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HAKKIMIZDA

Bize ne iş yaptığımızı soruyorlar.
Hemen cevap veremiyoruz.
Çünkü biz yelkenle çalışmıyor,
yelkeni yaşıyoruz.
Sevdiğin işi yaparsan, hayat boyu çalışmazsın
der bir uzak doğu atasözü. Bizimkisi de öyle
sanki. Yelkeni o kadar seviyoruz ki, çalıştığımızı
anlamıyoruz bile. Tek istediğimiz, her şeyi
geride bırakıp denize açılmak ve bunu yaparken
bildiğimiz ne varsa sizlere de öğretmek.
Bu sebeple, aynı ruhu ve aynı felsefeyi paylaşan,
Türkiye’nin yetkin ve başarılı eğitmenleri ile bir araya
gelip 2011’de Ana Yelken’i kurduk. O günden bu yana
da Türkiye’nin ilk yelken kulübü olan İstanbul Yelken
Kulübü’nün tüm eğitimlerini üstlendik.
Bugüne kadar bir arada olduğumuz tüm öğrencilerimiz,
şimdi birer yelken aşığı. Sadece bu aşk bile, Ana Yelken’i
herkesten ayıran, yelkeni bir yaşam tarzı olarak gören
eğitim felsefesinin bir kanıtı. Temel eğitimlerden, ileri
düzeylere, günlük seyirlerden, takım çalışmalarına kadar
her aşamada bunun hissetirebiliyorsak ne mutlu bize.

FATİH ÖZMEN

TOLGA RANGAVİS

Yelkene 1990 yazında İYK Yelken Okulu’nda başladı.
İlerleyen zamanlarda elde ettiği başarılar, çeşitli
sınıflarda aldığı madalyalar onu milli bir yelkenci
yaptı. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu’nda eğitim aldı. Olimpik milli takımın
antrenörü olarak 2004 ve 2008 olimpiyatları
süresince görev yaptı. İki olimpiyata da sporcuları
katılma başarısını gösterdi. 2003 ve 2005’te
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden
“Sporda Üstün Başarı” ve Türkiye Yelken
Federasyonu’ndan “Yılın Antrenörü” ödüllerini aldı.
Dünyanın en iyi antrenörlerinden aldığı eğitimler
sonucundaki birikimlerini, 2001’den beri görev
yaptığı Türkiye Yelken Federasyonu eğitim kurulu
üyesi olarak, antrenör ve yöneticilere sayısız
seminer ve kurslarda eğitimler vererek paylaştı.
Ayrıca 2004’ten bu yana Türkiye’nin en büyük 4
yelken okulunu kurdu.

Yelkene 1990 yazında İYK Yelken Okulu’nda başladı.
1993’ten itibaren milli takımlarda Dünya, Avrupa,
Balkan şampiyonalarında ve Akdeniz Oyunları’nda
Türkiye’yi başarıyla temsil etti. 1997’de 470 sınıfında
Türkiye şampiyonu oldu. Marmara Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük
Bölümü yelken branşı mezunudur. İstanbul Ticaret
Üniversitesi’nde işletme bölümünde yüksek lisans
derecesi aldı. 2000-2008 arasında, Alman Yelken
Federasyonu baş antrenörü Dr. Malte Philipp’den
almış olduğu eğitimler doğrultusunda olimpik
milli takımımızın antrenörlüğünü yaptı. 2008 Pekin
Olimpiyatları’nda bu alanda görev alan ilk Türk
antrenör olarak olimpik milli takımın başındaydı.
2008-2010 arasında İYK Yelken Okulu direktörlüğü
yapmış olup, 2011’den itibaren Ana Yelken’de
çalışmalarına devam etmektedir.

NECDET GÜRSEL
Yelkene çok küçük yaşlarda Samsun Yelken Kulübü’nde başladı. Optimist
sınıfında sayısız başarı elde etti. Milli takıma yüksedikten sonra İstanbul
Yelken Kulübü’nde devam eden sporculuk hayatı, 2000’de Türkiye’ye gelen
Alman Yelken Federasyonu baş antrenörü Dr. Malte Philipp eşliğinde
olimpik sporcu olarak devam etti. Sporculuk kariyerinin ardından 2003’te
İYK optimist A takımı antrenörü olarak göreve başladı. Sporcularının almış
olduğu dereceler ve milli takım başarılarının ardından 2008’de laser
sınıfı antrenörü olarak çalışmaya devam etti. 2008’den beri de olimpik bir
disiplin ile devam ettiği çalışmaları sonucunda sporcuları büyük başarılar
elde etti. 2012’de sporcuları Laser 4.7 Avrupa şampiyonu, Laser Radial
kadınlar Avrupa gençler şampiyonu ve Laser 4.7 Europacup gençler
şampiyonu oldular. Kulüp ve antrenör bazında üç farklı kategoride alınan
birinciliklerle dünyada bu başarıyı farklı sınıflarda başarabilen tek kulüp
ve antrenör olma başarısını göstermiştir.

Okullar kapanacak!
Yelkenler rüzgârla
açılacak!
DATÇA YELKEN KAMPI
8-12 YAŞ • 12-15 YAŞ • 15-17 YAŞ

KAMP DÖNEMLERİMİZ
1.Dönem
2.Dönem
3.Dönem
4.Dönem
5.Dönem
6.Dönem
7.Dönem
8.Dönem
9.Dönem

: 11 Haziran – 18 Haziran
: 19 Haziran – 26 Haziran
: 27 Haziran – 04 Temmuz
: 05 Temmuz – 12 Temmuz
: 13 Temmuz – 20 Temmuz
: 21 Temmuz – 28 Temmuz
: 29 Temmuz – 05 Ağustos
: 06 Ağustos – 16 Ağustos
: 17 Ağustos – 24 Ağustos

EĞITIM MÜFREDATI
Yelken eğitimlerinde Türkiye Yelken Federasyonu
– Uluslararası Yelken Federasyonu işbirliği ile
oluşturulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
onaylı Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı ve
ISAF Connect to Sail müfredatını Ana Yelken’in
yıllara dayanan tecrübeleri ile birleştiren özel
bir müfredat kullanıyoruz. Bir çok arkadaşın bu
müfredat ile yetişerek olimpiyatlara katılacak
kadar iyi birer yelkenci oldular.

Yelken dışı aktivitelerde ve kamp yönetiminde ise
Türkiye’deki tek ve birden fazla “Uluslararası Kamp
Direktörü” sertifikasına sahip yöneticileri tarafından
yönetilen yelken kampı olarak uluslararası
standartlarda bir program uyguluyoruz. Program
planlamadan aktivitelere, yemekten ulaşıma kadar
tüm operasyon profesyonelce ve uluslararası
standartlara göre yürütülüyor.

AKTİVİTELER

TESİS

Seni Datça’da pek çok aktivite bekliyor. Tamam,
yelkenciliği öğreneceksin ama bu kamp sadece
yelkencilikten ibaret değil. Kişisel gelişimine katkı
yapacak özel bir kampa geliyorsun. Buradaki
aktivitelerde çok eğleneceksin ama aynı zamanda
takım olmayı, yardımlaşmayı, sorumluluk almayı
öğreneceksin.

Tesisimiz İngiliz Sunsail firmasının Türkiye’de uzun
süren araştırmalar sonunda tek uygun bulduğu ve
15 yıl boyunca binlerce kişiyi yelkenle tanıştırdığı,
dünyaca ünlü olan ve sadece kamp amaçlı
kullanılan bir özel bir kompleks.

Peki Datça’da neler yapacaksın?
• Her seviyeye göre yelken eğitimi
• Rüzgar sörfü eğitimleri
• Yelken gezileri
• Doğa keşif gezileri
• Aklına gelebilecek tüm takım sporları
• Takım olma aktiviteleri
• Sorun çözme aktviteleri
• Güven egzersizleri
• Yüzme
• Kano

Kampımızda, 5 ya da 6 kişilik konforlu odalarda
kalacaksın. Kampta macera parkurlarından sosyal
alanlara kadar her şey mevcut.
Tenis kortları; basketbol, futbol ve voleybol sahaları
heyecanlı karşılaşmalara hazır, seni bekliyor.
Ayrıca bu muhteşem coğrafyada pek çok doğa
sporunu yapabileceksin.

EĞİTMENLER
Eğitmenler konusunda oldukça şanslısın.
Tanışacağın tüm eğitmenler, yelken dünyasının
tanınmış simaları. Hepsi bu spora tutkuyla
bağlı. Emin ol, bu tutkuyu sana da aşılayacaklar.
Tamamı Ana Yelken’de yıllardır çalışan, binlerce
çocuk ve gence denizi ve yelkenciliği sevdirmiş
profesyoneller. Şimdi tecrübelerini, bilgilerini
paylaşmak için seni bekliyorlar.
Eğitmenlerin hangi belgelere ve
sertifikalara sahipler?
• ICF (International Camping Fellowship)
Uluslararası Kamp Direktörü Sertifikası
• Türkiye Yelken Federasyonu Antrenörlük Belgesi
• TUYEP Dingi Eğitmenliği Belgesi
• Amatör Denizci Belgesi
• Kısa Mesafe Telsiz Ehliyeti
• RYA Sea First Aid Sertifikası
• RYA Offshore Safety Sertifikası
• RYA Sea Survival Sertifikası

FİLOMUZ
Çok şanslısın. Ana Yelken Türkiye’nin en modern
ve geniş filosuna sahip. Kullanacağın tekneler
Uluslararası Yelken Federasyonu’nun (ISAF)
“Connect to Sailing” programı resmi partneri olan
Hartley Boats ve RS üretimi. Üstelik hepsi 2014
model. Ana Yelken’de yaşına ve fiziksel özelliklerine
uygun bir tekne mutlaka var. Peki, seni Datça’da ne
tip tekneler bekliyor?
HARTLEY 10
Hartley ailesinin en küçüğü H10, step in & sail away
konseptinde, yelkencilik öğrenmek için mükemmel
bir tekne. Rotomould olan H10, tek yelkene
sahip. Ayrıca yüksek bumbası ve derin kokpitiyle
oldukça ergonomik. Yelkeni ise hava koşullarına
göre küçültülebiliyor, böylece yeni başlayanların
kolaylıkla yelken öğrenebilmesini sağlıyor.
HARTLEY 12
Bu Rotomould, hiçbir gösterişi olmamasına karşın
mükemmel bir tekne. Derin kokpiti, ergonomik
dizayni, çekilebilir salması, kaldırılabilir dümeni
ve küçültülerek her hava koşuluna uygun hale
gelebilen yelkeniyle çocuklara, gençlere ve
yetişkinlere yelkene mükemmel bir başlangıç
vadediyor. Ayrıca tecrübeli yelkencilere de keyifli
bir seyir sunuyor.
RS 16 CAT
Dünyadaki lider tekne üreticilerinden olan RS,
yepyeni bir katamaran dizayn etti. Birçok özelliğiyle
diğer katamaranlardan oldukça farklı olan RS,
konforlu bir seyirle sürati birleştiriyor. RS 16 Cat ile
Türkiye’nin en hızlı yelkencisi olmaya hazır mısın?

OPTİMİST
Optimist dünyadaki en yaygın yelkenli tekne
sınıfıdır. Tek kişiliktir. 6 – 12 yaş arası çocukların
çeşitli zorluklar karşısında mücadele etme
azmini, çabuk ve doğru karar alarak özgüvenle
geliştirmesiyle ünlüdür. 110 ülkede 150 binden
fazla sporcunun tercihidir. Optimist en sert
havalara dayanabilir. Kolay kolay devrilmez.
Görünce sakın şaşırma, çünkü şeklen diğer
teknelere pek benzemez. Önü ve arkası diğer
tekneler gibi sivri değildir, aşırı hızlanmasını
engellemek için küt olarak tasarlanmıştır.
Tek yelkeni olan optimist; deniz, rüzgar, tekne,
yelken ve tüm bunların birbirleriyle olan ilişkilerini
kavraman için kusursuz bir ilk adım olacak.
Ayrıca optimist sayesinde; tekne bakımı, teknenin
korunması, denizcilik ve yelkencilik geleneklerini
temelden öğrenmeye başlayacaksın.
RÜZGAR SÖRFÜ
Ana Yelken sörf dünyasına doğru bir başlangıç
yapma adına tüm diğer sınıflarda olduğu gibi
sektör liderleri ile çalışmaktadır. Sörfçülüğün
müthiş dünyasına konforlu ve keyifli bir başlangıç,
ideal malzeme ve Ana Yelken eğitim standartları ile
birleşince daha da keyifli olacak.

KAMP MALZEMELERİN
Bavuluna neler almalısın? Aşağıdaki listeye hemen
göz at; varsa, eksiklerini hemen tamamla. Ayrıca
kayıt olduğun anda sana detaylı bir malzeme listesi
göndereceğiz. Tişörtün bizden.
• Yelken / Sörf likrası
• Su matarası
• Spor ayakkabı
• Deniz ayakkabısı
• Günlük giysiler
• Spor giysileri
• Şapka
• Güneş koruma kremi
• Dudak koruyucu krem
• Kişisel temizlik malzemeleri
• Diş macunu ve fırçası
• Deniz, banyo ve yüz havlusu

SERTİFİKASYON

GÜVENLİK

Tanışma programından yarışçılığa kadar tüm
gelişimini ve öğrenmen gereken konuları içeren
“Log Book” sahibi olacaksın. Sertifikan da bu
kitapçığın içerisinde. Deneyimlendikçe bir sonraki
adımı görerek geleceğine yön vereceksin.

Eğitim parkurumuz açık denize kapalı bir koy. En
önemlisi; deniz trafiği yok ve tamamen bize ait.
Yelkencilerin güvenliği için motorlu su sporları
yapılmıyor. Kamp merkezi, son derece güvenli bir
konumda bulunuyor. Ayrıca kampın giriş ve çıkışları
gece gündüz kontrol altında tutuluyor. Kamp,
her ihtimal göz önünde bulundurularak, 24 saat
kameralarla da izleniyor.

SAĞLIK
Kampta 7 gün 24 saat tıbbi personel hazır
bulunuyor. Yaşanabilecek tüm sorunlar için acil
durum prosedürlerimiz ve aksiyon planlarımız
mevcut. Datça Devlet Hastanesi’ne 10 dakika
mesafedeyiz.

SİGORTA
Kamp boyunca, gerçekleşebilecek her türlü
kazaya karşı güvence altındasın.

YEMEK
Kamptaki tüm yemekler çok leziz çünkü özel
aşçılarımız tarafından hazırlanıyor. Ayrıca tüm
hijyen ve kalite standartları için ISS kural ve
uygulamaları kullanılıyor. Sana bir çok farklı
süprizimiz var. Yemek yerken de çok eğleneceksin.
Buradaki yemekleri yedikten sonra anneninkileri
beğenmeyebilirsin.

ULAŞIM
Dalaman Havalimanı’nda karşılanacak ve
kampa dahil hizmet olarak özel bir araçla
kampa ulaşacaksın. Dönüşte de aynı şekilde
uğurlanacaksın. Ayrıca seni kamp tesisine ailen de
getirilebilir. Tüm bu organizasyonu senin için biz
yapıyoruz.

PROFESYONEL YELKEN
Datça’da aldığın temel yelkencilik eğitimine,
dilersen Ana Yelken İstanbul okullarında devam
edebilir ve keyif alırsan eğitim sistemimizi izleyerek
profesyonel bir yelkenci olabilirsin.
Yelkenin sana katacağı artılar neler?
• Kurallara uyma ve öz disiplin
• Planlama yeteneği
• Doğaya ve rakibe saygı
• Eğitim bursları alma

ÖDEMELER
Bir haftalık kamp ücreti
4.250 TL (KDV dahil peşin fiyat)
4.550 TL (KDV dahil taksitli fiyat)
8. Dönem / 10 günlük kamp ücreti
6.500 TL (KDV dahil peşin fiyat)
6.960 TL (KDV dahil taksitli fiyat)
ÖDEME ŞEKILLERI
Peşin ve taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur.
Taksitli ödemeler yalnızca kredi kartı ile yapılabilir.
Garanti ve Yapı Kredi Bankası kredi kartlarıyla
4 eşit taksitte ödeme yapılabilir. Ayrıca tüm banka
kartları ile tek çekimde ödeme yapılabilir.
HESAP BILGILERI
Anayelken Spor Eğitim ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Garanti Bankası Selamiçeşme Şubesi
Şube Kodu : 846
Hesap No : 6299258
IBAN No
: TR 54 0006 2000 8460 0006 2992 58
DEKONT ÜZERI AÇIKLAMASI
“Datça Yelken Kampı 2018” ibaresi ve kampçının
ismi yazılmalıdır.
İNDIRIMLER
Kardeşlerde ikinci kayıt için %5 indirim yapılır.
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Üye Olduğumuz Kuruluşlar

Telefon
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E-mail
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+90 850 885 1 440

iletisim@anayelken.com.tr

Ana Yelken Kalamış

Ana Yelken Datça

Ana Yelken Yeşilyurt

İstanbul Yelken Kulübü Tesisleri
Alara Sok. No:8/A Fenerbahçe Burnu
Fenerbahçe / Kadıköy / İstanbul

Emecik Mah. Emecik Sok. No: 357
Datça / Muğla

Yeşilyurt Spor Kulübü Yelken Şubesi
Yeşilyurt Mah. Sahil Yolu Cad.
Yeşilyurt / İstanbul

Ana Yelken TED Okulları Temsilcisi

Ana Yelken Ankara Temsilcisi

KLJ Spor Org. Dan. ve Eğitim
Dicle Caddesi Tunca Sokak No: 27
Beysukent / Ankara
+90 505 550 40 70
info@kljsports.com
www.kljsports.com

IŞIL Eğitim Spor
Halit Ziya Sokak 14/10 Hoşdere Cad.
Çankaya / Ankara
+90 312 441 28 07
+90 538 276 72 13
isil@isilegitim.com

