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Ü
lkemizde yaklaşık 50 pirat teknesi 
bulunuyor ve bu teknelerin hemen 
hemen 30’u yarışlara katılıyor. 
Yarışmayan tekneleri bir kenara 

bırakırsak yarışan teknelerin neredeyse üçte biri 
Almanya üretimi, geri kalanı ise yerli yapım.

Pirat, beş metre boyunda, kalıbı fiberden, 
güvertesi ahşap veya fiber olabilen, teknik 
anlamda basit sayılabilecek bir teknedir. Özellikle 
günümüzün su kanatları, yüksek teknoloji yelken 
tasarımları, karbon fiber - titanyum gibi çok 
sağlam ve hafif malzemelerle üretilen teknelerin 
yanında pirat oldukça basit bir tekne. 

Yerli üretim teknelerdeki yelken, direk, bumba, 
salma, dümen, halat ve makara gibi donanımların 
tamamı Avrupa’dan ithal geliyor. Buna rağmen 
yerli üretim teknelerle Alman yapımı tekneler 
arasında gözle görünür düzeyde kalite ve hız farkı 
var. Bu nedenle imkanı olan yarışçılar yabancı 
tekne getirtiyor. 

Bugün Almanya’dan bir pirat teknesi satın 
almanın maliyeti vergiler ve nakliye dahil 100 bin 
liraya yaklaştı. Beş metre boyunda ve 170 kg 
ağırlığında bir yarış teknesi için çok yüksek bir 
bedel olduğu tartışılmaz. Yerli tekne üretimi 
yapılmadığı için mevcut yerli tekne filosu her 
geçen yıl biraz daha yaşlanıyor ve yarışan 
tekneler git gide azalıyor. Filonun yabancı 
teknelerle eski parlak günlerine ulaşması yüksek 
maliyetlerden ötürü çok zor. Ne kulüpler, ne de 
bu sınıfa yeni başlayacaklar bu maliyetin altına 
kolay kolay giremiyorlar. 

Malzeme sporlarının en başında elbette kaliteli 
ve doğru malzemeyle yarışmak geliyor. Altı-yedi 

yıl önce pirat yarışları yüzde yüz yerli teknelerle 
gerçekleştirilirken bütçeler daha ulaşılabilir 
düzeyde idi. Ancak ithal tekneler gelmeye 
başlayınca geriye iki seçenek kaldı. Ya Avrupa 
kalitesinde yerli imalat yapılacak, ya da Avrupa’dan 
tekne getirme maliyetine katlanılacak. 

Bu durum elbette bu sınıfı yaşatma ve geliştirme 
görevini üstlenmiş olan Türkiye Yelken 
Federasyonu’na bağlı Pirat Komitesi’nin öncelikli 
işleri arasında yer alıyor. Yerli teknelerin 
yabancılara nazaran dezavantajı herkes tarafından 
kabul edildiği için lig yarışlarında yerli tekneleri 
teşvik etmek amacıyla ayrı sıralama yapılıyor ve 
özel ödül veriliyor. Komite ayrıca Avrupa üretimi 
teknelerle baş edebilecek kapasitede yerli 
teknelerin üretilmesi için üreticiler ve kulüplerle 
görüşmelere başladı bile. 

Eğer proje beklenen desteği görür, 2007 yılında 

uzun bir aradan sonra tekrar yerli pirat üretilmeye 
başlanabilir ve yeterli sipariş alınabilirse proje 
ekonomik hale gelebilir. Bu sayede sınıfın yok 
olmasının önüne geçilebilir. MBY
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PİRAT 
GÜNLÜĞÜ

Piratı bekleyen tehlike
İthal edilen pirat tekneleri ile yerli üretim tekneler arasındaki 
kalite-hız farkı dikkat çekiyor ve maalesef ülkemizdeki yerli 

tekne filosu her geçen gün azalıyor. 

PIRAT NEDEN ÇOK ÖNEMLI? 

Türkiye yelken sporu için Pirat sınıfının 

yaşaması ve gelişmesi çok önemli çünkü;

• Pirat optimist ve lazer sonrası 

geçilebilecek en kalabalık centerboard 

sınıfıdır.

•  Yelken öğrenmek isteyen yetişkinler 

için çok uygun bir teknedir.

•  Sadece yarış amaçlı değil, aile ve gezi 

amaçlı kullanılabilen bir teknedir. 

•  Dengeli yapısı sayesinde çok ideal bir 

yelken eğitim teknesidir. 

•  İki kişinin kolaylıkla denize atıp 

çekebilecekleri, sadece 170 kg 

ağırlığında hafif bir teknedir. 

•  Direğini 10 dakikada sökebilir ve bir yol 

treyleriyle dilediğiniz yere kolaylıkla 

götürebilirsiniz. 

•  Pirat, Türkiye’de en büyük “balonlu 

one design” yarış sınıfıdır. 

•  Pirat satın aldığınızda birçok yelken 

kulübü denize atıp çekme ve kara 

parkından yararlanma hizmetinden 

ücretsiz faydalandırmaya hazırdır. 


