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Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü, 

Erişkin Denizcilik ve Yelkencilik Eğitim Faaliyeti 

 

Eğitim Programlarının Amacı 

Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü’nün bu programları düzenlemekteki amacı nitelikli denizciler yetiştirerek 

ülkemiz denizciliğine katkıda bulunmaktır.  

 

Eğitim Programlarının Niteliği 

Denizciliğe ve yelkenciliğe merak duyan her kişi başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar sunulan eğitim 

programlarından dilediğine katılarak denizcilik ve yelkencilik alanlarında kendisini geliştirebilir. Her eğitim 

programının içeriği katılımcı kişinin en yüksek verimi alması hedeflenerek hazırlanmıştır.  

Katılımcı kişi bu eğitim programları sayesinde emniyetli bir şekilde denizcilik ve yelkenciliği deneyebilir, 

öğrenip geliştirebilir veya mevcut bilgi seviyesini daha ileriye taşıyabilir. Programlanan eğitimler belirlenen 

süreler içerisinde teorik ve pratik olarak derslik ve tekne üzerinde uygulanır. Eğitim programı denizde emniyet 

kuralları çerçevesinde, katılımcı kişilerin yetkinliklerine ve seviyelerine uygun olarak devam eder.  

Eğitim programının öncesinde tarafınıza iletilecek bir form ile hakkınızda bilmemiz gereken fobi, alerji vb. 

durumların tespiti yapılacaktır. 
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Kimler Katılabilir 

 Denizciliği ve yelkenciliği tanımak isteyen kişiler 

 Denizciliği ve yelkenciliği öğrenmeyi amaçlayan kişiler 

 Mevcut denizcilik ve yelkencilik bilgilerini geliştirmek isteyen kişiler 

 Çalışanlarına şirket dışı aktivite programlamak isteyen şirketler 

 Bireysel veya ekip halinde yelken yarışlarına katılmak isteyen kişiler 

 Tekne sahibi olup denizcilik ve yelkencilik konularında eksiklerini tamamlamak isteyen kişiler 

 

Gerekli Ekipman 

Öncesinde deneyimi ve ilgili ekipmanı bulunmayan kişiler outdoor kıyafetleri ile katılabilirler.  

• Parmak uçları açık yelken eldiveni 

• Yağmurlu havalarda su geçirmez kıyafetler 

• Spor ayakkabı, yağmurlu havalarda su geçirmez ayakkabı 

• Güneşli havalarda güneşten koruyucu gözlük ve gözlük askısı, şapka vb. kıyafetler 

• Güneş kremi 

 

Lütfen ilk deneyiminiz için gereksiz ekipmanlar satın almayın. Denizcilik ve yelkenciliğiniz ilerledikçe 

ekipman ve donanım ihtiyaçlarınız oluşacak ve zaman içerisinde tamamlanacaktır. 

 

 

 

 

mailto:tuzlayelkenssk@gmail.com


 
 

TYSSK, TUZLA YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ 
Postane Mahallesi, Vakkas Sokak, No:2  
34940, Mercan, Tuzla, İstanbul                                                                    Mustafa Sakar        : 0-535-6853711 
e-mail: tuzlayelkenssk@gmail.com                                                             Olcay Öner Akıldız : 0-532-5961912 

 

Eğitim Ekibi 

Erişkin Denizcilik ve Yelken Eğitimi Komite Koordinatörü 

Mustafa Sakar 

2008 Yılında rüzgar sörfü ile yelkenle tanışmış, sonrasında yelkenli yatçılığa yönelmiştir. Eğitim sürecinin 

ardından  Marmaris, Bodrum, Çeşme İstanbul parkurlarında yelken yarışlarına katılmış, Marmaris-Süveyş 

Kanalı-Kızıldeniz, Patra-İzmir, Las Palmas-St.Lucia Atlas Okyanusu geçisi gibi seyirleri tamamlamıştır.  

Bu eğitim programlarında eğitmen görevi olmayıp, koordinasyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak 

çalışacaktır. 

Eğitmen  

Olcay Öner Akyıldız 

1984 Rize doğumlu olan Olcay Öner Akyıldız, denizcilik kariyerine 2000 yılında sınırlı makine zabiti stajyeri 

olarak başladı. Geçen süre içerisinde makine zabiti olarak 70 ten fazla gemi ve teknenin makine donatım ve 

seyir testlerinde görev aldı. 2008 yılına kadar devam eden uzak yol ticari gemi deneyiminin ardından 2004 

yılında tanıştığı yelkene yöneldi ve 2010 yılında Marmaris’e yerleşerek bir yelken okulu işletmeye başladı. 

Bu yelken okulu ile uzak yol yelken eğitimleri düzenleyerek Marmaris-İsrail, Marmaris-Malta, Marmaris-

Atina-Marmaris-Hırvatistan, Hırvatistan-İstanbul, İngiltere-Marmaris, Lizbon-İzmir, Marmaris-Süveyş 

Kanalı Geçişi, Kızıldeniz-Marmaris eğitim seyirlerini tamamlamıştır. Geçen bu süre içerisinde Marmaris ve 

Bodrum bölgelerinde düzenlenen 200 den fazla yarışa farklı tekneler ve ekipler ile katılmış, 72 adet farklı 

derecelerde kupa kazanmıştır. 

Denizcilik ve yelkencilik tecrübelerini 2012 yılında yazımına başladığı yelkenli yatçılık ve denizcilik isimli 

kitabında bir araya getiren Olcay Öner Akyıldız 2015 yılında Öykü Karabıyık ile hayatını birleştirerek  

İstanbul’a yerleşmiştir ve denizcilik faaliyetlerini İstanbul’da sürdürmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 

tarafından basımı gerçekleştirilecek kitabının çizim ve fotoğraf çalışmaları devam etmektedir.  
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Eğitim Teknesi 

Jeanneau marka, Sun Odyssey 32 modeli olan teknemiz programladığımız eğitimler için oldukça elverişli olup 

emniyet ve seyir ekipmanları bakımından yeterli donanıma sahiptir. Teknede mutfak, kamara ve tuvalet 

bulunmaktadır. 

 

Eğitim Programlarının İçeriği  

Programlar 7 farklı seviyede uygulanacaktır. 

 

1. Denizcilik ve yelken ile tanışma eğitimi 

2. Temel denizcilik ve yelken eğitimi 

3. Orta seviye denizcilik ve yelken eğitimi 

4. İleri seviye denizcilik ve yelken eğitimi 

5. Kurumsal ekip eğitimi 

6. Yarış ekibi eğitimi 

7. Kişiye özel eğitim 

 

 

1 – DENİZCİLİK VE YELKENCİLİK İLE TANIŞMA 

Bu program denizcilik ve yelkenciliği merak eden fakat kendine uygun olup olmadığını deneyerek tecrübe 

edinmek isteyenler için hazırladığımız eğitim programıdır. Bu eğitim programında temel denizcilik ve yelken 

eğitimi programı hakkında hızlandırılmış bir müfredat uygulanır. Program  1 saati teorik 3 saati pratik olmak 

üzere toplamda 4 saatlik bir eğitimden oluşmaktadır. Bu programın ardından dileyen kişiler temel denizcilik 

ve yelkencilik  eğitimine devam edebilirler. 
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2- TEMEL DENİZCİLİK VE YELKENCİLİK EĞİTİMİ 

Bu eğitim programı denizcilik ve yelkenciliği öğrenerek deneyimlemek isteyen katılımcıların temel seviyede 

bir yeterliliğe ulaşmasını amaçlayarak  hazırladığımız programdır. Toplamda 4 gün ve 16 saatten oluşan eğitim 

programının her gününde ilk bir saat teorik geri kalan 3 saat ise pratik olarak uygulanacaktır. Uygulanan 

eğitimin ardından amaçlanan başarının tespiti için bir sınav yapılacaktır. Eğitimin içeriğini oluşturan konu 

başlıkları aşağıda sunulmuştur. 

 İNSAN VE DENİZ 

 YELKENLİ YATÇILIK 

 YELKENLİ TEKNE KISIMLARI 

 MAKİNE  

 DENİZDE EMNİYET - 1 

 DENİZDE HABERLEŞME -1 

 SEYİR 

 GEMİCİLİK VE TEKNE KULLANMA – 1  

 YELKEN SEYRİ 

 DENİZCİLİK METEOROLOJİSİ - 1 
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3- ORTA SEVİYE DENİZCİLİK VE YELKEN EĞİTİMİ 

Bu eğitim programı temel denizcilik ve yelken eğitimini tamamlayan katılımcıların seyir tecrübelerini 

çoğaltırken denizcilik yeterliliklerini arttırmaları için hazırladığımız programdır. Katılımcılar bu programda 

temel programın içeriğinden ayrı olarak aşağıdaki konuları işleyeceklerdir. Orta seviye denizcilik ve 

yelkencilik programı temel seviye eğitimi ile aynı zaman planlamasına sahiptir. 

 TEKNE SAHİBİ OLMAK 

 DENİZDE EMNİYET - 2  

 YELKEN SEYRİ – 2 

 DENİZDE HABERLEŞME - 2 

 DENİZDE YAŞAM 

 LİMAN İŞLEMLERİ 

 TEMEL DENİZ HUKUKU  

 GEMİCİLİK VE TEKNE KULLANMA – 2  

 DENİZ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE 

 TEKNEDE BAKIM, ONARIM VE TUTUM 

 TEKNEDE TEMİZLİK VE DÜZEN 

  DENİZDE İLK YARDIM 
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4 – İLERİ SEVİYE DENİZCİLİK VE YELKEN EĞİTİMİ 

Bu eğitim programında ise önceden işlenen bütün konular ile ilgili tecrübe kazanmaya yönelik pratikler 

yaparken aşağıdaki ileri seviye konular işlenecektir. 

 UZAK YOL SEYİR DÜZENİ 

 GECE SEYRİ 

 VARDİYA TUTMA DÜZENİ 

 İLERİ NAVİGASYON 

 DENİZCİLİK METEOROLOJİSİ – 2  

 MAKİNE SİSTEMLERİ VE ARIZALARI 

 ACİL DURUM SENARYOLARI 

 TEKNENİN FIRTINAYA GÖRE DONATILMASI 

 FIRTINA ŞARTLARINDA YELKEN SEYRİ 

 TEKNEDE BESLENME VE PRATİK YEMEKLER 

 TEKNEYİ TERK ETME PROSEDÜRÜ 

 

5 – KURUMSAL EKİP EĞİTİMİ 

Kurumsal ekip eğitimi programında firmaların çalışanlarına yönelik hazırladığımız programdır. Ekip ruhunu 

yakalamanın en iyi yollarından birisi olan yelkenciliğin olumlu etkilerini kullanarak çalışanlarınızın 

motivasyonlarını yükseltmeyi amaçlayan bu eğitim diğer seviye eğitimleri ile aynı içeriğe ve zaman 

planlamasına sahiptir. 
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6 -  YARIŞ EKİBİ EĞİTİMİ 

Yarış ekibi kurmaya veya yarış ekibinin bir üyesi olmaya yönelik hazırladığımız bu program özel olarak yarış 

yelkenciliğini ve yarış koşullarını ele almaktadır. Bu eğitim programı da diğer eğitimler ile aynı zaman 

planlamasına sahiptir.  

 YARIŞ TEKNESİ DONANIMI 

 YARIŞ EKİBİ OLMAK 

 YARIŞ PARKURLARI 

 YARIŞ KURALLARI 

 YARIŞ STARTI 

 YARIŞ TRİMLERİ 

 

 

7 – KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM 

Bu program tekne sahibi olup denizcilik ve yelkencilik konularında eksiklerini tamamlamak isteyen kişilere 

özel tek kişilik eğitim programıdır. Kişiye özel eğitimin içeriği katılımcının taleplerine göre 

düzenlenmektedir. Bu eğitim katılımcının isteğine göre kendi teknesinde veya eğitim teknemizde 

gerçekleştirilecektir. 
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