
TYF Yelken Bilgi Sistemi üzerinden yarış kayıt girişi nasıl yapılır? 
 
www.tyf.org.tr adresindeki TYF resmi web sitesi ana sayfada bulunan YELKEN BİLGİ SİSTEMİ 
linkine tıklayarak veya portal.tyf.org.tr adresine giderek yelken bilgi sistemi giriş ekranına 
ulaşılır. 
 
Giriş sayfasında karşınıza Oturum Açma ekranı gelecektir. 

• Kullanıcı Tipi SPORCU olarak seçilmelidir. 
• Kullanıcı adı TYF’de tanımlı eposta adresinizdir. 
• Parola TC Kimlik numaranızdır. 

Yukarıdaki bilgiler girildikten sonra GİRİŞ tuşuna basarak sisteme giriş yapabilirsiniz. 
Giriş yaptıktan sonra karşınıza kullanıcı ana ekranı gelmektedir.  

• Sol taraftaki menüden FAALİYETLER menüsü tıklanır. 
• Açılan alt menüden ÖN KAYITLAR seçilir. 
• Karşınıza bir ön kayıt tablosu çıkacaktır. Burada sizin kendinize ait veya kulübünüzün 

daha önceki yarışlar (tüm sınıflar için) için verdiği kayıtlar listelenir. 
• Bu tablonun sağ üst köşesindeki +YENİ ÖN KAYIT linkine basılır. 
• Karşınıza ÖN KAYIT BİLGİLERİ başlıklı bir form gelir. 
• FAALİYET ADI alanından kayıt yapacağınız yarışı seçin. 

Sportsboat Türkiye Şampiyonası için listede gözüken isim; 
[13-15 Ağu 2021](KALAMIŞ) TYF SPORTSBOAT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 
şeklindedir.  
Not: bu alandaki açılır liste sıralı değildir. Ancak alanda yazdığınız karakterleri içeren 
yarışlar filtrelenerek listelenir. Bu şampiyona için 13 yazmanız liste başında yarışın 
listelenmesi için yeterlidir. 

• Yarışın adını seçtiğinizde form Sportsboat sınıfı kayıt formu haline dönüşecektir. 
• Branş adını boş geçin 
• Formun devamı iki bölümden oluşur. Birinci bölüm Tekne Bilgileri, İkinci bölüm Ekip 

Bilgilerinin doldurulacağı bölümdür. 
 

Tekne Bilgileri 
Bu alandaki istenen bilgiler daha önce doldurmakta olduğunuz kayıt formundaki bilgiler ile 
aynıdır.  KAYDINIZIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN BU BÖLÜMDEKİ TÜM ALANLARI EKSİKSİZ 
DOLDURUNUZ. 
Tekne Sahibi alanına eğer teknede bulunacaksa tekne sahibi, bulunmayacaksa teknedeki 
sorumlu kişi adı ve bilgileri yazılmalıdır.  
 
KATILIMCILAR / EKİP 
Bu bölümde teknede yarışacak tüm ekibin kaydı girilmelidir. Önce sporcunun kulübünü 
seçmelisiniz. Katılımcı seçme alanı sadece üstte belirtilen kulüp bünyesindeki sporcuları listeler. 
İsim yazarak listede arama yapabilirsiniz. 

• Sporcu ismini seçip EKLE tuşuna basarak listeye ekleyiniz. 
• Listeye eklenen tüm sporcuların HES kodları girilmelidir. 



ÖNEMLİ: Sadece LİSANSI 2021 yılı vizeli sporcular listenmektedir ve lisansı olmayan sporcu kayıt 
listesine yazılamamaktadır. 
Ancak lisansı kayıt verdiğiniz tarihten hemen önce vizelenmiş bir sporcu varsa bu sporcu bilgisi 
sisteme henüz girilmemiş olabilir. Böyle bir durumda bu sporcu olmadan kaydınızı girin ve bu 
sporcunun lisans kopyası ile bir dilekçe yazarak  kayit@sportsboatturkiye.org adresine mail atın. 
Bu sporcu teknenize manuel olarak eklenecektir. 
 
Sporcu listesi girişi tamamlandığında sayfanın alt bölümünde bulunan KAYDET tuşuna basarak 
formu kaydedin. 
 
Kayıt işlemi tamamlandığında formun alt bölümünde NOT bölümü açılacaktır. Bu alana tekne 
dümencisinin adı soyadı cep telefonu ve eposta adresini yazarak formu tekrar kaydedin. 
 
Bu aşamadan sonra KAYIT İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIŞTIR. 
 
Form ve menülerde ÖN KAYIT olarak gözükmesi sistem kaynaklı olup buradan vereceğiniz 
kayıtlar resmi kaydınız olacaktır (Yarış İlanı madde 2.2 ve Ek Talimat 1). 
 
İyi yarışlar dileriz. 
 
Yarış Kurulu 
 
   

 


