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K
arada yapılan dünyanın ikinci en büyük 
tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat 
Show geçtiğimiz ay yapıldı. Tüm tekne ve 
deniz severler bu önemli organizasyonda 

buluştu. Standları detaylı gezmek ve tekneleri 
incelemek için hafta içi iki günümü fuara ayırdım. 
Hemen hemen her markanın 2017 model 
teknelerini doya doya inceledim. Ancak fuarın 
tamamını gezdikten sonra şunları gördüm:
-Ülkemizdeki 60 yelken kulübünün tek bir tanesi 
bile fuarda değildi. 
-Pirat, Dragon, Lazer, 420/470, 1 metre gibi 
tekneler olmadığı gibi bunlara ait yarış 
organizasyonları, katılım koşulları ve bütçeleri 
gibi bilgilerin verilebileceği tanıtım standları 
yoktu. 
-Denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarını da 
maalesef göremedim. 

Bu tip kulüp/şirket veya organizasyonların 
fuarlarda mutlaka yer almaları gerekiyor. Üstelik 
bir talep gelmesini beklemeden fuar 
organizasyonları davet göndermeli ve 
katılımlarını teşvik etmeli. Böylece denizciliğe ilgi 
duyan kitleye yarış ve eğitim organizasyonlarının 
tanıtımı yapılarak aynı zamanda sektöre yatırım 
yapılmış olur. Sektörün gelişmesi o fuarın da 
değerini artıracağı için verilecek stand alanları 
geleceğe bir yatırım olacaktır.  

Malesef ülkemizde denize adım atmak hiç 
kolay bir iş değil. Yeterli maddi imkânınız ve 
nereden başlayacağınızı gösteren güvendiğiniz 
bir rehberiniz yoksa işiniz çok zor. Ancak bu gibi 
fuar organizasyonlarında sektör dışındaki istekli 
ama bilgisi olmayan kitle, denizcilik sektörüne 

kazandırılabilir. Somut bir örnek vermek gerekirse; 
Bayramoğlu Yelken Kulübü, envanterindeki 
piratlarla her yıl başlangıç sınıfı denizcilik eğitimleri 
veriyor. Ancak eğitim alan kişi sayısı oldukça az. Bu 
olumsuz durumda en büyük etken ise kulüp 
pazarlama bütçesinin olmaması. Faaliyet 
duyurularını ancak kulüp panosuna ya da çevre 
restoranların duvarlarına afiş asarak yapabiliyorlar. 
CNR bu kulübü fuara davet etseydi Bayramoğlu 
Yelken Kulübü çok daha fazla kişiye ulaşma fırsatı 
bulurdu. Burada eğitim alan kişiler de bir süre 
sonra bütçeleri dahilinde tekne almaya cesaret 
edebilirlerdi. 

PİRAT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Yelken Federasyonu’nun açıklamış olduğu 2017 
yarış takviminde Pirat Türkiye Şampiyonası 3 – 8 

Nisan (Pazartesi – Cumartesi) tarihleri arasında 
yer alıyordu. Ancak yarışın şehirdışında yapılması 
ve haftaiçi günlere denk gelmesinden ötürü filonun 
katılımının geçtiğimiz yıla nazaran %50 azalacağı 
anlaşıldı.  Düşük katılımlı bir Türkiye Şampiyonası 
olmaması için Pirat komitesi yarış tarihlerini 
değiştirerek 6 – 9 Nisan (Perşembe – Pazar) olarak 
revize etti. Bu değişiklik ile şampiyonaya geçtiğimiz 
yıla yakın bir katılım gerçekleşebilir.

 
BODRUM ERA YELKEN PİRAT LİGİNE KATILIYOR
Era Yelken Kulübü bu yıl Türkiye Pirat Ligine 
katılacağını açıkladı. Pirat komitesinin Piratı tüm 
Türkiye’de yaygınlaştırma politikası açısından bu 
çok önemli bir gelişme.  Bir sonraki lige katılım 
haberi de Ankara Başkent Yelken Kulübü’nden 
gelebilir.  MBY

Emre Ayan
emre@motorboatdergi.com

PİRAT 
GÜNLÜĞÜ

Boatshow ve Pirat
CNR Avrasya Boat Show’da 60 yelken kulübümüzün bir tanesi 

bile yoktu. Fuar organizasyonları gelecek adına denizcilik eğitimi 
veren yapılara destek olmalı.

TÜRKİYE PİRAT LİG YARIŞ TAKVİMİ AÇIKLANDI:
Türkiye Pirat Ligi 2017 Programı
1.     Ayak     20 Mayıs İYK
2.     Ayak 21 Mayıs İYK ( Altınbalta)
3.     Ayak     3 - 4 Haziran Bayramoğlu Yelken SK
4.     Ayak 8-9 Temmuz     Karamürsel Alp Yelken SK 
5.     Ayak     12-13 Ağustos  Pendik Yelken SK
6.     Ayak 30 Eylül - 1 Ekim Marmara Yelken SK
7.     Ayak     14-15 Ekim   Suadiye Yelken SK


