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START HATTI EKİP

Başüstü
Yelken sporunu yapmaya 
başladıktan sonra ekip 
çalışmalarında daha verimli 
olmaya başladım. Rüzgârın ve 
denizin belirsiz, değişken olması 
hem her şeye hazırlıklı olmayı, 
hem de sabırlı olmayı bana 
öğretti.

Birinci trimci
Trim ayarlarıyla ilgilenmeyi 
eğlenceli buluyorum. Yelken 
sporu bana doğayla uyumlu olma 
becerisi kazandırdı. Ayrıca burada 
kazandığım deneyim, özel ve 
çalışma hayatımda karşılaştığım 
fırtınalarla mücadele etmemi 
sağladı. 

Dümenci - Piyano
Yelkene başladıktan sonra 
mücadelenin ve işbirliğinin 
etkisiyle yaptığımız işe daha farklı 
bakmaya başladım. İş hayatımda 
aksayan tarafları, yelkendeki gibi 
takım çalışmasıyla çözme 
konusunda bu spor bana çok 
yardımcı oldu.

Cenova trimcisi
Yelken hayatımda çocuklarımdan 
sonraki önceliğim oldu. Karar 
vermeyi, stres yönetimini ve 
takım halinde hareket etmeyi bu 
spor sayesinde öğrendim. Yelken 
ayrıca  günlük sorunlardan 
uzaklaştığım, bana huzur veren 
bir spor dalı. 

Trimci
İstanbul’un koşturmacasından ve 
stresten bu spor sayesinde 
uzaklaşıyorum. Yelken yaparak 
ayrıca yedi yaşındaki oğluma da 
rol model oluyorum. Yelken 
problem çözme ve hızlıca isabetli 
karar verme konusunda bana 
yardımcı oluyor. 

Piyano
Yelken benim için bilgi, disiplin, 
güven, cesaret, sabır, saygı ve en 
önemlisi takım olmak anlamına 
geliyor. Ayrıca oğlumun her yarış 
öncesinde kupa isteği ve 
arkadaşlarımın takımı yakından 
izlemesi benim için büyük bir 
gurur kaynağı. 

Piyano – Cenova trim
Teknenin üstüne çıktığım anda 
her şeyi unutuyorum. Aklım  ve 
konsantrasyonum sadece 
rüzgârda, trimde ve başüstünde 
oluyor. Bunun hayatı ısklamadan 
anı yaşamak adına gerçekten 
büyük bir lüks olduğunu 
düşünüyorum. 

Anayelken – Taktisyen
Yelkene çocuk yaşta optimistle 
başladığım için bu spor hayatımı 
şekillendirdi. Yelken küçük 
yaşlardan beri bana cesur olma 
ve tek başına karar verme 
konularında kazanımlar sağladı. 
Ayrıca doğayla uyumlu olmayı da 
öğretti. 

Dümenci
Ben gerçek yakamozu 
yelkenciliğe başladığımda 
gördüm. Daha önce yakamozun 
ne olduğunu bilmediğimi bir 
yunusun bedeninden akıp giden 
yakamozları görünce anladım. 
Yelken en basit ifadeyle bana 
bunu ifade ediyor. 

Anayelken
Ekip ruhu ve rekabetin itici 
gücünü yelkende sonuna kadar 
hissediyorsunuz. 
“Haydi tramola” komutunu 
duyduğunuzda şehrin 
gürültüsünden, teknoloji 
kirliliğinden ve stresten yelken 
sporu sayesinde kurtuluyorum. 
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2010 yılında dört arkadaşın biraraya gerek temellerini attığı IBS – 40 PLUS LAL 
Yelken Takımı, geçen süre içerisinde etkileyici bir değişim sergileyerek parkurun 
iddialı ekiplerinden biri haline geldi.Yazı ve Fotoğraflar: Osman Uğur

I
BS – 40 PLUS LAL Yelken 
Takımı’nı ilk olarak 2014 yılında 
ekip sayfamızda konuk etmiştik. 
Ekip üyeleri ilk kez katıldıkları 

Boğaz yarışında Arnavutköy 
Burnu’nu 11’inci denemelerinde nasıl 
geçmeyi başardıklarını gülerek 
anlatmışlardı. O dönemde destek 
sınıfında yarışan ekip daha sonra IRC 
IV sınıfında yarışmaya başladı ve her 
geçen gün gelişim gösterdi. 2016-
2017 yılında TAYK Trofesi’ni kazanan 
ve 18 kişilik bir ekip haline gelen 
takım, şu an bir kadın yelken takımı 
da oluşturmayı planlıyor.

Kalamış Setur Marina’nın 
Fenerbahçe tarafında bulunan F7 
pontonu, şimdilerde çok 
rastlanmayan “ponton dostluğu”nun 
son temsilcisi neredeyse. Bütün 
teknelerin birbirini tanıdığı, 
yardımlaşmanın ve ikramın denizci 
nezaketiyle sürdüğü F7 pontonunda 
ekiple günbatımına yakın buluştuk. 
Takımın kurucularından Özcan 

Özverim, “Geriye dönüp baktığımızda 
artık çaylak takım olmaktan tecrübeli 
bir takım olmaya doğru evirilmişiz.” 
diyerek söze başladı. Ekibi, kendi 
söküğünü kendi diken bir takım 
olarak değerlendiren Özverim 
“Birçok meslekten arkadaşımız var. 
Bu bize güç kazandırıyor, 
elektronikler ve motor sorunlarımıza 
anında müdahale edebilecek 
mühendislerimiz var. Hatta 
hasarlanan belli parçalarımızı 
yeniden yapacak tornası olan 
arkadaşımız bile var. Bunun yanı sıra 
profesyonel işi medya ve PR olan 
arkadaşlarımız da takımda yer alıyor. 
Bu sayede PR ve sosyal medya 
alanında Türkiye’deki en başarılı 
yelken takımlarından biriyiz 
diyebilirim. Bunun dışında 
finansçılarımız, gemi inşa işiyle 
uğraşanımız hatta doktorumuz ve 
eczacımız bile takımda mevcut. Bir 
bakıyorsunuz yarış başlamadan ‘bu 
enerji verir’ diyerek bir bardak 

uzatılabiliyor.” sözleriyle takımdaki 
birlikteliği ifade ediyor. 

Şu anda yarıştıkları POGO 8.50’yi 
rahmetli Mustafa Koç’tan devralan 
IBS - 40 PLUS LAL Yelken Takımı 
sert havaları daha çok seviyor. POGO 
8.50’nin okyanus geçişlerinde 
gösterdiği yüksek performansın da  
bu sevgide etkisi büyük olsa gerek. 

Ancak sert havalar teknede 
beklenmeyen sorunlara da yol 
açabiliyor. Böyle bir durum 2017 
yılında yapılan Deniz Kuvvetleri 
Kupası yarışında ekibin başına geldi. 
Özcan Özverim olayı anlatırken adeta 
yaşıyor; “Hava çok sertti, tekne kaybı 
ve birçok hasar da yaşandı bu yarışta. 
Biz de kuvvetli rüzgârda balon 
seyriyle giderken Marmara Adası’na 
yaklaşık 20 mil mesafede, mücadele 
ettiğimiz Puff teknesi yaklaşık üç 
tekne boyu arkamızdaydı. Teknenin 
rüzgârüstünde dümen tutarken 
birden dümen boşa çıktı. Her an 
kontrolden çıkıp sert bir broş yiyerek 

Puff teknesiyle şiddetli bir çatışma 
ihtimali belirmişti. Fark ettik ki iki 
dümen palası ve yekesini birbirine 
bağlayan ve iki dümen palasına 
koordineli hareket veren mafsal 
kopmuştu. O an tekneye tek söz 
dinletebilecek olan rüzgâraltı 
dümenine diğer dümenci arkadaşım 
Cengiz geçti. 

Bir süre birbirimizin hareketlerini 
taklit ederek tekneyi idare ettik ve 
öyle bir ortamda Akın arkadaşımız 
inanması güç ama kopan mafsalı 
kuvvetli bantlarla geçici onararak 
Sığacık’a kadar bir sorun yaşamadan 
ulaşmamızı sağladı. Yaklaşık 35 saat 
bu şekilde dümeni rüzgâraltından 
tutarak seyir yaptık. Bu soruna 
rağmen rakibimizi borda bordaya 
geçerek şampiyonluğu elde ettik. 
Önemli bir sorun yaşadığımız için 
Marmara Adası’na sığınmayı 
düşündüğümüz bir noktadan, Deniz 
Kuvvetleri Kupasını kaldırma 
başarısına ulaştık.” MBY

IBS – 40 PLUS LAL YELKEN TAKIMI
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