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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
YELKEN İL TEMSİLCİSİ TALİMATI
BİRİNCİ 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 “İl
Organizasyon ( Tertip ) Kurulu” ile Spor İl Müdürlüğü arasında koordinasyon görevi yapacak
Yelken İl Temsilcilerinin görevlerini ve atanma şekillerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu talimat, illerde yapılan yelken faaliyetlerinin düzenlenme, izlenme ve
değerlendirilmesinde Yelken İl Temsilcilerinin, görev, yetki ve sorumlulukları
hususlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun Ek 9ncu maddesi, Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü, ve GSGM
07.07.2011 tarih ve 2486 sayılı yazı’ya dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4. Bu talimatta geçen;
Federasyon
: Yelken Federasyonunu,
Federasyon Başkanı : Yelken Fderasyonu Başkanını,
Genel Müdürlük
: Spor Genel Müdürülüğünü,
Genel Müdür
: Spor Genel Müdürünü,
İl Müdürlüğü
: GH ve Spor İl Müdürlüğünü
İl Temsilcisi
: Yelken Sporu il Temsilcisini
Faal Kulüp
:Tescilli, bünyesinde lisanslı sporcusubulunan, son 2 takvim yılı içinde
İl veyaTYF Programındaki faaliyetlere katılan veya ev sahipliği yapan kulübü,
İl Organizasyon ( Tertip ) Kurulu : TYF İl Organizasyon Kurulunu, GHSİM Tertip
Yarış Kurulu : Yelken yarışlarında görev alan hakem, yarış ofisi elemanı, yardımcı personel vb
kişileri,
Bölge Temsilcisi
: TYF tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyesi ve/veya atanan kişiyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yelken İl Temsilcisinin Nitelikleri ve Atanması,

İl Temsilcisi atanması

Madde 5. Fahri olarak görev yapacak Yelken İl Temsilcisi, Federasyon Başkanının teklifi ve
Genel Müdür onayı ile görevlendirilir.
İl Temsilcisinde arancak şartlar
Madde 6. Temsilcilerde sosyal ilişkilerinde kuvvetli, uzlaştırıcı, çözüme odaklı olma, yelken
sporu ile sporcu, yönetici, eğitmen , hakem olarak ilgilenmiş olma nitelikleri aranır. Yeni

faaliyete geçecek illerde yelken sporu ile bağlantılı olmak şart değildir.
il Temsilcisinin belirlenmesi
Madde 7. Faal Kulüp Yöneticileri, ile yapılacak istişare sonrasında oy çokluğu ile belirlenen
isim Federasyona bildirilir. İsimler üstünde bir fikir birliğine varılmaz ise Federasyon istediği
ismi Genel Müdürlük onayına sunar. İsim belirlenirken varsa İl Müdürlüğünden gelen öneri de
değerlendirmeye alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve sorumlulukları
İl Temsilcisinin görevleri
Madde 8.
a) Federasyon ile İl Müdürlüğü arasında koordinasyonu sağlamak
b) İl Müdürlüğü’nün ilanlarını , uyarılarını, İl Organizasyon Kurulu’na ( Tertip ) ve faal
kulüplere iletmek
c) İl Programının gerçekleşmesi için İl Organizasyon Kurulu ( Tertip ) ve kulüplerle birlikte
çalısmak
d) İl Organizasyon Kurulu’nun ( Tertip ) atadıgı Yarıs Kurulu’nu İl Müdürlügüne bildirmek
e) İl programındaki yarısların parkurları ile ilgili Sahil Güvenlik, Liman Baskanlıgı, İl Emniyet
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve sair kurum ve kuruluslara bilgi vermek, gerekirse ilgili
alanın deniz trafigine kapanmasını saglamak . Diger su sporları faaliyetleri ile kullanım
alanını koordine etmek, çakısmaları önlemek
f) İl Organizasyon kurulu tarafından bütçelendiren faaliyetlere maddi katkıda bulunulması
için İl Müdürlügünde gerekli temasları yapmak.
g) İl Programında yer alan yarıslarda gerekli malzemenin teminini için yardımcı olmak
h) İl Müdürlügü tarafından satın alınmıs malzemenin periyodik bakımlarının yapılmasını
saglamak, bakımlar için İl Müdürlügünden bütçe talep etmek
i) İl Programının gerçeklesmesi için maddi destek imkanlarını arastırmak,
j) Faaliyetler sırasında meydana gelen disiplin dışı davranısları delilleri ile birlikte bir yazı ile
İl Müdürlügüne ve federasyona bildirmek
k) Spor faaliyetlerine katılan sporcuların okul izin yazılarının ilgili okullara iletilmesini
sağlamak, sporculara yardımcı olmak
l) İlde düzenlenen TYF Faaliyetlerine imkanlar dahilinde lojistik destek vermek ve il dısından
gelen kafilelere yardımcı olmak
m) Faaliyetlerin gerçeklestirilmesi sırasında, spor mevzuatının, federasyon ilke talimatların
uygulanmasından çıkan veya çıkabilecek aksaklıkları İl Müdürlügü ve Federasyona
bildirmek.
n) Federasyon ana statüsü, disiplin ve ceza talimatı, ilke kararları ve ilgili kurallara aykırı
hareket eden kişi veya kuruluşlar hakkında tespitlerde bulunmak ve bir üst yazı dahilinde
tespit ettiği hususları Federasyona bildirmek.
o) Yıllık faaliyet sonuçlarının İl Müdürlüğü Faaliyet Raporuna konulmasını sağlamak
p) İldeki milli / başarılı sporcuların İl Müdürlüğüne bildirip ödüllendirilmesini teklif etmek
r) Gerekli durumlarda Çalışma Gurupları oluşturmak
İl Temsilcisi yetki ve sorumlulukları

Madde 9.
a) İl Temsilcileri federasyonların statü, talimat ve ilke kararlarının uygulanmasında ve spor
faaliyetlerinin gerçeklestirilmesinde; federasyon programındaki faaliyetlerde federasyona
veya federasyon bölge temsilcisine karsı , il programındaki faaliyetlerde
ise
federasyonlarabağlılıklarını sürdürmek suretiyle
il müdürlüğüne karsısorumludurlar.
b) İl temsilcileri 3 ayda bir İl Müdürlüğüne faaliyetler hakkında rapor verirler
c) İl Müdürlüğünün yelken faaliyetleri için aldığı malzemenin bakımı ve onarımının aslına
uygun yaptırılmasından
ve malzemenin denize elverişli halde
bulundurulmasından
sorumludurlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev süresi

Atanması ve Görev Süresi
Madde 10.
İl Temsilci ataması federasyon başkanı seçimlerinden sonra en geç dört ay içinde yapılır.
Görev süresi başkanının görev süresi kadardır.
Görevden Ayrılması
Madde 11. İl Temsilcisi,aşagıda belirtilen şartların yerine gelmesi halinde görevinden
ayrılmış sayılır.
a) Yazılı istifa,
b) Mazeretsiz olarak 6 ay boyunca görevi yerine getirmeme,
c) İl Müdürlüğü ve /veya kulüplerden gelen şikayetlerin değerlendirilmesi
d )Federasyon İcra Kurulu’nun Genel Müdürlüğe başvurması ile son bulur. İl Temsilcilerinin
istifası, görev yapamaması veya görevden alınması durumunda Federasyon 30 gün içerisinde
7. madde uyarınca yeni isimleri belirler ve onay için Genel Müdürlüğe bildirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük
Madde 12. Bu talimat, SGM ve Federasyon web sayfasında ilanı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13. Bu talimatı Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.
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