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HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ

1984 yılında Heybeliada Değirmenburnu mevkiinde kurulan Heybeliada Su Sporları Kulübü, Türki-
ye’nin önde gelen su sporları kulüplerinden biridir. Günümüzde su topu, yüzme ve yelken branşla-
rında faaliyet göstermektedir. Asil üyelerle birlikte toplam 4000 kişilik bir ailedir.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, su sporlarının tanıtılması, yaygınlaştırılması, bu alanda ulusal 
ve uluslararası platformlarda başarılı sporcular yetiştirilmesi, kulübümüzün kuruluş amacını özetler. 
Bu amaç aslında kulübümüzün sosyal sorumluluk bilincini de özetlemektedir.
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HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ SPOR  
FAALİYETLERİNİN YANI SIRA ÜYELERİNE SOSYAL  

ETKİNLİKLER DE SUNMAKTADIR

Heybeliada Su Sporları Kulübü, spor faaliyetlerinin yanı sıra üyelerine yemekli toplantılar, 
müzik dinletileri, parti geceleri düzenleyerek eğlenceli bir ortam sağlar. Yaz ayları boyunca 

açılan resim, fotoğraf vb. sergilerle kültürel aktiviteleri destekler.

Heybeliada Su Sporları Kulübü, sahip olduğu spor alanları dışında üye ve misafirlerine 
öğle ve akşam yemekleri için farklı büyüklükteki restoranlarında farklı lezzetler sunar.  

Heybeliada Su Sporları Kulübü, düzenlediği kültür, sanat ve eğlence organizasyonları sa-
yesinde spor camiasının yanı sıra farklı kesim ve mecralardan birçok kişiyi ağırlamaktadır.
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HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ  
YÜZME BRANŞI SPONSORLUĞU

HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ  
YELKEN BRANŞI SPONSORLUĞU

Heybeliada Su Sporları Kulübü kuruluşundan günümüze yaklaşık 1200’den fazla yüzücü, 400 
su topu oyuncusu ve 150 yelkenci yetiştirdi. Kulübümüzde, adalarda yaşayan, imkanları sınırlı 
olan gençlerimize yönelik her yıl ücretsiz yüzme, su topu ve yelken kursları düzenlenmekte-
dir. Sizler de gelecekte su sporları alanında önemli başarılara imza atacak gençlerimize katkı-
larınızla destek olabilirsiniz.   

Yelkencilerimiz bugüne kadar uluslararası arenada düzenlenen turnuvalarda birçok başarıya 
imza attı. Yelkencilerimizden Mustafa Çakır, 2012 Londra Olimpiyatları’nda, 2013 yılında da, 
Mersin’de düzenenlenen Akdeniz Oyunları’nda kulübümüzü ve adaları başarıyla temsil et-
miştir.

Yüzme Ana Sponsorluk Bedeli  

Hizmetler
• Yıl içinde oynanan tüm müsabakalarda oyuncu formalarında firma 

ismi ve logosuyla yer alır. 
• Konuyla ilgili tüm basılı materyallerde isim ve logo.  
• Heybeliada Su Sporları Kulübü bültenlerine A4 boyutunda insert.

Yelken Ana Sponsorluk Bedeli  

Hizmetler
• Yıl içinde oynanan tüm müsabakalarda oyuncu formalarında ve  

yelkenlerde firma ismi ve logosuyla yer alır. 
• Konuyla ilgili tüm basılı materyallerde isim ve logo.  
• Heybeliada Su Sporları Kulübü bültenlerine A4 boyutunda insert.
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HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ  
SU TOPU BRANŞI SPONSORLUĞU

Heybeliada Su Sporları Kulübü, Türkiye Erkekler Su Topu Ligi’ni 2012 yılında ikinci, 2013 yılında 
ise dördüncü olarak tamamladı. Kulübümüz, su topu alanında ligi üst sıralarda tamamlayarak 
ülkemizi Avrupa kupalarında da gururla temsil etmektedir. Siz de su topu takımımıza destek 
vererek, markanızı geniş kitlelerle buluşturabilirsiniz.

Su Topu Ana Sponsorluk Bedeli 

Hizmetler
• Yıl içinde oynanan tüm müsabakalarda oyuncu formalarında firma 

ismi ve logosuyla yer alır. 
• Konuyla ilgili tüm basılı materyallerde isim ve logo.  
• Heybeliada Su Sporları Kulübü bültenlerine A4 boyutunda insert.

HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ 
WEB SAYFASI VE E-POSTA SPONSORLUĞU

Web Banner Reklam Bedeli

Hizmetler
• Web sayfasında banner reklam imkanı
• Web sayfasında link imkanı

E-Posta Reklam Bedeli

Hizmetler
• Üyelerimizin E-Posta adreslerine tanıtım amaçlı posta gönderme.

İnternet, günümüzde markaların geniş kitlelerle buluşmasına olanak sağlayan önemli bir or-
tamdır. Sizler de Heybeliada Su Sporları Kulübü’nün imza attığı başarılara katkı sağlarken mar-
kanızı geniş kitlelerle buluşturabilirsiniz.

www.hssk.org

12 13



14 15



HAVUZ REKLAM ALANLARI

Havuz içi zemin reklamı

BANNER VE TABELA  
REKLAMLARI
Asil üyelerle birlikte toplam 4.000 kişilik bir aileye sahip olan Heybeliada Su Sporları Kulü-
bü’nün, 10.500 m2’lik spor tesisleri markanızın tanıtımı ve görünürlüğü için farklı seçenekler 
sunuyor.

Havuz kenar reklam alanı 
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HAVUZ REKLAM ALANLARI

Tribün önü reklam alanı Tribün yan reklam alanı
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TEKNE REKLAM ALANLARI

Yelken reklam alanı ( Tek yön )
Yelken reklam alanı (Çift yön)

TESİS REKLAM ALANLARI

Küçük havuz reklam alanları
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TESİS REKLAM ALANLARI TESİS REKLAM ALANLARI
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Değirmen Burnu Mevkii  
Heybeliada / Adalar / İstanbul
0 216 351 01 59-60  
www.hssk.org


