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2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Şubat
2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vedat Özan faaliyet raporunu sundu.

Yönetim Kurulumuz ve Denetim Kurulumuz ayrı ayrı ibra edildi.

Yapılan seçimle kurullarımız aşağıdaki üyelerimizden oluştu.
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Resmi Dairelerle yapılan işlemler

TYF İstanbul İl Yelken Temsilciliği toplantısı gerçekleşti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Sn. Murat Yazıcı’yı ziyaret ettik.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
2019 Yılının Aralık ayında İBB Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU’na yaptığımız ziyareti ve
akabinde Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Murat Yazıcı önderliğinde 14 kişilik İBB heyetinin
kulübümüze gelerek toplantı yaptığımızı,

toplantıların ardından Altyapı Proje Müdür

Yardımcısı kulübe gelerek inceleme yaptığını, Park ve Bahçeler Müdürünün 1.890 adet
çiçekle ekim yapmak için bir kamyon toprak gönderdi, Spor İstanbul Organizasyon
Müdürüne yarış organizasyonu için bütçe çalışması gönderdiğimizi, Zabıta Müdürü
arayarak kendisinden beklentilerimizi sorduğunu aktarmıştık. Bunların ardından yaşanan
gelişmeleri aktaralım.

İBB Emlak Müdürünü Ziyaretimiz: Sahil tesisimizin alanıyla ilgili görüşmek için 9 Mart
Pazartesi günü İBB emlak Müdürünü ziyaret ettik. Görüşmemizde yıllardır dile getirdiğimiz
kiralama süremizin uzatılması konusunu görüştük. Ayrıca alanımızda yaşadığımız
sıkıntıları dile getirdik. Çok sıcak karşılandık, konuyla ilgili inceleme yapacaklarını belirttiler.
İBB Spor İstanbul: İBB Heyetiyle 2019 yılı Aralık ayında yaptığımız toplantıdan sonra

İstanbul Boğazı’ndan düzenlemek istedikleri yat yarışı organizasyonu için çok yoğun
görüşmelere başladık. Pandemi başladıktan sonra belki pandemi geçer umuduyla yarışı
mümkün olduğu kadar ileri bir tarihte yapmaya karar verdik ve 6 Aralık olarak TYF’ye
başvurumuzu yaptık. Yaşanan gelişmelerden dolayı yarışımıza katılım ve halkın ilgi
göstereceği ortam oluşmadığı için Spor İstanbul yarışımızı 2021 yılına ertelemeyi talep etti.
Bu nedenle TYF’ye yarışın iptal edildiğini ve 2021 yılında düzenlemek istediğimizi bildirdik.

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’yu Ziyaretimiz: 04 Mart
Çarşamba günü Belediye ile birlikte düzenlemeyi planladığımız yarış konusunu görüşmek
için Sn. Oltulu’yu ziyaret ettik. Görüşmemizde G.S. Kulübü Yelken Şubesi ve F.B. Kulübü

Yelken Şubesi sorumluları da vardı. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik, yarışımızı Haziran
ayında düzenlemeyi planladık. Fakat önümüzdeki süreçte yaşanan pandemi nedeniyle
yarışı iptal etmek durumunda kaldık.

Sponsorlarımız

İş Bankası

Petrol Ofisi

Momenta Yachts

Uyguner Deri

Gelner

Covid-19 Pandemi Süreci
Küresel yaşanan Covid-19 pandemisinden dolayı MYK olarak yaşadıklarımıza değinmek

istiyoruz. Devletin yayınladığı Genelgeler kapsamında kulübümüzün tüm faaliyetlerini
durdurmak zorunda kaldık. İlk olarak 13.03.2020 tarihinde T.C. Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile “Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınından
dolayı virüsün yayılmasını engellemek açısından, spor organizasyonları ve projeleri
ertelenmiş ve faaliyetlere iştirak eden, idareci, çalıştırıcı, sporcu ve diğer görevlilerin olası
virüs tehdidinden etkilenmemeleri amacıyla bütün projelerin ertelenmesine karar
verilmiştir.” Bu karar çıktığında TYF tarafından seçilen sporcularımız TYF Yıldızlar Kupası
yarışındalardı. TYF yarışları durdurmak durumunda kaldı, sporcularımızın biletlerini
değiştirmeye çalışıp apar topar bir gün önceden dönmelerini sağladık. İlk etapta Mart ayı
sonuna kadar hafta sonu antrenmanlarını iptal ettik. Nisan ayında takım sporcularımız için
Ayvalık ve Heybeliada’da iki ayrı kamp programı organize etmiştik, bu kampları da iptal
ettik.

16.03.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca Coronavirüs konulu ek genelgesi ile “Umuma
açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın
mesafelerde bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, dernek
lokalleri, spor merkezleri v.b kurumların faaliyetlerinin geçici bir süreyle 16.03.2020
pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulacaktır" kararıyla Restoran hizmetimiz de
durdurulmuştur. Yaşadığımız bu üzücü ve sıkıntılı süreçte kulübümüzü boş bırakmamaya
çalıştık. Çalışanlarımız nöbetleşe sahil tesisimiz ve kulüp lokalimize gelip gittiler.
Çalışmalarımıza, imkanlar dahilinde ara vermemeye çalışarak evlerden devam ettik. Her
hafta Perşembe günleri yaptığımız Yönetim Kurulu toplantılarımızı telekonferans sistemiyle
yine her hafta yapmaya devam ettik. Siz değerli üyelerimizin sağlığını çok merak ettik, her
üyemizi tek tek arayarak bilgi almaya çalıştık.

Bu süreçte mali konu da çok önemliydi. Sporturist A.Ş. Mart ayı sonunda faaliyetlerimizin
durması nedeniyle yelken sporunun yaşaması için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının
kiralarını almayacaklarını bildirdiler. Geçmiş yıl ödeyeceklerini belirttikleri 85.000.-TL.’nın
45.000-TL’sı ödenmemişti, Haziran ayında 48.750-TL. olarak ödeme yaptılar. Biz de Vesta
A.Ş.’nden aylık katkı payı ödemesi almadık. İBB Emlak Müdürlüğüne her ay sahil tesisimiz
için ödediğimiz kira 3 ay süreyle ertelendi. İBB’nin hiçbir kira isteği olmadığını mutluluk
duyarak belirtiyoruz. Mücbir sebep dolayısıyla Devlet destekleri kapsamında Kısa Çalışma
Ödeneğinden de personel maaşlarımızda kısmen yararlandık. Vergi ödemeleri 3 ay
ertelendi.
İlkbahar geldiğinde kısıtlamaların kontrollü normalleşmeye dönmesiyle yaz dönemi yelken
kurslarımızı gerçekleştirebildik. Pandemi nedeniyle katılımın az olmasından endişeliydik
ama beklentimizden çok iyi oldu. Diğer kulüplerden fazla katılımla kurslarımızı
gerçekleştirdik. Toplam 112 kursiyer eğitimlerimize katıldı. Kursiyerler arasından gerekli
kriterlere uyan çocukları alt yapı takımımıza aldık, optimist takımına 15 sporcu, laser
takımına 3 sporcu katıldı. Bu sene oldukça başarılı çocuklar vardı. Yeni katılan sporcularla
birlikte oluşan takımlarımızla ilk defa Kulübümüzün boşta teknesi kalmadı.

Kulüp lokalimizin faaliyeti de 20 Mayıs tarihinde yayınlanan genelgeyle kontrollü
normalleşmeye başlamıştı. Sonbaharın gelmesiyle covid-19 vakalarında yaşanan artışlar
nedeniyle Ekim ayında tekrar kısıtlamalar başladı. Kasım ayında vaka sayılarının iyice
artmasıyla 18 Kasım tarihinde yayınlanan genelgeyle 20 Kasımdan itibaren restoranların

sadece paket servisi yapabileceği, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin belli saatlerde dışarı
çıkabilecekleri,

hafta sonu

yasakları

açıklandı. Bu genelge nedeniyle

Restoran

İşletmecimiz hizmetini durdurmak zorunda kaldı. Antrenmanlarımızı kısa bir süre aksasa
da

Kaymakamlığa

yaptığımız

başvuruyla

düzenli

bir

şekilde

antrenmanlarımızı

gerçekleştirdik. Bu süreç boyunca KÇÖ uzatılmaya devam ettirildi, biz de dahil olabilecek
tüm personelimiz için başvurumuzu yapıp bu ödenekten faydalandık.

Yaşadığımız pandemi ortamından dolayı yıl içinde sınırlı faaliyetlerde bulunabildik.

Sosyal Faaliyetler

14 Şubat Sevgililer Gününü kutladık.

Sevgililer Günü mutlulukla kutlandı.

Personelimizle Motivasyon gecesi düzenledik.

Yeni çalışma dönemimiz için güzel motive olduk.

10 Kasım Günü
ATA’mızı
Üyelerimizle Birlikte
Andık

Em. Tümg. Sn. Tarık Özkut’un Atatürk’ümüz ile ilgili söyleşisi ilgiyle izlendi.

Spor Faaliyetleri

Rüzgar Sörfü Eğitimlerimiz başladı.

2019 Yılında yapılan İYK Yarışlarının Ödül Töreni

Donanma Kupası yarışında sporcularımız ödül aldı.

Altın Kilit Kupasında sporcumuz ödül aldı.

21. Erol Kapkın Dragon Trofesi
Yarışları - Dragon Sonbahar Serisi
1. Ayak yarışı 12-13 Eylül
tarihlerinde Bodrum’da
gerçekleşti.

Değerli Sporcumuz Erol Kapkın’ı rahmetle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz.

Cumhuriyet Bayramı Kupası

TYF Türkiye Pirat Şampiyonası

SPORCUMUZ MURAT AKBAŞ 2020 ve 2021 YILI ÇALIŞMALARININ
SONUCUNU ALARAK OPTİMST JUNIOR MİLLİ TAKIM ADAY
KAMPINA DAVET EDİLDİ.

Optimist Junior sporcumuz Murat Akbaş, 2020 yılından beri çabaladı ve TYF’nin seçme
yarışlarında 27 Nisan - 2 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek Milli Takım Aday Kampı’na

gitmeye hak kazandı.
Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz..

SPORCUMUZ MUSTAFA GÖKTUĞ KOÇAK 2020 ve 2021 YILI
ÇALIŞMALARININ SONUCUNU ALARAK 2021 TECHNO PLUS
DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA KATILMAYA HAK KAZANDI.

19 - 25 Nisan tarihlerinde Torasan-Urla/İzmir'de gerçekleşen Techno 293-Techno Plus-Rs:One
Milli Takım yarışlarında Techno Plus sınıfı sporcumuz Mustafa Göktuğ Koçak 8. olmuştur.
Yarış sonuçları doğrultusunda sporcumuz bu yıl Ülkemizde gerçekleşecek olan Techno Plus
Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır.
Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

2021 Yılında Planladığımız, Temeli Atılan Konular

❑ İBB Spor İstanbul ile İstanbul Boğazı’nda düzenlemeyi planladığımız yat yarışı için
görüşmelerimiz devam etti. 25 - 29 Ağustos tarihlerinde düzenlemeyi planladıkları Deniz

Festivali kapsamında olmasını istedikleri için tarihi 29 Ağustos olarak arzu ettiler. Bu tarihte
TAYK’ın 3 günlük bir yarışı vardı, kendilerine rica ettik bizi kırmadılar ve bu yarışlarının
tarihi değiştirdiler. Biz de TYF’ye yarış başvurumuzu yaptık. TYF Gençlik ve Spor
Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’na Boğaz izni için başvuruda bulundu.13

❑ Lodos fırtınaları nedeniyle son birkaç yıldır sahil tesisimizi kırmızı yosunlar kaplıyor. Bu
sorun nedeniyle tesisimizde çökme yaşanıyor ve eğitimlerimiz aksıyor. Bunun yanı sıra,
İBB Deniz Hizmetleri ve İSTAÇ yosunların temizliği konusunda bize çok yardımcı oluyor

ama onları da sıkıntıya sokan bir konu. Her seferinden 10’larca kamyon yosun topluyorlar,
vinçlerini buraya tahsis ediyorlar, günler süren bir temizlik çalışması yapılıyor.
Köklü bir çözüm bulabilmek için İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Onursal Üyemiz Sn. Murat
Yazıcı’dan randevu talep ettik. 3 Mart Çarşamba günü Sn. Yazıcı’yı ziyarete gittik. Sahil
tesisimizin durumunu anlatan bir dosya hazırlayıp kendisine sunduk ve durumu anlattık.
Görüşmemizden birkaç gün sonra Yol Bakım ve Alt Yapı biriminden yetkililer tesisimizi
incelemeye geldi. Olumlu çalışmalar yapacaklarını belirttiler.
İlgilerinden ve desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür
ediyoruz.

Lodos fırtınasında tesisimizin geldiği durumu anlatan fotoğraflar.

Fırtınalar nedeniyle tesisimizin beton alanında çökme ve çatlaklar meydana geldi.

Rampa tarafında çökme yaşandı.

İBB hemen yardıma gelerek desteklerini kulübümüzden eksik etmiyor.
İBB’ye çok teşekkür ediyoruz.

❑ Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne, sahil tesisimizin dış cephesindeki görsellerin 2021
yılı Reklam İzni için başvuruda bulunduk. Reklam iznimizi 31.12.2021 tarihine kadar
aldık. Gelirler Müdürlüğüne gerekli reklam vergimizi de ödedik.

❑ Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kulüplerine destek amaçlı 5.000-TL ödenek
çıkarıldı. Ödeneği alabilmek için İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvurumuzu
yaptık, birkaç gün içinde ödeneği hesabımıza yatırdılar. Ayrıca yelken faaliyeti konusunda
verilen Çalışma İznimizi de Gençlik ve Spor Müdürlüğe 2021 yılı için vizelettik.

❑ Uyguner Deri firmasının gıda üzerine kurduğu yeni şirketi Gelner ile de bu sene
başında anlaşma sağlayıp sponsorluk sözleşmesi yaptık. Sahil alanımızda Gelner’in Jel
Yap ürününün reklamı yer alıyor.
❑ İstanbul Kalkınma Ajansı 4 ayrı konuyla proje açtı, kulübümüzü ilgilendiren konu
“Çocuklar ve Gençler”di. Konuyla ilgili TYF, İstanbul’da bulunan kulüplerle video konferans
aracılığıyla bir toplantı organize edip Proje Danışma Sn. Elif Evcil tarafından konu
hakkında bilgilendirme yapılması sağladı. Projeye birkaç kulüp ortak katılabilecekti biz de
Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü ve Heybeliada Su Sporları Kulübü ile ortaklaşa bir
proje hazırladık. Projemiz engelli çocuklara ve kadınlara Yüzme, Yelken ve Kürek eğitimi
verilmesini kapsıyor. 18 Mart tarihinde proje başvurumuzu yaptık, sonuçlanma süresi 3 ay
olacak. Bu güzel çalışmamız kabul edilirse çok mutlu olacağız.

❑ Sporturist A.Ş. ile Kulübümüzün arasında yaşanan sorunları çözmek isteyen,
sporculuk geçmişi olan birkaç üyemiz bir gurup oluşturdu, Uzlaşma-Çözüm ve
Dayanışma Oluşumu adıyla. Bu oluşum gurubu önce Şirket ve Kulüp Yönetim
Kurullarıyla ayrı ayrı toplantı yaptı. Bu toplantılar sonucunda iki kurumun Yönetim
Kurullarını ortak toplantıya davet etti. 1 Mart Pazartesi günü bu 3 gurup birlikte toplantı
yaptık. Bu toplantıda Kulüpten ve Şirketten 2 kişi temsilci belirlendi, bu temsilciler 10
Mart günü bir araya gelerek toplantı yaptı. Bu toplantılarda çözüm amaçlı önerilerde
bulunuldu. 24 Mart Çarşamba günü Kulüp ve Şirket Yönetim Kurullarının temsilcileriyle

Oluşum gurubu üyeleri ortak toplantı yapılmasına karar verildi. Bu toplantıda da, yapılan
çalışmaların Genel Kurullarda anlatılması ve Yönetim Kurullarına yetki için önerge
verilmesi kararlaştırıldı.

❑ İçişleri Bakanlığı’nın 01 Mart tarihinde yayınladığı genelge ile restoranların saat
19:00’a kadar açık olabileceğinin ilan edilmesiyle İşletmecimiz Vesta A.Ş. Hizmetine
başladı. Genel Kurulların yapılabileceğinin ilan edilmesiyle Genel Kurul toplantımızı
planlayıp ilki 27 Mart çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 10 Nisan
Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın yapılacağını ilan etmiştik. T.C. İçişleri
Bakanlığı’nın 30.03.2021 tarihli “Sokağa Çıkma Yasakları” Genelgesi nedeniyle Genel
Kurulumuzu ertelemek durumda kalmış 22.04.2021 Perşembe günü yapılacağını
duyurmuştuk. Bu genelgeyle İşletmecimiz de hizmetini durdurmak durumunda kaldı. 14
Nisan tarihinde yayınlanan son genelge kapsamında Genel Kurulların bayram sonrası
17 Mayıs tarihine kadar ertelenme kararı alınmasıyla bu tarihe kadar Genel Kurulumuzu
erteledik

❑ Sene başından beri sponsorluk konusunda görüşmelerimizin devam ettiği Decathlon
firmasıyla 24 Mart günü yaptığımız son toplantıda anlaşma sağladık. Geçmiş yıllarda da
iş birliğimiz olmuştu. Sözleşme hazırlanıyor, imzalandıktan sonra sahil alanımızda; 11
metre ebadında reklamları yer alacak, flamaları asılacak ve yaz döneminde küçük bir
stand

kuracaklar.

Bunun

karşılığında

güzel

bir

ödeme

yapacaklar

ve

kulüp

çalışanlarımıza kıyafet verecekler. Spor kulübü olarak bu markanın yer alması bizim için
de önemliydi.

MALİ TABLOLARIMIZI

İNCELEMEK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN
KULÜBÜMÜZE TEŞRİFLERİNİ
VEYA BİZİMLE İRTİBATA GEÇMELERİNİ RİCA EDERİZ.

AYRICA; 1 YILDAN FAZLA BİR SÜREDİR
İÇERİSİNDE BULUNDUĞUMUZ
TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN

KULÜBÜMÜZÜN HİÇBİR KİŞİ VE KURULUŞA

BORCU OLMADIĞINI DA
SİZLERLE PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYMAKTAYIZ.

MARMARA YELKEN KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU

2020 YILI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU (TAM METNİ)
İdari Faaliyetler
Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Derneğimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Şubat 2020 Cumartesi günü
yapıldı. Genel Kurulumuzda Divan Heyeti teşkil edilerek M. İbrahim Aybar Divan Başkanı,
Prof. Dr. Ali Serdar Fak Başkan Yardımcısı, A. Serhan Şakar ve Av. Kerem Taştaban Divan
Sekreteri olarak görev aldılar. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Özan tarafından Faaliyet
Raporunun İdari ve Sosyal faaliyetler bölümü, Sportif Üye Burçin Ahızkal tarafından Sportif
faaliyetlerimiz ve Saymanımız A. Ziyaettin İmer tarafından Gelir-Gider Tablomuz ve
Bilançomuz açıklandıktan sonra söz alan üyelerimiz çeşitli yönlerdeki görüşlerini ilettiler. Sn.
Başka; faaliyet sunumunda 1965 yılında MYK üyeleri tarafından kurulan Sporturist A.Ş.’nin
nasıl kurulduğu konusunda MYK Yönetim Kurulunun 1963 yılından itibaren aldığı birkaç
kararı ve şirketin Ana Sözleşmesinde belirtilen amacı göstererek anlattı. Ve son yıllarda bu
amacın ne kadar tersine davranıldığını, amaçlarının iyi niyetli olmadığını dile getirdi.
Daha sonra Denetleme Kurulu raporu okundu ve neticesinde Yönetim Kurulumuz ve
Denetleme Kurulumuz oy birliği ile ibra edildi.
Gündemimizin 7. Maddesi gereğince, Yıllık aidat, giriş ödentisi, yararlanma payı ve misafir
kapı giriş ücreti ile ilgili olarak görüşme yapılarak, 2020 yılından itibaren Derneğimizin;

a) Yıllık Aidatı:
Evli üyeler için 775.-TL.,

01 Temmuz tarihinden itibaren 875.-TL.

Bekar üyeler için 550.-TL.,

01 Temmuz tarihinden itibaren 625.-TL.

Öğrenci üyeler için 450.-TL., 01 Temmuz tarihinden itibaren 500.- TL.
Özel üyeler için 10.-TL.,

01 Temmuz tarihinden itibaren 10.- TL.

b) Giriş Ödentisi: 11.000-TL.

c) Sporturist A.Ş. ortakları yararlanma payı: 775.-TL.
d) Misafir kapı giriş ücreti: 7.-TL.
Verilen önerge ile, Ayrıca, Ana Sponsorluk konusu netleşinceye kadar ve geçen yıllarda
olduğu gibi Giriş Ödentisinde %20 iskontoyla indirim yapabilme yetkisinin Yönetim Kuruluna
verilmesini, 5 kişi ve üzeri toplu başvurularda ise %10 daha ilave indirim yapma yetkisinin de
Yönetim Kuruluna verilmesi konularının Genel Kurulca karara bağlanması oya sunuldu ve
kabul edildi.

Gündemimizin 8. maddesi ile; 2020 yılı bütçe tasarısı ve yönetmeliğinin müzakeresi ile bütçe
oy birliği ile kabul edildi. Bu madde’de 2020 yılı bütçesi ile ilgili söz alan; Sn. Dario
Porsemay Yönetim Kurulunun “eksi” aldığı bütçeyi “artı” devretmesinin, böyle bir dönemde
sponsorların temini ile bütçemize büyük katkıların sağlanmasının, kaynaklarımızın çoğunu
kira olarak Sporturist’ e ödeme yükü altında olmasına rağmen MYK sportif faaliyetlerinin
artarak devam ettirilmesinin hiç kolay bir şey olmadığını söyledi. Ardından böyle bir durumda
MYK Yönetim Kurulu gömleği giymenin çok büyük cesaret istediğini ekledi. Sporturist
hissedarları olarak kendisi ve diğer üyelerin şirketten kibir dolu bir mektup aldıklarını,
MYK’ya yapması gereken sportif katkıları yapmayan ve hatta taahhüt ettiğini de ödemeyen
Sporturist yönetiminin MYK’ya başarısı hakkında söz söyleme hakkı olmadığını, zaten
mektuba imza atanların çoğunun MYK üyesi olmadığından dolayı bu kişilerin kanatince
yönetimde de olmaması gerektiğini söyledi. Sporturist A.Ş.’nin 13 Aralık 2019 tarihinde
hissedarlarına gönderdiği yazısında “Marmara Yelken Kulübü’nün tüm hakları saklı kalmak
kaydı ile kira kontratının şirketimiz ile işletmeci arasında direk olarak yapılmasının daha
doğru olacağı kanısındayız” şeklinde belirtilmesinden çok rahatsız olduğunu, bu düşüncenin
MYK’nü buradan atmak niyeti olduğunu ifade etti. Şirketin %51’lik kira artış yapmak istemesi
ve bunu Noter kanalıyla ihtarname göndererek bildirmesini de eleştirdi. Hissedar üyelere,
Sporturist’in Genel Kurulu için vekalet vermeyin bilhassa kendiniz katılın çağrısı yaptı.
Sn. Ali Doğaner söz alarak; “Yönetim Kuruluna faaliyetler ve güçlü mali duruma teşekkür
etti. Çok az kulübün 7 sınıfta faaliyet gösterebildiğini ve bunun büyük bir başarı olduğunu
belirtti. Sörf ‘ün de kulüp faaliyetlerine eklenmesinde memnun olduğunu, İstanbul
kulüplerinin git gide kan kaybettiğini ve her yıl 1,5milyon TL gibi bir destek olmadıkça spora
desteklerin güçsüz kaldığını ama MYK’nün bilançosunun belki de futbol kulüplerinde
olmadığını, borçsuz bir mali durumun büyük bir başarı olduğunu, kulüp kirasının bu kadar
yüksek olmasının spora desteği azalttığının açık olduğunu, bu kapsamda kulüp kirasının
azaltılması yönünde genel kurulun tavsiyesine dair bir karar alınmasını önerdi.”
Sn. Hulki Oruz söz alarak; Kulübün eski sporcularından biri olarak sportif faaliyetlerimizden
büyük bir memnuniyet duyduğunu, mali durumumuzun “eksi”de alınan bir dönemin “artı” ile
kapatılma başarısının herkes tarafından alkışladığını ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerini
iletti. Sportif faaliyetlerle ilgili bazı kişilerin başarı görmemelerine üzüldüğünü, sporda
dönemsel değişimlerin doğal olduğunu, başarının kriterinin sadece kürsü ve madalya
olmadığını, son yıllarda güneydeki Kulüplerin imkan, antrenman ve hava şartları avantajları
ile İstanbul Kulüplerinin önüne geçtiği malumumuz iken MYK başarı ve faaliyet grafiğini
tebrik etmek gerekir. Sporturit A.Ş.’mize de tebrik etmek yakışırdı. Bu çerçevede hem
teşekkür ediyor hem de başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Sporturist A.Ş.’nin
kurulduğu yıllarda tüm hissedarlarının MYK üyelerinden oluştuğunu, MYK kuruluşunun
aslında 1954 tarihine dayandığı rahmetli Tevhide Biderman’ın bahçesinde faaliyetlerin
başladığını, hepimizin babalarının kulüp kuruluşunda büyük emeği ile o dönem politik ve
ekonomik gelişmeler çerçevesinde şirketin bu bina ve arsanın geleceğe güvenle aktarılması
için kurulduğunu, Sporturist şirketinin amacının MYK’nün varlığını ve sportif faaliyetlerini

sürdürmek olduğunu, çok uzun yıllar şirketin MYK ile bir sorunu olmadığı, son 10 senedir
yaşananların büyük üzüntü nedeni olduğu, MYK’nün varlığının temin etme amacımızın
unutulmaması gerektiği ve bu çerçevede her bir MYK üyesi olan Sporturist A.Ş.
hissederlarının şirket genel kuruluna da mutlaka katılmasını, şirketin yelken sporuna destek
olma amacı gereği yapılanları sorgulamasını ve yelkene desteği arttırılmasını istemesini ve
bu amaçlarla şirketi yönetecek bir şirket yönetimi seçilmesinde etkili ve kararlı olunması
gerektiğini dile getirerek, mevcut şirket yöneticileri yorgunsa yerlerine yeni yöneticiler
kolaylıkla bulunur. Tüm MYK üyesi olan şirket ortaklarına da bir ricada bulunarak, MYK
tarafından da bu çerçevede bir tavsiye yazısı yazılmasını önerdi.
Sonrasında Divan Heyetine kendi imzası ve Ali Doğaner’in imzasını taşıyan bir önerge verdi,
Önerge Divan Başkanı tarafından oya sunuldu ve kabul edildi.
Gündemimizin 9. maddesi ile, aramıza yeni katılan üyeler ve Onursal Üyeler Genel Kurul’un
onayına sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 10. maddesinde; Tüzük gereği yapılan hatırlatmalara rağmen ödeme yapmayan,
birikmiş 3 yıllık aidat borcu bulunan 10 üyenin üyelikten çıkarıldığı, Sadece 2018 ve 2019
yıllarına ait son 2 yıllık borçları olan üyelerin bu kapsamda değerlendirilmediği ve
üyeliklerinin devam ettiği konusu Divan’a tebliğ edildi, oy birliği ile 10 üyenin çıkarılması
kabul edildi.
Ayrıca, kanun gereği DERBİS Dernekler Bilgi Sistemine üyelerin kaydı yapılması gerektiği
ve kendilerine ulaşılamadığındna bilgileri eksik olduğu için kayıtları yapılamayan 19 üyenin
de üyeliklerinin sonlandırılma önergesi Genel Kurul’un onayına sunuldu, oy birliğiyle kabul
edildi.
Bu
üyeler
bizimle
irtibata
geçip
eksik
bilgilerini
tamamlayıp
dilekçe verdikleri takdirde tekrar üyeliğe dönebilecekleri belirtildi.
11. Madde’ye gelindiğinde Yönetim Kurulu, Komodor, Disiplin Kurulu ve Üye Adaylarını
Değerlendirme Kurulu seçimi yapıldı. Tek liste olduğu için Açık oylama yöntemiyle Blok Liste
oylandı. Oy birliği ile kabul edilen listeye göre Kurullarımız aşağıdaki üyelerimizden
oluşmuştur.
YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

1- Vedat Özan

1- Tuluğ Edige

2- Dr. Sedat Soybay

2- Aydın Atalay

3- Ali Rıza Değer

3- Mehmet Çınar

4- Ziyaeddin İmer

4- K. Celaleddin Alibeşeoğlu

5- H. Aylin Babacan

5- A. Serhan Şakar

6- Burçin Ahıskal

6- Y. Kerem Taştaban

7- Ömer L. Kubalas

7- M. Metin Hekimoğlu

KOMODOR
Dr. H. Haluk Babacan
DİSİPLİN KURULU
ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

1- İbrahim Aybar

1- Turan Göker

2- Av. Tülin Şiper

2- Oktay Aysal

3- Turgut Altınok

3- Ali Rasih Atalay

4- Şemsettin Üstündağ

4- Av. Mehmet Özhabeş

5- N. Cüneyt Sezgin

5- Av. Kemal Çavuşoğlu

ÜYE ADAYLARINI DEĞERLENDİRME KURULU
ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

1- Ayşe Parman

1- Parman İnanoğlu

2- Kerim Kerimoğlu

2- Fatma Şengör

3- Cavit Bozok

3- Orhan Edige

4- Girgin Merter

4- Saruhan Çınay

5- Hakan Eray

5- Yasemin Oruz

6- Burhanettin Anamur
7- Ayşe Salman
Resmi Dairelerle yapılan işlemlerimiz:
TYF İstanbul İl Yelken Temsilciliği toplantısı gerçekleşti: Türkiye Yelken Federasyonu
İstanbul İl Temsilciliği toplantısı 17 Ocak Cuma günü kulübümüzün ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Kulüp temsilcilerinin ve İl Hakem Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda 2020
senesinin İstanbul yelken faaliyet programı görüşülürken İstanbul’da geçtiğimiz yıl en
başarılı 3 kulüp olan Fenerbahçe Doğuş Yelken, İstanbul Yelken Kulübü ve Galatasaray
Spor Kulübü Yelken Şubesi ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Vedat Özan’a TYF İstanbul İl
Temsilcisi Tamer Dökmeci tarafından plaket takdim edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi:
2019 Yılının Aralık ayında İBB Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU’na yaptığımız ziyareti ve
akabinde Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Murat Yazıcı önderliğinde 14 kişilik İBB heyetinin
kulübümüze gelerek toplantı yaptığımızı, toplantıların ardından Altyapı Proje Müdür
Yardımcısı kulübe gelerek inceleme yaptığını, Park ve Bahçeler Müdürünün 1.890 adet
çiçekle ekim yapmak için bir kamyon toprak gönderdi, Spor İstanbul Organizasyon
Müdürüne yarış organizasyonu için bütçe çalışması gönderdiğimizi, Zabıta Müdürü arayarak
kendisinden beklentilerimizi sorduğunu aktarmıştık. Bunların ardından yaşanan gelişmeleri
aktaralım.

❖ Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı’ya iadeyi ziyaret yapmak istedik ve 02 Ocak
2020 tarihinde yaptığımız ziyaretle kendisine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür
ettik ve Onursal Üyemiz olmasını teklif ettik. Sohbetimizde sahildeki eğitim alanımızda
yapmak istediğiniz düzenleme çalışmasından bahsettik ve gerekli izni aldık. Aldığımız
iznimizden sonra eski konteynerimizi değiştirdik ve sundurma çalışmasına başladık. Tüm
bu çalışmaları yaparken İBB Zabıta Müdürü Nazan Hanım’ı bilgilendirdik, kendisi de
ekiplere gerekli bilgilendirmeleri yaptı.
❖ İBB Emlak Müdürünü Ziyaretimiz: Sahil tesisimizin alanıyla ilgili görüşmek için 9 Mart
Pazartesi günü İBB emlak Müdürünü ziyaret ettik. Görüşmemizde yıllardır dile getirdiğimiz
kiralama süremizin uzatılması konusunu görüştük. Ayrıca alanımızda yaşadığımız
sıkıntıları dile getirdik. Çok sıcak karşılandık, konuyla ilgili inceleme yapacaklarını belirttiler.
❖ İBB Spor İstanbul: İBB Heyetiyle 2019 yılı Aralık ayında yaptığımız toplantıdan sonra
İstanbul Boğazı’ndan düzenlemek istedikleri yat yarışı organizasyonu için çok yoğun
görüşmelere başladık. Pandemi başladıktan sonra belki pandemi geçer umuduyla yarışı
mümkün olduğu kadar ileri bir tarihte yapmaya karar verdik ve 6 Aralık olarak TYF’ye
başvurumuzu yaptık. Yaşanan gelişmelerden dolayı yarışımıza katılım ve halkın ilgi
göstereceği ortam oluşmadığı için Spor İstanbul yarışımızı 2021 yılına ertelemeyi talep etti.
Bu nedenle TYF’ye yarışın iptal edildiğini ve 2021 yılında düzenlemek istediğimizi bildirdik.
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’yu Ziyaretimiz:
04 Mart Çarşamba günü Belediye ile birlikte düzenlemeyi planladığımız yarış konusunu
görüşmek için Sn. Oltulu’yu ziyaret ettik. Görüşmemizde G.S. Kulübü Yelken Şubesi ve F.B.
Kulübü Yelken Şubesi sorumluları da vardı. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik, yarışımızı
Haziran ayında düzenlemeyi planladık. Fakat önümüzdeki süreçte yaşanan pandemi
nedeniyle yarışı iptal etmek durumunda kaldık.
Sponsorluklar:

İş Bankası: 2019 Yılı sonuna doğru görüşmelerimiz başladı, kendilerine tekliflerimizi
sunduk, toplantı yaptık. Görüşmelerimiz sonucunda anlaşma sağlayarak 1 yıllık
sözleşmemizi yaptık. Sahil alanımızdaki reklam bölümünde reklamları, optimist ve laser
eğitim teknelerimizin yelkenlerinde logoları yer aldı.
Uyguner Deri: Uyguner Deri ile de görüşmelerimiz 2019 yılında başlamıştı, sene başı
itibariyle anlaşma sağladık, sahil alanımızda ve lokalimizde reklamları yer alıyor.
.

Momenta Yachts: 2019 Yılında başlayan sponsorlukları bu sene de devam ediyor.
Momenta’nın da reklam görselleri sahil alanımızda yer alıyor. Değerli Üyemiz Ali Rasih
Atalay’a teşekkür ediyoruz.
Petrol Ofisi: 2019 Yılındaki başlayan birlikteliğimiz 2020 yılında da devam etti. Değerli
Üyemiz, Petrol Ofisi’nin CEO’su Sn. Selim Şiper desteğini eksik etmedi. Kendisine teşekkür
ediyoruz.
Tüm sponsorlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİ
Küresel yaşanan Covid-19 pandemisinden dolayı MYK olarak yaşadıklarımıza değinmek
istiyoruz. Devletin yayınladığı Genelgeler kapsamında kulübümüzün tüm faaliyetlerini
durdurmak zorunda kaldık. İlk olarak 13.03.2020 tarihinde T.C. Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile “Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı
virüsün yayılmasını engellemek açısından, spor organizasyonları ve projeleri ertelenmiş ve
faaliyetlere iştirak eden, idareci, çalıştırıcı, sporcu ve diğer görevlilerin olası virüs
tehdidinden etkilenmemeleri amacıyla bütün projelerin ertelenmesine karar verilmiştir.” Bu
karar çıktığında TYF tarafından seçilen sporcularımız TYF Yıldızlar Kupası yarışındalardı.
TYF yarışları durdurmak durumunda kaldı, sporcularımızın biletlerini değiştirmeye çalışıp
apar topar bir gün önceden dönmelerini sağladık. İlk etapta Mart ayı sonuna kadar hafta
sonu antrenmanlarını iptal ettik. Nisan ayında takım sporcularımız için Ayvalık ve
Heybeliada’da iki ayrı kamp programı organize etmiştik, bu kampları da iptal ettik.
16.03.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca Coronavirüs konulu ek genelgesi ile “Umuma açık
istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın mesafelerde
bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, dernek lokalleri, spor
merkezleri v.b kurumların faaliyetlerinin geçici bir süreyle 16.03.2020 pazartesi saat 24:00
itibariyle durdurulacaktır" kararıyla Restoran hizmetimiz de durdurulmuştur. Yaşadığımız bu
üzücü ve sıkıntılı süreçte kulübümüzü boş bırakmamaya çalıştık. Çalışanlarımız nöbetleşe
sahil tesisimiz ve kulüp lokalimize gelip gittiler. Çalışmalarımıza, imkanlar dahilinde ara
vermemeye çalışarak evlerden devam ettik. Her hafta Perşembe günleri yaptığımız Yönetim
Kurulu toplantılarımızı telekonferans sistemiyle yine her hafta yapmaya devam ettik. Siz
değerli üyelerimizin sağlığını çok merak ettik, her üyemizi tek tek arayarak bilgi almaya
çalıştık.
Bu süreçte mali konu da çok önemliydi. Sporturist A.Ş. Mart ayı sonunda faaliyetlerimizin
durması nedeniyle yelken sporunun yaşaması için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının
kiralarını almayacaklarını bildirdiler. Geçmiş yıl ödeyeceklerini belirttikleri 85.000.-TL.’nın
45.000-TL’sı ödenmemişti, Haziran ayında 48.750-TL. olarak ödeme yaptılar. Biz de Vesta
A.Ş.’nden aylık katkı payı ödemesi almadık. İBB Emlak Müdürlüğüne her ay sahil tesisimiz
için ödediğimiz kira 3 ay süreyle ertelendi. İBB’nin hiçbir kira isteği olmadığını mutluluk
duyarak belirtiyoruz.

Mücbir sebep dolayısıyla Devlet destekleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden de
personel maaşlarımızda kısmen yararlandık. Vergi ödemeleri 3 ay ertelendi.
İlkbahar geldiğinde kısıtlamaların kontrollü normalleşmeye dönmesiyle yaz dönemi yelken
kurslarımızı gerçekleştirebildik. Pandemi nedeniyle katılımın az olmasından endişeliydik ama
beklentimizden çok iyi oldu. Diğer kulüplerden fazla katılımla kurslarımızı gerçekleştirdik.
Toplam 112 kursiyer eğitimlerimize katıldı. Kursiyerler arasından gerekli kriterlere uyan
çocukları alt yapı takımımıza aldık, optimist takımına 15 sporcu, laser takımına 3 sporcu
katıldı. Bu sene oldukça başarılı çocuklar vardı. Yeni katılan sporcularla birlikte oluşan
takımlarımızla ilk defa Kulübümüzün boşta teknesi kalmadı.
Kulüp lokalimizin faaliyeti de 20 Mayıs tarihinde yayınlanan genelgeyle kontrollü
normalleşmeye başlamıştı. Sonbaharın gelmesiyle covid-19 vakalarında yaşanan artışlar
nedeniyle Ekim ayında tekrar kısıtlamalar başladı. Kasım ayında vaka sayılarının iyice
artmasıyla 18 Kasım tarihinde yayınlanan genelgeyle 20 Kasımdan itibaren restoranların
sadece paket servisi yapabileceği, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin belli saatlerde dışarı
çıkabilecekleri, hafta sonu yasakları açıklandı. Bu genelge nedeniyle Restoran İşletmecimiz
hizmetini durdurmak zorunda kaldı. Antrenmanlarımızı kısa bir süre aksasa da
Kaymakamlığa yaptığımız başvuruyla düzenli bir şekilde antrenmanlarımızı gerçekleştirdik.
Bu süreç boyunca KÇÖ uzatılmaya devam ettirildi, biz de dahil olabilecek tüm personelimiz
için başvurumuzu yapıp bu ödenekten faydalandık.
Yaşadığımız pandemi ortamından dolayı yıl içinde sınırlı faaliyetlerde bulunabildik.

Sosyal Faaliyetler
14 Şubat Sevgililer Günü: Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu anlamlı günü kulübümüzde
kutladık.
Personel Motivasyon Yemeği: 15 Şubat Cumartesi akşamı çalışanlarımızla birlikte yıla
motivasyonla başlayalım istedik ve hep birlikte güzel bir yemek yedik. Müzisyenimiz Erhan
da güzel sesiyle gecemizi renklendirdi. Çok keyifli bir akşam geçirdik.

10 Kasım Günü ATA’mızı Üyelerimizle Birlikte Andık: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılında, üyelerimiz ve
misafirlerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren kulüp bahçemizde toplanarak saat
09:05’de çalan sirenle birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda
bulunduk. Törende aramızda bulunan Em. Tümg. Tarık Özkut bu sene de ATATÜRK’ümüz
ile ilgili güzel söyleşide bulundu.

Spor Faaliyetleri
Rüzgar Sörfü Eğitimi: 2020 Yılında yaptığımız bir yeniliğin bilgisini vermek istiyoruz.
Branşlarımıza rüzgar sörfünü de ekledik. 23 Lisanslı sörf sporcumuz oldu, bu sayı zaman
içinde artacak. Yaz sezonunda sörf kursları düzenleyeceğiz.
İYK Yarışları Ödül Töreni: İstanbul Yelken Kulübü Hareketli Salma Ödül Törenleri 8 Şubat
2020 Cumartesi akşamı saat 19:30’da İstanbul Yelken Kulübü’nde düzenlendi. Ödül
Töreninde; İstanbul Ligi ve Trofesi, Donanma Kupası Koyiçi Yarışları, Altın Kilit Kupası Koyiçi
Yarışları, Türkiye Pirat Ligi 6. Etap Yarışları’na ait ödüller sahiplerini buldu.
02 - 03 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Altın Kilit Kupasında sporcumuz Nil Aydın,
Optimist Kızlar Klasmanında üçüncü, 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Donanma
Kupasında Sporcumuz Edip Berke Işıklıoğlu Laser 4.7 Genel Klasmanı birincisi, Işık
Denizkurt Laser 4.7 Kızlar Klasmanı ikincisi, Zülal Küçük Laser 4.7 Kızlar Klasmanı
üçüncüsü, Atlas Candemir Laser Radial Genç Klasmanı ikinciliği ödüllerini almışlardır. 2019
İstanbul Ligi ve Trofesinin sonuçlarına göre İzzet Emir Akyıl Laser 4.7 Genel Klasmanında
dördüncü ve Laser 4.7 Junıor Klasmanında üçüncü, Işık Denizkurt Laser 4.7 Kızlar
Klasmanında birincilik ödüllerini aldılar.
21. Erol Kapkın Dragon Yarışları - Dragon Sonbahar Serisi 1. Ayak: Bodrum Açıkdeniz
Yelken Kulübü ve Marmara Yelken Kulübü’nün Milta Bodrum Marina desteği ile ortak
düzenlediği, aynı zamanda Dragon Sonbahar Serisinin 1. Ayağını oluşturan 21. Erol Kapkın
Dragon Trofesi Yarışları 12 - 13 Eylül tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirildi. Pandemi
döneminde kısa bir mola verilen rekabete Sonbahar Serisi ile tekrar başlandı.
6 Dragonun kaydının alındığı Serinin birinci ayağı olan 21. Erol Kapkın Dragon Trofesi
Yarışlarında geçen 2 günün sonunda geçmiş dönem Başkanlarımızdan Sn. Azat Baykal ve
ekibinin 2., Üyemiz Sn. Arda Baykal ve ekibinin 1. olması bizleri mutlu etmiştir.
Cumhuriyet Bayramı Kupası: 31 Ekim - 01 Kasım tarihlerinde İstanbul Yelken Kulübü’nün
ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kupası Yarışı’nda sporcularımızdan
Techno Plus kategorisin 1. Göktug Koçak; Techno U 17 kategorisinde 2. Altan Bayramlı., 3.
Poyraz Yavuzer; Techno U15 kategorisinde 2. Efe Yılmaz; Optimist Junıor Genel
Klasmanında 1. Efe Can Ünal; Optimist Senior Kızlar Klasmanında 2. Naz Tulumcu ve 3. Ela
Naz Bayık oldular.
TYF Türkiye Pirat Şampiyonası: Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2020 yılı Faaliyet
Programı’nda yer alan “TYF Türkiye Pirat Şampiyonası” 13 - 15 Kasım 2020 tarihlerinde
Bayramoğlu Yelken Kulübü ev sahipliğinde Kocaeli’nde gerçekleşti. 14 Kasım 2020
Cumartesi, Şampiyonanın ikinci günü TYF ve Pirat Birliği içerisinde çeşitli görevlerde yer
almış merhum Erman Çeliker adına özel yarış düzenlendi. Sıkı pandemi kuralları, soğuk ve
zorlu deniz ikliminde geçen yarışlarda Kulübümüz sporcuları Genel Klasman’da ilk üçte yer
aldı. Her iki yarış sonucunda da TUR 4405 Burçin Ahızkal - Barış Harmankaya ekibi 2., TUR
4103 Nazif Burçin Kandemir - Özgür Üçer ekibi 3. oldular.

2021 Yılında Planladığımız, Temeli Atılan Konular
➢ İBB Spor İstanbul ile İstanbul Boğazı’nda düzenlemeyi planladığımız yat yarışı için
görüşmelerimiz devam etti. 25 - 29 Ağustos tarihlerinde düzenlemeyi planladıkları Deniz
Festivali kapsamında olmasını istedikleri için tarihi 29 Ağustos olarak arzu ettiler. Bu tarihte
TAYK’ın 3 günlük bir yarışı vardı, kendilerine rica ettik bizi kırmadılar ve bu yarışlarının tarihi
değiştirdiler. Biz de TYF’ye yarış başvurumuzu yaptık. TYF Gençlik ve Spor Bakanlığı ve
Ulaştırma Bakanlığı’na Boğaz izni için başvuruda bulundu.
Lodos fırtınaları nedeniyle son birkaç yıldır sahil tesisimizi kırmızı yosunlar kaplıyor. Bu
sorun nedeniyle tesisimizde çökme yaşanıyor ve eğitimlerimiz aksıyor. Bunun yanı sıra, İBB
Deniz Hizmetleri ve İSTAÇ yosunların temizliği konusunda bize çok yardımcı oluyor ama
onları da sıkıntıya sokan bir konu. Her seferinden 10’larca kamyon yosun topluyorlar,
vinçlerini buraya tahsis ediyorlar, günler süren bir temizlik çalışması yapılıyor. Köklü bir
çözüm bulabilmek için İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Onursal Üyemiz Sn. Murat Yazıcı’dan
randevu talep ettik. 3 Mart Çarşamba günü Sn. Yazıcı’yı ziyarete gittik. Sahil tesisimizin
durumunu anlatan bir dosya hazırlayıp kendisine sunduk ve durumu anlattık.
Görüşmemizden birkaç gün sonra Yol Bakım ve Alt Yapı biriminden yetkililer tesisimizi
incelemeye geldi. Olumlu çalışmalar yapacaklarını belirttiler.
İlgilerinden ve desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür
ediyoruz.
➢ Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne, sahil tesisimizin dış cephesindeki görsellerin 2021 yılı
Reklam İzni için başvuruda bulunduk. Reklam iznimizi 31.12.2021 tarihine kadar aldık.
Gelirler Müdürlüğüne gerekli reklam vergimizi de ödedik.
➢ Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kulüplerine destek amaçlı 5.000-TL ödenek
çıkarıldı. Ödeneği alabilmek için İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvurumuzu yaptık,
birkaç gün içinde ödeneği hesabımıza yatırdılar. Ayrıca yelken faaliyeti konusunda verilen
Çalışma İznimizi de Gençlik ve Spor Müdürlüğe 2021 yılı için vizelettik.
➢ Uyguner Deri firmasının gıda üzerine kurduğu yeni şirketi Gelner ile de bu sene başında
anlaşma sağlayıp sponsorluk sözleşmesi yaptık. Sahil alanımızda Gelner’in Jel Yap
ürününün reklamı yer alıyor.
➢ İstanbul Kalkınma Ajansı 4 ayrı konuyla proje açtı, kulübümüzü ilgilendiren konu
“Çocuklar ve Gençler” di. Konuyla ilgili TYF, İstanbul’da bulunan kulüplerle video konferans
aracılığıyla bir toplantı organize edip Proje Danışma Sn. Elif Evcil tarafından konu hakkında
bilgilendirme yapılması sağladı.

➢ Projeye birkaç kulüp ortak katılabilecekti biz de Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü ve
Heybeliada Su Sporları Kulübü ile ortaklaşa bir proje hazırladık. Projemiz engelli çocuklara
ve kadınlara Yüzme, Yelken ve Kürek eğitimi verilmesini kapsıyor. 18 Mart tarihinde proje
başvurumuzu yaptık, sonuçlanma süresi 3 ay olacak. Bu güzel çalışmamız kabul edilirse
çok mutlu olacağız.
➢ Sporturist A.Ş. ile Kulübümüzün arasında yaşanan sorunları çözmek isteyen, sporculuk
geçmişi olan birkaç üyemiz bir gurup oluşturdu, Uzlaşma-Çözüm ve Dayanışma Oluşumu
adıyla. Bu oluşum gurubu önce Şirket ve Kulüp Yönetim Kurullarıyla ayrı ayrı toplantı yaptı.
Bu toplantılar sonucunda iki kurumun Yönetim Kurullarını ortak toplantıya davet etti. 1 Mart
Pazartesi günü bu 3 gurup birlikte toplantı yaptık. Bu toplantıda Kulüpten ve Şirketten 2 kişi
temsilci belirlendi, bu temsilciler 10 Mart günü bir araya gelerek toplantı yaptı. Bu
toplantılarda çözüm amaçlı önerilerde bulunuldu. 24 Mart Çarşamba günü Kulüp ve Şirket
Yönetim Kurullarının temsilcileriyle Oluşum gurubu üyeleri ortak toplantı yapılmasına karar
verildi. Bu toplantıda da, yapılan çalışmaların Genel Kurullarda anlatılması ve Yönetim
Kurullarına yetki için önerge verilmesi kararlaştırıldı.
➢ İçişleri Bakanlığı’nın 01 Mart tarihinde yayınladığı genelge ile restoranların saat 19:00’a
kadar açık olabileceğinin ilan edilmesiyle İşletmecimiz Vesta A.Ş. hizmetine başladı. Genel
Kurulların yapılabileceğinin ilan edilmesiyle Genel Kurul toplantımızı planlayıp ilki 27 Mart
çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 10 Nisan Cumartesi günü çoğunluk
aranmaksızın yapılacağını ilan etmiştik. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.03.2021 tarihli “Sokağa
Çıkma Yasakları” Genelgesi nedeniyle Genel Kurulumuzu ertelemek durumda kalmış
22.04.2021 Perşembe günü yapılacağını duyurmuştuk. Bu genelgeyle İşletmecimiz de
hizmetini durdurmak durumunda kaldı. 14 Nisan tarihinde yayınlanan son genelge
kapsamında Genel Kurulların bayram sonrası 17 Mayıs tarihine kadar ertelenme kararı
alınmasıyla bu tarihe kadar Genel Kurulumuzu erteledik.
➢ Sene başından beri sponsorluk konusunda görüşmelerimizin devam ettiği Decathlon
firmasıyla 24 Mart günü yaptığımız son toplantıda anlaşma sağladık. Geçmiş yıllarda da iş
birliğimiz olmuştu. Sözleşme hazırlanıyor, imzalandıktan sonra sahil alanımızda; 11 metre
ebadında reklamları yer alacak, flamaları asılacak ve yaz döneminde küçük bir stand
kuracaklar. Bunun karşılığında güzel bir ödeme yapacaklar ve kulüp çalışanlarımıza kıyafet
verecekler. Spor kulübü olarak bu markanın yer alması bizim için de önemliydi.

