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• Yalıkavak ve Bodrum’u Türkiye’nin yelken 
merkezi yapmak.  

• Yüksek kalite standartlarında ulusal - 
uluslararası eğitim, kamp ve yarışlar 
düzenlemek.  

• Türk yelkenciliğini her alanda en iyi şekilde 
temsil ederek alanında lider olmak. 

• Sporcularımızı, kendilerine ve toplumlarına 
faydalı, doğa dostu, uzlaşmacı, yardımsever, 
adalet duygusu gelişmiş  bireyler olarak 
yetiştirmek.  

• Bölgemizdeki çocuklarımıza fırsat eşitliği 
yaratarak, imkanı kısıtlı çocuklarımızı 
yelkenle tanıştırmak, onları performans 
yelkenciliğine taşımak. 

Misyonumuz



Vizyonumuz
• Başlangıç programlarından yarışçılığa tüm 

yelken programlarında yüksek standartlar 
sunmak ve mükemmeliyete ulaşmak. 

• Gençlerimizi denizle buluşturmak, yelken 
sevgisi aşılamak, onlara ömür boyu sürecek 
bir uğraş kazandırmak. 

• Yetenekli sporculara gerekli desteği vererek, 
ulusal ve uluslararası alanda başarı 
kazanmalarını sağlamak. 

• Her amatör spor kulübü gibi sosyal 
sorumluluğunun bilincinde hareket ederek, kar 
amacı gütmeksizin özellikle Bodrum'da 
yaşayan çocuklarımıza hizmet vermek. 

• Başta Yalıkavak Yelken Kulübü sporcuları 
olmak üzere Bodrum’da bulunan tüm 
yelkencilerin yelken sevgisini ve başarısını 
arttırmak. 

• Rekreatif amaçlı programlarla performans 
sporcusu olmayı tercih etmeyen veya 
performans sporcusu olma çağını geçmiş 
yetişkinlere yelkenli tekne ve rüzgar sörfü 
öğrenme fırsatını sunmak. 





• Kulüp binası, tekne parkı ve operasyon 
alanımız için için gelişen bir operasyon planı 
dahilinde çalışmak. 

• Kulüp binası ve çevresindeki mevcut işlevsel 
eksikliklerin üstesinden gelmek için kulüp 
operasyon geliştirme programı oluşturmak. 

• Kulüp altyapısı ve ekipmanları için 3 ila 5 
yıllık onarım ve yenileme planları tasarlamak 
ve uygulamak. 

• Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev 
sahipliği yapabilmek için etkinlik 
kılavuzlarında belirtilen standartlara ulaşmak 
amacıyla gerekli planlamayı yapmak. 

Ana Hedefler - Kulüp 
Yapısı



Ana Hedefler - 
Kulüp Yönetimi
• Kulübü, yelken kulüpleri için 

deneyimlenmiş en iyi yönetim esaslarına 
göre yönetmek. 

• Kulübün tesislerini, organizasyonlarını, 
eğitim ve yarış operasyonlarını beklentilerin 
üzerinde yönetebilecek becerilere ve 
kişiliğe sahip bir ekip istihdam etmek. 

• Kulübün hizmetlerinin katılımcılara 
ulaştırılmasında yönetimi desteklemek için 
gönüllüleri dahil etmek.



Ana Hedefler - Sosyal
• Yelken ve sosyal aktiviteler yoluyla tüm 

katılımcı, veli ve üyeler arasında dost canlısı ve 
misafirperver bir kültürü teşvik etmek. 

• Kulübü, farklı içerikte faaliyetler ile sürekli 
yaşanır bir hale getirmek. 

• İstekleri ve yetenekleri ne olursa olsun tüm 
genç yelkencileri teşvik etmek ve desteklemek. 

• Yerel halka önemli bir katkı sağlamak. 
• Yelken dışı aktivitelere katılan tüm 

katılımcılara yönelik olarak katılımcıların 
aidiyet hissini oluşturacak, kulübün sürekli 
yaşayan bir yapıda olmasını destekleyecek 
organizasyonlar yapmak. 





Ana Hedefler - 
Sosyal Sorumluluk
• Tüm faaliyetlerimizi çevreye, katılımcıların, 

kulüp personelinin ve ziyaretçilerin 
güvenliği ve sağlığına saygı duyarak 
yürütmek. 

• Çevre koruma prosedürlerini aktif bir şekilde 
uygulayarak “Doğa Dostu Kulüp” olmak. 

• Düşük gelirli ailelerin başarılı çocuklarının 
tüm sporcular ile aynı hizmeti alacakları 
burs programlarını uygulamak. 

• Yerleşik olduğu bölgeye katkı sunmak için 
yelkenle tanışma programları geliştirmek. 

• Yerel topluluk örgütlerine odaklanan aktif 
bir “Toplumsal Yelkene Katılım Programı” 
uygulamak.



Ana Hedefler - 
Yelken Operasyonları
• Yelkende kadın sporcu sayısını arttırmak için 

projeler üretmek. 
• Gençlerin yelken sporuna katılımını 

desteklemek ve teşvik etmek için 
geliştirilecek projelerde ülke çapında örnek 
alınacak şekilde öncü rol oynamak. 

• Kulüpte ulusal / uluslararası büyük yelken 
yarışları, kamplar ve etkinlikler düzenlemek. 

• Örnek teşkil edecek programlarla rekreatif 
yelkenciliği teşvik etmek. 

• Yelken eğitimleri alanında bir 
“Mükemmellik Merkezi" olarak tanınmak. 

• Ulusal ve uluslararası sertifikasyon 
programları uygulayarak en iyi eğitim ve 
gelişim sürecini yaşatmak. 



• Katılımcı memnuniyetini en yüksek seviyede 
tutabilmek için gerekli yenilikleri hayata 
geçirmek. 

• Yelkenciliğin değişen trend ve ekipmanlarına 
yönelik projeler gerçekleştirmek. 

• Kamu kuruluşları ve sektör firmaları ile 
ortaklıklar yaparak yerli tekne üretim ve 
organizasyon projeleri hayata geçirmek. 

• Performans sporcularının olimpiyat hedefleyen 
birer spor profesyoneli olmalarını teşvik edecek 
vizyonu kazanmaları için gerekli eğitim 
süreçlerini sporculara sunmak. 

• Performans sporcularının en iyi antrenörlük 
hizmetini alacakları kalifiye personel ile 
çalışarak başarıya ulaşmalarını sağlamak.

Ana Hedefler - 
Yelken Operasyonları



Ana Hedefler - Yelken 
Dışı Aktiviteler
• Kulübü bir “Deniz Kulübü” olarak 

konumlandıracak yelken dışı programlar / 
ürünler oluşturmak. 

• Yaz ve kış için ayrı ayrı dizayn edilmek 
üzere fiziksel ve zihinsel sağlığı 
destekleyecek deniz aktiviteleri 
gerçekleştirmek. 

• Yelken dışı aktiviteler katılımcılarını yelken 
sporuna çekecek çalışmalar yürütmek. 
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