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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 
 
Eğitim Kurulu Görev Talimatı: 

Eğitim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile atanır. 

Eğitim Kurulu 6 asil üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir sekreter seçer. 

Kurulun görev süresi Federasyon Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Ancak yenisi seçilene kadar eskisi 
görevine devam eder. 

Eğitim Kurulu Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. 

Eğitim Kurulunun Misyonu: Türkiye’de yelken sporu ve katılımcılarının kalite  ve sayılarını  denizcilik 
kültürü çerçevesinde artırmak. Uygulanan eğitim düzeyiyle Türkiye Yelken Federasyonu’nu Dünya’da yelken 
sporunu yönlendiren ülkeler arasında yer almak.   

Eğitim Kurulu’nun Vizyonu: Bilgi, teknoloji ve insan kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirirken  
yapılan işlere kurumsal kimlik kazandırmak. Paylaştıkça gelişen, sonraki nesillere aktarılabilir bir eğitim 
sistemi ve bilgi bankası oluşturmak. 

Bu misyon ve vizyon doğrultusunda herhangi bir önem sırasında olmamakla beraber Eğitim Kurulunun 
görevleri şunlardır; 
 
Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında öğreticilerin yetiştirilmesi ve gelişimi için kurslar 
ve eğitimler düzenlemek. 

Yelken okulları, kulüpler ve yelken merkezlerinin Türkiye Yelken Federasyonu TUYEP akreditasyonu alarak 
TUYEP programını uygulamalarına teşvik edip eğitim standartlarını yükseltmek ve denetlemek, 
 
Hakem, antrenör, yönetici, yarış sekretaryası görevlileri, gönüllü ve diğer elemanların yetiştirilmesi, 
geliştirilmesi için eğitim plan ve programları ile öğretim programlarını ve koşullarını hazırlamak, 
 
Eğitim malzemesi, kitap, broşür, dergi gibi eğitsel yayımlar ile cd, film vb. görsel yayınları sağlamak, 
hazırlamak, yabancı yayınları Türkçe’ ye çevirmek ve yayınlamak, 
 
Yetiştirme ve geliştirme standartlarını oluşturmak, sporcu, antrenör ve öğretici belgelerinde kademe 
uygulamasını başlatmak, 
 
Teknik Kurul ile birlikte kamp ve kliniklerin eğitim programlarını hazırlamak, 
 
Centilmenlik, sporculuk, fair play, çevre, denizcilik ve deniz kültürü eğitimlerini planlamak, 
 
Yelken Okulları, yelken kulüpleri ve yelken eğitimi veren şirketlerin açacağı kurslar için eğitim standartlarını 
oluşturmak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak, 
 
Dünya’da yelken sporundaki güncel gelişmeleri takip etmek, 
 
Diğer ülke federasyonlarının ve ISAF’ın eğitim programlarını incelemek, değerlendirerek ülkemizde 
uygulanabilecek kısımlarını yürürlüğe sokmak., 
 
Milli Eğitim Bakanlığı ve ISAF ile işbirliği imkanlarını araştırmak, 
 
Eğitim ile ilgili olarak antrenör ve diğer elemanların çalışmalarını izlemek ve 
bu çalışmaları rapor halinde Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak, 

Yelken sporcuları, aileleri, kulüp yöneticileri, antrenörleri ve yelken sporcularının gelişiminde rol alan diğer 
bireylere yönelik; sporcu gelişimi, beslenme, psikolojik ve pedagojik destek ve benzeri ihtiyacını gidermek 
üzere seminerler ve çalışmalar düzenlemektir. 


