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Sayın Genel Kurul Üyeleri, 
 

 

Bugün,  yönetim kurulumuzun, 01.09.2017 - 31.07.2019 tarihlerini kapsayan iki yıllık 

yönetim süresi içinde yürüttüğü; 

▪ İdari ve Sportif çalışmaları ve sonuçlarını,   

▪ Dernek tesisleriyle ilgili çalışmalarını, 

▪ Bu çalışmalara ait açıklamaları ve mali bilgileri 

▪ Dönem sonuna ait Bilanço ile Gelir-Gider kesin hesap durumunu, 

siz, sayın üyelerimize sunmak üzere, huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 

  

20.08.2017 tarihinde yapılan genel kurulda 2017–2019 dönemi için seçilen ve aşağıda 

isimleri yazılı üyelerimiz tarafından oluşturulan, Denetim, Üye Kabul ve Onur Kurulu 

desteğinde Yönetim Kurulumuz; 

  

YÖNETİM KURULU 

 

BAŞKAN 

 

MEHMET ENVER ALTIN 

ASBAŞKAN CEZMİ ÖZTÜRK  

GENEL SEKRETER EMİN BÜLENT TOLGA  

SAYMAN ALİ MENGÜ ŞEKER 

MUHASİP İLKO KÖSE 

SUTOPU SORUMLUSU SİNAN NAİPOĞLU 

YÜZME SORUMLUSU MEHMET MURAT ALTINTAŞ 

YELKEN ve SUALTI SORUMLUSU MEHMET REŞAT KARU  

SOSYAL HİZMETLER SORUMLUSU VERONİKA MİREY GÖLDAĞ 

 

Yedek Üyeler 

 

MARK MİNASYAN  

SARVEN DERYA 

BERNARD SARIBAY 

ŞANT MARAŞLIYAN 

GÜNDÜZ BAYATLI 
 

 

DENETİM KURULU 
Başkan 

BERÇ MENZİLCİOĞLU 

ATİLLA KURBAN 

ÖMER AKTEL  

 

Yedek Üyeler 

 

CEM SEYREKOĞLU 

                                                   KENAN TUNAR 

TUNCAY GÜNÇ 
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ÜYE KABUL KURULU 

 
Başkan 

ENGİN AKTEL 
Başkan Yardımcısı 

YAKOV TAYLAN 
Genel Sekreter 

FEYZAN DEMİRSÖZ 

ANDON PARİZYANOS 

KEMAL AKSÜYEK 

NAHİT SEÇKİN 

ONUR AKIN 

 

 

Yedek Üyeler 

 

HAGOP PALA 

ERHARD BRUCKNER 

DENİS OJALVO 

 

 

ONUR KURULU 

 
Başkan 

NALAN OĞUZOĞLU 

KEMAL EYÜBOĞLU 

KAYA TÜRKDEN 

YUSUF NUSRET ELGİN 

YEPREM YILDIZ 

ROBERT SCHILD 

KEMAL KAVLAK 

 

 

Yedek Üyeler 

 

FEYHAN DEMİRSÖZ 

YAKO MİZRAHİ 

CAVİT ATICI 

 

 
 

24 aylık görev süresi içinde toplam 55 kere toplanmış, bu toplantılarda almış olduğu 

kararlarla derneğimizin idari, mali ve sportif faaliyetlerini bütünlük ve uyum içinde 

yürütmüştür. 
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I. İDARİ KADRO 

 

2017-2019 Faaliyet döneminde idari personel kadromuz aşağıdaki isimlerden oluşmuştur. 

 

Kulüp Müdürü: 

Kulüp Müdür Yardımcısı: 

Muhasebe Sorumlusu: 

İdari Personel: 

Sosyal Alanlar Sorumlusu: 

Havuz Sorumlusu: 

Barbaros Tütün 

Pınar Ataş Ateş 

Ekaterini Nikolao 

Gülru Akbaba 

Erhan Aydın 

Güngör Ateş 

 

 

Faaliyet dönemi içerisinde, kulübümüzün adı unutulmayacakların arasında kalacak, 

çalışanlarımızdan Musa Kalbidelik 2017 yılının Eylül ayından itibaren görevinden 

ayrılmıştır. Kardeşimiz Gülru Akbaba da 2019 yılının Mart ayından itibaren görevinden 

ayrılmış olup her ikisine de yeni hayatlarında başarı ve mutluluk dileriz. 

 

Bunun dışında, Nisan–Ekim aylarında her yaz sezonunun açılışında ve kapanışında olduğu 

gibi artan hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve kulüp tesislerinin sezon değişimlerindeki 

depolama, emniyete alma, temizlik, boya, onarım, tadilat ve hazırlık çalışmalarında görev 

almak üzere ihtiyaca göre dönemsel, geçici personel takviyeleri yapılmıştır.   

 

İdari kadromuz ve geçici personelimiz, antrenörlerimiz, bordrolu sporcularımız kısaca 

ücret ödenen bütün personelimiz sosyal güvenlik kapsamındadır. Çalışma süremiz içinde 

idari ve teknik kadrolarımızın ücretleri, ekonomik verilere ve dönemsel fon girişlerine 

uygun olarak bütçe ve kaynakların yeterliliği kapsamında yenilenmiştir.  

 

Personelimizin ve yalnızca kulüpte kalan sporcularımızın yemek ihtiyaçları yazın kulüp 

lokantasında, kışın ise bedeli verilerek karşılanmıştır.  

 

Bu faaliyet dönemi içinde yoğun görevlerini aksatmadan yürüten daimi ve geçici 

personelimize çalışmalarından dolayı takdir ve teşekkürlerimizi iletiriz. 

 

İdari çalışmalar içinde derneğimizin Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri, asli üyemiz, 

değerli ağabeyimiz Mali Müşavir Sayın Koço TEODORİDİS ve bürosu çalışanları tarafından 

yürütülmeye devam etmiştir. Sayın Teodoridis’e de dikkatli, titiz ve düzenli ve yol 

gösterici çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 
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II. SPOR TEKNİK KADROSU  

 

1991 yılında başlayan ve halen devam eden sportif geçmişi; rekor ve şampiyonluklarla 

dolu, iletişim dalında yüksek lisans derecesine sahip Genel Kaptanımız Umut Gözen 

sorumluluğundaki teknik kadromuz aşağıdaki isimlerden oluşmuştur. 

 

Genel Kaptan:  

Havuz Sorumlusu: 

Sutopu Baş Antrenörü: 

Sutopu Antrenörü: 

Sutopu Antrenörü: 

Yüzme Antrenörü: 

Yüzme Antrnörü: 

Yelken Antrenörü: 

Triatlon Antrenörü: 

Masa Tenisi Antrenörü: 

Satranç Hocası:  

 

Umut Gözen 

Uğur Çakır 

Vinko Rossi  

Haydar Çakırgil  

Simay Yavuz 

Sinem Şendut 

Ezgi Yazıcı 

Atakan Asyalı  

Kutluhan Özkut 

M. Necati Günay 

Ali Bürümcekçi 

 
Faaliyet dönemi içerisinde, derneğimizin spordan sorumlu teknik idari personel 

kadrolarındaki gelişmeler aşağıdaki gibi şekillenmiştir.  

 

Sutopu baş antrenörümüz, Vinko Rossi’nin iş akdi, Temmuz 2019 tarihi itibariyle karşılıklı 

anlaşmak suretiyle feshedilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, takım başarılarının, örnek 

davranışlarının izinde ve güdümünde alt yapıya önem vererek kadrolarımıza alt yapıdan 

oyuncu yetiştirilmesi amacı kapsamında görevini ödün vermeden yapan, Vinko Rossi’ye 

emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.  

 

III. SPOR ÇALIŞMALARIMIZ VE SONUÇLARI 

 

Bilindiği gibi tesislerimizin bulunduğu 98 ada, 1 parselde 3289 sayılı yasanın Ek.11. 

maddesine istinaden bedelsiz tahsisi gereği kurulmuş olan spor dalları; yelken, masa 

tenisi ve satranç ile mevcut sutopu, yüzme ve triatlon dallarının ilgili federasyonlara 

katılımları… tüzüğümüzün 25. Maddesi f şıkkı kapsamında derneğimizin 09 Aralık 2018 

tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. 

 

Bu onayın anlamı ilgili federasyonların kanun, tüzük, talimat, yönerge, genelge, tebliğ ve 

emirlere uyacağımız, akreditasyon şartlarının tamamının doğru ve eksiksiz yerine 

getireceğimiz, akreditasyonu yapılan dallardaki faaliyetlere katılacağımız ve faaliyette 
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bulunulan dallarda kulübe ait malzemelerin, talep halinde, sigorta ettirilmesi ve kullanım 

sırasında doğabilecek zararların karşılanması şartı ile federasyonların emrine tahsis 

edeceğimiz, kabul beyanı ile taahhüdüdür.  

 
Akredite olduğumuz bütün spor dalları için düzenlenen program ve/veya programların 

aydınlık geleceğimiz miniklerimize bir sporcuda var olması gereken erdemleri öğretmek, 

ASSK ruhunun, centilmenliğin ve giderek milli sporcu olma onurunun yayılması ve 

yaşanması açısından çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.  

 

Bütün bu nedenlerle ya teknolojiye hapsolmuş, ya da programsızca özgürlük yaşayan 

çocuklarımızın, spor tutkusu temelinde toplumda çok daha başarılı olacaklarını bilinciyle… 

çocuklarımıza önce iyi bir insan, sonra da iyi bir sporcu olarak kendilerini, ailelerini, 

kulübümüzü ve milletimizi onurlandırmaları için onlara her türlü desteği vermenin çabası 

içinde olmaya devam ederken…  

 

Orta vadeli en önemli hedeflerimizden birisi de  56 yılın yükünü çeken, günün doğal ve 

sportif koşullarına, yaz sezonundaki çalışmalarımız dışında cevap veremeyen havuzumuz 

yerine Sayın Spor Genel Müdürlüğü nezdinde ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 

yardımları izin ve nezaretinde, Türk sporuna yılın 12 ayı hizmet verebilecek şekilde bir 

havuzun projelendirilmesi ve inşasıdır. 

 

Kulübümüzün şu anda faaliyet gösterdiği spor dalları ve konumu ise aşağıdaki gibidir. 

   

1. Sutopu 
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Kulübümüz sporcularının geçmişten gelen gelenek bazında en fazla ilgi gösterdiği ana 

spor dalı sutopunda yaş gurupları itibariyle takımlarımızın yıllar itibariyle lig sonuçları 

aşağıdaki gibi olup; 

 

 SUTOPU TAKIMLARIMIZIN YILLAR İTİBARİYLE LİG SONUÇLARI  

 

  2014 

- 

2015 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

 

KADINLAR 

Federasyon 

Kupası 

 

I. 

 

 

 

 

 

  

 

Büyükler 

 

1. Lig  

 

II. 

 

 

I. 

 

III. 

 

  

  

2. Lig  

     

Grup 

III.’sü 

 

U19 

 

3. Lig 

    

2.Lige terfi 

 

  

2. Lig  

     

III. 

 

U17 

 

3. Lig 

    

2.Lige terfi 

 

  

2. Lig  

     

Grup 

III.’sü 
       

 

ERKEKLER  

(A) TAKIM 

 

Deplasmanlı 

1. Lig 

 

V. 

  

 

IV. 

 

V. 

 

 

IV. 
 

IV. 

 

GENÇ 

TAKIM 

U19 

 

1. Lig  

 

IV. 

 

 

IV. 

 

III. 

 

III. 

 

III. 

 

ÜMİT 

TAKIM 

U17 

 

 

1. Lig  

 

IV.  

 

 

III. 

 

II. 

 

 

III. 

 

II. 

 

 

YILDIZ 

TAKIM 

U15 

 

1. Lig  

 

II. 

  

 

I. 

 

II. 

 

 

IV. 

 

V. 

 

KÜÇÜK 

TAKIM 

U14 

 

1.Lig  

 

II. 

 

 

III. 

 

III. 

 

Oynanmadı 

 

Oynanmadı 

 

MİNİK 

TAKIM 

U13 

 

1. Lig  

 

V. 

 

 III. 

 

III. 

 

IV. 

 

Bitmedi 

Federasyon 

Kupası 

 

 

 

 

II. 

 

     II. 
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Bu takımlarda, yönetmelik kapsamında takımdan takıma geçişli olmak üzere kadın ve 

erkek toplam 65 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Sporcularımızın 2017-2019 faaliyet 

döneminde 8’i milli takımlarımızda oynama onuruna erişmişlerdir. Toplam 3 antrenör ile 2 

çalıştırıcı nezaretinde, sporcularımızdan 46’sı kışın kiraladığımız havuzdaki sutopu 

okulumuzda eğitim ve antrenmanlarına devam etmiş, gelişmiş diğer 19 sporcumuz da 

antrenmanlarını ayrıca sürdürmüştür. 

 

Kulübümüzün sutopu dalında, Yönetim kurulumuzun, mali kaynaklarımızı başka 

kulüplerden yetişmiş oyuncuları transfer ederek kullanmak yerine, yaz-kış düzenli altyapı 

çalışmalarına aktarılması yönündeki stratejik kararı doğrultusunda büyük takımdaki 

sıralamamız aynı kalmasına rağmen, ekonomik gücü yüksek kulüplerle kıyaslandığında…  

zayıf ekonomik gücü, kışlık havuzunun bulunmayışı, sporcularının İstanbul’un çeşitli 

yerlerinde konumlanmaları, güncel eğitim sistemi içinde, spor çalışmalarına zaman 

ayırmakta zorlanmaları gibi etmenlere rağmen bütün yaş guruplarında 

sıralamalardaki başarısı adeta şampiyonluk düzeyinde olup, bunun teknik ve idari 

kadroların özverili çalışmaları ile takım ruhundan kaynaklandığını gururla söyleyebiliriz. 

 

Bu sene içerisinde en çok önemsenen Erkekler U17 ve U15 Milli takımlarına toplam 7 

sporcu ile en çok sporcu veren 3 kulüpten bir olduk. Avrupa şampiyonasına katılan U17 

takımımızın ana kadrosunda 5 sporcumuzun bizi temsil etmesi kulübümüzün altyapı 

yatırımlarının doğruluğunun göstergesi olduğu gibi… Yine kategorilerde 2. Ligde 

olmalarına rağmen Kadınlar U15 milli takımında 2 sporcumuzun olması da sporcu 

kalitemizin bir başka göstergesidir.  

 

Bilindiği gibi dünyanın en zor sporları arasında sayılan sutopunda da, 1. Lig seviyesinde 

madalya alıp başarılı olmak ve milli takımlar seviyesinde oyuncular yetiştirmek için yılın 

en az 11 ayı boyunca, haftada en az 5-6 gün antrenman yapmanın gerektiği bilimsel bir 

gerçektir. Sportif başarının ancak küçük yaşlardan itibaren düzenli antrenman yapma 

alışkanlığı edinmiş sporculardan kurulu bir takım ile mümkün olabileceği bilinci ile 

altyapıdan kendi oyuncularımızı yetiştirmeyi önemseyerek biz de programlarımızı bu 

stratejik karar kapsamında belirledik. 

 
Ancak, sayısı giderek artan milli takım müsabakalarının artması… büyük takım 

müsabakalarının son baharda başlayıp, yaza girmeden sona ermesi… ve yaş grubu, diğer 

deyişle altyapı müsabakalarının ilk devrelerinin kış aylarında, sadece ikinci devrelerin yaz 

aylarında yapılmaya başlanmasıyla, sportif başarı seviyesinin korunması zorlaşmış, kış 

aylarında antrenman yapabileceğimiz bir tesisimizin olmaması nedeniyle karşı karşıya 
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kalınan bu sorun yıllardır farklı havuzlarda değişik antrenman saati kiralanması yoluyla 

aşılmaya çalışılmış ve çalışılmaktadır.  

 

2. Yüzme 

 

Yüzme dalının yeniden güçlendirilmesi kararımız kapsamında Ekim 2016 tarihi itibari ile 

Yüzme Federasyonu nezdinde tekrar akredite olan kulübümüz, bu tarih itibari ile 3 lisanslı 

sporcumuzla müsabakalara katılmaya başlamış olup çalışmalar ilerledikçe lisanslı sporcu 

sayımız da artmaya başlamıştır.  

 

Sporcu yetiştirme ve sutopu altyapı çalışmaları gereği tek geçerli spor dalı olan yüzme 

altyapısının geliştirilmesi çalışmaları halen 2 antrenör ve 2 çalıştırıcı nezaretinde kışın 

kiraladığımız havuzda 60 öğrenci ile devam pazartesi hariç her gün devam etmiştir. 2018 

ve 2019 yılları yaz sezonu itibariyle bu sayı 150 kişiye kadar ulaşmaktadır.  Sutopu 

takımlarımızda görev alabilecek yetenek ve becerilerdeki sporcular da bu guruplardan 

seçilmekte ve sutopu alt yapısında sutopu oyuncusu olarak yetiştirilmektedir. 

Ferdi bir spor olan ve sporcunun gelişimi ve kendine olan güvenini daha fazla kazandıran, 

özgürlük ve kurallar arasındaki dengede disiplini öğreten, bu nedenle çok önemsediğimiz 

bu daldaki kısa erimli hedefimiz, kışın kiralanan kapalı havuzun çok amaçlı kullanımından 

doğan kısıtlar nedeniyle takım halinde olmasa da en az 10 yüzücümüzün bireysel olarak 

yüzme federasyonunun yarışlarına katılması ve 3 yıllık bir program dâhilinde 13 yaş 

gurubunda en az 25 yüzücüden oluşan takımımızı oluşturmaktır. 

Nitekim geçtiğimiz Eylül ayı içeresinde alınan karar ile kurulan Elit yüzme takımımız 3 

farklı Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği il müsabakalarına katılmıştır. 

Takımımıza antrenör olarak Türkiye ve Avrupa şampiyonlarında dereceler almış sporcu ve 

1. Kademe antrenör olan Ezgi Yazıcı ile antrenman takımımız kurulmuş, toplam 9 

sporcumuza lisans çıkarılmış ve müsabakalara eksiksiz katılımı sağlanmıştır. 
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Sporcularımız müsabakalarda 11-12 yaş grubunda ilk 50 sporcu arasına girerek başarı ile 

kulübümüzü temsil etmiştir. 

 

Bunun dışında yüzme esaslı diğer spor dallarında görev alabilecek yetenek ve 

becerilerdeki sporcuların yetiştirilmesi de bu dalın önemli hedef ve görevlerinden biri 

olacaktır.  

 

Kulübümüzün yüzme dalında yazın yaptığı öğretim ve yetiştirme çalışmalarına 

Burgazada’da daimi olarak ikamet eden ailelerin çocuklarının, Muhtarlıktan ve Burgazada 

İlkokul Müdüriyetinden gelecek isim listesi ile katılmaları da sağlanmakta ve varsa 

içlerinde faaliyette bulunduğumuz dallara göre beceri ve yetenek gösterenler Türk 

sporuna kazandırılmaktadır ki örnekleri onlarcadır.  

 

3. Triatlon 

 

Kulübümüzün, master sporcu olarak yirmi beş yaş üstü sporcularımızın aktif spor 

hayatlarına devamları… yüzme ve sutopu alt yapısında yetişen sporculara farklı bir 

antrenman olanağı… ve çoklu sporlara kaymaya daha uygun olan gençlerin spordan 

soğuması yerine spor yaşantılarını çeşitlendirilmesine imkân sağlamak amacıyla… triatlon 

dalında da ilgili federasyon nezdinde akreditasyonunu 2017 başı itibariyle tamamlamış ve 

2 antrenör nezaretinde 14 lisanslı sporcuya ulaşılmıştır. Bu bağlamda; 

• 2017 Marmaris Duatlonu’nda ASSK lisansı ile yarışan ilk sporcumuz yarışmayı 7. 

Sırada tamamlamış,  

• 2017 Kıbrıs “Nisan Şakası” Yarı Mesafe Triatlonunda bir sporcumuz 40-44 yaş 

kategorisinde 4. olmuş,  
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• 2017 İskoçya’da yılda bir kez düzenlenen ve sadece 250 sporcunun katılımı ile sınırlı 

tutulan, 3,4 km yüzme, 202 km bisiklet ve 42 km koşudan oluşan “CELTMAN Extreme 

Triatlon” yarışında ilk defa bir Türk triatlet, ASSK formasıyla yarışmıştır.  

• Yine 2017 sezonunda birer sporcumuz "Kadınlar 40-49 yaş Türkiye birincisi" ve 

"Erkekler 40-44 yaş Türkiye ikincisi" olmuşlardır. 2018 ve 2019 yıllarında 4 lisanslı 

sporcumuz sezon programında yer alan çeşitli yarışlara katılmışlar ve katılmaya da 

devam etmektedirler.  

 

İlk kez 2002 Sydney olimpiyatlarında olimpik spor olarak kabul edilen Triatlon dalında 

bugüne kadar Türkiye'den bir olimpiyat sporcusu yetişmemiştir. Mevcut altyapı 

çalışmaları temelinde uzun vadeli hedefimiz olimpik seviyede en az bir sporcu 

yetiştirebilmektir.  

 

Bu dalda antrenörlerimizin yetiştirilmesine paralel olarak sporcularımızı daha rekabetçi  

yenilikçi bir antrenman sistemine kavuşturmak… En az iki 18 yaş altı sporcuyu triatlona 

kazandırarak ileride "Elit" klasmanda mücadele edebilecek seviyeye gelmelerini 

sağlamak… ve yine en az üç yaş kategorisinde sezonu kürsüde tamamlamak… diğer 

dallardaki sporcularımıza etkili ve eğlenceli "çapraz antrenman" olanağı sağlamak ise kısa 

erimli hedeflerimiz arasındadır. 

 

4. Yelken 

 

 

Kulübümüzün tüzüğünde dahi yer alan ve belli bir döneme kadar 44 lisanslı sporcuya 

kadar ulaşmış, ancak mali yetersizlik ve donanım eksikliği nedeniyle bırakılmak zorunda 

kalınmış bu spor dalının, yeniden canlandırılması için 2017 Eylül ayında başlatılan 

çalışmalar ve yapılabilirlik analizleri sonucunda… bu dalın tekrar kulübümüzün faaliyetleri 



    
 

12 

 

arasında bulunması gereği kararı alınmış ve Mayıs 2018 itibariyle kulübümüz Yelken 

Federasyonu nezdinde federe olmuştur. 

 

Bir antrenör nezaretinde 5 adet Optimist ile 3 adet Laser tekne ve 3 Laser sporcusu ile 

yelken çalışmalarına yeniden ve şimdiden başlamış olan kulübümüzün bu dala olan 

ilgisinin canlanmasında bu sporun Türkiye’de canlanmasının da etkisi olup, optimist 

olarak nitelendirdiğimiz 6 ile 12 yaş başlangıç seviyesindeki sporculara kendi kararlarını 

verme yetisi, yardımlaşma, sorumluluk ve özgüven aşılayan, bu dalın; çocukların eğitim 

ve gelişiminde etkisi büyüktür. 

 

2018 yazında faal hale gelen bu dalda aynı yıl açılan yaz yelken okuluna katılan 7-12 yaş 

aralığındaki 40‘a yakın öğrenci yelken sporu ile tanışmış, 5 dönemlik kurslarımızın 

sonunda optimist takımımızı oluşturacak gençlerimiz belirlenip kış dönemi çalışmalarına 

geçilmiştir. Kardeş kulübümüz İstanbul Yelken Kulübünün yardımlarıyla devam kış 

çalışmalarımız, Yelken Federasyonu nexdinde geciken kulüp tescilimiz nedeniyle kasım 

ayında sezonun Bodrumdaki son ulusal  yarışna  4 Optimist ve 1 Laser sporcusuyla ancak 

katılabildik. İlk yarış tecrübelerini burada edinmelerine rağmen umulanın üstünde bir 

başarı elde eden sporcularımız kış sezonunda cumartesi ve pazar günleri 2 gün havaların 

elverişli olduğu dönemlerde çalışmalarına devam etti.  

 

2019 Haziran ayında yelken okulumuz ile beraber yaz çalışmalarımıza başlayan takımıza 

okuldan gelecek takviyelerle takımımızı daha da güçlendirmeyi hedefi altında 

İstanbul’daki yarışlara katılan sporcularımızın tecrübelerini arttırdık ve sonucunda 24-28 

Temmuz tarihlerinde Aleksandrapoli deki uluslararası NOA regata yarşına 2optimist 

sporcumuzla katılarak kulübümüzü orada temsil etme şansı bulduk.  

 

Bu bağlamda kısa vadeli hedefimiz, eğitim müfredatına uygun kaliteli kurslarla kış 

dönemine sporcu çıkartmak ve izleyen yıl İstanbul içi yarışmalara katılmaktır. Orta ve 

uzun vadeli hedeflerimiz hiç kuşkusuz ulusal yarışmalara katılım yanında Türkiye’de ve 

uluslararası yarışmalarda kulübümüzü ve ulusumuzu temsil etmektir. 
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5. Masa Tenisi 

 

 

Kulübümüz, bu dalda Mayıs 2018 itibariyle Masa Tenisi Federasyonu nezdinde federe 

olmuştur. 

 

Her yaştan herkesin açık ve kapalı alanlarda oynarken eğlenebileceği ve özellikle el ve 

göz koordinasyonunun gelişiminde büyük katkısı olan yeni federe olduğumuz bu daldaki 

öncelikli hedefimiz terfi ligi için oluşturacağımız takımla İstanbul ilindeki müsabakalara 

katılmak ve 5 yıl içinde süper lige katılacak sporcularımızı yetiştirmektir. 

 

Bu dalda şimdiye kadar yapılan çalışma ve müsabakalarda; 

• 2018 yılında, Cumhuriyet Kupası Kadınlarda I.lik, Kadınlar İl Takım II.liği ve Ferdi II. 

lik, Kıbrıs Veteran Turnuvasında Tek Erkeklerde iki I,lik, bir II.lik, Çift Erkeklerde I.lik, 

Fenerbahçe Kupasında Çift Kadınlar II.liği, 

• 2019 yılında Kulüpler arasında Kadınlarda bir I.lik, bir II.lik, Erkeklerde ise bir I.lik ile 

bir II.lik, Bursa Veteran Kupasında bir  I.lik, Bulgaristan, Varna’da Çift Erkeklerde I.lik 

dereceleri elde edilmiştir.  
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6. Satranç 

 

Kulübümüz, bu dalda da Mayıs 2018 itibariyle Satranç Federasyonu nezdinde federe 

olmuştur. 

 

Cocuk ve genç sporcularımızın hayatlarında başarılı olma gereği ihtiyaç duyacakları, 

durumu nesnel olarak inceleme… sorumluluk alma, planlayıp uygulama ve sonuçlarına 

katlanmayı öğreten, bu spor dalındaki ilk hedefimiz, yaz ve kış düzenli bir eğitim 

programı eşliğinde sırasıyla İlçe Birinciliği, Emektarlar İl Birinciliğine katılmak, İstanbul 

Küçükler Takım Birinciliği ile Kulüpler Birinciliğine katılabilecek takımları oluşturmak, orta 

vadede eğitim gören sporcu sayısını 50’ye yükselterek İl Birincilik Müsabakalarına ve 

giderek Türkiye Kulüpler Şampiyonasına katılabilmektir.  

 

Bu dalda; 

• 2018 yılında katılım sağlanan müsabakalarda; İstanbul Yıldızlar Birinciliğinde 7.’lik, 

Saint Benoit Fransız Lisesi Atayı Anma 2. Satranç Turnuvası1.’lik, İstanbul Emektarlar 

Birinciliğinde 9.’luk, 

• 2019 yılında katılım sağlanan müsabakalarda; Eyüp İlçe Birinciliğinde 65.’lik, Antalya 

Emektarlar Şampiyonasında bir 17.’lik, bir de 28.’lik, Galleria 8. Satranç Turnuvasında 

bir 33.’lük, bir de 66.’lık, İstanbul Kadınlar Birinciliği 24.’lük, 30.’luk, 55.’lik ve 57.’lik. 

Türkiye Yıldızlar ve Büyükler Satranç Şampiyonası İstanbul İl Yarışmalarında 

Yıldızlarda İstanbul 3.’lüğü, Büyüklerde İstanbul 4.’lüğü kazanılmıştır. 
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IV.  KULÜP TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM ve İNŞAAT ÇALIŞMALARI 

     
 

 

 

Büfe önünde mevcut alanın 

lokanta bitişinde internet kafe 

olarak adlandırılan bölüm, 

ısıtıcılar da konularak kış 

şartlarında üyelerimize hizmet 

sunmak üzere muşamba ile 

çevrilmiş, hafta sonlarında 

büfenin de bu bölüme servis 

vermesi sağlanmıştır. 

 

 

Kuş kafesinin rüzgârdan 

koruyucu muşambaları 

yenilenmiştir.  

  

Tesislerimizin büfe yanında 

bulunan iki soyunma kabininin 

duvarları fayans döşenerek 

yenilenmiştir. 
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Üyelerimizin konforunu 

arttırmak amacıyla mevcut 

şezlonglar, minderle 

donatılmıştır. 

 

 
İdari bina çatısında bulunan 

bölümün profilleri yenilenmiş, 

her ikisi de,   kışın kaldırılmak 

üzere, üstü branda ile 

kaplanmış, zemini elastik 

izolasyon malzemesi ile 

örtülerek, çalışmaları için 

sporcuların hizmetine 

verilmiştir. 

 

 

Yelken dalında kullanılan 

teknelerimizin korunması ve 

taşınması için demir profil 

raflar yaptırılmıştır.  

 
 

V.  KULÜP GÜVENLİK SİSTEMLERİ 

  
5188 sayılı yasa gereği Dernek tesislerimizin Güvenliği, tesislerimizde bulunan, yaz/kış,  

7/24 çalışan güvenlik kameraları ile bunun dışında da 18 Haziran – 15 Eylül 2018 tarihleri 

arasında ASESTIME GÜVENLİK ve KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ ile 15 Haziran 2019 - 

15 Eylül 2019 tarihleri arasında ise HSK ÖZEL GÜVENLİK ve KORUMA HİZMETLERİ TİC. 

A.Ş.yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında aşamalı olarak silahsız üç güvenlik 

elemanları ile sağlanmıştır.  
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VI.  DERNEĞİN DENETLENMESİ 

 

Derneğimizin iç denetimi Denetleme Kurulumuz tarafından çeşitli zamanlarda yapılan 

denetlemelerle gerçekleşmiş, bu denetimlerde Yönetim Kurulumuzun çalışmaları, Karar 

defterleri,  İdari, Mali defterleri ile derneğin kuruluş amacına uygun yönetilip 

yönetilmediği incelenmiştir. Denetleme Kurul üyelerimiz, Sn. Berç Menzilcioğlu, Sn. 

Atilla Kurban ve Ömer Aktel’e titiz çalışmalarından dolayı huzurlarınızda 

teşekkür ederiz. 

 

Derneğimizin Yasa gereği Genel Denetimi ise; 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 

19.maddesi uyarınca yapılmakta, ilgili yasa uyarınca “yıllık faaliyetlerimiz ile gelir ve gider 

işlemlerimizin sonuçları” her yıl Nisan ayı içinde düzenlediğimiz beyanname ile Dernekler 

İl Müdürlüğüne yine yasa gereği E-Dernek hesabı üzerinden elektronik posta yoluyla 

bildirilmektedir. 

 

VII. HUKUKÎ ve İDARİ ÇALIŞMALAR  

  

A. DAVALAR: 

I. 27.06.2005’den 26.06.2010’ye kadar süreci kapsayan 06.06.2016 tarih 

73046 sayılı ecrimisil işlemleri 

Derneğimize, 13.06.2016 tarihinde posta kanalı ile ulaşan, T.C. İstanbul Valiliği 

Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.06.2016 tarih 73046 

sayılı ecrimisil ihbarnamesi ile “Kulüp tesislerimizin üzerinde kurulduğu 98 ada 1 

parsel sayılı yerin 989 m2’de taşma yapılarak fuzulen işgalinden bahisle 

27.06.2005-26.06.2010 tarihleri arasını kapsayan 5 yıl için toplam 165.679,13 

TL ecrimisil bedeli için; idare aleyhine açtığımız dava süreci içinde… yerel 

mahkeme bilirkişiler tarafından belirlenen birim metrekare bedel üzerinden 85.077,13 

TL’lik kısmının reddine hükmettiyse de bu konuda Resmi Gazete’de yayınlanan 336 sayılı 

Milli Emlak Genel Tebliğinin 5.maddesi kapsamında zaman aşımına ve Gençlik ve Spor 

Bakanlığı ile aramızda yapılan 09.07.1984 tarihli protokolün süresi içinde ecrimisil 

tahakkukunun kabul edilebilir olamayacağı yönündeki yönelik itirazımız ile Milli Emlak 

Dairesi Başkanlığı tarafından Danıştay nezdinde itiraza götürülmüştür. 

 

II. 28.05.2011’den 27.05.2016’ye kadar süreci kapsayan 06.06.2016 tarih 

73040 sayılı ecrimisil işlemleri 

Derneğimize, 13.06.2016 tarihinde posta kanalı ile ulaşan, T.C. İstanbul Valiliği 

Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.06.2016 tarih 73040 
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sayılı ecrimisil ihbarnamesi ile “Kulüp tesislerimizin üzerinde kurulduğu 98 ada 1 

parsel sayılı yerin 989 m2’de taşma yapılarak fuzulen işgalinden bahisle 

28.05.2011-27.05.2016 tarihleri arasını kapsayan 5 yıl için toplam 331.008,87 

TL ecrimisil bedeli için;  idare aleyhine açtığımız dava süreci içinde… yerel 

mahkeme verdiği ara kararla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile aramızda yapılan 

09.07.1984 tarihli protokolün süresi içinde ecrimisil tahakkukunun kabul 

edilebilir olamayacağı yönündeki yorumu içinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 

tarafından Danıştay nezdinde itiraza götürülmüştür. 

 

III. 09.07.2014’den 09.09.2014’e kadar süreci kapsayan 15.07.2016 tarih 

89982 sayılı ecrimisil işlemleri 

Derneğimize, 21.07.2016 tarihinde posta kanalı ile ulaşan, T.C. İstanbul Valiliği 

Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 15.07.2016 tarih 89982 

sayılı ecrimisil ihbarnamesi ile “Kulüp tesislerimizin üzerinde kurulduğu 98 ada 1 

parsel sayılı 4.900 m2 yerin fuzulen işgalinden bahisle 09.07.2014 - 09.09.2014 

tarihleri arasını kapsayan 2 ay 1 gün için toplam 71.043,29 TL ecrimisil bedeli 

için; idare aleyhine açtığımız dava süresi sonunda… yerel mahkeme bilirkişiler 

tarafından belirlenen birim metrekare bedel üzerinden 24.908,33 TL’lik kısmının reddine 

hükmettiyse de İstanbul 11. İdare Mahkemesi 2016/1331 Esas, 2017/1034 kararı gereği 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü 17.10.2017 tarihli 

24.908,33 TL ödeme emri ile 20.10.2017 tarihinde İstanbul Rıhtım Vergi Dairesi 

Müdürlüğü’ne 4.533,32 TL gecikme zammı ile beraber toplam 29.441,65 TL 

ödenmiştir.  

 

IV. 10.09.2014’den 27.05.2016’e kadar süreci kapsayan 15.07.2016 tarih 

89983 sayılı ecrimisil işlemleri 

Derneğimize, 21.07.2016 tarihinde posta kanalı ile ulaşan, T.C. İstanbul Valiliği 

Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 15.07.2016 tarih 89983 

sayılı ecrimisil ihbarnamesi ile “Kulüp tesislerimizin üzerinde kurulduğu 98 ada 1 

parsel sayılı 4.900 m2 yerin fuzulen işgalinden bahisle 10.09.2014 – 27.05.2016 

tarihleri arasını kapsayan 1 yıl 8 ay 18 gün için toplam 740.078,90 TL ecrimisil 

bedeli için; idare aleyhine açtığımız dava süresi sonunda… yerel mahkeme 

bilirkişiler tarafından belirlenen birim metrekare bedel üzerinden 275.821,67 TL’lik 

kısmının reddine hükmettiyse de yaptığımız itiraz sonucunda da İstanbul 9. İdare 

Mahkemesi 2017/3410 Esas, 2018/157 kararı gereği İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 

Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü 23.01.2018 tarihli 275.821,67 TL ödeme emri ile 

25.01.2018 tarihinde İstanbul Rıhtım Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 62.556,91 TL gecikme 

zammı ile beraber toplam 338.378,58 TL ödenmiştir.  
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V. 28.05.2016’dan 11.09.2017’ye kadar süreci kapsayan 17.11.2017 tarih 

162978 sayılı ecrimisil işlemleri 

TC İstanbul Valiliği, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından gelen, 

kayıtlarımıza 29.11.2017 tarih 207 sayılı gelen evrak kaydıyla giren 17.11.2017/162978 

no.lu, 28.05.2016 ile 11.09.2017 dönemini kapsayan 586.610,50 TL ecrimisil 

ihbarnamesine yapılan görüşmeler sonucunda hatalı, hukuka uygun olmadığı ve bedelin 

emsale ve hakkaniyete uygun olmaması nedeniyle yapılan itirazımız; yerel mahkeme 

bilirkişiler tarafından belirlenen birim metrekare bedel üzerinden 225.437,11 kısmının 

reddine hükmettiyse de bu konuda Resmi Gazete’de yayınlanan 336 sayılı Milli Emlak 

Genel Tebliğinin 5.maddesi kapsamında zaman aşımına ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 

aramızda yapılan 09.07.1984 tarihli protokolün süresi içinde ecrimisil tahakkukunun 

kabul edilebilir olamayacağı yönündeki yönelik itirazımız ile Milli Emlak Dairesi 

Başkanlığı tarafından Danıştay nezdinde itiraza götürülmüştür. 

 

VI. 28.05.2016’dan 29.01.2018’e kadar süreci kapsayan 06.04.2018 tarih 

60442 sayılı ecrimisil işlemleri 

TC İstanbul Valiliği, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından gelen, 

kayıtlarımıza 18.04.2018 tarih 70 sayılı gelen evrak kaydıyla giren 06.04.2018 tarih 

60442 no.lu, 28.05.2016 ile 29.01.2018 dönemini kapsayan 182.528,83 TL ecrimisil 

ihbarnamesine yapılan görüşmeler sonucunda hatalı, hukuka uygun olmadığı ve bedelin 

emsale ve hakkaniyete uygun olmaması nedeniyle yapılan itirazımız; yerel mahkeme 

bilirkişiler tarafından belirlenen birim metrekare bedel üzerinden 84.075,65 TL kısmının 

reddine hükmettiyse de ecrimisil tahakkukunun kabul edilebilir olamayacağı yönündeki 

yönelik itirazımız ile Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Danıştay nezdinde 

itiraza götürülmüştür. 

 

B. TAHSİS  

 

Tesislerimizin bulunduğu Adalar, Burgazada Mahallesi, 98 adadaki ilgili 

parsellerin tahsisi için yapılan çalışmalar  

 

Bilindiği gibi bu konudaki ilk çalışma 2009-2011 faaliyet döneminde, 16.08.2010 

tarihinde Anadolu Yakası Milli Emlak Müdürlüğü’ne yapılan irtifak tesis talebi ile 

başlatılmıştır. 

• Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ancak 19.07.2011 tarihinde intikal ettiği anlaşılan bu 

talep ilgili yönetmelik ve kanunlara uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemiş… 

• Bunun üzerine, 24.04.2012 tarihinde, 2011-2013 faaliyet dönemi içinde, bu sefer de 

doğrudan Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kiralama Daire Başkanlığı’na başvurularak 
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kiralama talebinde bulunulmuş, yanıtı gecikince, talep 17.02.2013’de yinelenmiş ve 

15.03.2013’de gelen yanıtla kıyı kanunun uygulanmasına yönelik hüküm ve 

yönetmeliklere atıfla yerel belediye adres gösterilmiştir. 

 

2013-2015 faaliyet dönemi  

• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile derneğimiz arasında 9 Temmuz 1984 tarihinde 

imzalanan, T.C. Ankara IV. Noterliği 27139 yevmiye no.lu protokolün 9.maddesi, yani 

protokolün uzatılmasına ilişkin maddeye atıfla  

 

• ve T.C. İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünün 21 Mart 2012 

tarihinde yazdığımız 34 sayılı yazımıza,  27 Mart 2012 tarih 5581 sayılı yanıtı içeriği 

“Genel Müdürlüğümüz ile Kulübünüz arasında imzalanan protokol halen geçerlidir.” 

müspet ifadesine dayanarak,  

 

• Yönetim Kurulumuzun 25 Ocak 2014 tarihindeki olağanüstü kararı ile İstanbul, Adalar, 

Burgazada, 98 Ada, 1 parsel sayılı arsa ve eklentilerinin intifa haklarının yine 

protokolün 9.maddesi kapsamında TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 

Müdürlüğü’ne protokolün yeni bir protokolle uzatılması için 05 Mayıs 2014 tarihinde 

yeniden Ankara’da TC Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde tahsis talebinde 

bulunulmuştur. 

 

• Başvurumuzu olumlu bulan TC Gençlik ve Spor Bakanlığı taşınmazın yeniden TC 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsisi ve kira ücretinin bir 

bölümünün kendisine ödenmesi kaydıyla tesislerimizin bulunduğu 98 Ada I parsel 

yerin kulübümüzle ortak kullandırılması ve kiralanması için 21 Mayıs 2014 tarihinde 

TC Maliye Bakanlığı’nın muvafakatini istemiş ve…  

 

• 11.06.2015 tarihinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Sutopu 

Federasyonun olumlu yazıları ile T.C. Adalar Belediyesine tesislerimizin spor amaçlı 

kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. 

 

2015-2017 faaliyet dönemi 

• 15 Temmuz 2016’da İstanbul Büyükşehir İmar ve Planlama Daire Başkanlığı’ndan 

tesislerimizin önceden kayıtlı taşınmaz haklarımızın ve Adalar Belediyesinin bu 

yöndeki olumlu kararlarının da gözetilerek tapuya kayıtlı tesislerimizle birlikte 1/5000 

ve 1/1000 planlara işlenmesi talep edilmiştir. 

 

• Bu talebimiz 08 Ağustos 2016’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na intikal ettirilmiştir. 
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• Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Bölge Kurulu’na iletilen taleplerimiz ile kurulun 11 

Kasım 2016 tarihli raporunda tesislerimizin Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilerek 

kiralanmasının önünün açılmasında sakınca görülmemiştir. 

 

• 14 Aralık 2016’da Anadolu Yakası Milli Emlak Müdürlüğü olumlu görüşünü Maliye 

Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

 

2017-2019 faaliyet dönemi 

• 04.04.2018 tarihinde derneğimize gelen, TC Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü, 06.11.2017 tarih, 66844966-310.90-(3314-2380)-32086 tarihli İstanbul 

Valiliği adına yazılmış, bilgisi Spor Genel Müdürlüğü’ne verilmiş yazıya istinaden, 

İstanbul ili, Adalar ilçesi, Burgazada mahallesi, 98 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz 

üzerinde, su sporlarına hizmet veren kulübümüze ait spor tesisleri, Defterdarlıktan 

süresiz kesin tahsis kapsamında Spor Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir.  

 

• Aynı gün Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen bilgi ve yönlendirmeler 

doğrultusunda söz konusu parselin, 3289 sayılı yasanın Ek.11’inci maddesine 

istinaden, yani altı spor dalında faaliyet göstermek üzere, kulübümüz adına ücretsiz 

tahsis edilmesi gereği işlemlerin başlatılması kararı ile 11 Haziran 2018 tarihinde 

yapılan başvuru,  

 

• 25 Nisan 2019 tarihinde yinelenmiş, bu talebimiz, İl Gençlik Spor Müdürlüğü 

tarafından olumlu bulunarak 06 Mayıs 2019 tarihinde sürecin başlatılması 

için bakanlığa sunulmuştur. 

 

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malye bakanlığı nezdinde Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü ile beraber yürütülen bu süreçte sportif başarılarımızın devamı 

nedeniyle desteğini esirgemeyen ve sürdüren TC Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’nın bu desteğini sürdürmesi için… spor çalışmalarının, alınan ve 

alınacak başarılı sonuçların, spor kulüplerini kapsamına alınan yasa, 

yönetmelik ve yönergelere uyumda gösterilen ve gösterilecek titizliğin önemi  

açıktır.  

 

C. YAPI KAYIT BELGESİ  

 

Bilindiği gibi 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi kapsamında İl Gençlik ve 

Spor Müdürlüğü’nün aldığı “ kapı girişi komşu yan oda, havuzlar, lokanta, kuş kafesi 

ve havuz sahanlığından oluşan, 1.019,20 m2 alan ile idari bina, büfe, mutfak ve arka 

odalardan oluşan 896,67 m2 alanın” Yapı Kayıt Belgelerini yeterli görmeyen, daha 
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doğrusu, “tesislerin üst kullanım hakkının bizde olduğunu, buna rağmen Spor Genel 

Müdürlüğünün bizim adımıza aldığı Yapı Kayıt Belgesinin, sıkıntılar yaratabileceğini, 

kendimizi sağlama almanın ve buraya bizden başka kimsenin adım atmasının 

önlenmesi, tadilat izinleri, çalışma izinleri ve benzeri hususlar için adımıza Yapı Kayıt 

Belgesi almamız gereğini ” öngören Yönetim Kurulumuz 09 Aralık 2018 tarihinde 

yapılan Olağanüstü Genel Kurulda aldığı yetkiyle “ 200 m2 ana kapı girişi aksını 

kapsayan odalar, 585 m2 idari bina ile 530 m2 büfe, lokanta, mutfak, spor odaları, 

arka tuvaletler ve sundurmayı kapsayan alanlar “ için gerekli 159.142,28 TL ödeyerek 

Adalar Su Sporları Kulübü Derneği adına 3 adet Yapı Kayıt Belgesini, ayrıca 

kendi adına almıştır. 

 

Konuyla ilgili olarak, kış şartlarında, Olağanüstü Genel Kurula gelerek 

derneğimize sahip çıkan üyelerimize ayrıca teşekkür ederiz. 

 

D. DERNEĞİMİZE AİT İŞ YERLERİ KİRALAMA ÇALIŞMALARI: 
 

Kulübümüze gelir sağlamak amacıyla, derneğimize ait yerlerden alınan kira gelirleri 

sözleşmelerine uygun olarak tahsil edilmiş ve edilmektedir.  

 

VIII. SOSYAL ÇALIŞMALAR: 

 
 

Kulübümüzün sezon açılış günleri her yıl olduğu gibi eksiksiz ve üyelerimizin yoğun ilgi ve 

desteği eşliğinde müzikli etkinlikler eşliğinde gerçekleştirilmiştir.  

 

Kulübümüzün Kuruluş yıldönümleri, her zaman olduğu gibi geleneklerimize uygun olarak 

kurucularımız ve eski yöneticilerimizin kabirlerinin ziyareti sonrasında kulüpte yapılan 

denize çelenk atma ve saygı duruşu ile kutlanmış anılan gün veya izleyen ilk cumartesi 

günlerinde 2018’de Alex, 2019’da Ege ve Orkestraları eşliğinde kutlama yemekleri 

düzenlenmiştir. 30 Ağustos 2018 gündüz yüzme etkinlikleri ve Zeliha Sunal ve Orkestrası 

eşliğinde kutlanmıştır. 

 

Pazartesi günleri yapılan yazlık sinema gösterimine de faaliyet dönemimiz içinde devam 

edilmiş, üyelerimiz arasında sosyal birlikteliği ve dayanışmayı arttırmak amacıyla yaz 

sezonu boyunca tesislerimizde cuma, cumartesi, pazar tatil günlerinde müzikli geceler 

düzenlenmiştir. Bunun dışında, yoga, pilates, dans dersleri v.b.g gibi hizmetler 

üyelerimize sunulmuş, ayrıca çeşitli kermes ve spor çalışmalarına katkıda bulunmak 

üzere mini pazarlar düzenlemiştir. 
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IX. KULÜP SİGORTASI 

 

Kulüp tesislerimizin sigortası 15.11.2017 ile 15.11.2018 tarihleri arasındaki sigorta 

dönemi için aşağıda dökümü verildiği gibi olup,  

 

• Bina Sigorta Değeri 2.030.000,-TL 

• Demirbaş Sigorta Değeri 520.000,-TL 

• Cam Kırılması 50.000,-TL 

• Kasa 100.000,-TL 

 

15.11.2018 ile 15.11.2019 tarihleri arasındaki sigorta dönemi için değerler aşağıdaki gibi 

yenilenmiştir.   

• Bina Sigorta Değeri  3.485.000,-TL 

• Demirbaş Sigorta Değeri 520.000,-TL 

• Cam Kırılması 50.000,-TL 

• Kasa 100.000,-TL 

  

X. ÜYELİK ve AİDATLAR 

 
Adalar Su Sporları Kulübü Derneğinin, 31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, toplam Asli Üye 

sayısı 663 kişidir.  

 

Üyelerimizin tamamına yakınını, derneğimize yaptıkları manevi katkılar yanında 

zamanında yapmış olduğu ödemelerle Kulübümüze olan bağlılıklarını, spora olan 

sevgilerini kanıtlamışlar, zor zamanlarında Yönetim Kurulu’nun yanında olmuşlar ve 

açıkça yapmış oldukları olumlu eleştirilerle desteklerini esirgememişlerdir. Bu nedenle 

üyelerimize en samimi duygularımızla bir kere daha teşekkür ederiz. 

 

Bilindiği gibi, 20.08.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararı ile 2018 yılı asli üye 

aidatı 1.200,-TL, 2019 yıllı için 1.350,-TL olarak belirlenmiştir.  

 

Bunun yanında Dernek Tüzüğü gereği, yönetim kurulu kararları ile tespit ve tahsil edilen 

Asli Üyenin I.derece yakınları, üye eşi ve otuz yaşına kadar çocukları ile “yalnızca 

üyenin”  anne ve babası’ na ait aidat ödemeleri 2018 yılı ve 2019 yıllarında aşağıdaki 

bedeller üzerinden uygulamaya alınmıştır.   
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Asli Üyenin 1.Derece yakınlarına uygulanan  

2018 ve 2019 yılları sezon aidatları (*) 

 
 

• Eş, anne, baba 

• 18-30 yaş arası çocuklar 

• 07–18 yaş arası çocuklar 

• 00–06 yaş arası çocuklar 

2018 2019 

1.500,-TL 

1.500,-TL 

950,-TL 

Aidat alınmaz 

1.700,-TL 

1.700,-TL 

1.000,-TL 

Aidat alınmaz 
(*)Asli Üyenin listeyle belirlenmiş lisanslı ve faal olarak spor yapan çocukları ile Yönetim 

Kurulu’ndan izin alarak başka kulüplerde spor hayatına devam eden Asli Üye 

çocuklarından aidat alınmaz 

  
A – Üye Aidatlarının Ödenmemesi Nedeniyle Kayıt Silinmesi  

Dernek Tüzüğümüzün 15. maddesi, (a) bendi, üye aidatlarının verilen süre 

içinde ödenmesini, aksi takdirde aidatını ödemeyen üyenin 31 Aralık itibariyle 

dernekten ihracını amir kılmaktadır.  Yönetim süremiz içinde yıllık Asli Üye 

aidatlarının zamanında ödenmesi hususu ciddiyetle takip edilmiştir. Aidatlarını zamanında 

ödemeyen üyelere Dernek Tüzüğünün ilgili maddesine uygun olarak “kayıtlı adreslerine” 

ödemeye davet yazıları ve telefon mesajları gönderilmiştir. Aidatlarını ödemeyen veya 

ödeyemeyen bu üyelere, yaşanan ekonomik sıkıntılar göz önüne alınarak isterlerse tüzük 

gereği yazılı müracaatla ek süre talebinde bulunabilecekleri bilgisi verilmiş ve Yönetim 

Kurulumuzca tekrar, tekrar mühlet tanınmıştır. Nitekim bu çabalarımız sonucunda 2017-

2019 döneminde tüzüğümüzün bu maddesi hükmünde hiçbir üyemizin kaydı 

silinmemiştir.  

 

 

B – İstifa Yoluyla Üyelikten Ayrılanlar  

 

 

1. Selçuk ERÇAYLAP 

2. Ahmet Işık AYKUT 

3. Aybar AKSOY 

4. Timuçin ARMAN 

5. Kirkor ÇAVUŞYAN 

6. Georgi Pandov KOSTANDOV 

 

 

Derneğimizden yıllık üye aidatlarının ödenmemesi nedeniyle üyelikleri sona eren veya 

istifa ederek ayrılan bütün üyelerimizle gönül bağlarımızın devam ettiğini, aidatlarını 

ödemedikleri için kayıtları silinen üyelerimizin, ayrıldıkları tarih başlangıç olmak 

üzere, 5 yıl içinde tekrar üyelik başvurusunda bulunmaları halinde “tüzüğümüzün 

16.maddesi (i) bendinden yararlanarak” başvuru tarihlerindeki Asli Üyelik Giriş 

Ödentisinin 1/5’ini ödeyerek kulübümüze tekrar üye olabileceklerini hatırlatırız. 
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C – Aidat Ödemesinden Muaf Üyelerimiz 

Bilindiği gibi dernek Tüzüğümüzün 16.maddesi (k) ve (j) bendi gereği, ”asli üye aidatı 

ödemesinden maddede yazılı şartlar doğrultusunda muaf tutulma hakkından” 

yararlanmak üzere müracaatta bulunan değerli üyelerimizin başvuruları, 02.07.2017 

tarihine kadar uygulamaya alınmıştır.  

 

Ancak 20.08.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen tüzük 

değişikliklerinin İl Dernekler Müdürlüğünden gelen onay yazısı ile bu maddenin 

uygulamasını 02.10.2017… “Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri 

arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; 

eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her 

üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır" hükmünü, aynı 

Kanunun 70. maddesi “Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte 

düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için 

zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte 

bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır’ hükmünü amirdir.” gerekçesi ve 

yapılacak ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında değiştirilmek üzere 

02.10.2017 tarihinden itibaren durdurmuştur. 

 

Nitekim derneğimizin 09 Aralık 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararları 

kapsamında Tüzüğümüz 16(j) maddesi üye aidatının 13,50TL, 16(k) maddesi üye 

aidatının 135,-TL olarak duyurulmasına ve tahsiline karar verilmiş ve İl Sivil Toplumla 

İlişkiler Müdürlüğünün 31.12.2018 tarihli onayıyla yürürlüğe girmiş ve aşağıda sıralı 

üyelerimizin başvuruları sonuçlandırılarak bu kapsama alınmışlardır. 

           

 

1. Uğur SUNAL 

2. Vartan Derya 

3. Rafet Ataç 

4. Yakov Taylan 

5. Selahattin Fırat 

6. Mardiros ÇAVDARYAN 

7. Ali Şükrü GENÇ 

8. Nurettin KIVILCIMER 

9. Arman MİNASYAN 

10. Yeprem Azat YILDIZ 

11. Mürteza ŞİNASİ 

12. Kamuran ASLANER 



    
 

26 

 

 

 
D – Vefat Eden Üyelerimiz  

 

Dönemimiz içerisinde üyelerimizden, 

 

 

• George LUTİKOV 

• Onnik ÇELİKEL 

• Agop KOTOĞYAN 

• Mehmet Batuhan ERDİ 

• Piyer MEKEYAN 

• Burhan KASAR 

• Antranik Karabet AMİROĞLU 

• Metin TÜZÜN 

• Kadri TOP 

• Ferit TURGUT 

• Mustafa Fazlı KEŞMİR 

• E.Semahat OĞUZOĞLU 

• Karlo Yakup MİLOVİÇ 

• Kiryakiça BAYLAN 

• Bilgin İSLAM 

 

  
maalesef aramızdan ayrılmışlardır. Kendilerine tanrıdan rahmet, aile fertlerine ve 

camiamıza başsağlığı dileklerimizi tekrar iletiriz. 

  
E – Asli Üyelik Başvuruları ve Değerlendirme Sonuçları   

 

Derneğimize, 16 Şubat 2019 tarihine kadar yapılan, Asli Üyelik başvurularında 19.500,- 

TL Üyelik Giriş Ödentisi alınmış, aynı tarihten itibaren bu bedel 22.500,- TL’ye 

çıkarılmıştır.  

 

Derneğimize Asli Üye olmak üzere başvuruda bulunanların Başvuru Formları Tüzük gereği 

süreyle askıya alınmış, askı süreleri sonunda haklarında görüş almak üzere Üye Kabul 

Kuruluna gönderilmiştir. Üye Kabul Kurulumuzun, zaman zaman uyarıları yanında, 

yönetim kurulumuzla fikir birliği içindeki titiz çalışmaları için takdir ve 

teşekkürlerimizi huzurlarınızda iletmek isteriz. 
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F – Derneğimize 2017–2019 Faaliyet Döneminde Alınan Üyeler  

 

a) Onur Üyeleri  

20.08.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda, Genel Kurul Kararı ile Onur 

Üyeliğine Seçilen üyemiz; 

 

• Nur MORER 

• Ahmet Erhan TULGA 

 

Onur Üyesi olarak Üye Kayıt Defterimize kayda alınmış ve Genel Kurul tarafından alınan 

karar, kendilerine yazılı olarak bildirilmiştir. 

 

b) Tüzüğün 11. maddesi kapsamında üye olanlar   

 

Faaliyet dönemimiz içerisinde dernek tüzüğümüzün 11. Maddesi kapsamında üye olmak 

üzere başvuran adları aşağıda sayın üyelerin sayısı 7’dır.   

1. Demet YILDIRIM  

2. Lazaros ALATEREZOĞLU 

3. Neşe DİNÇ 

4. Lerna ÇİNLEMEZ  

5. Helana Taş YILDIZ (*) 

6. Olcay BOSTAN (*) 

7. Emir AKYILDIZ (*) 

 
c) Dernek tüzüğümüzün 16/g maddesi kapsamında üye olanlar   

 

Dernek tüzüğümüzün 16/g maddesi kapsamında vefat eden üyelerimizin yerlerine 

müracaatta bulunan eşlerinden; “Toplam 8 Üye” 

1. Hayganuş Hilda DEMİRCİOĞLU 

2. Süheyla HACILAR 

3. Emel MEKEYAN 

4. Fethiye Figen ERDİ 

5. Zeynep Bige KEŞMİR 

6. Mürüvet TURGUT 

7. Vilma KASAR  

8. İlda AMİROĞLU (*)  

derneğimize Asli Üye olarak alınmışlardır. 

  

d) Dernek tüzüğümüzün 9. ve 10 maddesi kapsamında üye olanlar   

 
Kulübümüzde faal olarak spor yaptıkları dönemlerde yüzme ve sutopu takımlarımızda 

yer alan, takımlarımızın başarılarına katkıda bulunan, sporcu statüsü ile Asli Üyeliğe 

müracaatta bulunan aşağıda isimleri yazılı “Toplam 4 Üye” 
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sporcu geçmişleri, dernek tüzüğümüzün 9.Maddesi (a) ve (b) şıklarına  uygun 

olmaları nedeniyle sporcu statüsü ile derneğimize Asli Üye olarak alınmışlardır. 

1. Deniz İDRİSOĞLU 

2. Araks PAYLAN 

3. Rıza Emirhan OTMAN 

4. Gözde SEZGÜN  

 

e) Dernek tüzüğümüzün 16/ı maddesi kapsamında üye olanlar    

 
Dernek Tüzüğü Madde 16(ı): “Asli üyenin Dernekler Kanununa göre derneklere üye 

olabilme şartlarına haiz çocuklarından;  

• Yirmi beş ile otuz yaş arasında olanlar derneğe üyelik için müracaatları tarihinde 

otuz yaşını doldurmamış olmaları halinde yürürlükte olan asli üye giriş ödentisinin 

üçte birini ödemek suretiyle,  

• Derneğe üyelik için müracaatları tarihinde otuz yaşını doldurmuş olmaları halinde 

yürürlükte olan asli üye giriş ödentisinin ikide birini ödemek suretiyle asli üyeliğe 

kabul olunurlar.”   

kapsamında başvuruda bulunan,   

1. Arican BALIKÇIOĞLU 

2. Arto Arda TANİKYAN 

3. Murat Manuk ÖZKASPAR 

4. Derya SEZERGÖZ 

5. Efe Can GÜVENDİK 

6. Ilarıa GALIANO 

7. Nirvana DERYA 

8. Medeni Kerem AKMAN 

9. Çağatay KOÇYİĞİT (*) 

isimli, Asli Üye çocuklarımız faaliyet dönemimiz içerisinde, derneğimize Asli Üye 

olmuşlardır. 

 
f) Dernek tüzüğümüzün geçici maddesi kapsamında üye olanlar   

 

Dernek Tüzüğü “Yıllık aidatın ödenmemesi nedeniyle Dernek Tüzüğünün 15 (a) maddesi 

gereği üyelikten çıkartılmış ve 16 (i) maddesi hükümleri beş yıl içinde kullanmayıp 

hakkını kaybetmiş olanlar için yürürlükte olan Asi Üye giriş ödentisinin 1/5’ini ödeyerek 

tekrar üye olmalarını sağlayan” geçici madde hükmünden yararlanmak isteyen sadece bir 

üye; 

1. Haluk BAYRAKTAR 

derneğimize tekrar üye olmuştur. 

 

Yukarıdaki listelerde (*) ile işaretlenen üyelerimizin, kabulleri yapılmış olup edimlerini 

tamamlama sürecindedirler.  
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XI. ÜYE BAĞIŞLARI ve SPONSORLUK ÇALIŞMALARI  

 

2017–2019 faaliyet dönemi içinde yaptıkları bağışlarla çalışmalarımıza katkı yapan, 

desteğini esirgemeyen başta Marmara Yelken Kulübü olmak üzere ondan fazla üyemize  

huzurlarınızda teşekkür etmeyi borç biliriz. 

--- 0 --- 

 

Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılarak katkı verdiğiniz için teşekkür eder, 

2019-2021 faaliyet döneminde dernek kurullarında görev alacak 

arkadaşlarımıza başarılar dileriz. 

 

ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ  

YÖNETİM KURULU 
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ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ 

  

İKTİSADİ İŞLETMESİ   
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