
 

BAU Uluslararası Yelken Kulübü ve Yelkencilik Programları 
 
2007 yılında beş yelken sever BAU öğrencisi tarafından kurulan SailingBAU'nun 
üyeleri; ülkesine ve yelken sporuna akademik, sosyal ve sportif anlamda daha 
verimli bir şekilde hizmet edebilmek adına, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 
akredite edilen BAU Uluslararası Yelken Kulübü'nü de kurmuştur. Amacı ise 
yelkenciliği yaygınlaştırmak ve yelkencilik vasıtasıyla bireyleri olgunlaştırmaktır. 
 
Yelkencilik, yediden yetmişe her yaştan bireyin gerekli özveriyi sağladığı sürece 
rahatlıkla öğrenebileceği ve sürdürebilirliğini sağlayabileceği ender bir spor dalı ve 
yaşam tarzıdır.  
 
Sportif ve sosyal anlamda gelişime katkı sağlayan yelkencilik programları, BAU 
Uluslararası Yelken Kulübü tarafından hem pratik hem de teorik olarak planlanan 
kurslar çerçevesinde bireylere sunulmaktadır. 
Yelkenciliğin doğasına özgü olan ve bireylerin edinmesi gereken; özveri, takım 
çalışması, disiplin ve sorumluluk bilinci gibi kavramlar da eğitimler süresince 
kazanılır. 

• Temel Yelkencilik Programı (12 saat) 
 
Temel Yelkencilik Programı, yelkene ilk defa başlayacak herkes için 
uygundur.Teorik ve pratik olmak üzere 4 hafta toplam 12 saat olan bu 
program sayesinde her katılımcı, rüzgarı yelken aracılığıyla kontrol ederek, 
tekneyi bir noktadan diğer bir noktaya götürecek yeterliliğe ve beceriye sahip 
olacaktır.Temel yelkencilik programı Gorbon 6.20 Eğitim Teknesi ile 
gerçekleştirilecektir. 
Detaylı program aşağıdaki gibidir; 
 

1. Deniz kıyafetleri ve can yeleği tarifi,  
2. Denizci Düğümleri,  
3. Teknenin donanımları ve donatılması,  
4. Tekne motoru çalışma prensibi, 
5. Denize çıkış ve karadan ayrılma kriterleri, 
6. Rüzgar yönleri, 
7. Yelkenlerin fora edilmesi ve rüzgar yelken ilişkisi,  



 

8. Seyirler, Manevralar, 
9. Tekneyi tartma, 
10. Trapez, 
11. Teknenin ağırlık merkezi ve Hidrodinamik kuramlar, 
12. Yelken trimciliği ve dümenciliğin esasları, 
13. Denize adam düştü eğitimi (MOB), 
14. Pusula kullanımı, 
15. Yelkenlerin Mayna edilmesi, 
16. Yanaşma ve Teknenin toplanması. 

 
 

 
 

 

 
 



 

• KULLANILAN TEKNELER 
 
Gorbon 6.20 Eğitim Teknesi 



 

 
 

 



 

 
Farr 30 One-Design Yarış Teknesi 
 

 
 
 
 



 

• YELKENCİLİK PROGRAMLARI ZAMANLARI ve KONUMU 
 
Programlar haftanın yedi günü gerçekleşmekte ve yıl boyunca devam 
etmektedir. 

1. Sabah Grubu: 09: 00 – 12:00 
2. Öğlen Grubu: 12: 00 – 15:00 
3. Akşam Grubu: 15: 00 – 18:00 

 
 
Tüm kursiyerlerimizin, eğitimler başlamadan en az 15 dakika önce Kalamış 
Marina B7 Pontonunda olmaları gerekmektedir. Gecikilen veya bir gün 
önceden saat 16:00’a kadar haber verilmeden katılım sağlanmayan eğitimler 
iptal olmaktadır. Eğer haftasonu eğitimi alınıyor ise önceki Perşembe günü 
akşamüstü 16:00’a kadar katılamayacağı mazereti iletilmelidir. 

 
 

 


