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TÜRK ĐYE YÜZME FEDERASYONU 
YÜZME MÜSABAKALARI TAL ĐMATI 

 
BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç: 
Madde 1- (1)Talimatın amacı, yurtiçinde düzenlenecek yüzme yarışmalarının 
organizasyonunda ve uygulamada, uluslar arası FINA Kuralları uyarınca uygulanacak 
kuralları belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2- (1)Bu talimat, yurtiçinde yapılacak resmi ve özel bütün yüzme 
yarışmaları ile bu yarışmalara katılan kulüp, yönetici,antrenör ,hakem,gözlemci,temsilci , 
sporcu ve seyircileri kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- (1)Bu talimat, 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi,14/07/2004 
tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çevre Statüsü ile 30/05/2007 tarihli ve 26537 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsüne 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4- (1)Bu talimatta geçen; 
a)Bakanlık  :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Bakanlığı, 
b)Genel Müdürlük  :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
c)Genel Müdür :Gençlik ve spor Genel Müdürü’nü, 
d)Federasyon  :Türkiye Yüzme Federasyonu’nu, 
e)Yönetim Kurulu  :Federasyon Yönetim Kurulu’nu, 
f)Đl Müdürlü ğü :Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü’nü, 
g)Đl Müdürü   :Gençlik ve Spor Đl Müdürü’nü 
h)Đl Temsilcisi :Federasyon Đl Temsilcisini, 
ı)Yarışma :Federasyon, il temsilcikleri ve özel kuruluşlar tarafından yapılan 

yüzme yarışlarını, 
i)Yarı şma Yönergesi :Yarışmanın gerçekleştirilmesini sağlayacak koşulları belirten 

yönergeyi, 
j)FINA  :Uluslar arası Yüzme Federasyonu, 
k)LEN   :Avrupa Yüzme Federasyonu, 
l)Teknik Kurul  :Kurullar Talimatı doğrultusunda oluşturulan Federasyon Teknik 
Kururlunu, 
 ifade eder. 
 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 
Esas Hükümler 
Madde 5- (1)Yüzme yarışmaları ulusal sezonu her yı1Ekim tarihinde başlar ve 30 
Eylül tarihinde sona erer. Bu dönem içinde federasyon ve federasyona dayalı olarak iller 
etkinlik programını hazırlar. Yönetim Kurulu kararı ile işlerlik kazanan federasyon programı 
uygulamaya girer. Federasyon etkinlik programları Federasyon Teknik Kurulu tarafından 
Merkez Hakem Kurulunun yazılı görüşü alınarak belirlenir. 



Yarışmalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Ko şulları 
Madde 6- (1)Yarışmalara katılacak kulüplerin Genel Müdürlük ve Đl Müdürlüğü 
tarafından tescil edilmiş olmaları ve yüzme dalında faaliyet gösterecek kulüplerin, katılma 
istemlerini federasyona bildirmeleri ve bu isteminin kabul edilmesi gerekir. 
  (2)Federasyonun düzenleyeceği yarışmalarda yer alacak kulüpler, federasyon 
tarafından duyurulacak tarihe kadar bir sonraki sezon yarışmalara katılacaklarını bildirir ve 
taahhüt ederler. 
  (3)Tescillenmiş kulüpler içinden iki yıl üst üste federasyonun düzenleyeceği 
faaliyetlere katılmayan kulüplere federasyon yönetim kurulu kararı ile faaliyetlerini bir yıl 
askıya alma kararı uygulanılır. 
  (4)Ferdi lisansa sahip sporcular kendi illerinin ve federasyonun düzenlediği 
yarışmalara katılabilirler. 
 
Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Koşullar: 
Madde 7- (1)Yarışmalara katılacak sporcularda aranacak koşullar; 
 a)Bireysel veya temsil edeceği kulüp adına o dönem için vize edilmiş yüzme sporcu 
lisansı bulunması, 
 b)Disiplin talimatına göre yarışmalardan süreli veya süresiz men cezası almamış 
olması, 
 c)Bir sporcu aynı yarışma dönemi içinde ancak bir kulüp adına resmi yarışmalara 
katılabileceğinden, temsil edeceği kulüpten başka her hangi bir kulüp adına yarışmaya 
katılmamış olması, 
 şarttır. 
            (2)Askerlik görevi nedeniyle silahlı kuvvetlerden lisanslı olan veya 
terhislerini takiben silah altına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplere dönen 
sporcular için ( c )bendindeki hüküm uygulanamaz. 
Yarışmalara Katılacak Antrenörlerde Aranacak Koşullar: 
Madde 8- (1)Yüzme antrenör belgesine sahip olmayan veya ilgili yarışma tarihine 
kadar federasyonun belirlediği şartlar ve tarihler içerisinde akreditasyon işlemlerini 
yaptırmamış antrenörler ilgili yarışmada kulübünü temsil edemezler. 
              2)Disiplin talimatına göre yarışmalardan süreli veya süresiz men cezası 
almış olan antrenörler yarışmalarda kulübünü temsil edemezler. 
Yarışmalara Katılacak Kulüplerde Aranacak Koşullar: 
Madde 9- (1) Disiplin talimatına göre yarışmalardan süreli veya süresiz men cezası almış 
olan kulüpler ilgili yarışmalara katılamazlar. 
  (2)Yarışma evraklarını belirtilen sürelerde federasyona bildirmeyen kulüpler 
yarışmalara katılamazlar. 
Yarışma Katılım Evrakı: 
Madde 10- (1)Düzenlenecek yarışmayla ilgili kulüpler tarih sırasına göre aşağıda 
belirtilen evrakları doldurmak zorundadırlar. 
 a)Đlk Başvuru Formu: Kulüplerin her yarışmaya katılacak sporcuların yaş ve cinsiyet 
belirtilerek sayılarını bildirildiği formdur. 
 b)Son Başvuru Formu: Yarışmaya katılacak sporcuların yüzeceği yarış ve derecelerini 
içeren formdur. Federasyonun her yarışma için öngöreceği tarihe kadar federasyona 
bildirilmesi gerekir. 
Yarışma Çeşitleri 
Madde 11- (1)Yüzme yarışmaları resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir. 
 a)Resmi Yarışmalar: Federasyon, il veya ilçe temsilciliği tarafından düzenlenen 
yarışmalardır. 
 b)Özel yarışmalar ve turnuvalar: Resmi yarışmalar dışında kalan organizasyonlardır. 



            (2)Đllerde yapılacak özel yarışma ve turnuvalar için Đl Temsilciliğinden 
izin almak gereklidir. 

            (3) Đller arası ve yabancılarla yapılacak özel yarışma ve turnuvalar için 
federasyondan izin almak gereklidir ve bu yarışmalarda görev alacak hakemler Merkez 
Hakem Kurulu tarafından atanır. 
Yarışma Usulleri: 
Madde 12- (1) Yüzme yarışmaları bireysel veya takım yarışması olarak 
düzenlenir.Aşağıdaki belirtilen yarışmaları içerebilir: 
 a)Đl Birincili ği 
 b)Bölgesel Şampiyonalar 
 c)Eleme ve Baraj Yarışmaları 
 d)Test ve Milli Takım Seçme Yarışları 
 e)Türkiye Şampiyonaları 
 f)Küme Yarışmaları 

g)Đl veya Bölge Karma Yarışmaları 
Đzine Dayalı Yarışmalar: 
Madde 13- (1)Federasyondan izin alınarak yurt içi ve yurtdışı yerli ve yabancı 
takımlarla veya  bireysel olarak yapılan her türlü yarışma ve turnuvalardır.Bu tip yarışmaların 
izin için organizasyon talimatı ilgili hükümlere göre hareket edilir.Đzinsiz turnuva veya 
yarışma düzenleyenler ve bu turnuva ve yarışmalara katılanlar,hakem olarak görev alanlar 
disiplin kuruluna sevk edilir. 
Kategoriler: 
Madde 14- (1) Türkiye Şampiyonaları, Ön Eleme Yarışları,Đl Birinciliklerinde  
aşağıdaki belirtilen yaş gurupları uygulanılır.   

a)9  Yaş Bayan,Erkek 
 b)10  Yaş Bayan,Erkek 
 c)11  Yaş Bayan,Erkek 
 d)12  Yaş Bayan,Erkek 
 e)13-14 Yaş Bayan,Erkek 
 g)15-16  Yaş Bayan,Erkek 
 h)17+   Yaş Bayan 
 ı)17-18  Yaş  Erkek 
 j)19+  Yaş  Erkek 
Yarışma Yönergesi 
Madde 15- (1)Yüzme yarışmaları için özel bir yönerge hazırlanılır.Bu özel 
yönergede yarışmanın kompozisyonuna göre hükümler yer alır.Yüzme yarışmaları FĐNA 
kuralları prosedürü ile düzenlenir. 
Düzenleme Kurulları 
Madde 16- (1)Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalar için Teknik Kurul bu 
görevi yerine getirir. 
   (2)Đl düzeyinde yapılacak yarışmalar için Đl Düzenleme Kurulu bu 
görevi üstlenir. Đl Düzenleme Kurulu 5 kişiden oluşur. Kurulda, kulüplerden birer temsilci yer 
alır.Yeteri kadar kulübün bulunmaması durumunda yüzme bilgi ve birikimi ile bilinen kişiler 
kurula girebilir.Đl Temsilcisinin yazılı teklifi ve federasyonun onayı ile göreve gelirler. 
 
Đl Düzenleme Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 17- (1)Đl Düzenleme Kurulunun yarışmalar ile ilgili görev ve yetkileri: 
 a)Federasyon yıllık etkinlik programına paralel olarak Đl Temsilcisi ile birlikte ilin 
yıllık etkinlik programını hazırlamak, 
 b)Yarışma yapılacak havuzları hazır hale getirmek, 



 c)Yarışmalar için gerekli olan her türlü malzemeyi sağlamak ve hazır bulundurmak, 
gerektiğinde federasyondan destek istemek, 
 d)Yarışma yönergelerini, programlarını düzenlemek, 
 e)Sporcu listelerini hazırlamak ve kategorilerini belirlemek, 
 f)Yarışma sonuçlarını en kısa zamanda federasyona bildirmek, 
 g)Zorlayıcı sebepler yüzünden yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları başlamadan 
ertelemek veya iptal etmek, 
 ı)Federasyon tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.  
 
Madde 18- (1)Birleşen veya isimlerini değiştiren kulüplerin sporcuları, birleşmek 
veya isim değişikli ği yapılarak oluşan yeni kulübün sporcusu olurlar. 
 

                        3. Bölüm Diğer Hükümler 
Madde 19- Bu talimatta yer almayan hususlar ile ilgili durumlarda Yönetim Kurulu karar alır. 
 
Madde 20- Bu talimat, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
resmi web sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.  
 
Madde 21- Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.  
 


