Herkese merhaba,
Kısa bir ara verdikten sonra yelken eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1*, 2* kayıt
ve eğitimlerinin işleyişiyle ilgili detaylar aşağıdaki gibidir.
BAŞVURULAR:
Başvurular 16 Şubat Perşembe saat 17:00'ye kadardır. Başvuru formuna
https://docs.google.com/forms/d/134z5CI1gNC_CiVYx5jBpcaY_sPCgyQRlgnHsXLQ5iw0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

linkinden ulaşabilirsiniz. Pratik eğitimler için 3 saat aralığı tercihi yapabilirsiniz. Seçtiğiniz her saatte
eğitime gidebildiğiniz düşünülecektir, lütfen uygun olduğunuz saatleri işaretleyin. Hafta sonu
yoğunluk nedeniyle oldukça az tekne çıkabildiğinden, hafta içini seçmeye çalışın. Ayrıca,
laboratuvar dersleri daha sonradan belirlendiği için bunu da göz önünde bulundurarak yelken
eğitiminize denk getirmemeye çalışın veya ona göre bir saat dilimi tercih edin.
ÖNEMLİ: Eğitim saati seçerken Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'ne ulaşım süresini de dikkate
almanızı öneririm. Geç kalırsanız eğitimleriniz yanar.
ULAŞIM:
Pratik eğitimler Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Tesisleri'nde yapılmaktadır. Ulaşım bilgileri
aşağıdaki gibidir.
Adres: Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Tesisleri Yelken Şubesi Münir Nurettin Selçuk Cad No:2
Kızıltoprak Kadıköy/İstanbul
Tesis, Söğütlüçeşme metrobüs durağına yürüyerek 10-15 dakika uzaklıktadır. Fenerbahçe Şükrü
Saraçoğlu stadının da bir alt paralel caddesinde yer almaktadır.
PRATİK EĞİTİMLER:
Pratik eğitimler 24 Şubat Cuma başlayacaktır.
Eğitimlerimiz 2.5 saatlik 6 dersten toplam 15 saattir. Son dersler pratik eğitim sınav dersidir.
Derslerimiz Gorbon 6.20 ve Cheese 6.5 teknelerinde yapılmaktadır.
Dersler hava şartları nedeniyle iptal edilebilir. Fenerbahçe, eğitim öncesi hava durumuna göre 1 saat
önceden iptal edilecekse haber verir.
Eğer ekipler sağlık veya çakışan sınav gibi nedenlerle dersi iptal etmek istiyorsa eğitim gününden en
geç 1 gün öncesinde 12:00’ye kadar aşağıdaki formatla yelken@fenerbahce.org’a mail atabilirler.
“Konu:Grup Kodu
Metin: ................................................... nedeniyle _ _ / _ _ / 2017 tarihindeki .................... Eğitimi’ne
katılamayacağımı bildiririm.”
Lütfen Fenerbahçe’den cevap aldığınıza emin olun. Ders hakkınız boşu boşuna yanmasın. Eğer geri
dönüş almazsanız Fenerbahçe’yi (0216 542 92 51-79) arayabilirsiniz. Geçerli mazeretler nedeniyle
iptal olan derslerinizin hafta içi bir başka gün ve saatte telafisini yapabilirsiniz. Buna ek olarak
dönem sonunda da telafi dersleri olacaktır.

TEORİK EĞİTİMLER:
Teorik eğitimler her hafta perşembe günleri yapılır ve iki seanstan oluşur. İlk ders 17:15’te ikinci
ders ise 18:00’de başlar. Sizi tanıyabilmemiz için derslere katılımınız önemli. Bu yüzden derslerde
yoklama vermek zorunludur. Gezi, yarış ekibi ve diğer organizasyonlar için değerlendirmelerde
derslere katılımınız etkili olacaktır. Eğitimleri kaçıranlar her 4 konu sonrası hafta sonu yapılacak
telafi derslerine katılıp eksiklerini tamamlayabilirler.
1* ve 2* teorik sınavları 2 ders günü(konu olarak 4 ders) tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Eğer
sınavlarda başarılı olamazsanız veya sınavlara katılamazsanız telafi sınavlarına girebilirsiniz.
Son olarak, 1* ve 2* kitapları dersler başlayınca dağıtılacaktır.
ÖDEMELER:
Ödemeleri kayıtlar açıklandıktan sonra alacağız. 1* ve 2* eğitimlerinin dönemlik ücretleri 15er
TL’lik üyelik aidatıyla beraber hafta içi 490+15TL, hafta sonu 550+15TL’dir.
1. Taksit: Hafta içi 390TL (22 Şubat Çarşamba’ya kadar)
Hafta sonu 450TL
2. Taksit: Hafta içi 115TL (22 Mart Çarşamba’ya kadar)
Hafta sonu 115TL
ÖNEMLİ: Ödeme yaparken açıklamalar kısmında lütfen isminizi belirtin. Ödemeyi Garanti
Bankası’nın Güney Kampüs’teki şubesinden yaparsanız ekstra ücret ödemezsiniz.
Saymanımızın bilgileri:

Özge Bozal
Garanti Bankası Boğaziçi Üniversitesi Şubesi
IBAN:50 0006 2000 3030 0006 6478 50
Hesap No: 303-6647850
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ödeme için:
Özge Bozal- Ozgebozal@gmail.com
1*/2* eğitimlerini atlamak isteyenler için:
Sinem Dalkılıç- sinemdalkilic@gmail.com
Teorik Eğitimler için:
Atahan Uçar- atahanucar@gsl144.com
Pratik Eğitimler için:
Rezan İbişhükçü- ibishukcurezan@gmail.com

