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KURUMUN ADI :  
KURUMUN ADRES� :  
KURUCUSUNUN ADI :  
PROGRAMIN ADI : Yelkenli Yatç�l���n Temelleri (YY1) Kursu  
PROGRAMIN DAYANA�I : 1739 say�l� Millî E�itim Temel Kanunu, 3308 say�l� Meslekî 

E�itim Kanunu, 5580 say�l� Özel Ö�retim Kurumlar� Kanunu, 
Özel Ö�retim Kurumlar� Yönetmeli�i, Özel Kurslar 
Yönetmeli�i, 05.05.2005 tarih ve 24 say�l� “Program 
Çerçevesi”, Özel Teknelerin Donat�m�, Kayd� ve 
Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Ki�ilerin 
Yeterlikleri Hakk�nda Yönetmelik, 31.07.2002 tarih ve 24832 
say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanarak 14.06.2002 tarihinde 
yürürlülü�e giren Gemiadamlar� Yönetmeli�i, E�itim ve 
S�nav Yönergesi (De�i�ik madde:12.01.2007/805 say�l� 
B.M.O) 

PROGRAMIN SEV�YES� : Bu programa yüzme bilen ve en az ilkö�retim okulu mezunu 
olanlar (4306 say�l� Kanun’un uygulanmas�ndan önce ilkokul 
mezunu olanlar dâhil) kat�labilir.  

PROGRAMIN AMAÇLARI : Bu program ile kursiyerlerin; 
1. Denizcilikle ilgili temel kavram ve terimleri tan�malar� 
2. Yelkenli yat� ve bölümlerini i�levleri ile birlikte 

tan�malar� 
3. Teknenin yelkenle seyir prensibini kavramalar� 
4. Tekne ve arman�n (teknedeki sabit donan�m) bak�m�n� 

planl� bir �ekilde yapmalar� 
5. Tekne ve arman�n ar�zalar�n� tan�malar� 
6. Tespit edilen ar�zalar�, nedenine göre do�ru yöntem ve 

araç gereç kullanarak giderme hakk�nda bilgi edinmeleri  
7. Teknenin/arman�n bak�m ve onar�m�nda güvenlik 

önlemlerini almalar� 
8. Yelkenli yatta kullan�lan giysileri ve güvenlik 

malzemelerini tan�malar� 
9. Seyir hâlinde kar��la��labilecek tehlikeli durumlarda 

ihtiyaç duyulacak can kurtarma araçlar�n� beceriyle 
kullanmalar� 

10. Tehlikelerden uzak durmak için ekip arkada�lar�yla i� 
birli�i yapmalar� 

11. Rüzgâr�n denizcilik aç�s�ndan önemini ve etkilerini 
kavramalar� 

12. Bofor ölçe�ini do�ru okuma yetene�i kazanmalar� 
13. Navigasyon ve harita uygulamalar�n� tan�malar� 
14. Yelkenli yat�n seyre haz�rlanmas� ile ilgili uygulamalar� 

tan�yarak k�lavuz denetiminde yapmalar� 
15. Yelkenli yat�n motorla seyri s�ras�nda yerine getirilen 

uygulamalar hakk�nda bilgi edinerek k�lavuz denetiminde 
yerine getirmeleri 

16. Yelkenli yat�n yelkenle seyri s�ras�nda gerçekle�tirilen 
uygulamalar� kavramalar� 

17. Halat� ve parçalar�n� tan�malar� 
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18. Ba� çe�itlerini,  i�levlerini ve kullan�m alanlar�n� 
tan�yarak ba� çe�itleri ile ilgili uygulama al��kanl��� 
kazanmalar� 

19. Denizde ya�am�n gerektirdi�i yard�mla�ma, kar��l�kl� 
sayg�, ki�isel haklar ve di�er tekne personeli ile ili�kiler 
bak�m�ndan olumlu tutum ve de�erler geli�tirmeleri 

20. Tekneyi ve deniz kirlili�ini önleyici tedbirleri tan�yarak 
yerine getirmeleri 

21. Teknede çe�itli kullan�m alanlar� hakk�nda bilgi edinerek 
do�ru uygulama al��kanl��� kazanmalar� beklenmektedir. 
 

PROGRAMIN UYGULANMASI �LE �LG�L� AÇIKLAMALAR 
Yelkenli yat� ve yelkenli yattaki her türlü ekipman� tan�yan, yelkenli yat�n seyir prensibini 
kavram��, yelkenli yat üzerinde yap�labilecek her türlü i�i usta nezaretinde (k�lavuz denetiminde) 
yapabilme becerisine sahip yelkenli yatç�lar yeti�tirmeyi amaçlayan bu program�n 
uygulanmas�nda; 
1. Kursa müracaat edenlerin yüzme bilmeleri ön ko�uldur. 18 ya��ndan büyük olanlar yüzme 

bildiklerini yaz�l� olarak beyan ederler. 18 ya��ndan küçük olanlar�n ise yüzme bildiklerine 
ili�kin velilerinden yaz�l� beyan al�n�r. 

2. Program sürecinde, kuramsal konularla birlikte uygulama da yap�lacakt�r. “Kuramsal” ve 
“Uygulamal�” ba�l�klar alt�ndaki konular kendi içlerinde birbirinin ön �art� olacak �ekilde 
s�ralanm��t�r. Bu nedenle program�n bu ana ba�l�klar alt�ndaki s�ralamas�nda yer de�i�ikli�i 
yap�lmayacakt�r. Ancak uygun görüldü�ü takdirde uygulamal� konular, kuramsal konularla 
birlikte de verilebilir. 

3. Uygulamal� dersler tekne üzerinde yap�lacak ve kursiyerlere de aktif görevler verilecektir. 
4. Uygulamal� e�itimlerde her 6 kursiyere Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) sertifikal� 1 

ö�retici veya usta ö�retici görevlendirilmelidir.  
5. Uygulamal� e�itimler s�ras�nda rüzgâr 4 boforu geçerse her boy teknede en az 1 Türkiye 

Yelken Federasyonu (TYF) sertifikal� ö�retici veya usta ö�retici ve 1 Türkiye Yelken 
Federasyonu (TYF) sertifikal� yard�mc� görev yapmal�d�r. Yard�mc�n�n görevi e�itime yard�m 
de�ildir. Ö�retici veya usta ö�reticinin gerek gördü�ü durumlarda yard�mc�, teknenin güvenli 
kullan�m� için kendisine yard�m eder.  

6. Program�n önemli bir bölümünün fiilî deneyimler olarak tasarlanmas� nedeniyle e�itime 
ba�layan her kursiyere bir “log defteri (kay�t defteri)” verilecektir. Kursiyerin bu deftere 
kaydedece�i deneyimleri, kendisine ileriki e�itimleri sonucunda sertifika verilmesi için 
önemli bir kaynak olarak kullan�lacakt�r. 

7. Uygulamal� dersler tekne üzerinde aktif olarak yap�lacak ve kursiyerlere de aktif görevler 
verilecektir. 

8. Kuramsal konular�n ö�retiminde anlat�m, soru-cevap, problem çözme, yaparak-ya�ayarak 
ö�renme gibi yöntem ve tekniklerin yan� s�ra s�n�fta powerpoint sunumlar� ile birlikte 
tart��ma, beyin f�rt�nas� gibi kursiyer kat�l�m�n� da esas alan interaktif ö�retim yöntem ve 
teknikleri de kullan�lacakt�r. Ayr�ca çe�itli bilgisayar programlar�ndan, animasyonlardan, 
videokasetler, resimler ve benzeri araçlardan yararlan�lacakt�r.  

9. Kurs esnas�nda gerekti�inde alan�nda uzman ki�iler e�itim ortam�na davet edilerek 
görü�lerinden yararlan�lacakt�r.  

10. Kursta özellikle can güvenli�i ve çevre temizli�i konular�nda hassasiyetle durulacakt�r. 
 

PROGRAMIN SÜRES� 
 Haftal�k süre : Günde 6 saat x 6 gün=36 ders saati  
 Toplam süre : 36 ders saati  
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PROGRAM �ÇER���N�N DA�ILIMI
KURAMSAL 
 

A. DEN�ZC�L�K 
 1. Terimler 

2. Yelkenli Yat�n Bölümleri 
3. Yelkenimizi Tan�yal�m (Bir Tekne Yelkenle Nas�l Gider?) 
4. Demir Cinsleri, Demirleme 
5.  Tekne ve Arma Bak�m ve Onar�m� 

 

B. GÜVENL�K VE GÜVENL�K MALZEMELER� 
 1. Güvenlik Malzemeleri 
 2. Giysiler 
 3. Güvenlik Malzemelerinin Kullan�m� 
 

C. METEOROLOJ� 
 1. Rüzgâr Yönleri 

2. Bofor Ölçe�i-Ölçeklendirme 
3. Yerel Rüzgârlar 
4. Rüzgâr Etkileri 

 

Ç. NAV�GASYON VE KILAVUZ SEYR� 
 1. K�lavuz Seyri 

2. Çat��may� Önleme 
3. Harita Bilgisi 

 a. Harita çe�itleri 
  b. Harita projeksiyonlar� 
  c. Enlem 
  ç. Boylam 
 4. Seyir Planlamas� ve Günlük Log Kay�tlar�n�n Tutulmas� 
 5. �ALA �amand�ralama Sistemi (�nternational Association of Lighthouse Authorities) 
 6. Kerteriz Alma ve Di�er Görsellerle Yer Tayini 
 7. GPS Çal��mas�, Programlar� ve Olanaklar� 
 8. Haberle�me 
  a. ��aretler 
  b. Klasik haberle�me (mors, bayraklar vb.) 
 

D. DEN�ZC�L�K KÜLTÜRÜ 
 1. Denizde Ya�aman�n Farkl�l��� 
  a. Kar��l�kl� sayg� 
  b. Yard�mla�ma gereklili�i 
 2. Çevreyi Temiz Tutmak �çin Gösterilecek Özen 
 3.  Denizlerde Centilmenlik Kurallar� 
 4. Su Kullan�m� 
 5. Enerji Kullan�m� 
 6. Tuvalet Kullan�m� 
 

UYGULAMA 
 

A. YELKENL� YATIN HAZIRLANMASI 
 1. Gemicilikle �lgili Haz�rl�klar 
  a. Palamar ve �skotalar�n gözden geçirilmesi 
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  b. Usturmaçalar, harnes, direk ve arma kontrolleri 
  c. Seyir fenerlerinin kontrolü 
  ç. Hizmet botunun haz�r edilmesi 
 2. Yelkencilikle �lgili Haz�rl�klar 
  a. Ana yelken, flog ve balonlar�n kontrolü 
  b. Camadan vurmas� 
  c. Iskotalar�n kontrolü 
  ç. Makaralar�n ya�lanmas� 
 3. Di�er Haz�rl�klar 
  a. Formaliteler ve gerekli resmî evraklar�n haz�rlanmas� 
  b. Bölü�üm ve vardiyalar�n tespiti 
  c. Kadroya göre tedarikleme 
  ç. �çme suyu kontrolü 
  d. Yemek düzeni 
  e. Teknenin neta edilmesi 
 

B. MOTOR SEYR�NDE UYGULAMA BECER�LER� 
 1. Dümen Tutma 
  a. Rüzgârl� sularda dümen tutma 
  b. Ak�nt�l� sularda dümen tutma 
  c. Dalgal� sularda dümen tutma 
  ç. S�� sularda dümen tutma 
 2. Bow Thruster 
 3. Pervane 
 4. Jeneratörler 
 5. Demir 
 6. Demir Atma 
  a. Derinlik ve zemin bilgilerini de�erlendirme 
  b. Kaloma tespiti 
  c. Demirin serilmesi 
  ç. Kontrollü kaloma verilmesi 
  d. Alarga durma 
  e. Demir tak�lmas�na kar�� çareler 
 7. Halatlar 
  a. Nerelerde kullan�l�r? 
  b. Teknenin halatla ba�lanma çe�itleri 
 8. Vinçler ve Vinçlerin Yelken D��� Kullan�m� 
 9. Irgatlar 
 10. Hizmet Botu 
 11. Temel Manevralar 
  a. Aborda olma 
  b. Avara olma 
  c. K�çtankara 
  ç. Ba�tankara 
  d. Rüzgâr alt�nda yap�lan manevralar 
  e. Rüzgâr üstünde yap�lan manevralar 
  f. Demirden yard�m alarak yap�lan manevralar 
  g. Halattan yararlan�larak yap�lan manevralar 
  �. Karaya oturmu� teknenin kurtar�lmas� 
  h. Yedeklenme 
  �. Denize adam dü�mesi 
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C. YELKEN SEYR�NDE UYGULAMA BECER�LER� 
 1. Seyre Ç�kmadan Önce Yap�lacak Durum De�erlendirmesi 
 2. Seyir Yönleri 
 3. Orsa Seyirleri 
  a. Tekneyi tan�ma 
  b. Düzgün bir do�rultuda seyir yapmak 
  c. Orsa çeken trimler 
  ç. Orsadan kaçan trimler 
 4. Rota Seyirleri 
  a. Dar apaz 
  b. Geni� apaz 
  c. Pupa seyirleri 
  ç. Pupa trimleri 
 5. Manevralar 
  a. Tramola 
  b. Kavança 
  c. 180 derece dönü�leri 
  ç. Rüzgâr alt� ve rüzgâr üstü durumlarda r�ht�mdan ayr�lma 
  d. R�ht�ma ba�lanma 
 6. Yelkene Ç�karken Giyim 
 7. Tedarikleme 
 8. Seyir Plan� 
 9. Denize Adam Dü�mesi 
 

Ç. BA�LAR VE HALATLAR 
 1. Halat�n Parçalar� 
  a. Çima 
  b. Beden 
  c. Kroz 
 2. Kropi Ba��: Nerede ve Nas�l Kullan�l�r? 
 3. Kaz�k Ba��: Nerede ve Nas�l Kullan�l�r? 
 4. �zbarço Ba��: Nerede ve Nas�l Kullan�l�r? 
 

ÖLÇME VE DE�ERLEND�RMEYLE �LG�L� ESASLAR 
 Kurs bitiminde MEB Özel Kurslar Yönetmeli�i’nin ilgili maddesi uyar�nca kuramsal ve 
uygulamal� konulardan ayr� ayr� s�nav yap�l�r. Her iki s�navdan ayr� ayr� olmak üzere 100 (yüz) 
puan üzerinden en az 50 (elli) puan alarak ba�ar�l� olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilir. 
 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK Ö�RET�M ARAÇ VE 
GEREÇLER� 
A. YAYINLAR 

1. ISAF Offshore Special Regulations (Bas�lm�� bir kopyas� ve ilaveler k�sm�ndaki G k�sm�) 
2. ISAF RRS (Yelken Yar�� Kurallar�) 
3. Uluslararas� Denizde Çat��may� Önleme Tüzü�ü ve Devletin Yol Hakk� Kurallar� 
4. Admiralty Summary of  Notices to Mariners (NP 247) 
5. IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue) Manual, Or 

Manual For Small Craft (�n Preparation) 
6. ALRS ( Admiralty List of Radio Signals) Say� 5 GMDSS (NP 285)  
7. SOLAS ( Safety of Life At Sea Convention) Consolidated Edition 
8. International Life-Saving Appliance ( LSA) Code 
9. TYUEP COMPAS-SARSAT 
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10. ALRS (Radyo Sinyallerinin Listesi) 
11. SOLAS (Safety of Life At Sea Convention)  

 

B. ARAÇ VE GEREÇLER 
1. Gerekli harita ve donan�mlar  
2. ��aret flamalar� ve tehlike bayra�� 
3. Çe�itli boylarda halatlar 
4. Çe�itli boylarda ipler 
5. EPIRB ve SART cihazlar� 
6. Can kurtarma i�aretleri tablosu  
7. Bilgisayar animasyonlar� 
8. Konularla ilgili VCD ve videolar 
9. Bilgisayar 

 

C. UYGULAMALI E��T�MLERDE KULLANILACAK E��T�M TEKNES�NDE 
BULUNMASI GEREKEN DONANIM VE ÖZELL�KLER�  

� Radar reflektörü 
� Vardavela telleri 

o 8.5m’den küçük teknelerde en az 3 mm 
o 8.5 – 13 metre aras� teknelerde en az 4 mm 
o 13 m’den büyük teknelerde çap� 5 mm’lik kal�nl�klarda olacak  (ISAF OSR 3.14.6d) 
o Güvertenin yüksekli�i minimum 60 cm olacak �ekilde, teknenin etraf�nda f�rdolay� 

monte edilmi� olmal�d�r. Test için iki vardavela dikmesi (stanchions) ortas�ndan tellere 
50 N’luk (Newton) bir kuvvet tatbik edildi�inde, 50 mm’den fazla esnemelidir (ISAF 
OSR 3.14.2.a). 

� Harness ba�lant�lar�: Harness kullananlar�n, harnessin ucundaki kancay� rahatça takarak, 
teknede hareket edebilmesini hedefleyerek ki�inin güvenli�ini sa�layacak olan donan�md�r. 
�skele ve sancakta boydan boya ba�lan�r. Ayr�ca havuzdan kamaran�n giri�ine kadar olan 
bölüme ba�lanmal�d�r. 

� Demirler 
o Ba� demiri yedek demiri olmal�d�r. 
o A��rl�klar�, zincir çaplar�, ilave halatlar� ve yedek demirin en az 15 metrelik zinciri 

kontrol edilmelidir (ISAF OSR 4.06.1). 
� Güverte kapaklar� 

o Su s�zd�rmaz bir �ekilde kapan�p kapanmad�klar�, aç�ld��� zamanki ölçüleri (acil 
durumda bir eleman�n ç�k�p ç�kmayaca��) ve üzerinin kayganl��� kontrol edilmelidir. 

� Kamara giri�leri 
o Kamara giri�leri zeminden belli bir yükseklikte olmal� ve cock-pit’de olu�acak zemin 

sular�n�n kamara içerisine girmesine müsaade etmemelidir. Giri�teki kapaklar ve 
sürgüler kapand��� zaman emniyetli bir �ekilde su s�zd�rmazl��� olmal�d�r. 

�  Can sallar� 
o Kapasiteleri, tekne mürettebat� ve kursiyerlerin say�s�na uygun olmal�d�r. 
o Üzerinde damgal� son kontrol tarihleri bulunmal�d�r. 
o Solas B’ye ve ISAF Part II’ye veya ISO 9650 Part I’e uygun olmal�d�r. 
o Teknede nerede olduklar�na dikkat edilmelidir. GRP olanlar güverte üstünde 

stoklanmal�d�r.  
o Çanta tipi ise güverte üstünde kolay ula��labilecek yerde olmal�d�r. 

� Can yelekleri 
o Teknedeki eleman say�s� kadar can yele�i (o bölgede servisi bulunmas� �art� ile) 

bulunmal�d�r. En az 150 N yüzdürme kuvveti, �i�ti�i zaman insan�n yüzünü 45 derecelik 
aç� ile su yüzünde tutabilen ISO 12402-3 ve daha a��r ki�iler için 275 N’luk ISO 12402-

isi bululullululululullululunununununnununununununununnmamamamamamamamamamamamassss�������������� ��������������arararararararararararaarttttttttt� ile) 
an ininininininininininnnnsasassasasasasasasassasas nnnnnnnnn�����������nnnn nnnnnnnnn yüyyüüyüyüyüyüyüyüyüyüyüyüy züzüzüzüzüzüzüzüzüzüzüzüzüzününnnnnnnnnnnnn  4444444444444445 de
ilererereeer iiiiii iii iii içiçiçiçiçiçiçiççiçiçiçinnnnn nn nnnnn 272727272727272727272727272 5555 55555 5555 N’N’N’N’N’N’N’N’N’NN luuuuuuuuuuuuk kkkkkk ISSSSSSSSSSSSSO 
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2 ceketler de bulunmal�d�r. 
o Her can yele�inde bir düdük, Marin tipi retro-reflective bant (gaz ile �i�en cinslerde ise 

son kullan�m tarihi belirtilmi�) olmal�d�r. Can yeleklerinin üzerinde yat�n veya sahibinin 
ad�n�n yaz�lm�� olmas� gerekir. 

o Harness, ki�i ba��na 1 tane bulunmal�d�r (ISAF Offshore Regulations 5.02’ye uygun). 
� F�rt�na yelkenleri 

o % 60’l�k ana yelken 
o F�rt�na floku 

�  “Denize-Adam-Dü�tü” 
o Her yatta denize adam dü�mesi ile ilgili, dümencinin kolayca eri�ebilece�i bir alarm 

dü�mesi bulunmal�d�r. 
o Bir adet hermess veya emniyet kemerinin ucunda geri çekme halat� tak�l� durumda 

bulunmal�d�r. 
� Sintine pompalar� 
 Elle kullan�lan, en az bir adet güvertede, bir adet de kamara içinde yedek sintine pompas� 

bulunmal�d�r. 
� ��aret fi�ekleri 

SOALS LSA III ‘e göre; 
o K�rm�z� para�üt LSA III 3.1            6 adet 
o K�rm�z� el me�alesi LSA III 3.2      4 adet 
o Portakal renkli LSAIII 3.3               2 adet 

� Yang�n söndürücüler  
o Makine dairesi için özel yang�n söndürücü (Yang�n söndürücülerin üzerinde son 

kullanma tarihleri bulunmal�d�r.) 
o En az 2 tane 2 kg.’l�k tozla çal��an yang�n söndürücü de�i�ik yerlerde bulunmal�d�r. 

Makine dairesi için özel yang�n söndürücü. (Yang�n söndürücülerin üzerinde son 
kullanma tarihleri bulunmal�d�r.) 

o 1 tane yang�n battaniyesi 
� Di�er güvenlik malzemeleri 

o El feneri  
o Teknedeki çaplar�na uygun tel veya rod kesici 
o Sis düdü�ü 
o Her kabinde bir adet el lambas� 
o B�çak (keskin, kuvvetli ve çabucak ele geçebilecek bir yerde ba�l� olmal�.) 
o Yedek dümen kolu 

� Di�er malzemeler 
o Pusula (���kl�) 
o Minimum 25 vatl�k hava raporlar�n� alabilecek durumda olan bir VHF radyo 
o 1 adet kerteriz pusulas� 
o Echo sounder ( derinlik ölçme cihaz�) 
o Barometre 
o Anemometre 
o Gerekli harita ve donan�mlar (Haritalar�n güncel olmas�na dikkat edilmedir.) 
o Delik t�kama içi kullan�lan konik akolar 

 


