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:
:
:
: Rüzgâr Sörfünün Temelleri (RS1) Kursu
: 1739 sayl Millî Eitim Temel Kanunu, 3308 sayl Meslekî
Eitim Kanunu, 5580 sayl Özel Öretim Kurumlar Kanunu,
Özel Öretim Kurumlar Yönetmelii, Özel Kurslar
Yönetmelii, 05.05.2005 tarih ve 24 sayl “Program
Çerçevesi”, Özel Teknelerin Donatm, Kayd ve
Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kiilerin
Yeterlikleri Hakknda Yönetmelik, 31.07.2002 tarih ve 24832
sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 14.06.2002 tarihinde
yürürlülüe giren Gemiadamlar Yönetmelii, Eitim ve
Snav Yönergesi (Deiik madde:12.01.2007/805 sayl
B.M.O)
: Bu programa yüzme bilen 7 ya ve üzerindeki bireyler
katlabilir.
: Bu program ile kursiyerlerin;
1. Rüzgâr sörfçülüünü, kullanlan parça ve ekipmanlar ile
birlikte tanmalar
2. Bordun yüzerlik prensibini kavramalar
3. Bord ve yelkenin parçalar ve çeitleri hakknda temel
bilgiler edinmeleri
4. Rüzgâr sörfçülüünde alnmas gereken güvenlik
önlemlerini teknikleri ve malzemeleri ile birlikte
tanmalar
5. Rüzgârn sörf üzerindeki etkisi hakknda bilgi edinerek
rüzgârn yönüne göre belirlenecek doru aç ve doru
pozisyonun önemini kavramalar
6. Gelgit ve güçlü akntlar tanmalar
7. Rüzgâr sörfçülüünde kullanlan ba çeitlerini,
ilevlerini ve kullanm alanlarn tanyarak belli bal ba
çeitleri ile ilgili uygulama becerisi kazanmalar
8. Rüzgâr sörfçülüünde kilit kullanmann önemini fark
etmeleri
9. Rüzgâr sörfünün seyre hazrlanmas srasnda karada
gerçekletirilen uygulamalar kuralna uygun olarak
yapabilmeleri
10. Rüzgâr sörfünün su üzerindeki seyri srasnda
gerçekletirilen uygulamalar kuralna uygun olarak
gerçekletirebilmeleri
beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASI LE LGL AÇIKLAMALAR
Rüzgâr sörfünü ve üzerindeki her türlü ekipman tanyan, sörfün seyir prensibini kavram, rüzgâr
sörfçülüünde gerçekletirilen her türlü temel eylemi usta nezaretinde (klavuz denetiminde)
yapabilme becerisi kazanm sörfçüler yetitirmeyi amaçlayan bu programn uygulanmasnda
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Program sürecinde, kuramsal konularla birlikte uygulama da yaplacaktr. “Kuramsal” ve
“Uygulamal” balklar altndaki konular, kendi içlerinde birbirinin ön art olacak ekilde
sralanmtr. Bu nedenle programn bu ana balklar altndaki sralamasnda yer deiiklii
yaplmayacaktr. Ancak uygun görüldüü takdirde uygulamal konular, kuramsal konularla
birlikte de verilebilir.
Uygulamal dersler sörf üzerinde yaplacaktr.
Uygulamal eitimlerde her 8 kursiyere Türkiye Yelken Federasyonu sertifikal 1 öretici veya
usta öretici görevlendirilmelidir.
Programn önemli bir bölümünün fiilî deneyimler olarak tasarlanmas nedeniyle eitime
balayan her kursiyere bir “log defteri (kayt defteri)” verilecektir. Kursiyerin bu deftere
kaydedecei deneyimleri, kendisine ileriki eitimleri sonucunda sertifika verilmesi için önemli
bir kaynak olarak kullanlacaktr.
Uygulamal dersler sörf üzerinde yaplacak ve kursiyerlere de aktif görevler verilecektir.
Kuramsal konularn öretiminde anlatm, soru-cevap, problem çözme, yaparak-yaayarak
örenme gibi yöntem ve tekniklerin yan sra snfta powerpoint sunumlar ile birlikte tartma,
beyin frtnas gibi kursiyer katlmn da esas alan interaktif öretim yöntem ve teknikleri de
kullanlacaktr. Ayrca çeitli bilgisayar programlarndan, animasyonlardan, videokasetler,
resimler ve benzeri araçlardan yararlanlacaktr.
Kurs esnasnda gerektiinde alannda uzman kiiler eitim ortamna davet edilerek
görülerinden yararlanlacaktr.
Kursta özellikle can güvenlii konusu üzerinde hassasiyetle durulacaktr.

PROGRAMIN SÜRES
Haftalk süre
: Günde 4 saat x 3 gün=12 ders saati
Toplam süre
: 12 ders saati
PROGRAM ÇERNN DAILIMI
KURAMSAL
A. RÜZGÂR SÖRFÜ BLGS
1. Koullara Uygun Ekipman Seçimi
2. Bordun Yüzerlilii ve Bord Seçimi
3. Bordun Parçalar
Bord Çeitleri
4. Yelkenin Parçalar
5. Yelken Çeitleri
B. GÜVENLK VE EKPMAN
1. Kiisel Güvenlik Teknikleri
2. Can Yelei
3. Karadan Denize Esen Rüzgârda Dikkat Edilecek Hususlar
4. Yardm Çarma
C. METEOROLOJ
1. Rüzgâr Yönü-Doru Aç
2. Hava Tahmin Kaynaklar
3. Bofor Çizelgesi
Ç. GELGT VE AKINTILAR

Güçlü Akntlar
D. BALAR
1. Camadan Ba
2. Kropi Ba
3. Kilit Kullanma
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UYGULAMA
A. KARA ÇALIMALARI
1. Yelkeni Kurmak ve Bordu Hazrlamak
2. Yelkeni ve Bordu Tamak
3. Denge Noktas
4. Temel ve Yol Alma Pozisyonu
5. Temel Dönü
6. Bord Üzerinde Durma
7. p Çekme Teknikleri
8. Yön Verme
B. DENZ ÇALIMALARI
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. Dönüler
a. Tramola
b. Kavança
9. Üçgen Parkurda Sörf
10. Kiisel Güvenlik Teknikleri
ÖLÇME VE DEERLENDRMEYLE LGL ESASLAR
Kurs bitiminde MEB Özel Kurslar Yönetmelii’nin ilgili maddesi uyarnca kuramsal ve
uygulamal konulardan ayr ayr snav yaplr. Her iki snavdan ayr ayr olmak üzere 100 (yüz)
puan üzerinden en az 50 (elli) puan alarak baarl olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilir.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖRETM ARAÇ VE
GEREÇLER
1. Simülatör
2. Bord
3. Yelken
4. Hava ve deniz koullarna uygun kyafet ve can yelekleri
5. amandra düzenei
6. Kurtarma botu
7. Rüzgâr ölçer
8. Rüzgâr çizelgesi
9. Seyirler tablosu
10. Çeitli uzunluklarda ipler
Eitim yaplacak yer
a. Uygulamal eitim yaplacak yerin; suda bulunan kursiyerleri rahatça gözetleyebilecek,
tehlikeli durumda olanlarn farkna varlp yardm gönderilebilecek bir yerde olmas ve takip
sistemi uygulanmas gerekir.
b. Kurs merkezinde, gerek gözetleme gerekse güvenlik salamak için kuvvetlice bir motorla
takviye edilmi bot hazr bekletilmelidir.
s ger
errekir
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ek
ir.
c. Kursiyerlerin ya ve arlklarna göre yeterli miktarda uygun bord bulunmas
gerekir.
Eitime çklacak olan bordlarn içinde bulunmas gereken materyal
a. Gövdeler iyi ve bakml olup delik, çatlak bulunmamaldr.
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Daggerbordlar yerlerine uymal, emniyetle balanabilmeli, güvenli bir ekilde kullanmaya
hazr olmaldr.
Direkler, darbesiz ve düzgün olmal; çabuk sökülüp taklabilecek düzene sahip olmaldr.
Bumbalar diree güvenli bir ekilde balanabilmeli ve gereinde klemp ile çabuk
çözülebilmelidir.
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