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"...Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak 
anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler 
inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve 
korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu deniz 
olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin 
hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı 
denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve 
sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek 
yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını 
bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü 
olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız..." 





Üzerinden çeyrek asır geçmiş olmasına karşın, 
kuruluş yıllarındaki heyecan ve hayallerimiz 
daha dün gibi aklımızda...

Yola çıktığımız ilk günden bu yana; işlerini tam ve 
eksiksiz yapan, kaliteden asla ödün vermeyen, 
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"Su Temini ve Su Arıtma, Endüstriyel Atık Su 
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er yıl en az bir kere Dergi halinde 
çıkardığımız bu yayında sizlerle 
buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Sizlere 
en içten sevgi ve saygılarımızı 

sunuyoruz. Sevinçli ve gururluyuz çünkü bizlere 
göre başarılı bir yıla sizlerle beraber imzamızı attık. 
Sizlerin katkısı, iyi niyetli yaklaşımları ve sıcak 
temennileriyle zoru başardık. 

2016 Yılı VATANIMIZ, ÜLKEMİZ için zorlu ve 
talihsizliklerle geçti. Çok üzüldük. Teröre karşı dik 
duruşumuzu kulüp (M.Y.K.) olarak her ortamda 
gösterdik. Yüce ay yıldızlı TÜRK Bayrağımızı ve 
M.Y.K. Bayrağımızı yanımızdan hiç ayırmadık. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda 
sporcunun ahlaklı duruşunu gururla sergiledik.

Vatandaşlık sorumluluğumuzun yanında, 
gençlerimizi Türk Yelken Sporuna kazandırarak 
yöneticiliğin de gereğini yapmaya çalıştık. 
Sporcularımızın ve yelken kursu öğrencilerimizin 
belirgin artışı bizleri çok mutlu etti. Bu konu bizler 
için yarış derecelerinin bile biraz önünde 
bulunuyordu. Hepinizin bildiği gibi spora 
kazandırılan gençler bir çok kötü davranışlardan 
uzak durur ve kişisel gelişimlerine katkı sağlar. Biz 
de milyonlarca DENİZ YILDIZI’ndan yüzlercesini 

Denizle ve Rüzgarla tanıştırdık. Onlarcası şu an 
Yelken Takımımızda ve Milli Takımda sporlarını 
yapmaktalar. 

Spor tesisimiz neredeyse tamamen yenilendi. Bir 
çok yelken kulübünün örnek olarak tanımladığı bir 
tesisimiz olduğunu göreceksiniz. Bu ziyareti yapan, 
ücretsiz üye yelken eğitimi alan üyelerimizin tümü 
bu olumlu görüşlerini bize aktardılar. Tabii ki 
mutlu olduk. Tüm resmi yarışların yanında bir çok 
özel yarışlara katıldık. Bir çok önemli yarışlarda 
başarılı sonuçlar aldık. Şehir dışı bir çok kamplar 
düzenledik. Türkiye Yelken Federasyonu’nun Rank 
çizelgesinde bir birincilik, bir ikincilik ve bir 
üçüncülük alarak başarılı bir yürüyüş içinde 
olduğumuzu net olarak gördük. Pırıl pırıl bir 
tesiste, deneyimli antrenörlerimiz, çalışkan tesis 
görevlilerimiz, bir örnek spor giysileri ile pırlanta 
çocuklarımız ve sporcularımızın disiplin içinde 
başarı için koştuklarını görüyoruz. Bizler de tüm 
imkanlarımızı kullanarak KAYNAK yaratıyoruz. 

En büyük spor destekçilerimiz olan sponsorlarımıza 
ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Teşekkür 
etmeden geçemeyeceğimiz bir kişi de çok değerli 
üyemiz, geçtiğimiz dönemin TYF Başkanı Sn. M. 
Serhat BELLİ Başkanımızdır. Görevde olduğu 
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sürece kulübümüze verdiği desteği hiç bir zaman 
unutmayacağız. Çok teşekkürler Serhat BELLİ 
kardeşimiz…

Kıymetli Üyelerimiz, TYF ile olduğu gibi 
Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Emniyet 
Müdürlüklerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kadıköy 
Belediyemiz, Diğer Resmi Kuruluşlarımız, 
Komşumuz Balıkadamlar Kulübü ve Ülkemizin tüm 
Yelken Kulüpleri ve paylaşım içinde olduğumuz 
kurum, kuruluş ve firmalar ile hiç bir olumsuzluk 
yaşamadığımız gibi ilişkilerimizi bizlere yakışan 
şekilde doğru, dürüst, vakur, samimi, gerçek dostluk 
çerçevesinde devam ettirdik. 

Yeni seçilen TYF Yönetimine başta yelken sevdalısı 
Başkanımız Sn. D. Özlem AKDURAK olmak üzere 
başarılar diliyoruz. Türk Yelken Sporunun ileri 
gitmesi için Federasyonumuza, Tüm kulüplere 
destek verdiğimizi çok açıkça buradan söyleyerek 
bu desteğin artarak devam edeceğinin sözünü 
buradan tekrarlıyorum. Milli sporcu, Milli antrenör, 
Yönetici, İdareci, Temsilcilerimizle TEMİZ 
DENİZ’lerimizde artık daha çok olacağız. Ancak 
tarafsızlık, içtenlik, şeffaflık içinde BEN değil BİZ 
anlayışından asla ve de asla vaz geçmeyeceğiz.

Yelken spor faaliyetlerinin tamamını buradan 
anlatmama imkan yok. Web sitemizden, 
E-Bültenimizden ve Facebooktan bunları detaylı bir 
şekilde sizlere aktarıyoruz lütfen takip ediniz.
Başkanlarımız, Kurucularımız, aramızdan ayrılan 
Dostlarımız adına birçok yarışlar yapıldı. Onlara 
VEFA göstermeye çalıştık. Teşekkür 
ettik.Türkiyemizde düzenlenen yat yarışları içinde 
2 yıldır büyük ses getiren gerçekten mükemmel ve 
eksiksiz düzenlediğimiz MYK - MASS (Arıtma 
Sistemleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.) Kardeşlik 
Kupası’nın bu yıl da üçüncüsü 03-04 Haziran 2017 
tarihinde yapılacaktır. Bu görkemli Boğaz Yarışını 
takip ediniz. Sizlere gurur verecektir. Mass Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Dr. Sedat SOYBAY’a, katkıda 
bulunan herkese, büyük katılım yapan yelken 
sevdalısı KARDEŞLERİMİZE teşekkür ederiz.

Sosyal yaşantımız, sıcak aile ortamında devam 
ettirilmektedir. Öncelikle Üyelerimiz ve Üye 
Misafirlerinin huzurlu, güvenli, temiz ve lezzetli 
ikramlarla sohbetlerini yapabilmeleri için 
çabalıyoruz. En küçük eleştiri ve duyumları dahi 
değerlendirerek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Son 
beş yıl içinde aramıza katılan çok değerli 
üyelerimizin sayısı 128 olmuştur. Onların da 
bizlere güç kattığını görmek bizleri mutlu 
etmektedir. Ancak Genel Kurullarımızda, Divan 
Toplantılarımızda hatta Yıl Dönümü 
Kutlamalarımızda arzu ettiğimiz katılımı görmek 
bizleri daha da mutlu ve huzurlu kılacaktır. Bunu 

lütfen esirgemeyiniz. Gelin isteklerinizi, 
düşüncelerinizi paylaşın, yöneticileri yönlendirin. 
Kulübünüzü daha sağlam ve güçlü hale getirin. Hiç 
bir konuda detaylı bilgi sahibi olmadan bizlerden 
bilgi almadan VEKALET verme yoluna gitmeyiniz. 
Bu husus önemlidir. 

Sosyal uygulamalarımızın vazgeçilmezi ATATÜRK 
başta olmak üzere; Anneler Günü, Babalar Günü, 
Resmi Bayramlarımız ve diğer önemli anma ve 
kutlama günleri asla ihmal edilmeden bizlere 
yakışan şekilde yaşanmıştır. Yine detaylı şekilde 
duyurularımızda bunları göreceksiniz. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederiz.
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Sizlerin yeni önerileri ile daha güzel günleri hep 
beraber yaşayacağımızı umuyoruz. Beş yıldır 
uyguladığımız şeffaf ve önerilere açık çalışmalar 
sizlerin desteği ile bir yıl daha devam edecek. 
İnşallah 2016’da olduğu gibi 2017 yılını da borçsuz 
ve hatta bu şekilde belli bir birikimle devretmek 
nasip olur. Büyük süslü laflarla makyajlı konuşmak 
için hazır bir ortam olmasına rağmen bunu yapmak 
bizim tarzımız değil. 2016 Yılının hatta son 5 yılın 
gerçeklerini öğrenmek elinizde, görmeniz için tüm 
dökümanlar her an hazır. Her yaşanan maddi ve 
manevi olayları detaylı olarak sizlere aktarırız. 
Bundan da haz duyarız. Çok şükür, ne geçmişten ne 
de gelecekten korkumuz yok. Beklentimiz de yok. 
Eminiz, güçlüyüz. Sadece bu Onurlu Kulübün 
Yöneticiliğini yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu 
kadar... 

Değerli vakitlerinizi aldım sabrınız için minnetlerimi 
sunuyorum. Şimdi teşekkürlerle bitirelim. Bu kısım 
aslında en zor olanı. O kadar çok dostlarımız varki 
destek olan. Ama ayrılan sayfalar da kısıtlı. Ne olur 
kimse alınmasın, Yönetim Kurulumuz her Perşembe 
günü toplandı, işlerinden ve ailelerinden ayrılarak 
kulüp için çalıştılar. Sadece toplantılarla kalmadı tabi 
ki. 

Tüm iletişim araçları bizler için çalıştı. Herkes BİR 
OY hakkını özgürce kullandı. Tartışmalar bile olsa 
sonuçta bir müşterekte buluşturularak her kararımız 
OY BİRLİĞİ ile sonuçlandı. Fedakarlıkları teşekkür 
ile ödenmez ama…

Komodorumuz Sn. Dr. H. Haluk BABACAN,
Başkan Yardımcımız Sn. Dr. Sedat SOYBAY,
Genel Sekreterimiz Sn. Ali Rıza DEĞER,
Saymanımız Sn. Mehmet BERKER,
Sosyal İlişkiler Üyemiz Sn. H. Aylin BABACAN,
Teknik Üyemiz Sn. Arif Tamer DÖKMECİ,
Teknik Üyemiz Sn. Ömer L. KUBALAS,
Viskomodurumuz Sn. Adil Selçuk BALKAYA,

Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimize, Denetim 
Kurulumuzun, Disiplin Kurulumuzun, Divan 
Kurulumuzun, Aday Üye Değerlendirme 
Kurulumuzun tüm üyelerine; Tüm  Komitelerimizin 
üyelerine, Baş Danışmanlarımıza, İlçe Emniyet 
Müdürümüz Sn. Kenan Kurt’a, Vesta A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyeleri Sn. Kemal Bozkurt ve Sn. Aziz 
Bozkurt’a, İşletme Müdürü Sn. Hasan Avşar’a, 
Muhasebe Müdürü Sn. Aşkın Aktaş’a ve Vesta A.Ş 
personeli evlatlarımıza; Kulüp Müdürümüz Sn. 
Begüm Berker ve Spor Müdürümüz Sn. Adriana Kaya 
başta olmak üzere tüm çalışkan fedakar 
personelimize, sporcularımıza, velilerimize; katkı 
veren Turkcell, Mass Arıtma Sistemleri İnşaat San. ve 
Tic. A.Ş., Decathlon, İntermed, Kaya Ropes gibi 
firmalara ve Sn. M. Harun Bozkurt’a, 
Dr. İsmail Küçük’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. En 
büyük TEŞEKKÜRÜMÜZ siz değerli ÜYELERİMİZE. 
Sağ olun, Var olun.

Sevgi ve Saygılarımızla.

        Vedat ÖZAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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er geçen yıl yelken sporunda ağırlığını 
arttıran kulübümüz 2017 yılına daha da 
güçlü, geleceğinden emin bir şekilde 
giriyor. İleride olimpik sporcular olmaya 

aday geniş bir alt yapımız ve onları çok iyi 
yetiştiren bir alt yapı kadromuz var. Şimdi 
hedefimiz bu alt yapıda gelişen sporcularımızı 
yukarılara taşımak. Kurumsal ve güçlü yapımız 
sponsor firmaların da ilgisini çekmeye başladı. 
Sponsor firmalarla yapılan anlaşmalar sonucu 
sporcularımıza çok daha iyi imkanlar sunmanın 
yolları açılıyor. 

Erişkinlere yelken eğitimi konusunda uğraşılarımız 
sürüyor. Önümüzdeki dönemde filomuza yeni 
katılacak tekneler de kullanılarak daha çok kişiye 
etkin eğitim verme olanaklarına kavuşabileceğiz.

Yelken yarış sezonunda klasik olmaya aday, 
biribirinden değerli sponsorların desteklediği 
yarışlar düzenliyoruz. Her yıl düzenlediğimiz 
yarışlara katılım artıyor. Güçlü sponsorlarımız ve 
iyi organize edilmiş kaliteli yarışlarımız bunun en 
önemli nedeni. Yelken yarışları düzenlenirken, 
yarışın “marka”, “klasik” gibi sıfatlarla anılabilmesi 
tüm organizatör klüplerin en önemli amaçlarından 
biri. Ülkemizdeki yarışları değerlendirirsek, 
Bosphorus Cup, Donanma Kupası, Deniz Kuvvetleri 
Kupası, Bodrum’da gerçekleşen BAYK Kış Trofesi, 
Dragon sınıfındaki Piri Reis Kupası bunların en 
değerlilerinden. Bu tip yarışlara hem katılımcı hem 
de sponsor ilgisi çok üst düzeyde. Bizim 
yarışlarımız da bu yolda hızla ilerliyor. Mass’ın 
desteğindeki Kardeşlik Kupası Yat yarışları, Erol 
Kapkın Dragon Trofesi bunların en güzel örnekleri.
Bu yola girmesini istediğimiz bu yıl ilk kez 
düzenleyeceğimiz yarışımız ise “Deniz Kızı Ulusal 
Kadın Yelken Kupası” yat yarışları. Mücadele 3 gün 
sürecek ve sadece kadın yelkencilere açık olacak. 
Sponsor desteğini de aldığında uzun yıllar 
düzenlemekten zevk alacağımız bir yarış olacak.
Sportsboat’lar desteklediğimiz sınıflardan bir diğeri. 
Yeni tanışmamıza rağmen sayıları hızla artan bu 
sınıf, ulaşılabilir bütçeleri ve iyi yelkencilerden 
oluşan filosu ile her geçen yıl gelişiyor. 

Birlikte çalışarak hem sporcularımızı daha yükseye 
taşıyacağız hem de oluşturduğumuz birliktelik 
yelken ailesinin diğer kulüplerine de örnek olacak 
nitelikte.
Sezon açılana kadak sizlere başka destek haberleri 
de vermeyi umuyorum, bir çok görüşme çeşitli 
kanallardan sürüyor. Turkcell, İntermed ve 
Decathlon firmalarının sponsorluğu ile başalayan 
destekçileimize her geçen gün yeni kurum adları 
katılacak.

Bunun en önemli dayanağı ise yelken takımında 
kurulan ve tüm katılımcıları ile başarı ile yürüyen 
yapı ve sistem.

Marmara Yelken Kulübü yönetim, antrenör ve 
sponsorları ile geleceğe ümitle bakıyor. 1958 
yılından beri spora ve sporculara hizmet eden 
kulübümüzün önünde çok güzel günler olduğuna 
inanıyorum.
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BAŞKAN’ıN VE KOMODORUN MESAJı
VEDAT ÖZAN
H. HALUK BABACAN

04

10

14

67

56

73

SPOR FAALIYETLERI 
KATıLDıĞıMıZ YARıŞLAR, 
DÜZENLEDIĞIMIZ YARıŞLAR, 
YURTDıŞı VE MILLI TAKıM YARıŞLARı
KAMPLAR VE EĞITIMLER

44 SOSYAL FAALIYETLER 
ANNELER GÜNÜ
BABALAR GÜNÜ
SEVGILILER GÜNÜ
DÜNYA KADıNLAR GÜNÜ,
ATATÜRK’Ü ANMA
KERMES,
HOŞGELDIN YEMEĞI
CANLı MÜZIK GECELERI
KURULUŞ YEMEĞI
YıLBAŞı İDARI FAALIYETLER 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTıSı
YÖNETIM KURULU
SPONSORLUK
KOMITE VE DANıŞMANLARıMıZ

54
58
62
65
70

RÖPORTAJ
SIBEL KARSAN AKKAYA
SUAT AĞAGIL
DOĞAN TORUNOĞLU
TUĞRUL ETIK,
HÜSEYIN DOĞANER
HAKAN TÜRKKUŞU

YELKENE ADANMıŞ HAYATLAR
İ. DOĞA DEMIREL
ZEYNEP BERIN GÖL
BARSGAN DÖKMECI

ÜYELERIMIZ
YENI ÜYELERIMIZ,
EVLAT ÜYELERIMIZ,
VEFAT EDEN ÜYELERIMIZ

BAŞKANıN
KÖŞESI
BAŞARıLı BIR YıLA
SIZLERLE BIRLIKTE
ATıLAN IMZA....

IÇINDEKILER

MYK-MASS
KARDEŞLIK KUPASı
MASS SPONSORLUĞUNDA
2013’DEN BERI YAPıLAN 
YELKEN YARıŞı, 
37 TEKNENIN KATıLıMıYLA
GERÇEKLEŞTI

YELKENE
ADANMıŞ HAYATLAR
İ. DOĞA DEMIREL,
ZEYNEP BERIN GÖL
BARSGAN DÖKMECI ILE
YELKEN HAKKıNDA
KONUŞTUK

MILLI TAKıM SPORCULARıMıZ ILE YELKEN SPORU HAKKıNDA GÖRÜŞLERINI ALDıK

08 marmara yelken kulübü

NOSTALJI
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ESKI FOTOĞRAflARı



SOSYAL
FAALIYETLERIMIZ
DÜNYA KADıNLAR GÜNÜ,
BABALAR GÜNÜ, 
ATATÜRK(Ü ANMA
KERMES VB. GIBI
ETKINLIKLERIMIZI

GENEL KURUL
TOPLANTıSı
YÖNETIM KURULU,
ASIL VE YEDEK
ÜYELERIMIZI
BELIRLEDIK

GEÇMIŞTEN
GÜNÜMÜZE
DOĞAN TORUNOĞLU
ILE 2009 YıLıNDA
YAPMıŞ OLDUĞUMUZ
RÖPORTAJ

NOSTALJI
KULÜBÜMÜZÜN
ESKI FOTOĞRAflARı VE
ŞIRKET KURULUŞU

Denizyıldızı, hayvanlar âleminin derisi dikenliler şubesine 
bağlı Asteroidea sınıfından olan deniz omurgasızlarına 

verilen ortak ad. Dünya üzerinde, tropikal bölgelerden 
soğuk kutup denizi sularına kadar deniz tabanında 1.500 

kadar denizyıldızı türü bulunur. Deniz kıyısından 6.000 
m. derinliğe kadar olan bölgede yaşarlar.

09 marmara yelken kulübü



Röportaj

14 yaşındayım 2009 yılından beri Marmara Yelken 
kulübü optimist sporcusuyum. Yelken eğitimime 7 
yaşında kursiyer olarak başladım. 

Aslında yaz sonu bütün kurslar bitmişken beni nereye 
göndereceğini bilemeyen ailemin kulübün son 1 haftalık 
yelken eğitim kursuna vermesiyle başladı hikayem. 
Sonrasında da kopamadığım çok güzel bir ailenin ve 
muhteşem bir sporun parçası oldum.  

Oldukça hareketli ve denizi seven halim 
antrenörlerin dikkatini çekti .Beni C 
takımına alıp eğitmeye devam etmek 
istediler, C takımına seçildim. 
Sonraki yıllarda performansımı 
artırarak sırasıyla B ve A takımı 
sporcusu oldum. Yelken sporuna ilk 
başladığım dönemde her ne  kadar 
denizi sevsem de yelken yapmak benim 
için zaman zaman korkutucu oluyordu. 
Denizde tek başına kalmak ve bana göre 
kocaman tekneyle başa çıkmak benim için 
çok zordu . Ama zamanla denize, tekneye, 
rüzgara alıştım ve bunlarla aramda 
kopmaz, vazgeçilmez bir bağ oluştu. 
Öyle ki önümüzdeki sene liseye 
başlayacağım ve liseye geçme 
sınavlarının en yoğun günlerinde bile 
bırakmadan devam ettim yelken 
yapmaya.

2015 yılında Türk Milli Takımı’nda ülkemizi Avrupa’da 
temsil ettim. 2015 yılında Milli Takım
 ile katıldığım Avrupa Takım Yarışı Şampiyonası’nda 
Avrupa 2.si olduk. 2016 yılında da milli

takıma seçildim. Bu sene de daha iyi başarılar sağlamak 
için yarışacağım. 

Yelken sporu bence dünyanın en özgür ve güçlü 
sporudur. Denizi ve mücadeleyi seven herkesiaramıza 
bekliyoruz.

En önemli spor başarılarım; 

2015 Optimist Avrupa Şampiyonası’na Milli Takım 
sporcusu olarak katıldım

• 2015 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası 2.’si
• 2015 Halit Narin Kupası Optimist Sınıfı Kızlar 2.’si

• Türkiye Yelken Federasyonu 2015 Yılı En 
Başarılı    Sporcu ödülü
• 2016 Yılı Milli Takım Sporcusu

• 2016 TYF Yarıyıl Kupası 
Optimist Kızlar 2.’si
• International Port Bourgas 

Regatta Kızlar 1.’si ve 
  Genel klasman 5.’si

RÖPÖRTAJ

I. DOĞA DEMIREL

MILLI TAKıM SPORCULARıMıZıN YELKEN SPORU HAKKıNDA GÖRÜŞLERINI ALDıK

10 marmara yelken kulübü/röpörtaj



16 yaşındayım Kadıköy Anadolu Lisesinde 10. Sınıf 
öğrencisiyim.

2009 yılından beri Marmara Yelken 
Kulübü’ndeyim, şu an   Laser 4.7 sınıfında 
yarışmaktayım. 9 yaşıma kadar birçok 
sporla uğraştım, bunları severek yapmamakla 
birlikte spor hakkında önyargılarım da 
oluşmuştu. Tam umudumu 
yitirmişken çok hevesli bir arkadaşımla 
yelken camiasına adım attım. O günden 
sonra ben yelken sporuna 
bağlanmaya başlarken,   arkadaşım 
başarılı olacağı başka bir sporu 
tercih etti. O gün bu sporun 
insanın içinde olduğunu fark 
ettim ve hikayem başladı. 

Takıma 

seçildikten sonra 
yaşadığım küçük bir olay sonucunda isteğim yerini 
korkuya bıraktı. O zamanlar beni korkutan şey, şu an 
nerdeyse her gün yaşadığım basit bir durumdan başka bir 
şey değildi. Bu korku uzun bir süre yaşıtlarım ilerlerken 
benim olduğum yerde kalmama sebep oldu. Bu sürenin 
sonunda kendime “Ya korkunu yenersin ya da bırakırsın” 
dedim. Korkumu yenmekle kalmayıp kısa bir sürede de A 
takımına geçtim.

2015 yılına kadar hem ulusal hem uluslararası yarışlara 
katıldım. Bu yarışlar bana tecrübe, mücadele ve dostlukla 
ilgili pek çok şey kattı. 2015 yılında çalışmalarımın 
karşılığını yıl içinde yapılan yarışlarda kendi 
klasmanımda hep ilk üçte yer alarak ve Türkiye 
Şampiyonu olarak aldım. Milli Takımla ülkemi 2015 
Optimist Dünya Şampiyonası’nda temsil ettim. Bu sene 
Laser 4.7 sınıfına geçiş yaptım. Her geçen gün ailem ve 
antrenörlerimin desteğiyle kendimi daha ileriye taşımaya 
devam edeceğim.

Yelken sadece, hayatımın en önemli anlarını yaşadığım 
onun sayesinde gülüp, ağladığım; arkadaş edindiğim, 
kaybettiğim kısaca, hayatımın yarısını geçirdiğim belki 
de küçük dünyamı onunla kurduğum yer olmakla 
kalmıyor, karşıma çıkan bir çok olayı rahatça hayatımın 
bir bölümüyle özdeşleştirip   günlük hayatımda daha 
mantıklı ve tecrübeli olabiliyorum. Aynı zamanda yelken, 
doğayla bir bütün olup huzur bulma fırsatı veriyor  ve en 
önemlisi yurtdışında kendi ülkemi temsil etme gururunu 
bana yaşatıyor. 

Önemli Başarılarım:
• 2015 Optimist Dünya Şampiyonasına Milli Takım 
sporcusu olarak katıldım
• 2015 Yarıyıl Kupası Optimist Kızlar 1.’liği
• 2015 Halit Narin Kupası Optimist Kızlar 3.’lüğü
• 2015 Türkiye Şampiyonası Optimist Kızlar 1.’liği
• 2015 Port Bourgas Regatta Optimist Kızlar 3.’lüğü
• Türkiye Yelken Federasyonu 2015 Optimist Kızlar   
Rank 1.’liği
• Türkiye Yelken Federasyonu 2015 Yılı En Başarılı 
Sporcu Ödülü
• 2016 Federasyon Kupası Laser 4.7 Kızlar 3.’lüğü

18 yaşındayım önümüzdeki sene üniversiteye 
başlayacağım.
2005 yılından beri Marmara Yelken Kulübü’ndeyim, şu 
anda Laser Radial sınıfında yarışıyorum.
Yelken sporuna 7 yaşında başladım. Benden önce 

ağabeyim Nogay yelken sporuna başladı. Onu gördüm 
ve ben de yelken yapmaya karar verdim, ailem de beni 

destekledi. Kursiyerlik döneminin ardından takıma 
alındım. O dönemlerde B ve C takımında fazla sporcu 
yoktu. O yüzden daha çok A takımıyla çalışıyordum. 
Gelişmemde benden çok daha yüksek seviyelerdekilerle 
çalışmam başlıca etken oldu. Gittikçe kendimi geliştirdim 
ve takımın iyilerinden biri oldum. 2009 yılında ilk yurt 
dışı yarışıma gittim ardından milli takım maceram 
başladı ve sonraki yıllarda devam etti. Yelken sporu 
benim için dünyadaki en mütevazı sporlardan birisi 
bu yüzden en sevdiğim spor.

Önemli başarılarım;
• 2009 Palamos Trophy-İSPANYA
• 2011 Garda Optimist Meeting -İTALYA
• 2011 Optimist Balkan Şampiyonası 6. lık- 
TÜRKİYE
• 2011 Optimist Dünya Şampiyonası-Yeni 
Zelanda
• 2013 Laser 4.7 Türkiye Şampiyonası Genel 
Klasman 5.lik
• 2014 Laser 4.7 Europacup – Fransa
• 2014 Laser 4.7 Avrupa Şampiyonası – 
NORVEÇ
• 2015 Laser 4.7 Europacup- İTALYA
• 2015 Laser 4.7 Dünya Şampiyonası 
32.lik (GOLD FLEET) – Hollanda
• 2016 Laser Radial Avrupa 
Şampiyonası-Estonya

ZEYNEP BERIN GÖL

11 marmara yelken kulübü/röpörtaj

BARSGAN DÖKMECI

Röportaj







SPOR FAALIYETLERI

14 marmara yelken kulübü/yarışlar



2016 yılında Türkiye ve Avrupa’da toplam 37 
yarışmaya katılıp hem tecrübe kazandık hem 
dereceler aldık. 

Bizim için başarılı bir yıl oldu. 
Katıldığımız yarışlar;

TYF YARıYıL KUPASı

BODRUM İNTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA

2016 BÖLGE KUPASı YARıŞLARı

FEDERASYON KUPASı

OPTIMIST İSTANBUL İL BIRINCILIĞI

LASER İL BIRINCILIĞI

RODOSTO CUP

URLA IGOR YARıŞLARı

OPTIMIST - LASER TÜRKIYE ŞAMPIYONASı

TYF LASER 4.7 TÜRKIYE TAKıM YARıŞı

İ.Y.K. 64. YıL ALTıNKILIT KUPASı

İSTANBUL LIGI VE TROFESI

2016 INTERNATIONAL ÇEŞME OPTIMIST WEEK

ALMANYA - TEGEL PIRAT YARıŞı

İSTANBUL İL BIRINCILIĞI PIRAT

PIRAT LIGI 2. ETAP

TÜRKIYE PIRAT LIGI 3.ETAP - İ.Y.K. ALTıNBALTA YARıŞı

SUADIYE YELKEN KULÜBÜ TÜRKIYE PIRAT LIGI 7.ETAP YARıŞı

TÜRKIYE PIRAT LIGI

2016 DRAGON İLKBAHAR SERISI

AÇıK DRAGON ŞAMPIYONASı

60. PIRI RESI KUPASı

DRAGON SONBAHAR SERISI 1. AYAK

DRAGON TÜRKIYE ŞAMPIYONASı VE SONBAHAR SERISI 2. AYAK

DRAGON SONBAHAR SERISI 3. AYAK

BAYK İLKBAHAR SERISI 5. AYAK - MYK EROL KAPKıN TROFESI

MYK KUPASı BURHAN SARıOĞLU ÖZEL ÖDÜLÜ

MYK KURUCULAR KUPASı - CEMIL PARMAN ÖZEL ÖDÜLÜ

MYK – KAYA ROPES YARıŞı

MYK - MASS KARDEŞLIK KUPASı

INTERNATIONAL PORT BOURGAS REGATTA

OPTIMIST AVRUPA ŞAMPIYONASı

OPTIMIST AVRUPA TAKıM ŞAMPIYONASı

LASER RADIAL GENÇLER AVRUPA ŞAMPIYONASı

15 marmara yelken kulübü/yarışlar



KATILDIĞIMIZ YARIŞLAR

TYF YARıYıL KUPASı
22-27 OCAK

22 - 27 Ocak tarihleri arasında Bodrum Yalıkavak’ta 
düzenlenen Yarışa Kulübümüzden optimist sınıfından 9, 
laser sınıfından 7 olmak üzere toplam 16 sporcu katıldı. 
Optimist sınıfı kızlar kategorisinde sporcumuz 
İ. Doğa DEMİREL 2.lik ödülünü aldı ve başarısından 
dolayı Optimist Milli Takım aday kampına davet edildi.

BODRUM İNTERNATIONAL 
OPTIMIST REGATTA 09-13 MART

9 - 13 Mart tarihleri arasında düzenlenen BIOR 

(Bodrum İnternational Optimist Regatta) 

optimist yarışına kulübümüz optimist A, B ve C 

takımlarından toplam 11 sporcuyla katıldı. 10 

ülkeden 234 yelkencinin katıldığı yarışlar 

oldukça zorlu rüzgar koşulları altında gerçekleşti.

16 marmara yelken kulübü/yarışlar



2016 BÖLGE KUPASı
20-23 NISAN

FEDERASYON KUPASı
17-22 MAYıS

20 - 23 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da  
yapıldı. Marmara Yelken Kulübü olarak 37 
sporcuyla yarışlara katıldık. 

Sporcularımızdan Zeynep Berin Göl Laser 4.7 
sınıfında kızlarda 3., Laser Radial genel ve gençler 
sınıfında Barsgan Dökmeci  3. oldular. 

17 - 22 Mayıs tarihleri arasında Bodrum 

Bitez'de gerçekleşen, Optimist sınıfında 

350, Laser 4.7 sınıfında 80, Laser Radial 

sınıfında 45 toplam 475 sporcunun 

katıldığı yarışlara kulübümüz toplam 17 

sporcusuyla katıldı. Zeynep Berin Göl Laser 

4.7 sınıfında kızlarda 3. oldu

17 marmara yelken kulübü/yarışlar

KATILDIĞIMIZ YARIŞLAR



OPTIMIST İSTANBUL 
İL BIRINCILIĞI: 22-25 HAZIRAN

LASER İL BIRINCILIĞI
28 HAZIRAN - 1 TEMMUZ

28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında 

Dragos Yelken Kulübü ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen yarışa MYK olarak 16 

sporcumuzla katıldık. Laser Radial sınıfında 

Tuna Aydın genel klasmanda 3. gençlerde 

2., Kartal Belediyesi Özel Yarışında Laser 

Radial sınıfında Tuna Aydın genel 

klasmanda ve gençlerde 3. Oldu. Laser 

Radial Kızlar klasmanında Zeynepsu 

Nailoğlu 1., Mey Kaynakçıoğlu. 3’lük 

ödüllerini aldılar.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kupası Laser 

Radial sınıfında Tuna Aydın genel 

klasmanda 3. Gençler klasmanında 2., 

Bayanlarda Zeynepsu Nailoğlu 2., Mey 

Kaynakçıoğlu 3. oldular.

18 marmara yelken kulübü/yarışlar 

KATILDIĞIMIZ YARIŞLAR

22 - 25 Haziran tarihlerinde Heybeliada Su Sporları Kulübü’nde 

yapıldı. Doğa Demirel genel klasman sınıfında 4. ve kızlar 

klasmanında 1.’lik ödülünü aldı. Optimist Junıor sınıfında Demir 

Aydınoğlu 4., Arda Çavuşoğlu 5.’lik ödülünü aldılar. Her gün 

yapılan ilk yarış sonuçlarına göre Heybeliada Su Sporları Kulübü 

Kupası ödülleri verildi. Optimist Junıor sınıfında Arda Çavuşoğlu 

3.’lük ödülünü, Optimist sınıfında ise Doğa Demirel genel 

klasmanda 3.lük, kızlar klasmanında 1.lik ödülünü aldılar. 



RODOSTO CUP
21-24 TEMMUZ

19 marmara yelken kulübü/yarışlar

KATILDIĞIMIZ YARIŞLAR

21 - 24 Temmuz tarihleri arasında 

Tekirdağ’da gerçekleştirilen 

Rodosto Cup yarışlarına 

Bulgaristan, Romanya, Kırgızistan 

ve Türkiye’den optimist sınıfından 

143 sporcu, Laser 4.7 sınıfından 36 

sporcu ve Laser Radial sınıfından 

12 sporcu olmak üzere toplam 191 

sporcu katıldı.  Marmara Yelken 

Kulübü olarak yarışlara Laser 4.7 

sınıfında 8, Optimist sınıfında 9 

sporcumuzla katıldık. 

OPTIMIST TÜRKIYE 
TAKıM ŞAMPIYONASı: 

11-14 AĞUSTOS 11 - 14 Ağustos tarihleri arasında 

A.R.M. Urla Yelken Kulübü’nde 

düzenlendi. Şampiyonaya 

Türkiye’nin en iyi 16 kulübü 

katıldı. Kulübümüzü 

sporcularımızdan İ. Doğa Demirel, 

M. Arda Atik, Gürkan Arsan, 

Arda Çavuşoğlu, M. Oğuzhan 

Özkaya’dan oluşan takım temsil 

etti. 



URLA IGOR 
YARıŞLARı 3-19 AĞUSTOS

OPTIMIST - LASER 
TÜRKIYE ŞAMPIYONASı

26 EYLÜL
01 EKIM

26 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde 

gerçekleşen yarışta sporcularımızdan Doğa Demirel Optimist sınıfında toplam 156 

sporcu arasından kızlar klasmanında 2., Laser 4.7 sınıfında Zeynep Berin Göl 

kızlar klasmanında toplam 60 sporcu arasından 2. olarak ödül aldılar.

20 marmara yelken kulübü/yarışlar

KATILDIĞIMIZ YARIŞLAR

3 - 19 Ağustos tarihleri arasında Bağ Bozumu Şenlikleri 

kapsamında bu yıl 4 üncüsü gerçekleşen Urla IGOR 

yarışlarına yurtiçinden ve yurtdışından olmak üzere 

129 Optimist sporcusu katıldı. Kulübümüz yarışlara 

A-B-C takımlarından oluşan toplam 9 sporcu ile katıldı. 

Sporcularımızdan Kerem Akça U12 grubu genel 

klasmanda 2. 2005 doğumlular arasında 1.lik elde etti.



56. YıL DONANMA KUPASı
08-09 EKIM

21 marmara yelken kulübü/yarışlar

KATILDIĞIMIZ YARIŞLAR

İstanbul  Yelken Kulübü’nün  ev sahipliğinde gerçekleştirilen Donanma Kupası 
Yarışlarına toplamda 193 sporcu katıldı. Marmara Yelken Kulübü olarak Pirat, 
Optimist ve Laser sınıflarından 38 sporcumuzla yarışlara katıldık. 
Laser 4.7 sınıfı kızlar klasmanında Zeynep Berin Göl 1., Laser Radial genel 
klasmanda  Barsgan Dökmeci 3., Laser Radial gençler klasmanında Barsgan 
Dökmeci 2., Tuna Aydın 3. Oldular. Optimist sınıfında genel klasmanda 2. Doğa 
Demirel Optimist Kızlar Klasmanı 1. Doğa Demirel Optimist Junior Klasmanı 5. 
Gürkan Arsan oldu.

28 - 30 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yelken 

Kulübü’nün desteği ile Marina Dragos Yelken İhtisas 

Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlendi. Toplam 16 

takımın mücadele ettiği yarışa kulübümüzden 2 takım 

katıldı. Laser B takımından sporcularımız Can Karakoç, 

Can Karatosun ve Murat Varlık “MYK B Takımı” olarak, 

Laser A takımı sporcularımız Zeynep Berin Göl, Göktuğ 

Gültekin ve Bora Sürmeli “MYK A Takımı” olarak 

kulübümüzü temsil ettiler. 

TYF LASER 4.7 TÜRKIYE 
TAKıM YARıŞı 28-30 EYLÜL



İ.Y.K. 64. YıL ALTıNKILIT 
KUPASı 6 KASıM

İstanbul Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Açık İstanbul Ligi & Trofesi 

yarışları 6 ayak olarak yapılması planlanmış 4 dört ayak yapılabilmiştir. Trofeye 

bu yıl kulübümüz Laser ve Pirat sınıfları ile iştirak etti. Sporcumuz Zeynep Berin Göl genel klasmanda 5. kızlar 

klasmanında 1. olarak yarışı tamamladı, Göktuğ Gültekin ise junior klasmanında 3. oldu. Laser Radial sınıfında 

43 sporcu arasından Tuna Aydın gençler klasmanda 3., Mey Kaynakçıoğlu kızlar klamanında 2. ve Zeynepsu 

Nailoğlu kızlarda 3. oldular. Pirat sınıfında 22 tekne arasından ekibimiz Burçin Ahıskal - Özgür Üçer 3. 

oldular.

22 marmara yelken kulübü/yarışlar

KATILDIĞIMIZ YARIŞLAR

İstanbul  Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde 06 Kasım 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen Donanma Kupası Yarışlarına toplamda 174 sporcu katıldı. 

Marmara Yelken Kulübü olarak Pirat, Optimist ve Laser sınıflarından 30 

sporcu ile yarışlara katıldık. 64. Yıl 

Altın Kilit Kupası yarış sonuçlarına 

göre 43 sporcu arasından Laser 4.7 

sınıfı genel klasmanda Zeynep Berin 

Göl 4.  ve kızlar kategorisinde 2.  ,107 

sporcu arasından optimist sınıfı 

junior kategorisinde Gürkan Arsan 4. 

oldular. 

İSTANBUL LIGI VE 
TROFESI 16 NISAN-06 KASıM

INTERNATIONAL ÇEŞME 
OPTIMIST WEEK 26 KASıM

01 ARALıK

26 Kasım – 01 Aralık 2016 tarihleri arasında 7 ülkeden toplam 276 optimist (214’ü junior) sporcusu 

katıldı. Kulübümüz A takımından 5 sporcu, B takımından 4 sporcu toplam 9 sporcu ile katıldı. 

Sporcularımızdan Doğa Demirel Optimist sınıfında toplam sporcu arasından kızlar klasmanında 4. oldu.



TEGEL PIRAT YARıŞı - ALMANYA
25-27 MART

23 marmara yelken kulübü/yarışlar

PİRAT SINIFI

25 - 27 Mart 2016 tarihleri arasında Berlin - Tegel gölünde gerçekleşen Pirat sınfı 

yarışlarına sporcularımız Burçin Ahıskal, Özgür Üçer, Burçin Kandemir, Barlas 

Atila ve Barış Harmankaya katıldırlar. 17 teknenin katılımı ile gerçekleşen 

yarışmada toplamda 6 yarış yapıldı. Ekiplerimiz 12., 13. ve 16.’lık sonuçlarını aldı.

02 - 03 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul Yelken Kulübü’nde yapıldı. Yarışa 8 ekip 

katıldı. Burçin Ahıskal-Özgür Üçer ekibi 3. Oldular.
İSTANBUL İL BIRINCILIĞI 
PIRAT 02-03 NISAN

14 - 15 Mayıs 2016 tarihinde Bayramoğlu Yelken Kulübü’nde yapılan yarışlara 8 

kulüpten toplam 23 tekne katıldı, kulübümüzü 2 ekip temsil etti. 2 Gün boyunca 

rüzgarın az olması sebebiyle toplam 3 yarış yapılabildi. Ekiplerimizden Burçin 

Ahıskal - Özgür Üçer genel sıralamada 5., Burçin Kandemir - Barlas Atilla genel 

sıralamada 7. oldular.

PIRAT LIGI 2. ETAP
14-15 MAYıS

Pirat Türkiye Şampiyonası 54 ekibin katılımı ile 22 Eylül Perşembe günü 

İstanbul’da gerçekleşti. Pirat sporcularımız Burçin Ahıskal ve Özgür Üçer ekibi 

genel klasmanda 3. olarak ödüllerini aldılar. Diğer ekiplerimiz Barış Harmankaya - 

Timur Serter 9., Burçin Kandemir - Barlas Atilla genel sıralamada 11. oldular.

TYF TÜRKIYE PIRAT 
ŞAMPIYONASı 22 EYLÜL

26 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Yelken Kulübü’nde yapılan yarışlara toplam 21 

tekne katıldı, kulübümüzü 3 ekip temsil etti. Ekiplerimizden Burçin Ahıskal - 

Özgür Üçer genel sıralamada 1., Barış Harmankaya - Timur Serter 8., Burçin 

Kandemir - Barlas Atilla genel sıralamada 15. oldular. 

TÜRKIYE PIRAT LIGI 3.ETAP 
İ.Y.K. ALTıNBALTA YARıŞ

SYK TÜRKIYE PIRAT LIGI 
7.ETAP YARıŞı: 15-16 EKIM

15 - 16 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan yarışlara 14 tekne katıldı, 

kulübümüzü 3 ekip temsil etti. Ekiplerimizden Burçin Ahıskal - Özgür Üçer genel 

sıralamada 2.,  Barış Harmankaya - Timur Serter 6., Burçin Kandemir - Barlas Atilla 

genel sıralamada 10. oldular. 

TÜRKIYE PIRAT LIGI
09 NISAN-16 EKIM

Bu yıl 7 etaptan oluşan yarışa toplam 23 tekne katıldı, kulübümüzü 3 ekip temsil 

etti. Ekiplerimizden Burçin Ahıskal - Özgür Üçer genel sıralamada 3. , Burçin 

Kandemir - Barlas Atilla genel sıralamada 7. oldular. 



24 marmara yelken kulübü/yarışlar

PİRAT SINIFI



2016 DRAGON 
İLKBAHAR SERISI

9 OCAK-15 MAYıS

25 marmara yelken kulübü/yarışlar

DRAGON SINIFI

9 Ocak - 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bodrum’da 5 ayrı ayaktan oluşan 

yarışlarda sporcumuz, geçmiş dönem Komodorlarımızdan Ali Doğaner ve ekibi 

genel klasman 2. si, geçmş dönem Başkanlarımızdan Azat Baykal ve ekibi 1. oldu.

AÇıK DRAGON 
ŞAMPIYONASı 21-22 MAYıS

60. PIRI RESI KUPASı
15 HAZIRAN

Atina Falironda'da 21 - 22 Mayıs Tarihlerinde gerçekleşen Açık Dragon 

Şampiyonası'nda geçmiş dönem komodorlarımızdan Ali Doğaner ve ekibi Atiler 

Bağcı -Doruk Ayaz 1. oldular. 

15 Haziran 2016 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilen Dragon yarışlarında 

sporcumuz ve eski komodorlarımızdan Ali Doğaner ve ekibi 3. oldu.

DRAGON SONBAHAR 
SERISI 1. AYAK 03-04 EYLÜL

15 - 16 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan yarışlara 14 tekne katıldı, 

kulübümüzü 3 ekip temsil etti. Ekiplerimizden Burçin Ahıskal - Özgür Üçer genel 

sıralamada 2.,  Barış Harmankaya - Timur Serter 6., Burçin Kandemir - Barlas Atilla 

genel sıralamada 10. oldular. 

27 - 30 Ekim 2016 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilen Dragon 

yarışlarında toplam 8 ekip arasından sporcumuz ve eski komodorlarımızdan Ali 

Doğaner ve ekibi 4. oldu.

19 - 20 Kasım 2016 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilen Dragon 

yarışlarında toplam 8 ekip arasından sporcumuz ve eski komodorlarımızdan Ali 

Doğaner ve ekibi 4. oldu.

DRAGON TÜRKIYE ŞAM. VE 
SONBAHAR SERISI 2. AYAK

27-30 EKIM

DRAGON SONBAHAR SERISI 
3. AYAK 19-20 KASıM



26 marmara yelken kulübü/yarışlar

DRAGON SINIFI



27 marmara yelken kulübü/yarışlar

2016 TYF RANK LİSTELERİ 

OPTIMIST SıNıFıNDA 144 SPORCU ARASıNDA 

DOĞA DEMIREL KıZLAR 
RANK 1.’SI.

LASER 4.7 SıNıFıNDA 
108 SPORCU ARASıNDA  

ZEYNEP BERIN GÖL 
KıZLAR RANK 2.’SI.

PIRAT SıNıFıNDA 28 EKIP ARASıNDA   

BURÇIN AHıSKAL
ÖZGÜR ÜÇER 

RANK 3.’SÜ OLDU.



13 - 15 Mayıs tarihleri arasında B.A.Y.K işbirliği ile 

Bodrum'da gerçekleştirdiğimiz 'BAYK İlkbahar Serisi 

5. Ayak - MYK Erol Kapkın Trofesi' yarışları 

tamamlandı. Toplamda 10 teknenin katılımıyla 

gerçekleşen 4 yarışın sonunda Trofe'nin sahibi 

Kulübümüzün geçmiş dönem Başkanlarından Sn. Azat 

Baykal ve ekibi oldu, 2.'liği ise eski Komodorlarımızdan 

Sn. Ali Doğaner ve ekibi aldı.

MYK YARIŞLARI

28 marmara yelken kulübü/yarışlar

BAYK İLKBAHAR SERISI 
5. AYAK - MYK EROL KAPKıN TROFESI

13-15 MAYıS



29 marmara yelken kulübü/yarışlar

MYK YARIŞLARI

MYK KUPASı 
BURHAN SARıOĞLU ÖZEL ÖDÜLÜ

04-05 HAZIRAN

4 - 5 Haziran tarihlerinde Marmara Yelken Kulübü Kupası ve 

rahmetli kulübümüzün eski Başkanlarından Burhan Sarıoğlu’nun 

anısına yapıldı. Ödül törenine Burhan Başkanımızın ailesi, dostları 

da katılarak dereceye giren sporculara özel ödülleri takdim ettiler. . 



MYK KURUCULAR KUPASı
30-31 TEMMUZ

CEMIL PARMAN ÖZEL ÖDÜLÜ

MYK YARIŞLARI

30 marmara yelken kulübü/yarışlar

30 - 31 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Yarışa 7 

kulüpten Optimist, Laser 4.7 ve Laser Radial 

sınıflarından toplam 97 sporcu, Pirat sınıfından 4 ekip 

katıldılar.

İki gün süren yarışlarda Pirat sınıfında 3, diğer 

sınıflarda 6’şar yarış yapıldı. Yarışın ardından MYK 

Lokalinde düzenlenen törende sporcular ödüllerini 

aldılar; 



MYK – KAYA ROPES 
YARıŞı 04 EYLÜL

IOM Sınıfı Radyo Yelken yarışları 04 Eylül 2016 

Pazar günü Kaya Ropes firmasının sponsorluğunda 

Caddebostan sahilinde gerçekleştirildi. 

MYK YARIŞLARI

31 marmara yelken kulübü/yarışlar



MYK-MASS
MASS Arıtma Sistemleri sponsorluğunda ve Marmara Yelken Kulübü 

tarafından düzenlenen Kardeşlik Kupası yarışları ile 2013 yılından beri 

her yıl onlarca yelkensever ortak heyecana start veriyor.

15 - 16 EKIM TARIHLERINDEGERÇEKLEŞEN MYK - MASS KARDEŞLIK KUPASı YARıŞıMıZıN ILK GÜNÜ 
İSTANBUL BOĞAZı’NDA IKINCI GÜNÜ CADDEBOSTAN-ADALAR PARKURUNDA DÜZENLENDI. YARıŞTA IRC 
0-1-2-3-4 VE DESTEK SıNıflARıNDAN TOPLAM 37 TEKNE START ALDı.  AYNı ZAMANDA BIR SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESI OLAN MYK - MASS KARDEŞLIK KUPASı YARıŞıNDA TEKNE KAYıTLARıNDAN ELDE 
EDILEN GELIRIN TAMAMı ÇOCUK BÖBREK VAKFıNA BAĞıŞLANDı.

32 marmara yelken kulübü/yarışlar

MYK YARIŞLARI

BOĞAZ/MARMARA YARIŞI 2016



15 – 16 Ekim tarihlerinde İstanbul Boğazı’nda ve Caddebostan 

açıklarında düzenlenen Kardeşlik Kupası – Boğaz / Marmara Yarışları ile 

tüm yelken tutkunları bir araya geldi.  Her tip yelkenli teknenin 

katılımına açık olan yarışta yüksek katılımla Boğaz’ın ve Marmara 

Denizi’nin sularında kıyasıya mücadele gerçekleşti. Yarış boyunca 2 özel 

kurtarma botuyla acil yardım ve can kurtarma hizmeti verdi.

33 marmara yelken kulübü/yarışlar

MYK YARIŞLARI



MYK YARIŞLARI

34 marmara yelken kulübü/yarışlar

BOĞAZ/MARMARA YARIŞI 2016



MYK YARIŞLARI

35 marmara yelken kulübü/yarışlar

BOĞAZ/MARMARA YARIŞI 2016



KATILDIĞIMIZ YURT DIŞI ve MİLLİ TAKIM YARIŞLARI

04 - 08 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlendi. Bu yarış aynı zamanda 

2017 yılında aynı yerde düzenlenecek olan Optimist Avrupa Şampiyonası’nın 

deneme organizasyonuydu. Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve 

Türkiye’den Optimist sınıfında toplam 128 sporcu mücadele etti. İclal Doğa Demirel genel klasmanda 

5. oldu ve kızlar klasmanında 1’lik ödülü aldı. Junior erkek klasmanında yarışan sporcumuz Kerem Akça 

3.’lük ödüllünü aldı. Gürkan Arsan 4., Arda Çavuşoğlu ise yarışı 22. sırada tamamladı.

INTERNATIONAL 
PORT BOURGAS REGATTA

04-08 MAYıS

36 marmara yelken kulübü/yarışlar

OPTIMIST AVRUPA  
ŞAMPIYONASı 15-22 TEMMUZ

15-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Crotone/ İtalya’da 

Optimist Avrupa Şampiyonası yapıldı. Yarışa 33’ü Avrupa 

ve 13’ü diğer kıtalardan, toplam 46 ülkeden 290 sporcu 

katıldı. Türkiye Milli Takımı olarak 7 sporcu ile ülkemiz 

temsil edildi. Sert hava şartlarında gerçekleşen şampiyona 

da, seçme yarışlarının ardından sadece 2 sporcumuz 

finallerde altın gurupta kaldılar. Bu sporcular, Kızlar 

kategorisinde kulübümüz sporcusu İclal Doğa Demirel ve 

erkekler kategorisinde İstanbul Yelken Kulübünden Tansu 

Erin Şarlakdı.



23-28 Ağustos 2016 tarihleri 

arasında İtalya’da gerçekleştirilen 

Optimist Avrupa Takım Yarışı 

Şampiyonasında sporcumuz İclal 

Doğa Demirel Milli takım sporcusu 

olarak yer aldı. Ülkemizi başarı ile 

temsil eden ve sporcumuz İclal Doğa 

Demirel’inde kadrosunda bulunduğu 

takımımız Avrupa 2. si olarak 

döndüler.

OPTIMIST AVRUPA TAKıM 
ŞAMPIYONASı 23-28 AĞUSTOS

KATILDIĞIMIZ YURT DIŞI ve MİLLİ TAKIM YARIŞLARI

37 marmara yelken kulübü/yarışlar

LASER RADIAL GENÇLER 
AVRUPA ŞAMPIYONASı 04 EYLÜL

07-14 Ağustos 2016 

tarihleri arasında Talin / 

Estonya'da gerçekleşen 

Laser Radial Gençler 

Avrupa Şampiyonasında 

Barsgan Dökmeci ülkemizi 

temsil etti.Toplamda 140 

sporcunun katılım 

gösterdiği yarışlarda  

Barsgan Dökmeci Altın 

Grupta 50. sırada yer aldı.



KAMPLAR VE EĞİTİMLER

38marmara yelken kulübü/eğitim ve kamplar

Sömestr Kampı
Sömestr tatilini alt yapı takımlarımızla düzenlediğimiz 
oldukça verimli kamplarla geçirdik. Optimist ve Laser B 
takımlarımızla birlikte C takımlarımızdan seçilen 
sporcularımız için 01 - 05 Şubat tarihleri arasında 
Gökova Yelken Kulübü’nde antrenman kampı 
düzenlendi. Optimist ve Laser C takımlarımızdan burada 
kalan sporcularımız için 01 - 07 Şubat tarihleri arasında 
kulübümüzde kamp gerçekleştirildi.

Gökova kampına 10 optimist, 6 laser sporcumuz 
antrenörlerimizden Seda Erdem, Orkun Öz ve Spor 
Müdürü Yardımcımız Cenk Yörük’ün gözetiminde 
katıldılar; Kulbümüzde düzenlenen kampa optimist 
sınıfından 5 sporcumuz Baş antrenörümüz ve Spor 
Müdürümüz Adriana Karamanlieva Kaya gözetiminde, 
laser sınıfından 6 sporcumuz antrenörümüz Pamircan 
Yetginer gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştirdiler.

Laser A Takımı Çeşme Antrenman Yaz Kampı 
18 - 24 Haziran tarihleri arasında 6 sporcu ile Cenk 
Yörük gözetiminde Çeşme Yelken Kulübü ev sahipliğinde 
kamp yaptı.

Bandırma Yaz Antrenman Kampı
25 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında optimist B 
takımından 4, C takımından 7 sporcunun katılımı ile 
gerçekleşti.

Optimist A Takımı Bandırma Antrenman Kampı
12 - 18 Temmuz tarihleri arasında Bandırma Yelken 
Kulübü’nde Optimist A Takımı antrenman kampı 
düzenledik. Kampta Spor Müdürümüz ve Baş 
Antrenörümüz Adriana Kaya’nın gözetiminde 8 
sporcumuz çalıştı. 

Sinop Yaz Antrenman Kampı
6 - 12 Temmuz tarihleri arasında Sinop’ta antrenörümüz 
Orkun Öz gözetiminde düzenlenen kampa Laser B-C 
takımımızdan 7 sporcumuz katıldı.

Optimist A Takımı Bodrum Antrenman Kampı
29 Ağustos - 3 Eylül Tarihleri arasında Bodrum 
Boğaziçi’nde optimist A takımımız Spor Müdürümüz 
Adriana Kaya‘nın gözetiminde Türkiye Şampiyonası 
hazırlık kampı yaptı.

Laser A Takımı 2.  Çeşme Kampı
29 Ağustos - 3 Eylül Tarihleri arasında Çeşme’de Laser A 
takımımız Türkiye Şampiyonası hazırlık kampı yaptı. 
Kampa 6 sporcumuz Cenk Yörük gözetiminde katıldı.

 
KAMPLAR VE EĞITIMLER



KAMPLAR VE EĞİTİMLER

39marmara yelken kulübü/eğitim ve kamplar

TYF MILLI TAKıM ADAY KAMPLARı

27 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde 
Optimist ve Optimist Junior Milli 
Takım Aday Kampına sporcumuz 
İ. Doğa Demirel katıldı.

28 Mart - 01 Nisan  tarihleri arasında 
Bitez / Bodrum’da  gerçekleşen Laser 
4.7 Junior ve Kız eğitim kampına 
sporcularımızdan Göktuğ Gültekin 
ve Zeynep Berin Göl;

06 - 10 Haziran 2016 tarihleri arasında 
Heybeliada  Laser Standart ve Radial Milli 
Takım Kampına sporcumuz Barsgan 
Dökmeci Radial sınıfında katıldı, Spor 
Md. Yrd. ve Laser Sınıfı Antr. Cenk Yörük 
TYF tarafından antrenör olarak 
görevlendirildi.

11 - 15 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında Heybeliada Laser 
Standart ve Radial Milli Takım 
Kampına sporcumuz Barsgan 
Dökmeci Radial sınıfında katıldı.

21 - 25 Mart 2016 tarihleri arasında 
Bitez / Bodrum’ da gerçekleşen TYF 
Laser Radial ve Standart Genç Milli 
Takım Aday Kampına 
sporcularımızdan Barsgan Dökmeci ve 
Özgür Örün katıldı.

06 - 09 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleşen Optimist Milli Takım 
Aday Kampına Sporcularımızdan 
İclal Doğa Demirel katıldı. 



KAMPLAR VE EĞİTİMLER

40marmara yelken kulübü/eğitim ve kamplar

KULÜBÜMÜZDE GERÇEKLEŞTIRILEN VE 
ANTRENÖRLERIMIZ TARAFıNDAN VERILEN  EĞITIMLER VE KURSLAR
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KAMPLAR VE EĞİTİMLER

Ücretsiz Personel, Veli ve Üye Eğitimlerimiz 
Ekim 2015’te başlayan Ücretsiz Yelken eğitimlerimizde 
bugüne kadar toplam 29 personel, üye ve sporcu velimize 
eğitim verdik.

Yetişkin Yelken Eğitimi: 
Bu sene Yetişkin Yelken eğitimi konusunda destek 
aldığımız firmayı değiştirdik ve Karya Yelken’den Aysu 
Peksağ ile sözleşme yaptık. 2015 Ekim ayında başlatmış 
olduğumuz üyelerimize ve personelimize verilen ücretsiz 
yelken eğitilerimiz de mayıs ayına kadar devam edecek.



KAMPLAR VE EĞİTİMLER
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Yaz Okulu
Okulların kapanmasıyla başlayan yelken kuslarımıza 
Optimist sınıfında 64, Laser sınıfında 28 toplam 92 
kursiyer katıldı. Bu kursiyerler arasından 9’u alt yapı 
Optimist C takımımıza seçildiler. 

Aktif Sorcularımız
Aktif sporcu sayımız toplam 54’dür. Optimist sınıfında 
toplam 31 sporcumuz; A takımımızda 10, B Takımımızda 
12 ve C takımımızda 9 olmak üzere. Laser sınıfında 
toplam 17 sporcumuz, A Takımımızda 5, B Takımımızda 
12 olmak üzere. Pirat sınıfında toplam 3 ekibimiz 6 
sporcumuz aktiftir.
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KONFERANS

14ŞUBAT 
SEVGILILER GÜNÜ

23 Ocak Cumartesi günü Antonina Turizm’in sahibi 
Sanat Tarihçi Atilla Tuna tarafından sunulan “İranda 
Kadın Olmak” konulu konferans düzenlendi. 
Geçmişten günümüze İran, İran’da kadının yeri, 
İran’ın tarihi yerleri anlatıldı.

Bu özel günü üyelerimiz her sene olduğu gibi kulübümüzde 
canlı müzik programıyla akşam yemeğinde kutladılar.

Yeni yıla moralle, motivasyonla girme maksadıyla tüm 
çalışanlarımıza 14 Ocak Perşembe akşamı yemek 
düzenledik. Çalışanlarımızla ve Yönetim Kurulu 
üyelerimizle birlikte yenen yemeğin ardından herkes 
sırayla kulüpte yaşadığı bir anısını anlattı. Enteresan, 
hoş anılar gecemize ayrı bir renk kattı.
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PERSONEL YEMEĞI



Tomurcuk Vakfı’nın işbirliği ile Zihinsel Engelli 
Kardeşlerimizin el emekleriyle yaptıkları eserlerden 
oluşan Kermesimiz yıl içinde 2 kez 01 Mayıs Pazar ve 
25 Aralık Pazar günleri düzenlendi. 

KERMES

Bu özel günün hafta içine denk gelmesi 
nedeni ile 05 Mart Cumartesi akşamı 
Grup 45’liklerin canlı müzik programıyla 
akşam yemeğinde kutlandı.  

DÜNYA KADıNLAR GÜNÜ
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HOŞGELDIN KOKTEYLI
2015 Yılında aramıza katılan üyelerimiz için 
21 Şubat Pazar akşamı Hoşgeldiniz Kokteyli düzenledik. 
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat ÖZAN’ın yaptığı açılış 
konuşmasının ardından yeni üyelerimiz takdim edilerek 
kendilerine verilen küçük armağanlarla kulüp rozetleri 
takıldı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 
Her sene olduğu gibi bu sene de bir ilköğretim 
okulundan öğrencileri kulübümüzde ağırlayarak 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
kutladık. 50. Yıl Besim Kadırgan Okulu’ndan 
öğretmenleri eşliğinde gelen öğrencilere ve 
takım sporcularımıza öğlen yemeği ikramıyla 
kutlamalarımıza başladık. Yemeğin ardından 
çocuklar DJ’imizin müzikleriyle danslar ederek 
eğlendiler. Çocuklara, Akbank’ın verdiği 
hediyeleri, İş Bankasının verdiği kitapları ve 
kulübümüzün hazırladığı hediyeleri vererek 
uğurladık. Bu sene de bazı çocukları mutlu 
edebilmenin mutluğuyla ATA’mızın armağan 
ettiği bu anlamlı günü kutladık.

23 NISAN ÇOCUK BAYRAMı
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19 Haziran Pazar günü üyelerimiz Babalarımızın bu özel 
gününü kulübümüzde Brunch’a gelerek kutladılar. 
Kulübümüzün hediye ettiği küçük armağanların 
ardından tüm üyelerimiz ve misafirleri mutlulukla 
kulübümüzden ayrıldılar.

ANNELER 
GÜNÜ

BABALAR
GÜNÜ
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Mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanan bu özel günde bu 
yıl da çok kalabalık bir katılım vardı. Yaklaşık 600 kişilik 
bir katılımla Pazar Brunch’ına Üyelerimiz sabahın erken 
saatlerinden itibaren çocuklarıyla, torunlarıyla gelerek bu 
özel günlerini kutladılar. Vesta A.Ş.’nin annelere özel 
yaptırdığı pastayı kesmek üzere en tecrübeli ve en genç 
anneler davet edilerek birlikte pastalarını kestiler. 
Kulübümüzün hediye ettiği küçük armağanların 
ardından tüm üyelerimiz ve misafirleri mutlulukla 
kulübümüzden ayrıldılar.



Kuruluşumuzun 58. Yıl dönümünü 03 Eylül 2016 Cumartesi akşamı kutladık. 
Ülkemizin durumundan dolayı sakin bir kutlama gerçekleştirdik. Kutlamamıza 
üyelerimizin dışında Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, 
diğer yelken kulübü yöneticileri ve İlçe Emniyet Müdürümüz Sn. Kenan Kurt 
katıldı. 

YıL 
KUTLAMASı
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Başkomutan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 78. Yıl Dönümünde 
ATA’mızı üyelerimiz ve misafirlerimizle 
birlikte andık. Üyelerimizin ve 
misafirlerimizin katılımıyla gerçekleşen 
törenimiz Saat 09:05’de saygı duruşunun 
ardından İstiklal Marşı ile başladı. 

Saat 10:00'a kadar devam eden kahvaltı 
ikramlarımızın ardından Em. Tümg. Sn. 
Tarık Özkut’un konuşmacı olarak 
gerçekleştirmiş olduğu fotoğraf sunumlu 
söyleşimizde konu Bilinmeyen Türkler 
(1921)’di. Amerikalı fotoğrafçı Clarence 
K.Streit'in objektifine yansıyan 
fotoğraflarla o tarihte yaşananları 
anlatan Em. Tümg. Sn. Tarık Özkut, bu 
anlamlı günde hepimizi çok 
duygulandırdı. Ardından 
Yöneticilerimizden Sn. Aydın Atalay, 
Atatürk’ün denizcilik ve yelkencilik ile 
alakalı fotoğraflarından oluşturduğu 
''Atatürk ve Deniz'' isimli sunumunu 
bizlerle paylaştı. Sn. Aydın Atalay ayrıca 
kulübümüze Atatürk ile ilgili kitaplar 
hediye etti. Bu kitaplarla bir kütüphane 
kurmamızın da ilk adımı da atılmış oldu. 

10 KASıM ATATÜRK’Ü 
ANMA TÖRENI
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Programımızın sonunda  besteci ve 
yorumcu Sn. Serap Yenici Atatürk’ün; 
en sadık dert ortağı, kuzeni ve onu 
gönülden seven Fikriye Hanım için 
yazdığı şiirinden bestelenmiş olan 
‘Ümmid-i Aşkım’ isimli şarkısını 
seslendirerek üyelerimizin ve 
misafirlerimizin beğenisine sundu.
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18 Kasım Cuma akşamı, 
Nostaljik Türkçe pop şarkıları ve Yunan 

müzikleriyle çok keyifli bir gece yaşattı.

İHSAN KAYRAL

09 Aralık Cuma akşamı kendi 
bestelerinin de yer aldığı repertuarıyla 

keyifli bir Türk Sanat Müziği gecesi yaşattı.

Bu özel gecede Yönetim Kurulu adına Başkan Sn. Vedat 
ÖZAN,  Başkan Yardımcısı Sn. Dr. Sedat SOYBAY’ın İTÜ 
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 
sürdürdüğü doktora çalışmalarını başarı ile 
tamamlayarak “Doktor” ünvanını almasını tebrik ederek, 
başarılarının devamını dileri.

2016 Yılını geride bırakarak 2017 yılına 
girişimizi, Giriş salonu ve üst salonda 
yapılan ayrı ayrı müzik programlarıyla 
üyelerimiz kulübümüzde kutladı.

YıLBAŞı KUTLAMASı

CANLı MÜZIK GECELERI
ASIYE PALU
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Devrim niteliğindeki bu sistem, toplam sahip olma maliyetini azaltırken en iyi performansı sağlıyor. Bu sistem 
ayrıca, eşi benzeri görülmemiş bir esneklik ve yepyeni bir boyutta kolaylık sunuyor. Hatta onun, kendi kendine bile 
düşündüğünü söyleyebilirsiniz. Sizleri, Flygt Concertor™ ile atık su pompalama sektöründe yepyeni bir dönemin 
kapılarını aralamaya davet ediyoruz.

Güçlü tek bir çözüm. Sınırsız olanaklar.

+90 262 677 1677 +90 312 447 6041
www.anadoluflygt.com.tr

DÜNYA’NIN AKILLI İLK ATIK SU POMPA SİSTEMİ



54 marmara yelken kulübü/röpörtaj



55 marmara yelken kulübü/röpörtaj

Röportaj

Sibel Karsan Akkaya
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Nostalji



Kaç yılında, nerede doğdunuz?

Ben Anadolu’da doğdum, babam hakimdi sık sık görev yeri 
değişiklikleri olurdu bu nedenle Ankara ve çevresinde ilçe 
ilçe dolaşırdık. Biz 5 kardeşiz beşimizin de aynı yerde 
doğduğu memleket yok. Ben Ankara doğumluyum, şimdi 
ismi Çiçekdağ olan o zaman ki ilçelerinden  Mecidiye 
denen bir ilçede doğdum. İlçemi hiç görmedim yanından 
falan geçtim ama oraya uğramadım. Doğum yılımı nazar 
değer diye korkarak söylüyorum, Türkiye’de Osmanlı 
dönemi zamanında nüfus çok geç tesis edilmiş, 2 tarih 
vardı birisine Rumi tarih diğerine Miladi tarih derler, 
Rumi tarihle Miladi tarih arasında 584 yıl fark vardır. 
Benim nüfusum Rumi tarihle 1330 buna eğer 584 ilave 
ederseniz 1914 oluyor, 2 Ekim 1914 doğumluyum.

İstanbul’a gelişiniz nasıl oldu?

Memuriyetimle, ben Bankacıydım 1958 senesinde özel bir 
bankanın Müdürü olarak İstanbul’a tayin ettiler, geldim. 
Şimdi aynı bankanın İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden 

emekliyim.

Marmara Yelken Kulübü’ne ne zaman ve nasıl üye 
oldunuz?

MYK çok saygın bir topluluğun kurduğu bir Dernektir. 
Maksadı, gayesi malum. Göztepe’de oturuyorduk, bu 
seçkin topluluğu tanıyanlardan bir arkadaşım Vedat 
Karabeyoğlu o da vefat etti geçen sene rahmeti bol olsun, o 
ağabey dedi latife olarak ağabey böyle bir kulüp kurulmuş 
ben de daha üye olmadım hadi gidelim bakalım dedi, biraz 
da kulüpçülük dernekçilik yönüm vardı galiba, vardır hala. 
Vedat ile kulübe geldik hatta bu yola girmedik de bir 
sonraki yola girdik orada Tevhide Biderman’a rasladık, 
Tevhide Hanım bu kulübün kurulmasında öncülük 
yapanların en başında gelen bir hanımefendiydi. O bize 
hemen yolu gösterdi geldik buraya ve üye olduk. Zanned-
ersem 1962 yılı olsa gerek, yanılmıyorsam, tarihler ve 
isimler hafızadan çabuk siliniyor… MYK’nün 84 numaralı 
üyesiyim. Demek ki başlarda sayılırım.

Denize inen şu yol semtin en güzel yoluydu, hiyaban gibi 
bir yoldu. Kimse demezdi ama ben hiyabana benzetirdim 
“hiyaban” ağaçlarla örtülü yol demektir Farsça, bizim 
dilimizde çok vardı öyle Farsça kelime. Yol hala direniyor 
öyle olmaya, insanlığın bütün o yıkıcılığına rağmen yine 
de direniyor. Nisan, mayıs aylarında caddeden bakarım o 
geçmişi bana hatırlatır yol, hala çok güzel... 
Evet bu suretle üye olduk. Çok samimi bir topluluktu, çok 
değerli insanlar vardı. Ve herşey kulüp için düşünülürdü. 
Münakaşalar olur, mücadeleler olurdu ama herşey kulüp 
içindi. Buraya Deli Mehmet’in kahvesi denirmiş ama 
zevkli bir yerdi, kulüp kurulunca tabi kaldırıldı. Kulüp 
giriş aidatını yükselterek mesraflarını karşılamaya çalıştı. 
1.000 liraya üye olanlar da oldu 2.000 liraya üye olanlar 
da, ben 2.000-TL’ye üye olanlar arasındayım. 
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Kulüp Yönetiminde yer aldınız mı?

Marmara Yelken Kulübü’nde Denetçi ve Disiplin Kurulu 
Başkanı oldum.

Deli Mehmet’den burası alındıktan sonra hemen yelken 
sporunun yanında yüzmeyi sevenler için de plaj haline 
getirildi. Soyunma kabinleri yapıldı kadınlar-erkekler, 
sabahleyin bile kulübe gelenler denize girenler olurdu ben 
de geldim birkaç kere girdim. deniz o vakitler temiz, güzel 
ve güvenle girebiliyorsunuz, çocuklarınızı da gönderebili-
yorsunuz güvenle, herkes sahip çocuklarınıza yani 
kulübün çocukları, çok kaldın denizden çık, artık şuraya 
gitme bunu yapma deniyordu. Emniyetle güvenle 
çocuklarınızı yalnız bile gönderebileceğiniz bir samimiyet 
yuvası oldu burası. Çok güvenli bir yerdi, yine de öyle 
muhakkak. 

O vakitler herşey kulüp içindi, mücadele edilirdi ben daha 
iyi idare edeceğim diye, başka bir gaye güdülmezdi. Gayet 
güzel kulüpçülük hayatımız vardı burada bir Marmara 
Yelken Kulübü ailesiydik, yani herşey kulüp içindi.

Bu arada bir hotgamlığımız tuttu, o güzel yolun ucu denize 
açıktı. Yabancı gözlerden rahatsızlık duyuyorduk, duvar 
örerek yolu denize kapattık, haksızdık ama kendimizi 
güçlü görüyorduk. Bir zaman sonra bir Belediye Başkanı 
kalabalığın hoşuna gidecek sözlerle duvarı yıktı. Tabii 
güçlüydü ve de haklı.

Üye olduğunuz tarihten bu yana nasıl değişiklikler 
oldu, dün nasıldı bugün nasıl?

Dediğin gibi mücadeler oldu üyelik, başkanlık ama hepsi 
kulüp içindi. Burası kiralıktı, Mehmet Efendi’den sonra 
sahibi Abdülkadir Bey’di galiba zanediyorum dediğim gibi 
isimler ve tarihler siliniyor, yauv satacakmış adam ne 
yapalım alalımmı gibi şeyler konuşuluyor ama yok canım 
satmaz, o satmaz söyler ama satmaz falan diye 
geçiştirirken bir gün satın alan birisi geldi bize ben satın 
aldım burayı çıkın dedi. O vakit aklımız başımıza geldi ve 
para toplayalım alalım birşeyler yapalım dedik. Kimse bu 
söze itimat edip para toplayamıyor, toplanamıyor para 
yani. Çok da güvenilir ve saygın arkadaşlarımız var, 
ağabeylerimiz var, nihayetinde kulüp üyesi olarak satın 
alamayacağımızı anladık ve bir şirket kurmayı düşündük 
ve MYK’ne izafeten spor tesisi yapmak üzere Sporturist 
A.Ş.’ni kurduk. Çok saygın biri olan başta Cemil Parman 
olmak üzere ve böyle saygın kişler bir araya gelerek şirket 
kurmayı kararlaştırdılar. İlk defa kurucu 11-18 kişi gelin 
şirket kuralım ve burayı satın alalım diyerek para 
talebinde bulundu, iştirak ettik. Şirket tabiri tabii bir 
güven unsuru daha oldu ve o kişilere şirkete hissedar 
olmak üzere para yatırdık ve 750.000 liraya burası satın 
alındı masrafıyla beraber 800.000 lira. Duyduğumuza göre 
satın alan adam tamamını zaten 800.000 liraya almış yani 
kendisine arsası bedavaya kaldı. Büyük bir arsaydı 

arkamızdaki apartmanın da payı buraya dahildi, yarısını  
denize olan kısmını bize bu fiyata sattı ve şirket aldı, şirket 
mal sahibi oldu ve kulübe kiraya verdi. Bu suretle bir 
şirket, kulüp tesisi meydana geldi. O şirkette görev aldım, 
görev aldınız mı diye sordunuz şirkette görev aldım. 

O şirket kurulduğu zaman kulübün üyesi 800 kadardı 
hepsi de iştirak etti fakat 800 kişiyi bir araya getirip 
şirketi yönetmek o kadar kolay olmuyordu, hala daha 
olmuyor. O arkadaşlar şirketi yürütürken hisseniz var ama 
sözde bir hisse, bir hoşnutsuzluk doğar gibi oldu işte hisse 
senetlerimizi alalım şirketi hüviyeti tam manasıyla 
meydana çıksın gibi biçimsizlikler hissedilir gibi oldu o 
arkadaşlar da tesisi imar etmek, yani kulüp adına uygun 
bir bina meydana getirmek için çalışmışlar. Proje yarışması 
açmışlar binanın yapılması için ve şimdiki proje kazanmış. 
Bu gördüğünüz bina ahşap mimarinin güzel bir örneği 
hala ahşap hüviyetini koruyor. 

Şirket işini halledelim şeklinde bazı sözler ortaya çıkınca 
şirket Genel Kurulu o saygın insanların kurduğu kuruldu, 
burada hiçbir zaman kötü bir niyet yok hiç ama, insanlar 
verdiği paranın peşine düşünüyolar.  O vakit o arkadaşlara 
karşı bir direnç doğdu ve yeni bir Yönetim Kurulu kurul-
sun istendi. Eski yani ilk yönetim kurulunda olan üyeler 
kurucu üyelerdi Sayın Cemil Parman, Mithat Oranos, 
Necmettin Komili gibi tüm isimler hatırımda yok. 
Rahmetli Mithat Oranos bu kulübün çok büyük yükünü 
kaldırdı, çok hizmetleri oldu Allah rahmet eylesin... Yeni 
bir Genel Kurul yapılacaktı beni de yönetim kuruluna 
aldılar, şirketin kurucu üyelerinden sonra 2. Yönetim 
Kuruluna ben de girdim ve Başkan yaptılar. Başkanlıkta 
ilk işim rahatsızlığı gidermek için geçisi hisse senedi 
yapmak oldu. Geçici hisse senedi ile herkese verdiğin 
paranın bedeli alın hissenizi diye verdim. Esas hisse senedi 
basmanın yasal kuralları var. Bu tabii o rahatsızlığı 
giderdi. Ama elimizde, kucağımızda bir büyük proje 
bulduk, 20.000 lira para verilmiş bu projeye hem de kabul 
edilmiş ve binanın yapılması lazım, proje mimarı soruyor 
ne yapacaksınız diyerekten. Çok iyi bir müteahhid bulduk, 



yeni Yönetim Kurulunda Doğan Torunoğlu vardı, Vedat 
Karabeyoğlu vardı mimardı, Ahmet Arpat vardı mimardı 
çok güvenilir arkadaşlardı. Çok iyi bir müteahhide verdik 
biz mecburduk çünkü proje yapılmış ve 20.000 lira da 
para ödenmişti. Öyleydi böyleydi derken temeli attık işe 
başladık, yürütürken tabi paramızın kafi gelmeyeceğini 
gördük ve bu iş para ile yürümez dedik. Sermaye 
arttırımına gidelim istedik kabul görmedi, bir genel kurula 
gittiler. Bunu güvensizlik meselesi yaptık istifa ettik. 
Bunun üzerine tabi yeni bir genel kurul daha yapıldı, 
gündemde seçim ve sermaye arttırımı vardı. Bizim de 
teklifimiz olduğu için gittim, kabul oyu verdim, biraz da 
hayretle karşıladılar. Benim bir hırsla hayır dememi mi 
beklediler bilemiyorum böyle bir şey de yoktur çünkü çok 
samimi bir topluluktuk. Güzel bir şekilde şirketi yeni 
yönetime devrettik ve 
sermaye arttırımını da 
kabul ettik ve yeni yöne-
tim kuruldu. Şirketin 
kurucu başkanlığından 
sonra ilk Başkan bendim. 

Buranın temelini ben 
attım, kurban kestirdi 
arkadaşlar resim falan 
çektirmedim öyle işlere 
düşkün bir insan değilim. 
Mesleğim bu gibi işlere 
zaman ayıramayacak kadar 
çok ağırdı ona rağmen 
aman bunu başaralım 
güzel bir şey meydana 
gelsin diye çok çalıştık. 
Çocuklarım karşıda 
okuyordu biz de karşıya 
taşınmıştık ona rağmen 
karşıdan buraya gelir gece 
saat 23.00’e kadar toplantı yapardık, yani bazı 
fedekarlıklarımız hep kulüp için oldu. Kulüp uzun müddet 
burada bu şekilde yürüdü. Mücadeleler oldu, ben daha iyi 
yürüteceğim, ben daha iyi hizmet vereceğim diye yapıldı 
bütün bunlar. Başka türlü yorumlamam mümkün değil. 

Ama bugün üzülerek söylemeliyim ki MYK denize veda 
etti, yol geçince deniz bitince MYK’nün denizi uzaklaştı. 
Kulüp esasında yelken kulübü, yelkenci yetiştirecek, 
yarışlarda bir ön alacak, hakikaten bunu arzu ediyorum. 
Kulübümün esas gayesi olan yelkenciliği geliştirmekte 
önde olmasını arzu ediyorum kulübünü seven biri olarak. 

Yıllar sonra tekrar seçilerek Yönetim Kuruluna girdim ama 
Başkan olmayı kabul etmedim Başkan Yardımcısı oldum. 
Kulüp kiracı, şirket mal sahibi yürütüyoruz bu işi. Şirket 
kurulduktan sonra dediğim gibi herşey kulüp için 
olduğundan, bir müdür vardı iki tarafın da müdürüydü 
uzun müddet, kasaların bir arada olduğu zaman da oldu 

kulübün parası şirketin parası öyle ayrılık gayrılık olmadı. 
Kulüp mutfağı kendisi işletti, bir komisi vardı Ercan vefat 
etmiş Allah rahmet eylesin çok iyi bir insandı o aşağıda 
büfe işletirdi, çocuklarımız serbestçe yer içer akşamüstü de 
biz hesabı görürdük. Çocuklara çok fazla içiyorsun derdi 
mesela bana ağabey çocuklar yarım bırakıyorlar gidiyorlar 
yazık derdi, bu kadar temiz bir çocuktu kendi kazanacak 
halbuki. Sonra Ercan işletmeci oldu buraya, uzun müddet 
mutfağı işletti sonra işletemez hale geldi. Onu da aştı 
zaten, artık bir kulüp mutfağı işletmek onu aştı haksızlığa 
da uğradı zannedersem,  o vakitler bir aralık şirketle kulüp 
arasında kiralar için sorun çıktı, şirket arttırmak istiyor 
kirayı, kulüp kirayı fazla görüyor ama dediğim gibi hep 
kulüp için gene. O anda Ercan’a da haksızlıklar oldu 
işletemedi kapandı gibi durumlar oldu ve en nihayetinde 

adam kaçtı galiba ben çekilmiştim o sıralar 
yönetimden. Şirketle kulüp arasındaki bu 
durumda görünmeyen hizmetlerim oldu. Yani 
işi ayyuka çıkarmadan bitirmeyi sağlamaya 
çalıştım kısmen başarılı da oldum, kısmen. 
Çünkü ihtirası olanlar fazlaydı hem kulüpte 
hem şirkette. Yani hem kulüpte ben olacağım 
daha iyi hizmet vereceğim, hem şirkette ben 
daha güzel yaparım gibi direnişler oldu ben 
onun arasında görünmeyen hizmetler verdim. 
Çümkü herşey Kulüp içindi o bir deyim 
HERŞEY KULÜP İÇİN.. bir deyim. 

İlk kurulduğu yıllar başka güzeldi, yazın saat 
18:00’de mesai bitince çalışanlar gelir hemen 
denize girmek için toplanır, üyeler bir araya 
gelir güzel sohbetler olurdu. Bunlar arasında 
hep çok saygı değer dostlarımız, üstadlarımız, 
büyüklerimiz olurdu. Zevkle dinler konuşur hep 
beraber denize atlar dinlenir aynı zamanda 
sohbet eder ayrılırdık. O bulunmaz bir keyifti, 
mayolu olarak oturmak koşa koşa denize girmek 

çıkmak, güzel yoldan yürüyerek ayrılmak başka bir keyifti. 
Kulüp var, hep var olacak, yaşayacak, arzularım belki 
benden sonra eskisi gibi benim istediğim gibi olacak o 
zaman. Orda da mutlu olabilirim, o hayatta da mutlu 
olabilirim.

Sayın Başkana, kulübü ayakta tuttuğu, yelkencilerimizin 
yelkenlerini Marmara rüzgarıyla doldurmalarına özen 
gönsterdiği için Denizler kadar teşekkürler,

Ama sorunuzu cevapsız bırakmamak için söylüyorum, o 
eski yılları düşündükçe yüreğimde bir tepki doğuyor. 
Şimdi kulüp ismiyle yaşayan bir kulüp, mutfağı kerkese 
açık bir içkili lokanta. Suçlumu? HEPİMİZ…

Düzenleyenin Notu: Son kontrolleriyle tam istediği, 
söylediği şekile hiçbir değişiklik yapılmadan kaleme 
alınmıştır.
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Bu kulüp fikrinin doğması 1956-57 senelerine kadar 
gider. O zamanlar rahmetli Celal Ülken benim ilk 
okuldan sınıf arkadaşımdı, birkaç sene önce ne yazık ki 
kaybettik kendisini. O, kardeşi Mahire Ülken ve birkaç 
arkadaş daha toplanıp mütevazi bir odada deniz işleriyle 
uğraşırdık. Ama bu civarda böyle yelken yapacak bir 
imkan yoktu. O zamanlar Celal İstanbul Yelken’de 
yarışıyordu. Sonra burada Tevhide Hanım ve Faruk 
ağabeyi, Faruk Birgen bizim komodorumuzdu, o zamanlar 
bir araya gelip biran evvel burayı bir kulüp şekline 
sokalım dedik. Derken yine sınıf arkadaşlarımızdan 
Mustafa Güldü vardı, Mustafa Güldü’nün babası, Mithat 
ağabeyi Mithat Oranos iştirak etti. Mecit vardı, Ata 
Sakmar vardı o da babası vasıtasıyla iştirak etti. Böylece 
biz 10 kişilik bir grup toplandık. Ve bu 10 kişilik grup 
küçük bir odada, kimimiz yatağın köşesine ilişerek, 
kimimiz yerde oturarak toplantılar yapıp kulüp kurma 
olayını hallettik. Bu olayların haricinde kulübün federe 
olması 1958 senelerini buldu. O zamanlar hiç teknemiz 
yoktu. İşte kulüp kuruluyor derken federasyon bize 3 
tane miyadı dolmuş Snayp verdi. Biz tabi artık gökten 
nimet yağmış gibi bunlara dört elle sarıldık. Bunları 
mümkün olduğu kadar adam edip bunlarla yarışlara 
girmeye başladık. Biranlık bir fikir üzerine şimdiki kulüp 

binasının yerine derme çatma bir kulübe yaptık 3 
metreye 8 metre gibi bir oda. Tek sıra halinde otururduk. 
İskele rıhtım için kendimiz kum taşıyarak onları inşa 
ettik.

Derken seneler geçti ondan sonra şirket kuruldu…

O zamanlar derneklere bakan gayrimenkuller, varlıkları 

derneğin kapatılması halinde Kızılay’a veya herhangi bir 
yere mal ediliyordu. Burası çok değerli bir yer olduğu için 
bir şirket kurulmasına o günkü dernek yöneticileri ve 
üyeleri karar verdileri ve Sporturist Su Sporları ve 
Turizm Ticaret A.Ş.’ni kurdular. Arsayı alırken 500.000 
liraydı zannediyorum toplayıp o parayı veremedik. Bir 
mütahit çıktı bu parayı o verdi. Bugü sahip olduğumuz 
arsa ile arkadaki apartmanların bulunduğu arsayı satın 
aldı. Sonra bizim aklımız başımıza geldi. Biraz geç de olsa 
arsanın yarısını bize teklif edilen bedelin bir kısmıyla 
satın aldık ve şirkete mal ettik. Marmara Yelken Kulübü 
Derneği üyeleriyle şirketin ortakları aynı kişilerdi. Birisi 
mal sahibi gözüküyor, birisi dernek üyesi gözüküyor. 
Senelerce bu böyle gitti. Şirket başkanı, dernek başkanı 
bir uyum içinde çalıştılar ve çalıştık. MYK Derneği 
başkanlığını 6 sene kadar yaptım. 4 Sene de şirket 
başkanlığı yaptım. Çünkü ikisi de benim ikisi de bizim 
malımızdır.
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TUĞRUL ETIK
KULÜP fiKRININ DOĞMASı

HÜSEYIN DOĞANER
ARSAMıZıN ALıNMASı HAKKıNDA



Mülke sahip olmanın yolu bulunmuştur. Ancak bir kaygı 
daha vardı. O zamanın siyasi şartları derneklerin sahibi 
olduğu mülkleri muhafaza etmesine pek uygun değildir. 
Birçok dernek kapatılmış ve mülklerine el konumuştur. O 
dönemde ve hiçbir zaman MYK’nün amaç ve hedefleri 
siyasi bir nitelk taşımasa da kurucular ve o dönem 
yöneticileri gelecek günlerde yaşanabilecekleri sanki 
önceden sezmişlerdir. Nitekim 1980 yılında derneklerin 
yaşadıları bu şüphelerinde ne kadar haklı olduklarını 
kanıtlmıştır. 

İşte “SPORTURİST SU SPORLARI VE TURİZM TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ” bu sebeple doğmuştur. Amaç dernek 
sosyal tesisinin mülkiyetinin dernekten bağımsız bir 
tüzel kişilik uhdesinde olması ve dernek üyelerinin aynı 
zamanda şirket hissedarı olmasının sağlanmasıdır. Bu 
hedefe de ulaşılır. Kulüp üyesi ve o zaman mali ve ticari 
konularda uzman olan üyeler bu planı başarı ile uygular-
lar. Sporurist A.Ş.’nin kulüp üyesi kurucularını da burada 
minnetle anıyoruz.

1. Ahmet Şeci Edin
2. Doğan Şevket Torunoğlu
3. İsmail Fuat Aydemir
4. İsmet Başak
5. Mehmet Cemil Parman
6. Mehmet Muvaffak Özbudun
7. Mahmet Nezihi Yalıbeyi
8. Necmettin Komili
9. Saim Samim Kor
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sporturist su sporlari ve turizm ticaret anonim şirketi

ŞIRKET KURULUŞU

CEMIL PARMAN SAMIM KOR

NECMETTIN KOMILI A. ŞECI EDIN İSMAIL FUAT AYDEMIR İSMET BAŞAK

NEZIHI YALıBEYI DOĞAN TORUNOĞLU M. MUVAAK ÖZBUDUN

SPORTURIST SU SPORLARI VE TURIZM TICARET ANONIM ŞIRKETI
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Üyelerimiz

YENI ÜYELERIMIZ

Ayten Akseki

Neylan Kemaloğlu Ahmet Kaan Dumlu Barsgan Dökmeci Rıdvan Memiş

Yusuf Varol Arıkal Mehmet Metin Hekimoğlu Doğan Yeşin Celile Fisun Özserezli

Barlas Atilla Abdi Serhan Şakar Ali Yılmaz Gürkan Hüdayi Özkan

Burçin Kandemir Gülbeyaz Yenidünya Y. Kerem Taştaban
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Üyelerimiz

YENI ÜYELERIMIZ

Adil Selçuk Balkaya Orhan Özhan Gönül Özzeybek İzlem Yazan

EVLAT ÜYELERIMIZ

Eda Soybay Ali Soybay Ali Alp Tamer
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Üyelerimiz

VEFAT EDEN ÜYELERIMIZ

A. Sevim Yönder

Burhan Sarıoğlu Melih Esin Kasım Zenel Şemsettin Güner

Turgut Bakanoğlu Şefkat Develioğlu

Celalettin Başaran

Hasan Merzeci

Ayten Özbudun

Binnaz Özen Doğan Torunoğlu Ercan Ayan



serbest bırak, tıpkı “sıfır” ya da “bir” gibi. Belki de düaliz-
min en sıra dışı örneği.
Bilgisayar gibidir, her işi ikili kod ile yapabilirsiniz
Yelkenli kullanmak bilgisayar kullanmak gibi; sistematik 
düşünmeyi ve disiplinli hareket etmeyi gerektiriyor. Bu 
yüzden eğitim gemilerine “dry” diyorlar, yani “kuru”. 
Türkçesi “içki yok”... 
Hoş olsa ne olacak, içmek için zaman da yok. Çünkü 
yapacak iş bir o kadar çookkk...
Bir hafta geçireceğimiz ve 400-450 deniz mili kat 
edeceğimiz Christian Radich, gördüğümüz yolcu gemile-
rinden ve bildiğimiz yelkenli teknelerden tümüyle farklı. 
Her şeyden önce oto-pilot yok! 
Gemi 14 yaşından itibaren kız-erkek herkesi mürettebat 
kabul ediyor! Yaklaşık 40 mürettebat ile yola çıkan ve 
toplam 62 deneyimli denizci ile benim gibi denizci 
adayının olduğu koca yelkenlideki en küçüğümüz 16-17 
yaşlarında bir delikanlıydı. En büyüğümüz ise yaşından 
bir türlü emin olamadığım 80’ine merdiven dayamış 
ancak serenlere herkesten daha iyi tırmanan bir 
Norveçliydi. Bu kozmopolit grup birlikte yiyor, birlikte 
yatıyordu yatakların gündüz oturma yeri olduğu o 
yemekhanede ve hamaklar ile takviye edilen 
yatakhanede.
Dümen başında olmazsa olmaz
Öncelikle “yolcu” yok “mürettebat” var. “Kamara yok, 
kapalı tek bir ortak alan var ki burası yemek 
zamanlarında yemekhabe istirahat saatlerinde yatakhane, 
diğer zamanlarda oturma salonu oluyor. Oturma 
dediğime bakmayın, gemide herkesin 4’er saatlik 2 
vardiyada görevi var. Benimki sabah 8 öğle 12 ile akşam 
8 (20:00) gece 12 (00:00) arasıydı. Gün içinde 8 saatlik 
uyuma süremiz vardı, diğer 8 saat ise tuvalete gitme 
dışında eğitim ve derslere ayrılmıştı.

Vardiyanın sonunda diğer grup ile karşılıklı sıraya 
dizilmemiz, isimlerimiz okunarak yoklama yapılmasını 
beklememiz, başta dümen olmak üzere gözcü ve güvenlik 
görevlerini yapanların birbirlerine devretmelerini 
beklememiz gerektiğini de bir çırpıda öğreniverdik. 
Bu ritüel günde 2 kez bizim grubumuz için, gemi genel-
inde ise günde 6 kez tekrar edecekti. Sonraki günlerde 
“işimiz var valla” demedik, hakkını vermek için daha bir 
can-ı gönülden halatlara asıldık.
Günlük düzen de alışılandan farklı olma konusunda 
payını aldı doğal olarak. Tam olarak 80 yıldır denizlerde 
olan Christian Radich’te sürekli çalışan bir grup mürette-
bat olduğu gibi bir grup da sürekli uyuyor. 
Uyandırmamak için herkes parmaklarının uçlarında, 
kolay olmuyor haliyle. 
Bir asırdan fazla zaman geçti ve biz başardık
“Bunu başardık” demiştim! Evet, başardık... Yaşları 22 ile 
60 arasında değişen, 12’si kadın 21 kişiydik. Kızlarıyla 
gelen babalar, evlatları ile ailecek katılanlar ve çiftler hep 
bir aradaydık...
Türk bayrağını önce Delfzijl’de, dünyanın dört bir 
tarafından gelen dev yelkenli gemilerin büyük buluşması 
olan Tall Ship Festival’inde dalgalandırdık. Sonra da 
Antwerp’de dünyanın en önemli dev yelkenli gemiler 
yarışı olan Tall Ship Races 2016’da ülkemizi temsil ettik. 
Unutturulan, unutulmaya mahkum edilen pek çok 
değerimizden biri de denizcilik! Denizin sunduğu bu 
güzelliği Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir’in Aganta 
Burina Burinata isimli eserinde yakalamak mümkün. 
Bizler okuduk, biliyoruz ya okumayanlar? İşte onlar 
bilmiyor!
Denizi, denize açılmayan bilmiyor. Lions’u da Lion 
olmayanlar bilmiyor. Oysa birini anlatırken diğerine 
yollamalar, diğerinden bahsederken gelen esintiler 
birbirine çok benziyor.
Birine Başkan kaptanlık yapıyor, diğerine Kaptan 
başkanlık yapıyor.
Yelkenlide Başkan, kulüpte de Kaptan olmak işten bile 
değil hatta işin ta kendisi...

    Hakan Türkkuşu
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80 yıllık bir Norveç Okul gemisi ile Hollanda’nın kuzey-
indeki liman kenti Delfzijl’de buluşup, deneyimli 
denizcileri bile titreten Kuzey Denizi’ne açılmak ve 
Belçika’nın en büyük limanı Antwerp’e kadar yelken 
yapmak bana bu benzerlikleri çağrıştırdı.
Bu yıolculuğa saatte 50 Knots (yaklaşık saatte 95 km) 
hızla esen rüzgar, günler ve geceler boyunca teknenin 
gövdesini döven ve zaman zaman da içine dolan azgın 
dalgalar ile karşılaşacağımızı aklımıza bile getirmeden 
yola çıktık
 “Tall ships nedir?” sorusuna verilecek en kestirme yanıt, 
“baba yelkenliler” olacaktır. Büyüktürler… Birden fazla 
direkleri vardır, ekseriyetle 3 direklidirler. 
- 1902 yapımı Thomas W Lawson, 7 direkli tek teknedir
- SS Great Eastern ve Wyoming 6’şar direklidir
- Toplam 14 adet 5 direkli tekne denizlerdedir. 

Hemen hepsi dörtgen formda çok sayıda yelkenle 
donatılmışlardır.
Geçmişte savaştan ticarete her alanda varlarken günü-
müzde sadece eğitim amaçlı kullanılmaktadır.

Son kabasorta arma; Nüvid-i Fütuh
K’are yelkenli son okul gemimiz (Zafer Vaadi) Nüvid-i 
Fütuh son seyrini 1908’de yaptı. 
Biz de aradan geçen yüz küsur yıldan sonra bu yaşlı kızın 
anısını canlandırmak, mürettebatını anmak için 
kareyelken donanımlı bir teknedeki en büyük mürettebat 
olma hedefi ile yol çıktık.
Bu seyir Türk denizciliği açısından bir vazifenin yerine 
getirilmesidir...
Tamı tamına 429 deniz millik, yani yaklaşık 800 kilome-
trelik yolu sadece “heyecan” olsun diye kat etmedik 

YELKENLIDE BAŞKAN,
KULÜPTE KAPTAN

Denizcilik ile Lions’un “en önemli” ortak paydası uluslararası’lık… İkinci ortak payda 
ise karşılık beklememek… Üçüncü ve “olmazsa olmaz” ise takım çalışmasıdır… Ekibi 
olmayan bir Başkan, mürettebatı olmayan bir Kaptan ne yapabilir? Ne kadar başarılı 
olabilir?Ama biz yine de Başkan’a bakarız, Kaptan’a bakarız…

elbette. Bir amacımız vardı, hedefimiz en başından 
belliydi.
Üç tarafı denizler ile çevrili ülkemizde derinliği bir 
metreyi geçmeyen sularda yaşanan boğulma olaylarının 
çokluğu, yitip gidenlerin canların her biri bizlerin su ile 
barışık olmadığının birer göstergesi. Utanmamız gereken 
bir durum aslında... 
Seyrimizi Osmanlı Donanması’ndaki son kabasorta arma 
(kare yelkenli) okul gemisi olan Nüvid-i Fütuh’a, öğrenci 
ve usta denizcilerine bir anlamda da eğitimcilerine 
adadık. Amacımız aradan geçen bir asırdan sonra, tam 
olarak 108 yılı geride bıraktıktan sonra kare yelkenli bir 
teknede en büyük Türk mürettebatı bir araya getirmek, 
Türk bayrağımızı dalgalandırmaktı. 
Bunu başardık...

Kuzey Denizi zordu, hatta düşündüğümüzden de 
zordu
İlk gün müthiş gel-git’lerin yaşandığı Delfzijl 
Limanı’ndan kılavuz kaptan eşliğinde çıktık ve derinliği 
1-2 metre civarında olan sığlık içindeki kanalı kullanarak 
bize bekleyen Kuzey Denizi’ne ulaştık. Rüzgarın 
şişireceği bembeyaz yelkenlerimiz ile sakin sakin yol 
almanın önce direklere tırmanmamızı sonra da serenlere 
geçmemizi gerektirdiğini öğrendik. Yelkenleri 
bağlarından kurtarınca işimizin bittiğini sanıyorduk ki 
yelkenliyi resimlerdeki hale getirmenin ellerimizi epey 
hırpalayan halatları çekmeye bağlı olduğunu kısa sürede 
keşfettik. “Bir kilo yelken mı ağır, bir kilo demir mi?” 
sorusuna “yelken” diyecek kıvama gelmemiz en fazla bir 
saatimizi aldı.
Akşama doğru deniz bize hoş geldin dedi. Sabaha karşı 
rüzgarın şiddeti arttı, o gece vardiyası olanlar özene 
bezene açtığımız yelkenlerin bir kısmını topladılar. 

Dalgalar coşmaya, toplamda 73 metre olan koca tekneyi 
alışık olmayanı ürkütecek sertlikte sallamaya başlamıştı. 
Süre uzadıkça en sağlam olanlarımız bile hırpalanmaya 
başladı, geminin profesyonel mürettebatından da bu 
hırpalanmadan payını alanlar oldu. Denize sarkmamamız 
ve tuvaletleri kullanmamız rica edildi! 
Ertesi gün hepimiz kendimizi biraz toparladıktan sonra 
gece boyunca suyun altına batıp çıkan, her seferinde de 
lombozu kaplayan dalgaları konu alan video kaydım 
büyük sükse yaptı. 

Bayram temizliği de yaptık…
Ertesi gün geminin adam akıllı bir temizlenmesi gerektiği 
gerçeği ile yüzleştik. Birbirinden lezzetli yiyecekler ile 
bezeli açık büfe olan yemek düzeninin hakkını 
verdiğimiz ölçüde temizlenecek atığın çokluğu karşısında 
şaşırmadık desem yalan olur. 
Yelkenli gemilerin temizliği de başkaymış. Tam 
paçalarımızı sıvayıp ayakkabılarımızı çıkartmaya hamle 
etmiştik ki sandalet ve çıplak ayak ile temizlik 
yapılamayacağı uyarı geldi. Tam olarak içeriğini 
anlamamış olsam da temizlikte kullanacağımız suda 
kimyasallar vardı ve tene değmemesi gerekiyordu. 
Önce kova koca ilaçlı sular güverteye döküldü, tahtaların 
ve kenar köşe her yerin arınmasından sonra elimizde 
paspaslar ile kalanı da hallettik. 
Bir taşla iki kuş vurduk, hem gemiyi istenmeyen 
atıklardan kurtardık hem de dipli bucaklı bir bayram 
temizliği yapmış olduk. 

Her şey ama her şey hem büyüktür, hem de çoktur
Dile kolay “tam arma” Christian Radich’te 3 direk, toplam 
27 yelken, yelkenleri açmak ve toplamak için iki yönlü 
komut uygulanan ve kilometrelerce uzunlukta 200 kadar 
halat var. 
Bu hali ile yelkenli bir bilgisayarı andırıyor. Çek ya da 



serbest bırak, tıpkı “sıfır” ya da “bir” gibi. Belki de düaliz-
min en sıra dışı örneği.
Bilgisayar gibidir, her işi ikili kod ile yapabilirsiniz
Yelkenli kullanmak bilgisayar kullanmak gibi; sistematik 
düşünmeyi ve disiplinli hareket etmeyi gerektiriyor. Bu 
yüzden eğitim gemilerine “dry” diyorlar, yani “kuru”. 
Türkçesi “içki yok”... 
Hoş olsa ne olacak, içmek için zaman da yok. Çünkü 
yapacak iş bir o kadar çookkk...
Bir hafta geçireceğimiz ve 400-450 deniz mili kat 
edeceğimiz Christian Radich, gördüğümüz yolcu gemile-
rinden ve bildiğimiz yelkenli teknelerden tümüyle farklı. 
Her şeyden önce oto-pilot yok! 
Gemi 14 yaşından itibaren kız-erkek herkesi mürettebat 
kabul ediyor! Yaklaşık 40 mürettebat ile yola çıkan ve 
toplam 62 deneyimli denizci ile benim gibi denizci 
adayının olduğu koca yelkenlideki en küçüğümüz 16-17 
yaşlarında bir delikanlıydı. En büyüğümüz ise yaşından 
bir türlü emin olamadığım 80’ine merdiven dayamış 
ancak serenlere herkesten daha iyi tırmanan bir 
Norveçliydi. Bu kozmopolit grup birlikte yiyor, birlikte 
yatıyordu yatakların gündüz oturma yeri olduğu o 
yemekhanede ve hamaklar ile takviye edilen 
yatakhanede.
Dümen başında olmazsa olmaz
Öncelikle “yolcu” yok “mürettebat” var. “Kamara yok, 
kapalı tek bir ortak alan var ki burası yemek 
zamanlarında yemekhabe istirahat saatlerinde yatakhane, 
diğer zamanlarda oturma salonu oluyor. Oturma 
dediğime bakmayın, gemide herkesin 4’er saatlik 2 
vardiyada görevi var. Benimki sabah 8 öğle 12 ile akşam 
8 (20:00) gece 12 (00:00) arasıydı. Gün içinde 8 saatlik 
uyuma süremiz vardı, diğer 8 saat ise tuvalete gitme 
dışında eğitim ve derslere ayrılmıştı.

Vardiyanın sonunda diğer grup ile karşılıklı sıraya 
dizilmemiz, isimlerimiz okunarak yoklama yapılmasını 
beklememiz, başta dümen olmak üzere gözcü ve güvenlik 
görevlerini yapanların birbirlerine devretmelerini 
beklememiz gerektiğini de bir çırpıda öğreniverdik. 
Bu ritüel günde 2 kez bizim grubumuz için, gemi genel-
inde ise günde 6 kez tekrar edecekti. Sonraki günlerde 
“işimiz var valla” demedik, hakkını vermek için daha bir 
can-ı gönülden halatlara asıldık.
Günlük düzen de alışılandan farklı olma konusunda 
payını aldı doğal olarak. Tam olarak 80 yıldır denizlerde 
olan Christian Radich’te sürekli çalışan bir grup mürette-
bat olduğu gibi bir grup da sürekli uyuyor. 
Uyandırmamak için herkes parmaklarının uçlarında, 
kolay olmuyor haliyle. 
Bir asırdan fazla zaman geçti ve biz başardık
“Bunu başardık” demiştim! Evet, başardık... Yaşları 22 ile 
60 arasında değişen, 12’si kadın 21 kişiydik. Kızlarıyla 
gelen babalar, evlatları ile ailecek katılanlar ve çiftler hep 
bir aradaydık...
Türk bayrağını önce Delfzijl’de, dünyanın dört bir 
tarafından gelen dev yelkenli gemilerin büyük buluşması 
olan Tall Ship Festival’inde dalgalandırdık. Sonra da 
Antwerp’de dünyanın en önemli dev yelkenli gemiler 
yarışı olan Tall Ship Races 2016’da ülkemizi temsil ettik. 
Unutturulan, unutulmaya mahkum edilen pek çok 
değerimizden biri de denizcilik! Denizin sunduğu bu 
güzelliği Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir’in Aganta 
Burina Burinata isimli eserinde yakalamak mümkün. 
Bizler okuduk, biliyoruz ya okumayanlar? İşte onlar 
bilmiyor!
Denizi, denize açılmayan bilmiyor. Lions’u da Lion 
olmayanlar bilmiyor. Oysa birini anlatırken diğerine 
yollamalar, diğerinden bahsederken gelen esintiler 
birbirine çok benziyor.
Birine Başkan kaptanlık yapıyor, diğerine Kaptan 
başkanlık yapıyor.
Yelkenlide Başkan, kulüpte de Kaptan olmak işten bile 
değil hatta işin ta kendisi...

    Hakan Türkkuşu

71 marmara yelken kulübü/röpörtaj

Röportaj

80 yıllık bir Norveç Okul gemisi ile Hollanda’nın kuzey-
indeki liman kenti Delfzijl’de buluşup, deneyimli 
denizcileri bile titreten Kuzey Denizi’ne açılmak ve 
Belçika’nın en büyük limanı Antwerp’e kadar yelken 
yapmak bana bu benzerlikleri çağrıştırdı.
Bu yıolculuğa saatte 50 Knots (yaklaşık saatte 95 km) 
hızla esen rüzgar, günler ve geceler boyunca teknenin 
gövdesini döven ve zaman zaman da içine dolan azgın 
dalgalar ile karşılaşacağımızı aklımıza bile getirmeden 
yola çıktık
 “Tall ships nedir?” sorusuna verilecek en kestirme yanıt, 
“baba yelkenliler” olacaktır. Büyüktürler… Birden fazla 
direkleri vardır, ekseriyetle 3 direklidirler. 
- 1902 yapımı Thomas W Lawson, 7 direkli tek teknedir
- SS Great Eastern ve Wyoming 6’şar direklidir
- Toplam 14 adet 5 direkli tekne denizlerdedir. 

Hemen hepsi dörtgen formda çok sayıda yelkenle 
donatılmışlardır.
Geçmişte savaştan ticarete her alanda varlarken günü-
müzde sadece eğitim amaçlı kullanılmaktadır.

Son kabasorta arma; Nüvid-i Fütuh
K’are yelkenli son okul gemimiz (Zafer Vaadi) Nüvid-i 
Fütuh son seyrini 1908’de yaptı. 
Biz de aradan geçen yüz küsur yıldan sonra bu yaşlı kızın 
anısını canlandırmak, mürettebatını anmak için 
kareyelken donanımlı bir teknedeki en büyük mürettebat 
olma hedefi ile yol çıktık.
Bu seyir Türk denizciliği açısından bir vazifenin yerine 
getirilmesidir...
Tamı tamına 429 deniz millik, yani yaklaşık 800 kilome-
trelik yolu sadece “heyecan” olsun diye kat etmedik 

elbette. Bir amacımız vardı, hedefimiz en başından 
belliydi.
Üç tarafı denizler ile çevrili ülkemizde derinliği bir 
metreyi geçmeyen sularda yaşanan boğulma olaylarının 
çokluğu, yitip gidenlerin canların her biri bizlerin su ile 
barışık olmadığının birer göstergesi. Utanmamız gereken 
bir durum aslında... 
Seyrimizi Osmanlı Donanması’ndaki son kabasorta arma 
(kare yelkenli) okul gemisi olan Nüvid-i Fütuh’a, öğrenci 
ve usta denizcilerine bir anlamda da eğitimcilerine 
adadık. Amacımız aradan geçen bir asırdan sonra, tam 
olarak 108 yılı geride bıraktıktan sonra kare yelkenli bir 
teknede en büyük Türk mürettebatı bir araya getirmek, 
Türk bayrağımızı dalgalandırmaktı. 
Bunu başardık...

Kuzey Denizi zordu, hatta düşündüğümüzden de 
zordu
İlk gün müthiş gel-git’lerin yaşandığı Delfzijl 
Limanı’ndan kılavuz kaptan eşliğinde çıktık ve derinliği 
1-2 metre civarında olan sığlık içindeki kanalı kullanarak 
bize bekleyen Kuzey Denizi’ne ulaştık. Rüzgarın 
şişireceği bembeyaz yelkenlerimiz ile sakin sakin yol 
almanın önce direklere tırmanmamızı sonra da serenlere 
geçmemizi gerektirdiğini öğrendik. Yelkenleri 
bağlarından kurtarınca işimizin bittiğini sanıyorduk ki 
yelkenliyi resimlerdeki hale getirmenin ellerimizi epey 
hırpalayan halatları çekmeye bağlı olduğunu kısa sürede 
keşfettik. “Bir kilo yelken mı ağır, bir kilo demir mi?” 
sorusuna “yelken” diyecek kıvama gelmemiz en fazla bir 
saatimizi aldı.
Akşama doğru deniz bize hoş geldin dedi. Sabaha karşı 
rüzgarın şiddeti arttı, o gece vardiyası olanlar özene 
bezene açtığımız yelkenlerin bir kısmını topladılar. 

Dalgalar coşmaya, toplamda 73 metre olan koca tekneyi 
alışık olmayanı ürkütecek sertlikte sallamaya başlamıştı. 
Süre uzadıkça en sağlam olanlarımız bile hırpalanmaya 
başladı, geminin profesyonel mürettebatından da bu 
hırpalanmadan payını alanlar oldu. Denize sarkmamamız 
ve tuvaletleri kullanmamız rica edildi! 
Ertesi gün hepimiz kendimizi biraz toparladıktan sonra 
gece boyunca suyun altına batıp çıkan, her seferinde de 
lombozu kaplayan dalgaları konu alan video kaydım 
büyük sükse yaptı. 

Bayram temizliği de yaptık…
Ertesi gün geminin adam akıllı bir temizlenmesi gerektiği 
gerçeği ile yüzleştik. Birbirinden lezzetli yiyecekler ile 
bezeli açık büfe olan yemek düzeninin hakkını 
verdiğimiz ölçüde temizlenecek atığın çokluğu karşısında 
şaşırmadık desem yalan olur. 
Yelkenli gemilerin temizliği de başkaymış. Tam 
paçalarımızı sıvayıp ayakkabılarımızı çıkartmaya hamle 
etmiştik ki sandalet ve çıplak ayak ile temizlik 
yapılamayacağı uyarı geldi. Tam olarak içeriğini 
anlamamış olsam da temizlikte kullanacağımız suda 
kimyasallar vardı ve tene değmemesi gerekiyordu. 
Önce kova koca ilaçlı sular güverteye döküldü, tahtaların 
ve kenar köşe her yerin arınmasından sonra elimizde 
paspaslar ile kalanı da hallettik. 
Bir taşla iki kuş vurduk, hem gemiyi istenmeyen 
atıklardan kurtardık hem de dipli bucaklı bir bayram 
temizliği yapmış olduk. 

Her şey ama her şey hem büyüktür, hem de çoktur
Dile kolay “tam arma” Christian Radich’te 3 direk, toplam 
27 yelken, yelkenleri açmak ve toplamak için iki yönlü 
komut uygulanan ve kilometrelerce uzunlukta 200 kadar 
halat var. 
Bu hali ile yelkenli bir bilgisayarı andırıyor. Çek ya da 



serbest bırak, tıpkı “sıfır” ya da “bir” gibi. Belki de düaliz-
min en sıra dışı örneği.
Bilgisayar gibidir, her işi ikili kod ile yapabilirsiniz
Yelkenli kullanmak bilgisayar kullanmak gibi; sistematik 
düşünmeyi ve disiplinli hareket etmeyi gerektiriyor. Bu 
yüzden eğitim gemilerine “dry” diyorlar, yani “kuru”. 
Türkçesi “içki yok”... 
Hoş olsa ne olacak, içmek için zaman da yok. Çünkü 
yapacak iş bir o kadar çookkk...
Bir hafta geçireceğimiz ve 400-450 deniz mili kat 
edeceğimiz Christian Radich, gördüğümüz yolcu gemile-
rinden ve bildiğimiz yelkenli teknelerden tümüyle farklı. 
Her şeyden önce oto-pilot yok! 
Gemi 14 yaşından itibaren kız-erkek herkesi mürettebat 
kabul ediyor! Yaklaşık 40 mürettebat ile yola çıkan ve 
toplam 62 deneyimli denizci ile benim gibi denizci 
adayının olduğu koca yelkenlideki en küçüğümüz 16-17 
yaşlarında bir delikanlıydı. En büyüğümüz ise yaşından 
bir türlü emin olamadığım 80’ine merdiven dayamış 
ancak serenlere herkesten daha iyi tırmanan bir 
Norveçliydi. Bu kozmopolit grup birlikte yiyor, birlikte 
yatıyordu yatakların gündüz oturma yeri olduğu o 
yemekhanede ve hamaklar ile takviye edilen 
yatakhanede.
Dümen başında olmazsa olmaz
Öncelikle “yolcu” yok “mürettebat” var. “Kamara yok, 
kapalı tek bir ortak alan var ki burası yemek 
zamanlarında yemekhabe istirahat saatlerinde yatakhane, 
diğer zamanlarda oturma salonu oluyor. Oturma 
dediğime bakmayın, gemide herkesin 4’er saatlik 2 
vardiyada görevi var. Benimki sabah 8 öğle 12 ile akşam 
8 (20:00) gece 12 (00:00) arasıydı. Gün içinde 8 saatlik 
uyuma süremiz vardı, diğer 8 saat ise tuvalete gitme 
dışında eğitim ve derslere ayrılmıştı.

Vardiyanın sonunda diğer grup ile karşılıklı sıraya 
dizilmemiz, isimlerimiz okunarak yoklama yapılmasını 
beklememiz, başta dümen olmak üzere gözcü ve güvenlik 
görevlerini yapanların birbirlerine devretmelerini 
beklememiz gerektiğini de bir çırpıda öğreniverdik. 
Bu ritüel günde 2 kez bizim grubumuz için, gemi genel-
inde ise günde 6 kez tekrar edecekti. Sonraki günlerde 
“işimiz var valla” demedik, hakkını vermek için daha bir 
can-ı gönülden halatlara asıldık.
Günlük düzen de alışılandan farklı olma konusunda 
payını aldı doğal olarak. Tam olarak 80 yıldır denizlerde 
olan Christian Radich’te sürekli çalışan bir grup mürette-
bat olduğu gibi bir grup da sürekli uyuyor. 
Uyandırmamak için herkes parmaklarının uçlarında, 
kolay olmuyor haliyle. 
Bir asırdan fazla zaman geçti ve biz başardık
“Bunu başardık” demiştim! Evet, başardık... Yaşları 22 ile 
60 arasında değişen, 12’si kadın 21 kişiydik. Kızlarıyla 
gelen babalar, evlatları ile ailecek katılanlar ve çiftler hep 
bir aradaydık...
Türk bayrağını önce Delfzijl’de, dünyanın dört bir 
tarafından gelen dev yelkenli gemilerin büyük buluşması 
olan Tall Ship Festival’inde dalgalandırdık. Sonra da 
Antwerp’de dünyanın en önemli dev yelkenli gemiler 
yarışı olan Tall Ship Races 2016’da ülkemizi temsil ettik. 
Unutturulan, unutulmaya mahkum edilen pek çok 
değerimizden biri de denizcilik! Denizin sunduğu bu 
güzelliği Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir’in Aganta 
Burina Burinata isimli eserinde yakalamak mümkün. 
Bizler okuduk, biliyoruz ya okumayanlar? İşte onlar 
bilmiyor!
Denizi, denize açılmayan bilmiyor. Lions’u da Lion 
olmayanlar bilmiyor. Oysa birini anlatırken diğerine 
yollamalar, diğerinden bahsederken gelen esintiler 
birbirine çok benziyor.
Birine Başkan kaptanlık yapıyor, diğerine Kaptan 
başkanlık yapıyor.
Yelkenlide Başkan, kulüpte de Kaptan olmak işten bile 
değil hatta işin ta kendisi...

    Hakan Türkkuşu
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Röportaj

80 yıllık bir Norveç Okul gemisi ile Hollanda’nın kuzey-
indeki liman kenti Delfzijl’de buluşup, deneyimli 
denizcileri bile titreten Kuzey Denizi’ne açılmak ve 
Belçika’nın en büyük limanı Antwerp’e kadar yelken 
yapmak bana bu benzerlikleri çağrıştırdı.
Bu yıolculuğa saatte 50 Knots (yaklaşık saatte 95 km) 
hızla esen rüzgar, günler ve geceler boyunca teknenin 
gövdesini döven ve zaman zaman da içine dolan azgın 
dalgalar ile karşılaşacağımızı aklımıza bile getirmeden 
yola çıktık
 “Tall ships nedir?” sorusuna verilecek en kestirme yanıt, 
“baba yelkenliler” olacaktır. Büyüktürler… Birden fazla 
direkleri vardır, ekseriyetle 3 direklidirler. 
- 1902 yapımı Thomas W Lawson, 7 direkli tek teknedir
- SS Great Eastern ve Wyoming 6’şar direklidir
- Toplam 14 adet 5 direkli tekne denizlerdedir. 

Hemen hepsi dörtgen formda çok sayıda yelkenle 
donatılmışlardır.
Geçmişte savaştan ticarete her alanda varlarken günü-
müzde sadece eğitim amaçlı kullanılmaktadır.

Son kabasorta arma; Nüvid-i Fütuh
K’are yelkenli son okul gemimiz (Zafer Vaadi) Nüvid-i 
Fütuh son seyrini 1908’de yaptı. 
Biz de aradan geçen yüz küsur yıldan sonra bu yaşlı kızın 
anısını canlandırmak, mürettebatını anmak için 
kareyelken donanımlı bir teknedeki en büyük mürettebat 
olma hedefi ile yol çıktık.
Bu seyir Türk denizciliği açısından bir vazifenin yerine 
getirilmesidir...
Tamı tamına 429 deniz millik, yani yaklaşık 800 kilome-
trelik yolu sadece “heyecan” olsun diye kat etmedik 

elbette. Bir amacımız vardı, hedefimiz en başından 
belliydi.
Üç tarafı denizler ile çevrili ülkemizde derinliği bir 
metreyi geçmeyen sularda yaşanan boğulma olaylarının 
çokluğu, yitip gidenlerin canların her biri bizlerin su ile 
barışık olmadığının birer göstergesi. Utanmamız gereken 
bir durum aslında... 
Seyrimizi Osmanlı Donanması’ndaki son kabasorta arma 
(kare yelkenli) okul gemisi olan Nüvid-i Fütuh’a, öğrenci 
ve usta denizcilerine bir anlamda da eğitimcilerine 
adadık. Amacımız aradan geçen bir asırdan sonra, tam 
olarak 108 yılı geride bıraktıktan sonra kare yelkenli bir 
teknede en büyük Türk mürettebatı bir araya getirmek, 
Türk bayrağımızı dalgalandırmaktı. 
Bunu başardık...

Kuzey Denizi zordu, hatta düşündüğümüzden de 
zordu
İlk gün müthiş gel-git’lerin yaşandığı Delfzijl 
Limanı’ndan kılavuz kaptan eşliğinde çıktık ve derinliği 
1-2 metre civarında olan sığlık içindeki kanalı kullanarak 
bize bekleyen Kuzey Denizi’ne ulaştık. Rüzgarın 
şişireceği bembeyaz yelkenlerimiz ile sakin sakin yol 
almanın önce direklere tırmanmamızı sonra da serenlere 
geçmemizi gerektirdiğini öğrendik. Yelkenleri 
bağlarından kurtarınca işimizin bittiğini sanıyorduk ki 
yelkenliyi resimlerdeki hale getirmenin ellerimizi epey 
hırpalayan halatları çekmeye bağlı olduğunu kısa sürede 
keşfettik. “Bir kilo yelken mı ağır, bir kilo demir mi?” 
sorusuna “yelken” diyecek kıvama gelmemiz en fazla bir 
saatimizi aldı.
Akşama doğru deniz bize hoş geldin dedi. Sabaha karşı 
rüzgarın şiddeti arttı, o gece vardiyası olanlar özene 
bezene açtığımız yelkenlerin bir kısmını topladılar. 

Dalgalar coşmaya, toplamda 73 metre olan koca tekneyi 
alışık olmayanı ürkütecek sertlikte sallamaya başlamıştı. 
Süre uzadıkça en sağlam olanlarımız bile hırpalanmaya 
başladı, geminin profesyonel mürettebatından da bu 
hırpalanmadan payını alanlar oldu. Denize sarkmamamız 
ve tuvaletleri kullanmamız rica edildi! 
Ertesi gün hepimiz kendimizi biraz toparladıktan sonra 
gece boyunca suyun altına batıp çıkan, her seferinde de 
lombozu kaplayan dalgaları konu alan video kaydım 
büyük sükse yaptı. 

Bayram temizliği de yaptık…
Ertesi gün geminin adam akıllı bir temizlenmesi gerektiği 
gerçeği ile yüzleştik. Birbirinden lezzetli yiyecekler ile 
bezeli açık büfe olan yemek düzeninin hakkını 
verdiğimiz ölçüde temizlenecek atığın çokluğu karşısında 
şaşırmadık desem yalan olur. 
Yelkenli gemilerin temizliği de başkaymış. Tam 
paçalarımızı sıvayıp ayakkabılarımızı çıkartmaya hamle 
etmiştik ki sandalet ve çıplak ayak ile temizlik 
yapılamayacağı uyarı geldi. Tam olarak içeriğini 
anlamamış olsam da temizlikte kullanacağımız suda 
kimyasallar vardı ve tene değmemesi gerekiyordu. 
Önce kova koca ilaçlı sular güverteye döküldü, tahtaların 
ve kenar köşe her yerin arınmasından sonra elimizde 
paspaslar ile kalanı da hallettik. 
Bir taşla iki kuş vurduk, hem gemiyi istenmeyen 
atıklardan kurtardık hem de dipli bucaklı bir bayram 
temizliği yapmış olduk. 

Her şey ama her şey hem büyüktür, hem de çoktur
Dile kolay “tam arma” Christian Radich’te 3 direk, toplam 
27 yelken, yelkenleri açmak ve toplamak için iki yönlü 
komut uygulanan ve kilometrelerce uzunlukta 200 kadar 
halat var. 
Bu hali ile yelkenli bir bilgisayarı andırıyor. Çek ya da 



Derneğimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul 
Toplantısı 27 Şubat 2016 Cumartesi günü yapıldı.
Açılışın ardından Genel Kurulumuzun Divan Kurulu 
teşkil edilerek Divan Başkanı rahmetli Burhan Sarıoğlu, 
Divan Başkan Yardımcısı Sn. Girgin Merter,
Divan Sekreterleri Sn. Selim Gömeç ve Sn. Cüneyt Sezgin 
oldular. Burhan Başkanımızı, ardından diğer kayıplarımız 
Melih Esin’i, Şemsettin Güner’i, Doğan Torunoğlu’nu 
vefat eden diğer tüm üyelerimizi ve üye yakınlarını 
saygıyla, rahmetle anıyoruz.
 
Faaliyet Raporumuz, Gelir-Gider Tablomuz ve Bilanço-
muz açıklandıktan sonra söz alan üyelerimiz çeşitli 
yönlerdeki görüşlerini ifade ettiler.
Daha sonra Denetleme Kurulu raporu okundu ve 
neticesinde Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kurulu-
muz oy birliği ile ibra edildi.

Tüzüğümüz gereği birikmiş aidat borcu olan üyelerle 
ilgili yapılacak işlem, tüzük tadili ile ilgili değişiklik 
yapılacak maddeler Genel Kurul’un onayına sunularak 
onaylandı.

Ardından seçim maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu, 
Komodor, Disiplin Kurulu, Üye Adaylarını 
Değerlendirme Kurulu için Asil ve Yedek üyelerin 
seçimleri yapıldı.
Kapalı oylamayla yapılan seçim neticesinde kurullarımız 
oluşturuldu. İlerleyen dönemde Yönetim Kurulu asil 
üyemiz Sn. Sedat Arıman’ın istifası ve kardeşimiz Melih 
Esin’in vefatı nedeniyle Yönetim Kurulu listemiz 
değişerek aşağıdaki şekilde oluştu.

Komodorumuzun yaptığı öneriyi de onaylarak Sn. Adil 
Selçuk Balkaya’yı Viskomodor olarak atadık.

OLAĞAN GENEL 
KURUL TOPLANTıSı

73 marmara yelken kulübü/idari faaliyetler

IDARI FAALIYETLERserbest bırak, tıpkı “sıfır” ya da “bir” gibi. Belki de düaliz-
min en sıra dışı örneği.
Bilgisayar gibidir, her işi ikili kod ile yapabilirsiniz
Yelkenli kullanmak bilgisayar kullanmak gibi; sistematik 
düşünmeyi ve disiplinli hareket etmeyi gerektiriyor. Bu 
yüzden eğitim gemilerine “dry” diyorlar, yani “kuru”. 
Türkçesi “içki yok”... 
Hoş olsa ne olacak, içmek için zaman da yok. Çünkü 
yapacak iş bir o kadar çookkk...
Bir hafta geçireceğimiz ve 400-450 deniz mili kat 
edeceğimiz Christian Radich, gördüğümüz yolcu gemile-
rinden ve bildiğimiz yelkenli teknelerden tümüyle farklı. 
Her şeyden önce oto-pilot yok! 
Gemi 14 yaşından itibaren kız-erkek herkesi mürettebat 
kabul ediyor! Yaklaşık 40 mürettebat ile yola çıkan ve 
toplam 62 deneyimli denizci ile benim gibi denizci 
adayının olduğu koca yelkenlideki en küçüğümüz 16-17 
yaşlarında bir delikanlıydı. En büyüğümüz ise yaşından 
bir türlü emin olamadığım 80’ine merdiven dayamış 
ancak serenlere herkesten daha iyi tırmanan bir 
Norveçliydi. Bu kozmopolit grup birlikte yiyor, birlikte 
yatıyordu yatakların gündüz oturma yeri olduğu o 
yemekhanede ve hamaklar ile takviye edilen 
yatakhanede.
Dümen başında olmazsa olmaz
Öncelikle “yolcu” yok “mürettebat” var. “Kamara yok, 
kapalı tek bir ortak alan var ki burası yemek 
zamanlarında yemekhabe istirahat saatlerinde yatakhane, 
diğer zamanlarda oturma salonu oluyor. Oturma 
dediğime bakmayın, gemide herkesin 4’er saatlik 2 
vardiyada görevi var. Benimki sabah 8 öğle 12 ile akşam 
8 (20:00) gece 12 (00:00) arasıydı. Gün içinde 8 saatlik 
uyuma süremiz vardı, diğer 8 saat ise tuvalete gitme 
dışında eğitim ve derslere ayrılmıştı.

Vardiyanın sonunda diğer grup ile karşılıklı sıraya 
dizilmemiz, isimlerimiz okunarak yoklama yapılmasını 
beklememiz, başta dümen olmak üzere gözcü ve güvenlik 
görevlerini yapanların birbirlerine devretmelerini 
beklememiz gerektiğini de bir çırpıda öğreniverdik. 
Bu ritüel günde 2 kez bizim grubumuz için, gemi genel-
inde ise günde 6 kez tekrar edecekti. Sonraki günlerde 
“işimiz var valla” demedik, hakkını vermek için daha bir 
can-ı gönülden halatlara asıldık.
Günlük düzen de alışılandan farklı olma konusunda 
payını aldı doğal olarak. Tam olarak 80 yıldır denizlerde 
olan Christian Radich’te sürekli çalışan bir grup mürette-
bat olduğu gibi bir grup da sürekli uyuyor. 
Uyandırmamak için herkes parmaklarının uçlarında, 
kolay olmuyor haliyle. 
Bir asırdan fazla zaman geçti ve biz başardık
“Bunu başardık” demiştim! Evet, başardık... Yaşları 22 ile 
60 arasında değişen, 12’si kadın 21 kişiydik. Kızlarıyla 
gelen babalar, evlatları ile ailecek katılanlar ve çiftler hep 
bir aradaydık...
Türk bayrağını önce Delfzijl’de, dünyanın dört bir 
tarafından gelen dev yelkenli gemilerin büyük buluşması 
olan Tall Ship Festival’inde dalgalandırdık. Sonra da 
Antwerp’de dünyanın en önemli dev yelkenli gemiler 
yarışı olan Tall Ship Races 2016’da ülkemizi temsil ettik. 
Unutturulan, unutulmaya mahkum edilen pek çok 
değerimizden biri de denizcilik! Denizin sunduğu bu 
güzelliği Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir’in Aganta 
Burina Burinata isimli eserinde yakalamak mümkün. 
Bizler okuduk, biliyoruz ya okumayanlar? İşte onlar 
bilmiyor!
Denizi, denize açılmayan bilmiyor. Lions’u da Lion 
olmayanlar bilmiyor. Oysa birini anlatırken diğerine 
yollamalar, diğerinden bahsederken gelen esintiler 
birbirine çok benziyor.
Birine Başkan kaptanlık yapıyor, diğerine Kaptan 
başkanlık yapıyor.
Yelkenlide Başkan, kulüpte de Kaptan olmak işten bile 
değil hatta işin ta kendisi...

    Hakan Türkkuşu

80 yıllık bir Norveç Okul gemisi ile Hollanda’nın kuzey-
indeki liman kenti Delfzijl’de buluşup, deneyimli 
denizcileri bile titreten Kuzey Denizi’ne açılmak ve 
Belçika’nın en büyük limanı Antwerp’e kadar yelken 
yapmak bana bu benzerlikleri çağrıştırdı.
Bu yıolculuğa saatte 50 Knots (yaklaşık saatte 95 km) 
hızla esen rüzgar, günler ve geceler boyunca teknenin 
gövdesini döven ve zaman zaman da içine dolan azgın 
dalgalar ile karşılaşacağımızı aklımıza bile getirmeden 
yola çıktık
 “Tall ships nedir?” sorusuna verilecek en kestirme yanıt, 
“baba yelkenliler” olacaktır. Büyüktürler… Birden fazla 
direkleri vardır, ekseriyetle 3 direklidirler. 
- 1902 yapımı Thomas W Lawson, 7 direkli tek teknedir
- SS Great Eastern ve Wyoming 6’şar direklidir
- Toplam 14 adet 5 direkli tekne denizlerdedir. 

Hemen hepsi dörtgen formda çok sayıda yelkenle 
donatılmışlardır.
Geçmişte savaştan ticarete her alanda varlarken günü-
müzde sadece eğitim amaçlı kullanılmaktadır.

Son kabasorta arma; Nüvid-i Fütuh
K’are yelkenli son okul gemimiz (Zafer Vaadi) Nüvid-i 
Fütuh son seyrini 1908’de yaptı. 
Biz de aradan geçen yüz küsur yıldan sonra bu yaşlı kızın 
anısını canlandırmak, mürettebatını anmak için 
kareyelken donanımlı bir teknedeki en büyük mürettebat 
olma hedefi ile yol çıktık.
Bu seyir Türk denizciliği açısından bir vazifenin yerine 
getirilmesidir...
Tamı tamına 429 deniz millik, yani yaklaşık 800 kilome-
trelik yolu sadece “heyecan” olsun diye kat etmedik 

elbette. Bir amacımız vardı, hedefimiz en başından 
belliydi.
Üç tarafı denizler ile çevrili ülkemizde derinliği bir 
metreyi geçmeyen sularda yaşanan boğulma olaylarının 
çokluğu, yitip gidenlerin canların her biri bizlerin su ile 
barışık olmadığının birer göstergesi. Utanmamız gereken 
bir durum aslında... 
Seyrimizi Osmanlı Donanması’ndaki son kabasorta arma 
(kare yelkenli) okul gemisi olan Nüvid-i Fütuh’a, öğrenci 
ve usta denizcilerine bir anlamda da eğitimcilerine 
adadık. Amacımız aradan geçen bir asırdan sonra, tam 
olarak 108 yılı geride bıraktıktan sonra kare yelkenli bir 
teknede en büyük Türk mürettebatı bir araya getirmek, 
Türk bayrağımızı dalgalandırmaktı. 
Bunu başardık...

Kuzey Denizi zordu, hatta düşündüğümüzden de 
zordu
İlk gün müthiş gel-git’lerin yaşandığı Delfzijl 
Limanı’ndan kılavuz kaptan eşliğinde çıktık ve derinliği 
1-2 metre civarında olan sığlık içindeki kanalı kullanarak 
bize bekleyen Kuzey Denizi’ne ulaştık. Rüzgarın 
şişireceği bembeyaz yelkenlerimiz ile sakin sakin yol 
almanın önce direklere tırmanmamızı sonra da serenlere 
geçmemizi gerektirdiğini öğrendik. Yelkenleri 
bağlarından kurtarınca işimizin bittiğini sanıyorduk ki 
yelkenliyi resimlerdeki hale getirmenin ellerimizi epey 
hırpalayan halatları çekmeye bağlı olduğunu kısa sürede 
keşfettik. “Bir kilo yelken mı ağır, bir kilo demir mi?” 
sorusuna “yelken” diyecek kıvama gelmemiz en fazla bir 
saatimizi aldı.
Akşama doğru deniz bize hoş geldin dedi. Sabaha karşı 
rüzgarın şiddeti arttı, o gece vardiyası olanlar özene 
bezene açtığımız yelkenlerin bir kısmını topladılar. 

Dalgalar coşmaya, toplamda 73 metre olan koca tekneyi 
alışık olmayanı ürkütecek sertlikte sallamaya başlamıştı. 
Süre uzadıkça en sağlam olanlarımız bile hırpalanmaya 
başladı, geminin profesyonel mürettebatından da bu 
hırpalanmadan payını alanlar oldu. Denize sarkmamamız 
ve tuvaletleri kullanmamız rica edildi! 
Ertesi gün hepimiz kendimizi biraz toparladıktan sonra 
gece boyunca suyun altına batıp çıkan, her seferinde de 
lombozu kaplayan dalgaları konu alan video kaydım 
büyük sükse yaptı. 

Bayram temizliği de yaptık…
Ertesi gün geminin adam akıllı bir temizlenmesi gerektiği 
gerçeği ile yüzleştik. Birbirinden lezzetli yiyecekler ile 
bezeli açık büfe olan yemek düzeninin hakkını 
verdiğimiz ölçüde temizlenecek atığın çokluğu karşısında 
şaşırmadık desem yalan olur. 
Yelkenli gemilerin temizliği de başkaymış. Tam 
paçalarımızı sıvayıp ayakkabılarımızı çıkartmaya hamle 
etmiştik ki sandalet ve çıplak ayak ile temizlik 
yapılamayacağı uyarı geldi. Tam olarak içeriğini 
anlamamış olsam da temizlikte kullanacağımız suda 
kimyasallar vardı ve tene değmemesi gerekiyordu. 
Önce kova koca ilaçlı sular güverteye döküldü, tahtaların 
ve kenar köşe her yerin arınmasından sonra elimizde 
paspaslar ile kalanı da hallettik. 
Bir taşla iki kuş vurduk, hem gemiyi istenmeyen 
atıklardan kurtardık hem de dipli bucaklı bir bayram 
temizliği yapmış olduk. 

Her şey ama her şey hem büyüktür, hem de çoktur
Dile kolay “tam arma” Christian Radich’te 3 direk, toplam 
27 yelken, yelkenleri açmak ve toplamak için iki yönlü 
komut uygulanan ve kilometrelerce uzunlukta 200 kadar 
halat var. 
Bu hali ile yelkenli bir bilgisayarı andırıyor. Çek ya da 
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ASİL ÜYELER

1- Vedat Özan  (Başkan)
2- Sedat Soybay  (Başkan Yardımcısı)
3- Ali Rıza Değer (Genel Sekreter)
4- Mehmet Berker (Sayman)
5- H. Aylin Babacan  (Sosyal İlişkiler Üyesi)
6- Tamer Dökmeci  (Teknik Üye)
7- Ömer L: Kubalas  (Teknik Üye)

ASİL ÜYELER

1- Alaaddin Kılağ
2- Av. Tülin Şiper
3- Turgut Altınok
4- Turhan Göker
5- Şemsettin Üstündağ

YEDEK ÜYELER

1- Harun Bozkurt
2- Ziyaettin İmer 
3- Salih Tandar 
4- Aydın Atalay
5- Burcu Mutlugil

YEDEK ÜYELER

1- Ayşe Parman
2- Av. Mehmet Özhabeş
3- Oktay Aysal
4- Av. Kemal Çavuşoğlu
5- Av. Kadir Böğürcü

YEDEK ÜYELER

1- Cavit Bozok
2- Ayşe Salman  
3- Bilge Gökçeler  
4- Fatma Şengör
5- Baran Edige

KOMODOR: H. Haluk BABACAN VİSKOMODOR: Adil Selçuk BALKAYA

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

ÜYE ADAYLARINI DEĞERLENDİRME KURULU

ASİL ÜYELER

1- Kerim Kerimoğlu 
2- Ayzin Dörtbudak
3- Girgin Merter 
4- A. Seda Imsık  
5- Hakan Eray 
6- Burhanettin Anamur
7- Parman İnanoğlu
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VEDAT ÖZAN
Başkan

SEDAT SOYBAY
Başkan Yardımcısı

A. TAMER DÖKMECİ
Teknik Üye

ÖMER L. KUBALAS
Teknik Üye

ADİL SELÇUK BALKAYA
Viskomodor

ALİ RIZA DEĞER
Genel Sekreter

MEHMET BERKER
Sayman

H. AYLİN BABACAN
Sosyal İlişkiler Üy.

H. HALUK BABACAN
Komodor



Kulübümüzün işleyişini güçlendirmek, hız kazandırmak 
için Komiteler ve Danışmanlıklar kurduk. Kurduğumuz 
bu komitelerin üyeleriyle ve Danışmanlarımızla 20 Ekim 
Perşembe akşamı toplantı düzenledik. Tanışma amaçlı 
yapılan toplantımızda; kulübümüzün faaliyetleri, gurur 
duyduğumuz konular, endişe duyduğumuz konular 
bunlarla ilgili neler yapılabiliri konuştuğumuz 
toplantımızın sonucunda Komitelerimizin destekleriyle 
kulübümüzün çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. 

Her spor kulübünün alması zorunlu olan spor faaliyeti 
ruhsatı Kulübümüz için bugüne kadar alınmamıştı. 
Zorunlu olan bu belgenin 
çevremizdeki bazı spor 
kulüplerinde de olmadığını, 
alınmasının kanuni bir 
zorunluluk olduğunu tespit 
ettikten sonra başvurumuzu 
yapıp işlemlere başladık. Ruhsatı 
almak için gerekli olan  İ.B.B. İş 
Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 
itfaiye raporu, Çevre Sağlığı 
Değerlendirme Raporu, sağlık 
kuruluşuyla sözleşme 
(Sportomed Ortopedik ve Sportif 
Rehabilitasyon merkezi), Tesisimizin mimar onaylı 
1/100 ölçekli vaziyet planı gibi çok detaylı bir 
hazırlıktan sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğünün istediği evraklarımız tamamlanmış oldu 
ve başvurumuzu yaptık. Diğer izin ve ruhsatlarda olduğu 
gibi Yelken Faaliyeti Ruhsatını da elde etmiş olduk.

 

Federasyon Başkanı Sn. Serhat BELLİ ile yaptığımız 
görüşmeyle, uzun zamandır almak istediğimiz Minibüs 
konusunda Mercedes firmasıyla görüşüp 15 ay taksitle 
vade farkı olmadan satın alabilmemiz sağlandı. Mercedes 
panelvan aracımızın peşinatını yatırdık, gerekli tüm yasal 
işlemleri yapıldı ve aracımızı aldık. Böylece her yıl 
deplasman yarışlarına giderken yapmış olduğumuz 
nakliye masraflarını büyük ölçüde azaltmış olacağız. 
Aracımızın kasko ve trafik sigotası yapıldı, çeki demiri 
takıldı, K2 Belgesi alındı.  

01 Kasım’da kira süremiz doldu, gerekli görüşmeleri 
yaparak kira süremizi 1 yıl daha uzattık. Şimdi Kıyı Tesisi 
İşletme İznimizi yenilemek için başvuruda bulunacağız.

GENÇLIK HIZMETLERI VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜKOMITELER VE DANıŞMANLAR KURULDU

İ.B.B. EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ ALıMı
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SOSYAL AKTİVİTELER VE LOKAL TESİS KOMİTESİ: 

1- Okşan Yücel
2- Harun Bozkurt 

SPOR KOMİTESİ: 

1- Haluk Babacan
2- Ali Doğaner
3- Burçin Ahıskal
4- Özgür Üçer
5- Saruhan Çınay
6- Ömer Kubalas 

BASIN - YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER: 

1- Ayçe Atalay
2- Zeki Atlı
3- A. Seda Imsık 

SPONSORLUK KOMİTESİ: 

1- İbrahim Aybar
2- Cavit Bozok
3- Ali Galip Sengel
4- Av. Burcu Mutlugil 
5- M. Turgay Özan
6- Ziyaettin İmer 
7- Aydın Atalay
8- Prof. Dr. Ali Serdar Fak

KÜLTÜR VE SANAT KOMİTESİ: 

1- Zuhal Olcay (Sanatçı)
2- Nuran Medoğlu (Yazar) 
3- Bahar Özkaya (Ressam)
4- Zeynep Topçu (Tiyatro sanatçısı)
5- Ümit Çamaş (Ressam)
6- Salih Tandar (Yönetici)
 
ŞİRKET İLİŞKİLERİ KOMİTESİ:

1- Osman Gülerhan
2- Teoman Fanuscu
3- Nazım Öz
4- Ömer Kubalas
5- Burhanettin Anamur
6- Parman İnanoğlu
7- Kerem Sarıoğlu
8- Oktay Aysal

MALİ İŞLER KOMİTESİ:

1- Nazım Öz
2- Vehbi Karabıyık
3- Talip Sümerkan
4- İsmail Küçük
5- Şemsettin Üstündağ
6- Kerem Sarıoğlu
7- Mehmet Gökçeler

HUKUK KOMİTESİ: 

1- Av. Mehmet Peker
2- Av. Ethem Alkan
3- Av. Kadir Böğürcü
4- Av. Kemal Çavuşoğlu
5- Av. Tülin Şiper
6- Av. Selçuk Soybay
7- Av. Kerem Taştaban
8- Av. Özge Çeler

YENİ ŞUBE AÇMA PROJE KOMİTESİ: 

1- Azat Baykal
2- Hulki Oruz

3- Osman Gülerhan
4- Sedat Arıman
5- Ali Doğaner
6- Selim Gömeç
7- Av. Selçuk Soybay
 
BAŞ DANIŞMANLAR: 

1- Üstün Aydınalp (Genel konular)
2- Nazım Öz (Mali konular)
3- Azat Baykal (Yeni proje konuları)
4- Hulki Oruz (Yelken sporu)
5- M. İbrahim Aybar (Sponsorluk konuları)
6- M. İhsan Coşkun (Spor + Resmi İlişkiler)
7- Prof. Dr. Murat İmer (Spor sağlığı)
8- Tuluğ Edige (Yelken, tekne, malzeme konuları)
9- Em. Tümg. Tarık Özkut (Resmi - Protokol)
10- Yamaç Ertürk (Bilişm-İletişim)
11- Dario Porsemay (Spor+Genel konular)
12- Em. Hakim Alaaddin Kılağ (Hukuki işler)
13- Hamdi Doğan (Toplam Kalite)

KOMITELERIMIZ VE DANıŞMANLARıMıZ
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TYF: Sene başında botlarımızda 
kullandığımız 1 adet motor, yarışlara 
giderken optimist, laser teknelerimizi 
taşıdığımız 1 adet trayler, 2 adet Optimist 
tekne, 1 adet optimst direk takımı ve yelkeni, 
1 adet Laser tekne ve 1 tane daha 50 Hp 
motor tahsisinde bulundu.

Uzun süre yapılan görüşmelerden sonra şartlarda 
mutabık kalınarak 1 yıllık sözleşme yaptık. Sözleşme 
kapsamında kulüp olarak; sahil şeridimize Turkcell’in 
reklamlarını, kırlangıç bayraklarını, kulüp içinde reklam 
görsellerini asacağız ve firmanın ismiyle 1 yarış 
düzenleyeceğiz. Bunların karşılığında Turkcell de 
kulübümüze sponsorluk bedeli ödedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Dr. Sedat 
SOYBAY’ın ortak olduğu Mass firması son yıllarda 
kulübümüze yarış sponsoru olarak destek olmakta. 
Yarışlarımızın son 2 yılında “MYK - Mass Kardeşlik 
Kupası” isimiyle düzenlediğimiz yarışlarımızın kayıt 
ücretlerinden elde edilen gelir Çocuk Böbrek Vakfı’na 
bağışlanmaktadır.  

SPONSORLUKLAR
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Firma tarafından sporcularımızın ve antrenörlerimizin kullanması için kıyafetler verildi. Karşılığında bu 
kıyafetlerde firmanın logosunu da taşıyacağız ve düzenleyeceğimiz bir yelken yarışında firma ismine özel ödül 
vereceğiz.

Değerli üyemiz Prof. Dr. Ali Serdar FAK’ın vasıtasıyla 
firmayla görüşmeler yaparak anlaşmaya vardık. İntermed 
tarafından üyelerimize, sağlık tetkiklerinde belirlenen 
oranlarda indirim uygulaması yapılacak. 2017 Yılında firma 
adına bir yarış düzenleyip, yarış katkı payı bedeli alacağız.

Üyelerimiz, eşleri ve çocukları İntermed’in sunacağı 
hizmetlerden üye kartlarını ibraz ederek faydalanabilecekler.
Özel sağlık sigortası kullanan üyeler için sigorta prosedürleri 
geçerli olup tek indirim hakları geçerli olacaktır.
 

Eylül ayında düzenlediğimiz IOM sınıfı yarışımızın sponsoru oldu. Ayrıca eğitim 
teklerimizin donanımlarında, teknelerimizi bağlarken kullandığımız halatlardan 
kulübümüze bağışladılar.

Röntgen

Laboratuvar

Muayeneler

Tıbbi İşlemler

Kardiyoloji

Endoskopi

Girişimsel Radyoloji

Ultrasonografi / RDUS

Mamografi

Kemik Dansitometre

BT

MR

Patoloji

İlaç ve Malzeme (stoksuz)

CARİ FİYAT -%25

CARİ FİYAT -%25

CARİ FİYAT -%20

CARİ FİYAT -%20

CARİ FİYAT -%20

CARİ FİYAT -%20

CARİ FİYAT -%20

CARİ FİYAT -%20

CARİ FİYAT -%20

CARİ FİYAT -%30

CARİ FİYAT -%30

CARİ FİYAT -%30

CARİ FİYAT -%20

CARİ FİYAT

Destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.



05 Kasım Cumartesi günü Ankara HiltonSa 
Oteli’nde gerçekleştirilen Genel Kurula Sn. 
Mehmet BERKER, Sn. Teoman FANUSCU ve Sn. 
Nazım ÖZ’den oluşan delegelerimiz ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn Vedat ÖZAN katıldı. Yapılan 
seçimde Sn. M. Serhat BELLİ 97 oy aldı, Sn. D. 
Özlem AKDURAK 111 oy alarak 
Federasyonumuzun yeni dönem Başkanı oldu. 

Geçmiş dönem başkanı Sn. M. Serhat BELLİ ile 
geçmişe dayalı dostluğumuz, iyi ilişkilerimiz 
vardı aynı zamanda kulübümüzün de üyesidir, 
kulübümüze, yelken sporuna katkılarından 
dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Yeni Başkanımız Sn. D. Özlem AKDURAK ile de 
ilişkilerimiz, dostluğumuz mevcuttur. Yelkenci, 
Kulüp Başkanı olarak göstermiş olduğu başarıları 
Federasyonumuzda da göstereceğine inanıyor Sn. 
AKDURAK’ı tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

TYF’NIN OLAĞAN GENEL KURULU
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Unutulmaz Tatlar Dünyası
Kusursuz ve koşulsuz müşteri 

memnuniyetinden ödün vermeden, 
hijyenik ürünler sunmak temel aile 

ilkelerimizden olup, dünden bugüne 
uzanan hizmet anlayışımız olarak tüm 

kuşaklarımıza aktarılmaktadır.






