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Sadece bir tek kibritiniz var, içinde 
bir gaz lambası, bir gaz sobası, ve bir 
de mum bulunan karanlık ve soğuk 
bir odaya girdiniz… Önce hangisini 

yakarsınız?

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ BAŞARI UZUN BİR YOLCULUKTUR

Başarı; tesadüflere, anlık 
fırsatlara ve şansa 
bağlı, plasebo etkisinde 
mutluluklar yaratan, 

sadece geçmiş zamanda kalan, 
yarına ulaşmayan bir sonuç değil bir 
süreçtir. Çünkü yola çıkış noktasında, 
tutkuyla istenerek sınırları net olarak 
çizilmiş, kişinin kendisi için doğrudan, başkaları 
için dolaylı yoldan değişim ve gelişim yaratacak 
bir hedef vardır. 

Hedefe gidilen yolda yorulmadan, dur durak 
nedir bilmeden ilerlemek, yol üzerindeki taşları 
ayıklamak, engebeleri düzlüğe çıkarmak, engelleri 
aşmak ve zorluklardan yılmamak gerekir. Azim ile 
sebat ve gayreti yanına alarak vazgeçmemek, 
teslim olmamak, direnmek,  bazen de yel 
değirmenlerine saldıran Don Kişot olmak gerekir.  
Başarıyı; her şeyi bir anda elde etmek, azmi ve 
gayreti bırakmak, aşılacak son dağ, yürünecek 
son yol, tırmanılacak son zirve olarak düşünmek, 
belli bir zaman dilimine hapsetmek, yaşama 
herhangi bir uzvu eksik devam etmekle, yaşama 
tutunmayı bırakmakla eşdeğerde.   

İşte bu nedenle başarı, bir an ortaya çıkıp 
sonra da yitip giden bir sonuç değil bir diğerine 
referans teşkil eden, yol gösteren bir süreçtir. 
Ona ulaşmak için uğraş verirken yaşanan 
hatalardan, başarısızlıklardan da ders çıkarmaktır, 
düştüğünde tekrar ayağa kalkmaktır. Baştan 
başlamaktır, yeni bir plan yapmaktır, alternatifleri 
görmektir, esnemektir, eğilip bükülmektir. Sadece 
uzun bir uğraşın sonucunda gelen bir ödül veya 
anlık mutluluk değil ona ulaşmak için gösterilen 
çabanın da yarattığı tatmin duygusudur; 
umudunu beslemek, hayallerini her daim canlı 
tutmaktır; elinden gelenin en iyisini yapmanın 
huzuru ve rahatlığıdır.

Okulumuzun en büyükleri, abileri, ablaları 8. 
Sınıf öğrencilerimiz, eğitim öğretim hayatlarının 
en uzun yolculuklarından biri olan Temel Eğitim 
sürecini  tamamlamak üzereler. 6 Haziran Pazar 
günü girecekleri Lise Giriş Sınavı’nda bugüne 
kadar biriktirdiklerini eyleme dönüştürecekler. 
Onları bu sınavın sonucunda bekleyen başarının 
herhangi bir puan veya skorla ölçülmesi mümkün 
değil. Çünkü sınava hazırlanma süreci sadece 
akademik birikimle oluşmadı. Bugüne kadar 
yapılan yüzlerce ders, binlerce sınav ve çözülen 
sorunun üzerinde aynı ölçüde alın teri, emek, 
çaba, zaman, özveri, vazgeçiş, uykusuz geceler 
var. Ama bunların hiçbiri kayıp değil aslında, 
katlanarak çocuklarımızın bedenine, ruhuna, 
aklına, fikrine, öngörülerine; zamanı yönetme, 
karar verme, baş etme, düşüp kalkma, her 
şeye rağmen direnme, dayanma becerilerine 
eklenen kazanç ve donanımlar. Bu kazanımlarla 
postürleri dikleşecek, dengelerini bulacak, yere 
sağlam basarak yerçekimine meydan okuyacak, 
kendilerine özgü bir yaşam biçimi geliştirecek, 
vizyonları ile göz kamaştıracaklar. Haksızlıklara 
boyun eğmeyecekler. Sesleri evreni tutacak, Gök 
kubbede “Ben de varım” nidaları yankılanacak. 
Yürekleri her canlıyı kapsayacak kadar büyük 
olacak, onunla yer tutacaklar. Kalabalıkların 
içinde bile fark edilecek ve fark yaratacaklar. 
6 Haziran Pazar günü girecekleri LGS 
çocuklarımızın kariyer yolculuklarının 
sadece ilk dönemeci. Onların; her nereye 
giderlerse gitsinler okullarından aldıkları 
değerlerle ayırt edileceklerine, düşlediklerini 
gerçekleştireceklerine, esin vereceklerine, 
öncülük yapacaklarına, yaşamlarını doğru 
yöneteceklerine inancımız tam.
Sevgili 8. Sınıf öğrencilerimize, emeklerinin 
karşılığını alacakları ve onları mutlu edecek 
başarılı sonuçlara ulaşacakları bir sınav dileriz.

Türkan DİNGAZ
 Okul Müdürü
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H. SAĞLAM: Saruhan Çinay kimdir? Kısaca 
sizden dinleyebilir miyiz acaba? Bize kendinizi 
kısaca tanıtabilir misiniz?
S. ÇİNAY: Ben Saruhan Çinay, 1988 
doğumluyum. 33 yaşımayım. Yelken sporuna 
Marmara Yelken Kulübü’nde başlayıp ardından 
uzun süre aynı kulüpte kalıp optimist sınıfıyla 
6,5-7 yaşında başlayıp 15 yaşına kadar bir 
fiil hem il yarışların hem ulusal yarışlar hem 
antrenmanlar ondan sonra lazer sınıflarında 
4.70 çift kişilik sınıflarda şu anda da Sports 
Boat aktif yarışan hem de bu spora küçük 
çocuklarımızı 
gençlerimizi yetiştiren 
bir kimseyim. 
Heybeliada Su 
Sporları Kulübünde 
yelken antrenörlüğü 
yapıyorum.  Aynı 
zamanda milli 
takımlarda da uzun 
süre antrenörlük 
yaptım. Şu anda da 
belirli aşamalarda 
destek oluyoruz. 
Yelken sporlarıyla 
geçen bir ömrüm var 
diyebilirim. Şu anda da 
bu denizin içerisinde 
bir vakit harcıyoruz.
H. SAĞLAM: Herkesin 
bir spora başlama 
hikayesi vardır. 
Sizin bu sporla nasıl 
tanıştığınızı öğrenebilir 
miyiz?
S. ÇİNAY: Evet şöyle aslında ben yelken 
sporunun içine doğmuş bir çocuğum. Ailem 
yelken yapıyordu. Babam, abim hatta babamın 
dedesi, babamın babası böyle eskilere dayanan 
yelkencilik geçmişimiz var aslında. Türkiye’de 
kazanılan ilk yat kupası da bizim ailemize 
mensup bir kişi tarafından kazanılıyor yıllar 
evvel. 1898 senesinde Prinkipo diye geçen 
şu anda Büyükada Kulübü olan bir Kulüpte 
düzenlenen İngilizler tarafından yapılan 
yarışa Türk yelkenciler de davet ediliyor ve 
orada Afacan isimli yatı ile ilk kupayı kazanan 
benim dedemin dayısı oluyor aslında böyle 
bir geçmişe sahibiz. Biraz genlerimde olan bir 
spor ama benim başlangıcım biraz tesadüfi 
oldu. Şöyle ki; abim yelken kursuna gidiyor 
Caddebostan Marmara Kent Kulübü’nde, o 
gidiyor diye annem kısa süreliğine bırakıyor 
beni orada alışveriş yapıyor, o zamanlar bir 
alışveriş yeri vardı Migros, hala var şu an oraya 
gidiyor, beni bir bakıyor tekrar geri geldiğinde 
yarım saat sonra bir saat sonra, beni denize 
çıkarmışlar bir teknenin botun içerisindeyim. 
Benim maceram o günden itibaren başlıyor. 
O gün tabi annem biraz tedirgin oluyor, beni 
vermek istemiyor, 6-6,5 yaşlarındayım, sonra 
yaz kursları başlayınca yaz kurslarında eğitim 
alarak 7 yaşında başlamış oldum Haziran ayı 
gibi. 

H. SAĞLAM: Bize yelken sporunu biraz 
anlatabilir misiniz? Buradaki amaç nedir? 
Yelkendeki yarışmalar nasıl düzenleniyor? 
Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?
S. ÇİNAY: Aslında yelken sporu sadece bir 
spor değil bir hayat tarzı. Bu işe 6-6,5 yaşında 
başlayıp bir ömür devam edilebilecek bir spor. 
Performans anlamında belli yaşlar gerekiyor 
ama şöyle söyleyeyim 48 yaşında Brezilyalı 
bir sporcu yıllar önce Dünya Şampiyonlukları 
kazanmış, Olimpiyatlarda altın madalya 

kazanmış bir sporcu şu an 48 yaşında geçen 
hafta biten bir Dünya Şampiyonasında ikinci 
olabildi bir puan farkla, rakipleri böyle 20-
25-30 yaşlarındaydı yani 48 yaşında bile 
performans sergileyebilen bir sporcu aynı 
zamanda Olimpiyatlarda da ülkesini temsil 
edecek. Böyle 7’den 70’e tabiri kullandığımız 
bir spor. Bir hayat tarzı aslında illa yarışmak 
zorunda değilsiniz. Yelken sporunu sever 
benimserseniz keyfi amaçlı hobi amaçlı 
olarak da hem kendiniz hem aileniz bir tekne 
kiralayarak bir tekneye binerek veya eğitim 
alarak bu sporun içerisinde kalabiliyorsunuz. 
Yarış anlamında optimist sınıfıyla başlanıyor 
küçük yaş 7 yaşında başlanıyor 8 yaşında 
lisans alarak belli bir şamandıra dediğimiz 
dubalar var denizin üzerinde bir yerde beyaz 
bir şamandıra var onun büyükleri oluyor 
onun etrafında dönerek en kısa sürede start 
alıp finishe gelen tekneler sıralanıyor. En kısa 
sürede bitirmek amaç oluyor. Tekneyi en hızlı 
kullanmak rakiplerini geçmek rüzgarı en iyi 
açıyla yakalayabilmek gibi birçok faktör var. 
Hem teknenizi iyi kullanmanız lazım hem de 
iyi bir fiziksel özelliğe sahip olmanız lazım. 
Hem spor zekasına hem de deniz meteoroloji 
bilmeniz lazım aslında böyle çok yönlü bir 
sporcu olmanız gerekiyor ki rakiplerinizin 
önünde bu işi yapabilesiniz.

H. SAĞLAM: Anladım, çok teşekkür ederiz bu 
bilgiler için. Bir sonraki soruyla devam edelim. 
Bir antrenman gününüzün nasıl geçtiğini 
günlük çalışma süreniz ve antrenman 
metotlarından bize biraz bahseder misiniz? 
Yani bir yelken sporcusu bugün son bir yasak 
öncesi bir kapanış yapacağınızı söylediniz, 
bugün nasıl geçiyor? Bununla ilgili bilgi verir 
misiniz?
S. ÇİNAY: Mesela adada ikamet eden 
sporcularımız var saat 14:00’da onların 
antrenmanları başlayacak. Okullarını 

bitirip saat iki de 
kulübe gelerek 
antrenmanlarına 
başlayacaklar. Yaklaşık 
bir iki saatlerini 
denizde harcayacaklar. 
Ama normal bir günde 
şöyle biz saat dokuzda 
kulüpte toplanıyoruz. 
09:30’a tekne hazırlığı, 
yelken hazırlığı 
malzemelerimiz var 
bunları hazırlıyoruz. Kış 
ayları ise giyiniyoruz, 
su geçirmeyen özel 
kıyafetlerimiz oluyor 
sporcuların onları 
giyiyorlar saat 10:00 
gibi denizde yapılacak 
bir antrenmanı 
anlatıyoruz, 10:30’da 
da denize çıkıyoruz. 
10:30’dan yaklaşık 
15:00’a kadar deniz 
üzerinde yemeğimizi 

de teknemizde yiyerek antrenmanımızı 
deniz üzerinde gerçekleştiriyoruz. Bizim 
antrenmanlarımız biraz uzun sürüyor. Yani 
saat 09:00’da kulübe gelip kış aylarında 
saat 15:00’da kulüpten çıkıyoruz. Yazın 
da 09:00’da gelip 17:00-18:00 buluyor bir 
sporcunun kulüpten çıkması. Bunun içerisinde 
gelip arada öğlen yemeği teorik anlatım deniz 
üzerindeki antrenman vs. çok uzun soluklu 
bir süreç oluyor. Ama denizde minimum yaz 
döneminde 4-5 saat geçiriyoruz karada 1-2 
saat geçiriyoruz, kış döneminde de karada 2 
saat geçirip denizde de havanın soğukluğuna 
göre 2 saat geçirdiğimiz zamanlar oluyor kış 
dönemi içerisinde. 
H. SAĞLAM: Saruhan bey,  teorik uygulamalar 
dersler nasıl oluyor? Onlarla ilgili bilgi verebilir 
misin? Ne anlatılıyor mesela teorik derslerde?
S. ÇİNAY: Teorik derslerde ne anlatılıyor? 
Antrenörler deniz üzerindeki sporcuları 
kameraya alıyor. Teknede tabiki sporcu tabi 
kendini göremiyor. Antrenör onları kamera 
görüntüsüyle yaptığı doğruları yanlışları 
tekne yatıklığı, trimi vs. gibi onları karada 
bir televizyona aktararak sporculara anlatımı 
yapılıyor. Tabi kurallar var kurallar anlatılıyor. 
Yelkenin bir trim yapılması gereken özellikleri 
var, o trim özellikleri anlatılıyor. Çok çeşitli 
bilgiler aktarımı yapılıyor sporculara.

PRUVAMIZ NETA OLSUN!

Türkiye’nin en eski sporlarından olan yelken sporunu ve bu spor dalıyla ilgili tüm merak edilenleri Heybeliada Su Sporları 
Kulübünde görev alan Antrenör Saruhan Çinay ile keyifli bir söyleşi yaptık.. Ülkemizi 119 kez milli yelken sporcusu olarak 
temsil eden Saruhan Çinay, 1996 yılında yelken sporuna başlamış. Şimdiye dek pek çok spor kulübünde çeşitli görevler 
alan Sayın Cinay’ı başarılarının devamını diliyor,öğrencilerimizin sorularıyla devam ediyoruz......

https://youtu.be/w1LHmmQAgoU


D. TUNCA: Yelken yarışması nasıl 
gerçekleşiyor? Yarışılacak parkur sıralama bize 
biraz bunlardan bahseder misiniz?
S. ÇİNAY: Tabiki çok güzel bir soru. Yelken 
yarışları şöyle oluyor; optimist sınıfı lazer 
sınıfı dediğimiz bireysel teknenin parkurları bir 
tekne oluyor büyük bir balıkçı teknesi gibi onun 
üzerinde bayraklar oluyor motor yat gibi onun 
üzerindeki bayraklarla 
bir şamandıra arasında 
bir start hattımız oluyor 
sonra daha demin 
gösterdiğim beyaz 
dubalar gibi onların 
daha büyüklerinden bir 
üçgen parkur atılıyor 
ilk başta start alınıp 
rüzgara karşı gidilen bir 
orsa seyrimiz var orsa 
seyrinde gidip sonra 
hedef olan şamandıra 
bir numaralı şamandırayı 
dönerek apaz dediğimiz 
rüzgarı yandan aldığımız 
bir seyirle sporcular 
hareket ediyor sonra o 
şamandırayı da dönüp 
iki numarayı dönüp 
üç numaraya rüzgarı 
arkadan alarak pupa 
dediğimiz bir seyrimiz var 
o seyir etkisiyle beraber 
üç numaralı şamandıra 
dönülüp tekrar kısa bir finish hattımız oluyor 
orsa çıkarak orsa dediğimiz seyirler sporcular 
yarışı en kısa sürede tamamlamaya çalışıyorlar. 
Benim şu anda olduğum büyük teknedeki bazı 
yarışlar hem böyle şamandıra yarışları oluyor 
hem de coğrafi parkur dediğimiz mesela 
Kalamış Koyu’ndan start alıp Adalar’ı dönüp 
tekrar Kalamış Koyu’nda finish alınan veya 
İstanbul’da başlayıp İstanbul Boğazı’ndan 
start alıp Bodrum’da biten büyük yarışlarımız 
oluyor. İstanbul Boğaz parkurunda yarışlarımız 
oluyor. Hem coğrafi hem şamandıra 
yarışlarımız yapılıyor yelken anlamında.
H. SAĞLAM: Hocam bize Starts Boat Türkiye 
Şampiyonası hakkında bize bilgi verebilir 
misiniz? Bu nasıl bir etkinlik bu nasıl bir 
organizasyon?
S. ÇİNAY: Evet şöyle Starts Boat yarışları 
yine böyle bir Yelken Federasyonuna bağlı 
ola kategorize bir sınıf. Yaklaşık 6 ila 9 metre 
arasında teknenin yer aldığı, 4 ila 5 sporcunun 
bir tekne üzerinde yarıştığı yüksek süratlere 
çıkabilen bir sınıf. Biz kulüp olarak yer alıyoruz 
ve ben kendi yetiştirdiğim sporcularımla 
beraber aynı teknede yarışıyordum. Yarışan 
teknelerin 
en genç 
sporcusuyuz 
yaş 
ortalaması 
olarak ve 
çok tecrübeli 
insanlar da 
var yarış 
filosunda, teklerinde daha önce olimpiyata 
katılan Dünya şampiyonu olan Avrupa 
şampiyonu olan Asya şampiyonu olan 
milli olimpik sporcular veya yeni yelkene 
başlamış genç sporcular veya bizler gibi hem 

optimist yapan hem lazer yapan sporcular 
antrenörlerin yer aldığı yaklaşık 30-35 
teknenin aynı anda yarıştığı bir sınıf. Teknenin 
boyları farklı her teknenin bir puanı var ve 
bu puan doğrultusunda bir zaman farkı 
atmaları gerekiyor. Eğer bu zaman farkını 
sağlayabiliyorlarsa önde kalıyor eğer o zaman 
farkını sağlayamıyorlarsa geride kalıyor gibi 

bir puanlama sistemi var. Şu an ülkemizde 
çok revaçta olan ben de aynı zamanda bu 
komitesinin federasyon nezdindeki başkanıyım 
sınıfı federasyon olarak temsil ediyorum. Böyle 
de bir görevimiz var. 
H. SAĞLAM: Hocam peki bu Sports 
Boat yarışmaları Türkiye’deki en büyük 
organizasyon diyebilir miyiz?
S. ÇİNAY: Aslında en büyük organizasyon değil 
anca sayı olarak en büyük organizasyonlardan 
biri. Hatta bu sene Avrupa şampiyonasına 
ev sahipliği yapacağız 13-15 Ağustos 
tarihlerinde Türkiye Şampiyonası üzerine 21-
29 ağustos İstanbul’da Avrupa Şampiyonası 
düzenleyeceğiz eğer bu Covid sebebiyle 
erteleme olmazsa geçen sene yapacaktık 
ama ertelendi bu seneye ama bu sene 
yapacağız gibi duruyor inşallah. Bu yarışları 
İstanbul’da ev sahipliği yapacağız çok keyifli 
bir organizasyon olacak ülkemiz adına da.
Ö.ÖZTÜRK: Bu spora başlama yaş aralığı var 
mı varsa en uygun yaş aralığı nedir?
S.ÇİNAY: Bu spora başlama yaş aralığı yok 
aslında yani her yaşta başlanabilir 20-25-

40 yaşında 
bir insanda 
bu spora 
başlayabilir 
ama her 
şeyin ağaç 
yaş iken eğilir 
atasözümüz 
var sizlerin 

de bildiği ne kadar erken yaşta başlarsak 
seviyemiz o kadar yukarılara çıkıyor. O yüzden 
ideal başlama yaşı 7. 7 yaşında bir optimist 
sınıf ile tek başına sporcu bir kursiyer bir 
çocuk yelkene başlayabilir.

Y.YÜCESOY: Yelken sporu yapmak isteyenler 
hangi kurslara başvurabilirler? Bu kurslarda 
neler öğrenirler ve hangi aşamalardan sonra 
sporu yapmaya başlayabilirler?
S.ÇİNAY: Güzel soru bir soru Yelken 
sporuna Türkiye’nin denize kıyısı olan her 
yerde başlayabilirler. Bir yelken kulübünde 
başlayabilirler veya özel kendi teknelerinde 

eğitim veren 
yelken okulları 
oluyor oralarda 
başlayabilirler ama 
en ideali federasyon 
listesinde olan 
yelken kulüplerinde 
başlamak çok 
daha doğrusu bu 
kulüplerde yelkene 
başlayarak çok kısa 
bir teorik bilginin 
ardından sporcular, 
kursiyerler denizle 
hemen buluşuyorlar 
yani biz kendi 
kulübümüze ilk 
günden itibaren 
kursiyerlerimizi 
denizde tekne 
üzerine bindirerek 
eğitimlerimize 
başlıyoruz. Her 
gün kısa bir teorik 
bilgi karada sonra 

karada tekne üzerinde uygulama sonra deniz 
üzerinde uygulama gibi  her gün bu sistemi 
izleyerek eğitimler veriyoruz.
Y.YÜCESOY: Yelken sporları için gerekli olan 
ekipmanlar nelerdir ve Yelken sporu yapmak 
isteyen biri ne kadar bir bütçeyi gözden 
çıkarmalıdır?
S.ÇİNAY: Yelken sporunun başlama yaşı 
olduğu kadar başlama mevsimi de önemli. 
Biz yaz dönemlerinde öğrenilmesini tercih 
ediyoruz. Hem suyun sıcaklığı hem havanın 
sıcaklığı açısından çünkü ıslanıyoruz denize 
düşüyoruz o yüzden denize gider gibi aslında 
bir üstü kapalı terlik, mayo, şort bir şapka 
bir güneş kremi ile bir likra dediğimiz ıslanıp 
çabuk kuruyabilen bir likralı kumaş bir t-shirt 
ile yelken eğitimlerine başlayabiliyoruz. Kışın 
bu ekipmanalar fazlalaşıyor, su geçirmez 
ekipmanlar oluyor vs. o yüzden yazın öğrenip 
kışın devam edeceksek öyle bir kıyafet almamız 
gerekiyor. Maliyet gerekiyor. Kurslar açısından 
da bu işi bedava yapan belediye destekli 
yapan kulüplerimiz var. Bir yaz döneminde çok 
uygun rakamlara iki haftalık kurslar verilerek 
bu iki haftanın sonunda yelkenli bir tekneyi 
kullanabilecek seviyeye geliyorsunuz.
Ö.ULUDAĞ: Birçok ulusal ve uluslararası 
başarınız bulunmakta bu başarılardaki en 
büyük destekçiniz kim oldu?
S. ÇİNAY: Evet tabi bu başarılardaki en 
büyük destekçimiz aslında ailemiz. Bizi bu 
spora başlatan, o vizyonu sağlayan hem 
maddi hem manevi bizi destekleyen. Onun 
haricinde tabi antrenörlerimiz bizleri yetiştiren 
insanlar çok önemli. Tabi bunlar yetmiyor. 
Takım arkadaşları çok önemli, ekipte yer 
alan bireysel bir sınıf herkes kendi yarışıyor 
ama antrenmanlarda takım sporcuları iyiyse 
o kişiler daha da yukarı çıkıyor ve tabi ki iş 

“ Türkiye Şampiyonası’nda 
2019’da birinci olmuştuk. ”



kişide bitiyor. Eğer antrenör aynı kelimeyi 
aynı öğretileri anlatıp bir sporcu uygulayıp bir 
sporcu uygulamazken biri başarılı biri başarısız 
olabiliyor sayısal anlamda o yüzden en sonda 
tabi ki sporcunun kendisi hocasını iyi dinler 
kendi de üstüne kendi yaratıcılığını eklerse o 
zaman şampiyonluklar dereceler kolay elde 
edilebiliyor diyebilirim.
H. SAĞLAM: Teşekkür ederiz hocam. Hocam 
ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu üç 
tarafı denizlerle çevrili ülkemiz çocuklar da 
biliyor zaten sosyal bilgiler 
dersinde harita sisteminde 
herkes görüyordur 
ülkemizin büyük bir bölümü 
denizlerle çevrili. Sizce bu 
su sporlarına yani sadece 
yelken için demiyorum 
yüzme olsun su topu olsun 
işte yelken olsun kano, 
kürek, katamaran, rüzgâr 
sörfü dediğimiz su sporları 
kavramı içerisindeki 
sporlara gereken destek 
sizce veriliyor mu?
S. ÇİNAY: Aslında bunlara 
takviye olarak iç göllerimiz 
de var. Yani çok büyük 
göllerimiz var. Van Gölü 
gibi GAP gibi Sapanca Gölü 
gibi birçok gölümüz var şu 
an adını söyleyemediğim. 
Özellikle yurtdışında bu 
göller bile çok aktif bir şekilde 
kullanılıp yarışlar yapılabiliyor. Mesela İsviçre 
denize kıyısı yok ama gölü var ve o göllerde 
çok büyük organizasyonlar şampiyonalar 
yapılabiliyor. Evet ülkemiz açısından yeterli 
ilgi alaka gösterilmiyor ama son on senedir 
belki on beş senedir gün geçtikçe artan bir 
ilgi bir destek söz konusu. Bu da yüzümüzü 
biraz daha denize dönerek yaşam alanımızı 
ulaşımımız denize taşıyabilirsek spor 
anlamında da yelkeni daha da böyle sunuyor 
olabiliriz.
B.YÜCESOY: Heybeliada Su Sporları 
Kulübü’nde başka hangi sporlar yapılmaktadır?
S. ÇİNAY: Heybeliada Su Sporları 
Kulübü’nde yüzme, su topu antrenmanları 
ve müsabakalarına katılıyor ve bu sene 
itibariyle bir kız basketbol takımımız vardı 
Heybeliada’da faaliyet gösteren onlar biraz 
sıkıntıya düşmüştü o sınıfı da bünyemize 
alarak basketbol kategorisine de sporcu 
yetiştirmeye devam ediyor olacağız. Yüzme, 
su topu, yelken ve kız basketbol takımı.
B.YÜCESOY: Geçtiğimiz senelerde sizinle 
Nisan ayında bir söyleşi yaptık ve bu son bir 
senede neler oldu? Katıldığınız yarışmalardan 
ve başarılarınızdan bahseder misiniz ve 
gelecekteki hedeflerinizden bahseder misiniz?
S. ÇİNAY: Evet aslında zorlu bir seneyi geride 
bıraktık sizler gibi herkes gibi. Yarışlarımız 
Temmuz ayı itibariyle başladı. Biz Mayıs ayı 
itibariyle antrenmanlarımıza başladık. Bizim 
benim her zaman önceliğim sporcularıma 
anlattığım velilerime anlattığım sayısal 
dereceden birincilikten şampiyonluktan ziyade 
yaptığımız işten keyif alalım hakkıyla yapalım 
keyif alarak yapalım başarı ondan sonra gelir. En 
büyük başarı sürecin içinde kalmaktı. Bu sene 

de yarışlar oldu olmadı yurtdışı yarışları iptal 
oldu ülke içinde yarışlar iptal oldu o yüzden bu 
motivasyonda ilerlediğimiz için sporcularımız 
çok büyük bir motivasyon kaybına uğramadılar. 
O yüzden sayısal anlamda bir hedef koymadık 
hiçbir zaman ama sonuç tabi ki iyi yapılınca 
geldi. Bizler ne yaptık? Temmuz ayı itibariyle 
yarışlara katılmaya başladık. Hem Sports Boat 
optimist sınıflarında bu sene yapılan Sports 
Boat sınıfları yarışlarında birinci olduğumuz 
yarışlar ikinci olduğumuz yarışlar oldu. Türkiye 
Şampiyonası’nda 2019’da birinci olmuştuk. Bu 

sene 2020 senesinde yedinci olduk. Çok iyi bir 
performans sergileyemedik. Bazı hatalarımız 
oldu. Yedinci olarak bitirdik. J-70 sınıfında 
yarışıyoruz. Türkiye’nin en böyle prestijli ve 
güzel bir filosu. Orada Türkiye üçüncüsü olduk 
çok genç bir sporcu grubuyla o bizim için 
çok büyük bir başarı oldu. Optimist sınıfında 
Optimist İl Şampiyonu oldu üçüncü sınıfında 
bir sporcumuz Timur hoca, Lazer sınıfında 
İstanbul üçüncüsü oldu Asya Şakaklı diye bir 
sporcumuz, yakın zamanda da iki hafta üç 
hafta evvel de bir ulusal yarışa gittik. Ancak 
kaldığımız otelde bir sporcunun hastalanması 
sebebiyle Covid-19 organizasyonumuz yarıda 
kaldı ve biz sporcu sağlığını ön planda tutarak 
geri döndük ve bir şekilde yarından itibaren 
de kapanmaya gidiyoruz. Yarışlarımız oldu 
antrenmanlarımız oldu deniz üzerinde kaldık 
güzel bir sezon geçirdik diyebilirim.
H. SAĞLAM: Çok teşekkür ederiz hocam. 
Yani ben takip ediyorum sizi son bir yıl 
içerisinde geçtiğimiz yıl da o Mayıs ayında 
19 Mayıs’ta bir söyleşi gerçekleştirmiştik 
sizinle yelken yine Türkiye’deki ülkemizdeki 
yelken ile. Yine de farklı öğrencilerimiz 
farklı öğretmen arkadaşlarımız var bunlar 
da size bilgi paylaşımında olsun diye biraz 
içeriğini değiştirdik. Hocam ben son bir şey 
sormak istiyorum. Sonra da dilerse öğretmen 
arkadaşlarımız ve çocukların merak ettikleri 
soruları alabiliriz. Şimdi birçok yarışmaya yani 
aktif olarak şu an hem milli takımda görev 
almış bir antrenör hem bir sporcusunuz. Her 
zaman olduğu gibi şu anda da arkanızda 
deniz var. Yelkenlileri görebiliyorum öyle bir 
ortamdasınız. Su her zaman ülkemizde biraz 
böyle tehlikeli algılanıyor yani bir bakıyorsunuz 
az önce dedik ya hani üç tarafımız denizlerle 
çevrili bir ülke ama yaz aylarında en çok 

boğulma vakalarının görüldüğü bir ülkeyiz 
yani yaz ayları da geliyor işte bir bakıyorsunuz 
işte sulama kanalı bir bakıyorsunuz gölet, 
akarsu, nehir, şelale gibi ortamlarda 
devamlı böyle kötü haberler alabiliyoruz 
denizde olabiliyor daha çok boğulmalar 
yaşanabiliyor. Bu boğulmaları bu tip şeyleri 
engelleyebilmemiz için ne yapmalıyız sizce? 
Bir bunu öğrenmek istiyorum bir de sizin bu 
olağanüstü geçirdiğiniz yarış dönemlerinde 
yaşadığınız böyle olumsuzluklar riskli tehlikeli 
başınızdan geçen durumlar varsa bizimle 

paylaşır mısınız?

S. ÇİNAY: Yani şöyle 
aslında dediğiniz çok 
doğru ben Adalar’da 
çalışan bir kimseyim ve 
iki sene önce şöyle bir 
proje yaptık. Söylediğinizi 
desteklemek açısından 
Adalar’da Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın diye bir proje 
yaptık ve bu Adalar’da 
Yüzme Bilmeyen Kalmasın 
projesinde Adalar’da 
okuyan 1200 öğrencinin 
Adalar’da ikamet ediyor 
bu çocuklar Büyükada, 
Heybeliada, Burgazada, 
Kınalı ada çocuklardan 
1200 öğrenciden 355 
tanesi hiç yüzme bilmiyor. 
Yani Ada’da yaşayıp 

Ada’da ikamet edip 1200 öğrencinin 355’i 
yüzme bilmiyordu ve bu yaş kategorisi 
farklı farklı yani 8 yaşından 16-17 yaşına 
kadar olan bir süreçten bahsediyorum 
yaş kategorisinden. O yüzden bu işleri 
engellenmek ve denize sıcak bakabilmek 
için önce yüzme öğrenmemiz lazım. Yüzme 
çok önemli. Hem fiziksel gelişim açısından 
hem bu tarz ülkemizin sularını kullanabilmek 
açısından çok önemli. O yüzden yüzmeyi 
çok iyi öğrenmemiz lazım. Yüzme bilmeden 
çoğu spora bile başlamamak lazım aslında 
kara sporları bile dahil buna. Onun haricinde 
bu sene çok güzel proje yaptık. Şöyle ki 
son soruya da gelecek olursak Mavi Vatan 
olgusu var biliyorsunuz Cem Gürdeniz 
amiralimin bir Mavi Deniz Mavi Vatan olgusu 
yerleştirdi. Yani ülke topraklarımız bir vatan 
ama denizlerimizin de bir sınırları var ve bu 
Mavi Vatanı yani denizlerimizi iyi tutmamız 
lazım çünkü komşu ülkeler bu Mavi Vatan 
mavi suları çok iyi kullanabiliyorlar bizim 
sınırlarımızı alabiliyorlar. O yüzden denizlere 
yayılmamız lazım. Yüzerek, kanoyla, kürekle, 
yelkenle, rüzgar sörfü, deniz üstünde giden 
deniz altında giden her türlü araçla, o yüzden 
Turgutreis’de yapılan Türkiye Şampiyonası’na 
Mavi Vatan vurgusuyla yelkenlerimize 
basıp Atatürk’ün bildiğiniz o meşhur mavi 
gözleriyle yelkenimizin üzerine koyarak Mavi 
Vatan Sonsuza Kadar bir sloganla Turgutreis 
yarışlarına girdik. Turgutreis biliyorsunuz 
Yunanistan ve en yakın komşu olduğumuz 
bir yer orada da ülkemizin bayrağını en iyi 
şekilde dalgalandırarak bu sene öyle güzel 
bir projeye imza attık. Öyle bir anıya imza 
attık. Bizim için gayet güzel oldu. Ondan 
bahsedebilirim bu sezon içerisinde.



H. SAĞLAM: Teşekkürler hocam. Son olarak 
bu tehlikeli yaşadığınız bir macera bir olay var 
mı? Başınızdan geçen, riskli?
S. ÇİNAY: Bu sezon içerisinde olmadı açıkçası 
ama ne oldu riskli mesela son 2-3 hafta evvel 
yaşadığımız bir yarışta gezi halinde olan 
gezi seyrinde olan bir yelkenli tekneye bizim 
tellerimiz var teknemizin direklerini tutan o 
direk telimiz onun bir bölümüne takıldı yarış 
esnasında teknemiz bir sürtündü çarptık ama 
ona rağmen yarışa devam ederek moralimizi 
bozmadan yarışa devam 
edip birinci olarak finishe 
girebildik. Mesela yakın 
bir zamanda bu anımı 
paylaşabilirim.
A. ABLAK: Aslında ben 
de bu sporu yapmak 
isterim. Sadece şöyle 
bir şey var bu spor yani 
nasıl yani bu sporda bir 
yerini acıtır mısın? Yani 
bu spor bir yerini acıtır 
mı düştüğünde?
S. ÇİNAY: u spor 
bir yerini acıtmaz. 
Şöyle ki hatta mesela 
futbol oynuyorsundur 
basket oynuyorsundur 
orada zemin sert yere 
düştüğün zaman canın 
çok yanabilir. Buradaki 
zemin su, yani düştüğün 
zaman suya düşüyorsun 
o yüzden canını yakacak çok bir ortam yok. 
Tekne üzerinde bazı ekipmanlar var onlar 
vücudunun bazı noktalarına çarpabilir ama 
iyi bir sürece girdiğin zaman iyi antrenmanlar 
yaptığın zaman o çarpmayı da engelliyorsun 
canın çok yanmıyor ama kasların vücudun çok 
iyi bir şekilde çalışıyor.
D. ÇAKAR: Bu sporu yapmaktan memnun 
musunuz?
S. ÇİNAY: Evet memnunum çok memnunum. 
İyi ki yapmışım ve yapıyorum.
I. DURU: Biz bu sporu yaparken mesela ben 
şimdi köpek balıklarından korkuyorum. Yani 
siz korkmuyor musunuz?
S. ÇİNAY: Yaptığımız sularda köpek balığı 
yok. En çok yunus görüyoruz. Yunuslar hatta 
tekneleri bir kendi arkadaşı gibi görüp motorda 
olmadığı için ürkmeden çok yakınımızdan 
bizlerle yarış yaparak geliyorlar onlarla yelken 
yapmak çok keyifli. Köpek balıkları daha çok 
Yeni Zelanda yarışlarımızda olmuştu ama 
genelde köpek balıklarının olmadığı alanlarda 
yarışlarımız oluyor.
H. SAĞLAM: Işıl Duru güzel bir soru sordun. 
Gerçekten yani denizdeki canlıların bize bir 
risk unsuru taşıyor mu dedi Aslında Saruhan 
hocamız da güzel paylaştı. Ben de yunuslarla 

yakın zamanda bir vapur esnasında gördüm 
bu dinlenmelerde kapanmalarda zaten 
Boğaz’da Eminönü’nde bile Yedikule Sahili 
tarafında Yenikapı bölümünde de haberlerde 
de çıkmıştı yunuslar ortaya çıktı diye. Gemiler 
tabi makineli oldukları için çok gürültülü ve 
sesli oldukları için ürküyorlar ama tekneler 
öyle değil çok sessiz bir rüzgarla gittikleri 
için onlarda dostane bir paylaşımlar oluyor 
gerçekten güzel görüntüler.
A. ABLAK: Bu aslına bir bilgi belki Saruhan bey 

belki siz bilirsiniz tekneyle yarış yapıyor şeyler 
yunuslar kazanamayınca da çok üzülüyorlar 
çünkü biraz hırslılar.
S. ÇİNAY: Doğru bravo çok güzel bir bilgi.
A. ABLAK: O yüzden tekneler de yavaş 
gidiyor. Yani kazanamayınca kendini karaya 
atıyor. Kazanamadım öleyim ben hiçbir şeyim. 
Neden? Ben bir tekneyi yenemezsem ben 
neyim? Bunun halindeler.
S. ÇİNAY: Bunu çok bilmiyorum ama hırslı 
olduklarını ve teknelerle yarıştıklarını 
biliyorum.
D. ÇAKAR: Benim bir soru değil de ben bir 
kere anneannemle ve annemle bir restorana 
gitmiştim denizin önünde ve orada iki tane 
pembe yunus görmüştük böyle zıplıyorlardı 
denizin şeyinde.
A.ABLAK: Denizin içinde başka hangi balıklarla 
karşılaşıyorsunuz?
S. ÇİNAY: Yani çok çeşitli çok çeşitli balıklar 
oluyor. Küçük büyük her çeşit balıklar mevcut 
denizde. Biz daha denizin üstünde geldiğimiz 
için denizin altıyla çok fazla ilgilenmiyoruz.
B. ÖZDEMİR: Siz bize yelken sporunu biraz 
anlatabilir misiniz? Çünkü ben biraz geç 
geldim de ben öğrenmek isterim daha çok.

S. ÇİNAY: Yani yelken sporunu sana 
arkadaşlara buradan anlatmak tabi çok 
zor. Ancak yapılarak görülen bir spor ama 
teknelerin birbiriyle yarıştığı çocukların 
birbiriyle yarıştığı bir spor öyle özetleyebilirim. 
Şöyle bir teknenin yarıştığı sınıflar var büyük 
gösterdiğim gibi teknemiz var gösterdiğim 
gibi biraz uzaklaştım. 
H. SAĞLAM: Hocam şu an denizde misiniz?  
Açıkta mısınız? Nasıl bir ortam?
S.ÇİNAY: Evet şu an bir bottayım ben bot 

üzerinden böyle bir yelkenli 
geçiyor yandan şöyle bir vapur 
var.
H.SAĞLAM: Hocam çok 
teşekkür ediyoruz yani bizlere 
küçükte olsa böyle bir keyifli 
ortamı hem paylaştınız hem de 
sorularımızı yanıtladığınız ve 
güzel bilgiler paylaştığınız için. 
Türkan Hoca’m sizin söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?
T.DİNGAZ: Çok teşekkür 
ediyorum Hakan Bey 
buradayım. Çok teşekkür 
ediyorum Saruhan Bey. Güzel 
bilgiler için, güzel manzara 
için her şeyden önce arka 
planınızdaki ben şunu merak 
ediyorum hava durumlarından 
sonra seyir hidrografi ve 
oşinografi dairesinden 
bildirilmiştir derler sadece 

habercileri mi ilgilendiriyor denizcileri 
ilgilendirdiğini biliyoruz sizleri de ilgilendiriyor 
mu bunlara dikkat ediyor musunuz?
S.ÇİNAY: Tabi biz de çok meteoroloji bizim için 
çok önemli havanın durumu anlık raporları 
takip ediyoruz ve raporlara rağmen de güncel 
olayları doğa olaylarını takip ediyoruz bulutlar, 
rüzgarlar gibi.
TDİNGAZ: En uzak parkurunuz ne kadar 
Saruhan Bey yelken yarılında kaç deniz mili ?
S. ÇİNAY: Yani 600 deniz milini bulduğu büyük 
yarışlarımız oluyor İstanbul’dan Bodrum’a 
kadar devam eden.
T. DİNGAZ: Çok teşekkür ederiz Saruhan Bey, 
birlikte yazın bir planlama, program yaparız 
çocuklarımızı da getiririz. Çok tatlı bir kızımız 
var. Sen de Yelken yapıyor musun? Nasılsın?
S. ÇİNAY: O duymuyor şu an ama ben bugün 
onu yelkenle tanıştırdım.
T. DİNGAZ: Çok teşekkür ediyoruz, umarım 
gelecek yıl yüz yüze hep birlikte yaparız 
önümüzdeki yıl okulumuzda veya Heybeli 
adada yaparız bu eğitimi uygulamalı yaparız 
çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. 
Başarılarınızın devamını diliyoruz.
S.ÇİNAY: Çok teşekkür ederiz Hakan hocam 
görüşmek üzere.


