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PROGRAMIN AMAÇLARI

:
:
:
: Yelkenli Yat Yarçl (YY4) 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 Resmi 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, “Yelkenli Yatçln Temelleri (YY1)”,
“Yelkenli Gezi Yatçl (YY2)” ve “Üst Düzey Yelkenli
Yatçlk (YY3)” kurslarndan herhangi birini baar ile
tamamlayarak Türkiye Yelken Federasyonu Sertifikasna
sahip olanlar katlabilir.
: Bu program ile kursiyerlerin;
1. Yelkenli yatta kullanlan salma ve arma türlerini ilevleri
ile birlikte tanmalar
2. Aero-dinamik kuramn kavramalar
3. Tekne ve armann yar öncesi rotaya ve havaya göre
trimini planl bir ekilde yapmalar
4. Tekne ve armann arzalarn tanmalar
5. Tespit edilen arzalar, nedenine göre doru yöntem ve
araç ve gereç kullanarak giderme becerisi kazanmalar
6. Yelkenli yat yarçl ile ilgili snflama, kural ve
teknikleri tanmalar
7. Yelken cinslerini tanyarak yelkende kullanlan kuma,
kesimini ve birletirilmesi hakkndaki temel bilgileri
edinmeleri
8. Yelkenin tamiri ile ilgili uygulama becerisi kazanmalar
9. Gelgit ve akntlarn zaman, yönü ve etkileri hakknda
edindii bilgiler eliinde doru uygulama becerileri
kazanmalar
10. Yar disiplini içerisinde ekip ruhuyla hareket ederek ve
yardmlaarak çalmann kurallarn örenmeleri
11. Yarlarda görev alan elemanlarn görevlerini tanmalar
12. Yelkenli yatn yara hazrlanmas ile ilgili uygulamalar
yardm almadan yerine getirmeleri
13. Yelkenli yatn, yarta motor ile seyri srasnda
gerçekletirilen uygulamalar yardmsz yerine getirme
becerisi edinmeleri
14. Yelkenli yatn, yarta yelken ile
ille seyri srasnda
s
lar yyardm
aarrdm al
aalmadan
alm
lm
maadan yerine
gerçekletirilen uygulamalar
r
getirme becerisi kazanmalar
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15. Ba ve halatlarla ilgili uygulamalar güvenli bir ekilde
yapmalar
16. Gece ve gündüz seyirlerini yardmsz ve kuralna uygun
olarak gerçekletirme becerisi kazanmalar
beklenmektedir.
PROGRAMIN UYGULANMASI LE LGL AÇIKLAMALAR
Yelkenli yat yarçl ilgili her türlü bilgi, i ve ilemi çok iyi bilen ve gerektiinde çok iyi
öretebilecek kadar uzmanlam, bütün ekibin sorumluluunu yüklenebilecek usta yat yarçlar
yetitirmeyi amaçlayan bu programn uygulanmasnda;
1. Bu program, uygulama arlkl bir programdr. Yelkenli yat yarlarnda her seviyede
eitilmi elemana ihtiyaç olduu düünülerek,”Yelkenli Yatçln Temelleri”, “Yelkenli
Gezi Yatçl” ve “Üst Düzey Yelkenli Yatçlk” sertifikalarna sahip herkes katlabilir.
Program baar ile tamamlayanlar katldklar snfn yarçs olurlar.
2. Programda “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.
3. Uygulamal dersler tekne üzerinde yaplacak ve kursiyerlere de aktif görevler verilecektir.
4. Uygulamal eitimlerde kullanlacak eitim teknesi 10 m’den küçükse Türkiye Yelken
Federasyonu (TYF) sertifikal 2 usta yarç öretici, 10 m’den büyükse 8 kursiyere Türkiye
Yelken Federasyonu sertifikal 2 usta yarç öretici görevlendirilmelidir. Yardmc
kullanmak öreticiye braklmtr.
5. Uygulamal eitimler srasnda rüzgâr 5 boforu geçerse, her boy teknede en az 8 kursiyere
TYF sertifikal 2 usta yarç öretici ve 1 yardmc öretici görevlendirilmelidir. Yardmc,
en az hizmet verdii kurstan sertifikal olanlarn arasndan, usta yarç öretici tarafndan
seçilebilir. Usta öreticinin gerek gördüü durumlarda yardmc, teknenin güvenli kullanm
için kendisine yardm eder. Usta öretici, bir konuya açklk getirmek isterken yardmc
öreticiden yardm alabilir.
6. Konular ilenirken gerektiinde alannda uzman kiiler dershane ortamna davet edilerek
görülerinden yararlanlacaktr.
7. Kursiyerin daha önceki eitimleri srasnda deneyimlerini kaydetmeye balad “log defteri”,
bu eitim srasnda da kullanlmaya devam edilmelidir.
8. Kursta özellikle can güvenlii ve çevre temizlii konularnda hassasiyetle durulacaktr.
PROGRAMIN SÜRES
Haftalk süre
: Günde 6 saat x 6 gün=36 ders saati
Toplam süre
: 36 ders saati
Toplam sürenin en az 1 günü (6 ders saati) gece seyri olarak uygulanr.
PROGRAM ÇERNN DAILIMI
KURAMSAL
A. DENZCLK
1. Yelkenli Yat Salma Türleri
2. Yelkenli Yat Armalar-Türleri
3. Aerodinamik Kuram
4. Tekne/Arma Bakm ve Onarm
5. Yarçlk
6. Yar Türleri
7. Yar Rotas Türleri
8. Start Hazrlk Teknikleri
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9. Yar Kurallar (SAF)
10. Yelken Cinsleri, Kesimleri, Kullanlan Kumalar, Yaptrmalar
11. Yelken Tamiri, Dikilmesi ve Yaptrlmas
B. GELGT VE AKINTILAR
1. Gelgit Zamanlar, Yönleri ve Yatlar çin Etkileri
2. Yöresel Akntlar
3. Boazlarda Akntlar
UYGULAMA
A. YELKENL YATIN HAZIRLANMASI
1. Hava Raporlarnn, Rotann ve Rota ile lgili Yakn Noktalarn ncelenmesi
2. Güvenlikle lgili Hazrlklar
a. Can yeleklerinin kontrolü
b. aret fieklerinin kontrolü
c. Sis düdüünün kontrolü
ç. Epirp sisteminin kontrolü
d. Can salnn kontrolü
e. Seyir fenerlerinin kontrolü
f. Tavan kapaklarnn kontrolü
g. Lumbozlarn kontrolü
. Szdrmazlk kontrolü
3. Motor Yakt Kontrolleri
a. Ya devreleri
b. Su soutma devreleri (yedek propeler)
c. Su ve mazot depolarnn doluluk kontrolü
4. Gemicilikle lgili Hazrlklar
a. Palamar ve skotalarn gözden geçirilmesi
b. Usturmaçalar, harnes, direk ve armakontrolleri
c. Seyir fenerlerinin kontrolü
ç. Hizmet botunun hazr edilmesi
5. Yelkencilikle lgili Hazrlklar
a. Ana yelken, flog ve balonlarn kontrolü
b. Camadan vurmas
c. Iskotalarn kontrolü
ç. Makaralarn yalanmas
6. Dier Hazrlklar
a. Formaliteler ve gerekli resmî evraklarn hazrlanmas
b. Bölüüm ve vardiyalarn tespiti
c. Kadroya göre tedarikleme
ç. çme suyu kontrolü
d. Yemek düzeni
e. Teknenin neta edilmesi
B. MOTOR SEYRNDE UYGULAMA BECERLER
1. Dümen Tutma
a. Rüzgârl sularda dümen tutma
b. Akntl sularda dümen tutma
c. Dalgal sularda dümen tutma
ç. S sularda dümen tutma
2. Bow Thruster
3. Pervane
4. Jeneratörler
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5.
6.

Demir
Demir Atma
a. Derinlik ve zemin bilgilerini deerlendirme
b. Kaloma tespiti
c. Demirin serilmesi
ç. Kontrollü kaloma verilmesi
d. Alarga durma
e. Demir taklmasna kar çareler
8. Halatlar
a. Nerelerde kullanlr?
b. Teknenin halatla balanma çeitleri
9. Vinçler ve Vinçlerin Yelken D Kullanm
10. Irgatlar
11. Hizmet Botu
12. Temel Manevralar
a. Aborda olma
b. Avara olma
c. Kçtankara
ç. Batankara
d. Rüzgar altnda yaplan manevralar
e. Rüzgar üstünde yaplan manevralar
f. Demirden yardm alarak yaplan manevralar
g. Halattan yararlanlarak yaplan manevralar
. Karaya oturmu teknenin kurtarlmas
h. Yedeklenme
. Denize adam dümesi
C. YELKEN SEYRNDE UYGULAMA BECERLER
1. Seyre Çkmadan Önce Yaplacak Durum Deerlendirmesi
2. Seyir Yönleri
3. Orsa Seyirleri
a. Tekneyi tanma
b. Düzgün bir dorultuda seyir yapmak
c. Orsa çeken trimler
ç. Orsadan kaçan trimler
4. Rota Seyirleri
a. Dar apaz
b. Geni apaz
c. Pupa seyirleri
ç. Pupa trimleri
5. Manevralar
a. Tramola
b. Kavança
c. 180 derece dönüleri
ç. Rüzgâr alt ve rüzgâr üstü durumlarda rhtmdan ayrlma
d. Rhtma balanma
6. Yelkene Çkarken Giyim
7. Tekne Trimleri
a. Limanda yaplan trimler
b. Seyre göre yaplacak trimler
8. Güvenlik Elemanlarnn Kontrolü
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9.
10.
11.
12.

Denize Adam Dümesi
Sert hava hazrlklar
Camadan Vurma
Yar Yelkencilii
a. Yar öncesi durum analizleri
b. Tahmin edilen havaya göre direk ve arma trimleri
c. Parkurun incelenmesi
ç. Yerel artlarn tespiti
d. Balonlar
i.
Balon çeitleri
ii. Balonlarn baslp mayna edilmesi
iii. Balon elleme
iv. Balon lastikleme
v. Balon katlama ve bakm
vi. Balonlarn cinslerine göre hava trimleri
vii. Balon basma ve mayna etme kararlarn etkileyen unsurlar
13. Dümen Tutmak
a. Sert, orta ve hafif havalarda yaplacak seyre göre dümen tutma
b. Dümenci ile ekibin uyumu
c. Taktisyenin rolü
ç. Dalgasna oturma
14. Manevralar
a. Balon ile yaplacak manevralarn fark
b. Ekip çalmalar
15. Yelken Deitirmeler
a. Genoa deitirmeler
b. Balon deitirmeler
16. Frtna flou taklmas ve trimi
17. Hasarl teknelerle seyir
a. Krk direkle seyir
b. Krk dümenle seyir
c. Salmas krk tekne ile seyir
ç. Su alan tekne ile seyir
d. Devrilen tekne ile seyir
18. Modern Tekneler
a. Hareketli Salmallar
b. Hareketli Salmallarn Manevralar
19. kinci Ön Dümen (Ön Salma)
Ç. BALAR VE HALATLAR
1. zbarço Ba
 Tek elle izbarço balamak
2. Anele Ba: Nerede ve Nasl Kullanlr?
3. Sancak Ba: Nerede ve Nasl Kullanlr?
4. Camadan Ba: Nerede ve Nasl Kullanlr?
5. Halatlarn Birbirine Balanmas
6. Halat leri
a. Halat çmasnn korunmas
b. Piyan ba
c. Scak kapama
ç. Halat örme
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i. ki halatn eklenmesi
ii. Kasa yaplmas
d. Zincire halat balama
e. Bossa vurmak
f. El incesi
g. Halat atmak ve almak
. Halat roda etmek
7. Iskota çeitleri
a. Polyester skotalar
b. Örgüsüz klfl skotalar
c. Ön gerilmeli (esnemeyen) skotalar
8. Palamar Halatlar (Örgülü esneyen halatlar)
D. GECE VE GÜNDÜZ SEYRLER
1. Navigasyon Kaytlarnn Tutulmas
2. Liman Giri ve Çklar çin Hazrlk (Balama ve Ayrlma)
3. Vardiyalarn Düzenlenmesi ve Gece Görevlerinin Datm
ÖLÇME VE DEERLENDRMEYLE LGL ESASLAR
Bu kurs takm halinde ve ekip içi i birlii ve uyum salanmas için hazrlanm olduundan
kursiyerler bireysel olarak snava tabi tutulmazlar. Ancak kurs sonunda takm halinde yaplacak
uygulamal snav ile deerlendirme gerçekletirilir. Deerlendirme bireysel ve MEB Özel Kurslar
Yönetmeliinin ilgili maddesine göre yaplr. Deerlendirme sonucu baarl olan kursiyerlere
“Kurs Bitirme Belgesi” verilir ve daha önce aldklar TYF sertifikalarnn yanna “Yarç” terimi
ilave edilir. Bu durumda;
“Yelkenli Yatçln Temelleri (YY1)” sertifikasna sahip olanlarn sertifikalar “Yelkenli
Yatçln Temelleri ve Yarç”;
“Yelkenli Gezi Yatçl (YY2)” sertifikasna sahip olanlarn sertifikalar “Yelkenli Gezi
Yatçl ve Yarç”,
“Üst Düzey Yelkenli Yatçlk (YY3)” sertifikasna sahip olanlarn sertifikalar ise “Üst
Düzey Yelkenli Yatçlk ve Yarç”
ekline dönütürülür.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖRETM ARAÇ VE
GEREÇLER
A. YAYINLAR
1. ISAF Offshore Special Regulations (Baslm bir kopyas ve ilaveler ksmndaki G ksm)
2. ISAF RRS (Yelken Yar Kurallar)
3. Uluslararas Denizde Çatmay Önleme Tüzüü ve Devletin Yol Hakk Kurallar
4. Admiralty Summary of Notices to Mariners (NP 247)
5. IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue) Manual Or Manual
For Small Craft (In Preparation)
6. ALRS ( Admiralty List of Radio Signals), Say 5 GMDSS (NP 285)
7. SOLAS ( Safety of Life At Sea Convention) Consolidated Edition
8. International Life-Saving Appliance ( LSA) Code
9. TYUEP COMPAS-SARSAT
10. ALRS (Radyo Sinyallerinin Listesi)
11. SOLAS (Safety of Life At Sea Convention)
B. ARAÇ VE GEREÇLER
1. Gerekli harita ve donanmlar
2. aret flamalar ve tehlike bayra
3. Çeitli boylarda halatlar
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Çeitli boylarda ipler
EPIRB ve SART cihazlar
Can kurtarma iaretleri tablosu
Bilgisayar animasyonlar
Konularla ilgili VCD ve videolar
Bilgisayar

C. UYGULAMALI ETMLERDE KULLANILACAK ETM TEKNESNDE
BULUNMASI GEREKEN DONANIM VE ÖZELLKLER
x Radar reflektörü
x Vardavela telleri
o 8.5m’den küçük teknelerde en az 3 mm
o 8.5 – 13 metre aras teknelerde en az 4 mm
o 13 m’den büyük teknelerde çap 5 mm’lik kalnlklarda olacak (ISAF OSR 3.14.6d)
o Güvertenin yükseklii minimum 60 cm olacak ekilde, teknenin etrafnda frdolay
monte edilmi olmaldr. Test için iki vardavela dikmesi (stanchions) ortasndan tellere
50 N’luk (Newton) bir kuvvet tatbik edildiinde, 50 mm’den fazla esnemelidir (ISAF
OSR 3.14.2.a)
x Harness balantlar: Harness kullananlarn, harnessin ucundaki kancay rahatça takarak
teknede hareket edebilmesini hedefleyerek kiinin güvenliini salayacak olan donanmdr.
skele ve sancakta boydan boya balanr. Ayrca havuzdan kamarann giriine kadar olan
bölüme balanmaldr.
x Demirler
o Ba demiri yedek demiri olmaldr.
o Arlklar, zincir çaplar, ilave halatlar ve yedek demirin en az 15 metrelik zinciri
kontrol edilmelidir (ISAF OSR 4.06.1).
x Güverte kapaklar:
o Su szdrmaz bir ekilde kapanp kapanmadklar, açld zamanki ölçüleri (acil
durumda bir elemann çkp çkmayaca) ve üzerinin kayganl kontrol
edilmelidir.
x Kamara girileri
o Kamara girileri zeminden belli bir yükseklikte olmal ve cock-pit’te oluacak
zemin sularnn kamara içerisine girmesine müsaade etmemelidir. Giriteki
kapaklar ve sürgüler kapand zaman emniyetli bir ekilde su szdrmazl
olmaldr.
x Can sallar
o Kapasiteleri, tekne mürettebat ve kursiyerlerin saysna uygun olmaldr
o Üzerinde damgal son kontrol tarihleri bulunmaldr.
o Solas B’ye ve ISAF Part II’ye veya ISO 9650 Part I’e uygun olmaldr.
o Teknede nerede olduklarna dikkat edilmelidir. GRP olanlar güverte üstünde
stoklanmaldr. Çanta tipi ise güverte üstünde kolay ulalabilecek yerde olmaldr.
x Can yelekleri
o Teknedeki eleman says kadar can yelei (o bölgede servisi bulunmas art ile)
bulunmaldr. En az 150 N yüzdürme kuvveti, itii zaman insann yüzünü 45
derecelik aç ile su yüzünde tutabilen ISO 12402-3 ve daha ar kiiler için 275
N’luk ISO 12402-2 ceketler de bulunmaldr.
o Her can yeleinde bir düdük, Marin tipi retro-reflective bant (gaz ile ien cinslerde
ise son kullanma tarihi belirtilmi) olmaldr. Can yeleklerinin
yelekleri
riiniin üzerinde
rini
ü eerrinde yatn
üz
ya veya
sahibinin adnn yazlm olmas gerekir.
Offfs
fsho
ho e Regulations
hore
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Reegguullatio
aattio
ions 5.02’ye
o Harness, kii bana 1 tane bulunmaldr (ISAF Offshore
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uygun).
x Frtna yelkenleri
o % 60’lk ana yelken
o Frtna floku
x “Denize-Adam-Dütü”
o Her yatta denize adam dümesi ile ilgili, dümencinin kolayca eriebilecei bir alarm
dümesi bulunmaldr.
o Bir adet hermess veya emniyet kemerinin ucunda geri çekme halat takl durumda
bulunmaldr.
x Sintine pompalar
Elle kullanlan, en az bir adet güvertede, bir adet de kamara içinde yedek sintine pompas
bulunmaldr.
x aret fiekleri
SOALS LSA III’e göre;
o Krmz paraüt LSA III 3.1
6 adet
o Krmz el mealesi LSA III 3.2 4 adet
o Portakal renkli LSAIII 3.3
2 adet
x Yangn söndürücüler:
o Makine dairesi için özel yangn söndürücü (Yangn söndürücülerin üzerinde son
kullanma tarihleri bulunmaldr).
o En az 2 tane 2 kg’lk tozla çalan yangn söndürücü deiik yerlerde bulunmaldr.
Makine dairesi için özel yangn söndürücü. (Yangn söndürücülerin üzerinde son
kullanma tarihleri bulunmaldr.)
o 1 tane yangn battaniyesi
x Dier güvenlik malzemeleri
o El feneri
o Teknedeki çaplarna uygun tel veya rod kesici
o Sis düdüü
o Her kabinde bir adet el lambas
o Bçak (keskin, kuvvetli ve çabucak ele geçebilecek bir yerde bal olmal.)
o Yedek dümen kolu
x Dier malzemeler
o Pusula (kl)
o Minimum 25 vatlk hava raporlarn alabilecek durumda olan bir VHF radyo
o 1 adet kerteriz pusulas
o Echo sounder ( derinlik ölçme cihaz)
o Barometre
o Anemometre
o Gerekli harita ve donanmlar (Haritalarn güncel olmasna dikkat edilmedir.)
o Delik tkama içi kullanlan konik akolar

9/9

