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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 

YELKEN ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN TALİMATI 
 
Birinci Bölüm 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
Madde 1.Bu Talimatın amacı; Ülkemiz karasularını kapsayan denizler ve iç sularda rüzgar gücü ile 
hareket eden araçlarla yapılan Dingi Yelkenciliği; yelkenle yapılan yatçılık; Rüzgar Sörfü gibi 
sporların geliştirilmesi, toplumda yaygınlaştırılması, sporcu sayısının arttırılması  amacıyla, Gerçek 
ve Tüzel kişiler ile, Yelken Kulüplerince kurulmuş ve kurulacak olan Yelken Sporu Eğitim Tesisleri 
bünyesinde Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında eğitim verecek Öğretici/ 
Eğitmenlerin eğitim programları ile bu programların uygulayacak Öğretici/Eğitmenlerle ilgili 
işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 
  
Kapsam 
Madde 2.Bu Talimat;Yelken Kulüpleri bünyesinde veya Gerçek ve Tüzel kişilerce kurulmuş ve 
kurulacak olan Yelken Sporu Eğitim Tesislerinde, emniyetli ve uluslararası normlara uygun eğitim 
verilebilmesi için, Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) eğitim organizasyonlarında görev 
alacak her kademedeki öğretici/eğitmenlerin, yetkilendirilme, denetlenme ve terfi usul ve esaslarını 
kapsar.  
 
Dayanak 
 
Madde 3- Bu Talimat , 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun ek 9 ncu maddesi,14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve 
Statüsü ile 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye 
Yelken Federasyonu Ana Statüsüne; 15.10.1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
“Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği” ile bu Yönetmeliğin 2nci maddesine değişiklik 
getiren 15.10.2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümlerine ve 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış “Türkiye Ulusal Yelken Eğitim 
Programı” (TUYEP)’e  dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
 
Madde 4- Bu Talimatta geçen; 
 
Federasyon : Türkiye Yelken Federasyonunu 
ISAF : Uluslararası Yelken Federasyonunu 
Yönetim Kurulu :Yelken Federasyonu Yönetim Kurulunu 
Eğitim Kurulu : Yelken Federasyonu Eğitim Kurulunu 
Öğretici/Eğitmen : Katıldığı Öğretici/Eğitmen kursunda başarılı olarak yetki belgesi alan,yelken 
sporuna yeni başlayan,her yaştaki kişilere, kademesinin yetki alanı çerçevesinde Türkiye Ulusal 
Yelken Eğitim Programının (TUYEP) öğretilmesinde yardımcı olan, kişiyi, 
Öğretici/Eğitmen Belgesi: Her kademedeki Öğretici/Eğitmen yetiştirme kursları sonunda hak 
kazanılan TYF onaylı Belgeyi, 
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Eğitim Programı : Her kademedeki Öğretici/Eğitmen yetiştirme kursları,geliştirme seminerleri ve 
klinikleri ile bu programdaki dersleri,  
 
 
İkinci Bölüm 
 
Eğitim Faaliyetleri 
 
Madde 5.1 –Öğretici/Eğitmen eğitimleri,  
Her kademede Öğretici/Eğitmen Yetiştirme  kursları ve diğer eğitim faaliyetleri 
(Seminer,Panel,Konferans,ve Klinikler), Federasyon Başkanlığınca Yelken sporu ile ilgilenen kamu 
ve özel kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak düzenlenir. 
Bu konuda ISAF, diğer Ulusal Federasyonlarla ve ISAF’ca tavsiye edilen kuruluşlarla işbirliği 
yapılarak, Uluslararası nitelikte Öğretici/Eğitmen eğitimleri düzenlenecektir. 
 
Madde 5.2- Öğretici/Eğitmen kurs,seminer ve klinikler ile kademe yükseltme eğitimlerine 
katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği katılım payı alınır. 
 
Öğretici/Eğitmen Kademeleri 
 
Madde 6- Öğretici/Eğitmen kademeleri                                                                                         
a) Dingi Öğreticisi/Eğitmeni (D4)  :         D1- D2 kademe kurslarda görev yaparlar                                                                                                     
b) Yelkenli Yatçılık Öğreticisi/Eğitmeni (YY5)          YY1- YY2 kademe kurslarda görev yaparlar                                                                                
c) Rüzgar Sörfü Öğreticisi/Eğitmeni (RS4)             RS1, - RS2 kademe kurslarda görev yaparlar 
d) Uçurtma Sörfü Öğreticisi/Eğitmeni (KB4)           KB1- KB2  kademe kurslarda görev yaparlar 
e) Dingi Usta Öğreticisi/Eğitmeni (D5)        D1 – D4 kademe kurslarda görev yaparlar 
f) Yelkenli Yatçılık Usta Öğreticisi/Eğitmeni (YY6)   YY1 – YY4 kademe kurslarda görev yaparlar 
g) RS Usta Öğreticisi/Eğitmeni (RS5)                    RS1 – RS4 kademe kurslarda görev yaparlar                                                                                                      
h) Uçurtma Sörfü Usta Öğreticisi/Eğitmeni (KB5)    KB1- KB4  kademe kurslarda görev yaparlar 
i) Dingi Şef Öğreticisi/Eğitmeni (D6)          D1 – D5 kademe kurslarda görev yaparlar 
j) Yelkenli Yatçılık Şef Öğreticisi/Eğitmeni (YY7)     YY1 – YY6 kademe kurslarda  
k)  RS Şef Öğreticisi/Eğitmeni (RS6)          RS1 – RS5 kademe kurslarda görev yaparlar 
l) Uçurtma Sörfü Şef Öğreticisi/Eğitmeni (KB6)       KB1- KB5  kademe kurslarda görev yaparlar 
OSR Kategori 4 açıklamasına uymayan teknelerde verilecek eğitimlerde Dingi Öğretici Belgesi 
aranacaktır. 
 
Yelken Öğretici/Eğitmen olma şartları 
 
Değişik kademelerde Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır: 
 
Madde 6.1- “ D4 DİNGİ ÖĞRETİCİSİ/EĞİTMENİ”                                                                                                                                    
a) En az 18 yaşında olmak, 
b) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak, 
c) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl,yarışmalardan 
men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
d) Taksirli suç dışında,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye 
kullanmaya,dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya 
kaçakçılık,devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl  ve daha 
fazla ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,                        
e) TYF Eğitim Kurulunca açılacak D4 Dingi Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılmak ve 
yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak. 
 
Madde 6.2-“D5 DİNGİ USTA ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN”  
a) En az 20 yaşında olmak,                                                                                                               
b) TYF onaylı D4 Kursu belgesine sahip olmak, 
c) D4 Dingi Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az iki yıl görev yapmış olmak, 
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d) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl,yarışmalardan 
men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
e) Taksirli suç dışında,,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye 
kullanma,dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık,devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,5 yıl ve daha fazla  ağır hapis veya 
hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 
f) TYF Eğitim Kurulunca açılacak D5 Dingi Usta Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılmak ve 
yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak.  
 
Madde 6.3-“D6 DİNGİ ŞEF ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN” 
a) En az 25 yaşında olmak, 
b) TYF onaylı D5 Kursu belgesine sahip olmak, 
c) D5 Dingi Usta Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak, 
d)   Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir 
yıl,yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
e)   Taksirli suç dışında,zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya 
kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla  
ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 
f)   TYF Eğitim Kurulunca açılacak D6 Dingi Şef Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılmak ve 
yapılacak sınav sonucunda başarı sertifikası almak.  
 
Madde 6.4- “ YY5 YELKENLİ YATÇILIK ÖĞRETİCİSİ/EĞİTMENİ”                                                                                                                                    
a) En az 18 yaşında olmak,     
b) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak, 
c) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl,yarışmalardan 
men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
d) Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye 
kullanmaya, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, 
devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl  ve daha fazla ağır 
hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,                        
e) TYF Eğitim Kurulunca açılacak YY5 Yelkenli Yat Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılmak 
ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak. 
 
Madde 6.5-“YY6 YELKENLİ YATÇILIK USTA ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN”  
a) En az 21 yaşında olmak,                                                                                                               
b) TYF onaylı YY5 Yelkenli Yatçılık Kursu sertifikasına sahip olmak, 
c) YY5 Yelkenli Yatçılık Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az iki yıl görev yapmış olmak, 
d) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl,yarışmalardan 
men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
e) Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, 
devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla  ağır hapis 
veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 
f) TYF Eğitim Kurulunca açılacak YY6 Yelkenli Yatçılık Usta Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna 
katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak.  
 
Madde 6.6-“YY7 YELKENLİ YATÇILIK ŞEF ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN” 
a) En az 25 yaşında olmak, 
b) TYF onaylı YY6 Kursu sertifikasına sahip olmak, 
c) YY6 Usta Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak, 
d)   Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, 
yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
e)   Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya 
kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla  



25.02.2013 

ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 
f)   TYF Eğitim Kurulunca açılacak YY7 Yelkenli Yatçılık Şef Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna 
katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak.  
 
Madde 6.7- “ RS4 RÜZGAR SÖRFÜ ÖĞRETİCİSİ/EĞİTMENİ”                                                                                                                                    
a) En az 18 yaşında olmak, 
b) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak, 
c) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan 
men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
d) Taksirli suç dışında, zimmet,ihtilas, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanmaya, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, 
devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl  ve daha fazla ağır 
hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,                        
e) TYF Eğitim Kurulunca açılacak RS4 Rüzgar Sörfü Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılmak 
ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak. 
 
Madde 6.8-“RS5 RÜZGAR SÖRFÜ USTA ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN”  
a) En az 20 yaşında olmak,                                                                                                               
b) TYF onaylı RS4 Kursu sertifikasına sahip olmak, 
c) RS4 Rüzgar Sörfü Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az iki yıl görev yapmış olmak, 
d) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl,yarışmalardan 
men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
e) Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,inancı kötüye 
kullanma,dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık,devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,5 yıl ve daha fazla  ağır hapis veya 
hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 
f) TYF Eğitim Kurulunca açılacak RS5 Rüzgar Sörfü Usta Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna 
katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak.  

 
Madde 6.9-“RS6 RÜZGAR SÖRFÜ ŞEF ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN” 
a) En az 25 yaşında olmak, 
b) TYF onaylı RS5 Kursu sertifikasına sahip olmak, 
c) RS5 Dingi Usta Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak, 
d)   Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir 
yıl,yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
e)   Taksirli suç dışında,,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye 
kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık,devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla  ağır hapis veya 
hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 
f)   TYF Eğitim Kurulunca açılacak RS6 Rüzgar Sörfü Şef Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna 
katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak.  
 
Madde 7- “ KB4 UÇURTMA SÖRFÜ ÖĞRETİCİSİ/EĞİTMENİ”                                                                                                                                    
a) En az 18 yaşında olmak, 
b) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak, 
c) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan 
men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
d) Taksirli suç dışında, zimmet,ihtilas, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanmaya, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, 
devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl  ve daha fazla ağır 
hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,                        
e) TYF Eğitim Kurulunca açılacak KB4 Uçurtma Sörfü Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna 
katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak. 
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Madde 7.1-“KB5 UÇURTMA SÖRFÜ USTA ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN”  
a) En az 20 yaşında olmak,                                                                                                               
b) TYF onaylı KB4 Kursu sertifikasına sahip olmak, 
c) KS4 Uçurtma Sörfü Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az iki yıl görev yapmış olmak, 
d) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, 
yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
e) Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,inancı kötüye 
kullanma,dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık,devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,5 yıl ve daha fazla  ağır hapis veya 
hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 
f) TYF Eğitim Kurulunca açılacak KB5 Uçurtma Sörfü Usta Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna 
katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak.  

 
Madde 7.2-“KB6 UÇURTMA SÖRFÜ ŞEF ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN” 
a) En az 25 yaşında olmak,  
b) TYF onaylı KB5 Kursu sertifikasına sahip olmak, 
c) KB5 Uçurtma Sörfü Öğreticisi /Eğitmeni olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak, 
d) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir 

yıl,yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
e) Taksirli suç dışında,,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye 

kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya 
kaçakçılık,devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha 
fazla  ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş 
olmak, 

f) TYF Eğitim Kurulunca açılacak KB6 Uçurtma Sörfü Şef Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna 
katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak.  

 
 
Madde 8-Değişik kademelerde Öğretici/Eğitmen ünvanlarının kazanılması için usuller 
 
a) Öğretici/Eğitmen: 
Öğretici/Eğitmen olma şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle Federasyon Eğitim Kurulu 
tarafından düzenlenen eğitime katılmak için başvururlar. 
1) Başvuru ve aday Bilgi Formu (ek A ) 
2) Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet renkli fotoğraf 
3) Nüfus Kayıt Örneği (TC Kimlik numarası ihtiva etmelidir) 
4) Öğrenim Belgesi (fotokopisi) 
5) Amatör Denizci Belgesi (fotokopisi)  
6) Savcılıktan alınacak Adli Sicil Belgesi (Onaylı aslı) 

   7) Varsa Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi 
 
Kurs sonucu yapılan sınavları başaranlar, Yelken Federasyonu Başkanlığınca verilecek kademesine 
uyan Öğretici/Eğitmen Belgesi almaya hak kazanırlar. 
 
Belgeler, Kayıt Defteri (Log book)  
 
Madde 9-Değişik kademelerdeki kursları başarı ile tamamlayanlara TYF Eğitim Kurulunca, 
kademelerine uyan ve yeterliliklerini belirten TYF Belgesi verilir. 
 
Madde 10-Her Öğretici/Eğitmen, TYF den bir adet Kayıt Defteri (Log-book) almak ve aldığı ve 
alacağı tüm eğitimler ile her kademedeki zorunlu iş tecrübesi ile seyir mili (sadece yelkenli yatçılık 
dalında geçerlidir) bilgilerini bu Kayıt Defterine (log-book)’a işletmek ve ait olan merciden 
onaylatmak mecburiyetindedir. 
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Gelişim Semineri 
 
Madde 11- İkinci Bölümde belirtilen kurs ve seminerlere ek olarak Federasyon Eğitim Kurulunca 
gelişim maksatlı eğitimler, panel ve klinikler düzenlenebilir. . 
 
Öğretici/Eğitmen Belgelerinin vize usulü 
 
Madde 12- Öğretici/Eğitmen Lisansları  2 yılda bir Mart ayı içinde,Federasyon tarafından belirlenmiş 
vize bedelini ödemek kaydıyla vize edilir,vize şartları aşağıdaki gibidir: 
a) Son bir yıl içinde veya halen çalıştığını belgelemek 
b) (ve/veya) Son bir yıl içinde açılmış olan her hangi bir öğretici/eğitmen eğitimine katılmış olmak, 
c) Federasyonca tesbit edilen vize ücretini yatırdığını gösteren makbuz/dekont ibraz etmek. 
d) Vizeler, Kayıt Defteri (log-book) üzerinde yapılır.  
 
Belgelerini üstüste 2 Kez (4 yıl) vize ettirmeyen Öğretici/Eğitmenlerin belgeleri, Eğitim Kurulunun 
önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla süresiz olarak askıya alınır, 
Bu durumdaki Öğretici/Eğitmenlerin Belgelerinin yeniden geçerli sayılabilmesi için sahip olduğu 
kademesinin gelişim  seminerine katılarak başarılı olması gerekmektedir. 
 
Öğretici/Eğitmen Belgelerinin Geçersiz Sayılması 
 
Madde 13-Federasyon Disiplin Talimatı ve Sporla  ile ilgili yayınlanan  Ceza Yönetmeliklerine 
göre,üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan 
Öğretici/Eğitmenlerin Belgeleri Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz sayılır. Bu Talimatın 6 
nci maddesinde belirtilen Öğretici/Eğitmen kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi 
birini Öğretici/Eğitmen Belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini 
taşımadığı Öğretici/Eğitmen Belgesi verildikten sonra anlaşılan kişilerin Belgeleri Federasyon 
Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz sayılır.  
 
Sınav ve Değerlendirme 
 
Madde 14- Her kademedeki eğitimler sonunda katılımcılar eğitim programında yer alan bütün 
derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır: 
a) Program başlangıcında konu ile ilgili yazılı ve pratik test yapılır. Testte başarılı olamayanlar 
kursların devamına katılamazlar. 
b)  Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü/uygulamalı yapılır, ilgili dersin öğreticisi 
tarafından değerlendirilir. 
c)Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı 
olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması 
zorunludur. 
d)Dingi, Rüzgar sörfü ve Uçurtma Sörfü Eğitim programında yer alan dersler bir 
bütünlük arzettiğinden, ders başarısı yerine kurs başarısı söz konusu olup, başarısız 
olanlar aynı kursun / seminerin tamamını tekrar almak zorundadırlar.  
e)Yelkenli Yatçılık kursunda başarısız olanlar ise başarısız oldukları dersler için TYF 
tarafından ileri bir tarih de yapılacak Yeniden Değerlendirme Sınavlarına (Bütünleme) 
katılabileceklerdir. 
 
Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı 
 
Madde 15-Öğretici/Eğitmen eğitimleri sınavlarının değerlendirme sonuçlarına, sınav sonuçlarının 
yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar başvurudan itibaren 30 gün 
içerisinde Eğitim Kurulunca sonuçlandırılır.  
 
Devam Zorunluluğu 
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Madde 16- Kurs/Seminere mazeretsiz katılmayanların ilişikleri kesilir. 
 
Yurt Dışından Alınan Öğretici/Eğitmen  Belge veya Lisanslarının Denkliği 
 
Madde 17-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup, ülkemizde Öğretici/Eğitmenlik 
görevi yapmak isteyen kişilerin başvurmaları halinde Yurt dışından alınan konusu ile ilgili tüm eğitim 
belgelerinin,çalışma referanslarının bu Talimatta belirtilen kademelere göre denkliği; Eğitim Kurulu 
teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile kişinin durumuna uyan Öğretici/Eğitmen 
Belgesine bağlanır. Bu husus Kayıt Defterine (log-book’a) işlenir. 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Hüküm Bulunmayan Haller 
 
Madde 18-Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta ilgili hüküm 
bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Eğitim Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı  ile 
sağlanır. 
 
Geçici Madde 1 –Bu Talimatın süre koşulu getiren  6.2.c; 6.5.c, 6.8.c, 7.1c ve 7.2c maddeleri, 2011 
ve 2012 yıllarında uygulanmaz. 
Geçici Madde 2 – Bu talimatın 6.3c, 6.6c ve 6.9c maddelerindeki sürelerin uygulanması 2011 ve 
2012 yılları için Federasyon Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.  
 
Yürürlük ve Yürütme 
 
MADDE 19 – Bu Talimat Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak GSGM ve FEDERASYON web 
sayfalarında ilanı ile yürürlüğe girer. 
 
Madde 20-Bu Talimatı Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.  
 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 


