YEGED Flaması Yeniden Denizlerde
İleten : BABÜR HÜSEYİN ÖZBEK
YEGED, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Ulusu ve denizciliği için
belirlediği ilke doğrultusunda ; ''Denizciliği Türk'ün Büyük Milli Ülküsü Olarak Düşünmeli
ve Onu Az Zamanda Başarmalıyız'' hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yapmak amacı ile
kurulmuştur.

Yelkenli Gemide Eğitim Derneği (YEGED) 17 Ocak 2019 tarihinde yaptığı genel kurulda “
Onursal Başkan Ferit Biren’in öncü girişimi ile başlatılan Türkiye’ye boylu bir yelkenli
tekne kazandırılması hedefini korumak ve bu yolda ilerlemekle beraber, kısa dönemde
öncelikle denizcilik eğitimi görenler olmak üzere lise ve üniversite öğrencilerine yelken
eğitimi verilmesi ve yelkenciliğin Türkiye’de yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlere
devam edilmesi kararı almıştı.

Genel Kurulda alınan bu karara istinaden 15-17 Mart tarihleri arasında Marmaris'de
düzenlenen üniversiteler arası Campus Cup'a YEGED çatısı altında katılan İTÜ Denizcilik
Fakültesi öğrencileri, katıldıkları IRC 4 sınıfında şampiyon oldular.
YEGED bundan önce de 2013 ve 2014 yıllarında STS Bodrum’u donatarak katıldığı Sail
Training International tarafından düzenlenen 2013 Akdeniz ve 2014 Karadeniz

Regattalarında uluslarası tekneler arasında dereceler almıştı. Bu yeni başarı ile beraber
YEGED Flaması yeniden denizlere bu kez bir şampiyonlukla dönmüş oldu.

Sadece 45 gün önce antrenmanlara başlayan çocuklarımız, inanılmaz özveri göstererek,
ağır hava koşullarına karşı yılmadan çalışarak örneği görülmemiş bir başarının sahibi
oldular. İlk gün yarışlarında esen sert rüzgar nedeniyle yarışa çok az süre kala palanga-

direk bağlantısı kopan, yarış esnasında palanga teli patlayan takımımız bütün aksiliklere
rağmen hedefi olan birinciliğe ulaşmayı başardı. Derneğimizin ana hedefi olan boylu bir
gemi yapımı ülküsüne ulaşmak için hazırlanan projelerden ilkini üstün bir başarı ile
sonuçlandırmanın gururunu yaşıyoruz.
Bu başarının sahibi öğrencilerimizle beraber, öğrencilerimizin yelken eğitimlerini veren
Yönetim Kurulu üyelerimiz Cenk Tekkaya ve Önsel Demirci’ye, yarışın gerçekleşmesine
sağladıkları maddi destekle olanak sağlayan bağışçılarımız, Neo Sigorta Brokerliği ile
Kuzey Marine Sigorta Brokerliğine ayrıca teşekkür ediyoruz.

YEGED 2009 yılında; Yelkenli Gemide Eğitim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, denizcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, deniz
ortamında ekip halinde müşterek çalışmalar yapılmasına imkan vererek üyelerinin ve
diğer bireylerin bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, denizciliğin beşiği,
gemicilik sanatının temeli olan yelken ve yelkenciliğe ilginin gelişmesine ve ilgi duyanların
eğitimine katkıda bulunmak, aynı ulusun veya çeşitli ulusların aynı teknede bir araya
gelmelerine imkan vererek “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin oluşmasına yardımcı
olmak, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün Türk Ulusu ve denizciliği için
belirlediği ilke doğrultusunda ; “Denizciliği Türk’ün Büyük Milli Ülküsü Olarak Düşünmeli
ve Onu Az Zamanda Başarmalıyız” hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yapmak amacı ile
kurulmuştur.

Bundan sonraki faaliyetlerimizle denizci kamuoyunun gündemine tekrar gelebilmeyi ve
sağlanacak sosyal fonlarla daha çok denizci gence ulaşmayı amaçlıyoruz, www.yeged.org
YEGED Yönetim Kurulu
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