edecektir.  
Raporlar Merkez Hakem Kurulu veya İl Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir,  
görülen aksaklıklar ve kural hataları Federasyon İcra Kurulu’na rapor ile bildirilir.  
 
Hakem ücretleri  
Madde 23. Görevli Hakemlere, kurs ve seminerlerdeki eğitmenlere, gözlemcilere ve 
diğer destek personeline, Federasyon Yönetim Kurulu karar ına göre, otobüs ücretleri ve 
günlük harcırah ödenir. 
 
Disiplin cezaları 
Madde24.Yarışta görevli hakemler, disiplin suçu işlediklerinde, Federasyon 
Yarışlarında,Yarış Kurulu Başkanı ve Yarış Gözlemcisi raporunun doğrudan, İl 
yarışlarında ise Yarış Kurulu Başkanı raporunun, İl Yelken Temsilcisi aracılığıyla 
Merkez Hakem Kuruluna intikalini müteakip, Kurul görüşüyle birlikte bir dosya 
oluşturularak Disiplin Kuruluna sevk talebiyle Federasyon Başkanlığına gönderilir. 
 
Hakemlerde yaş sınırı  
Madde 25. 70 yaşını doldurmuş olan hakemlerin Hakemlik vasfı sona erer, ancak 
başvurusu halinde kişinin durumu Merkez Hakem Kurulu tarafından değerlendirilerek 
hakemlik süresi ikişer yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. 



 
Dördüncü Bölüm  
Yürürlük ve Yürütme  
Madde 26. Bu talimat Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 
G.S.G.M. ve Federasyon web sayfasında ilanı ile yürürlüğe girer. 
Madde 27. Bu talimatı Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür. 
 
 
Geçici Madde :  
TYF İcra Kurulu 28.12.2006 tarih ve 5/4 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren : 
“YELKEN HAKEM LİSANSLARININ VİZE TALİMATI” yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
 
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 
03 OCAK 2008 
 


