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KURUMUN ADI :  
KURUMUN ADRES� :  
KURUCUSUNUN ADI :  
PROGRAMIN ADI : Rüzgâr Sörfünün Temelleri (RS1) 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� Resmî 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 7 ya� ve üzerindeki bireyler 
kat�labilir.  

PROGRAMIN AMAÇLARI : Bu program ile kursiyerlerin; 
1. Rüzgâr sörfçülü�ünü, kullan�lan parça ve ekipmanlar� ile 

birlikte tan�malar� 
2. Bordun yüzerlik prensibini kavramalar� 
3. Bord ve yelkenin parçalar� ve çe�itleri hakk�nda temel 

bilgiler edinmeleri 
4. Rüzgâr sörfçülü�ünde al�nmas� gereken güvenlik 

önlemlerini teknikleri ve malzemeleri ile birlikte 
tan�malar� 

5. Rüzgâr�n sörf üzerindeki etkisi hakk�nda bilgi edinerek 
rüzgâr�n yönüne göre belirlenecek do�ru aç� ve do�ru 
pozisyonun önemini kavramalar� 

6. Gelgit ve güçlü ak�nt�lar� tan�malar� 
7. Rüzgâr sörfçülü�ünde kullan�lan ba� çe�itlerini, 

i�levlerini ve kullan�m alanlar�n� tan�yarak belli ba�l� ba� 
çe�itleri ile ilgili uygulama becerisi kazanmalar� 

8. Rüzgâr sörfçülü�ünde kilit kullanman�n önemini fark 
etmeleri 

9. Rüzgâr sörfünün seyre haz�rlanmas� s�ras�nda karada 
gerçekle�tirilen uygulamalar� kural�na uygun olarak 
yapabilmeleri  

10. Rüzgâr sörfünün su üzerindeki seyri s�ras�nda 
gerçekle�tirilen uygulamalar� kural�na uygun olarak 
gerçekle�tirebilmeleri 

beklenmektedir. 
 

PROGRAMIN UYGULANMASI �LE �LG�L� AÇIKLAMALAR 
Rüzgâr sörfünü ve üzerindeki her türlü ekipman� tan�yan, sörfün seyir prensibini kavram��, rüzgâr 
sörfçülü�ünde gerçekle�tirilen her türlü temel eylemi usta nezaretinde (k�lavuz denetiminde) 
yapabilme becerisi kazanm�� sörfçüler 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. 
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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 sörf üzerinde yap�lacakt�r. 
4. Uygulamal� e�itimlerde her 8 kursiyere Türkiye Yelken Federasyonu sertifikal� 1 ö�retici veya 

usta ö�retici görevlendirilmelidir.  
5. 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. 

6. Uygulamal� dersler sörf üzerinde yap�lacak ve kursiyerlere de aktif görevler verilecektir. 
7. 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.  

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

9. Kursta özellikle can güvenli�i konusu üzerinde hassasiyetle durulacakt�r. 
 

PROGRAMIN SÜRES� 
 Haftal�k süre : Günde 4 saat x 3 gün=12 ders saati  
 Toplam süre : 12 ders saati  
 

PROGRAM �ÇER���N�N DA�ILIMI
KURAMSAL 

 

A. RÜZGÂR SÖRFÜ B�LG�S� 
 1. Ko�ullara Uygun Ekipman Seçimi 

2. Bordun Yüzerlili�i ve Bord Seçimi 
3. Bordun Parçalar� 
 Bord Çe�itleri 
4. Yelkenin Parçalar� 
5.  Yelken Çe�itleri 

B. GÜVENL�K VE EK�PMAN 
 1. Ki�isel Güvenlik Teknikleri 
 2. Can Yele�i 
 3. Karadan Denize Esen Rüzgârda Dikkat Edilecek Hususlar  
 4. Yard�m Ça��rma 
C. METEOROLOJ� 
 1. Rüzgâr Yönü-Do�ru Aç� 

2. Hava Tahmin Kaynaklar� 
3. Bofor Çizelgesi 

Ç. GELG�T VE AKINTILAR 
 � Güçlü Ak�nt�lar 
D. BA�LAR 
 1. Camadan Ba�� 
 2.  Kropi Ba�� 
 3. Kilit Kullanma 
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UYGULAMA 

 

A. KARA ÇALI�MALARI 
 1. Yelkeni Kurmak ve Bordu Haz�rlamak 
 2. Yelkeni ve Bordu Ta��mak 
 3. Denge Noktas� 
 4. Temel ve Yol Alma Pozisyonu 
 5. Temel Dönü� 
 6. Bord Üzerinde Durma 
 7. �p Çekme Teknikleri 
 8. Yön Verme 
B. DEN�Z ÇALI�MALARI 
 1. �skota Çekmek 
 2. Temel Pozisyon 
 3. Denge Noktas� 
 4. Yol Alma Pozisyonu 
 5. Yelkeni Kullanarak Borda Yön Verme 
 6. Orsa Seyri  
 7. Apaz ve Pupa Seyirleri 
 8. Dönü�ler 
  a. Tramola 
  b. Kavança 
 9. Üçgen Parkurda Sörf 
 10. Ki�isel Güvenlik Teknikleri 
 

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� 
1. Simülatör 
2. Bord 
3. Yelken 
4. Hava ve deniz ko�ullar�na uygun k�yafet ve can yelekleri 
5. �amand�ra düzene�i 
6. Kurtarma botu 
7. Rüzgâr ölçer 
8. Rüzgâr çizelgesi 
9. Seyirler tablosu 
10. Çe�itli uzunluklarda ipler 
E�itim yap�lacak yer  
a. Uygulamal� e�itim yap�lacak yerin; suda bulunan kursiyerleri rahatça gözetleyebilecek, 

tehlikeli durumda olanlar�n fark�na var�l�p yard�m gönderilebilecek bir yerde olmas� ve takip 
sistemi uygulanmas� gerekir. 

b. Kurs merkezinde, gerek gözetleme gerekse güvenlik sa�lamak için kuvvetlice bir motorla 
takviye edilmi� bot haz�r bekletilmelidir. 

c. Kursiyerlerin ya� ve a��rl�klar�na göre yeterli miktarda uygun bord bulunmas� gerekir. 
E�itime ç�k�lacak olan bordlar�n içinde bulunmas� gereken materyal 
a. Gövdeler iyi ve bak�ml� olup delik, çatlak bulunmamal�d�r. 
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b. Daggerbordlar yerlerine uymal�, emniyetle ba�lanabilmeli, güvenli bir �ekilde kullanmaya 
haz�r olmal�d�r. 

c. Direkler, darbesiz ve düzgün olmal�; çabuk sökülüp tak�labilecek düzene sahip olmal�d�r. 
ç.  Bumbalar dire�e güvenli bir �ekilde ba�lanabilmeli ve gere�inde klemp ile çabuk 
 çözülebilmelidir. 
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