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Tuyep Nedir?
TYF – ISAF (Uluslararası Yelken Federasyonu) işbirliği ile oluşturulmuş, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından 2010 yılında oluşturulmuş Türkiye Ulusal Yelken Eğitim
Programı’dır. Tuyep’in amacı ülkemizdeki yelken alt yapı eğitimine uluslararası
standart getirmek, yelken sporu yapmak isteyen herkese işin inceliklerini kaliteli
bir aktarımla öğretip bu sporu sevdirmek olup asla performans odaklı değildir.
2010 yılından bu yana Türkiye’de TUYEP Programının uygulaması ile ulaştığı kalite
ve standartlar 2014 yılı ekim ayında Uluslar Arası Yelken Federasyonu tarafından
(ISAF) denetlenerek Dünya standartlarında eğitim verdiğine dair akreditasyon
aldı. Böylelikle Türkiye Yelken Federasyonu Dünya’da yelken eğitim programı,
ISAF tarafından onaylanan 11. Federasyon oldu.
Tuyep programı Türkiye’de yelken, rüzgar sörfü, uçurtma sörfü gibi sporların
eğitim standartlarını ve müfredatlarını belirleyen programdır. 4 disiplinde uygulanmaktadır,
• Yelkenli Yatçılık
• Dingi Yelkenciliği
• Rüzgar Sörfü
• Uçurtma Sörfü
Bu kategorilerde sporu öğrenmek isteyen bir kişi TUYEP programını uygulayan
bir yelken merkezine başvurarak standardize edilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından onaylanmış bir eğitim görebilmektedirler.
TUYEP programını uygulamak isteyen bir yelken kulübü veya spor şirketi TYF’ye
başvuru yaparak bir denetimden geçtikten sonra ve belirli kriterleri yerine getirerek
TUYEP Akreditasyonu alabilir.
TUYEP Akreditasyonu Almanın Ne Avantajları Var?
Dünya’da yelken sporunun en yaygın olduğu, yelkende başarı gösteren ülkeler
ele alındığı zaman, hemen hemen hepsinin yelken sporunu öğretmek için bir
ulusal programları, sistemleri olduğunu görüyoruz. Bu programları sayesinde
ülkelerinde yelken eğitiminin standartlarını belirleyip, yelkeni tabana yaymak için
sistematik bir çalışma yapmaları mümkün oluyor. Günümüzde imalat sektöründen
hizmet sektörüne kadar her alanda bir standardizasyon ve kalite kontrol sistemi
mevcuttur. İnsanlar bir ürün alacakları zaman o ürünün iyi bir ürün olduğuna karar
vermek için ya marka tanınırlığına yada kalite standardına bakarlar.
Türkiye’de bir senede yaklaşık 75,000’i aşkın kişinin bir kurumdan, dingi, yat,
rüzgar sörfü, ve uçurtma sörfü ile ilgili bir eğitim aldığı tahmin ediliyor. Yelken

öğrenmek isteyen bir kişinin, yelken eğitimini alacağı kurum ile ilgili
edinebileceği bilgiler, kurumun kendisi hakkında yaptığı olumlu tanıtımlar
veya o kurumdan eğitim almış bir kişinin yönlendirmesi ile sınırlıdır.
Dolayısıyla eğitim kurumlarının kalite ve standartları hakkında tarafsız bir fikir
edinebilmek ancak o kurumu denetleyen tarafsız bir kurum var ise mümkün
olur. Bir yelken kulübü veya sportif şirketin Türkiye Yelken Federasyonu
tarafından belirlenen TUYEP standartlarına uygun görülüp Akreditasyona layık
bulunması bu ‘tarafsız ve olumlu’ fikrin beyanıdır. TUYEP programının
Uluslararası yelken federasyonu tarafından Dünya standartlarında bir yelken
eğitim programı olarak onaylanmı olması da programı daha güçlü kılan bir
etkendir. TUYEP akreditasyonu sayesinde yelken eğitimi almak isteyen bir kişi,
eğitim alacağı kurumun bir üst kurum tarafından denetlendiğini ve kalite
kontrolünden geçtiğini bilir ve daha bilinçli bir tercih yapabilir. Akreditasyon
alan bir yelken eğitim merkezi TUYEP kapsamında verdiği eğitimlerini
tanıtırken, veya eğitimin sonunda verdiği sertifikalarda TUYEP’in ismini ve
logosunu kullanabilir. Böylelikle standartlara uygun bir eğitim verdiğini
deklare eder.
Tuyep akreditasyonu alan bir yelken merkezi veya kulüp eğitimlerinin
öncesinde katılımcıların bilgilerini TYF’ye gönderir. TYF’de katılımcılara eğitim
esnasında oluşabilecek kazalara karşı 3.şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırır.
Eğitimin neticesinde katılımcılardan başarılı olanlar kendilerine tahsis edilen
kişisel log numaraları ile beraber TYF’ye bildirilir ve kayıt altına alınır. Katılımcı
başladığı yelken eğitimine başka bir kurumda devam etmeye karar verirse ve
o kurum da TUYEP programını uyguluyorsa katılımcı eğitime hiç vakit
kaybetmeden kaldığı yerden devam edebilir, çünkü eğitimin hangi
aşamasında olduğu TUYEP sertifikası sayesinde bilinecektir.

Akreditasyon Başvuruları
Bir eğitim kurumunun, (kulüp, veya sportif şirket) TUYEP programını
uygulayabilmesi için Türkiye Yelken Federasyonu tarafından akredite olması
gerekmektedir. Akreditasyon prosedürü aşağıdaki gibidir;
• İlgili kurum veya kuruluş TUYEP akreditasyonu için Türkiye Yelken
Federasyonu’na egitim@tyf.org.tr adresinden veya 0212 270 40 81’e
faks yolu ile başvuru için müracaat eder.
• Başvurunun alınmasını takiben TYF ilgili kurum veya kuruluşa gerekli
bilgileri, akreditasyon kriterlerini ve formları iletir.
• Formları eksiksiz olarak doldurup, kriterleri yerine getirdiğini taahhüt
eden kurum veya kuruluş TYF’ye durumu bildirir, onay aldıktan sonra
akreditasyon ücretini yatırıp dekontu TYF’ye iletir.

• Başvuru, taahhütname ve dekontun TYF tarafından alınmasını takiben
ilgili kurum veya kuruluş ile ortaklaşa bir denetim tarihi belirlenir.
• TYF tarafından yetkilendirilmiş denetmen ilgili kurum veya kuruluşa
bilfiil giderek TUYEP standartlarında olduğunu kontrol eder.
• Denetmenin raporu neticesinde TUYEP standartlarına uygun bulunan
kurum veya kuruluşa Türkiye Yelken Federasyonu tarafından TUYEP
Yetki Belgesi düzenlenerek taraflarına iletilir.
• TUYEP Yetki belgesi alan kurum veya kuruluşlar belge düzenlenme
tarihinden 1 yıl sonra tekrar denetimden geçerek standartlara uygun
operasyon yaptıkları kontrol edilerek Yetki belgeleri vize edilir.
• Türkiye Yelken Federasyonu TUYEP Yetki belgesi almış bir kurum veya
kuruluşu standartları kontrol etmek amaçlı herhangi bir zaman haber
vermeksizin denetleyebilir. Kurum veya kuruluşun yeterli seviyede
olmadığı tespit edilirse durumun ciddiyetine göre ihtar verilir veya
yetki belgesi iptal edilebilir.

Taahütname
Tuyep Akreditasyonlu yelken merkezlerinin eğitim, emniyet ve diğer
hususlardaki standartları,
Akredite olan yelken merkezleri aşağıdaki hususlara uymalıdır.
A1) Eğitimler TYF belgeli öğreticiler tarafından tam donanımlı ve denetimden
geçmiş teknelerde/ ekipmanlar ile verilmelidir.
A2) Eğitim merkezinde tüm eğitimlerin ve teknelerin sorumluluğunu kabul
edecek bir kişi tayin edilmelidir. Geçerli ve yeterli TYF öğretici belgesi olan
bir kişi eğitim standartlarının kontrolünü, ve öğrencilerin sorumluluğunu
alacaktır.
A3) Başvurulan akreditasyon kategorisinin uygulama hususları çerçevesinde
eğitim düzenlemek (yelkenli yatçılık, dingi, rüzgar sörfü, uçurtma sörfü)

Genel Hususlar;
B1) Yelken merkezi eğitim verdiği alanlardaki riskleri belirleyecek, ve bu
risklerin asgari düzeyde tutulması için geliştirilen stratejiler belirtilecektir.
Merkezde çalışan öğreticiler de bu prosedürlerin yazıldığı belgeyi kabul
ettiklerini belirtip imzalayacaktır.
B2) Yelken merkezi, ticari statüsüne uygun gerekli yasal sorumluluklarını
yerine getirmek için gerekli işlemleri yapmaktan ve 3. şahıs mesuliyet

sigortalarını yapmaktan mesuldür. Yelken merkezinin yasal uygunsuzluğundan
veya aksaklığından TYF sorumlu tutulamaz.
B3) Meydana gelen veya gelebilecek kazaların raporlaması yapılacaktır. Bu
raporlarda benzer kazaların engellenmesi için alınan önlemler de
belirtilmelidir. Hayati tehlike oluşturan kazalar TYF ve diğer ilgili mercilere 24
saat içerisinde bildirilmelidir.
B4) Merkezin reklam ve tanıtım belgeleri dürüst ve doğru bilgiler içermelidir.
B5) Eğitim başlamadan önce katılımcılar bir form doldurmalı; acil durumda
iletişim kurulacak yakınlarının bilgilerinin ve varsa sağlık sorunlarının
bildirildiği bu form karada acil durumda yardımcı olabilecek bir kişi tarafından
saklanmalıdır.
B6) Eğitimlere katılım ve iptal şartları açık ve net olmalıdır. Eğitimde
kullanılacak malzeme, can yeleği v.b. ekipmanları kimin temin edeceği
belirtilmelidir.

Tekneler,
C1)Yelkenli Yatlar kayıtlı oldukları ülkenin ticari denize elverişlilik şartlarını
yerine getirecek ve TYF’nin şart koştuğu ekipmanları taşıyacak, belirlenen
kurallara uyacaktır. Bunlar gerekli olan asgari ekipmanlardır, istenirse başka
ekipmanlar da eklenebilir.
C2)Yelkenli Yatçılık eğitimlerinde can yeleği ve emniyet kayışı kullanımı ve
şartları açıkça belirlenecektir.
C3) Yelkenli Yatçılık için teknede bulunan emniyet ve acil durum
ekipmanlarının bakımı ve servisi yaptırılacaktır.
C4) Tekne veya ekipmanlarda oluşabilecek hasar, bakım ve onarımın düzenli
yapılması için bir sistem oluşturulmalıdır.
C5) Denize çıkmadan önce öğrencilere çalışmanın içeriğini ve emniyet
prosedürlerini anlatan bir brifing yapılmalıdır.
C6) Tekneler ve diğer ekipmanlar temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü
olmalıdır.
Öğreticiler
TYF eğitimlerini verecek öğreticiler aşağıdaki husulara uymalıdır
D1) Geçerli ve yeterli TUYEP belgesi sahibi olmak.
D2) TYF Yelken Öğretici/ Eğitmen Talimatı’na mutlak surette uymak.
D3) Yelkenli Yatçılık için kısa mesafe telsiz operatörü belgesine sahip olmak.
D4) Yelken eğitimi vermelerine mani olacak ciddi bir sağlık sorunu olmamak.
D5) Öğretici/Eğitmenler mevcut sertifikalarını ve ehliyetlerini ilgili
talimatlarına göre yenilemelidirler.

Diğer Hususlar;
E1) Her kademede kurslar başlamadan evvel verilecek kursların kademesi,
katılımcıların isim, soyadı, vatandaş kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyeti ve
kendilerine verilen kitapçıkların numaralarını bir liste (ek A) halinde TYF İstanbul
Bürosu‘na (egitim@tyf.org.tr) bildirilecektir.
E2) Her kademe kurs bittikten sonra kurslarda başarılı olanların isimleri bir liste
halinde TYF İstanbul Bürosu’na (egitim@tyf.org.tr) bildirilecektir.
E3) TUYEP ‘in adı, logosu, eğitimleri, sertifikaları yetkisiz ve izinsiz kullanılmayacaktır.
TUYEP Akreditasyonu için başvuran kulüp veya merkezler, her yıl Yönetim Kurulu
kararı ile ilan edilen TYF Hizmet Bedelleri Tarifesi’nde belirtilen ilgili sınıfa ve yıla ait
akreditasyon ücretini hesaba yatırdıktan sonra denetimden geçerler. Denetim neticesinde
TUYEP standartlarına uygun bulunan kulüp veya merkezlere TUYEP Yetki belgesi
düzenlenerek taraflarına TUYEP başlangıç kiti gönderilir ( Yetki Belgesi, Tuyep bayrağı,
1 adet log book, örnek sertifika, logo kullanım şartları v.b.)
Bu taahhütname’de ve eklerindeki belirtilmiş olan şart ve hususlara uyacağımızı
beyan ve taahhüt ederiz.
Yelken Merkezi Bilgileri:
…………………………………………………………………..
Sorumlu Ki i Bilgileri:……………………………………………………….

İmza:

Tarih:

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TUYEP AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU
TYF tanınırlığı için başvuran yelken merkezleri formdaki renkli alanların
tamamını denetleme zamanından önce doldurmalıdır.

YELKEN MERKEZİ BİLGİLERİ

Yelken Merkezinin İsmi:
Faaliyet Göstereceği Yerin Adresi:

Tel No:

Fax:

e-posta:
Web adresi:
Sorumlu Eğitmen:
Yönetici:

Akreditasyon
Kategorisi

YELKENLİ YATÇILIK
RÜZGAR SÖRFÜ

DİNGİ
UÇURTMA SÖRFÜ

Yukarıda bilgileri yazılı yelken eğitim merkezinin sorumlu kişisi olarak, bu merkezin;
Türkiye Yelken Federasyonu'nun TUYEP Akreditasyon için belirlediği şart ve koşulları
yerine getireceğini taahhüt ederim.
İmza:

İsim:

Tarih:

Denetlemeyi Yapan Tarafından Doldurulacaktır...
Denetlemenin Yapıldığı Yer:
Eğitim Tekneleri/ Ekipmanlarının Devamlı Bulunduğu Mevkii:
Yapılan denetlemeler sonucunda yukarıda bilgileri yazılı olan yelken merkezinin ve
ekipmanlarının TYF-TUYEP standartlarına uygun olduğu tespit edilmiş olup, programın
uygulanması için gerekli donanım, ekipman ve personele sahip olduğu belirlenmiştir.
İmza:

İsim:

Tarih:

