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Değerl� Üyeler�m�z,

Kulübümüzde, Pandem� yasakları sonrası Mayıs ayı
çok hareketl� geçt�.
8 Mayıs Anneler günü baştacımız anneler�m�z,

üyeler�m�z, a�leler�m�z hep b�rl�kte �d�k. En kıdeml�
Anne üyem�z Sayın Nazan Usuk ve en yen� anne
üyem�z Sayın Pınar Hazer hanımefend�lere günün
anısına hed�yeler�n� verd�k.

13 Mayıs Yönet�m Kurulu toplantımızı sah�l
tes�sler�m�zde yaptık. Yen� yatırımlar, bakım, onarım,

yen�leme çalışmalarını yer�nde �nceleme fırsatı
bulduk.

15 Mayıs tar�h�nde Dalyan, Kartal, MYK parkurunda
yapılan Kardeşl�k B�s�klet Turuna ev sah�pl�ğ� yaptık.

F�nal� ve tören� sah�l tes�sler�m�zde yapılan
etk�nl�ğe, 87 sporcu katılım gerçekleşt�rd�.
19 Mayıs Gençl�k Spor Bayramı sabahı sporcu ve
antranörler�m�zle 19 Mayıs Ruhu �le Spor üzer�ne
sohbet gerçekleşt�rd�k. Sonrasında bayraklarla
donatılmış tekneler�m�zle kortej oluşturarak sah�l
geç�ş�m�z� yaptık.

Aynı gün yapılan yarışlarda sporcumuz Bozok Balcı , en genç başarılı sporcu ödülünü
aldı. Kend�s�ne yelken sporunda uzun yıllar başarılar d�l�yoruz.

23 Mayısta Yönet�m Kurulumuz olarak, İBB z�yaret�n� gerçekleşt�rd�k. Sah�l çalışmalarımız
�ç�n büyük destek aldık. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Murat Yazıcı ’ya �lg� ve
destekler� �ç�n teşekkür ed�yoruz..

29 Mayıs sabahı sporcu vel�ler�m�z �le el ele nasıl daha �y�s�n� yaparız anlayışı �le
toplantı yaptık. Vel�, yönet�m ve antrenörler�m�zle ortak akıl oluşturduk.

Bu toplantılarımız düzenle devam edecekt�r. Akşamında son b�r yılda aramıza katılan
yen� üyelerle b�r yemekl� toplantı yaptık, sam�m� b�r ortamda tanışma kaynaşma amaçlı
bu toplantıya �kramlarıyla destek veren �şletmec�m�z Vesta f�rmasına teşekkür eder�z.

Yen� üyeler�m�z, kom�teler�m�ze katılıp çalışmalara başladılar.
Kulübümüzde düzenl� sosyal etk�nl�kler kapsamında yapılan, müz�kl� geceler�m�zden
b�r�nde, 3 Haz�ran geces�, Akust�k B�şeyler topluluğu b�zlere key�fl� anlar yaşattı.
Ve n�hayet, göreve gel�ş�m�z�n 100 gününde başlama sözü verd�ğ�m�z,

Güneş Enerj� Santral� ve Den�z Suyu Arıtma S�stemler�m�z�n kurulumunu tamamladık. 11
Haz�ran tar�h�nde Sayın Ekram İmamoğlu ve Sayın Şerd�l Dara Odabaşı ’nın katılımları �le
açılış tören�n� gerçekleşt�receğ�z.

Hep�n�ze sağlıklı b�r yaz d�ler�z.

Saygılarımızla,

Dr. Sedat Soybay
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23 Mayısta Yönet�m Kurulumuz olarak, İBB z�yaret�n� gerçekleşt�rd�k. Sah�l
çalışmalarımız �ç�n büyük destek aldık. Yelken Sporu �ç�n h�ç b�r zaman
destekler�n� es�rgemeyen Başta Onursal Üyem�z, İBB Başkanı Sn. Ekrem
İmamoğlu olmak üzere İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Murat Yazıcı'ya
teşekkürler�m�z� sunarak plaket�n� takt�m ett�k.



Sah�l eğ�t�m tes�sler�m�z�n
�y�leşt�r�şmes� ve bakımları konusunda
b�r çok çalışma yaptık. Bu
çalışmalarımızın en öneml�ler� güneş
enerj� santral� ve den�z suyu arıtma
s�stemler�m�zd�. Bu çalışmalar
kapsamında sıkı b�r çalışma dönem�
geç�rd�k. 

Her hafta düzenl� olarak gerçekleşen
Yönet�m Kurulu Toplantımız 13 Mayıs
tar�h�nde sah�l tes�sler�m�zde yapıldı.   
Tamamlanan ve devam eden
çalışmaları Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z
�le b�rl�kte yer�nde �nceleyerek
değerlend�rd�k. 



En özel ve anlamlı günlerden b�r� olan
Anneler gününü üyeler�m�z ve
m�saf�rler�m�z�n yoğun katılımlarıyla 8
Mayıs Pazar günü kutladık. Sabahın
erken saatler�nde başlayarak devam
eden etk�nl�ğ�m�z Yönet�m Kurulu
Başkanımız Dr. Sedat Soybay ’ın açılış
konuşmasıyla başladı.
Geleneksel olarak devam ett�rd�ğ�m�z
pasta kesme tören�m�ze en genç ve
en yaşlı Anneler�m�z�n b�r araya
gelmes�yle gerçekleşt� Anneler�m�ze
özel hazırlanan hed�yeler�n takd�m
ed�lmes� sonrasında üyeler�m�z ve
m�saf�rler�m�z kahvaltı eşl�ğ�nde
etk�nl�klere devam ett�.

Video İçin Dokun

https://www.youtube.com/watch?v=37YFuxtD5v0
https://www.youtube.com/watch?v=xEcAXqNGVdY&feature=emb_title


2022 YELKEN YAZ KURSU PROGRAMI

YELKEN EĞİTİM DÖNEMLERİ:

1. Dönem : 20 Haz�ran – 01 Temmuz

2. Dönem : 18 Temmuz – 29 Temmuz

3. Dönem : 01 Ağustos – 12 Ağustos

4. Dönem : 15 Ağustos – 26 Ağustos

5. Dönem : 29 Ağustos – 09 Eylül

EĞİTİM GÜNLERİ VE SAATLERİ: Hafta �ç� her gün, saat 10.00 �le 17.00 arası

EĞİTİM SÜRESİ: İk� hafta – 10 gün

EĞİTİM PROGRAMI: TUYEP Temel Eğ�t�m (D1) / RS1 ve TUYEP İler� Eğ�t�m

(D2) / RS2

YAŞ GRUPLARI: Yaş aralığı 07 �le 18’d�r. Öğrenc�ler�n f�z�ksel gel�ş�m� tekne

sınıfı grup seç�m�nde değerlend�r�lmekted�r.

ÜCRET: 4.500 TL + KDV

ERKEN KAYIT İNDİRİMİ: Esk� öğrenc�ler�m�ze ve kardeş �nd�r�m�nde %10

uygulanır.

Aynı anda sadece b�r �nd�r�m seçeneğ�nden faydalanılab�l�r.

ÖDEME: Ödemeler Akbank ve Garant� Bankası kred� kartları �le

taks�tlend�rerek veya nak�t/peş�n yapılab�l�r.

SERTİFİKA: Kurs dönemler�n�n sonunda öğrenc�lere Türk�ye Ulusal Yelken

Eğ�t�m Programı sert�f�kası �çeren D�ng� Kayıt Defter� (Log Book) ver�lecekt�r.

DETAYLI BİLGİ: 05304979221



Sabah 09.30 ’da Fenerbahçe Dalyan ’dan hareket eden grup Caddebostan,
Bostancı, Maltepe güzergahını �zleyerek Kartal sah�le ulaştı. Burada ver�len molanın
ardından ger� dönen grup Maltepe Orhangaz� Şeh�r Parkı �ç�nde bulunan veledroma
uğrayıp yola devam ett�. Tur herhang� b�r olumsuzluk yaşanmadan kulübümüzün sah�l
tes�sler�nde sonlandırdı.

Kulübümüzün ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�len ödül tören�nde Kardeşl�k b�s�klet turu
katılımcılarına günün anısına madalyalarını Yönet�m Kurulu Başkanımız Dr. Sedat
Soybay ve Yolda ve B�rl�kte Grubu Başkanı Sn. Kaan Özçel�k tarafından takd�m
ed�ld�.

Video İçin Dokun

https://www.youtube.com/watch?v=wQb9bo6biDA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=37YFuxtD5v0
https://www.youtube.com/watch?v=wQb9bo6biDA&feature=emb_title


19 Mayıs Gençl�k ve Spor Bayramımızı üyeler�m�z ve sporcularımız �le
b�rl�kte den�zde yaptığımız kortejle kutladık. Gerçekleşt�rd�ğ�m�z
kortej�n önces�nde sabahın erken saatler�nde sah�l eğ�t�m
tes�sler�m�zde üyeler�m�z ve sporcularımızla toplandık. 

Em. Tümg. Tarık Özkut ve MYK Yönet�m Kurulu Başkanımız Dr. Sedat
Soybay'ın anlatımlarıyla 19 Mayıs Ruhu vurgusunu �çeren b�r söyleş�
yaparak Atatürk'ümüzü andık.  
Söyleş�m�z�n ardından Bayraklarla donattığımız tekneler�m�zle
b�rl�kte den�ze çıktık. 

Sporcularımız opt�m�st, laser ve rüzgar sörfler� �le, üyeler�m�z yet�şk�n
eğ�t�m teklener�m�zle b�zlere eşl�k ett�. Sosyal medyada adeta
görüntüleme rekoru kıran Yelken�ndek� Dev Atatürk fotoğrafıyla
karadan d�kkatler� üzer�ne çeken 1919 teknes� de b�zlerle b�rl�kte
kortejdeyd�. 

Video İçin Dokun

https://www.youtube.com/watch?v=37YFuxtD5v0
https://www.youtube.com/watch?v=37YFuxtD5v0


19 – 22 Mayıs tar�hler�nde
düzenlenen Gençl�k ve Spor ve
Fenerbahçe Doğuş Kupası
hareketl� salma yelken
yarışlarında Marmara Yelken
Kulübü olarak �k� sporcumuzla
kürsüdeyd�k. 53 sporcunun
kayıt verd�ğ� ILCA 4 sınıfında
sporcumuz N�l Aydın, İstanbul
�l� özel ödüller�nde jun�or
kızlar kategor�s�nde 3. olarak
kürsüye çıkarken, Opt�m�st
sınıfında �se Bozok Balcı, en
genç sporcu özel ödülünün
sah�b� oldu. 



2022 Arkas Opt�m�st Dünya Şamp�yonası ’na test yarışı n�tel�ğ� taşıyan, OPTIMIST
TRAINING REGATTA Yarışları B.B Bodrumspor Yelken Kulübü Şubes� ’n�n ev sah�pl�ğ�nde
29 Mayıs – 3 Haz�ran tar�hler� arasında gerçekleşt�. Yarışa 12 ülkeden 24 kulüp �le
108 yelkenc� mücadele ett�. Ercüment As�lkan ÖĞÜT 33. Naz TULUMCU 36. Rıdvan
Eren AKYIL 44. Poyraz BELGEN 48. oldu. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebr�k
ed�yor, başarılarının devamını d�l�yoruz.

P İ R A T  L İ G İ  B İ R İ N C İ  A Y A K
Y A R I Ş L A R I N D A  E K İ B İ M İ Z

K Ü R S Ü D E

P�rat L�g� B�r�nc� Ayak yarışları Bayramoğlu Yelken Kulübü ev sah�pl�ğ�nde 14 – 15
Mayıs tar�hler�nde gerçekleşt�. Y�rm� P�rat Teknes�n�n �k� gün boyunca az rüzgarla
mücadeleye devam ett�, toplamda 4 yarış yapıldı. Marmara Yelken Kulübü P�rat
Ek�b�nden Dereceler; Genel 2 – Burç�n Ahıskal – Alper Algüneş - Genel 4 – Burç�n
Kandem�r – Özgür Üçer - Yerl� 3 – Genel 9- Barış Harmankaya – Burak Şenl�oğlu
Genel 8 – Met�n Hek�moğlu – Müf�t Tezel

O P T İ M İ S T  T R A I N I N G  
R E G A T T A  B O D R U M  Y A R I Ş L A R I

T A M A M L A N D I



S P O R C U  V E L İ L E R İ M İ Z  İ L E  B İ R
A R A Y A  G E L D İ K ,  T O P L A N T I  Y A P T I K

T A K I M  S P O R C U L A R I M I Z L A
B İ R L İ K T E  Y O G A  Y A P T I K

29 Mayıs sabahı, sporcu vel�ler�m�z �le el ele nasıl daha �y�s�n� yaparız anlayışı �le
toplantı yaptık. Opt�m�st takımları ve Laser takım vel�ler�m�z �le b�rl�kte toplamda 50
k�ş�yd�k. Vel�, yönet�m ve antrenörler�m�zle ortak akıl oluşturduk. Bu toplantılarımız
düzenle devam edecekt�r. Katılım sağlayan vel�ler�m�ze teşekkür eder�z. 

Sporcularımızın ps�koloj�k, f�z�ksel, ve z�h�nsel güçlülüğünü desteklemek adına 5
Haz�ran tar�h�nde vel�m�z Özlem Gezer Yılmaz �le b�rl�kte açık havada yoga ders�
yaptık. Bu güzel adım �ç�n rehberl�ğ�ne ve emeğ�ne çok teşekkür eder�z. 



A K U S T İ K  B İ Ş E Y L E R  G R U B U
K O N S E R İ  K E Y İ F L İ  G E Ç T İ

B E D E S  İ Y İ L İ K  D Ü K K A N I  K E R M E S İ
K U L Ü B Ü M Ü Z D E  Y A P I L D I

Kulübümüzde düzenl� sosyal etk�nl�kler kapsamında yapılan, müz�kl� geceler�m�zden
b�r�nde, 3 Haz�ran geces�, Cevdet Alanbay, Emre Karabulut ve grubun sol�st�
Goncagül Alankaya ’dan oluşan Akust�k B�şeyler grubu şarkılarını müz�kseverlerle
kulübümüzde buluşturdu. Key�fl� b�r gece geç�rd�k. Devamınıda planlıyoruz. 

Beykoz Eğ�t�me Destek Derneğ� (BEDES)’�n Kadıköy ’de açtığı �y�l�k dükkanında
satılan �k�nc� el ve sıfır eşyalardan elde ed�len gel�r, �ht�yaç sah�b� a�lelere ve
öğrenc�lere desteğe dönüşüyor. B�zde bu faydal� projeye yer tem�n ederek kulüp
olarak destek sağladık. Destek olan tüm üyeler�m�ze teşekkür eder�z.



29 Mayıs Pazar akşamı, 2021 – 2022 yılında
aramıza katılan Yen� Üyeler�m�ze ve Yen�
Onursal Üyeler�m�ze “Hoş Geld�n Kokteyl�”
düzenled�k. Yönet�m Kurulu üyeler�m�z�n ve
yen� üyeler�m�z� takd�m edem üyeler�m�z�n de
aramızda olduğu kokteyl�m�z Başkanımız Dr.
Sedat Soybay ’ın açılış konuşmasıyla başladı
ve kulüp Müdürümüz Sn. Begüm Berker'�n
sunumuyla devam ett�.
Öz geçm�şler� okunarak kürsüye davet ed�len
yen� üyeler�m�ze, yakınları ve kulübümüze
öneren üyeler�m�z tarafından küçük
armağanlarımız ve rozetler� takd�m ed�ld�.
Key�fl� ve adeta büyük b�r a�le ortamı
havasında gerçekleşen gecem�zde Onursal
Üyem�z Sn. Ed�z Hun ''S�zler Türk�ye'n�n
Gerçek Yüzüsünüz, daha güzel günler b�zler�
bekl�yor ded�. 



Hızlı nüfus artışı, sanay�leşme ve doğal
kaynakların hesapsız kullanımı su, hava ve
toprağın hızla k�rlenmes�ne neden olmuştur. 

İç�nde yaşadığımız zaman sürec�nde bu
olumsuzluklar, �kl�m değ�ş�kl�ğ�, sıcaklık
değerler�ndek� kalıcı artış, bunun doğal
sonucu kuraklık, yıkıcı meteoroloj�k
felaketler, su kaynaklarının azalması,
den�zlerdek� kalıcı yükselme g�b� tehl�kel�
sonuçlar doğurmuştur.

Hızlı nüfus artışı, sanay�leşme ve doğal kaynakların hesapsız kullanımı su, hava
ve toprağın hızla k�rlenmes�ne neden olmuştur. 

İç�nde yaşadığımız zaman sürec�nde bu olumsuzluklar, �kl�m değ�ş�kl�ğ�, sıcaklık
değerler�ndek� kalıcı artış, bunun doğal sonucu kuraklık, yıkıcı meteoroloj�k
felaketler, su kaynaklarının azalması, den�zlerdek� kalıcı yükselme g�b� tehl�kel�
sonuçlar doğurmuştur.

Böyles� b�r ortamda geleceğe bırakacağımız değerler b�r b�r tükenmekte,
çocuklarımızın tem�z b�r çevrede yaşaması şansları eller�nden alınmaktadır.

Marmara Yelken Kulübü olarak v�zyonumuz, üyeler�m�z ve sporcularımız
aradında yüksek b�r Çevre B�l�nc� oluşturmak, bu b�l�nc�n topluma yayılmasına
ves�le olmaktır.

Sah�l tes�sler�m�zde kurduğumuz, güneş enerj� santral� ve den�z suyu arıtma
s�stemler�m�z, elektr�k ve su �ht�yaçlarımızın ekonom�k olarak karşılanması
yanısıra bu b�l�nc�n oluşturulmasına katkı sağlaması açısından da değer
taşımaktadır.

Ayrıca çocuklarımızın spor yaptığı ve zamanlarını geç�rd�kler� f�z�ksel
ortamların �y�leşt�r�lmes�, yen�lenmes�, düzenlenmes� ,tem�zl�ğ� , çöpler�n ger�
kazanım kutuları �le ayrı toplanması, sıfır atık noktaları da bu anlayışın
ayrılmaz parçasıdır.

Sporcularımızın yapmakta olduğu rüzgar sörfü ve yelken faal�yetler�, doğa
sporları olup bu anlayışın ana çerçeves�d�r.

Çevre , yanlızca �ç�nde bulunduğumuz Çevre Haftası ves�les�yle yılda b�r kez 
vurgulanan ve kutlanan b�r kavram değ�l,
yaşamın b�r parçası anlayışı �le hergün, ömür boyu �çselleşt�rd�ğ�m�z b�r değer
olmalıdır.

Tem�z ve yaşanılır b�r çevre, hep�m�z�n özlem�..

Dünya Çevre Gününüz kutlu olsun…

Dr. Sedat Soybay



Merhaba Sevg�l� Dostlarım,

B�ld�ğ�n�z g�b� 7405 sayılı yen� Spor Yasası 25.04.2022 de yayınlanarak yürürlüğe g�rd�. Yasanın en �lg� çek�c�
konularından b�r� de dernekler tarafından kurulacak anon�m ş�rketler ve bunların yönet�m kurulları! Kanunda da
bel�rt�ld�ğ� g�b� 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa göre b�r veya daha fazla k�ş�yle kurulab�len bu spor ş�rketler�n�n
yönet�m kurulları, dernek yönet�m kurulları �le farklı k�ş�lerden olab�lecek. Bu da maalesef / �ler�de, dernekler� ve
ş�rketler� bazı sorunlarla karşı karşıya bırakab�lecek! (Mevcut kulüp ş�rketler�nde genell�kle yarıdan fazla üye aynı
k�ş�!)
Ayrıca; tüm üyeler, ş�rkete ortak olacak mı? “Büyük” (K�, �ler�de büyük problem yaşanmaması �ç�n, en az %51 �le
Derneğ�n “Tüzel K�ş�l�ğ�” olmalı!..) veya “Küçük” h�ssedarlar, k�mler olacak? Halka arz söz konusu olacak mı? Dernek
üyes� de olan “Küçük H�ssedarlar”, Ş�rket ’ten madd� beklent�ler� olmadığı �ç�n, Genel Kurullara �lg� gösterecek m�?
Genel Kurul yapab�lmek �ç�n, vekâlet toplama savaşları yaşanacak mı? G�b�… Bazı ucu açık sorular da söz konusu!..
Dernek ve ş�rket yönet�mler�n�n farklı k�ş�lerden oluşması hal�nde geçm�şte ve günümüzde, yaşanmış ve yaşanmakta
olan sorunları �şaret etmek �ç�n, kaleme aldığım bu e-makale ’ de; olası b�r “H�kâye” yansıtılmakta olup, ürün
yerleşt�rme yapılmaktadır! 
Öncel�kle, ortakları ve üyeler� genell�kle aynı k�ş�lerden oluşan ve kuruluşları b�r hayl� esk�ye dayanan, �k� ayrı çok
üyel� ve ortaklı kurumda, h�ssedarlardan ve üyelerden b�r� olduğunuzu varsayarak (Aynen; Fenerbahçe +
Galatasaray + Beş�ktaş Spor Kulüpler�yle / Fenerbahçe A.Ş. Galatasaray A.Ş. Beş�ktaş Sport�f A.Ş. de olduğu g�b�,
hem Dernekte Genel Kurul Üyes�, hem de Ş�rkette nama yazılı h�sse sah�b� olduğunuzu düşünerek.) �ş bu, çok özel
yazıya başlamak �st�yorum! İlk kuruldukları dönemlerde, yönet�mlerde sıkıntılar olmasın d�ye, aynı k�ş�lerden
oluşturulan Yönet�m Kurulları, zamanla tatm�n ed�lemeyen egolar ve bazı küçük hesaplar neden�yle, ayrı ayrı
k�ş�lerden oluşmuş veya oluşmasına destek ver�lm�ş, olsun!..
Bu kurumlardan b�r�ne “XYZ Spor Kulübü Derneğ�” d�ğer�ne �se “XYZ Sport�f A.Ş.” d�yel�m!
VUK na göre “İl�şk�l� k�ş� – Transfer f�yatlandırması” yoluyla, örtülü kazanç kapsamındak� XYZ Derneğ�nden ve XYZ
Sport�f A.Ş. den, çok fazla gel�r beklent�s� olmayan + Büyük çoğunluğu aynı k�ş�lerden oluşan + Ortakların ve Üye
sayılarının da 600 – 700 c�varında olduğunu + En büyük h�sse oranlarının (Derneğ�n; sonradan ancak bağış
yoluyla sah�p olduğu h�sseler de dah�l) %1 den fazla olmadığını göz önüne alarak, bu çok özel h�kayeye devam
edel�m!..
Ayrıca, her �k� kurumun da yönet�m kurulu üyeler�n�n; ana sözleşme ve yönetmel�klere göre seç�lerek, fahr� olarak
çalıştığını + Herhang� b�r ücret almadıklarını da, bel�rtmekte yarar var!
Pek�; böyle b�r senaryoda, sorun ne? Ded�ğ�n�z�, duyar g�b�y�m! 
Sorun; XYZ Sport�f A.Ş. de, bundan 10 – 15 yıl önce, hasbelkader elde ett�kler� statüler�n�, kaybetme end�şes�
�ç�ndek� bazı yönet�c�ler ve de herhang� b�r madd� kazançları söz konusu olmamasına rağmen, onların bu koltuk
sevdaları uğruna serg�led�kler� egosal tatm�n örnekler� + O koltuğu bırakmamak �ç�n her yolu deneme çabaları +
XYZ Ş�rket� �le XYZ Derneğ� arasında son yıllarda vuku bulan ve kuruluş amaçları doğrultusunda, konunun doğası
gereğ� olmaması gereken sorunları, XYZ Derneğ� kaynaklı göstermek + Kend� çevreler�nde, hem ş�rketten hem de
kulüpten, konulara uzak kalmış bazı �nsanları da buna �nandırmaları… Ve onları, olayların �ç�ne çekerek, özell�kle
genel kurullarda kullanmaları! Egonoman�: Tatm�ns�z ego problem�!..
Konunun ve sorunun net b�r şek�lde anlaşılması �ç�n, yazının g�r�ş bölümünde bahsett�ğ�m üç büyük kulübümüzün
“Web S�teler�”ndek� / “Ş�rketler” sayfasına baktığımızda, karşımıza çıkan tabloda; Kulüp ve Ş�rket Yönet�m Kurulu
Başkanları başta olmak üzere, d�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�n�n büyük çoğunluğunun aynı k�ş�lerden oluştuğu + Farklı
k�ş�ler�n �se özell�kle f�nansal ve tekn�k konularda uzman, Bağımsız Yönet�m Kurulu üyeler� olduğu, göze çarpmakta!
Ayrıca; Sport�f Ş�rket�n, Kulübün tüm g�r�ş�mler�n� madd� yönden tek çatı altına toplayan b�r �kt�sad� �şletme g�b�
hareket ett�ğ�n� ve mal� hareketler� KAP ’a b�ld�r�mler�n� hep�m�z b�l�yoruz.



D�ğer yandan; Sport�f Ş�rketler�n alt kuruluşları olarak “Özel Markalı Spor Malzemeler� Satışı” ve varsa “Kurumsal
Sport�f Eğ�t�mler” �le �lg�l�, yan kuruluşlar tanıtılıyor ve üst kuruluş olarak “Spor Kulübü Derneğ�” n�n adı özell�kle,
Sport�f Ş�rket�n amaçları arasında da �lk sırada ve en önde olduğundan, altı ç�z�lerek bahsed�l�yor!..

Dolayısıyla kurumsallaşma adına, kökler� 1960 lara dayanan XYZ Derneğ� ve XYZ Ş�rket� �ç�n, çözümü değ�ş�k
yerlerde/şek�llerde aramaya ve Amer�ka ’yı yen�den keşfetmeye gerek yok! K�ş�lere bağımlı olarak gel�şen (K�,
kurumsallaşma ve sürdürüleb�l�rl�kte, k�ş�lerden bağımsız olmak esastır.) ve k�ş�sel ego tatm�n yarışlarından ve de
maalesef bu k�ş�ler�n bulunmaz h�nt kumaşı olmalarından kaynaklanan, bu tür sorunların tek ve kes�n çözümü; Yen�
Türk T�caret Kanununda da bel�rt�ld�ğ� g�b�; XYZ Derneğ�n�n, XYZ Ş�rket�nde bulunan % 1 c�varındak� h�sse oranının,
yapılacak sermaye artışı �le % 51 e çıkartılması + Bu nedenle yapılacak Genel Kurul sonucu gerek�rse k�ş� sayıları
arttırılarak ş�rket ve derneğ�n aynı yönet�m kurulu �le tems�l�d�r.

Ş�md�; S�z sevg�l� okurlarımın, konuyu çok �y� anlayarak, bunun b�r yazı konusu olacak kadar, çok büyük b�r
problem olmadığını, bas�t ve �y� n�yet odaklı yaklaşımlarla çözüleb�leceğ�n�, düşündüğünüzü b�l�yorum. Ama, bunu;
bazı �nsanlara anlatamıyorum! 
Bu arkadaşlar bazı dönemler de o kadar �ler� g�d�yorlar k�, uzun yıllardan bu yana faal�yetler�n� sürdüren, “FB +
GS + BJK / Kulüp + Ş�rket” kültürünün ülkem�zdek� �lk, evet �lk örneğ� olan XYZ Spor Kulübü Derneğ� ve XYZ Sport�f
A.Ş. n�n yönet�mler� arasında yaşanan sorunların yüzeysel olduğuna, önce kend�ler�n� �nandırıp, sonra da bazı
üyeler� �nandırarak, alternat�f rekabetler �çeren – ded�kodu menşel� seç�m çalışmalarıyla, hala görevler�ne
devam etmek �st�yorlar!..
Bu, �k� kurum arasında, d�ğer kurumlardan farklı b�r durum daha var. Ş�rket çok ortaklı ama halka açık değ�l.
Derneğ�n de; ş�rket�n 700 c�varındak� ortağı g�b�, 700 c�varında üyes� mevcut.
1960 lı yıllarda üyeler ve ortaklar % 100 aynı k�ş�lerd�. Ş�md�lerde bu oran % 50 n�n altında, ş�rket�n ortakları
yaşlanıyor ve yavaş yavaş ebed�yete �nt�kal ed�yorlar. (Öncel�kle aramızdan ayrılanlara rahmetler d�l�yorum.)
Yen� var�sler de, maalesef ne ş�rket�n adını, ne de derneğ�n yer�n� b�l�yor. Net�ce de her �k� kurum da, b�nd�k b�r
alamete g�d�yoruz kıyamete, hal�ndeler!
Ş�rket�n varlıklarını, bu günkü değerlerle paraya çev�rmek, kulübün yer�n� ve ş�rket�n �sm�n� b�lmeyen, ama
gayr�menkul f�yatlarını yakından tak�p eden ortaklara, her an caz�p geleb�l�r.
Bu konuda yıllar önce, halen �nternetten de rahatlıkla ulaşab�leceğ�n�z, b�r türlü egolarının önüne geçemeyen ve
statüler�n� kaybetmemek �ç�n, Egonoman� ’n�n (Bu tanımı; yaklaşık 10 yıl önce, benzer konuda yazdığım b�r makale
başlığında kullanmıştım!) en �y� örnekler�n� vererek, her türlü entr�kayı düşüneb�len bazı üst düzey yönet�c�lere
atfen “Kurumsal Yaşamda Statü & Provasız Kostümler” başlıklı, özel b�r makale yazmış ve söyle dem�şt�m.
[Ş�md�ye kadar! Kurumsal organ�zasyon şemalarında yer alan mevk�lerdek�, k�ş�ler� ve onların statüler�n�; özel
kumaştan yapılmış b�rer kostüm şekl�nde yorumlamayı h�ç düşündünüz mü?
İstersen�z b�r düşünün!..
Genell�kle bu şek�lde düşündüğümüzde, 3 durumla karşılaşırız…
1) Bazı statüler, bazı �nsanlara “Cuk” oturur. (K�, �deal olan da budur!)
2) Bazı statüler �se, bazı �nsanlara küçük geleb�l�r. (Zaten onlar; h�ç zaman kaybetmeden, daha üst ve yüksek
makamlara/statülere doğru yelken açarlar veya el�n�zden uçup g�derler!)
3) Bazı statüler de, bazı �nsanlara bol gel�r. [En tehl�kel� ve sıkıntılı olanda, bu durumdur! Eğer o k�ş� bu bolluğun
farkında olmayıp, olur olmaz ortamlarda salına salına dolaşıyorsa, maalesef bu provasız kostümler, çok kötü b�r
şek�lde sırıtır ve de kurumu dışarıya çok yanlış yansıtır!..]
Yukarıda bahsett�ğ�m, XYZ Derneğ� ve XYZ Sport�f Ş�rket� örneğ�n�; 3. Maddedek�, Yönet�c� konumunda bulunan
bazı özel arkadaşlar �ç�n verm�ş ve yazının başlığında da �fade etmeye çalıştığım g�b�, onların statüler�n�
kaybetmemek �ç�n, yönet�m stratej�ler�nde uygulamaya çalıştıkları, k�ş�sel egolarını tatm�n etmeye yönel�k,
gösterd�kler� çabaları kastetm�şt�m.
İnşallah yen� Spor Yasası �le Dernekler�m�z�n gerçekleşt�receğ� Ş�rketleşme aşamalarında, bu tür problemler
yaşanmaz ve �ler�ye dönük madd� yapıları daha sağlam derneklere kavuşuruz!
İş dünyamızda aşırı rekabet�n yaşandığı şu dönemlerde, özell�kle küçük h�ssedarlı çok ortaklı ş�rketlerde, k�ş�sel
veya kurumsal farkındalığa (Dün ’ün tecrübeler�yle – yarın ’ın planlamalarını yaparken, bugünü fark etmek ve de
bugünün b�l�nc�nde olmak, sadece olumlu veya olumsuz geçm�ş deney�mlere güvenerek değ�l – yen� stratej�k
planlar çerçeves�nde çalışarak, kurumsal eğ�t�mlere ve yen� b�lg� kazanımlarına da değer vererek, geleceğ�m�z
�le �lg�l� güzel farklılıklar yaratab�leceğ�m�ze �nanmaktır!) odaklanmak �ç�n olağanüstü çalışmalara �mza atarken,
hatır gönül �l�şk�ler�yle, olur olmaz k�ş�lere paye ver�p, hak edenler� küstürerek, ger� planlarda kalmamak ve
p�r�nç ’�n �ç�ndek� beyaz taşlara d�kkat etmek gerek!.. D�ye düşünüyorum!
Makamlardan güç alan yönet�c�ler, o makamlara güç katan yönet�c�lerden her zaman çek�n�r!
Dolayısıyla yerler�n� koruyab�lmek �ç�n, değ�ş�k düşüncelerle hareket etmekten çek�nmezler!..
Bazı statüler/makamlar raf ömrü dolmadan boşaltıla b�l�nmel�, dolayısıyla kurumsal yönet�m stratej�ler�nde, k�ş�sel
ego tatm�nler� (Egonoman� Rahatsızlığı) olmamalı d�yor ve daha mutlu b�r gelecek �ç�n, her zaman umuda yelken
açarak, her şey�n gönlünüzce olmasını d�l�yorum!

Sevg� ve saygılarımla
Al� Rıza DEĞER
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