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GÖCEK YAT KULÜBÜ  / YELKEN EĞİTİMİ 

Türkiye'nin amatör ve profesyonel olarak yelken sporunun gelişiminde 1999 yılından itibaren katkıda bulunan öncü 

kulüpler arasındadır. Kuruluşundan bu yana yüzlerce çocuk ve gencimize  yelkeni sevdirmiş ve öğretmiştir. Yelken 

eğitimi ötesinde, günümüzde Göcek Yat Kulübünün alt yapısından yetişmiş birçok tekne kaptanı, gemici ve tekne 

personeli bulunmaktadır. 

AMACIMIZ 
 

Bölgemizin gençlerini, deniz ve yelken ile tanıştırmak, denizciliğe yatkınlık ve ilgili becerilerini geliştirmek isteyenlere 
destek olmak, doğru yöntemleri doğru şekilde aktarmak, sosyal dayanışma ve ekip ruhu bilinci içerisinde ruhsal 
gelişimlerine destek olmak ve bu becerileri ve bilgileri aktarırken  güvenlikten asla ödün vermeden, yaşanılan her 
an’dan en yüksek düzeyde keyif alınacak ortamı oluşturmak. 
 

DEĞERLERİMİZ 
 

Göcek Yat Kulübü olarak, insan gelişimini esas alan değer anlayışımız ve bu doğrultuda  gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimiz, başarılarıımızın her geçen yıl artarak devam etmesini sağlamıştır. İnsana ve doğaya saygı, sevgi, karşılıklı 
empati, güven, dayanışma, alçak gönüllülük, başarı, liderlik, takım ruhu değerlerini benimsiyor ve bu değerlerimizi 
eğitimlerimiz süresince uyguluyoruz. 
 

KURALLARIMIZ  
 
Göcek Yat Kulübü bünyemizdeki yelken okulu eğitimleri, antremanlarımız ve katıldığımız tüm yarış programları 
süresince titizlikle uyulması gereken konular aşağıdadır; 
  

1. Göcek Yat Kulübü tesislerini, mevcut tekneleri kullanabilmek ve ulusal yarışlara katılabilmek için her sporcunun 
sözleşme yapması zorunludur. Sözleşmesi bulunmayan hiçbir sporcu, GYC tesislerini kullanamaz, 

2. Göcek Yat Kulübünün sözleşmeli sporcusu, Göcek Yat Kulübü tarafından sigortalanmayı kabul edecektir, 
3. Denizdeki can güvenliğinin korunabilmesi adına her veli, velisi olduğu sporcu ile ilgili, var ise özel sağlık 

durumunu detaylı olarak sözleşme formunda belirtmek zorundadır. Yine sağlıkla ilgili her hangi bir olumsuzluk 
yaşanmaması için, sporcunun kullanmak zorunda olduğu herhangi bir ilaç var ise, kullanım durum ve şartlarını, 
kulüp ofisine ve  kulüp antrenörüne yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir, 

4. Sporcu velileri, eğitim saatleri içinde eğitimi aksatacak şekilde, sporcu soyunma odalarında, eğitim alanında veya 
antrenör odalarında bulunamaz, 

5. Sporcunun yanında bulundurduğu şahsi eşyalarından, değerli malzemelerinden, antrenör veya kulüp çalışanları 
sorumlu değildir, 

6. Tüm eğitim, antremanlar ve yarışlar süresince, sporcu antrenörlerin direktiflerine uymak zorundadır, 
7. Eğitim, antreman ve yarışlar süresince, antrenör veya kulüp çalışanı bilgisi olmadan, bulunulan tesis dışına 

çıkılması kesinlikle yasaktır, 
8. Eğitim, antreman ve yarışlar süresince can yeleği olmadan kesinlikle denize çıkılamaz, 
9. Malzeme odaları, eğitim alanları ve tesis genelinde düzen ve temizlik esastır. Sporcu bu kurala dikkat edecek, 

yönetici, antrenör veya kulüp görevlilerinin bu konuda verdiği talimatlara kesinlikle uyacaktır, 
10. Göcek Yat Kulübü yönetimi, eğitimler, antremanlar veya yarışlar süresince herhangi bir disiplin sorunu yaşanılan 

sporcunun eğitimine veya sözleşmesine son verme hakkına sahiptir.    
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Yukarıda belirtilen genel kurallar dışında, sporcularımızın aşağıda belirtilen hususlara uyması beklenir ;  
 
1. Kılık Kıyafet  
 
Sporcuların her bir eğitim veya antreman gününe gelirken yanlarında getirmesi gereken malzeme listesi aşağıdadır; 

 Yedek giysi ( t-shirt – short – mayo ) ve kış mevsiminde kışlık kıyafetler, 

 Yedek iç çamaşırı, 

 Havlu, 

 Şapka (mümkünse ense korumalı), 

 Deniz ayakkabısı, 

 Güneş kremi, 

 Güneş gözlüğü (veli veya sporcu tercihine bağlı), 

 Can yeleği (kullanmak zorunlu olup, kulüp tarafından karşılanmaktadır. Ancak sporcu dilediği taktirde, 

    güvenlik sertifikası bulunması kaydıyla kendine ait can yeleğini kullanabilir). 

(Not: Kışlık kıyafetler seçimi, ekonomik olması açısından toplu alımı için ayrıca planlama  yapılacaktır.) 

 

2. Devamlılık   
 
 

 Eğitimlerimiz aşamalı bir program süreci içersinde gerçekleştirilmekte olup, sporcuların bu programa katılımları 
zorunludur, 

 Antrenmana katılamayacak sporcularımızın, mazeretleri ile birlikte antrenör, eğitmen ya da kulüp ofisini en az bir 
gün önceden bilgilendirmesi gerekmektedir, 

 Bir sağlık sorunu nedeni ile antemanlara uzun süre katılamayan sporcunun, doktor raporunu antrenör veya kulüp 
ofisine ibraz etmesi gerekmektedir, 

 Sporcu, eğitimlere günlük programlar çerçevesinde ve zamanında katılmalıdır. Geç kalınması durumunda, 
anternör veya eğitmenin kararına bağlı olarak ve izin vermesi şartı ile eğitime katılabilir. 
 

 

3. Sağlık  
  

 

Sporcunun, kulübün eğitim programı, antrenman ve yarış takımına seçildiği taktirde ulusal ve uluslararası yarış 
programlarına katılmasına engel her hangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten ve sağlık durumunu gösteren 
sağlık raporu, velisi tarafından sözleşme ile birlikte kulübe teslim edilecektir. 
 

 

4. Disiplin   
 
 

 Güvenlik ve eğitimin verimi açısından disiplin esastır. Sporcular bu amaçla antrenör ve eğitmenlerinin 
talimatlarına ve kulübün genel kurallarına uyacaktır, 

 Sporcuların dikkatinin dağılmasını engellemek için, eğitim ve antrenmanlar süresince velilerin, eğitim alanına 
veya antrenman sahasına girmemeleri büyük önem taşımaktadır, 

 Cep telefonları eğitim/antreman ve yarışlar süresince kesinlikle kullanılmayacaktır, 

 Tüm sporcular bir takım olarak eğitim alacak ve takım olabilmek için eğitmenin/antrenörün talimatlarına 
kesinlikle uyacaktır, 

 Takım içerisinde disiplinsiz davranış sergileyen sporcu antrenör tarafından sözlü uyarılır. Aynı sporcu bu davranışı 
devam ettirdiği taktirde 2 hafta kulüpten uzaklaştırılma cezası alır. Tüm uyarılara rağmen disiplinsiz 
davranışlarına devam eden sporcu süresiz uzaklaştırma cezası alacaktır. 

 Sporcu, takım disiplini ve takım ruhunun oluşması amacıyla toplu yapılan antrenmanlara, oyun ve etkinliklere 
katılmak zorundadır, 
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 Antrenör ve/veya eğitmenler tarafından verilen talimatlara uymayan öğrenciler, bunun telafisi için eğitmenlerinin 
yüklediği bazı yükümlülükleri kabul etmek zorundadır, 

 Sporcu, kulüp bünyesindeki tüm öğrenci, diğer sporcu arkadaşları, antrenör, eğitmen ve yöneticilere saygılı 
olacak, yaşından küçüklere sevgi ve yol gösterecek, yardımcı olacaktır, 

 Sporcunun başarı düzeyi, eğitimler ve antrenmanlar süresince gösterdiği performansı ile diğer insani değerleri 
antrenörü tarafından göz önüne alınarak değerlendirilecek, bu sonuçlara göre yarış takımı antrenörü tarafından 
belirlenecektir, 

 Dört (4) hafta mazeretsiz olarak antrenmana katılmadığı taktirde, sporcunun, yarış takımından çıkarılması 
antrenörün yetkisindedir. 

 
 
 
 
 

 


