
 
 
 
 
 
 

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar 
 
Amaç 
  
Madde 1- Bu  Yönetmeliğin amacõ,Uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş 
Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken yarõşmalarõnda uygulanacak kurallarõ 
belirlemektir. 
 
Kapsam 
 
Madde 2- Bu Yönetmelik, yurt içinde yapõlacak resmi ve özel bütün yelken yarõşmalarõ 
ile bu yarõşmalara katõlan kulüp, yönetici, antrenör, hakem, gözlemci ve sporcularõ 
kapsar. 
 
 
Dayanak  
 
Madde 3- Bu Yönetmelik 3289 sayõlõ Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkõnda Kanun�un 3703 sayõlõ Kanunla değişik 2 nci maddesine 
dayanõlarak,aynõ kanunun 10 uncu maddesi gereğince Merkez Danõşma Kurulunca 
hazõrlanmõştõr. 
 
Tanõmlar 
 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
 
Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
Federasyon   : Yelken Federasyonunu, 
İl Müdürü   : Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 
İl Müdürlüğü   : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
İl Spor Temsilcisi  : Yelken İl Temsilcisini, 
ISAF    : Uluslararasõ Yelken Federasyonunu, 
EUSA     : Avrupa Yelken Federasyonlarõ Birliği�ni 
 
ifade eder. 
 



 
İKİNCİ BÖLÜM 

 
Esas Hükümler 
 
Kurallar  
 
Madde 5- Ülkemizde yapõlacak tüm yelken yarõşmalarõ, Uluslararasõ Yelken Yarõş 
Kurallarõ ile uluslararasõ sõnõf birlikleri ve Açõkdeniz Yarõş Birliği kurallarõna ve 
Federasyon Genel Yarõş Talimatõ ve bu Yönetmelik hükümleri ile Yelken Hakem 
Yönetmeliği, Genel Müdürlük onayõ ve yarõşma ilanõ uyarõnca, o yarõşmanõn yarõşma 
kurulunca yönetilir. 
 
Yarõşma Mevsimi 
 
Madde 6- Yelken yarõşmalarõ mevsimi her yõl 1 Ocak günü başlar ve 31 Aralõk günü sona 
erer. Yarõşmalar, yarõşmalarõn yapõlabileceği deniz, göl, baraj ve akarsularda yapõlõr. 
 
 Yarõşmalara Katõlacak Sporcularda Aranacak Şartlar 
 
Madde 7*- Yarõşmalara katõlacak sporcularda aşağõdaki şartlar aranõr. 
 
a) Ferdi olarak kendi adõna veya üyesi ve sporcusu olduğu kulüp adõna o mevsim için 
vize edilmiş amatör yelken sporcu lisansõnõ, yarõşma kuruluna, yarõşma onayõ, ilanõ ve 
genel yarõş talimatõnda yazõlõ bulunan zaman içinde vermek, kayõt formu imzalayarak 
kaydõnõ yaptõrmak, yarõşmaya katõlacağõ teknenin ölçü veya rating sertifikasõnõ, varsa 
reklam belgesini vermek ve varsa kayõt ücretini yatõrmõş olmak, 
 
b*) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõnlanan Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dallarõ Ceza Yönetmeliği veya ISAF Kurallarõna 
göre, yarõşmalardan kõsõtlama cezasõ bulunmamak,(16 Nisan 2002 tarih ve 24728 
nımaralı resmi gazete) 
 
c*) Ülkemizi ziyaret eden yabancõ uyruklu sporcularõn yelken yarõşlarõna 
katõlabilmeleri için ülkemizde bulunan federe yelken kulüplerinden birinden 
�Misafir Sporcu Belgesi� almalarõ gerekmektedir.(16 Nisan 2002 tarih 24728 
numaralı resmi gazete) 
 
d*) Ülkemizi ziyaret eden yabancõ uyruklu sporcularõn yelken yarõşlarõna 
katõlabilmeleri için bu yarõşlarõn �AÇIK� ilan edilmiş olmasõ ve bu Yönetmelikte 
belirtilen hususlara uymalarõ gerekmektedir. (16 Nisan 2002 tarih ve 24728 numaralı 
resmi gazete) 
 
 
 
 



Lisans Şartõ 
 
 
Madde 8*-  Yat ve sabit omurgalõ tekneler sõnõflarõnda yarõşan sporcularõn hepsinin aynõ 
kulüpten olmasõ zorunluluğu olmadõğõ gibi sporcularõn bazõlarõ ferdi lisans sahibi de 
olabilirler. 
Diğer sõnõflarda ise; 
 
a) İl düzeyindeki yarõşmalara, ekibin tümü ferdi veya aynõ kulüp lisansõ ile katõlabilirler. 
 
b) Grup,Gruplararasõ veya Türkiye Birincilikleri ile Federasyon Kupalarõ gibi Federasyon 
programõnda bulunan yarõşmalara ekibin tümü aynõ il adõna kayõtlõ lisanslarla 
katõlabilirler. (27 Mart 2000 tarih ve  24002 numaralõ resmi gazete ) 
 
 
İlleri Temsil Edecek Sporcunun Seçimi 
 
Madde 9*- İlleri temsil edecek sporcular, İl Spor Temsilcisince düzenlenecek seçme 
yarõşlarõ ile belirlenir.(16 Nisan 2002 tarih ve 24728 numaralı resmi gazete) 
 
 
Milli veya Temsili Takõmõn Seçimi  
 
Madde 10- Federasyonca yurt içinde organize edilen veya yurt dõşõnda ISAF, uluslararasõ 
sõnõf birlikleri veya Açõkdeniz Yarõş Birliği tarafõndan organize edilen temsili, milli ve 
uluslararasõ yarõşmalara katõlacak ekipleri, Federasyon Teknik Kurulu ve yarõşmasõ 
yapõlacak olan sõnõfõn sõnõf sekreterinin teklifi ile, Federasyonca seçilir. 
 
ISAF, uluslararasõ sõnõf birlikleri,Açõkdeniz Yarõş Birliği veya diğer uluslarõn 
federasyonlarõ ile  kulüplerce organize edilen, yurt dõşõndaki uluslararasõ yarõşmalara 
katõlmak isteyen kulüpler veya sporcular  Federasyon�dan gerekli izni almak 
zorundadõrlar. Bu isteklerinde gidilecek yarõşma hakkõnda gerekli bilgiler eklenerek, 
yazõlõ olarak Federasyon�dan yarõşmanõn başlama tarihinden en az bir ay önceden izin 
isteyeceklerdir. 
 
Federasyon bu izni verip vermemekte serbesttir. Federasyon bu izni vermek için bazõ 
şartlar arayabilir veya isteyebilir. Gerekli izni almadan yurt dõşõnda bir yarõşmaya katõlan 
sporcular, yöneticiler, antrenörler ve diğer ilgililer hakkõnda Genel Müdürlük Ceza 
Yönetmeliği�nin ilgili maddeleri uygulanõr. 
 
Yurt dõşõnda veya içinde yapõlan her hangi bir uluslararasõ yarõşmada milli olmuş bulunan 
sporcularõn kayõtlarõ, Federasyon Genel Sekreteri tarafõndan tutulur. 
 
 
 



Türkiye Birinciliklerine Davet 
 
Madde 11*- Federasyon programõndaki yarõşlar için, Federasyonunca belirlenecek 
kontenjana göre davet yapõlõr.(16 Nisan 2002 tarih ve 24728 numaralı resmi gazete) 
 
Davet Edilemeyen Yönetici ve Sporcular 
 
Madde 12*- Federasyon tarafõndan belirtilen kontenjanlarõn dõşõnda kalan yönetici 
ve sporcular, kendi imkanlarõ ile yarõşa katõlabilirler. (16 Nisan 2002 tarih ve 24728 
numaralı resmi gazete) 
 
Teknelerin Ölçüsü 
 
Madde 13*- Yarõşmalara katõlacak her yelken sporcusu, teknesinin kendi 
uluslararasõ sõnõf birliği kurallarõna göre hazõrlanmõş ve Federasyonca onaylanmõş 
veya verilmiş bir ölçü veya rating sertifikasõ olacaktõr. Yarõşma Kurullarõ, 
yarõşmadan önce, yarõşma devam ederken ve yarõşmanõn sonunda ölçü kontrolü 
yapmaya yetkilidir.(16 Nisan 2002 tarih ve 24728 numaralı resmi gazete) 
 
Yarõşma Çeşitleri 
 
Madde 14- Üç çeşit yelken yarõşmasõ yapõlõr. 
 
a) Uluslararasõ yarõşmalar, 
b) Resmi yarõşmalar, 
c) Özel yarõşmalar. 
 
Uluslararasõ Yarõşmalar 
 
Madde 15*- Uluslararasõ bir yarõşmanõn organizasyonu, Federasyon veya 
Federasyon ile Federasyona üye bir kulüp veya kuruluş tarafõndan yapõlabilir.Bu 
durumda Federasyonun ana sorumluluklarõ devredilmiş olmaz. Tesislerinden 
faydalanõlannkuruluş, kulüp ve il veya ilçe müdürlükleri aynõ zamanda ev 
sahibidirler. Federasyon uluslararasõ bir yarõşmanõn organizasyonunda kendi 
içinden veya kendi üyeleri ile dõşõndan bir organizasyon kurulu oluşturur.(16 Nisan 
2002 tarih ve 24728 numaralı resmi gazete) 
 
Resmi Yarõşmalar 
 
Madde 16*- Resmi yarõşmalar, Federasyon veya İl Müdürlükleri tarafõndan 
düzenlenir. 
Resmi yarõşmalar şunlardõr: 
 
a) İl yarõşmalarõ; İl spor temsilciliklerinin programõnda yer alan ve il spor 
temsilcilikleri tarafõndan tertip edilen, sonucu bir veya seri yarõşma ile alõnan, 
yarõşmalardõr. 



 
b) İl Birincilikleri; İl Müdürlüklerinin yõllõk faaliyet programlarõ uyarõnca illerde 
tertip edilen seri yarõşmalardõr. 
 
Resmi yarõşmalar, Federasyonun yõllõk faaliyet programõnda yer alan 
yarõşmalardõr. Bu yarõşmalara katõlõm, Federasyonun daveti ve şartlarõna göre 
yapõlõr. (16 Nisan 2002 tarih ve 24728 numaralı resmi gazete) 
 
Özel Yarõşmalar 
 
Madde 17- Uluslararasõ ve Resmi Yarõşmalarõn dõşõnda kalan, Genel Müdürlükçe tescil 
edilmiş bir kulüp veya Genel Müdürlükçe tescil edilmiş bir kulüp ile bir kuruluş 
tarafõndan beraberce organize edilen yarõşmalardõr. 
 
Bu müsabakalarõn organize edilebilmesi için, yarõşma başlama gününden en az iki ay 
evvel, yarõşmayõ organize edecek olan kulüp, o yarõşmaya ait yarõş ilanõ, yarõşma il 
genelinde ise İl Müdürlüğüne göndererek İl Müdürlüğü�nden, yarõşma ülkemiz genelinde 
ise Federasyona göndererek Federasyondan izin almak zorundadõr. 
 
Verilecek izinde yarõşma ilanõ ve talimatõnda değişiklik yapma hakkõ, izin veren İl 
Müdürlüğü veya Federasyon�ca saklõdõr. 
 
Özel yarõşmalarõn hakemleri, Hakem Yönetmeliği�ne göre, yarõşma İl genelinde ise, İl 
Hakem Kurulunca, yarõşma ülkemiz genelinde ise Merkez Hakem Kurulunca 
görevlendirilirler. Gözlemcileri de Federasyonca görevlendirilir. Görevlendirilen 
hakemler ilgili yarõşmanõn, yarõşma kurulunu oluştururlar. Özel yarõşma için 
görevlendirilen hakemlerin ve gözlemcilerin harcõrahlarõ özel yarõşmayõ organize eden 
kulüp veya kuruluş tarafõndan karşõlanõr. 
 
Sponsorlar 
 
Madde 18- Uluslararasõ, Resmi ve Özel Yarõşmalarõnõn organizasyonunda sponsor 
kullanõmõ serbesttir. Ancak sponsor(larõn)un yurt dõşõnda yapõlacak olan yarõşmalar ile 
yurt içindeki uluslararasõ ve resmi yarõşmalar, için yapacaklarõ maddi, manevi veya 
ekipman yardõmlarõnõ kapsayan anlaşma, yarõşma başlamadan önce, illerin programõndaki 
yarõşma(lar) için İl Müdürlüğü, Federasyon programõndaki yarõşma için Federasyon 
kararõna bağlõ olarak, Federasyon Yönetim Kurulu�nun görevlendireceği bir veya iki 
yönetim kurulu üyesi ile sponsor kuruluş(lar) arasõnda, Genel Müdürlük talimatlarõna 
uyulmak şartõ ile, yazõlõ olarak yapõlõr. 
 
Sponsor(lar) önerdikleri yardõm karşõlõğõnda yapacaklarõ reklamlar veya diğer istekleri, 
Uluslararasõ Yelken Yarõş Kurallarõna aykõrõ olamaz ve yapõlan anlaşmada belirtilir. 
 
 
 



Yelken Yarõşmalarõnda Kategoriler, Sõnõflar ve Yaş Hadleri 
 
Madde 19*- Federasyon her yõlbaşõnda yayõnladõğõ faaliyet programõnda, o yõl 
içinde yapõlacak yarõşmalarõn sõnõflarõ ve bu sõnõflarõn kategorileri ile yaş sõnõrlarõ; 
ISAF, Uluslararasõ Sõnõf Birlikleri ve Açõk Deniz Yarõş Birliği kurallarõna uygun 
olarak, o yõlõn ilke kararlarõ içinde veya yalnõzca ilgili yarõşa ait olacaksa, o yarõşõn 
yarõş ilanõnda belirtilir. (16 Nisan 2002 tarih ve 24728 numaralı resmi gazete) 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
İl Tertip Kurullarõnõn Kurulmasõ 
 
Madde 20- Yelken sporu il temsilcisinin başkanlõğõnda il sõnõrlarõ içinde, yelken sporu 
yapan kulüplerin temsilcilerinin katõlõmõ ile İl tertip kurulu kurulur. 
 
İl sõnõrlarõ içinde yelken sporu yapan kulüp sayõsõ beş veya az olan illerin yelken sporu 
tertip kurullarõ, üç asil ve üç yedek üyeden ve kulüp sayõsõ altõ veya daha çok ise yelken 
sporu il tertip kurullarõ beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. 
 
Genel Müdürlük tarafõndan tescil edilmiş kulübü olmayan illerde tertip kurullarõ, il spor 
temsilcisinin teklifi İl Müdürlüğünün onayõ ile yelken sporu ile ilgili (il spor temsilcisi 
dahil) üç kişiden kurulur. 
 
İl tertip kurullarõ her yõlõn ocak ayõnõn ilk haftasõ içinde kurulur. Tertip kurullarõ ilde 
yelken sporu yapan kulüplerin birer temsilcisi tarafõndan gizli oyla seçilir. Oluşan kurul 
üyeleri, aralarõnda bir sekreter seçerler. Tertip kurulu seçimi yapõlamadõğõ veya seçilen 
tertip kurulu toplanamadõğõ  takdirde bu görev resen il spor temsilcisi tarafõndan 
yürütülür. 
 
İl tertip kurulu ilin yelken sporu ile ilgili yõllõk faaliyet programõnõ hazõrlar ve uygular ve 
yarõşmanõn yapõlmasõ için il hakem kurulundan hakem görevlendirilmesini ister. 
 
İl tertip kurulu haftanõn belirli günlerinde toplanõr ve yarõşma kurullarõ ile yarõşma 
gözlemcisinden gelen raporlarõ inceler ve yarõşma sonuçlarõnõ bu Yönetmeliğin 24 üncü 
maddesi uyarõnca tescil eder. 
 
Yapacağõ inceleme sonucu hakemlerin, yöneticilerin ve sporcularõn davranõş, bilgi ve 
yönetim kusurlarõnõ bulrsa, Genel Müdürlük Ceza Yönetmeliğini de göz önünde 
bulundurarak, bir rapor ile İl Müdürlüğüne bildirir. 
 
 
 
 
 
 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
Yarõşma Kurulu�nun Görevleri 
 
Madde 21- Yarõşma, yarõşmayõ tertip eden ve tertibine izin veren kuruluşun 
sorumluluğunda İl Hakem Kurulu veya Merkez Hakem Kurulu�nun görevlendirdiği, 
hakemlerden kurulu yarõşma kurulunca yönetilir. 
 
Yarõşmayõ tertip eden kuruluş, yarõşma kurulu emrine aşağõdaki araç ve gereçleri ve 
sağlõk personeli verecektir. 
 
a) Gereği kadar ve can ve mal güvenliğini sağlamak için, yarõşma kurulu botu ile yarõşma 
takip botu, bayrak, şamandõra, şamandõralar için demir, zincir, halat ve diğer ekipman, 
b) Yarõşmanõn yapõlmasõ için gerekli kõrtasiye malzemesi ve basõlõ formlar, 
c) Sağlõk personeli için gerekli, sağlõk malzemesi, 
 
Yarõşma kurallarõ, yelken yarõşmalarõnõ, Uluslararasõ Yelken Yarõş Kurallarõ, Uluslararasõ 
Sõnõf Birlikleri kurallarõ ile Açõk Deniz Yarõş Birliği kurallarõ, bu Yelken Yarõşma 
Yönetmeliği, Yelken Hakem Yönetmeliği ile Genel Müdürlük ilgili Yönetmelikleri ile 
Federasyon�un talimatlarõ ile yönetir. 
 
Yarõşma Kurulu Başkanõnõn Görevlendirilmesi 
 
Madde 22*- Yarõşma Kurulu Başkanõ aşağõdaki şekilde görevlendirilir: 
 
a) Yurt içindeki bir uluslararasõ veya temsili yarõşmanõn yarõşma kurulu başkanõnõ ve 
yardõmcõ(larõ)sõ ile yarõşma kurulunun diğer üyelerini Merkez Hakem Kurulu belirler. 
Oluşan Yarõşma Kurulu�nun görev dağõlõmõnõ yarõşma kurulu başkanõ yapar. 
 
b*) Federasyon programõnda olan yarõşmalarõn Yarõşma Kurulu Başkanõ, Merkez 
Hakem Kurulu tarafõndan görevlendirilir. Böyle bir görevlendirme yapõlmamõş ise, 
Federasyon Temsilcisi tarafõndan ve o yarõşma için görevlendirilmiş hakemler 
arasõndan seçilir. (16 Nisan 2002 tarih ve 24728 numaralı resmi gazete) 
 
c*) Federasyondan gerekli iznin alõnmasõyla yapõlacak olan özel yarõşmalarõn 
Yarõşma Kurulu Başkanõ, Merkez Hakem Kurulu tarafõndan görevlendirilir. Böyle 
bir görevlendirme yapõlmamõş ise o yarõşma için görevlendirilmiş hakemler 
arasõndan oy çokluğu ile seçilir. (16 Nisan 2002 tarih ve 24728 numaralı resmi gazete) 
 
 
d) İl Müdürlüğü programõna göre, illerde yapõlan yarõşmalarda, o yarõş için hakemleri 
görevlendiren il hakem kurulu yarõşma kurulu başkanõnõ belirler. 
 
e) Yarõşma Kurulu Başkanõ, yarõşmanõn güvenlik içinde yapõlmasõ için, görevli 
hakemlerden alt ve yan kurullar kurabilir. 
 



Yarõşmanõn Ertelenmesi ve Yarõşma Yerinin  Değiştirilmesi 
 
Madde 23- Uluslararasõ Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yarõşmanõn yapõlcağõ ilan edilen 
gün ve saatten 24 saat öncesine kadar olan erteleme ve yer değiştirme yetkisi yarõşmayõ 
tertip eden kuruma aittir. Bu konu ilgililere en seri şekilde duyurulur. Yarõşma gününde 
ise bu yetki yarõşma kuruluna aittir. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
 
Yarõşma Sonuçlarõnõn Tescili 
 
Madde 24- Bu Yönetmeliğe göre yapõlan tüm yarõşmalarõn tescili; yarõşmayõ yöneten 
yarõşma kurulu raporu ve puan cetveli ile, İl düzeyinde yapõlan yarõşmalar için İl spor 
temsilciliğince; grup,gruplararasõ ve yurt içinde yapõlan yarõşmalar için Federasyon Genel 
Sekreterliği�nce en geç bir hafta içinde yapõlõr. 
Yarõşmalardaki sonuçlar ve yarõşmalar hakkõnda Yarõşma Kurulu Başkanõnca verilen 
rapor, yarõşmanõn sonuçlarõnõn alõndõğõ günü takip eden üç gün içinde yarõşmayõ tertip 
eden makama verilir. 
 
İl Spor Temsilciliği ve Federasyon yarõşma tescil defteri tutmak zorunluluğundadõr. Bu 
defteri illerde İl Tertip Kurulunun sekreter üyesi, Federasyon�da ise Genel Sekreter 
tutmak zorundadõr. Yarõşma sonuçlarõ, illerde, il spor temsilcisi, il tertip kurulu sekreter 
üyesi ve il tertip kurulunun bir üyesi, Federasyonda ise, Federasyon Başkanõ, Genel 
Sekreter ve Federasyon Yönetim Kurulu�nun bir üyesi, tarafõndan tescil defterine 
yazõlmak suretiyle imza edilir. 
 
Sonuçlarõn İlanõ 
 
Madde 25- Yarõşmalarõn sonuçlarõ yarõşma sonunda ilan edilir. Ancak sonuçlarõn kesinlik 
kazanmasõ sonuçlarõn tescil edilmesi ile olur. 
 
Yarõşmayõ Yönetecek Hakemler 
 
Madde 26- Yurt içinde yapõlan her türlü yarõşma, Hakem Yönetmeliğinde belirtilen 
hususlar içinde görevlendirilen hakemler tarafõndan yönetilir. 
 
İl Hakem ve Merkez Hakem Kurulu tarafõndan görevlendirilmeyen hakemler özel 
yarõşma yönettikleri takdirde kendilerine, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uygulanõr. 
 
Ödüller 
 
Madde 27- Yarõşmalar sonunda kazananlara verilecek olan ödüller, Federasyon Genel 
Yarõş Talimatõ�nda veya o yarõşma için ilan edilen yarõş talimatõnda Genel Müdürlük 
Ödül Yönetmeliğine uygun olarak belirlenir. 
 



Milli veya temsili takõmlara verilen ödüller İl veya Federasyon müzelerinde saklanõr. 
Sporcularõn kendilerine verilen ödüller sporculara aittir. 
 
Temyiz yolu açõk bõrakõlan yarõşmalarõn temyiz kurulu kararõ yarõşmanõn sonucunu 
değiştirir ise, ödülü alan sporcu, ödülü yeni sahibine vermekle yükümlüdür. 
 
İtirazlar ve Protestolar 
 
Madde 28- Görevli yöneticiler iller veya kulüpleri adõna yarõşõn yönetimi hakkõndaki 
itirazlarõnõ yarõşma kurulu başkanlõğõna, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkõndaki Kanun ile yönetmelikler ve talimatlardaki hususlara ve 
Federasyon Genel Yarõş Talimatõ�nõn ilgili maddelerine göre, yarõşmanõn kaydõnõn 
kapanmasõnõ takip eden bir saat içinde yapabilirler. Bu itirazlarõn kararõ yazõlõ olarak 
yarõşma kurulu tarafõndan verilir. 
 
Sporcular, Uluslararasõ Yelken Yarõş Kurallarõnõn uygulanmasõnda kural hatasõ 
yapanlarla ilgili protestolarõnõ veya düzeltme isteklerini  Uluslararasõ Yelken Yarõş 
Kurallarõ ve Federasyon Genel Yarõş Talimatõ gereği yapabilirler. 
 
Cezalar  
 
Madde 29- Yelken yarõşmalarõnda görevli yönetici, hakem, antrenör, gözlemci ve 
sporcular, Genel Müdürlük Ceza Yönetmeliği hükümlerine tabi olup gerektiğinde, 
haklarõnda Ceza Kurullarõnca karar verilir. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
 
 

Yürürlükten Kaldõrõlan Yönetmelik 
 
Madde 30- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 01 Eylül 1989 tarih ve 20269 sayõlõ 
Resmi Gazete�de yayõnlanarak yürürlüğe giren Yelken Müsabaka Yönetmeliği 
yürürlükten kalkar. 
 
Yürürlük 
 
Madde 31- Bu yönetmelik yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme  
 
Madde 32- Bu yönetmeliği Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 
 


