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B
u yıl açıklanan Pirat Ligi programında yer 
alan dördüncü ayak yarışı Karamürsel 
Alp Yelken Kulübü tarafından 8 – 9 
Temmuz tarihlerinde yapılacaktı. Ancak 

bu kulübün tüm yönetici ve sporcuları Yalova 
ilinde yer alan Kaytazdere Belediyesi’nin kurmuş 
olduğu Yelken Kulübü’ne geçince programdaki 
yarış da Kaytazdere’ye kaydırıldı. Böylece Pirat 
yarışları İstanbul ve İzmit’in ardından üçüncü il 
olarak Yalova’da da düzenlenmeye başlamış 
oldu. Kulüp kurulalı çok az zaman geçmiş 
olmasına rağmen yarışa çok iyi hazırlanılmıştı. İlk 
gün rüzgârın yetersizliğinden dolayı sadece bir 
yarış yapılabildi. Gün sonunda yapılan mangal 
partisi tüm yarışçıların ve yarış komitesinin 
yorgunluğunu aldı.

Komite yayınladığı ek talimatla ikinci gün start 
saatini 10:00’a çekerek sabah rüzgârından 
faydalanmayı amaçladı. Ancak rüzgâr tüm gün 
boyunca gelmemekte direnince ikinci gün hiç 
yarış yapılamadı. Böylece ilk gün 3–5 knot’lık 
rüzgârla yapılan zorlama yarış tüm yarışın 
sonuçlarını belirlemiş oldu.

Pirat yarışı Kaytazdere’nin ilk organizasyonu 
olmasına rağmen son derece profesyonel bir 
yarış ortamında gerçekleştirildi. Federasyon 
başkanı Sayın Özlem Akdurak’ın ödül törenine 
gelerek pirat sınıfına verdiği önemi göstermesi ise 
tüm camiayı çok mutlu etti. 
Türkiye Pirat Ligi 4. Ayak sonundaki puan durumu şu 

şekilde: 

1. Murat Suntay - (Gökmen/Altuğ/Ceren)    17 Puan

2. Haluk Suntay - İrfan Gezici   26 Puan

3. Can Gümüşdal - Emre Ayan   41 Puan

PİRAT KOMİTESI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI
Motor Boat & Yachting “Deniz sohbetleri” 
etkinlikleri kapsamında 28 Mayıs’ta 
gerçekleştirdiğimiz Pirat ile tanışma toplantısının 
detaylarını derginin içinde ayrı bir yazı olarak 
okuyabilirsiniz. Bu toplantı 55–60 kişinin katılımıyla 
beklediğimizin üstünde bir ilgi gördü. Bunun 
üzerine sohbet toplantısından bir saat sonra 
katılımcılarla bir piratın başında bilgilendirmeye 
devam ettik. Pirat donatımı, dümenci ve flokçunun 
görevleri, yarış kuralları gibi bilgiler paylaşarak 
Kalamış Yelken Kulübü’nde keyifli bir pazar günü 
geçirdik.  

Teorik olarak verilen bilgilerin hemen ardından 
bir pazar günü 10 kişinin katılımıyla pratikte de 
bilgilerimizi aktarmaya başladık. Katılımcıların, 
yelken trimi, tramola, yanaşma, ayrılma gibi 
konuları yaşayarak öğrenmelerini sağladık. 

Çok yakında bu bilgilendirmelerin üçüncü fazı 
olarak yeni katılımcılara bir bilgilendirme yarışı 
düzenleyeceğiz. Bu yarışın detaylarını da 
önümüzdeki aylarda sizinle paylaşacağım. 

Pirat Komitesi’nin bunun gibi faaliyetler 
düzenlemesindeki amaç filoya yeni yarışçıların 
katılması ve filonun büyümesi. Bilgilendirme 
faaliyetlerinin ardından iki kişinin pirat satın alması 
ve 10 kişinin yarış lisansı çıkartmak üzere 
başvurması, verilen tüm gönüllü emeğin amacına 
ulaştığını gösterdi.  
 
PİRAT KOMİTESİ ŞEKİLLENECEK
Türkiye’deki pirat sınıfıyla ilgili tüm yarış, eğitim, 
ölçüm gibi organizasyonların düzenlenmesi 
federasyonun bir alt kolu olarak görev yapan Pirat 
Sınıf Komitesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. 
Ancak bu güne kadar komitenin görev ve yetkileri, 
seçimi, komite üye sayısı gibi konuları açıklayan 
yazılı bir belge oluşturulmamış. 

Bu nedenle hemen hemen tüm komiteler işler 
ters gittiğinde çoğu zaman haksız eleştirilere 
maruz kalarak istifa etmiş ve görevi bırakmışlar. 
Kimisi küsmüş ve camiadan ayrılmış, kimisi bir 
daha organizasyon işlerine elini sürmemiş. Oysa 
onların tecrübe ve birikimleri bu sınıfın gelişimi için 
şüphesiz çok değerli bir hazine. İşte bu nedenle 
komitenin seçimi, görev ve yetkileri gibi konuları 
netleştirmek amacıyla yazılı bir tüzük hazırlıyoruz. 
Böylece komiteye yöneltilen haksız ve yersiz 
eleştirilerin önüne geçilmesi, komitelerin daha 
uzun süreler görev yapması ve birikimlerini 
kendilerinden sonra gelenlere aktarmaları 
sağlanabilir diye umuyorum. MBY

Emre Ayan
emre@motorboatdergi.com
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Profesyonel yarış
Türkiye Pirat Ligi’nde dördüncü ayak yarışı Kaytazdere Yelken 

Kulübü’nde gerçekleştirildi. Böylece Pirat yarışları İstanbul ve 
İzmit’in ardından üçüncü bir ile daha taşındı.


