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Sevgili
Adana Yelken Kulübü Dergisi 
Okurları

Atalarımız, sayıları kullanmaya başladıkla-
rında; bir ve ikiden sonrasını saymaz, “çok” 
derlermiş…

Bu sayımızla artık biz de, “çok”lara karışmış 
oluyoruz.

Başkanımız Ali Ş. Tiltay önderliğinde başladı-
ğımız “Adana Yelken Kulübü Dergisi” olgusu, 
Kulübümüzün 20 Ocak 2011 tarihli Olağan 
Genel Kurulunda yapılan oylama neticesin-
de seçilerek Mustafa Tuyan Başkanlığında 
oluşturulan Yönetim Kurulu tarafından da 
benimsenmiştir. Yayın Kurulu olarak, bu sayı-
mızın çıkmasında verdikleri destekten dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sizlere öncelikle; Seçilmiş yeni Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyelerini, 2011 Yılı Bütçe ve 
Faaliyet Programlarını tanıtacağız.

Kulübümüzün etkinlik haberleri yanında, 
alıştığınız yazı ve makalelerimiz yine var. 

“Spor ve Sağlık”  köşemizde, “İlacınız 
Spor olsun, Sporunuz İlaçsız Olsun” başlıklı 
makalesi ile Sn. Ecz. Erdinç  Ülker; “Bilişim” 
köşemizde, “Web’de Sörf” başlıklı makalesi 
ile Sn. Mustafa Vural; “Hayata Dair” Köşe-
mizde, “Mutlulukla İlgili Bir Bakış Açısı: Hedef 
Belirleme” başlıklı makalesi ile Sn. Dr. Seden 
Tuyan; Fotoğraflarıyla Sn. Dr. Zafer Koç, Sn. 
Dr. Rana Yaycıoğlu, Sn. Dr. Özgür Yaycıoğlu; 
Boat Show’a katılarak bizim için fotoğraflayan 
Sn. Nurman Dağcı; “Gurme” köşemizde Sn. 
Yiğit Zeyneloğlu; “Kültür Sanat” köşemizde 
Sn. Niyazi Keçeli, katkıda bulundular. Teşekkür 
ederiz.

İlk iki sayıda edindiğimiz deneyim; yaz ve kış 
başlarında basılıp dağıtılacak olan“derginizin” 
yılda iki sayı çıkmasının bütünleşmemiz için 
şimdilik yeterli olacağını göstermiştir.

Üyelerimiz, Okurlarımız, Yazarlarımız ve 
Reklamverenlerimizin desteği ile başardığımıza 
inanıyorum.

Sonsuz teşekkürlerimle,
H. Levent ARPAÇ
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Müdürü olarak bir spor 
anlayış ve kültürü
geliştirilmesine katkı 
sağlamak var.
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Sevgili Yelken Dostları,
Kulübümüz tesisleri Adana’mızın eşi olmayan bir 

mekânıdır… 
Gönül verdiğim, gurur duyduğum ve içinde soluk 

aldığımı hissettiğim Kulübümüze, Üyelerimizin tercihi 
ile seçilerek, “Başkan” sıfatı ile hizmet edecek olma-
nın heyecanı içersindeyim.

Genel Kurul Toplantımızda onayınıza sunmuş oldu-
ğumuz Projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz…

2013 Akdeniz Oyunlarının Bölgemizde yapılacak 
olması Adana ve Kulübümüz için de bir fırsat yarat-
mış olup, mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve eksiklerin 
tamamlanması acil olarak gündeme gelmiştir.

Başta Adana Valisi İlhan Atış olmak üzere, Ada-
na Büyükşehir Belediye Başkan V. Zihni Aldırmaz, 
Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Fazlı B. Hadi tesisimizde incelemelerde 
bulunarak büyük destek vermişlerdir.

Kulübümüz, yeni ve yenilenmiş tesisleri ile            
Nisan-Mayıs Aylarında üye ve sporcularımızın hizme-
tinde olacaktır.

27-29 Mayıs tarihleri arasında Kulübümüz ev sahip-
liğinde yapılacak olan 2011 Offshore yarışlarında ve 
27 Mayıs “Yaza Merhaba” açılış partimizde buluşmak 
üzere esen kalın.

Mustafa Tuyan
A.Y.İ.S.S.K. Başkanı
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Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu 20 
Ocak Perşembe günü akşamı rekor 
katılımla toplandı.

Bazı Üyelerimizin eşleri ile katıldıkları toplantıda 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi ve 
Güzide Basınımızın Temsilcileri de misafirimizdi. 
Dönem Başkanı Ali Ş. Tıltay’ın açış konuşmasının 
ardından Divan Başkanlığına Halit Tıltay ve Divan 
Üyeliklerine Av. Hüseyin Ergene ve Av. Remzi 
Ümit Atay seçildiler. Aziz şehitlerimiz ve Yüce 
Atatürk’ün manevi huzurunda yapılan saygı 
duruşu ve bir ağızdan okunan İstiklal Marşımız 
sonrasında gündem maddelerine geçildi.
2009 ve 2010 Çalışma Dönemi Raporlarının 
Sunumu ve İbrası sonrasında, Tüzüğümüze 
göre iki yılda bir Ocak ayında yapılması gereken 
“Olağan Genel Kurul” da “Yetkili Kurulların 
Seçimi” maddesi gereği Başkan Adayları Mus-
tafa Tuyan ve Tamer Gülcan sıra ile söz alarak 
hazırladıkları hizmet ve yatırım projelerini anlata-
rak aday yönetim kurulu üyelerini de tanıttılar.

A.Y.İ.S.S.K.
Olağan Genel Kurulu
Ocak Ayında Yapıldı...

Sandıktan Dostluk Çıktı Kulüp Kazandı

H
A
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Mustafa Tuyan

Ali Ş. Tıltay

Tamer Gülcan
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Alkışlar Mustafa 
Başkan ve ekibine... 

Artık hizmet
onlardan, 

takdir bizden!

Murat Özbilen, Rıfat Bilsel, Basri Yıldız, Muhteşem Çalık, A. Nuri Sabuncu, Tuncay Canver, Fazlı Bayram Hadi, Vedat Erdemoğlu, Mustafa Tuyan, Volkan İzol, Kadir Ekren, Levent Arpaç

Geçerli 202 oyun kullanıldığı seçim sonu-
cunda sandıktan Mustafa Tuyan ve ekibi 
çıktı. Yaklaşık iki ay süren “Seçim Propagan-
da Çalışmaları” sırasında gözlemlediğimiz 
kibarlık, Aday Başkanların kürsüden 
“Çalışma Programlarını Sunuşlarında” ve 
“Oy Kullanma” sonrasında da yaşandı. En 
güzeli ise, sayım işlemi tamamlandığında  
“Kazanan tarafın, Kulübümüz” olduğunun 
ispatı olan, iki gurubun kenetlenerek 
birbirini tebrik etmesi idi.

Seçilmiş olan gurup ilk toplantısını yaparak 
Başkanlığa Mustafa Tuyan’ı, Asbaşkanlığa 
Tuncay Canver’i, Sekreterliğe Volkan İzol’u, 
Saymanlığa Basri Yıldız’ı ve Üyeliklere Vedat 
Erdemoğlu, Muhteşem Çalık ve Ahmet Nuri 
Sabuncu’yu getirdi.
Kulübümüzün Sportif Faaliyetlerini yönet-
meleri için, Rifat Bilsel Komodor ve Murat 
Özbilen de Viskomodor olarak seçildiler.

“Yelkenlerimizi Hizmet İçin Açtık”  sloganı 
ile göreve talip olan ve Genel Kurul 
Katılımcılarının çoğunluğu tarafından 
bu göreve layık bulunan kardeşlerimize 
başarılar diliyoruz.
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2013 Akdeniz Oyunları’nın bölgemizde 
yapılacak olması haberi gündeme bomba 
gibi düşünce; Mustafa Tuyan Başkanlı-

ğında göreve başlayan A.Y.İ.S.S.K. Yönetim 
Kurulu, Olağan Genel Kurulda onaylanmış 
projelerinde derhal hedef büyüttü!

Projeler hakkında bilgi alan başta Adana Valisi 
İlhan Atış olmak üzere, Adana Büyükşehir Bele-
diye V. Zihni Aldırmaz, Çukurova Belediye Baş-
kanı Yıldıray Arıkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü 

Fazlı B. Hadi tesislerde incelemelerde bulunarak 
maddi, manevi destek sözü vermişlerdir.
Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Müdürlüğü, 
Adana Yelken Kulübüne tahsis edilmiş olan 
arazinin ıslahını üstlenerek giriş yolunun geniş-
lemesine katkı sağlamıştır. Böylelikle; Kano ve 
Kürek Spor Müsabakaları için ideal konumda 
olan Seyhan Baraj Gölü, Kulüp Tesislerinin 
geliştirilmesi ile Uluslararası Yelken Yarışlarına 
da ev sahipliği yapabilme imkânına kavuşmuş 
olacaktır.

A.Y.İ.S.S.K. 
Akdeniz Oyunlarına2013 

Hazırlanıyor...
Bütün Su Sporları Yüzme ile başlar…
Adana Yelken Kulübü özlediği Yüzme Havuzu-
na nihayet kavuşuyor…
Yarı olimpik ölçülerde projelendirilmiş olan ha-
vuz, okulların kapanması ile beraber, yarınların 
yelkencilerini kulübe kazandırmak için hizmete 
hazır olacak.
Komodor Rifat Bilsel’in açıklaması ise şöyle: 
Mevcut sportif alt yapı tesislerinin ISAF ve
TUYEP kurallarına uygun olarak yenilenmesi 
işleri bu sezona yetiştirilecek!

2013 Akdeniz Oyunlarının bölgemizde yapılacak olması haberi gündeme
bomba gibi düşünce; Mustafa Tuyan Başkanlığı’nda göreve başlayan 
A.Y.İ.S.S.K. Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulda onaylanmış projelerinde 
derhal hedef büyüttü...
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Türkiye Yelken Federasyonu’nun yelken 
sporunu geniş kitlelere tanıtma ve spo-
run ülke çapında geliştirilmesi projesi 

kapsamında yapılan yatırımlar, yeni tekne 
alımlarıyla devam ediyor.

ISAF (Uluslararası Yelken Federasyonu) 
Yelkenle Buluşma Programı’nda yer alan 
ve federasyonun yelkene başlama eğitim 
teknesi olarak tavsiye ettiği Topper Topaz 
Omega marka tekneler, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ek 
bütçe ile satın alınarak ülkemize getirildi.
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Nazlı Ablamız 
Başımızın Tacı...
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TYF Başkanı Nazlı Nilüfer İmre
2 adet “Yelkenli Tekne”
devir teslim töreni için

Kulübümüzdeydi...

T. Y. F. Geniş Kitlelere Yelken Sporunu Tanıtma Yatırımlarına Devam Ediyor
Komite Başkanı ve Olimpik Takım Ekip Şefi 
Selma Rodopman ve Laser Sınıf Komite Başkanı 
Semih Utku katıldılar.

Aynı anda 5 kişiye eğitim verme olanağı sağla-
yan Topper Topaz Omega tekneleri ile eğitimlere 
standart getirmek, çok sayıda kişiye yelken eğiti-
mi vermek ve tecrübelerini geliştirmek müm-
kün.Topper Topaz Omega tekneleri ile temel 
yelken eğitimleri verilebildiği gibi üst sınıflara 
geçişlerde ara sınıf olarak da kullanılabilyor.

TYF bu yatırım ile geniş kitlelere yelken sporunu 
tanıtmak ve benimsetmek amacını gerçekleşti-
rirken, aynı zamanda yepyeni bir yelken sınıfı da 
Türk Yelken Camiasına kazandırıyor.

Göller Yelken Açıyor
7’den 70’e her yaş grubunu yelken sporu 
ile tanıştırmak, denizden uzak bölgelerimiz-
deki göllerde yelken sporunu tanıtmak ve 
geliştirmek amacıyla, Topper Topaz Omega 
tekneler, birinci aşamada Adana Yelken 
Kulubü, Bitlis Gençlik Spor Kulubü ve Van 
Yelken İhtisas Kulüpleri’ne verildi.

Adana Yelken Kulübü Tesisleri’nde gerçek-
leşen törene Adana Vali Yardımcısı Halis 
Arslan, Belediye Başkan Vekili Zihni Aldır-
maz, GSGM İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi, 
TYF Başkanı Nazlı İmre, TYF As Başkanı 
Neylan Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Mersin 
Bölgesi’nden Mine Demirağ, 420-470 Sınıf 
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Eğitmenlerin Eğitimi Semineri

Türkiye’de, yelkenciliği tabana yaymak ve 
“standart” eğitim verilmesini sağlamak 
amacı ile; TYF tarafından hazırlanarak 

Milli Eğitim Bakanlığının Görüş ve Onayına 
sunulan “Dingi, Rüzgar Sörfü ve Yatçılık Eğitim 
Programları” 2010 yılının sonlarında Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Baş antrenörümüz aynı zamanda ISAF 
(Uluslararası Yelken Federasyonu) eğitmeni 
Emrah Sürmen, yapılacak “Eğitmenlerin Eğitimi 
Kursları”nı organize etmek ve bu kurslarda 
eğitmen olarak görev almak üzere
“National Training Manager” unvanı ile
TYF eğitim departmanının başına getirildi.

Eğitmen adaylarına yönelik ilk kurs 25-31 
Ocak 2011 tarihleri arasında Çeşme Yelken 

17

TUYEP
(Türkiye Ulusal Yelken 
Eğitimi Programı)
3. Uygulaması,
23 – 27 Şubat 2011 
tarihleri arasında
Adana Yelken Kulübü
Tesisleri’nde yapıldı. 

Gündüzleri dershanede 
ter döken katılımcılar, 
yurgunluklarını nefis 
Adana kebabıyla
giderdiler

Kulübü’nde Dingi için ISAF eğitmenleri 
Emrah Sürmen ve Richard Percy gözetiminde 
gerçekleşti. Kurs’a 15 eğitmen adayı katıldı.
İkinci kurs Rüzgar Sörfü için ARM Urla Yelken 
Kulübü’nde 15-19 Şubat 2011 tarihleri 
arasında ISAF eğitmenleri Emrah Sürmen ve 
Tim Cross gözetiminde gerçekleşti. Kursa
12 eğitmen adayı katıldı.
Üçüncü kurs yine Dingi için 23-27 Şubat 2011 
tarihleri arasında Adana Yelken Kulübü ev 
sahipliğinde eğitmen Emrah Sürmen gözeti-
minde gerçekleşti. Kursa 11 eğitmen adayı 
katıldı.
İstanbul Bölgesi Dingi Eğitmenlik kursu ise 
09-13 Mart 2011 tarihleri arasında Emrah 
Sürmen gözetiminde 11 eğitmen adayının 
katımıyla gerçekleşti.
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Eğitmenler
Armağan Koç / Adana
Atakan Asyalı / Adana
Cemal Özdiray / Alanya
Gamze Altay / Antalya
Bahten Kahraman / Bandırma
Mehmet Ali Özşen / İskenderun
Gökhan Durkal / İskenderun
Maria Köroğlu / Fenerbahçe İstanbul

Erim Çiçek / Kuşadası
Samim Dane / Marmaris
İsmet Akbulut / Van

Eğitmenlerin Eğitmenleri
Emrah Sürmen (Eğitmen)
Ali Tezdiker (Yardımcı Eğitmen)
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Türkiye Yelken Federasyonu yıllık 
programında yer alan ve Milli Takım 
seçmeleri nedeniyle önem taşıyan RS:X 

ve Techno 293 Yarıyıl Kupası yarışları 9-13 
Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. 

Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü ev 
sahipliğinde gerçekleşen rüzgar sörfü 
yarışlarına 5 ildeki 8 kulüp 44 sporcusu ile 
katıldı.

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Zonguldak ve 
Adana’dan gelen sporcular olimpik rüzgar 
sörfü sınıfı RS:X, RS:X U19,  Techno 293 
U17 ve Techno 293 U15  kategorilerinde 
mücadele ettiler.

Windsurf TYF Sınıf Komite Başkanı Aydemir 
Berhan’ın gözetiminde gerçekleşen 
yarışlarda skor tablosu şöyle belirlendi.

 

RS:X GENEL
1. İsa Pamir Saçkan (GS Yelken Şubesi)

RS:X (U19)
1. Kutlay Hanlı (GS Yelken şubesi)
2. Sinan Şenevrensel (Ali Rıza Mete Urla 
Yelken Kulübü)
3. Tolga Coşkun (FB Yelken Şubesi)

TECHNO 293 (U17) GENEL
1. Poyraz Akay (FB Yelken Şubesi)
2. Bora Özaltun (Ali Rıza Mete Urla Yelken 
Kulübü)
3. Jonas Can Şendil (Ali Rıza Mete Urla 
Yelken Kulübü)

TECHNO 293 (U17) BAYAN
1. Dilara Uralp (Çeşmealtı Rüzgar Sörfü 
Kulübü)
2. Seben Göle (GS Yelken Şubesi)
3. Selen Günaydın (Ali Rıza Mete Urla 
Yelken Kulübü)

TECHNO 293 (U15) GENEL
1. Cihan Özdemir (İstanbul Yelken Kulübü)
2. Doğa Özkaraca Batılıoğlu (Ali Rıza Mete 
Urla Yelken Kulübü) 

“Hedefimiz birgün Adana 
Yelken Kulübü Sörfçülerini 
ilk dereceleri paylaştıkları 
kürsülerde ve fotoğraf 
karelerinde görmektir.”

Sörfçülerimiz Techno 293
Yarıyıl Kupası Yarışları İçin
Urla’daydılar...
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Sporcularımız Bodrum Turgutreis’te...
2011’in ilk Yarışı Olan AMİRAL 

TURGUTREİS YARIYIL KUPASI 02-06 
ŞUBAT 2011 Tarihinde TURGUTREİS 

BELEDİYE YELKEN KULÜBÜ ev sahipliğinde 
yapılmıştır.
ADANA YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ   8 Sporcu 
ile yarışa katılmıştır. Sporcularımıza antrenör-
lerimizden EMRAH SÜRMEN ve ATAKAN 
ASYALI teknik destekte bulunmuşlardır.
Ayrıca diğer antrenörlerimizden Harun Koç 
ve Armağan Koç yarış kurulunda görev 
almışlardır.
Yarışın ilk ve son günlerinde rüzgar nedeni 
ile yarış yapılmamıştır, diğer günlerde yapılan 
yarışlar ile sonuçlar belirlenmiştir. Buna 
Göre;
    
      OPTİMİST GENEL KLASMAN:
1-Nogay Dökmeci (MARMARA YELKEN 
KULÜBÜ)
2-Barbaros Hekimoğlu (KARŞIYAKA YELKEN 
KULÜBÜ)
3-Mahmut Kurutaş (ERA BODRUM YELKEN)
4-Recep Karabıyık (ERA BODRUM YELKEN)
5-Nurullah Üre (ERA BODRUM YELKEN)

      OPTİMİST KIZLAR:
1-Leyla Şencocak (ÇEŞME YELKEN İHTİSAS 
KULÜBÜ)
2-Zeynep Beyenirsoy (TURGUTREİS YELKEN 
KULÜBÜ)
3-Ecem Elmas (FOÇA YELKEN)

       OPTİMİST JUNİOR:
1-Burak Kahrat (A.R.M. URLA YELKEN 
KULÜBÜ)
2-Ege Eros Güven (B.B. BODRUM YELKEN-
KULÜBÜ)
3-Zeynep Beğenirsoy (TURGUTREİS YELKEN 
KULÜBÜ)
      LASER 4.7 GENEL:
1-Doğa Arıbaş (İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ)
2-Hasan Sal (GEMLİK YELKEN KULÜBÜ)
3-Mete Sayın (FENERBAHÇE YELKEN KULÜBÜ)

   LASER 4.7 BAYAN:
1-Zeynep Yentür (FENERBAHÇE YELKEN 
KULÜBÜ)
2.Ceren Saner (FENERBAHÇE YELKEN 
KULÜBÜ)
3-Cemre Öztekin (ANTALYA YELKEN KULÜBÜ)

     LASER 4.7 JUNIOR:
1-Ata Gülenay (KARŞIYAKA YELKEN KULÜBÜ)
2-Efe Soysal (KARŞIYAKA YELKEN KULÜBÜ)
3-Alara Üçerler (B.B BODRUM YELKEN 
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3-Simge Serin (İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ)
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Sporcularımız Bodrum Turgutreis’te...
2011’in ilk Yarışı Olan AMİRAL 

TURGUTREİS YARIYIL KUPASI 02-06 
ŞUBAT 2011 Tarihinde TURGUTREİS 
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Rıfat Bilsel, İstanbul kökenli bir aileden… 
1959  Ankara doğumlu…İnşaat Mühen-
disi olan ve memuriyetten sonra müte-

ahhitliğe başlayan babası ile aynı işi yapmamak 
için Elektrik  okumaya karar verir ve 1976 
yılında İ.T.Ü.Elektrik Fakültesi’ne kaydını yaptırır. 
Ancak zamanın olumsuz şartları nedeniyle tah-
siline Almanya’da Hannover Teknik Ü.’de başlar. 
Bu arada Almanca öğrenmiş olur. Tekrar yurda 
dönerek İTÜ’den mezun olur. Master çalışmaları 
devam ederken Siemens’de işe de girer. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın açtığı burs sınavını kaza-
narak TCDD adına aldığı bursla, İngiltere’de 
Manchester Ü. Bilim ve Teknoloji Bölümü’nde 
masterini bitirir. Dönüşünde mecburi hizmetini 
tamamlarken İskenderun-Divriği Hattının Elekt-
rifikasyon ve Sinyalizasyon işinde proje Müh. 
olarak görev alır. Daha sonra tekrar Siemens’de 

Kulübümüze üye olduğum günden beri hayalimde yaşattığım bir görüntü var!  
Gölün yelkenlerle dopdolu olması… 

çalışmaya başlar, Ankaray, Bursaray derken, 19 
senenin sonunda Adana Bölge müdürü iken 
profesyonel memuriyet  hayatına son verir. 
Fotovoltaik Güneş tarlaları işi ile ilgilenir… Bir 
şirket kurarak Enerji piyasasına geçiş yapmak 
ister ama verilen teşviklerin yetersizliği bu işi 
tasfiye etmesini gerektirir.
Eski yüzücülerden, Adana’nın tanınmış Cilt 
ve Zührevi Hastalıklar uzmanı Dr. Melda Bilsel 
ile evli olup dünya tatlısı Beril’in ve Kutay’ın 
babasıdır.
Ailece Rüzgar Sörfü ve Yelken yapmaktalar… 
Bir diğer ortak hedefleri ise: Boğaziçi Yüzme 
Maratonuna  katılmak!
Sn. Bilsel, önümüzdeki yıllarını Adana Yelken 
Kulübü’ne hizmet etmekle ve Abdioğlu’ndaki 
çiftliğinde kayısı yetiştirerek geçirmeyi planla-
maktadır.

İsteyerek ve Seçim kazanarak göreve 
geldiniz. Daha iyiyi sağlamak için ne gibi 
projeleriniz var?
Gerçekten de bu göreve isteyerek geldim… En 
büyük isteğim kulübe hizmet ederken sporla 
ve sporcuyla iç içe olmak… Kulübümüze üye 
olduğum günden beri hayalimde yaşattığım bir 
görüntü var!  Gölün yelkenlerle dopdolu olma-
sı… Avrupa’da bulunduğum sıralarda, göllerde 
salınarak süzülen yelkenlileri, hep imrenerek 
izledim. Adana Yelken Kulübünde Rüzgâr Sörfü 
ile başladığım yelken hayatıma Sport 16 tipi 
yelkenli teknede aldığım eğitimle devam edip, 
tekne ve malzeme sahibi de oldum.
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığım 
dönemlerde, ev sahibi olduğumuz yarışlar 
esnasında sporcuların suya giriş ve dönüşleri 
esnasında oluşan görüntü bu hayalimin ger-
çekleşmiş haliydi. Küçük büyük herkesin yelken 
yapmasına, yarış zamanlarının dışında da gölün 
yelkenlerle dolu olmasına katkı sağlamak isti-
yorum. Bunun çaresinin de üyelerimize yelken 
sporunu sevdirmek olduğunu biliyorum. Basit 
bir yelkenli ile bir kez suya çıkmış birisinin bile 
muhakkak etkileneceğini düşünüyorum. 
Güncel bir konu var gündemde… Akdeniz 
Oyunlarının Mersin’de yapılması!
2013 yılı Ağustos ayında Mersin’de yapılacak 
yarışlarda bir sporcumuzun Laser sınıfında 
kulübümüzü temsil etmesini hedef olarak 
belirledim. Alt yapı hazırlıklarımız bu hedefe 
göre şekilleniyor.

Yapılması planlanan alt yapı tesisleri 
nelerdir?
TYF tarafından hazırlanan bir program olan 
“ISAF Akreditasyonu” bizim için çok iyi bir 
fırsat! Baş Antrenörümüz Emrah Sürmen’ in  
katkıları ile seçilir seçilmez başladığımız fiziki alt 
yapı çalışmaları ve eğitim programı ile kulübü-
müzü ISAF Standartları’na yükselterek “Akredi-
te” olduğumuzda hedefe yaklaşmış olacağız.
Akdeniz Oyunları’nın bazı su sporları sınıfları-
nın Seyhan Baraj Gölü’nde organize edileceği 
düşünülürse ev sahibi olarak Kulübümüz de 
görev almalıdır! Alt yapı ve düşünce olarak bu 
duruma hazırlıklı olmalıyız.

A
.Y

.İ.
S.

S.
K.

Su Sporları yüzme ile başlar! İnşaatına başla-
dığımız yüzme havuzumuz sayesinde sporcu 
alt yapımız kesintisiz kaynak sağlamış olacak, 
erken yaşta bünyemize katacağımız minik 
sporcularımız büyüdükçe başarılar da birbirini 
kovalayacaktır.

Sporcu yapımıza bakınca  “Olimpik Sporcu-
lar” çıkartabilir miyiz?
Göl takımı olmak bazen bir engel olarak 
karşımıza çıkıyor… Sayın Valimiz İlhan Atış’ın 
da desteği ile Karataş sahillerinde kulübümü-
ze tahsis edilebilecek alanda yapılacak deniz 
antrenmanları ile sporcularımızın başarı grafiği 
mutlaka yukarı doğru olacaktır. Hedefimiz 
sporcu adedinin ve ortalama başarı düzeyimizin 
sürekli artmasıdır.

Veteran üye sporcularımızın konforu için 
ne gibi tedbirler alacaksınız?
ISAF Akreditasyonu gereği spor yapan üyele-
rimiz ile sporcularımızın soyunma dolaplarını, 
duş ve tuvaletlerini ayırmamız gerekiyor. Aktif 
olarak Su Kayağı, Kano, Kürek, Rüzgar Sörfü 
ve Yelken yapan üye ve üye yakını sayımızı art-
tırmalıyız! Onların konforu için havuz başında 
yapılacak eklenti kullanıma açıldığında,  hem 
marinaya hem rampalara yakın konumda kıya-
fet değiştirebilecek, ihtiyaçlarını giderebilecekler 
ayrıca kayıkhane içersinde imal edilecek ara kat 
üzerinde konuşlanacak raf ve dolaplarda malze-
melerini saklayabileceklerdir.  Sörf yelkenleri için 
ise gölgelikli sundurma, kapasitesi artırılarak bu 
sene  hizmete sunulacaktır.
Malzeme sahibi olmayan ama yelken yapmak 
isteyen üyelerimiz için ise; birkaç adet Sport 
16 veya muadili tekne, muhtelif ölçülerde 
rüzgar sörfü yelken ve  boardları satın alınarak, 
sembolik fiyatlarla kiralanmak suretiyle,  hem 
malzeme kalabalığının önlenmesi hem de eko-
nomik kullanım sağlanacaktır. Ayrıca yelken ve 
rüzgar sörfü eğitimlerimiz sistematik bir şekilde 
devam edecektir. Su kayağı eğitimi de bunlara 
eklenecektir.

Su sporları denince, bir zamanlar, “Yenil-
mez Armada unvanı ile Adana Demirspor” 
ilk akla gelen takımdı! Sizin gözünüzde 
Adana Yelken nerede?
Herhalde benim yaşım tutmuyor(!) Bilmiyorum! 
Ancak yukarda açıklamaya çalıştığım hedefleri-
mize ulaşırsak Adanalı sporcular da hak ettikleri 
derecelere kavuşacaklardır inancındayım. Yel-
ken okulları sayesinde sporcu teminimiz devam 
edecek ve onları en iyi şekilde yetiştirecek 
hoca, donanım ve imkanlara sahibiz. Hedefi-
miz, daha çok deniz antrenmanı ve daha çok 
yarış tecrübesi ile ortalama başarı düzeyimizi 
yükseltmektir.

Seyhan Baraj Gölü sizce Yelken Sporuna 
ve benzer sınıflara ne kadar hizmet veri-
yor, yeterli buluyor musunuz? Kimler katkı 
sağlayabilir?
İlgi çok büyük! Kısa zaman içinde Yelken 
sporları yanında Özellikle Kürek ve Kano sınıf-
larında atılım yapılacağına inanıyorum. Sanırım 
Çukurova Üniversitesi’nin katkıları ile Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü’nün tesis ettiği sabit kürek 
parkuru bu sporun gelişmesinde çok önemli rol 
oynayacaktır.

Siz sorsaydınız! Kendinize ne sorardınız? 
Cevabınız ne olurdu?
Bu soru iş başvurusu görüşmelerinde sorulan 
tuzak sorulara benzedi! 
“En kötü özelliğin nedir?  En iyi özelliğin  
nedir?” diye sorulur ya! Ben yine de cevapla-
yayım…
Yelkene neden ilgi duyduğumu sorabilirsin… 
Ben de cevaplarım; “Levent hoca sayesinde” 
diye!

İlginç! Peki tanıştığımız günü hatırlıyor 
musun?
Elbette! Daha dün gibi hatırlıyorum! Yelken 
Kulüpte Rüzgâr Sörfü dersleri verildiğini duy-
muştum. Geldiğimde kırmızı, soluk şort/tişört 
karşılamıştın beni. Tanışma faslından sonra
ayaküstü hemen ilk derse geçmiştik… Bilgisa-
yarda gösterdiğin fotoğraf ve video çekimleri 
üzerinde yaptığın açıklamalar yapabileceğime 
dair inancımı sağlamlaştırmış, hem kendime 
hem de hoca olarak sana olan güvenimi 
sağlamıştı. Zaten tanıştığım herkes de “Levent 
hoca bağırır ama mutlaka öğretir!” diye tüyo 
vermişti...Yanılmamışlar! Öğrendiğim gibi 
kulübe de üye olup malzeme sahibi olmam bir 
oldu. Arkasından Harun Hocadan aldığım ders 
ile yelkene geçtim.
Bu arada, sayende bir büyük hayalim daha 
oldu: “Bodrum’da bir yelkenli sahibi olup 
yelken açmak!” 
Şu sıralar daha iyi hizmet edebilmek için, “ko-
modor nasıl olunur?” dersindeyim.
Saygılar sunar, teşekkür ederim.
Biz de Hayallerinin gerçek olması dileğiyle Sev-
gili Rıfat Bilsel’e yeni görevinde başarılar dileriz.

Ailece Rüzgar sörfü 
ve yelken yapmakta-
lar… Bir diğer ortak 
hedefleri ise: Boğaziçi 
yüzme maratonuna  

katılmak!

Küçük büyük herkesin 
yelken yapmasına, yarış 
zamanlarının dışında da 
gölün yelkenlerle dolu 
olmasına katkı sağlamak 
istiyorum. 
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Ancak zamanın olumsuz şartları nedeniyle tah-
siline Almanya’da Hannover Teknik Ü.’de başlar. 
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masterini bitirir. Dönüşünde mecburi hizmetini 
tamamlarken İskenderun-Divriği Hattının Elekt-
rifikasyon ve Sinyalizasyon işinde proje Müh. 
olarak görev alır. Daha sonra tekrar Siemens’de 

Kulübümüze üye olduğum günden beri hayalimde yaşattığım bir görüntü var!  
Gölün yelkenlerle dopdolu olması… 

çalışmaya başlar, Ankaray, Bursaray derken, 19 
senenin sonunda Adana Bölge müdürü iken 
profesyonel memuriyet  hayatına son verir. 
Fotovoltaik Güneş tarlaları işi ile ilgilenir… Bir 
şirket kurarak Enerji piyasasına geçiş yapmak 
ister ama verilen teşviklerin yetersizliği bu işi 
tasfiye etmesini gerektirir.
Eski yüzücülerden, Adana’nın tanınmış Cilt 
ve Zührevi Hastalıklar uzmanı Dr. Melda Bilsel 
ile evli olup dünya tatlısı Beril’in ve Kutay’ın 
babasıdır.
Ailece Rüzgar Sörfü ve Yelken yapmaktalar… 
Bir diğer ortak hedefleri ise: Boğaziçi Yüzme 
Maratonuna  katılmak!
Sn. Bilsel, önümüzdeki yıllarını Adana Yelken 
Kulübü’ne hizmet etmekle ve Abdioğlu’ndaki 
çiftliğinde kayısı yetiştirerek geçirmeyi planla-
maktadır.

İsteyerek ve Seçim kazanarak göreve 
geldiniz. Daha iyiyi sağlamak için ne gibi 
projeleriniz var?
Gerçekten de bu göreve isteyerek geldim… En 
büyük isteğim kulübe hizmet ederken sporla 
ve sporcuyla iç içe olmak… Kulübümüze üye 
olduğum günden beri hayalimde yaşattığım bir 
görüntü var!  Gölün yelkenlerle dopdolu olma-
sı… Avrupa’da bulunduğum sıralarda, göllerde 
salınarak süzülen yelkenlileri, hep imrenerek 
izledim. Adana Yelken Kulübünde Rüzgâr Sörfü 
ile başladığım yelken hayatıma Sport 16 tipi 
yelkenli teknede aldığım eğitimle devam edip, 
tekne ve malzeme sahibi de oldum.
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığım 
dönemlerde, ev sahibi olduğumuz yarışlar 
esnasında sporcuların suya giriş ve dönüşleri 
esnasında oluşan görüntü bu hayalimin ger-
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kulübümüzü temsil etmesini hedef olarak 
belirledim. Alt yapı hazırlıklarımız bu hedefe 
göre şekilleniyor.

Yapılması planlanan alt yapı tesisleri 
nelerdir?
TYF tarafından hazırlanan bir program olan 
“ISAF Akreditasyonu” bizim için çok iyi bir 
fırsat! Baş Antrenörümüz Emrah Sürmen’ in  
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nın Seyhan Baraj Gölü’nde organize edileceği 
düşünülürse ev sahibi olarak Kulübümüz de 
görev almalıdır! Alt yapı ve düşünce olarak bu 
duruma hazırlıklı olmalıyız.

A
.Y

.İ.
S.

S.
K.

Su Sporları yüzme ile başlar! İnşaatına başla-
dığımız yüzme havuzumuz sayesinde sporcu 
alt yapımız kesintisiz kaynak sağlamış olacak, 
erken yaşta bünyemize katacağımız minik 
sporcularımız büyüdükçe başarılar da birbirini 
kovalayacaktır.

Sporcu yapımıza bakınca  “Olimpik Sporcu-
lar” çıkartabilir miyiz?
Göl takımı olmak bazen bir engel olarak 
karşımıza çıkıyor… Sayın Valimiz İlhan Atış’ın 
da desteği ile Karataş sahillerinde kulübümü-
ze tahsis edilebilecek alanda yapılacak deniz 
antrenmanları ile sporcularımızın başarı grafiği 
mutlaka yukarı doğru olacaktır. Hedefimiz 
sporcu adedinin ve ortalama başarı düzeyimizin 
sürekli artmasıdır.
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ne gibi tedbirler alacaksınız?
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vermişti...Yanılmamışlar! Öğrendiğim gibi 
kulübe de üye olup malzeme sahibi olmam bir 
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ile yelkene geçtim.
Bu arada, sayende bir büyük hayalim daha 
oldu: “Bodrum’da bir yelkenli sahibi olup 
yelken açmak!” 
Şu sıralar daha iyi hizmet edebilmek için, “ko-
modor nasıl olunur?” dersindeyim.
Saygılar sunar, teşekkür ederim.
Biz de Hayallerinin gerçek olması dileğiyle Sev-
gili Rıfat Bilsel’e yeni görevinde başarılar dileriz.

Ailece Rüzgar sörfü 
ve yelken yapmakta-
lar… Bir diğer ortak 
hedefleri ise: Boğaziçi 
yüzme maratonuna  

katılmak!

Küçük büyük herkesin 
yelken yapmasına, yarış 
zamanlarının dışında da 
gölün yelkenlerle dolu 
olmasına katkı sağlamak 
istiyorum. 
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1986 yılında Adana’da doğan Harun Koç, 
Yelken Sporuna 8 yaşında Çukurova Üniversi-
tesi Yelken takımında başladı… 1999 yılında 
Adana Yelken İhtisas Kulübü’nün kurulması 
ile spor yaşamına burada devam etti. 
Kulübümüzde 2005 Yılında Monitör, 2007 
Yılında İzmit’te girdiği kursu başarı ile tama-

Kendi ifadesi ile: Bazıları için “Spor”, bazıları 
için ise “Meslek” olan Yelkencilik; O’nun için 
“Bir Yaşam Tarzı”dır…

mlayarak Yelken Eğitmeni oldu. O yıldan beri 
özellikle yetişkinlere verilen yelken kurslarının 
eğitmeni olarak hizmet etmektedir.
2010–2011 Öğretim Yılında Çukurova Üni-
versitesi Su Ürünleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 
olan Harun Koç, Yelken Eğitmenliğinin 
yanında 2006 yılından beri Yelken Hakemi 

olarak Ulusal ve Uluslararası yarışlarda görev 
almaktadır.

Kendi ifadesi ile: Bazıları için “Spor”, bazıları 
için ise “Meslek” olan Yelkencilik; Harun 
Koç için “Bir Yaşam Tarzı”dır…
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Fazlı Bayram Hadi, 7 çocuklu bir ailenin 
oğludur. 1952 Konya/Taşkent/Kongul Köyü 
doğumludur… Öğretimine köyde başlar, 

ailenin memuriyet hayatı gereği Zonguldak/
Ereğli’de ortaokul ve Konya Merkez’de Lise 
eğitimi ile devam eder... Lise yıllarında atle-
tizm ile tanışır. Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler 
Bölümünde okuduğu sıralarda Okullar arası 
Yarışmalarda ve ayrıca Galatasaray Kulübünün 
lisanslı sporcusu olarak Türkiye Şampiyonlukları 
ve Avrupa İkinciliği dereceleri vardır. 1974 yılın-
da Konya Bölgesinden Atletizm Antrenörü olur. 
Çalışmalarına yurtdışında devam etmek ister 
ancak bırakmazlar. 1982 Yılında Konya Beden 
Terbiyesi Md Yrd. İken 1983 yılında Nevşehir’e 
Gençlik Spor İl Md. olarak atanır. 5 Sene sonun-
da sırasıyla Zonguldak’ta 7 Sene, Çorum’da 4 
Sene,  Sakarya’da 4 Sene, Osmaniye’de 3 Sene 
ve tekrar Konya’da 3 Sene görev yapar… 17 
Şubat 2006 dan beri de  Adana’da Gençlik ve 
Spor İl Md. olarak görev yapmaktadır.
Evli, 3 çocuk babasıdır… Eşi hanımefendi devlet 
memureliğinden emeklidir.
Amaç ve görevleri arasında: Adana’da yarınları-
mızın teminatı gençliğin ve ailelerin teveccühle-
rine layık olmak, tesislerin bakım, onarım işlerini 

yaparak kullanıma hazır tutmak, Yeni tesisler 
kurmak, Başarılı sporcuları tespit edip destekle-
mek, Milli Eğitim, Üniversite ile birlikte, Gençlik 
ve Spor İl. Müdürlüğü olarak bir spor anlayış ve 
kültürü geliştirilmesine katkı sağlamak var.  

2013 Akdeniz Olimpiyatlarının Mersin’e ve-
rildiği haberini, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hatırlanırsa, Akdeniz Oyunları Türkiye’de 
ilk defa İzmir İlimizin ev sahipliğinde 1971 
tarihinde düzenlenmiştir. O tarihlerde olay 
olimpiyat gibi algılanmıştı… Zaman içersinde 
Türkiye, üstlendiği Üniversiteler arası Yaz ve Kış 
Olimpiyatları gibi birçok organizasyondan da 
başarı ile çıktı. 2005 yılında Mersin ve Adana 
Büyükşehir Belediyeleri, Adana ve Mersin Vali-
leri Akdeniz Oyunlarının bölgemizde “birlikte” 
yapılması için dosya hazırlamış ve Organizasyon 
Komitesine 2006 yılında resmen başvuruda 
bulunmuşlardı. Ancak geçen zaman içersinde 
“daha takipçi” olan “Mersinliler”, Atina’da ya-
pılması planlanan “2013 Akdeniz Oyunlarının”, 
Yunanistan’da oluşan ekonomik kriz sebebi 
ile iptal edilmesini iyi değerlendirip Oyunların 
2013 Yılı Ağustos Ayında Mersin’de yapılmasını 
sağlamışlardır. Hayırlı olsun! Adana olarak biz 
de üzerimize düşen görev ne ise yapacağız.

Oyunların Ağustos Ayına gelmesinin 
olumlu ve olumsuz etkileri sizce nelerdir?
Mersin İli, yaz aylarında civar illerden gelen 
tatilcilerin de katkılarıyla cıvıl cıvıl…
Fazlasıyla seyirci olacağı gibi; Okullar tatil oldu-
ğundan, gelen misafir kafilelerin konaklaması 
için de yeterli kapasite olacaktır. İklim açısından, 
gelen misafirlerimizde Akdeniz ülkelerinden… 
Ağustos ayının sıcaklarına alışıktırlar. Adana’nın, 
yağmur, nem ve sıcaklık değerlerini yıllık ölçekte 
incelediğimizde, spor yapmak için son derece 
elverişli bir iklim yapısına sahip olduğu görülür. 
Halen birçok yabancı devlet, milli takımlarını, 
kulüp takımlarını ülkemizde kampa almaktadır. 
Genellikle tesisleri yeterli olan Antalya Bölgesi 
seçilmektedir. Gerekli Alt Yapı Tesisleri kurulup 
Seyhan Baraj Gölü çevresi de devreye alınınca, 
Adana’nın potansiyeli daha iyi değerlendirile-
cektir.

Adana’nın mevcut spor tesisleri böyle bir 
organizasyondan pay alabilmek için yeterli 
mi? Değilse yapılması planlanan tesisler 
nelerdir?
Adana için yetersiz diyemeyiz. Olimpik Yüzme 
havuzları, Atlı Spor Tesisleri, Muhtelif Kulüpler-

Gençlik ve Spor İl Müdürü 

Fazlı Bayram Hadi “Yerleşim yerleri planlanırken imar planlarına muhakkak spor tesislerinin 
de işlenmesi, yer ayrılması gerekir diye düşünüyorum.”
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deki Tenis kortları, Kapalı salonlarımız, 5 Ocak 
Stadyumu, Yelken Kulübü Tesisleri, Üniversite 
Kayıkhanesi birçok sınıfın yarışlarının Adana’da 
yapılması için yeterlidir. Binicilik müsabakaları, 
Kano, Kürek yarışları büyük ihtimalle Adana’da 
olacaktır… Hatta bazı Yelken sınıflarının yarışları 
da Seyhan gölüne alınabilir.  Ayrıca Yüreğir, 
Sarıçam bölgesinde planlanan Kapalı Spor 
Salonu, Stadyum; göl kenarında oluşmuş yarım 
ada üzerindeki kano, kürek ve yelken gibi 
su sporlarına hizmet edecek tesis de devreye 
girince daha da iyi olacaktır.

Adana, iklim, genetik ve sosyolojik yapısı-
na göre hangi spor branşında daha başarılı 
olup “Olimpik Sporcular” çıkartabilir?
Geçmişe de baktığımızda Adana’dan,  iklim ve 
beslenme alışkanlıkları etkisi ile bireysel beceri 
ve ani patlama gücü gerektiren spor branşların-
da şampiyon ve milli sporcular çıkmış… Adana, 
atıcılık, atlı spor, kano, kürek hatta yelken 
sınıflarında olimpik sporcuların seçilmesi için 
pilot bölge seçilmiş durumda… Başta yüzme 
olmak üzere, yelken, basketbol, futbol, tenis, 
masa tenisi, halter, boks, gibi branşlarda ayrıca 
atletizmin sırıkla atlama, yüksek atlama, çekiç 
atma gibi sınıflarında istikbal vadeden sporcu-
larımız var.
2006 yılında göreve başladığımda milli takımla-
ra Adana’dan giden sporcu sayısı 20 civarında 
iken bugün 133 olması, nereden nereye 
gelindiğinin ve daha neler yapılacağının işareti 
sayılmalıdır. 

Su sporları denince bir zamanlar Adana ve 
“yenilmez armada” unvanı ile “Adana De-
mirspor” ilk akla gelen takımdı! Şu anda, 
sizin gözünüzde Adana nerede?
Zamanında,1936’da Adana’da “Olimpik 
Yüzme havuzu” ve “Atlama Kulesi” olduğunu 
görüyoruz. Diğer şehirlerde yoktu! Ayrıca baraj 
gölü ve sulama kanalları gerçeğine sezonun 
uzunluğu da eklenince; bir de: Devlet De-
mir Yolları gibi bir destek bulununca elbette 
şampiyonlar Adana’dan çıkıyordu… Başta 
İstanbul gibi büyük şehirlerde de havuzlar 
açılıp, Adana’da yetişmiş sporcular üniversite 
bahanesi ile sporcu ve antrenör olarak oralara 
transfer olunca, artık şampiyonlar da oralardan 
çıkmaya başladı. Yüzme Federasyonu Başkanı 
Ahmet Bozdoğan’ın bile Adanalı olduğunu 
hatırlayalım. Kulüplerimiz havuzlarını Adana 
tabiri ile “çimme” öğretip para kazanılacak yer 
olarak görmenin yanında sporcu yetiştirmeyi de 
düşünürlerse, çok çalışılıp, aile ve kurumların da 
desteği alınılırsa, Adana mutlaka eski günlerine 
dönecektir.

“Gençliği zararlı
alışkanlıklardan

kurtarmak için yapılacak 
masrafların yanında

sportif altyapı tesislerinin 
bütçesi çok daha

küçük kalmaktadır.”

Seyhan Baraj Gölü sizce Yelken Sporuna 
ve benzer branşlara ne kadar hizmet veri-
yor, yeterli buluyor musunuz? Kimler katkı 
sağlayabilir?
Geçmişe bakınca pek kullanılmamış olduğunu 
görüyoruz… Yelken kulüp büyük bir eksikliği 
gidermiş… Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü 
ile Çukurova Üniversitesi’nden arta kalan spor-
cu ve malzemelerle başladığı yelken faaliyetle-
rini, tesislerini geliştirerek birçok organizasyona 
ev sahipliği yapacak seviyeye çıkartmıştır. Geç-
tiğimiz sezonda 300 civarında kursiyere yelken 
kursu vererek ilerisi için ümit vaat eder duruma 
gelmiştir. Kano, kürek gibi malzeme açısın-
dan yüksek maliyetli sınıf sporlarında mahalli 
idarelerin, resmi ve özel kuruluşların destekleri 
gerekir diye düşünüyorum. 

Adana Yelken Kulübü hakkındaki beklenti-
leriniz nelerdir?
Bölgemizdeki en başarılı kulüp olduğunu 
görüyoruz… Yeni seçilen yönetim de alt yapı 
eksikliklerinin giderilmesi için istekli ve gayretli 
görünüyor… Başarılarının devamını diliyoruz.

Son olarak, vermek istediğiniz bir mesaj 
var mı?
44 senedir spor camiasının içersindeyim… 27 
senedir de aralıksız olarak Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü yaptım… Yurt içi ve yurt dışında 
edindiğim bilgi birikimimi tam olarak Adana 
için aktaramadığımı düşünüyorum. Önceki 
görevlerimde birtakım projeler üretilir isteklerde 
bulunulurdu… Burada biz proje üretiyoruz, 
takdim ediyoruz ancak Adanalıları pek istekli 
görmüyoruz. Yerleşim yerleri planlanırken imar 
planlarına muhakkak spor tesislerinin de işlen-
mesi, yer ayrılması gerekir diye düşünüyorum. 
Mesela tesis yapacağız bazen arsa tahsisinde 
zorlanıyoruz.
Sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş bir Adana 
arzuluyoruz. Gençliği zararlı alışkanlıklardan 
kurtarmak için yapılacak masrafların yanında 
sportif altyapı tesislerinin bütçesi çok daha 
küçük kalmaktadır. Bir genç kolay yetişmiyor… 
Gözümüz gibi sakındığımız çocuklarımızın aynı 
imkânlara sahip olmamış kayıp çocuklarla aynı 
şehirde yaşadığını bilin ve onlardan biri tarafın-
dan bıçaklandığını bir düşünün… Gençlerimizin 
tamamına sahip çıkmamız lazım ve spor iyi 
alışkanlıkların başında geliyor.
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Her yıl hevesle beklediğim 
Boatshow’un 5.si bu yıl 12-20 Şubat 
tarihlerinde yapıldı.   

Öncelikle sizlere fuar ile ilgili bazı bilgiler 
vermek istiyorum.  Fuarda görüştüğüm bir 
yetkili bu yıl için 120,000 ziyaretçinin bek-
lendiğini söyledi ki bu rakamın fuar sonra-
sında 135,000 ziyaretçinin üstünde olduğu 
açıklandı. Boatshow,  CNR’da yapılan fuarlar 
arasında en kalabalık ziyaretçi  sayısına sahip 
4-5 fuardan bir tanesi. Bu sene 7 Hall’de 
toplam 75.000 metrekare alanda yapılan 
fuar, yerli yabancı yaklaşık 300 firmanın 
katılımıyla gerçekleşti.  Küçük, orta ve büyük 
ölçekli yaklaşık 200 teknenin sergilendiğini  
ve  neredeyse tamamının satıldığını öğren-
dik. Bu fuarı gezemediyseniz kaçırdığınız 
teknelerden bazıları; Jeaneau, Benetau, 
Princess, Absolute, Dominatör, Sea Ray, 
Marquis, Azimut, Chris Craft, Elan, Rinker, 
Alson, Bavaria, Galeon, Bayliner, Meridien, 
Hanse, Sessa, Liberty, Stingray , Nu Marine, 
Rinker gibi markaların imalatları.

1.Hall’de bizi fuarın en büyük teknesi olan 
Princess 78 MY karşıladı. Bu tekne fuarın 
en büyük teknesi olmasının yanısıra fuarın 
en pahalı teknesiydi. Bu şahane tekneyi 
gezmek için randevu aldık ancak malesef 
iç mekan fotoğraflarını çekmemize izin ver-
mediler. Merak edenler için söyleyeyim bu 
tekneye 2,9 milyon pound istiyorlar.  

Giovanni Ceccarelli
& Paolo Ballerini dizaynı olan 
Azuree 40,
“Yarış Teknesinden Daha Rahat,  
Gezi Teknesinden Daha Hızlı”

Tekne imalatında artık dünya çapında söz 
sahibi olan ülkemizin üretimi olan, katıldığı 
uluslar arası fuarlarda  ses getiren tekneleri 
gezmek tabi ki en büyük gurur kaynağımız 
oldu. Sirena Marine, bu teknelerden Azuree 
40 ‘ı bu fuarda da sergiledi. Hemen yanında 
da Barca Dell’Anno ödülünü alan kardeşi 
Azuree 33 bulunmaktaydı. İtalyanın tanınmış 
isimlerinden Giovanni Ceccarelli & Paolo Bal-
lerini tarafından dizayn edilmiş olan Azuree 
40, üç kamaralı olarak, iki farklı iç mekan 
seçeneği ile sunuluyor. Ayrıca sloganlarıda 

çok keyifli: “Yarış teknesinden daha rahat, 
gezi teknesinden daha hızlı”  

Sirena Marine bu fuarda ayrıca Bursa 
tesislerinde Azimut için ürettiği 38 ve 40S 
modellerini de sergiledi.  

Beneteau, yeni yelkenlisi Sense 43 modelini 
Türk yelkencilerin beğenisine bu fuarda sundu. 
2 kamaralı olan teknenin iç dizaynı alışıla-
nın dışında tasarlanmış… Tekne çok ferah, 
kamaralarda en düşük tavan yüksekliği 1,95  
havuzluğun kullanım detayları da rahat… 
Fiyatı yaklaşık 160,000 euro. Sense 43 ün yanı 
sıra  Swift Trawler 43’de ilk defa Türkiyede 
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fuara katıldı. 
Fuardaki bir başka İtalyan motor yat üreticisi 

Sessa Marine, C 52, C46 ve C38 modellerinin 
Avrupa lansmanını bu fuarda yaptı. Vergiler 
hariç 290,000 euro’dan başlayan bu tekneler 
İtalyan zerafetini yansıtmaktalar. 

Boat Show daki yerli üretim en büyük tek-
ne Antalyalı Vanelli 23 idi. 4 kamaralı olan 
bu tekne 23 metre uzunluğunda 2 adet 540 
beygir motorla donatılmış. Yapımında 50 
kişilik bir ekip yaklaşık 1 yıl süre çalışmışlar.  
Fiyatı 2 milyon euro olan bu tekne fuarda 
benim favorimdi. 

Boat Show’da sadece motoryat ve yelken-
liler yoktu, Sea Doo’nun ATV çeşitleri de bir 

hayli dikkat çekiciydi. 
 Son olarak sizlere Aquariva by Gucci  den 

bahsetmek istiyorum. 10 metrelik italyan Riva 
firmasının ürettiği bu klasik tekneye Gucci 
imzasını atmış. Ben böyle şık bir sürat teknesi 
görmedim. Parlak beyaz deri ve maunun iç içe 
girdiği bu teknede misafir ağırlamaya kıyamaz-
sınız. 380 beygirlik bu tekne 40 knotın üstüne 
çıkmakta. Gucci biraz abartmış sadece bu 
tekneye özel eşarp, terlik, havlu, çanta,kıyafet 
ve aksesuar imal etmeyi unutmamış. Ee bu 
kadar lükse biraz para harcanır, teknenin fiyatı 
bir sürat teknesi için sanki fazla 600,000 Euro 
vergiler tabiki hariç. 
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Volvo’nun yarattığı bu yeni motor/pervane sistemi ile 
şaft tarihe gömülüyor. Marine motorlarda  bütün kurallar 
değişiyor. Motorun ürettiği güç şaft olmadan kombine 
bir sistemle direkt olarak pervanelere iletiliyor ve bu 
sayede motordan şaftlı sisteme göre da yüksek verim 
elde ediliyor. 

IPS sistemde her motorda 2 pervane normale göre 
ters istikamete yerleştirilmiş ve birbirlerine ters devirliler. 
Pervanelerin klasik sisteme göre tersine yerleştirilmesi-
nin sebebi olarak firma açıklaması:  “Çekiş gücünün itiş 
gücünden daha kuvvetli olduğunun tespiti”.  

Bir diğer özellik ise: IPS motorlarda manevra 
kabiliyeti pervanelerin dönme kabiliyetinden dolayı  
klasik sisteme göre çok daha başarılı. Direksiyon 
sistemi yerine kullanılan Joystick ile yanaşmak artık 
çocuk oyuncağı. 

Şaftın olmaması bakım kolaylığının yanında  
teknedeki vibrasyon ve gürültü sorununu da olumlu 
yönden etkilemektedir. Ayrıca motor dairesinde 
kazanılan yer, yaşam mahaline eklenerek konfor 
artırılmaktadır.

IPS (inboard performance system)
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Fuarı gezmeye devam ediyoruz ve karşımı-
za Lobster tipi tekneler çıkıyor.

  İzmir üretimi olan Rockharbour marka 
54 feetlik Lobster tipi bu teknede 2 adet 
435 beygirlik Volvo IPS motor kullanmışlar. 
Bu motorlar tekneyi 35 knot’ın biraz üzerin-
de bir hıza çıkarmaktalar.  

  İç mekanlarda tekne lüks ve zarif bir 
tasarıma sahip. Her noktada en iyi kalite 
ahşap kullanılmış. Deri kısımların tamamı 
gerçek deri. Tekne iki kattan oluşmakta; 

üstte salon ve kıç güverte, altta ise kabinler 
bulunuyor.  Tavan yüksekliği her yerde iki 
metrenin üzerinde. Standart versiyon üç ka-
bin ve iki banyolu. Teknesini kişiselleştirmek 
isteyen müşteriler için  birlikte çalışılarak 
farklı yerleşim planları, iç tasarımlar ve hatta 
kaptan kabini dahi oluşturmak mümkün. 

    Bir diğer yerli olan Egemar ise 25 
metreye kadar lobster teknelerini Tuzla’da 
ki tersanesinde üretiyor. Bu standda tabiki 
gözümüze ilk olarak Liberty 48 çarpıyor. 

Egemar’ın yeni gözdesi bu tekne 15,5 metre 
boyunda ve standart versiyonu 2 kamaralı. 
Başta çift yataklı master kabin var. Ancak 
istenirse mutfağı salona almak kaydıyla 
3 kamaralı da yapılabiliyor. Ayrıca 2 adet 
duşlu WC, bir mutfak, geniş bir salon ve 
açık kokpite sahip. Gövde malzemesi GRP 
sandviç. Teknenin maksimum hızı 30 knot, 
tekne bu hıza 480 beygirlik iki adet  motorla 
ulaşıyor. Bu teknenin fiyatı ise vergiler hariç 
440,000 euro.
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kabiliyeti pervanelerin dönme kabiliyetinden dolayı  
klasik sisteme göre çok daha başarılı. Direksiyon 
sistemi yerine kullanılan Joystick ile yanaşmak artık 
çocuk oyuncağı. 

Şaftın olmaması bakım kolaylığının yanında  
teknedeki vibrasyon ve gürültü sorununu da olumlu 
yönden etkilemektedir. Ayrıca motor dairesinde 
kazanılan yer, yaşam mahaline eklenerek konfor 
artırılmaktadır.

IPS (inboard performance system)
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Fuarı gezmeye devam ediyoruz ve karşımı-
za Lobster tipi tekneler çıkıyor.

  İzmir üretimi olan Rockharbour marka 
54 feetlik Lobster tipi bu teknede 2 adet 
435 beygirlik Volvo IPS motor kullanmışlar. 
Bu motorlar tekneyi 35 knot’ın biraz üzerin-
de bir hıza çıkarmaktalar.  

  İç mekanlarda tekne lüks ve zarif bir 
tasarıma sahip. Her noktada en iyi kalite 
ahşap kullanılmış. Deri kısımların tamamı 
gerçek deri. Tekne iki kattan oluşmakta; 

üstte salon ve kıç güverte, altta ise kabinler 
bulunuyor.  Tavan yüksekliği her yerde iki 
metrenin üzerinde. Standart versiyon üç ka-
bin ve iki banyolu. Teknesini kişiselleştirmek 
isteyen müşteriler için  birlikte çalışılarak 
farklı yerleşim planları, iç tasarımlar ve hatta 
kaptan kabini dahi oluşturmak mümkün. 

    Bir diğer yerli olan Egemar ise 25 
metreye kadar lobster teknelerini Tuzla’da 
ki tersanesinde üretiyor. Bu standda tabiki 
gözümüze ilk olarak Liberty 48 çarpıyor. 

Egemar’ın yeni gözdesi bu tekne 15,5 metre 
boyunda ve standart versiyonu 2 kamaralı. 
Başta çift yataklı master kabin var. Ancak 
istenirse mutfağı salona almak kaydıyla 
3 kamaralı da yapılabiliyor. Ayrıca 2 adet 
duşlu WC, bir mutfak, geniş bir salon ve 
açık kokpite sahip. Gövde malzemesi GRP 
sandviç. Teknenin maksimum hızı 30 knot, 
tekne bu hıza 480 beygirlik iki adet  motorla 
ulaşıyor. Bu teknenin fiyatı ise vergiler hariç 
440,000 euro.
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Boat Show 2011’de su sporları tutkunları da 
unutulmadı.

Tatil köylerinin vazgeçilmez eğlencesi; 
rüzgar sörfü, su kayağı, hamburger, banana, 
kano, katamaran, çeşitli giysi ve aksesuarlar 
gibi su sporları ile ilintili ürünlerin ithalatçı-
ları fuara yoğun ilgi gösterdiler. Ziyaretçiler, 
su sporlarına dair birçok malzemeye farklı 
alternatiflerle ulaşma imkanı buldular. 

Büyüklere
Oyuncaklar (!)
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kano, katamaran, çeşitli giysi ve aksesuarlar 
gibi su sporları ile ilintili ürünlerin ithalatçı-
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MUTLULUKLA
İLGİLİ BİR BAKIŞ AÇISI:

HEDEF BELİRLEME

39

MAVİLİKLER
“Bazen yaşamınızı 
sorguladığınız oluyor mu?”
O zaman: 
“Maviliklere Açılmak 
Hayali bile cihan değer!”

Sevgili Yelken Dostları;
Hayatta daima mutlu olmak ve mutlu 
kalmak hepimizin en büyük hayalidir. 

Yaptığımız her şey, kurduğumuz her düzen 
aslında bizlerin, yakın çevremizdekilerin ve içinde 
yaşadığımız toplumun mutluluğu içindir. Eminim, 
hepimiz bu sihirli duygunun bir formülü olduğu-
nu bilsek, o formülü hiç yorulmadan uygular, bu 
uğurda her türlü yorgunluğu ve çalışmayı göze 
alırız. Ünlü bilim adamı Einstein’a göre mutlu-
luğun böyle bir formülü var. Ona göre mutlu 
yaşamak için hedeflere tutunmak gerekli…
Zaman zaman yaşadığımız hayatı ve geleceği-
mizi düşünür, hatta bazen bazı şeyleri değiş-
tirebilmeyi isteriz. Bu şeyler aile hayatımızla, 
arkadaşlarımızla, mesleğimiz veya maddi duru-
mumuzla ilgili olabilir.  Aslında, bu isteğimizin 
temel nedeni daha mutlu yaşamak arzusudur. 
Belki de Einstein’ın “hedef” kelimesine yük-
lediği anlam da bu arzuyla ilgilidir. Ne de olsa, 
bizi mutlu etmeyen bir şeyi değiştirebilmek için, 
daha mutlu edebilecek başka bir hedef belir-
lememiz gerekir. Çünkü hedef belirlemek neyi 
nasıl değiştireceğimizle ilgili karar vermenin ilk 
aşamasıdır ve bizim için birçok avantajları vardır. 
Kendimiz için hedefler belirlediğimizde;
- Hayatımızın kontrolünü elimize almış oluruz. 
Böylece kendimize bir yön belirleyerek, nereye 
gideceğimize karar veririz. Hedefimize vardığı-
mızda hayat kalitemizi yükseltme şansımız olur.
- Önem verdiğimiz şeyleri sıraya koyarız. Böy-
lece, hayatımızdaki en önemli şeylere öncelik 
verir, zamanımızı bizim için daha değerli olan 
şeyler için kullanmış oluruz.
- Doğru kararlar alırız. Çünkü bizim için gerçekte 
nelerin önemli olduğunu fark ettiğimizde önce-
liklerimizi sıraya koyar, doğru seçimler yaparız.
- Daha etkili sonuçlar elde ederiz. Belirli bir 
hedefimiz olduğunda zamanımızı ve enerjimizi 
ona vermek isteriz. Bu durum bizleri dikkatimizi 
dağıtacak, ilgimizi azaltacak etkenlerden uzak 
tutar.
- Özgüvenimiz ve yaşama sevincimiz artar. Eğer 
bir hedef belirlemişsek ve bu hedefe varmayı 
başarmışsak, gerektiğinde neler yapabildiğimizi 
görme şansımız olur. Böylece, kendimize olan 
inancımız artar ve özgüvenimiz yükselir. İçimizi 
yaşama sevinci kaplar.
- Hayatta başarılı ve mutlu olma şansımız yük-
selir. Varılan her hedef, daha yüksek hedefler 
belirlememizi sağlar ve böylece başarıya ve 
mutluluğa daha yakın oluruz.
   Hayatı farklı kılan hedeflerdir. Örneğin, 
Harvard Üniversitesinde yapılan bir araştırmada 

bir gurup öğrencinin okulu bitirdikten 10 yıl 
sonraki hayat başarılarına bakılmıştır. Araştır-
manın sonucuna göre hayatta başarılı olan 
öğrenciler, en yüksek notlarla mezun olanlar 
değil, gelecekle ilgili hedefleri olanlardır. 
   Hedefler, insanın amaç, istek ve inançlarından 
kaynaklanır. Başarılı insanlar hedefe varabilmek 
için neyi, neden yapacaklarını iyi bilirler, bu 
yüzden hedeflerini gerçekleştirirken üzerle-
rine düşen sorumlulukları da layıkıyla yerine 
getirirler. Ne de olsa hayatımızın kontrolü bizim 
elimizdedir. Doğru hedefler belirleyerek onu 
cennete veya cehenneme çevirebiliriz. Venedikli 
bir bilgenin hikâyesi bu anlamda bize çok güzel 
bir ders verir. Hikâyeye göre yaşlı bilge hiçbir so-
ruyu cevapsız bırakmayacak bir dehaya sahiptir. 
Bir gün, iki yaramaz çocuk yaşlı adamla dalga 
geçip, biraz eğlenmek isterler. Ellerine küçük bir 
kuş alıp, bilgenin mekânına giderler. Çocuk-
lardan biri avucundaki kuşu göstererek, kuşun 
ölümü yoksa diri mi olduğunu sorar. Yaşlı adam 
hiç tereddüt etmeden cevap verir. “Kuş ölü 
desem, avucunu açıp kuşu salıvereceksin, diri 
desem kuşu avucunun içinde ezip öldüreceksin. 
Görüyorsun ya evlat, yaşamında ölümün de 
gücü senin ellerinde…”
   Kendimize doğru hedefler belirleyebilmek için 
öncelikle kendimizi iyi tanımamız ve seçtiğimiz 
hedefler konusunda kararlı olmamız gerekir. 
Bazen hevesler ve hayaller bize doğru hedefmiş 
gibi görünebilirler. Bu durumda hedefimizi 
sınamamıza yardımcı olabilecek ‘SMART’ (akıllı) 
hedef belirleme yönteminden faydalanabiliriz. 
SMART beş İngilizce kelimenin baş harflerinden 
oluşan bir kısaltmadır.
S  = Specific (Belirli)
M = Measurable (Ölçülebilir)
A  = Attainable (Ulaşılabilir)
R  = Relevant (Yerinde)
T  = Timely (Zaman çizelgeli)
Akıllı bir hedefin, öncelikle, sınırları olabildi-
ğince detaylı ve açık bir şekilde belirlenmelidir. 
Örneğin, “kilo vereceğim”, genel bir hedefken, 
“haftada üç kere, birer saat spor yapacağım”, 
belirli bir hedeftir. 
Daha sonra, hedefimizin ölçülebilir olup 
olmadığına bakmamız gerekir. Bunun için 
hedefimize “kaç kere?” , “ne kadar?” gibi 
sorular sorabiliriz. Mesela, mutluluk, başarı gibi 
hedefler yeterince belirli olmadıkları için ölçüle-
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Mutluluk, hayatımız 
boyunca peşinden 
koştuğumuz şey
değil mi? 
Bu sayımızda da 
konuğumuz olan
Seden Tuyan’ın
konusu “Mutlulukla 
İlgili Bir Bakış Açısı: 
Hedef Belirleme” idi... 
Hazırlıklarını
portfolyo için yapmış 
olan Zafer Koç’un 
fotoğraf konuları da 
“Mutluluk” temasını 
işleyince kendisini iki 
fotoğrafıyla Hayata Dair 
köşemizde ağırlamaya 
karar verdik.

mezler de… Yani, “başarılı bir yelkenci olmak 
istiyorum”, yerine, “haftada beş gün yelken 
antrenmanı yapmak istiyorum”, daha net ve 
ölçülebilir bir hedeftir. 
Akıllı bir hedefin diğer bir özelliği de ulaşıla-
bilir olup olmadığıdır. Çünkü belirlediğiniz bir 
hedefe ulaşabilmek için onunla ilgili makul 
düzeyde bir beklentinizin olabilmesi gerekir. 
Etrafımızda bir göl, ya da deniz yokken iyi 
bir yelkenci olayı hedeflemek, bu hedefe 
ulaşabilmemizi en başından imkânsız kılar. Bu 
bakımdan, hedefimiz olması gerekeni değil, 
yapılabilecek olanı yansıtmalıdır.
Bir sonraki aşamada hedefimizin bizim için 
yeterince önemli olup olmadığını sorgulamalı-
yız.  Eğer belirlediğimiz hedef değer yargıla-
rımıza ve inançlarımıza uygunsa, bu hedefe 
ulaşabilmek için yeterince çalışmaya hazırız 
demektir. Örneğin, başarılı bir yüzücü olmak 
isteyebiliriz. Ama bunun için erken kalkmaya, 
erken yatmaya, düzenli ve sağlıklı beslenmeye 
ve günlerce, aylarca sıkı antrenmanlar yapma-
ya acaba gerçekten hazır mıyız?
Akıllı hedef belirlemenin son basamağı, 
hedefimizin süresi ve gerçekleşme tarihi-
nin belirtilmesiyle ilgilidir. Çünkü süresini 
belirlemediğimiz bir hedef için sonsuza kadar 
uğraşmamız gerekebilir. 
   Sevgili dostlar, sonuç olarak, bu ölçütlere 
uygun bir hedef belirlediğimizde ve onu ger-
çekleştirmek için kararlı bir şekilde elimizden 
geleni yaptığımızda hedeflerimize ulaşma 
şansımız da yükselir. 
Ne de olsa ünlü yazar Montaigne’nin de de-
diği gibi: “Hedefi olamayan gemiye hiçbir 
rüzgâr yardım edemez.”
Sevgiyle…
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“Eğer istediğin mutlu 
yaşamaksa, hayatının bir 
hedefi olmalı…
Sadece insanlara veya 
nesnelere bağlı bir hayat 
seni mutlu edemez…” 
Albert Einstein

Hipokrat Hekimlik andı  “Primum non nocere” (Önce zarar verme), Her alanda kullanılabilecek  bir öneri...

“İLK DERS”

Fotoğraf: Zafer Koç
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MAVİLİKLER
“Bazen yaşamınızı 
sorguladığınız oluyor mu?”
O zaman: 
“Maviliklere Açılmak 
Hayali bile cihan değer!”

Sevgili Yelken Dostları;
Hayatta daima mutlu olmak ve mutlu 
kalmak hepimizin en büyük hayalidir. 

Yaptığımız her şey, kurduğumuz her düzen 
aslında bizlerin, yakın çevremizdekilerin ve içinde 
yaşadığımız toplumun mutluluğu içindir. Eminim, 
hepimiz bu sihirli duygunun bir formülü olduğu-
nu bilsek, o formülü hiç yorulmadan uygular, bu 
uğurda her türlü yorgunluğu ve çalışmayı göze 
alırız. Ünlü bilim adamı Einstein’a göre mutlu-
luğun böyle bir formülü var. Ona göre mutlu 
yaşamak için hedeflere tutunmak gerekli…
Zaman zaman yaşadığımız hayatı ve geleceği-
mizi düşünür, hatta bazen bazı şeyleri değiş-
tirebilmeyi isteriz. Bu şeyler aile hayatımızla, 
arkadaşlarımızla, mesleğimiz veya maddi duru-
mumuzla ilgili olabilir.  Aslında, bu isteğimizin 
temel nedeni daha mutlu yaşamak arzusudur. 
Belki de Einstein’ın “hedef” kelimesine yük-
lediği anlam da bu arzuyla ilgilidir. Ne de olsa, 
bizi mutlu etmeyen bir şeyi değiştirebilmek için, 
daha mutlu edebilecek başka bir hedef belir-
lememiz gerekir. Çünkü hedef belirlemek neyi 
nasıl değiştireceğimizle ilgili karar vermenin ilk 
aşamasıdır ve bizim için birçok avantajları vardır. 
Kendimiz için hedefler belirlediğimizde;
- Hayatımızın kontrolünü elimize almış oluruz. 
Böylece kendimize bir yön belirleyerek, nereye 
gideceğimize karar veririz. Hedefimize vardığı-
mızda hayat kalitemizi yükseltme şansımız olur.
- Önem verdiğimiz şeyleri sıraya koyarız. Böy-
lece, hayatımızdaki en önemli şeylere öncelik 
verir, zamanımızı bizim için daha değerli olan 
şeyler için kullanmış oluruz.
- Doğru kararlar alırız. Çünkü bizim için gerçekte 
nelerin önemli olduğunu fark ettiğimizde önce-
liklerimizi sıraya koyar, doğru seçimler yaparız.
- Daha etkili sonuçlar elde ederiz. Belirli bir 
hedefimiz olduğunda zamanımızı ve enerjimizi 
ona vermek isteriz. Bu durum bizleri dikkatimizi 
dağıtacak, ilgimizi azaltacak etkenlerden uzak 
tutar.
- Özgüvenimiz ve yaşama sevincimiz artar. Eğer 
bir hedef belirlemişsek ve bu hedefe varmayı 
başarmışsak, gerektiğinde neler yapabildiğimizi 
görme şansımız olur. Böylece, kendimize olan 
inancımız artar ve özgüvenimiz yükselir. İçimizi 
yaşama sevinci kaplar.
- Hayatta başarılı ve mutlu olma şansımız yük-
selir. Varılan her hedef, daha yüksek hedefler 
belirlememizi sağlar ve böylece başarıya ve 
mutluluğa daha yakın oluruz.
   Hayatı farklı kılan hedeflerdir. Örneğin, 
Harvard Üniversitesinde yapılan bir araştırmada 

bir gurup öğrencinin okulu bitirdikten 10 yıl 
sonraki hayat başarılarına bakılmıştır. Araştır-
manın sonucuna göre hayatta başarılı olan 
öğrenciler, en yüksek notlarla mezun olanlar 
değil, gelecekle ilgili hedefleri olanlardır. 
   Hedefler, insanın amaç, istek ve inançlarından 
kaynaklanır. Başarılı insanlar hedefe varabilmek 
için neyi, neden yapacaklarını iyi bilirler, bu 
yüzden hedeflerini gerçekleştirirken üzerle-
rine düşen sorumlulukları da layıkıyla yerine 
getirirler. Ne de olsa hayatımızın kontrolü bizim 
elimizdedir. Doğru hedefler belirleyerek onu 
cennete veya cehenneme çevirebiliriz. Venedikli 
bir bilgenin hikâyesi bu anlamda bize çok güzel 
bir ders verir. Hikâyeye göre yaşlı bilge hiçbir so-
ruyu cevapsız bırakmayacak bir dehaya sahiptir. 
Bir gün, iki yaramaz çocuk yaşlı adamla dalga 
geçip, biraz eğlenmek isterler. Ellerine küçük bir 
kuş alıp, bilgenin mekânına giderler. Çocuk-
lardan biri avucundaki kuşu göstererek, kuşun 
ölümü yoksa diri mi olduğunu sorar. Yaşlı adam 
hiç tereddüt etmeden cevap verir. “Kuş ölü 
desem, avucunu açıp kuşu salıvereceksin, diri 
desem kuşu avucunun içinde ezip öldüreceksin. 
Görüyorsun ya evlat, yaşamında ölümün de 
gücü senin ellerinde…”
   Kendimize doğru hedefler belirleyebilmek için 
öncelikle kendimizi iyi tanımamız ve seçtiğimiz 
hedefler konusunda kararlı olmamız gerekir. 
Bazen hevesler ve hayaller bize doğru hedefmiş 
gibi görünebilirler. Bu durumda hedefimizi 
sınamamıza yardımcı olabilecek ‘SMART’ (akıllı) 
hedef belirleme yönteminden faydalanabiliriz. 
SMART beş İngilizce kelimenin baş harflerinden 
oluşan bir kısaltmadır.
S  = Specific (Belirli)
M = Measurable (Ölçülebilir)
A  = Attainable (Ulaşılabilir)
R  = Relevant (Yerinde)
T  = Timely (Zaman çizelgeli)
Akıllı bir hedefin, öncelikle, sınırları olabildi-
ğince detaylı ve açık bir şekilde belirlenmelidir. 
Örneğin, “kilo vereceğim”, genel bir hedefken, 
“haftada üç kere, birer saat spor yapacağım”, 
belirli bir hedeftir. 
Daha sonra, hedefimizin ölçülebilir olup 
olmadığına bakmamız gerekir. Bunun için 
hedefimize “kaç kere?” , “ne kadar?” gibi 
sorular sorabiliriz. Mesela, mutluluk, başarı gibi 
hedefler yeterince belirli olmadıkları için ölçüle-

H
AY

AT
A

 D
A

İR

Dr. Seden Tuyan
Ç.Ü. Yabancı Diller
Yüksekokulu

Mutluluk, hayatımız 
boyunca peşinden 
koştuğumuz şey
değil mi? 
Bu sayımızda da 
konuğumuz olan
Seden Tuyan’ın
konusu “Mutlulukla 
İlgili Bir Bakış Açısı: 
Hedef Belirleme” idi... 
Hazırlıklarını
portfolyo için yapmış 
olan Zafer Koç’un 
fotoğraf konuları da 
“Mutluluk” temasını 
işleyince kendisini iki 
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mezler de… Yani, “başarılı bir yelkenci olmak 
istiyorum”, yerine, “haftada beş gün yelken 
antrenmanı yapmak istiyorum”, daha net ve 
ölçülebilir bir hedeftir. 
Akıllı bir hedefin diğer bir özelliği de ulaşıla-
bilir olup olmadığıdır. Çünkü belirlediğiniz bir 
hedefe ulaşabilmek için onunla ilgili makul 
düzeyde bir beklentinizin olabilmesi gerekir. 
Etrafımızda bir göl, ya da deniz yokken iyi 
bir yelkenci olayı hedeflemek, bu hedefe 
ulaşabilmemizi en başından imkânsız kılar. Bu 
bakımdan, hedefimiz olması gerekeni değil, 
yapılabilecek olanı yansıtmalıdır.
Bir sonraki aşamada hedefimizin bizim için 
yeterince önemli olup olmadığını sorgulamalı-
yız.  Eğer belirlediğimiz hedef değer yargıla-
rımıza ve inançlarımıza uygunsa, bu hedefe 
ulaşabilmek için yeterince çalışmaya hazırız 
demektir. Örneğin, başarılı bir yüzücü olmak 
isteyebiliriz. Ama bunun için erken kalkmaya, 
erken yatmaya, düzenli ve sağlıklı beslenmeye 
ve günlerce, aylarca sıkı antrenmanlar yapma-
ya acaba gerçekten hazır mıyız?
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“Eğer istediğin mutlu 
yaşamaksa, hayatının bir 
hedefi olmalı…
Sadece insanlara veya 
nesnelere bağlı bir hayat 
seni mutlu edemez…” 
Albert Einstein
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Üniversite yıllarından beri ilgi duyduğum 
fotoğrafla  2 yıldır iç içeyim. AFAD 
üyesim. Haluk Uygur Paylaşım Fotoğraf 

Atölyesi’nde edindiğim deneyimleri “Altın Oran 
Düşünce ve Sanat Platformu” bünyesinde ge-
liştirmekteyim. Fotoğraf bence dünyaya açılan 
bir pencere!
Belki Mersinli olduğum için, çocukluğumdan 
beri denizsiz olamıyorum.
Adana Yelken Kulüpte başladığım rüzgar sörfü 
ve yelkenin yanında dalgıçlık ve yüzme en 
sevdiğim sporlar.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Has-
tanesinde Öğretim üyesiyim. Mesleğim gereği 
(Radyoloji) insan vücudu iç yapısını görüntüleyip 
yorumluyorum. 
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beri yelken sporları ile ilgileniyor. 2009 
yılında AFAD’da temel fotoğrafçılık eğitimi 
aldı. Su altı ve doğa fotoğraflarının yanı 
sıra mimari yapıların özellikle kulelerin 
fotoğrafını çekmekten hoşlanıyor.
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Knidos’tan Simi’ye... Tekrar mavilere karışmak için özlemle beklenen gün gelmişti...
Kışı Bodrum Milta Marina’da geçiren teknem S/Y Leyla sefere hazırdı...

Levent Kaptan
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Knidos Antik Tiyatro

Miçolarım Halit, Ertan ve artık erkeklikte 
buçuktan tam sayılan Ege, kumanya 
temininden sonra kamaralarına 

yerleştiler… Hiç oyalanmadan avara olduk ve 
yelken seyrimiz Bodrum-Knidos-Simi-Orhaniye 
rotasında başladı…
Bu ekiple geçmiş yıllarda da Gökova körfezinde 
yelken basmış,  iğne oyası gibi işli koylarda billur 
gibi sularda yüzmüş, geceleri yıldızların altında 
tatlı sohbetler etmiştik.
Bu yıl ise, Orhaniye Koyunda, Martı Marina 

Sponsorluğunda yapılacak Optimist ve Laser 
Türkiye Kupası Yelken Yarışlarına ziyaretçi olarak 
katılmaya karar vermiştik.
Tam bir görev adamı olan Halit yelkenlerin trimi 
ile meşgulken Ertan’la Ege de sancak baş omu-
zlukta küpeşteden ayaklarını denize sallandırmış 
mayıs güneşinde pireleniyorlardı. Ciğerlerimiz 
iyotlu serin deniz havasını solurken yelken-
lerimiz de frişka esen karayel ile dolmuştu. 
Ben de sessizliğin sesini dinlerken yelken 
yapmanın keyfini çıkartıyordum.

Bakımdan yeni çıkmış teknemiz tertemiz altıyla 
zaman zaman 9-10 mil hızı görüyordu. 4,5 
saatte Knidos’a vardık. Deveboynu Feneri 
104 metre yükseklikte, duvarında devasa Türk 
bayrağı motifi ve fener kulesi ile bizi karşıladı. 
Burnu döndüğümüzde miçolar Büyük Limanı 
çevreleyen Antik Knidos harabelerinin güzelliğine 
takılınca, usturmaçaların vardavela tellerine 
bağlanması işini hatırlatmak da bana düştü.
Vakitli gelmiştik iskele müsaitti, 
usturmaçalarımızı teknemizin iskele bordasına 
asarak aborda olduk, bağlandık.
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Ekip tekne ile o kadar bütünleşmişti ki herkes 
hala teknedeydi. “Haydi beyler denize!” 
dedim. Yüzüme bir garip baktılar… Üşümekli…
Anladım ki başı çekmek gerekiyor… Mayomu 
giyip atladım suya… Su çivi gibi ama hiç belli 
etmedim, biraz yüzüp çıktım… Arkamdan Er-
tan atlayınca işin rengi ortaya çıktı; “Dondum!” 
diye feryatları limanı çınlatırken teknenin pupa 
platformunda şaşkın şaşkın bakınan Ege suya 
itilmeyi bekliyordu. Hafif bir temasım, Ege’nin 
de 17 derece olduğunu sonrada ölçtüğümüz 
Ege sularına karışmasını sağladı. Baba oğulun 
çığlıkları Halit’i nasıl etkiledi bilemem ama 
suya epey sonra girdiği düşünülürse derin 
bir iç hesaplaşma yaşadığını varsayabilirim. 
Şaka bir yana bizim için 19 Mayıs Gençlik ve 
spor Bayramı bundan güzel bir aktivite ile 
kutlanamazdı!
Deniz keyfinden sonra Knidos Restaurant’da 
masamızı ayırttık. Güneşin batışının ve 
doğuşunun muhteşem olduğu bu yerde 
işletmeci olan Bünyamin ve Sibel kardeşlerimizin 
hazırladığı nefis mezeler eşliğinde, rakı balık 
faslına geçtik… Diğer masalarda yabancı 
konukların çoğunlukta olduğu gecenin sürprizi 
ise; arkamızdan teknemize gönderilen kiremitte 
fırınlanmış irmik helvası idi.
Sabah kahvaltısından sonra ayrılıp rotamızın 
ikinci ayağı olan Simi’ye doğru dümen tut-
tuk. Kaptanlık görevi dün bendeydi, bugün 
Ertan’da… Rotayı yaparken dönüşümlü olarak 
herkesin dümene geçmesini kararlaştırmıştık. 
Yarın da Halit’in sırası gelecekti.
Öğlene doğru sancak ve sancak kıç omuz-
luktan aldığımız rüzgarın artması keyfimizi 
iyice yerine getirmişti… Apaz ve geniş apaz 
seyirlerine uygun trim yaptığımız yelkenlerimiz 
teknemizi adeta uçuruyordu. 
Etrafında irili ufaklı küçük adacıklar olan Simi, 
Datça Körfezinin ağzında, hemen Bozburun’un 

karşısında, kıyılarımıza çok yakın bir Yunan 
Adasıdır. Ana liman Simi, feribotların da 
yanaştığı çok şirin bir kasabadır. Taş rıhtımlı 
limanında çok şirin balık lokantaları var… 
Akşam yemeğini için birini tercih edeceğiz… 
Limanda gecelemek yerine; rahat yüzme 
imkânı da bulabileceğimiz bir koyda demirde 
kalmaya karar verdik. Varlıklı ailelerin sayfiye 
yeri olan Pedi Koyu, sakinliği seven yatçıların 
yeriydi ve saatte bir kalkan midibüslerle Simi’ye 
gitmek mümkündü. 

Midibüs dar bir yoldan, kıvrıla kıvrıla tırmanarak 
Pedi ile Simi’yi ayıran dağın zirvesine ulaştığında 
manzara adeta bizleri sarhoş etti… Akşamın 
loş ışıkları altında Liman çok şirindi… Halit’in 
rehberliğinde market alış verişimizi yaptık ve 
Manos’un yolunu tuttuk. Buraya kadar gelip 
de medyamız tarafından her fırsatta işlenerek 
meşhur edilmiş, Türk yatçılarının yakından 
tanıdığı Manos’un lezzetlerini tatmamak 
olmazdı. 

Dip tarafta bir masaya razı olup yerleştik. 
Salatalar ve mezeler ardı ardına gelirken 
uzo kadehleri Türk-Yunan Dostluğu şerefine 
kaldırılıyordu. Biraz Türkçe biraz İngilizce 
anlaştığımız Manos, kurallarını kulağımıza 
fısıldadı: “Dur!”  dediğimizde daha iki çeşit 
yiyecek gelecekmiş… Uyanık!  En güzellerini 
sona saklıyormuş meğer… Ahtapot ızgarası 
gerçekten çok nefisti.
Yanımızdaki masada yemeklerini bitiren ecnebi 

Bir gece evvel Türkiye’ de Knidos’ta yabancılar 
arasında yemek yerken, bu gece Yunanistan’da 
Simi’de Türklerle beraberdik. Ne de olsa; 
komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş!

gurup kalkınca etrafımıza bir kulak kabarttık 
ki tüm masalar bizden… Herkes Türkçe 
konuşuyor. Bir gece evvel Türkiye’ de Knidos’ta 
yabancılar arasında yemek yerken, bu gece 
Yunanistan’da Simi’de Türklerle beraberdik. 
Ne de olsa; komşunun tavuğu komşuya kaz 
görünürmüş!
Son Simibus 10.00 da kalktığından 11 e doğru 
zar zor bulabildiğimiz taksi ile Pedi koyuna 
dönüp teknemize çıktığımızda vakit gece 
yarısını çoktan geçmişti.

Güneşin doğuşunu fotoğrafladıktan ve kahvaltı 
yaptıktan sonra demir alarak rotamızın üçüncü 
ayağı olan Orhaniye’ye doğru dümen tut-
tuk. Adanın siperinden çıkınca, iskelemizden 
aldığımız bir rüzgârla yelkenlerimizi şişirip apaz 
seyirle hemen karşımızda bulunan Atabol veya 
Apostol burnunu ve kayalıklarını sancağımızda 
bırakıp Hisarönü körfezine girdik. Dirsek 
bükü önlerinde rüzgârsız kaldık. Sanki fırtına 
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Deve Boynu Feneri

Simi, Pedi Koyu

Manos Restaurant Pedi

Simi, Rıhtım
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Bir gece evvel Türkiye’ de Knidos’ta yabancılar 
arasında yemek yerken, bu gece Yunanistan’da 
Simi’de Türklerle beraberdik. Ne de olsa; 
komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş!
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öncesi sessizlik gibi… Yemek ve yüzmek için 
iyi bir fırsattı, değerlendirdik.  Hedefimize bir 
an önce varmak için motor seyrinde karar 
kılıp Martı Marina’ya dümen tuttuk. Uzaktan 
baktığımızda suyun üstünde uçuşan kele-
bekler gibi görünen Optimist ve Laser tekneler, 
yaklaştıkça çoğalıp büyüdüler. Çevrelerinde 
hakem ve antrenör botları havanın oturmasını 
ve parkurun kurulmasını bekliyorlardı. Marinaya 
yanaşıp ikmalimizi yaptık. Bu arada telsiz ve 
telefonla temas kurduğumuz Adanalı, Mersinli 
kardeşlerimizde yanımıza gelerek hoş geldiniz 
dediler.
Bu arada öğrendik ki: Adana Yelken Kulübü 
Baş Antrenörü Emrah Sürmen’in yaş günü 
bu akşam ve kutlanacak! Bizi de davet et-
tiler… Ama geceyi Bencik koyuna geçirme 
kararı vermiş olduğumuzdan, zuladan çıkarıp 
hediye ettiğimiz Simi ürünü bir şişe beyaz şarap 
eşliğinde özürlerimizi beyan edip ayrıldık.
Orhaniye koyundan çıkarken hava tam 
karşımızdan patladı! Kalan yarışlar abandone 
edilince yerlerine dönmekte olan sporcular 
arasından süzülüp, her havaya kapalı olan Ben-
cik koyuna doğru yolumuza devam ettik.
Mevsim dolayısı ile koy oldukça tenhaydı… 
En dipte sanki bizim için ayrılmış gibi duran 

bir şamandıraya baştan bağlandık. Dışarıda 
yediğimiz havadan sonra burada bulduğumuz 
dinginlik hepimizi gevşetmişti. Akşamın, turun-
cudan eflatuna ve sonra mora dönen ışıkları 
altında yemek hazırlıklarına başladık. İki gecedir 
dışarıda yediğimiz yemeklerden sonra nihayet 
teknemizde yiyecektik. Aşçılığını konuşturan 
Ertan’ın hazırladığı köftelerle karnımızı doyur-
duk.
Barometre ısrarla yağış gösteriyor, zaman 
zaman uzaklarda çakan şimşekler gökyüzünü 
aydınlatıyordu… Sabah beş gibi kalktığımda 
şakır şakır yağan yağmuru görünce… Gece 
yarısı kalkarak büyük tenteyi havuzluğun 
üstüne germekle ne kadar doğru bir iş 
yaptığıma karar verip kendimi takdir ettim. 
Ne de olsa; Tedbir, önceden alınınca tedbir 
sayılırdı!
Kahvaltı sırasında sessizliği bozan motor sesi, 
yaklaşan bir balıkçı teknesinin işaretiydi… 
Daha önceden sevgili Erol kaptan tarafından 
bilgilendirilmiştik… Melike teknesi icabında 
balık ihtiyacımızı giderebilirdi! Sıkı bir pazarlık 
sonrasında 3,5 kiloluk bir mercan’da karar 
kıldık… 
Sabahki yağmurdan sonra açan güneş 
kemiklerimizi ısıtmıştı. Karnımız da doyunca 

hep beraber yeniden denize girdik. Bu koyun 
su sıcaklığı nedense Knidos’a göre daha ılık 
gelmişti bizlere… 
Toparlanıp artık dönüşe geçmeliydik… 
Kaptanlık sırası tekrar bendeydi ve Knidos’a 
kadar uzun bir yolumuz vardı. Datça önlerine 
kadar motor seyri ile gittik. Bu arada Halit, 
mercanın baş kısmını fırına vererek öğle 
yemeğini de ziyafete dönüştürmeyi başarmıştı. 
Çıkan rüzgarla tramola ata ata  akşama doğru 
ancak Palamut Bükü önlerine gelebilmiştik. 
Gün batarken tekrar Knidos’tayız… Bizi tekrar 
görmekten mutlu ve memnun olan Bünyamin 
ve Sibel’e mercandan kalan kuyruk kısmını 
teslim edip,  kalamar ve karidesle takviye 
etmelerini istedik. Ayrıca nefis mezelerle 
donattıkları soframıza sık sık gelerek onlar da 
sohbetimize katıldılar. 
Aile sıcaklığında geçen akşam yemeği ve ertesi 
sabah aldığımız kahvaltı sonrası istemeye 
istemeye ayrılarak Bodrum’a doğru dümen 
tuttuk. Akşam uçağı ile Adana’ya uçacak olan 
Ertan ve Ege’yi, alana yine Halit bırakacaktı…
Ertan kaptan Marinaya girişte, eksilen yakıt 
depomuzu “full”lemek için PO pontonuna 
yanaşırken, yanaşma konusunda ki son dersini 
de almış oluyordu. 
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Web’de
sörf

Bir zamanlar sörf denince aklıma, Hawai 
plajlarında, ayakları altındaki tahtalarla 
dalgalarla oynaşan genç ve güzel insan 

görüntüleri gelirdi. Sonraları bunlara Rüzgâr 
Sörfü ile yapılan atraksiyonlar eklendi. Epeydir 
bilgisayar ortamında da sörf yapılıyor.
Nedir bu “surfing” işlemi? Ne işe yarar? 
Tehlikeli midir?
Bu sayıda sizleri bu konuda bilgilendirmeye 
çalışacağım.
   Yazılım sektöründe 25 yıllık bir deneyimim 
var! Sizlere çok gibi gelebilir. İşin tarihçesi ile 
kıyaslandığında daha bebek olan sektör, geldiği 
nokta göz önüne alındığında bir dev gibi de 
algılanabilir. Dün gibi hatırladığım, sadece
4 işlem yapan, bazıları karekök falan da alan, 
yüzde hesaplayan hesap makineleri yetmişli 

Mustafa VURAL
Akdeniz Bilgi İşlem
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gelirdi. Sonraları bun-
lara Rüzgar Sörfü ile 
yapılan atraksiyonlar 
eklendi. Epeydir bilgi-
sayar ortamında da sörf 
yapılıyor.
Nedir bu “surfing” işlemi? 
Ne işe yarar? Tehlikeli 
midir?
Bu sayıda sizleri bu ko-
nuda bilgilendirmeye 
çalışacağız.

yıllarda bizim için büyüleyici idi. Bu gün gelinen 
noktada, kapasiteleri artırılan, hızlandırılan 
bilgisayarlar ve onlara uygun program ve işletim 
sistemleri ve de “internet” ortamında kullanı-
mımıza sunulan sonsuz bilgi kaynağı sayesinde, 
tamamen Fransız kaldığım konularda bile, 
birkaç saatlik çalışma ile o konu hakkında fikir 
sahibi olabiliyorum. 
“ İnternet”, bilginin depolandığı ölçüsüz 
büyüklükteki odanın adı! Bilgiye açılan kapının 
anahtarı ise “Browser”!
     Denizde sörf yaparken kullanılan tahtanın 
işlevini, internette yapılan sörfte browser yani 
“tarayıcı programlar” üstlenmiş.
     Bu programlar arasında  en ünlülerini sıralar-
sak: Windows işletim sistemi ile standart olarak 
gelen Explorer (kâşif); benim ve profesyonel-

lerin favorisi Opera; eskiden çok yaygın olan ve 
Explorer’i Windows içinde dağıttığı gerekçesi ve 
haksız rekabet iddiası ile Microsoft’la hukuk sa-
vaşına giren ve uzun vadede   kaybeden Nets-
cape Navigator; yeni kuşaktan Google’dan 
Google Chrome, Apple‘ın esasında Mac 
işletim sistemi için ürettiği, sonradan Micro-
soft ile rekabet için Windows içinde sürümünü 
çıkarttığı Safari ve serbest yazılım ruhu ile 
yazılmış Mozilla firmasının Firefox tarayıcısı ilk 
akla gelenlerdir. 
Bu tarayıcılar vasıtası ile bilgiye ulaşırken, Flash 
animasyonları (Hareketli Resim) görebilmek için 
de, internete yaygın olarak kullanılan, Adobe 
firmasının ürünü Flash Player programının 
bilgisayarımızda yüklü olması gerekmektedir.
İnternet ortamında bilgiler “web siteleri” üze-
rinde depolanmıştır.

Yıllar öncesini anımsayalım… Bir reklam filmin-
de gece vakti sokakta kestaneci ve kestanecinin 
kankası önünde ayakta dikilen “Afrodit” Banu 
Alkan’a kestaneci soruyor, “Abla senin siten var 
mı?” diye. Cevap çok ilginç, “Ha hayy! Ayol 
ben mütahit miyim, ne sitesi?”
Arkasından slogan ve cıngıl geliyor, dabulyu 
dabulyu dabulyu garanti com tr.

   Eğer ulaşmak istediğimiz bilginin bulunduğu 
web sitesinin adresini biliyorsak ne ala. Adres 
penceresine adresi girip “enter” dedik mi,  
internet bağlantımız da varsa site ekranımıza 
gelir. Ama bilmiyorsak o zaman (search engi-
ne) arama motorları imdadımıza yetişir.
Arama motorları belirli anahtar kelimeler ile o 
kelimelerin geçtiği Internet site sayfalarının ad-
reslerine kolayca ulaşmamızı sağlayan Internet 
siteleridir. 
En yaygın olarak kullanılan arama motor-
ları: Google, AltaVista, Bing ve Yahoo!’dur. 
Arama motorlarında, Search (Arama) alanına 
aranacak kelimeler yazılıp “ara” düğmesine 
basılarak aranan kelimeler’in geçtiği web sayfa-
ları listelenir.  Sonra bu sitelerden biri seçilerek 
bilgiye ulaşılmış olur.
Ancak ulaşılan bilginin doğruluğu daima sorgu-
lanmalıdır! Ayrıca  bu site ne derece güvenlidir? 
İnternet ortamında yaşanan “bilgi kirliliği” aslın-
da ayrı bir yazı konusu olup üzerinde durulması 
gereken önemli bir husustur.
Yerli arama motorları olarak arama.mynet.
com, attabot.com, arabul.com sayılabilir.
   Arama işlemini  kolaylaştıran özel komutlar 
ve karakterler vardır. Bu işlemciler yardımıyla 
aradığımız bilgiye çok daha hızlı ulaşabiliriz.

Komutlar
+ parametresi: Ekleme anlamına gelir. Yani 
“ve” işlemi yapar. 
Arama kutusuna “müzik+mp3” yazıldı-
ğı taktirde, içinde hem “müzik” hem de 
“mp3” kelimelerinin aynı anda bulunduğu 
dökümanları listeler. Bu listeleme sırasın-
da kelimelerin yan yana olması gerekmez 
sayfanın herhangi bir yerinde birbirlerinden 
bağımsız olarak bulunabilirler.

“ ” parametresi: Bu parametre kullanılarak 
tırnak işaretleri arasına birden fazla kelime 
yazıldığında, tırnak içersinde yazılanları bir 
bütün olarak dokümanlarda arar. Mesela 
“müzik kutusu” diye aranırsa içerisinde mü-
zik kutusu kelime grubu geçen dokümanları 
listeler.

- parametresi: Bu parametre çıkarmak an-
lamına gelir. Aranılan dokümanda istemedi-
ğiniz bir kelime varsa o kelimenin geçmediği 
dokümanları arar. Mesela “Star Wars – 
oyun” şeklinde arandığında içinde Star Wars 
kelimeleri geçen ama oyun kelimesi olmayan 
dokümanların bulunduğu siteleri listeler.

* parametresi: Aynı bilgisayar dosyalarında 
olduğu gibi genelleme yapmak için kullanılır. 
Mesela “bilg*” denildiğinde “bilg” harfle-

  
riyle başlayan kelimeleri arar. Ama bu şekilde 
“bilgisayar” kelimesi dışında, “bilgin” 
kelimesi, “bilgi”, “bilgisiz” gibi kelimeleri de 
listelemiş olur.

   Konumuz yelken olunca ben de arama 
motorunda bu kelimeyi girdim. 
Ücret ödeyip başa geçen sitelerden sonra ilk 
eriştiğim site www.tyf.org.tr adresindeki 
Türkiye Yelken Federasyonu’nun sitesi 
oldu. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü bünyesinde özerk bir kuruluş 
olan TYF nin,  Yelken Sporunu tanıtmak, 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 
kurulmuş olduğunu, Uluslararası Yelken 
Federasyonu (ISAF) kurallarına bağlı olarak 
çalıştığını öğrendim. Site bünyesindeki “link” 
ler vasıtası ile girdiğim www.sailing.org 
sitesinde sporunun icrasını düzenleyen kural 
ve geleneklere ulaştığım gibi Uluslararası 
Pirat Birliği Türkiye ve Türkiye Yelken Federas-
yonu Pirat Sınıf Komitesi Resmi Sitesi www.
piratturk.org adresine girerek Pirattürk’ün 
FaceBook’daki arkadaş sayfasına üye oldum.

Suya girmeden, ıslanmadan, yelkenin 
“y” sinden de anlamadığım halde bilgi-
sayarda sörf yaparak piratçı oluşumun 
hikayesi böyle işte!
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“tarayıcı programlar” üstlenmiş.
     Bu programlar arasında  en ünlülerini sıralar-
sak: Windows işletim sistemi ile standart olarak 
gelen Explorer (kâşif); benim ve profesyonel-

lerin favorisi Opera; eskiden çok yaygın olan ve 
Explorer’i Windows içinde dağıttığı gerekçesi ve 
haksız rekabet iddiası ile Microsoft’la hukuk sa-
vaşına giren ve uzun vadede   kaybeden Nets-
cape Navigator; yeni kuşaktan Google’dan 
Google Chrome, Apple‘ın esasında Mac 
işletim sistemi için ürettiği, sonradan Micro-
soft ile rekabet için Windows içinde sürümünü 
çıkarttığı Safari ve serbest yazılım ruhu ile 
yazılmış Mozilla firmasının Firefox tarayıcısı ilk 
akla gelenlerdir. 
Bu tarayıcılar vasıtası ile bilgiye ulaşırken, Flash 
animasyonları (Hareketli Resim) görebilmek için 
de, internete yaygın olarak kullanılan, Adobe 
firmasının ürünü Flash Player programının 
bilgisayarımızda yüklü olması gerekmektedir.
İnternet ortamında bilgiler “web siteleri” üze-
rinde depolanmıştır.

Yıllar öncesini anımsayalım… Bir reklam filmin-
de gece vakti sokakta kestaneci ve kestanecinin 
kankası önünde ayakta dikilen “Afrodit” Banu 
Alkan’a kestaneci soruyor, “Abla senin siten var 
mı?” diye. Cevap çok ilginç, “Ha hayy! Ayol 
ben mütahit miyim, ne sitesi?”
Arkasından slogan ve cıngıl geliyor, dabulyu 
dabulyu dabulyu garanti com tr.

   Eğer ulaşmak istediğimiz bilginin bulunduğu 
web sitesinin adresini biliyorsak ne ala. Adres 
penceresine adresi girip “enter” dedik mi,  
internet bağlantımız da varsa site ekranımıza 
gelir. Ama bilmiyorsak o zaman (search engi-
ne) arama motorları imdadımıza yetişir.
Arama motorları belirli anahtar kelimeler ile o 
kelimelerin geçtiği Internet site sayfalarının ad-
reslerine kolayca ulaşmamızı sağlayan Internet 
siteleridir. 
En yaygın olarak kullanılan arama motor-
ları: Google, AltaVista, Bing ve Yahoo!’dur. 
Arama motorlarında, Search (Arama) alanına 
aranacak kelimeler yazılıp “ara” düğmesine 
basılarak aranan kelimeler’in geçtiği web sayfa-
ları listelenir.  Sonra bu sitelerden biri seçilerek 
bilgiye ulaşılmış olur.
Ancak ulaşılan bilginin doğruluğu daima sorgu-
lanmalıdır! Ayrıca  bu site ne derece güvenlidir? 
İnternet ortamında yaşanan “bilgi kirliliği” aslın-
da ayrı bir yazı konusu olup üzerinde durulması 
gereken önemli bir husustur.
Yerli arama motorları olarak arama.mynet.
com, attabot.com, arabul.com sayılabilir.
   Arama işlemini  kolaylaştıran özel komutlar 
ve karakterler vardır. Bu işlemciler yardımıyla 
aradığımız bilgiye çok daha hızlı ulaşabiliriz.

Komutlar
+ parametresi: Ekleme anlamına gelir. Yani 
“ve” işlemi yapar. 
Arama kutusuna “müzik+mp3” yazıldı-
ğı taktirde, içinde hem “müzik” hem de 
“mp3” kelimelerinin aynı anda bulunduğu 
dökümanları listeler. Bu listeleme sırasın-
da kelimelerin yan yana olması gerekmez 
sayfanın herhangi bir yerinde birbirlerinden 
bağımsız olarak bulunabilirler.

“ ” parametresi: Bu parametre kullanılarak 
tırnak işaretleri arasına birden fazla kelime 
yazıldığında, tırnak içersinde yazılanları bir 
bütün olarak dokümanlarda arar. Mesela 
“müzik kutusu” diye aranırsa içerisinde mü-
zik kutusu kelime grubu geçen dokümanları 
listeler.

- parametresi: Bu parametre çıkarmak an-
lamına gelir. Aranılan dokümanda istemedi-
ğiniz bir kelime varsa o kelimenin geçmediği 
dokümanları arar. Mesela “Star Wars – 
oyun” şeklinde arandığında içinde Star Wars 
kelimeleri geçen ama oyun kelimesi olmayan 
dokümanların bulunduğu siteleri listeler.

* parametresi: Aynı bilgisayar dosyalarında 
olduğu gibi genelleme yapmak için kullanılır. 
Mesela “bilg*” denildiğinde “bilg” harfle-

  
riyle başlayan kelimeleri arar. Ama bu şekilde 
“bilgisayar” kelimesi dışında, “bilgin” 
kelimesi, “bilgi”, “bilgisiz” gibi kelimeleri de 
listelemiş olur.

   Konumuz yelken olunca ben de arama 
motorunda bu kelimeyi girdim. 
Ücret ödeyip başa geçen sitelerden sonra ilk 
eriştiğim site www.tyf.org.tr adresindeki 
Türkiye Yelken Federasyonu’nun sitesi 
oldu. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü bünyesinde özerk bir kuruluş 
olan TYF nin,  Yelken Sporunu tanıtmak, 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 
kurulmuş olduğunu, Uluslararası Yelken 
Federasyonu (ISAF) kurallarına bağlı olarak 
çalıştığını öğrendim. Site bünyesindeki “link” 
ler vasıtası ile girdiğim www.sailing.org 
sitesinde sporunun icrasını düzenleyen kural 
ve geleneklere ulaştığım gibi Uluslararası 
Pirat Birliği Türkiye ve Türkiye Yelken Federas-
yonu Pirat Sınıf Komitesi Resmi Sitesi www.
piratturk.org adresine girerek Pirattürk’ün 
FaceBook’daki arkadaş sayfasına üye oldum.

Suya girmeden, ıslanmadan, yelkenin 
“y” sinden de anlamadığım halde bilgi-
sayarda sörf yaparak piratçı oluşumun 
hikayesi böyle işte!
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Ege’nin en güzel koylarını barındıran 
Bozcaada’da, yaşamın her alanında 
olduğu gibi mutfakta da farklı kültürlerin 

varlığı kendini hissettiriyor.
Antik dönem tarihçilerinin “Tanrıların Meyhane-
leri” adını taktığı Bozcaada, mutfak zenginlik-
lerini her zaman barındırmış bir yer. Bu güzel 
ada Osmanlılar’ın ve Venedikliler’in hâkimiyetini 
gördü. Kışın adanın hava koşulları adaya ve 
Anadolu’ya ulaşımı zorlaştırdığından halkı gıda 
malzemelerini depolamaya yöneltti. Bu etkinin 
en çok görüldüğü ürünler; kaya koruğu turşusu 
ve şemsiyeye benzeyen bir tür kaya midye-
si. Bozcaada’nın bağlarını ve şaraplarını da 
unutmamamız lazım. Corvus, Çamlıbel, Talay 
ve Aral adanın önemli şarap üreticilerinden. 
Fırsatınız olursa her yıl Haziran ayının 3. hafta 
sonu ‘Şarap Tadım Günlerini’ ziyaret edebilirsi-
niz. Şimdi de Bozcaada’nın yemeklerini Adana 
da evimiz de yapmaya ne dersiniz? 

Malzemeler:
250 gr haşlanmış ahtapot,
Yarım adet kuru soğan,
2 diş sarımsak,
1 adet orta boy patates,
1 adet kırmızı biber,
Yarım su bardağı kıyılmış maydanoz,
Yarım adet limon suyu,
2 yemek kaşığı krema,
2 yemek kaşığı zeytinyağı,
5 su bardağı balık suyu,
1 çay kaşığı tuz  

Yapılışı: Zeytinyağın da ince kıyılmış soğan, 
sarımsak ve patates sote edilir. Balık suyu ek-
lenir, 10 dakika kaynatılır. Blender’den geçirilir. 
Haşlanmış ahtapot, doğranmış biber eklenir. 
5 dakika kadar kaynatmadan ocakta bırakılır. 
En son maydanoz, limon suyu, tuz ve krema 
koyulup 5 dakika sonra ocağın altı kapatılır.

Malzemeler:
35-40 adet kaya midyesi,
1 adet orta boy kuru soğan,
3 adet domates,
1 adet kabak,
1 adet kırmızıbiber,
1 adet yeşilbiber,
1 adet havuç,
400 gr bulgur, 
5 yemek kaşığı zeytinyağı,
750 ml sıcak su,
Tuz, karabiber

Yapılışı: Midye bol su ile yıkayıp 
haşlanır. İnce doğranmış soğan zeytinya-
ğında sote edilir. Jülyen kestiğimiz havuç, 
kabak, kırmızıbiber ve yeşilbiber ekleyip 
sote etmeye devam edilir. Küp şeklinde 
doğranmış domates ve midye ekleyerek 
kısık ateşte pişirilir. Bulgur, sıcak su, tuz 
ve karabiber ekleyip, bulgur suyunu 
çekene kadar kısık ateşte pişirilir.
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Malzemeler: 
2 adet orta büyüklükte yılan balığı,
1 kadeh beyaz şarap,
1 adet yeşilbiber,
1 adet havuç,
2 adet domates,
1 adet orta boy soğan,
2 diş sarımsak,
6-7 adet tane karabiber,
5 çorba kaşığı zeytinyağı,
1 adet dilimlenmiş limon,
Pazı yaprağı,
Tuz

Yapılışı: Sarımsak ve ince şekilde doğran-
mış soğan zeytinyağında sote edilir. Küp 
şeklinde kesilen havuç, yeşilbiber ve do-
mates eklenip sote etmeye devam edilir. 
2 dakika sonra şarap ve tane karabiberler 
eklenip 2 dakika pişirilir. Sos soğuma-
ya bırakılır. Derisi çıkarılmış ve kılçıkları 
ayıklanmış yılan balığı sos ile harmanlanır. 
Sıcak suda yumuşatılan pazı yapraklarının 
içine yılan balıklı karışım koyulur ve sarıp 
fırın tepsisi veya Borcam’a dizilir. Limon 
dilimleri üzerine dizilip zeytinyağı gezdi-
rilir, 250 ml sıcak su ilave edilip önceden 
ısıtılmış 175 derece fırında 25 dakika 
pişirilir.

Ahtapot Çorbası (6 Kişilk)

Midyeli Bulgur Pilavı
(6 Kişilik)

Pazı Yaprağına Sarma
Yılan Balığı (6 Kişilik)

Yiğit Zeyneloğlu
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Ege’nin en güzel koylarını barındıran 
Bozcaada’da, yaşamın her alanında 
olduğu gibi mutfakta da farklı kültürlerin 

varlığı kendini hissettiriyor.
Antik dönem tarihçilerinin “Tanrıların Meyhane-
leri” adını taktığı Bozcaada, mutfak zenginlik-
lerini her zaman barındırmış bir yer. Bu güzel 
ada Osmanlılar’ın ve Venedikliler’in hâkimiyetini 
gördü. Kışın adanın hava koşulları adaya ve 
Anadolu’ya ulaşımı zorlaştırdığından halkı gıda 
malzemelerini depolamaya yöneltti. Bu etkinin 
en çok görüldüğü ürünler; kaya koruğu turşusu 
ve şemsiyeye benzeyen bir tür kaya midye-
si. Bozcaada’nın bağlarını ve şaraplarını da 
unutmamamız lazım. Corvus, Çamlıbel, Talay 
ve Aral adanın önemli şarap üreticilerinden. 
Fırsatınız olursa her yıl Haziran ayının 3. hafta 
sonu ‘Şarap Tadım Günlerini’ ziyaret edebilirsi-
niz. Şimdi de Bozcaada’nın yemeklerini Adana 
da evimiz de yapmaya ne dersiniz? 

Malzemeler:
250 gr haşlanmış ahtapot,
Yarım adet kuru soğan,
2 diş sarımsak,
1 adet orta boy patates,
1 adet kırmızı biber,
Yarım su bardağı kıyılmış maydanoz,
Yarım adet limon suyu,
2 yemek kaşığı krema,
2 yemek kaşığı zeytinyağı,
5 su bardağı balık suyu,
1 çay kaşığı tuz  

Yapılışı: Zeytinyağın da ince kıyılmış soğan, 
sarımsak ve patates sote edilir. Balık suyu ek-
lenir, 10 dakika kaynatılır. Blender’den geçirilir. 
Haşlanmış ahtapot, doğranmış biber eklenir. 
5 dakika kadar kaynatmadan ocakta bırakılır. 
En son maydanoz, limon suyu, tuz ve krema 
koyulup 5 dakika sonra ocağın altı kapatılır.

Malzemeler:
35-40 adet kaya midyesi,
1 adet orta boy kuru soğan,
3 adet domates,
1 adet kabak,
1 adet kırmızıbiber,
1 adet yeşilbiber,
1 adet havuç,
400 gr bulgur, 
5 yemek kaşığı zeytinyağı,
750 ml sıcak su,
Tuz, karabiber

Yapılışı: Midye bol su ile yıkayıp 
haşlanır. İnce doğranmış soğan zeytinya-
ğında sote edilir. Jülyen kestiğimiz havuç, 
kabak, kırmızıbiber ve yeşilbiber ekleyip 
sote etmeye devam edilir. Küp şeklinde 
doğranmış domates ve midye ekleyerek 
kısık ateşte pişirilir. Bulgur, sıcak su, tuz 
ve karabiber ekleyip, bulgur suyunu 
çekene kadar kısık ateşte pişirilir.
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Malzemeler: 
2 adet orta büyüklükte yılan balığı,
1 kadeh beyaz şarap,
1 adet yeşilbiber,
1 adet havuç,
2 adet domates,
1 adet orta boy soğan,
2 diş sarımsak,
6-7 adet tane karabiber,
5 çorba kaşığı zeytinyağı,
1 adet dilimlenmiş limon,
Pazı yaprağı,
Tuz

Yapılışı: Sarımsak ve ince şekilde doğran-
mış soğan zeytinyağında sote edilir. Küp 
şeklinde kesilen havuç, yeşilbiber ve do-
mates eklenip sote etmeye devam edilir. 
2 dakika sonra şarap ve tane karabiberler 
eklenip 2 dakika pişirilir. Sos soğuma-
ya bırakılır. Derisi çıkarılmış ve kılçıkları 
ayıklanmış yılan balığı sos ile harmanlanır. 
Sıcak suda yumuşatılan pazı yapraklarının 
içine yılan balıklı karışım koyulur ve sarıp 
fırın tepsisi veya Borcam’a dizilir. Limon 
dilimleri üzerine dizilip zeytinyağı gezdi-
rilir, 250 ml sıcak su ilave edilip önceden 
ısıtılmış 175 derece fırında 25 dakika 
pişirilir.

Ahtapot Çorbası (6 Kişilk)

Midyeli Bulgur Pilavı
(6 Kişilik)

Pazı Yaprağına Sarma
Yılan Balığı (6 Kişilik)

Yiğit Zeyneloğlu
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Malzemeler (Ayva için): 4 adet ayva, 1 lt su,
500 ml vişne suyu, 2 su bardağı toz şeker,
6-7 adet tane karanfil

Yapılışı: Ayvalar soyulur ortadan kesilir ve çekirde-
ği alınır. Su, vişne suyu, şeker ve karanfil kaynatılır. 
Ayvalar bu sosun içinde yumuşayana kadar pişirilir. 
Ve soğumaya bırakılır.

Malzemeler (Bavarua kreması için): 2 adet yu-
murta sarısı, 100 gr toz şeker, 300 gr süt, 300 gr 
irmik, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 paket vanilya,
100 gr krema veya kaymak.

Yapılışı: Yumurta, şeker, süt bir sos tenceresinin 
içinde çok kısık ateşte pişirilir yaklaşık 15 daki-
ka. Sakın kaynatmayın yoksa yumurta kesilir ve 
pütürleşir. Sonra bu karışıma daha sıcak iken 
irmik, vanilya, tarçın eklenir ve irmik sosu çekene 
kadar bekletilir. Daha sonra buzdolabında 1-2 saat 
soğutulur en son olarak krema eklenir ve karıştırılır.

Krema ayva tatlısının üzerinde veya yanında 
servis edilebilir. Nane ve çilek püresi ile de tatlıyı 
süslenebilir. 

Malzemeler: 
2 bağ roka,
100 gr tulum peyniri (tercihen deri),
100 gr arpacık soğan ,
100 gr çeri domates,
Zeytinyağı,
Tuz,
2 yemek kaşığı balsamik sirke

Yapılışı: Zeytinyağında soğanlar pem-
beleşene kadar sote edilir ve soğumaya 
bırakılır. Doğranmış roka, ufalanmış 
tulum peyniri, ortadan ikiye kesilmiş 
domatesler, tuz, balsamik sirke, 3 yemek 
kaşığı zeytinyağı ve arpacık soğanlar 
harmanlanır ve servis edilir.

Sevgili Yiğit Zeyneloğlu’nun mutfağında hazır-
lanmış nefis yiyecekleri, tatlıyı afiyetle yedikten 
sonra aklımız başımıza geldi! Günün mana ve 
ehemmiyetini belgeleyecek fotoğraf eksikti…
Niyazi kardeşimiz başlangıçta yemeklerin 
fotoğraflarını ve boş masayı görüntülemiş, ama 
ahtapot çorbası ile başlayıp tatlı ile son bulan 
ziyafet esnasında hepimizle birlikte o da “lezzet 
testine” katılınca, toplu fotoğraf olarak ancak 
yandaki kare üretilebilmişti.
Deniz ürünleri katkılı Bozcaada temalı mönü, do-
ğal olarak masadaki sohbet konularını da deniz, 
güneş, sörf ve yelken üzerine yoğunlaştırmıştı…
Geçmişte yapılmış olan geziler, o gezilerde 
yaşanmış güzellikler, hepsi birer tatlı anı olmuş 
komiklikler tekrar tekrar anlatılıp hatırlandıkça 
yazı ne kadar özlediğimizi fark ettik.
Masadan kalkmadan bir de karar aldık:
Aynı mönü, bir yaz günü Bozcaada rotasında 
seyirde iken, teknemiz S/Y Leyla’nın mutfağında 
yine Yiğit tarafından hazırlansın ve deniz üzerin-
de alınsın! 
Ama eğer siz de niyet ettiyseniz reçeteler ve ta-
rifler yukarıda, karada veya denizde olmanız fark 
etmez! “Haydi bir “rota” da siz yapsanıza!”

Gecenin Flaş Haberi ise: Ece-Yiğit çiftinin kızları 
Derin’e bir erkek kardeş gelecek olması müjdesiydi.

Malzemeler: 
Yarım kilo buğday unu,
300 ml su,
Bir çay kaşığı tuz,
Bir yemek kaşığı yoğurt,
Üç yemek kaşığı zeytinyağı,
Yarım paket kuru maya,
Bir çay kaşığı toz şeker,
100 gr kaya koruğu turşusu

Yapılışı: Kaya koruğu turşusu hariç, tüm 
malzemeler yuvarlak bir kap içerisinde ha-
mur haline getirildikten sonra tezgâh’a alınır. 
Hamurumuzun homojen bir kıvama gelmesi 
için en az 15 dakika elde yoğrulur. Daha 
sonra hamur 1. mayalama evresi için 15 da-
kika üstü kapalı bir şekilde bekletilir. Elimizle 
bastırarak kare şeklinde açtığımız hamurun 
üst tarafından başlanarak kaya korukları 
şerit şeklinde hamurun üstüne yerleştirilir. Ve 
tekrar yukarıdan başlayarak hamur alt tarafa 
doğru kaya korukları hamurun 
içinde ka- lacak şekilde sarılır. 
Yağlanmış dikdörtgen kek 
kalıbının içine koyulup, 2. 
mayala- ma evresi için ha-
mur iki katına kabarana 
kadar bekletilir. Ön-
ceden ısıtılmış 200 
derece fırında içi 
su dolu bir kap ile 
25 dakika kadar 
pişirilir.

İrmikli Bavarua Kreması Eşliğinde
Karanfilli Ayva Tatlısı (8 Kişilik)

Yöresel Tulum Peynirli 
Roka Salatası

Kaya Koruğu
Turşulu Ekmek
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Malzemeler (Ayva için): 4 adet ayva, 1 lt su,
500 ml vişne suyu, 2 su bardağı toz şeker,
6-7 adet tane karanfil

Yapılışı: Ayvalar soyulur ortadan kesilir ve çekirde-
ği alınır. Su, vişne suyu, şeker ve karanfil kaynatılır. 
Ayvalar bu sosun içinde yumuşayana kadar pişirilir. 
Ve soğumaya bırakılır.

Malzemeler (Bavarua kreması için): 2 adet yu-
murta sarısı, 100 gr toz şeker, 300 gr süt, 300 gr 
irmik, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 paket vanilya,
100 gr krema veya kaymak.

Yapılışı: Yumurta, şeker, süt bir sos tenceresinin 
içinde çok kısık ateşte pişirilir yaklaşık 15 daki-
ka. Sakın kaynatmayın yoksa yumurta kesilir ve 
pütürleşir. Sonra bu karışıma daha sıcak iken 
irmik, vanilya, tarçın eklenir ve irmik sosu çekene 
kadar bekletilir. Daha sonra buzdolabında 1-2 saat 
soğutulur en son olarak krema eklenir ve karıştırılır.

Krema ayva tatlısının üzerinde veya yanında 
servis edilebilir. Nane ve çilek püresi ile de tatlıyı 
süslenebilir. 

Malzemeler: 
2 bağ roka,
100 gr tulum peyniri (tercihen deri),
100 gr arpacık soğan ,
100 gr çeri domates,
Zeytinyağı,
Tuz,
2 yemek kaşığı balsamik sirke

Yapılışı: Zeytinyağında soğanlar pem-
beleşene kadar sote edilir ve soğumaya 
bırakılır. Doğranmış roka, ufalanmış 
tulum peyniri, ortadan ikiye kesilmiş 
domatesler, tuz, balsamik sirke, 3 yemek 
kaşığı zeytinyağı ve arpacık soğanlar 
harmanlanır ve servis edilir.

Sevgili Yiğit Zeyneloğlu’nun mutfağında hazır-
lanmış nefis yiyecekleri, tatlıyı afiyetle yedikten 
sonra aklımız başımıza geldi! Günün mana ve 
ehemmiyetini belgeleyecek fotoğraf eksikti…
Niyazi kardeşimiz başlangıçta yemeklerin 
fotoğraflarını ve boş masayı görüntülemiş, ama 
ahtapot çorbası ile başlayıp tatlı ile son bulan 
ziyafet esnasında hepimizle birlikte o da “lezzet 
testine” katılınca, toplu fotoğraf olarak ancak 
yandaki kare üretilebilmişti.
Deniz ürünleri katkılı Bozcaada temalı mönü, do-
ğal olarak masadaki sohbet konularını da deniz, 
güneş, sörf ve yelken üzerine yoğunlaştırmıştı…
Geçmişte yapılmış olan geziler, o gezilerde 
yaşanmış güzellikler, hepsi birer tatlı anı olmuş 
komiklikler tekrar tekrar anlatılıp hatırlandıkça 
yazı ne kadar özlediğimizi fark ettik.
Masadan kalkmadan bir de karar aldık:
Aynı mönü, bir yaz günü Bozcaada rotasında 
seyirde iken, teknemiz S/Y Leyla’nın mutfağında 
yine Yiğit tarafından hazırlansın ve deniz üzerin-
de alınsın! 
Ama eğer siz de niyet ettiyseniz reçeteler ve ta-
rifler yukarıda, karada veya denizde olmanız fark 
etmez! “Haydi bir “rota” da siz yapsanıza!”

Gecenin Flaş Haberi ise: Ece-Yiğit çiftinin kızları 
Derin’e bir erkek kardeş gelecek olması müjdesiydi.

Malzemeler: 
Yarım kilo buğday unu,
300 ml su,
Bir çay kaşığı tuz,
Bir yemek kaşığı yoğurt,
Üç yemek kaşığı zeytinyağı,
Yarım paket kuru maya,
Bir çay kaşığı toz şeker,
100 gr kaya koruğu turşusu

Yapılışı: Kaya koruğu turşusu hariç, tüm 
malzemeler yuvarlak bir kap içerisinde ha-
mur haline getirildikten sonra tezgâh’a alınır. 
Hamurumuzun homojen bir kıvama gelmesi 
için en az 15 dakika elde yoğrulur. Daha 
sonra hamur 1. mayalama evresi için 15 da-
kika üstü kapalı bir şekilde bekletilir. Elimizle 
bastırarak kare şeklinde açtığımız hamurun 
üst tarafından başlanarak kaya korukları 
şerit şeklinde hamurun üstüne yerleştirilir. Ve 
tekrar yukarıdan başlayarak hamur alt tarafa 
doğru kaya korukları hamurun 
içinde ka- lacak şekilde sarılır. 
Yağlanmış dikdörtgen kek 
kalıbının içine koyulup, 2. 
mayala- ma evresi için ha-
mur iki katına kabarana 
kadar bekletilir. Ön-
ceden ısıtılmış 200 
derece fırında içi 
su dolu bir kap ile 
25 dakika kadar 
pişirilir.

İrmikli Bavarua Kreması Eşliğinde
Karanfilli Ayva Tatlısı (8 Kişilik)

Yöresel Tulum Peynirli 
Roka Salatası

Kaya Koruğu
Turşulu Ekmek
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Denizin Dili, Denizin Yazısı/Mustafa Pultar

“Diline yeterli özeni göstermeyenlerin, 
kültürü de dilleri gibi yalapşap bir her-
cümerç olur” diyen Prof. Mustafa Pultar, 

Denizin Dili, Denizin Yazısı’nda denizcilik 
dilinin etimolojisine/sorunlarına, deniz-
cilik sözlüklerine, can simidimiz olan seyir 
kitaplarına, denizi yazanlara çevirmiş rotasını 
ve denizin dilini ezberlemek değil, anlamak 
isteyenler için açmış yelkenlerini.

Denizcilikte gelişmiş ülkelerde, yıllar 
boyunca gözden geçirilip, zenginleştirilerek 
defalarca yayımlanan denizciliğin adeta 
“kutsal kitaplarından” kerteriz alarak, 
“denizciliğin asıl ve gerçek kaynağının” 
merak dürtüsüne, sevgi duygusuna dayalı 
“amatör/sportif denizcilik olduğuna 
inanışın” bu ülkelerdeki kurumsal yapının 
temelini oluşturan düşüncede yattığını 
belirtiyor, “Keşke biz de işadamlarımızı, 
siyasilerimizi ve idarecilerimizi bu gerçeğe 
inandırabilsek” diyor Mustafa Pultar.

“Denizin Dili, Denizin Yazısı” ahşap tekne 
inşasından, tekne anatomisine; pirat-
tan, seren yelkenli gemilere; yıldızların 
dünyasından, gece seyrinin doyulmaz 
keyfine yelken açan 36 makale ile “yelken, 
sporların ecesidir” diyerek okuyucuları den-
izin derinliklerine çağıran bir kitap.

...Sabırsızlıkla bitirmeye çalıştığı yazıyı 
tamamlayınca, derin bir nefes alarak 
arkasına yaslandı. Şimdi en önem-
lisi, yazdıklarının ona ulaşmasıydı. 
Bütün gücünü, düşüncesini buna 
yoğunlaştırmalıydı. Bu olmalıydı, inanıyordu 
mutlaka olacaktı. Yüreğindeki hiç bitmeyen 
inancın taştığını hissetti. Yazdığı sürece de-
falarca okuduğu satırları tekrar okudu.
  “Sensizlikte yok olmamak için, içimdeki 
sana sarılıyorum. 
İşte bu yüzden,
Ben her sabah umuda uyanmayı sende 
öğrendim.
Yağmurun cama vuran her damlasından, 
rüzgarın ürperten uğultusundan,
Sabahın güneşe, gecenin aya 
kavuşmasından medet umar oldum.
Beklemek daha hangi sözcüğe sığar ki? Bir 
gelse diyordum, bir gelse. 
İşte o an olacaktı inanmam mucizelere.
Gözlerini kapattı. Sensizlik öyle canımı 
acıtıyor ki dedi.”
   İşte bu yüzden son olmalıydı. Ona 
kavuşma umudunun heyecanı, 
Beklediği her ana anlam yüklüyordu...

Neme gerek yemini bastım:
“Vallahi ben değilim Bünyamin!”
Sayfaları çevirdim, bir şarkı tutturup: “Enginde 
Yavaş Yavaş Günün Minesi Soldu”
Sevdiğim bir şarkıdır, o kadar güzel bir 
şarkıdır ki Bünyamin’in bir anlatısına, yazısına, 
öyküsüne, güzellemesine diyelim, başlık olmuş.

Çok az işe yarayan sağ gözüme yardım eden 
sol göz ile fazla okuyunca harfler gökyüzüne 
çıkıp kavga eder oldu, bin hayret bir sayfa, 
iki sayfa okuyup gidiyorum harika bir öykü, 
bırakamıyorum, bırakamıyorum. Öykü içinde 
öykü, candan bir anlatış ve yedi sayfaymış, su 
gibi içtim, duygulandım.
Sonra sayfaları çevirdim, “O sen misin?”
O’nu ben de merak ediyordum. Sekizinci 
sayfanın sonuna gelmişim, tam deyimiyle, 
“yutarcasına!”
Yine öykü içinde öykü, harika anlatımla…
Bunları ve nicelerini yazan, konuşanım mıydı, 
adı Bünyamin, soyadı Çelebi?
Evet oydu, nasıl umutlandım nasıl anlatayım?
Şimdi nasıl şiddetle kınamayayım, bu güzel 
marifetini benden yıllarca sakladığı için?
Geçenlerde telefonda sordum “Ne 
yapıyorsun?”
“Yazıyorum...”
Ellerin, yüreğin dert görmesin… Bağışlandın…

Yedinci ve en tesirli bıçak darbesi ensesine 
gelir boynu sağa doğru bükülmüştür. Dervişler 
yere kapanmasını bekleye dursun. Şems Hz. 
Peygamber’in şu hadisini sesi boğuk mırıldanır: 
“Allah’a kavuşmayı isteyeni Allah da sever” 
Dervişlerden birisi sırtına tekmeyi vurur. Yüzüstü 
taş zemine kapanır, dudağı patlamış, dişleri 
zemine dökülmüştür Siyah feracesi kanlar 
içinde bordoya dönmüştür. Saçlarından tutarak 
kafasını kaldıran dervişin niyeti Şemsin başını 
gövdesinden ayırmaktır. 
Baş derviş engeller. “Bırakın son nefesini versin. 
Sonra da en yakın bir kuyuya atın. Kıyafetine 
sarıp atın. 

Hilal’e isminin anlamını sordu; Türkçe’de 
ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi demek-
tir. Ülkemin bayrağında da vardır hilal...”

Elif’in başkahramanı dünyaca meşhur yazar 
Paulo Coelho, bir süredir bilgelik yolunda 
gelişmesinin durduğunu hissetmektedir. 
Belki de yapması gereken tek şey, esrarengiz 
ustası J.’nin tavsiyesine uyup, “Gönlünün 
onu çektiği yere” gitmektir.

Rastlantılar Coelho’yu Rusya’ya savurur. 
9288 kilometrelik yolu, bu uçsuz bucaksız 
ülkeyi, baştan sona trenle kat etmeye karar 
verir. Daha ilk durağından itibaren manevi 
bir arayışa dönüşen bu yolculukta ona üç 
kişi eşlik eder: Bir Tao ustası, Rus yayıncısı ve 
en ilginci, yetenekli bir keman virtüözü olan, 
sıra dışı genç bir Türk kadını; Hilal... 

Coelho, son romanı Elif’le, bir kez daha 
hayatı güzelleştiren hazineleri ve mucizeleri 
kutluyor. Zamanın, mekânın, yaşadığımız 
başka hayatların dışında bir yerde, katıksız 
“aşk”ın peşinde, ruhun upuzun yolunu kat 
ediyor.

Ama bu kez, bizlere çok tanıdık gelen du-
raklardan geçerek...

Resimlerle Yelken ve Arma Ayarları
Ivar Dedekam

Ivar Dedekam, denizde en iyi yardımcının 
dikkatli gözlem ve sağduyu olduğuna 
inanan usta bir denizci. 20 yılı aşkın bir 
süredir Atlantik geçişini de içeren, 40 
bin mile yaklaşan (kayıtlı) seyir tecrübesi 
yanında, uzun yıllardır yelken eğitmenliği 
de yapıyor. Dedekam, yelken ve arma trimi 
konusundaki bilgi ve gözlemlerini, kitapta 
son derece pratik bir şekilde aktarıyor. Kısa, 
öz metinler ve onlara eşlik eden resimlerle 
temel bir başvuru kaynağı. Bu kitap yelken 
ve armanızı en iyi nasıl trim edebileceğinizi 
anlatıyor. Yelkencilik kitaplarının çoğunun 
teorik arka planını aerodinamik (akışkanlar 
dinamiği) oluşturur. Okuyucu için oldukça 
karmaşık gelse de bu cesaret kırıcı olmamalı. 
Çünkü iyi sonuçlar almak için bu konuda 
derin bilgiye gerek yok. Aerodinamik çok 
az sayıda yatçının derin bilgi sahibi olduğu 
zor bir bilimsel alan. Çok sayıda son 
moda teorileri kullanarak yelken ve arma 
fonksiyonlarını açıklayan “uzman” var. Bu 
teorilerin bazıları doğru değildir ve zamana 
direnemezler. Genellikle bazı durumlara 
uygulanabilirler ama genel olarak geçerli 
bazı ileri bilimsel teorilerin körü körüne 
uygulanmasından daha değerlidir.

Dennis Conner dünyanın “en iyi yelken-
cisi” olarak kabul ediliyor. Parlak kari-
yeri de bu durumu tartışmasız kılıyor. 
Yarıştığı sınıflarda, gençliğinde iki kez 
dünya şampiyonu, 1976 Olimpiyatları’nda 
üçüncü (bronz madalya), 1991’de dünya 
şampiyonu, dört kez SORC (Güney Pa-
sifik Yarışı), iki kez Kongre Kupası birincisi 
olan usta yelkencinin diğer adı da “Mr. 
America’s Cup”. Dünyanın en eski ve iddialı 
yarışlarından America’s Cup’ı (Amerika Yat 

Yelken Seyri/Dennis Conner,
Michael Levitt

Her Yönüyle Yelken Kitabı
Jeff Toghill

Bir tekne nasıl hareket eder? Rüzgâr ve 
suyun gücü birleşerek hareketi ve sürati nasıl 
sağlarlar?
Sıklıkla sorulan yanaşma ve demir atmayı 
da içeren yelken teknikleri ile ilgili birçok 
ilüstrasyon ve diyagram.
Demir atma, yanaşma ve denizde manevra 
yapmak, zor durumlarda bota hâkim olmak 
gibi konular hakkında pratik tavsiyeler.
Havanın değiştiğine dair işaretler nasıl 
yorumlanır? Kötü havaya yakalanınca ne 
yapmak gerekir?
Her Yönüyle Yelken Kitabı her türlü durum 
ve koşulda, kendinizden emin bir şekilde, bu 
enerjiden nasıl faydalanacağınız konusunda 
size yardımcı olmayı hedefliyor. Bu kitapta 
sunulan faydalı bilgiler ve öneriler Her 
Yönüyle Yelken Kitabı’nı değerli bir rehber 
haline getiriyor. 

Kupası) dört kez kazandığı için bu, lakapla 
alınan Conner, kitabın bazı bölümlerini 
Michael Levitt’in katkılarıyla hazırlamış. 
Yelkenciliğin, kendisi için büyük bir “keyif”, 
“meydan okuma” ve “mücadele” olduğunu 
belirten Conner, kitapta kendi deneyim-
lerinden yola çıkarak, her yönüyle yelken 
seyrini anlatıyor. Yelken Seyri, dünyanın en 
iyi yelkencisinin kaleminden, yelkenli tekne 
ve yelken seyriyle ilgili her şeyin cevabını 
bulabileceğiniz temel bir kitap. 

Elfiya-Belgin Karabulut Elif-Paulo Coelho

O Sen Misin?-Bünyamin Çelebi 

Aşkın Gözyaşları-Sinan Yağmur

Avluyu yıkayın. Sabah ile yola çıkarız.“ Şems 
hala son nefesini vermemiştir. Sille taşının üzeri-
ndeki başını hafifçe göğe kaldırır ve: “Allah ne 
güzel sevgilidir. Rabbim sana aşığım. Ve bu canı 
sana hediye ediyorum.” Mevlana içeri girer, 
mendili koklar eli titreyerek açar. İçinden saman 
kağıda yazılmış bir not çıkar: “Yemin ederim 
ki ölümümün gözlerinin önünde olmasını 
isterdim. Gör ki aşk için ölmek ne demekmiş.” 
Mevlana olduğu yere düşüp bayılmıştır. 
Geceden sonra doğan ve kalplerin çöllerini 
cennetlere çeviren bir gözyaşı bu. Çoraklaşmış 
ve çöle dönmüş kalpler; açın sadrınızı! Aşkın 
gözyaşları, serin serin, sağanak sağanak, 
üzerimize damlıyor; bakın gökyüzüne, nasılda 
aşk yağıyor...
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Denizin Dili, Denizin Yazısı/Mustafa Pultar

“Diline yeterli özeni göstermeyenlerin, 
kültürü de dilleri gibi yalapşap bir her-
cümerç olur” diyen Prof. Mustafa Pultar, 

Denizin Dili, Denizin Yazısı’nda denizcilik 
dilinin etimolojisine/sorunlarına, deniz-
cilik sözlüklerine, can simidimiz olan seyir 
kitaplarına, denizi yazanlara çevirmiş rotasını 
ve denizin dilini ezberlemek değil, anlamak 
isteyenler için açmış yelkenlerini.

Denizcilikte gelişmiş ülkelerde, yıllar 
boyunca gözden geçirilip, zenginleştirilerek 
defalarca yayımlanan denizciliğin adeta 
“kutsal kitaplarından” kerteriz alarak, 
“denizciliğin asıl ve gerçek kaynağının” 
merak dürtüsüne, sevgi duygusuna dayalı 
“amatör/sportif denizcilik olduğuna 
inanışın” bu ülkelerdeki kurumsal yapının 
temelini oluşturan düşüncede yattığını 
belirtiyor, “Keşke biz de işadamlarımızı, 
siyasilerimizi ve idarecilerimizi bu gerçeğe 
inandırabilsek” diyor Mustafa Pultar.

“Denizin Dili, Denizin Yazısı” ahşap tekne 
inşasından, tekne anatomisine; pirat-
tan, seren yelkenli gemilere; yıldızların 
dünyasından, gece seyrinin doyulmaz 
keyfine yelken açan 36 makale ile “yelken, 
sporların ecesidir” diyerek okuyucuları den-
izin derinliklerine çağıran bir kitap.

...Sabırsızlıkla bitirmeye çalıştığı yazıyı 
tamamlayınca, derin bir nefes alarak 
arkasına yaslandı. Şimdi en önem-
lisi, yazdıklarının ona ulaşmasıydı. 
Bütün gücünü, düşüncesini buna 
yoğunlaştırmalıydı. Bu olmalıydı, inanıyordu 
mutlaka olacaktı. Yüreğindeki hiç bitmeyen 
inancın taştığını hissetti. Yazdığı sürece de-
falarca okuduğu satırları tekrar okudu.
  “Sensizlikte yok olmamak için, içimdeki 
sana sarılıyorum. 
İşte bu yüzden,
Ben her sabah umuda uyanmayı sende 
öğrendim.
Yağmurun cama vuran her damlasından, 
rüzgarın ürperten uğultusundan,
Sabahın güneşe, gecenin aya 
kavuşmasından medet umar oldum.
Beklemek daha hangi sözcüğe sığar ki? Bir 
gelse diyordum, bir gelse. 
İşte o an olacaktı inanmam mucizelere.
Gözlerini kapattı. Sensizlik öyle canımı 
acıtıyor ki dedi.”
   İşte bu yüzden son olmalıydı. Ona 
kavuşma umudunun heyecanı, 
Beklediği her ana anlam yüklüyordu...

Neme gerek yemini bastım:
“Vallahi ben değilim Bünyamin!”
Sayfaları çevirdim, bir şarkı tutturup: “Enginde 
Yavaş Yavaş Günün Minesi Soldu”
Sevdiğim bir şarkıdır, o kadar güzel bir 
şarkıdır ki Bünyamin’in bir anlatısına, yazısına, 
öyküsüne, güzellemesine diyelim, başlık olmuş.

Çok az işe yarayan sağ gözüme yardım eden 
sol göz ile fazla okuyunca harfler gökyüzüne 
çıkıp kavga eder oldu, bin hayret bir sayfa, 
iki sayfa okuyup gidiyorum harika bir öykü, 
bırakamıyorum, bırakamıyorum. Öykü içinde 
öykü, candan bir anlatış ve yedi sayfaymış, su 
gibi içtim, duygulandım.
Sonra sayfaları çevirdim, “O sen misin?”
O’nu ben de merak ediyordum. Sekizinci 
sayfanın sonuna gelmişim, tam deyimiyle, 
“yutarcasına!”
Yine öykü içinde öykü, harika anlatımla…
Bunları ve nicelerini yazan, konuşanım mıydı, 
adı Bünyamin, soyadı Çelebi?
Evet oydu, nasıl umutlandım nasıl anlatayım?
Şimdi nasıl şiddetle kınamayayım, bu güzel 
marifetini benden yıllarca sakladığı için?
Geçenlerde telefonda sordum “Ne 
yapıyorsun?”
“Yazıyorum...”
Ellerin, yüreğin dert görmesin… Bağışlandın…

Yedinci ve en tesirli bıçak darbesi ensesine 
gelir boynu sağa doğru bükülmüştür. Dervişler 
yere kapanmasını bekleye dursun. Şems Hz. 
Peygamber’in şu hadisini sesi boğuk mırıldanır: 
“Allah’a kavuşmayı isteyeni Allah da sever” 
Dervişlerden birisi sırtına tekmeyi vurur. Yüzüstü 
taş zemine kapanır, dudağı patlamış, dişleri 
zemine dökülmüştür Siyah feracesi kanlar 
içinde bordoya dönmüştür. Saçlarından tutarak 
kafasını kaldıran dervişin niyeti Şemsin başını 
gövdesinden ayırmaktır. 
Baş derviş engeller. “Bırakın son nefesini versin. 
Sonra da en yakın bir kuyuya atın. Kıyafetine 
sarıp atın. 

Hilal’e isminin anlamını sordu; Türkçe’de 
ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi demek-
tir. Ülkemin bayrağında da vardır hilal...”

Elif’in başkahramanı dünyaca meşhur yazar 
Paulo Coelho, bir süredir bilgelik yolunda 
gelişmesinin durduğunu hissetmektedir. 
Belki de yapması gereken tek şey, esrarengiz 
ustası J.’nin tavsiyesine uyup, “Gönlünün 
onu çektiği yere” gitmektir.

Rastlantılar Coelho’yu Rusya’ya savurur. 
9288 kilometrelik yolu, bu uçsuz bucaksız 
ülkeyi, baştan sona trenle kat etmeye karar 
verir. Daha ilk durağından itibaren manevi 
bir arayışa dönüşen bu yolculukta ona üç 
kişi eşlik eder: Bir Tao ustası, Rus yayıncısı ve 
en ilginci, yetenekli bir keman virtüözü olan, 
sıra dışı genç bir Türk kadını; Hilal... 

Coelho, son romanı Elif’le, bir kez daha 
hayatı güzelleştiren hazineleri ve mucizeleri 
kutluyor. Zamanın, mekânın, yaşadığımız 
başka hayatların dışında bir yerde, katıksız 
“aşk”ın peşinde, ruhun upuzun yolunu kat 
ediyor.

Ama bu kez, bizlere çok tanıdık gelen du-
raklardan geçerek...

Resimlerle Yelken ve Arma Ayarları
Ivar Dedekam

Ivar Dedekam, denizde en iyi yardımcının 
dikkatli gözlem ve sağduyu olduğuna 
inanan usta bir denizci. 20 yılı aşkın bir 
süredir Atlantik geçişini de içeren, 40 
bin mile yaklaşan (kayıtlı) seyir tecrübesi 
yanında, uzun yıllardır yelken eğitmenliği 
de yapıyor. Dedekam, yelken ve arma trimi 
konusundaki bilgi ve gözlemlerini, kitapta 
son derece pratik bir şekilde aktarıyor. Kısa, 
öz metinler ve onlara eşlik eden resimlerle 
temel bir başvuru kaynağı. Bu kitap yelken 
ve armanızı en iyi nasıl trim edebileceğinizi 
anlatıyor. Yelkencilik kitaplarının çoğunun 
teorik arka planını aerodinamik (akışkanlar 
dinamiği) oluşturur. Okuyucu için oldukça 
karmaşık gelse de bu cesaret kırıcı olmamalı. 
Çünkü iyi sonuçlar almak için bu konuda 
derin bilgiye gerek yok. Aerodinamik çok 
az sayıda yatçının derin bilgi sahibi olduğu 
zor bir bilimsel alan. Çok sayıda son 
moda teorileri kullanarak yelken ve arma 
fonksiyonlarını açıklayan “uzman” var. Bu 
teorilerin bazıları doğru değildir ve zamana 
direnemezler. Genellikle bazı durumlara 
uygulanabilirler ama genel olarak geçerli 
bazı ileri bilimsel teorilerin körü körüne 
uygulanmasından daha değerlidir.

Dennis Conner dünyanın “en iyi yelken-
cisi” olarak kabul ediliyor. Parlak kari-
yeri de bu durumu tartışmasız kılıyor. 
Yarıştığı sınıflarda, gençliğinde iki kez 
dünya şampiyonu, 1976 Olimpiyatları’nda 
üçüncü (bronz madalya), 1991’de dünya 
şampiyonu, dört kez SORC (Güney Pa-
sifik Yarışı), iki kez Kongre Kupası birincisi 
olan usta yelkencinin diğer adı da “Mr. 
America’s Cup”. Dünyanın en eski ve iddialı 
yarışlarından America’s Cup’ı (Amerika Yat 

Yelken Seyri/Dennis Conner,
Michael Levitt

Her Yönüyle Yelken Kitabı
Jeff Toghill

Bir tekne nasıl hareket eder? Rüzgâr ve 
suyun gücü birleşerek hareketi ve sürati nasıl 
sağlarlar?
Sıklıkla sorulan yanaşma ve demir atmayı 
da içeren yelken teknikleri ile ilgili birçok 
ilüstrasyon ve diyagram.
Demir atma, yanaşma ve denizde manevra 
yapmak, zor durumlarda bota hâkim olmak 
gibi konular hakkında pratik tavsiyeler.
Havanın değiştiğine dair işaretler nasıl 
yorumlanır? Kötü havaya yakalanınca ne 
yapmak gerekir?
Her Yönüyle Yelken Kitabı her türlü durum 
ve koşulda, kendinizden emin bir şekilde, bu 
enerjiden nasıl faydalanacağınız konusunda 
size yardımcı olmayı hedefliyor. Bu kitapta 
sunulan faydalı bilgiler ve öneriler Her 
Yönüyle Yelken Kitabı’nı değerli bir rehber 
haline getiriyor. 

Kupası) dört kez kazandığı için bu, lakapla 
alınan Conner, kitabın bazı bölümlerini 
Michael Levitt’in katkılarıyla hazırlamış. 
Yelkenciliğin, kendisi için büyük bir “keyif”, 
“meydan okuma” ve “mücadele” olduğunu 
belirten Conner, kitapta kendi deneyim-
lerinden yola çıkarak, her yönüyle yelken 
seyrini anlatıyor. Yelken Seyri, dünyanın en 
iyi yelkencisinin kaleminden, yelkenli tekne 
ve yelken seyriyle ilgili her şeyin cevabını 
bulabileceğiniz temel bir kitap. 

Elfiya-Belgin Karabulut Elif-Paulo Coelho

O Sen Misin?-Bünyamin Çelebi 

Aşkın Gözyaşları-Sinan Yağmur

Avluyu yıkayın. Sabah ile yola çıkarız.“ Şems 
hala son nefesini vermemiştir. Sille taşının üzeri-
ndeki başını hafifçe göğe kaldırır ve: “Allah ne 
güzel sevgilidir. Rabbim sana aşığım. Ve bu canı 
sana hediye ediyorum.” Mevlana içeri girer, 
mendili koklar eli titreyerek açar. İçinden saman 
kağıda yazılmış bir not çıkar: “Yemin ederim 
ki ölümümün gözlerinin önünde olmasını 
isterdim. Gör ki aşk için ölmek ne demekmiş.” 
Mevlana olduğu yere düşüp bayılmıştır. 
Geceden sonra doğan ve kalplerin çöllerini 
cennetlere çeviren bir gözyaşı bu. Çoraklaşmış 
ve çöle dönmüş kalpler; açın sadrınızı! Aşkın 
gözyaşları, serin serin, sağanak sağanak, 
üzerimize damlıyor; bakın gökyüzüne, nasılda 
aşk yağıyor...
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kimileri olabilecek bir çatışma 
ihtimaline karşı teknelerini sakın-
mak için izler. Ama illa ki izler!
Başkalarının ve kendi teknemizin 
selameti açısından ve karizma-
yı çizdirmemek adına; ayrılma 
ve yanaşmayı çok iyi öğrenmek 
gerekir.
“Ayrılmaya Avara, yanaşmaya 
Aborda denir. Öğrendim.” de-
mek yetmez! 
Eğitim süreci, ayrıca öğrendikle-
rimizle birlikte uygulamalı çalış-
malarla devam ettirilmeli ve asla 
“öğrendim artık” denmemelidir.
   Avara ve aborda olunurken ma-
nevramızı etkileyen değişkenler 
vardır. Bunların bazıları teknemi-
zin özellikleri olup, diğerleri hava 
şartları ve bulunulan konumdan 
kaynaklanır.
   Pervane Etkisi: Pervane, ma-
nevra sırasında enine ve boyuna 

Denizin ortasında giderken 
sizi kimse izlemez. Zaten 
izlenecek pek bir şey de 

yoktur.
Ama marinadan, iskeleden ayrı-
lırken veya yanaşırken; bir koyda 
demirlerken veya demir alırken 
tüm gözler üstünüzdedir.
Kimileri sizin ustalığınızdan ken-
dilerine ders çıkarmak için izler, 

olmak üzere iki türlü etki yapar. 
Boyuna etki, teknenin baş-kıç isti-
kametinde ileri-geri (tornistan) ha-
reketini sağlar. Enine etki ise ‘çark 
etkisi’ de denilen etkidir. Gaz kolu 
marifeti ile ileri yol verildiğinde, 
pervanenin devir yönüne göre, 
teknenin kıçının iskeleye (sol) veya 
sancağa (sağ) çekmesi olayıdır.
Tekneye kıçtan bakıldığında; içten 
takma motorlu teknelerde genel-
likle sola devirli pervaneler kul-
lanılır. Dıştan takma ve sail drive 
motorların pervaneleri ise genel-
likle sağa devirlidir. Tekne ilerler-
ken sağa devirli bir pervane saat 
yönünde hareket ederek teknenin 
kıçını sağa çeker. Tekne ise iskele 
tarafına doğru gitmek ister. Bu 
etki iskele manevralarını kolaylaş-
tırır. Tornistan (geri) manevralar-
da ise, ileri yolda sağa devirli olan 
pervane, geri vitese takıldığında 

“Avara ve aborda olunurken manevramızı etkile-
yen değişkenler vardır. Bunların bazıları teknemi-
zin özellikleri olup, diğerleri hava şartları ve bulu-
nulan konumdan kaynaklanır.” 

Ayrılma ve Yanaşma…
Avara ve Aborda…

Orhaniye Koyu
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kaynaklanır.
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Denizin ortasında giderken 
sizi kimse izlemez. Zaten 
izlenecek pek bir şey de 

yoktur.
Ama marinadan, iskeleden ayrı-
lırken veya yanaşırken; bir koyda 
demirlerken veya demir alırken 
tüm gözler üstünüzdedir.
Kimileri sizin ustalığınızdan ken-
dilerine ders çıkarmak için izler, 

olmak üzere iki türlü etki yapar. 
Boyuna etki, teknenin baş-kıç isti-
kametinde ileri-geri (tornistan) ha-
reketini sağlar. Enine etki ise ‘çark 
etkisi’ de denilen etkidir. Gaz kolu 
marifeti ile ileri yol verildiğinde, 
pervanenin devir yönüne göre, 
teknenin kıçının iskeleye (sol) veya 
sancağa (sağ) çekmesi olayıdır.
Tekneye kıçtan bakıldığında; içten 
takma motorlu teknelerde genel-
likle sola devirli pervaneler kul-
lanılır. Dıştan takma ve sail drive 
motorların pervaneleri ise genel-
likle sağa devirlidir. Tekne ilerler-
ken sağa devirli bir pervane saat 
yönünde hareket ederek teknenin 
kıçını sağa çeker. Tekne ise iskele 
tarafına doğru gitmek ister. Bu 
etki iskele manevralarını kolaylaş-
tırır. Tornistan (geri) manevralar-
da ise, ileri yolda sağa devirli olan 
pervane, geri vitese takıldığında 

“Avara ve aborda olunurken manevramızı etkile-
yen değişkenler vardır. Bunların bazıları teknemi-
zin özellikleri olup, diğerleri hava şartları ve bulu-
nulan konumdan kaynaklanır.” 

Ayrılma ve Yanaşma…
Avara ve Aborda…

Orhaniye Koyu



Baş Omuzluk: Teknenin başıyla 
ortası arasındaki dış kısmı.

Borda: Teknenin dış tarafta ve 
su kesiminden yukarda kalan yan 
tarafları.

Ponton: Tekne bağlamakta kul-
lanılan yüzer iskele

Salma: Yelkenli teknelerde, 
gövdenin altında, alabora olmayı 
önleyen ağırlık.

Yanal Rüzgar: Yandan esen 
rüzgar.

Usturmaça: Teknelerin iskele 
yada birbirlerine bağlanırken 
zarar görmemeleri için aralarına 
konan, plastik ve sentetik mad-
delerden yapılmış, silindir veya 
balon şeklinde yastıklar.
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sola devirli hareketleneceği için 
tekneyi geri hareket ettirirken 
kıçı da iskeleye  çeker. Sola devirli 
pervanelerde ise durum tersine-
dir.
Düz gidebilmek için pervane etki-
si dümen etkisi ile karşılanır. 
   Dümen etkisi: Hareket halin-
deki bir teknenin dümen palası-
na çarpan sular dümen etkisini 
oluşturur. Tekne hareketsiz iken 
pervane etkisi ile dümen etkisi 
birlikte kullanılarak da manevra 
yapılabilir.
Dümeni tam tur sola döndürül-
müş (iskele alabanda) pervanesi 
sağa devirli bir tekne ileri yolda 
iken başı iskeleye kıçı ise sanca-
ğa meyleder. Yine sağa devirli 
bir teknede, tornistanda başın 
iskeleye kaçması istenirse dümen 
sancak alabanda basılmalıdır.
   Rüzgâr ve akıntı etkisi: 
Tekneler durduklarında veya 
az yolda iken rüzgâr ve akıntı-
dan belirgin şekilde etkilenirler. 
Dikkatli ve yavaş yapılan ma-
nevralarda, rüzgârdan etkilenen 
yüzeyin büyüklüğü ve akıntının 
gücü oranında sürüklenme olur. 
Sürüklenme, yanal rüzgâra tabi 
yelkenli ve salmalı bir teknede 
daha az; buna karşılık kayıcı özel-

liklere sahip bir motor yatta daha 
fazla olacaktır.
Pervane ve Dümen etkileri uygu-
lanarak rüzgâr ve akıntı etkileri 
karşılanmalıdır.
   

Yapılacak işler önceden dü-
şünülür, hazırlıklar yapılır 
ve ortam görüldükten son-

ra harekete geçilirse, ayrılma ve 
yanaşmada herhangi bir güçlükle 
karşılaşılmaz.
Teknenin hareketinin, düşünce-
mizden hızlı ve önde olmasına 
asla izin vermemeliyiz.
Motorla ayrılma (avara): Tek-
nenin denizden esen sert rüzgar 
altında yanaştığı rıhtım, ponton 
gibi yerlerden ayrılması sorun 
olabilir. Yetersiz manevra alanı 
veya sert rüzgâr etkisi ile tekne-
nin başını açarak ayrılamıyorsak, 
başını sabit tutarak kıçını rüzgâr 
üstüne açabilir ve tornistanla 
avara olabiliriz. 
Şöyle ki: Baş halatı çapraz (pür-
meçe) halatı olarak rıhtıma verilir. 
Baş omuzluk bordaya usturma-
ça takviyesi yapıldıktan sonra, 
dümen tam tur rıhtıma çevrilip 
tekneye ileri yol verilir. Teknenin 
kıçı yeterli miktarda açıldıktan 
sonra motora tornistan yol verile-
rek rıhtımdan ayrılınır.

Eğer koşullar (rüzgâr) teknenin 
başını açarak ayrılmaya uygunsa 
çapraz halatı ve usturmaçalar 
teknenin kıçında kullanılarak 
teknenin başı rıhtımdan açılınca-
ya kadar motor tornistanda iken 
çalıştırılır. Yeterli açılım sağlandı-
ğında halatlar çözülerek ileri yol 
ile avara olunur.
Avara olurken, en son halat, 
motor çalış vaziyette iken fora 
edilmelidir.
Tekne kıç demiri ile demirli ise, 
zincirin (halatın) pervaneye takılma-

ması için motor boşta iken demir 
vira edilir. Sert havalarda zincir veya 
halat başa taşınarak ırgat yardımıy-
la vira edilirse daha kolay ve emni-
yetli olur.
Marina barınak gibi yerlerde bağla-
nılacaksa, önceden palamar halat-
ları ve usturmaçalar hazır olmalı, 
rıhtım ve diğer teknelerin konu-
muna göre ayarlanarak manevraya 
başlanmalıdır.
Teknemiz yelken seyrinde ise yel-
kenler indirilmeli (mayna), motor 
çalıştırılarak düşük hızda marinaya 
girilmelidir.
   Motorla yanaşma (aborda):
Bir tekne iskele rıhtım gibi yerlere, 
yer varsa aborda, sıkışıksa baş-
tankara veya kıçtankara olarak 
bağlanabilir. İskeleye kıçtankara 
olunurken varsa bir tonozdan halat 
alınarak baş sabitlenir. Yoksa uygun 
mesafede demir atılıp tornistan ile 
iskeleye, pontona yanaşılıp bağla-
nılır.

Aborda olurken eğer rüzgâr iskele 
boyunca esiyorsa uygun olanı 
rüzgâra baş vererek yanaşmaktır. 
Varsa akıntı da hesaplanarak müm-
kün olan en küçük açı ile girilir.
Usturmaçalar yanaşılacak olan 
tarafın baş omuzluklarında ve bor-
dasında asılı olmalıdır. Baş halatı ile 
teknenin geriye akması önlenerek, 
yanaşıldıktan sonra diğer halatlar 
iskeledeki baba. koç boynuzu, ane-
le gibi yerlere volta edilerek tekne 
sabitlenir.
   Denizden esen bir rüzgârda da 
aynı şekilde girilir. 
   Tekneyi iskeleden açan rüzgârda 
akıntı aksini gerektirmedikçe iske-
lenin sancak tarafında yanaşılmalı-
dır. Teknenin kıç halatı çarmıkların 
dışından başa getirilerek baş halatı 
ile birlikte palamara verilir. Baştan 
bağlandıktan sonra, pervane, dü-
men etkisi ve kıç halatı yardımı ile 
teknenin kıçı da iskeleye yanaştırılıp 
bağlanır.

A
M

AT
Ö

R 
D

EN
İZ

C
İLİ

K

A
M

AT
Ö

R 
D

EN
İZ

C
İLİ

K

Denizci
Sözlüğü

K
ay

na
k:

 A
D

EK
 (A

m
at

ör
 D

en
iz

ci
ni

n 
El

 K
ita

bı
), 

A
D

F 
Ya

yı
nl

ar
ı

Selimiye, Sardunya Restaurant İskelesi

Marmaris, Pupa Yatçılık İskelesi

Datça, Knidos İskelesi
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lanarak rüzgâr ve akıntı etkileri 
karşılanmalıdır.
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ve ortam görüldükten son-
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yanaşmada herhangi bir güçlükle 
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zincirin (halatın) pervaneye takılma-

ması için motor boşta iken demir 
vira edilir. Sert havalarda zincir veya 
halat başa taşınarak ırgat yardımıy-
la vira edilirse daha kolay ve emni-
yetli olur.
Marina barınak gibi yerlerde bağla-
nılacaksa, önceden palamar halat-
ları ve usturmaçalar hazır olmalı, 
rıhtım ve diğer teknelerin konu-
muna göre ayarlanarak manevraya 
başlanmalıdır.
Teknemiz yelken seyrinde ise yel-
kenler indirilmeli (mayna), motor 
çalıştırılarak düşük hızda marinaya 
girilmelidir.
   Motorla yanaşma (aborda):
Bir tekne iskele rıhtım gibi yerlere, 
yer varsa aborda, sıkışıksa baş-
tankara veya kıçtankara olarak 
bağlanabilir. İskeleye kıçtankara 
olunurken varsa bir tonozdan halat 
alınarak baş sabitlenir. Yoksa uygun 
mesafede demir atılıp tornistan ile 
iskeleye, pontona yanaşılıp bağla-
nılır.

Aborda olurken eğer rüzgâr iskele 
boyunca esiyorsa uygun olanı 
rüzgâra baş vererek yanaşmaktır. 
Varsa akıntı da hesaplanarak müm-
kün olan en küçük açı ile girilir.
Usturmaçalar yanaşılacak olan 
tarafın baş omuzluklarında ve bor-
dasında asılı olmalıdır. Baş halatı ile 
teknenin geriye akması önlenerek, 
yanaşıldıktan sonra diğer halatlar 
iskeledeki baba. koç boynuzu, ane-
le gibi yerlere volta edilerek tekne 
sabitlenir.
   Denizden esen bir rüzgârda da 
aynı şekilde girilir. 
   Tekneyi iskeleden açan rüzgârda 
akıntı aksini gerektirmedikçe iske-
lenin sancak tarafında yanaşılmalı-
dır. Teknenin kıç halatı çarmıkların 
dışından başa getirilerek baş halatı 
ile birlikte palamara verilir. Baştan 
bağlandıktan sonra, pervane, dü-
men etkisi ve kıç halatı yardımı ile 
teknenin kıçı da iskeleye yanaştırılıp 
bağlanır.
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Selimiye, Sardunya Restaurant İskelesi

Marmaris, Pupa Yatçılık İskelesi

Datça, Knidos İskelesi
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Ecz. Erdinç Ülker

Yarışmak ve kazanma hırsı insanlık tarihi 
kadar eskidir. Bu hırsın etkisi ile sporcular 
eskiden beri çeşitli iksirlerden medet um-

muşlardır. Genellikle ağrıyı azaltmak ve kasları 
rahatlatmak amacı ile masumane başlayan ilaç 
kullanımı, kötü ellerde karşımıza performans 
artırım amacıyla yani bilinen adı olan “doping” 
olarak çıkmaktadır.
İlaç, ister sentetik ister bitkisel olsun neticede 
ilaçtır. Ve yan tesirleri mutlaka olacaktır. Doğal 
ilaç, bitkisel ilaç, destek amaçlı ilaç, bitkisel des-
tek tedavi gibi hangi adla anılırsa anılsın ancak 
hastalık sebebi ile kullanılmalıdır.
Günümüzde ilaç kullanımı son derece bilinçsiz-
ce yapılmaktadır. Dünya İlaç Devleri bu durumu 
kendi çıkarları paralelinde kullanarak ne yazık 
ki suiistimal etmektedirler. Elbette bilimsel ça-
lışmalar ışığında insanlığın yararına araştırmalar 
yapanları ve çalışanları tenzih ederek haklarını 
teslim etmek gerekir.
Doping amacı ile canlılara uygulan ilaçlar 
vücutta ölümcül tahribat ve kalıcı hasarlar 
meydana getirmektedir. Uygulanması kanunen 
yasaktır.
Bu yazımızda sizlere, hafif rahatsızlıklarımızda 
alma alışkanlığında olduğumuz masum ve 
zararsız görünen bazı ilaçların, spor esnasında 
sporcuyu ve spor faaliyetini nasıl etkileyeceğini 
anlatmaya çalışacağız.
Doktora bile gitme gereği duyulmadan eczane-
den edinilen ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, anti-

biyotikler, vitaminler, nezle grip ilaçları, öksürük 
kesiciler spor öncesinde bilinçsizce kullanılırsa 
neler olabilir, biliyor muyuz?
Sörf, yelken, su kayağı yaparken, kürek 
çekerken veya sadece yüzerken; aldığımız 
ilaçlar yüzünden sorun yaşamak istemiyorsak, 
yan etkilerini önceden bilmemiz ve ona göre 
davranmamız gerekir. 
İlaç gurupları ve Yan etkileri
Ağrı Kesiciler: Alerjik reaksiyonlar, mide 
bulantısı, baş dönmesi, kabızlık
Antibiyotikler: Alerjik reaksiyonlar, mide 
bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, kusma, 
hazımsızlık, ishal
Nezle, grip ilaçları: Alerjik reaksiyonlar, mide 
bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı, kusma, 
hazımsızlık, kaşıntı, halsizlik, huzursuzluk, idrar 
yapma zorluğu, bulanık görme, koordinasyon 
bozukluğu
Vitaminler: Alerjik reaksiyonlar, karın ağrısı, 
baş dönmesi, kabızlık, ishal
Öksürük Şurupları: Kusma, bulantı, sinirlilik, 
çarpıntı, deri döküntüsü
Mide İlaçları: İshal, kabızlık, görme bozuklu-
ğu, kas güçsüzlüğü, sırt veya göğüs ağrıları, 
bulantı, kusma

Kas gevşeticiler: Yorgunluk, uyku hali, kaşın-
tı, baş dönmesi, görme bozukluğu, bulantı
Burun damlaları: Burunda kuruma, kaşıntı, 
baş ağrısı, görme bozukluğu
Ağrı kesici kremler: Deride yanma, kaşıntı, 
ödem
Bu tip ilaçların yan etkilerinin çıkma ihtimali 
%1 ila %5 arasındadır. Ama size denk gelirse 
%100 olmuş olur. Ne zaman çıkacağı belli ol-
madığı gibi kullanım sıklığına da bağlı değildir. 
Gerektiğinde yıllardır kullandığınız bir ilaç, 
bir gün gelir spor öncesinde alındığında 
keyif ve eğlenceyi tersine çevirip size 
cehennemi yaşatabilir.
Bu yüzden spor yaparken her türlü ilaçtan 
uzak durun veya en azından eczacınıza 
danışın.
Aslında bilinçli yapılan spor sayesinde vücudu-
muz tarafından salgılanan adrenalin, endorfin 
gibi hormonlar, bağışıklık sistemimize direk 
katkıda bulunarak hastalıktan korur, hastaysak 
da ilaç olurlar.
“İlacınız spor olsun, sporunuz ilaçsız olsun!” 
derken,  
Sağlıklı, huzurlu nice mutlu günler dilerim.

İlacınız
spor olsun,

sporunuz ilaçlı olmasın…
“Spor yaparken
aldığımız ilaçlar
yüzünden sorun 
yaşamak istemiyorsak, 
yan etkilerini önceden 
bilmemiz ve ona göre 
davranmamız gerekir.”


