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 1988'den ber aktf eğtm ve servslerne devam eden Gökova Yelken Akadems, Sayın 
Cumhur Gökova önderlğnde yaklaşık 9,000 mezunuyla, Türkye'nn en köklü özel yelken 

eğtm veren kuruluşlarından br tanesdr.  TUYEP kapsamında Türkye Yelken 
Federasyonu Tarafından tahss edlen, Türkye'nn tek YY7 belgesn de bünyesnde 

barındırır. 

Dershaneler, eğtm malzemeler, emnyet malzeme envanter le kurallara uygun
br şeklde hzmet vermekte olan okulumuz,

Uluslararası platformda en esk ve en kaltel denzclk federasyonu olan  ISSA 2015 
teftşn geçmş ve Avrupa ISSA EĞİTMEN EĞİTİM MERKEZİ seçlmştr.

ISSA ( Internatıonal Saılıng Schools Assocıatıon). Profesyonel kaptanlık belgeler ISSA 
onaylıdır.

Üç kademeden oluşan amatör eğtmler ve belgeler, Internatıonal Yacht Traınıng 
Academy onaylıdır. Üçüncü kademe belgey tedark eden kmseler, dünyanın her yernde 

tekne kralayablr ve de kend teknelern kullanablrler.
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Internatıonal Competent Crew
Bu belge s�z�n den�z term�noloj�s�ne, den�zc�l�ğe ve tekne kullanmaya 
hak�m b�r m�ço olduğunuzu belgeler.

Ÿ Temel yelken eğ�t�m�
Ÿ Den�zc�l�k term�noloj�s�
Ÿ Sey�rler
Ÿ Rüzgarlar
Ÿ Düğümler
Ÿ Manevralar
Ÿ ’Den�ze adam düştü’ manevrası
Ÿ Teknede yaşam

Internatıonal Flotılla Skıpper
Bu belge �le Flot�lla Charter’larda kend� teknen�n�z�, l�der b�r tekney� 
tak�p ederek kullanab�l�rs�n�z.

Ÿ İk�nc� sev�ye yelken eğ�t�m�
Ÿ İlk sev�ye prat�k ve teor�k tekrarı
Ÿ Kıyı nav�gasyonu (DR, Runn�ng F�x, 3 Bear�ng F�x)
Ÿ Çapa atma
Ÿ Akden�z usülü çapa atma ve konaklama
Ÿ As�metr�k balon eğ�t�m�
Ÿ Gece seyr�

Internatıonal Bareboat Captaın
Bu belgey� aldıktan sonra, kaptansız tekne k�ralayab�l�r, kend� teknen�z�
kend�n�z kullanab�l�rs�n�z.

Ÿ 1. ve 2. sev�ye prat�k, teor�k tekrarı
Ÿ Arızalalara müdahale
Ÿ Güvenl�k malzemeler� kullanımı
Ÿ Den�zde çatışmayı önleme tüzüğü
Ÿ Meteoroloj�
Ÿ Elektron�k nav�gasyon

Gökova Yelken Akadem�s�n’de bütün eğ�t�mler tekne üzer�nde, %100 reel örneklemelerle gerçekleş�r. Yelkenl� tekne 
kullanmayı öğrenmen�n yanı sıra, den�zc�l�k, teknede yaşam ve den�z ahlakı b�r bütün olarak �şlen�r. B�r eğ�t�m haftası 
%40 teor�k, %60 prat�k ağırlıklı geçer. Eğ�t�m�n sonunda gerekl� teor�k ve prat�k sınavları geçenler, belge almaya hak 

kazanırlar. Belgeler sırasıyla alınmalıdır. B�r öncek� kademe eğ�t�m almadan, üst sev�ye belgeler ver�lemez.
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