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2018 yılını karşılamaya günler kala, hem yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlamak 

hem de geride bıraktığımız 2017 yılı boyunca kulübümüz için yaptığımız çalışmaları 

sizlerle paylaşmak istedik.

Kurulduğu günden bu yana su sporlarında binlerce sporcu yetiştiren ve her daim büyüyen 

kadrosuyla sayısız başarılara imza atan kulübümüz, tüm bunların yanında ada kulüpleri 

tarihinde bir ilk olarak 2010 Londra Olimpiyatları’na sporcu göndermenin haklı gururunu 

yaşamaktadır.

 

 Heybeliada Su Sporları Kulübü gerek sosyal yapısı, gerek uluslararası standartlardaki yö-

netim kalitesi, gerekse tesis standartları dışında, Prens adalarındaki sivil toplum kuruluşla-

rına verdiği destek ile adalar ve federasyonlar nezdinde marka değeri en yüksek kulüptür.

Tüm hedef ve hayallerin gerçekleşmesine azim ve vizyonlarıyla vesile olan çınarımız, ku-

rucu başkanımız Rahmetli Sn. Yalçın Kılıçlıoğlu’ nu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. 

35 yıl önce başlattıkları misyonun takipçisi ve koruyucusu olmaya devam edeceğiz. Bu 

vesileyle kendisi ve diğer tüm kurucu arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. 

2017 için planlamış olduğumuz tüm hedefleri başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğu içe-

risindeyiz. Bu hedeflerin içerisinde yer almış olan su sporlarındaki branş artışı, teknik yatı-

rımlar ve idari alandaki yenilikler kulübümüzün bilinirliğini artırmanın yanı sıra, federasyon-

lar nezdinde de büyük önem taşımıştır.

 

2017 yazında kulübümüzde ilk kez düzenlenen TYF Masterlar yüzme yarışlarıyla 

Türkiye’nin her yerinden 270 sporcuya ev sahipliği yaptık. Kulübümüz, kusursuz geçen 

bu yarışlarda organizasyonel yapısıyla yarışmaya katılan tüm kulüplerden takdir toplamış-

tır. Yine kulübümüzde ilk kez düzenlenen  250 sporcunun katıldığı TYF Marmara Bölgesi 

Laser, Optimist Cumhuriyet Bayramı Kupası’na ev sahipliğini başarıyla gerçekleştirmiş ve 

haklı gururunu yaşamıştır.

2018 hedeflerimiz içerisinde de daha çok sporcu yetiştirerek, daha büyük başarılara imza 

atmanın yanı sıra kulübümüzü yalnızca 4 ay değil 12 ay boyunca yaşayan ve sporcuları-

mız ile üyelerimizin her alanda hizmet alıp sosyalleşebileceği bir tesis haline getirmek yer 

almaktadır.

2017 Genel Kurulu ile üyelerimizin bize göstermiş olduğu sonsuz güvenin farkında oldu-

ğumuzu ve bu destek sayesinde dinamik yönetim kurulumuzla büyük bir şevkle çalışma-

larımıza devam ederek, güzel kulübümüzü hem spor başarıları hem de sosyal anlamda 

daha da güzel yerlere taşıyacağımızı bilmenizi isteriz.

2018 yılının başta ülkemiz ve siz değerli üyelerimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk getir-

mesini diler, üyelerimiz ve tüm gençlerimiz ile birlik içerisinde hareket ettiğimiz, sporcula-

rımızın başarılarıyla taçlanacak güzel bir sene dilerim.. 

Değerli HSSK Ailesi, 

Sevgi ve Saygılarımla,

Ercan Özboyacı

BAŞKAN
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YÖNETİM KURULU

Başkan
Ercan Özboyacı • Ticaret

Genel Sekreter
Erden Tunç Lokum • Avukat

Sayman
Oğuz Kumbaracı • Ticaret

Asil Üye
Deniz Sert Okan • Kurumsal Satış

Asil Üye
Mehmet Ayan • Eğitim Yöneticisi

Asil Üye
Serdar Devge • Diş Hekimi

Asil Üye
Serdar Şirazi • Doktor

Asil Üye
Şafak Demirezen • Avukat

Asil Üye
Yusuf Kabil • Tekstilci

Yedek Üye
Halil Karakılıç • Teksti İhracatı

Yedek Üye
Sena Bayer • Reklamcı

Yedek Üye
Mehmet Genç • Editör

Yedek Üye
Bülent Özsuna • Ticaret

Yedek Üye
Yasemin Kulein • Reklamcı

Asil Üye
Murat Gürle • Sanayici

Asil Üye
Ferit Aktaş • Ticaret
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YÜZME 

Kulüp tarihimizin büyük organizasyonlarından bir 

tanesi olan Türkiye Masterlar Yaz Yüzme Şam-

piyonasına 14-16 Temmuz 2017’de ev sahipliği yaptık. 

Kulübümüzün olimpik havuzunda gerçekleşen mü-

sabakalara 38 kulüp 255 sporcu katıldı. Kulübümüze 

gelen misafirler ortamdan ve kusursuz organizasyon-

dan etkilendiklerini belirttiler. Yüzme Federasyonu As 

Başkanı Selçuk Demirel başkanlığında Kulüp Yöne-

timimizin büyük desteği ve Yüzme Sorumlumuz Ferit 

Aktaş, Yüzme Baş Antrenörümüz Zeynep Ortaç Mete 

yönetiminde organizasyon hatasız tamamlandı. Organi-

zasyonu, kulübümüz toplam 13 altın, 5 gümüş, 7 bronz 

madalya kazanarak tamamladı.

Yaz sezonu içinde olması nedeni ile kulüp üyelerimizin 

de oldukça ilgi gösterdiği şampiyona hareketli ve renk-

li görüntülere sahne oldu. Başarılı bir organizasyonu 

daha tamamlayarak Heybeliada Su Sporları Kulübü-

nün gücünü yüzme camiası da yakından tanımış oldu. 

Türkiye Yüzme Federasyonu yeni sezon için şimdiden 

kulübümüz ile temasa geçmiş durumda. 

MASTERLARLA
HSSK HARİKA...
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YÜZME 

47 MADALYA KAZANDIK

Yüzme Şube Komitemiz çalışmalarına Genel 

Kaptan Mehmet Ayan ve Ferit Aktaş idare-

sinde Baş Antrenör Zeynep Ortaç Mete, Seyhan 

Baş, Furkan Başbozkurt ile 2016-17 sezonunda 

başlamıştır. Furkan hocanın ayrılması sonucun-

da yerine Rahime Duman Turunç katılmış ve 

programlarımızın aksamasına izin verilmeden 

çalışmalara devam edilmiştir. Yüzme Şube Komi-

temize Başkanımız Ercan Özboyacı, Genel Sek-

reterimiz Tunç Lokum ve Yönetim Kurulu Üyemiz 

Mehmet Genç de bu dönem katılmıştır. Mehmet 

Ayan’ın büyük katkıları ile İstek Göztepe ve Kar-

tal Uluğbey Okulları havuzlarında çalışmalarımız 

devam etmektedir. Bu çalışmalara 20 kişi ile baş-

layıp planlı ve programlı çalışmalar ile 70 kişiye 

ulaşılmıştır. Tüm bu yarış ve antrenmanlar içinde 

sosyal etkinlikler unutulmamış sporcularımız ve 

veliler ile mangal partisi, kulüp teknemiz ile ge-

zintiler, 30 Ağustos Şenlikleri, dondurma partisi 

gerçekleştirilmiştir. Veliler ile toplantılar düzen-

lenmiş onların görüşleri alınmış, önümüzdeki 

dönem için kulübümüzün planları açıklanmıştır. 

Yeni sezonda kültürel faaliyetlerin gerçekleştiril-

mesi değerlendirilecek bir diğer konudur.
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Türkiye Yelken Federasyonu’nun 
2017 faaliyet programında yer alan 

Cumhuriyet Bayramı Bölge Kupaları 
Yarışları, 26 - 29 Ekim 2017 tarihleri 
arasında 250 sporcunun katılımı ile 

kulüp tesislerimiz de gerçekleşti. İlk kez 
bu kadar katılımın olduğu bir yelken 

yarışı organize eden HSSK büyük 
takdir topladı.

YARIŞ ORGANİZASYONU
YAPTIK

Cumhuriyet Bayramı’na Yakışır

YELKEN

Cumhuriyet Bayramı Bölge Kupaları 

Yarışları,kapsamında gerçekleştirilen 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 

her zaman olduğu gibi büyük bir özen ve 

disiplin ile gerçekleştirildi. Kutlamalara ka-

tılan misafirlerimiz son derece etkilendikle-

rini özellikle belirttiler.

Türkiye’nin önde gelen kulüplerinin yer 

aldığı Cumhuriyet Bayramı Bölge Kupaları 

Yarışlarına milli takımlarda mücadele eden 

birçok sporcu katıldı. Yarışlar için kulüp te-

sislerimizde Galatasaray, Marmara Yelken 

Kulübü, İstanbul Yelken Kulübü, Dragos 

Yelken Kulübü, Kaytazdere Yelken Kulübü, 

Derince Yelken Kulübü, Büyükçekmece, 

Fenerbahçe, İzmit Yelken Kulübü, Şişecam 

Yelken Kulübü, Yeşilyurt, Kalamış Yelken 

Kulübünü ağırladık. Bizler için de bir ilk 

olan bu kadar kapsamlı bir yarış organizas-

yonu için takımlardan, hakemlerden ve fe-

derasyon yetkililerinden takdir ve teşekkür 

almak gurur vericiydi.

Optimist, optimist junior, laser (4.7-Radi-

al-Standard) sınıflarında yapılan yarışlarda 

Heybeliada Su Sporları Kulübü 18 sporcu-

su ile katılırken sporcularımızdan Canberk 

Mete çok başarılı bir performans sergile-

yerek derece alırken, Laser 4.7 sınıfında 

Deniz Çınar kızlar kategorisinde 3. sırayı 2 

puan fark ile kaçırdı.

İstanbul Bölgesi Yelken Yarışlarına ev 
sahipliği yapan kulübümüz hiçbir ayrıntıyı 

atlamadı. Sporcuların sağlığı için deniz 
ve kara ambulansı hazır beklerken, soğuk 
havada tüm sporculara çorba ikram edildi. 
Organizasyon için yapılan geçici iskele son 

derece kullanışlıydı.
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1 Cumhuriyet Bayramı Bölge Kupaları Yarışları, tamamla-

nırken arkasında renkli görüntüler bıraktı. Yarışmalar so-

nunda dereceye giren sporcumuz Canberk Mete ödülünü 

Başkanımız Ercan Özboyacı ‘nın elinden aldı.

2 Yarışlar boyunca mücadele eden sporcularımız ve ant-

renörlerimiz ödül töreni sonrası gururla objektiflere poz 

verdiler.

3 Adalar protokolü ödül törenimizi şereflendirdi.

4 Sporcular kulübümüz tarafından dağıtılan kumanyaları 

çok beğendiklerini söylediler.

5 Üst düzey sporcuların mücadele ettiği yelken yarışlarında 

şamandıra dönüşleri değişik görüntülere sahne oldu.

6 Rüzgârın azizliğine uğrayan sporcular ıslanmaktan kurtu-

lamadı. Soğuk suya rağmen teknesini düzelten bu sporcu 

yarıştan vazgeçmeyerek alkışlarımızı hak etti.  

Üç yıllık bir proje çerçevesi içinde olarak ça-

lışmalarını devam eden Yelken Şubemiz tama-

men alt yapıdan yetiştirdiği takımı ile 2016-17 

sezonu boyunca hiçbir yarışı kaçırmamaya 

özellikle dikkat etti. Optimist takımımız katıl-

dıkları yarışlarda kendilerinden büyük sporcu-

larla mücadele ederek kendilerini geliştirme 

imkanı bulurken, “2018 Hedef Yılı” için de tec-

rübe edindiler. 2018 yılı içinde 2007 doğumlu 

sporcularımız “Junior” kategorisinde yarışa-

cakları için, madalya beklentimiz ve sayımızın 

da bu oranda artacağına inanıyoruz. Antrenör-

lerimiz Mert Cicigül, Barış Kaya, Dilayda Solak 

geçtiğimiz yıl içinde  TYF Tüyep D4 Belgelerini 

İstanbul da, TYF 1.Kademe Antrenör Lisanla-

rını ise İzmir de katıldıkları kurslar sonrasında 

aldılar. Yelken takımımız antrenman ve yarışlar 

kadar kültür gezilerine de önem vermektedir.

YARIŞIN HİKAYESİ “HEDEF YILIMIZ 2018”

1

2

4 5

6

3

Antrenman
Saaati
(yıllık)

130-150 saat
140-160 saat
180-220 saat
180-220 saat

Kategori/Grup/
Takım Sayısı 

(Lisanslı Sporcular için)

5 optimist-5 Laser
12 optimist-14 Laser
25 optimist-5 Laser
30 optimist-7 Laser

Katıldığımız
Müsabaka

Sayısı

12
15
21
25

Madalya
Sayısı

6
8
18
30

Milli
Sporcu 
Sayısı

-
-
1
2

Yaz okulu/
Kurs Sporcu

Sayısı

62
58
89
120

Lisanslı
Sporcu
Sayısı

10
18
22
30

Antrönör
Sayısı

5
5
6
7

Yıl

2015
2016
2017
2018
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SUTOPU

HEDEF
ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz sezonu, yarı finalde 

Galatasaray’a elenerek dördüncü ola-

rak tamamladık.

Bu yıl takımımıza, Manisa Su Sporları 

Kulübü’nden Can Yüksek ve Alican Çağatay, 

Adalar Su Sporları Kulübü’nden  Bahadır Öz-

bakış, Galatasaray Spor Kulübü’nden Neşfet 

Toğkan Özbek katıldı.

Son 15 yılda Galatasaray Spor Kulübü ve 

Türkiye A Milli Takımımın yaşamış olduğu  en 

büyük  başarılarında, takım kaptanı olarak yer 

almış olan Oytun Okman, başarılı sporculuk 

kariyerini sonlandırması sonrasında, 2017-

2018 sezonu itibariyle kulübümüzde yardımcı 

antrenör olarak görev almaya başlamıştır. Alt 

yapıya da önem veren kulübümüz küçükler, 

U15, U17, U19 takımları ile çalışmalarına ant-

renör Ergun Mete yönetiminde devam ediyor. 

2017 yılında Bakü’de yapılan, Türkiye Suto-

pu A Milli Takımı’nın şampiyon olduğu İslam 

Oyunları’nda, kulübümüzü baş antrenörümüz 

Rauf Denizer A Milli takım yardımcı antrenörü 

olarak temsil etmiştir. Ayrıca oyuncularımız-

dan Alican Yılmaz (A Milli Takım kaptanı) ve 

Nadir Sönmez, şampiyon olan milli takımımız-

da yer almıştır.

Yeni sezon ve şampiyonluk üzerine konuştu-

ğumuz sutopu antrenörümüz Rauf Deni-

zer şunları söyledi; Sutopu, dünyanın en zor 

sporlarından biri olması itibariyle, çok fazla 

efor ve aynı doğrultuda kadro derinliği gerek-

mektedir. Geçtiğimiz sezonda milli takımlar-

da yer alan oyuncularımız olmasına rağmen, 

şampiyonluk yarışında yer alan rakiplerimize 

oranla kadro derinliğimizin olmaması sebe-

biyle hedef olarak ilk dört takım arasında yer 

almak belirlenmişti.

Adalar Su Sporları Kulübü ve Kınalıada Su 

Sporları Kulübü gibi ezeli rakiplerimizle yap-

tığımız 10 maçta 10 galibiyet alıp, şampiyon 

olan Galatasaray ve şampiyonluk 

mücadelesi veren Manisa Su 

Sporları Kulübü ile oynadığımız maçlarda da iyi 

performans göstererek, hedeflerimiz doğrultusunda 

yarı final oynadık. İyi bir sezon geçirdiğimizi söyle-

yebiliriz.  2017-2018 yılı itibariyle yapmış olduğumuz 

kaliteli oyuncu transferleri sonucunda, Türk oyuncu 

kadro derinliği sağlanmıştır. Buna istinaden, bu yılki 

hedefimiz, finalde yer almak olacaktır. Kadrolarında 

olimpiyat dereceleri olan yabancı sporcuları bulu-

nan Enka Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü, 

bu sene final için çekişeceğimiz kulüpler. Bu hedef-

lerimiz doğrultusunda sıkı çalışmalarımıza devam 

ediyoruz, yeni oyuncularımızın takıma alışma 

dönemini de en yakın zamanda geçirerek, ba-

şarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz.

Şampiyonluk parolası ile yola çıkan takımımıza, 
Manisa Su Sporları Kulübü’nden Can 

Yüksek ve Alican Çağatay, Adalar Su Sporları 
Kulübü’nden  Bahadır Özbakış, Galatasaray 

Spor Kulübü’nden Neşfet Toğkan Özbek katıldı.
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TEKNİK

Kulübümüzde her yıl olduğu gibi bu yıl da 

rutin sezon hazırlıkları yapıldı. Personeli-

miz, kulübümüzü sezona hazırlamak için can-

la başla çalıştılar ve yaz sezonunu da huzur 

içinde tamamladık.

Yaz sezonu öncesinde kulübümüz için birçok 

yenilik yapıldı.  

•  Yıllardır, özellikle basketbola düşkün olan 

her yaştan üyemizden gelen talep üzerine 

basketbol sahamızda iyileştirmeler yaptık. 

Yapımında yardımı geçen sayın divan kuru-

lu üyemiz Coşkun Caka Bey’in önerdikleri 

ekipler ile maliyeti uygun, görsel olarak da 

kulübümüze yakışan, oldukça işlevsel sahayı 

ortaya çıkardık.

• Amerikan bar kısmında bazı iyileştirmeler 

yaparak oranın sabit restoran şeklinde işletil-

mesini sağladık. Bu alan üyelerimizden bekle-

diğimizin çok üzerinde ilgi gördü. Hafta içleri 

bile her akşam dolu olduğunu gördüğümüz 

restoran hafta sonları 120 misafiri ağırlayabi-

lecek kapasiteyle hizmet verdi. 

• Sahil Büfe tarafında servisin hızlandırılması 

için de monte bir içecek istasyonu yaptık. Bu 

alan en çok beğenilen faaliyetlerimizden biri 

oldu. Servis hızına da çok büyük etkisi oldu. 

• Eski pastane alanını yenileyerek, temiz, 

hijyenik, dondurma ve waffle satış alanına 

çevirdik. Önüne koymuş olduğumuz oturma 

gruplarıyla genç üyelerimiz için yeni bir sos-

yalleşme alanı oldu. 

• Marina kısmındaki elektrik ve su pompa-

larının dış muhafazalarını değiştirdik ve o 

alana yeni aydınlatma direkleri koyarak, hem 

güvenlik hem de görsellik açısından yenilik 

kazandırıldı.

• Geçen yıl oldukça ilgi gören çocuk kulübü 

projesine bu yıl da devam edildi. 

*Wc’lerimizde bulunana duşakabinlerin kapı-

ları yenilendi

• Üyelerimizin konforu için bu yaz 100 masa 

250 sandalye alındı. Ayrıca 4x4 8 adet şem-

siye alıp, geçmiş yıllarda arızalanan 40 kadar 

şemsiyeyi tamir ettirerek kulübümüze kazan-

dırıldı.

• Üst teras bar kısmında yeni bir oturma alanı 

yaparak yine üyelerimizin konforunu arttırdık, 

Havuz başı ve Lokal terastaki ücretsiz şez-

longların sayısını arttırırken çocuk parkına ila-

ve oyuncaklar almayı da unutmadık.

SPONSORLUK:

Geçmiş yönetimin, bizce, bu kulübe kazan-

dırdığı en büyük katkı, sponsorluk faaliyetle-

riydi. Öyle ki, yönetime gelecek her kurul, bu 

faaliyeti sürdürme gereği duyacak ve daha 

fazlasını yapmak için çaba sarf edecektir. 

Bizler de bu bilinçle göreve geldiğimiz ilk 

günden beri bu konuda çalışmalar yaptık. İşe, 

kulübümüzü tanıtan sponsorluk dosyasını 

hazırlayarak başladık. Sponsorluk açısından 

görüştüğümüz her yerde marka değerinin 

önemini daha çok anlıyoruz. Üyelerle iletişim 

kalitesi, firmalar için çok önemli. Bu noktada 

üyelere ulaştırılan düzenli bültenlere, sosyal 

medyada takipçi sayısının artmasına, kulü-

bümüzü sponsorluk anlamında pazarlamak 

adına ihtiyacımız var. Geçtiğimiz yıl, ilk kez bir 

faaliyet bülteni oluşturup yılbaşında üyelerimi-

ze ulaştırdık ve birçok üyemizden övgü aldık. 

Elinizde ki bu dergi ikinci bültenimiz. 

2 yıl içinde, sağladığımız sponsorluklar şöyle;

TEB’ den 50.000 TL nakit bağış ve 3 adet bü-

yük şemsiye aldık. 

Doğa Kolejiyle ilk yıl 35.000, ikinci yıl 21.500 

TL+KDV nakit reklam bedelinin yanı sıra, kreş 

alanında 2 ay bizim için istihdam ettikleri per-

sonelinin maliyetini kendilerine karşılatarak 

20.000 TL değerinde de katma değer yarattık.

Yönetim kurulu üyemiz Deniz Sert Hanım 

sayesinde Arçelik firması şömineli odamıza 

klima hediye etti. 

Polisan, 2 yıldır boya sponsorumuz oldu. 

Bu yıl, üyemiz İrfan Çetindamar Beyin kur-

duğu ilişki sayesinde başka bir firmadan da 

boya alarak önümüzdeki yıla da yetecek ka-

dar ihtiyaç sağlanmıştır. 

2016 yılında, optimist yarışları sponsorumuz 

Picanol Makine, Ekim 2017 de gerçekleşen 

bölge yarışına 20.000 TL değerinde sponsor 

olmuştur. 

Yine üyelerimizden Fatih Goca bey sayesinde 

Hobart marka bir fırın kulübümüz pastanesine 

tahsis edilmiştir. 

Gelir artırıcı faaliyetlerde 2 büyük kalem 

bizim için çok önemli:

1.si sponsorluk, 2.si yaz yatılı spor kampları-

dır. Önümüzdeki dönemde Yönetim kurulu-

muzun en büyük hedeflerinden biri yaz yatılı 

spor kamplarını geliştirmektir. Yapılan ufak 

düzenlemeler sayesinde bile yelken milli ta-

kım kampı, Marmara Yelken kulübü, sutopu 

milli takımı, Dragos Yelken kulübü bu yıl kulü-

bümüzde ücretli olarak kamp yapmışlardır.

Sponsorluk açısından tüm üyelerimize görev 

düştüğünü düşünmekteyiz. Sizlerin de bu ko-

nuda desteğinizi rica ediyoruz.

PAROLA; TEMİZ, KALİTELİ VE 
KONFORLU HSSK

Kulübümüzün nizami 
ölçülerdeki basketbol sahası 

düzenlenerek 2016-17 
sezonunda hizmete girdi. 
Tüm yaz boyunca birçok 

organizasyona ev sahipliği 
yapan yeni sahamızda 

basketbol maçlarının yanı sıra 
tenis ve voleybol maçları da 

oynanmaktadır. 
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BİR YAZ, BÖYLE GEÇTİ
Birbirinden güzel organizasyonları ger-

çekleştiren sosyal komitemiz, üyeleri-

mizin ve misafirlerimizin eğlenirken aksaklık-

ların yaşanmaması için büyük çaba harcadı. 

Komitemizin planladığı birçok organizasyon 

takvimde yer olmaması nedeni ile maalesef 

bir sonra ki sezona ertelendi. Yeni sezonda 

“Büyük Sürprizler “ olduğunu daha şimdiden 

sizlerde paylaşalım.

Hoş geldin 2017 

10 Aralık 2016’da gerçekleştirdiğimiz Yeni Yıl 

Balosu ile 2017 yılına yine hep birlikte girdik. 

Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla renkli anlara 

sahne olan Yeni Yıl Balomuzun solisti Barba-

ros eşliğinde eğlenceli bir gece yaşandı. 

Ve sahne, 2017 sezonu açılır… 

Uzun bir kış sezonunun ardından ilkbaharın 

gelmesiyle içimizi ısıtan güneş artık bizi sezon 

açılışları için  adeta Heybeliada’ ya davet edi-

yordu. Geçtiğimiz dönemde edindiğimiz tec-

rübeler ile bu yılki sezonda değerli üyelerimizi 

memnun edebilmek adına çalışmalarımızın 

büyük bir kısmını tamamlamıştık.

Açılış kokteyli

Okulların kapanması ve yazın tam anlamıyla 

gelmesiyle 8 Temmuz gecesi tüm üyelerimizi 

açılış kokteyline misafir ederek, yaz sezo-

na start verdik. Tüm üyelerimizin son derece 

zevk aldığı kokteylimiz oldukça güzel geçti. 

Son derece keyifli gerçekleşen eventimiz yö-

netim kurulumuz ve üyelerimizin de bir araya 

gelerek sohbet ettikleri, arzu ve istekleri pay-

laşabildikleri samimi bir ortam yaratmaktadır.

 

Yaz geldi hoş geldi; Altay

Açılış kokteylimizin ardında olmazsa olma-

zımız yemekli yaptığımız açılış gecemizi ku-

lübümüzde ilk defa konser verecek sanatçı 

Altay ile gerçekleştirdik. Katılımın oldukça 

yüksek olduğu bu gecede tüm üyelerimizin de 

enerjisi çok yüksekti. Bu sayede herkesin çok 

eğlendiği adeta pisti boş bırakmadıkları son 

derece neşeli bir gece geçirdik. 

Çok özlediğimiz, Eda-Metin Özülkü gecesi! 

Önceki yıllarda da kulübümüzde dinleme 

şansı bulduğumuz Türk Pop müziğinin sevilen 

isimlerinden Eda – Metin Özülkü bu sezon da 

harika bir geceye imzasını attı. Davetliler unu-

tulmaz bir atmosfer içinde geçen harika gece 

de yaşadıkları eğlenceli anları daha sonra yö-

netim kurulumuz ile de paylaştılar.

Bu keyifli kulüp gecelerimiz sezon sonuna 

kadar farklı sanatçı ile devam etti. Üyelerimi-

zin bu gecelere katılımları ve olumlu geri dönüşleri bizleri ne 

kadar doğru işler yaptığımız konusunda bir kez daha tatmin 

ve mutlu etti.

Gündüz aldığımız keyfi akşamları da devam ettirmek adına 

ve kulübümüzün daha dinamik kalması için tüm bu sosyal 

aktiviteler sezon boyunca devam etti;

Neler yaptık neler;

• 8 Temmuz Açılış Kokteyli

• 9 Temmuz Mehtabiye Konseri

• 22 Temmuz Açılış Gecesi

• 29 Temmuz DJ Uğur Soykurt Performansı

• 30 Temmuz Adalar Avusturya Günleri

• 5 Ağustos Mert Öğüt DJ Performans

• 6 Ağustos İmza Günleri

• 12 Ağustos Eda Metin Özülkü Gecesi

• 13 Ağustos Masa Tenisi Turnuvası

• 19/20 Ağustos Voleybol Turnuvası

• 26 Ağustos Ömür Göksel

• 30 Ağustos ve HSSK Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları (4 ada 

1 Koro-Çocuk Diskosu)

• 31 Ağustos Tavla Turnuvası

• 1 Eylül 4 ada 1 Koro konseri

• 2/3 Eylül Basketbol Turnuvası

• Plates-sirtaki-zumba ve TSM kurslar

Happy Hour;

Eski sporcumuz, değerli üyelerimizden Orçun Kabil ve ekibi 

ile canlı müzik eşliğinde Happy Hours geleneği vazgeçilme-

zimiz oldu. Her yaştan üyemizin dört gözle beklediği bu par-

tiler bu sezon da Pazar akşamüstlerine renk katmaya devam 

etti. Orçun Kabil programı dışında, 29 Temmuz , 5 Ağustos, 

27 Ağustos tarihlerinde kulübümüz barında performans ser-

gileyen Dj Uğur Soykurt - Dj Arda İseyan, Dj Mert Öğüt Aka 

genç üyelerimizin büyük beğenisini topladı. Ünü adamızı 

aşan bu programlara başka adalardan gençlerde katıldılar.

Mini Clup-Doğa Koleji- Çocuk Parkı

Doğa koleji sponsorluğun da bu senede mini kulübümüz mi-

nik üyelerimizin hizmetindeydi.

Mevcut parkımız, çocuklarımızın sağlıklı koşullarda oyun oy-

Birbirinden güzel 
organizasyonları gerçekleştiren 
sosyal komitemiz, üyelerimizin 
ve misafirlerimizin eğlenirken 

aksaklıkların yaşanmaması için 
büyük çaba harcadı.
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namaları ve vakit geçirmeleri adına ahşap 

oyuncaklar ile zenginleştirilmiş ve yenilen-

miştir.

Turnuvalar;

Yenilenen basketbol sahamız kulübümü-

ze büyük vizyon katmıştır. Profesyonel 

standartlarda yapılan sahamız tüm üyele-

rimizden tam not almıştır. Bu saha sayesin 

turnuvalar(voleybol-basketbol) düzenleyerek 

bir spor kulübüne yakışır şekilde spora teş-

vik adına büyük bir adım atılmıştır.

Tavla ve masa tenisi turnuvalarımız üyeleri-

mizin yoğun katılımları ile şömineli oda da 

her sene olduğu gibi bu sene de gerçekleş-

tirilmiştir.

 

Sosyal Sorumluluk Projesi;

Sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için 

Heybeliada Sokak Hayvanları Dayanışma 

Derneği ile birlikte kendilerine yardım topla-

yarak mama alınmasına destek olduk. Yapı-

lan dayanışma yemeğine yönetim kurulumuz 

katılmıştır.

İmza ve Tanıtım Günleri;

Ömür Kardaş’ın Mabet isimli kitabının tanıtım 

ve imza günü kulübümüzde gerçekleşmiştir.

Mucize Ağaç Moringa Tanıtımı da yine tesis-

lerimizde yapılmıştır.

Kurslar;

Üyelerimizin sabırsızlıkla beklediği ve ka-

tılmaktan keyif aldıkları ücretsiz Zumba ve 

ücretli Sirtaki-Pilates ve TSM kurslarımız bu 

senede yapıldı.

30 Ağustos ve Kuruluş Yıldönümümüz;

Hepimizin gururu olan zafer bayramı kut-

lamalarımız ne güzeldir ki kulübümüzün 

yıldönümü ile aynı anda kutlanmaktadır. Ku-

lübümüzü panayır yerine dönüştürdüğümüz, 

sayısız yarışların yapıldığı , yelkenci-

lerimizin unutulmaz Showlar yaptığı 

minik üyelerimize yönelik etkinlik-

lerimiz ile ve tabi ki ulu önderimiz 

Atatürk büstüne her sene bıraktığı-

mız çelengimiz ve unutulmaz anlar 

yaşadığımız harika bir günden bah-

setmeden olmazdı.

İşletmeler;

• Pastane: Hijyen ve lezzeti ile bu 

sene tüm üyelerimizden tam not 

alan pastanemiz hepimizin yüzünü 

güldürdü. 

• Restoran: Eşsiz manzarası ile bu 

sene inşaatı tamamlanan ve üyele-

rimizin hizmetine sunulan yeni me-

kanımız neredeyse her gece dolup 

taştı. Beklendiğimizden de fazla 

talep gören işletmemizi gelecek se-

zonda üyelerimizin beğenisine daha 

üstün bir kalite ile sunma çalışmaları 

içerisindeyiz.

• İstasyon: istasyon adını verdiği-

miz sadece içecek servisi yapılan 

bu sevimli küçük yerimiz, boyundan 

büyük bir hizmet ile kulübün iskele 

tarafındaki servis açığını kapattı. 

Üyelerimizin çok hoşuna giden bu 

alan seneye de hizmetlerine devam 

edecektir.

Görüyoruz ki; dolu dolu bir sezon 

geçirmişiz. Neredeyse her hafta bir 

etkinliğin yapıldığı, artık diğer adalar 

tarafında da konuşulan bir kulübü-

müz var. Attığımız her adımda bizle-

re destek olduğunuz ve inandığınız 

için çok mutlu ve gururluyuz.

Heybeliada Su Sporları Kulübü olarak adamızda bulunan birçok sivil toplum kuruluşuna destek olmaya çalıştık.

Kulübümüz üyesi ve sutopu takımı kaptanımız 
Anıl Sönmez’ in jübilesi tesislerimizde 

gerçekleştirildi. Milli takım sporcusu da olan Anıl 
için hazırlanan plaket verilirken duygu dolu anlar 

yaşandı.



2322

SÖYLEŞİ

HSSK AİLESİ KAVRAMINI YÜCELTMEK
BAŞARININ SIRRI

HSSK başkanlığına tekrar seçildiniz. 

2017 Genel kurulu, başkanlığınız ve 

tekrar seçilmeniz ile ilgili olarak neler söy-

leyeceksiniz?

Bildiğiniz üzere kulübümüzde başkanlar en 

fazla 3 dönem için seçilebiliyorlar. Bu yıl ya-

pılan olağan genel kurul ile 2. kez başkan se-

çildim. Genel kurullarda yönetimler özellikle 2 

konuda izahat verirler. İlki, kulübün mali genel 

durumu, diğeri ise ilgili dönemde yapılan tüm 

faaliyetler. Genel kurulumuz her iki konuda da 

güvenlerini ve takdirlerini göstererek bizleri 

gururlandırdılar. Bu teveccüh bizlerin omuz-

larına daha büyük bir yük koyarak, bu güve-

ne önümüzdeki 2 yıllık dönemde de layık olma 

sorumluluğunu getirdi.

Cemiyetçilik, kulüpçülük, dernekçilik zor 

ve meşakkatli işler. Sizce Başkan kulüpte 

hangi pozisyondadır?

2009 yılından beri 2 yıl sosyal komitede, 4 yıl 

da saymanlık görevlerinde bulundum. Sosyal 

komite sayesinde üyelerle yakın olma, say-

manlık görevi sayesinde de kulübün idaresin-

deki tüm personel ve komitelerle birlikte çalış-

ma fırsatım oldu. Bu süreçte bir önceki baş-

kanımız Sn. Selahattin Sönmez’den çok şey 

öğrendim. Bugün onun dönemindeki demok-

ratik ve cesaret veren yönetim tarzını devam 

ettirmeye çalışıyoruz. Bizim gibi ecrimisillerle 

boğuşan, sınırlı kaynaklara rağmen amaçların-

dan ödün vermeyen kulüpleri yönetmek tabi ki 

meşakkatli ama bu kulübü kuran ve bugünle-

re gelmesi için uğraşan tüm büyüklerimiz gibi 

bizlerde mücadele etmek zorundayız. Başka-

nın bence kulüpteki en önemli misyonu birleş-

tirici olmasıdır. Çekirdek olarak yönetim ku-

rulunda başlayan birliktelik, personelle iç içe 

olmanın verdiği kuvvet ve sevgiyle HSSK aile-

si kavramını yüceltmek başarının sırrıdır. Yak-

laşık 5000 kişinin üye olduğu bu aileyi idare 

etmek en başta sevgi ve kararlılık gerektiriyor.

İdarecilik ve liderlik biraz sert duruş, yük-

sek ses gerektirir mi?

Bu tarz yöneticiliğin günümüz dünyasında yeri 

olmadığını düşünüyorum. Yöneticilik ve liderli-

ğin kararlılık ve cesaret gerektirdiğini düşünü-

yorum. Ben yaz aylarında sahada dolaşmayı, 

üyelerle iç içe olmayı ve eski başkanlarımız-

la kulübümüzü ilgilendiren konularda istişare 

içerisinde olmayı seviyorum. Hiç unutmam; 

yine zor bir kararın arifesinde Mehmet Fesçiler 

Başkanımız’ ın ‘ Zor kararları alamazsan lider 

olamazsın’ sözü bana çok cesaret vermişti.

Ama tekrar dile getirmek isterim ki ben ve yö-

netim kurulumuz HSSK’ yı kocaman bir aile 

olarak görüyoruz. Herşeyden önce adalıyız ve 

zor geçen kış aylarından sonra bu koca aileyle 

bir arada olmaktan ve buranın daha iyi olması 

için mücadele etmekten mutluyuz.

HSSK’ nın yarıştığı branşlara eklenecek 

olan var mı?

Hssk, kurulduğu günden beri hedefleri olan bir 

kulüp ve hep daha ilerisi için daha büyük ba-

şarılar hedeflenmiş. Kuruluş hikayesi bile Rah-

metli Yalçın başkanımızın ve kurucu arkadaş-

larının azim ve başarısıdır.

2009 yılından beri büyüttüğümüz yelken bran-

şında büyümeyi ve sörf branşını eklemeyi he-

deflemekteyiz. Antrenman havuzumuzun üze-

rinin kapanmasıyla sutopu altyapısında ve ana 

branşımız yüzmede çeşitliliğimizi arttıracağız.

HSSK’ nın yarıştığı branşlarda hedefi nedir 

ve bu hedefin neresindedir?

Bizce HSSK’ nın sporda 2 önemli misyonu ol-

malı. 1.si tabi ki ulusal ve uluslararası başa-

rı; 2.si ise Türk sporuna kazandırdığı sporcu 

sayısı. HSSK bugün bulunduğu bütün branş-

larda milli takımlarımıza sporcu vermekte ve 

yüzme ve su topundan sonra Yelken sporun-

da da  ilk 3 kulüp arasında yer almak için mü-

cadele etmektedir. Bunun yanı sıra adalar tari-

hinde ilk kez olimpiyat sporcusu yetiştirmenin 

haklı gururunu da yaşamaktayız. 

Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, 

başarının yanı sıra kulübümüzü, üzeri kapa-

nacak havuzumuzla birlikte adeta bir sporcu 

fabrikasına dönüştürmektir. 

Tesisleriniz birçok kulüpten daha güzel. 

Yıllık gelir gider dengesini nasıl kuruyor-

sunuz?

Bu konuda Denetim Kurulu Başkanımız Sn. 

Tacol Taşdemir’e bir kez daha teşekkür et-

mek istiyorum. 2009 yılından beri tavsiye et-

tiği yönetmelikler ve düzenli bütçeleme pren-

sipleri  sayesinde ayağımızı yorganımıza göre 

uzatmayı öğrendik ve bırakın adaları, Türkiye 

kulüpleri arasında İSO 9001 yönetim prensip-

leriyle yönetilen ender kulüplerden biri olduk.

Adalardaki tüm kulüpler ecrimisil için ek ai-

dat toplarken, biz bütçe disiplinimiz sayesin-

de buna ihtiyaç duymadık. Ecrimisil konusuna 

değinmişken bu davalarda bizden desteğini 

esirgemeyen ve takip ettiği her davayı bugü-

ne kadar lehimize sonuçlandıran Divan Kurulu 

Başkanımız Sn. Av. Fahri Refiğ Bey’ e de özel-

likle teşekkür etmek isterim.

Yönetim kurulumuz olarak kulübün bir der-

nek değil, bir şirket gibi yönetilmesi gerekti-

ğini düşünüyoruz. Kulüp sadece üye gelirleri-

ne bağlı kalmadan gelir arttırıcı faaliyetlere ve 

sponsorluk arayışlarına girmeli ve mali disiplin 

içinde yönetilmelidir. 

Gelir arttırıcı faaliyetler dediniz, bunlara 

örnek verir misiniz?

Sponsorluk olmazsa olmazımız. Bugüne ka-

dar kulübümüzde sponsorluk faaliyetleri hep 

yönetim kurullarının kişisel ilişkileri sayesin-

de sağlandı. Bu yıl 150.000 liranın üzerinde 

sponsorluk geliri sağladık.  Marka değerimiz 

arttıkça, başarılarımız arttıkça ve ulusal, ulus-

lararası yarışmalara ev sahipliği yaptığımız 

sürece sponsor bulma şansımız artacak. Gö-

rüştüğümüz firmalar üyelerimizle iletişimimizin 

kalitesine dikkat ediyor. İşte bu yüzden gerek 

web sitemizde gerekse sosyal medya da daha 

aktif olmaya, üyelerimize bu tarz bültenlerle 

ulaşmaya çalışıyoruz. Geçen yıl ilk kez çıkan 

bültenimizin gördüğü beğeni sayesinde bu yıl 

reklamlarını göreceğiniz firmalardan 35.000 li-

ranın üzerinde kaynak sağladık. 

2. büyük gelir hedefimiz, yatılı yaz okulları pro-

jemizi hayata geçirmek olacak. Bu yıl altyapı-

sını tamamlayacağımız yenilemelerle bu yaz 

bu geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bu işi yıllar-

dır yapan firmaların yaz dönemlerinde 1.5-2 

milyon tl ciro yaptıklarını görüyoruz.

Okul-spor işbirliğine nasıl bakıyorsunuz?

Kulübümüz kurulduğundan beri, yönetimlerin 

en büyük hayali antrenman havuzunun üze-

rinin kapanması olmuştur. İnşallah bu haya-

li gerçekleştirmek bizim dönemimize nasip 

olacak. Bu hayalin gerçekleşmesiyle, adalar 

okullarında okuyan küçük kardeşlerimizi ve 

genç arkadaşlarımızı eğiterek hem sonsuz bir 

altyapı kaynağına kavuşacağız hem de üzeri-

mize düşen sosyal sorumluluk görevini yerine 

getirmiş olacağız.

Hssk’nın su sporları merkezi olması hak-

kında ne düşünüyorsunuz?

Bu yıl Yüzme ve Yelken branşlarında 2 bü-

yük organizasyon gerçekleştirdik. Toplamda 

600’e yakın sporcu ve 100’e yakın kulübün ka-

tıldığı yarışlara ev sahipliği yaptık. Gerek tesi-

simizin kalitesi gerekse organizasyon başarısı 

sayesinde hem kulüplerden hem de federas-

yonlardan oldukça övgü aldık. 2018 yılı için 

bu yarışlara ev sahipliği yapmanın en büyük 

adaylarından biriyiz. Yine yaz sezonunda Yüz-

me, Yelken ve Su topu milli takımlarının kamp 

tercihlerini HSSK’ dan yana kullanmaları, su 

sporları merkezi olmak için ne kadar ideal ol-

duğumuzu gösterdi.

Üyeler geçtiğimiz yaz sezonu için çok faz-

la aktivite olduğunu söylüyorlar. Bu aktivi-

telere devam edecek misiniz?

Tabi ki edeceğiz. Yönetim kurulumuz çok 

genç ve her yaş skalasından üyelerden olu-

şuyor. Böylece her yaştan üyelerimizin talep-

lerini duyma fırsatımız oluyor. Sezonumuz çok 

kısa olduğundan aktif günleri hesapladığınız-

da 70 günü geçmiyor. Biz de bu 70 günü üye-

lerimizle dolu dolu geçirmek istiyoruz. Sadece 

üyelerimizin değil, adalı dostlarımızın da katıl-

dığı konserlere ve aktivitelere destek olmak-

tan yine gurur duyacağız.

Sizi bu yaz en çok mutlu eden faaliyetler 

hangileriydi?

Sosyal anlamda çok güzel faaliyetler yaptık. 

Müthiş konserlere ev sahipliği yaptık. Bu ko-

nuda tüm Hssk personeline ve yönetim kurulu 

arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ama 

en çok hangisi derseniz, bu yıl iyileştirdiğimiz 

basketbol sahamızda günün her saatinde, her 

yaştan üyemizin spor yaptığını görmek bizi en 

çok mutlu eden faaliyet oldu. Daha sonra dü-

zenlediğimiz basketbol ve voleybol turnuva-

larıyla birçok üyemiz tanışma ve beraber spor 

yapma fırsatı buldu.

Kapanacak havuz hakkında son gelişme-

ler nelerdir?

Havuzun kapanma süreci İBB yönetiminde-

ki değişiklikler sebebiyle maalesef gecikti. İlk 

günden beri desteğini esirgemeyen Adalar Ak 

Parti Başkanı Sn. İsmail Hakkı Durmuş Bey’ 

in yardımlarıyla girişimlerimiz devam etmekte. 

Bu projeye Adalar Belediye Başkanımız’ ın ve 

Sayın Kaymakamımız’ ın destekleri çok. Üye-

lerimizin içleri rahat olsun çünkü bu proje en 

kısa zamanda gerçekleşecektir.

Adalar için yaptığınız faaliyetleriniz ve 

sosyal sorumluluk projeleriniz hakkında 

bilgi alabilir miyiz?

Heybeliada Su Sporları Kulübü’ nün yapısı 

ve büyüklüğüyle adalarda faaliyet gösteren 

tüm sivil toplum kuruluşlarına destek verme-

si gerektiğini düşünüyorum. Geçmiş yıllardan 

beri beraber çalıştığımız Adalar Kent Konseyi, 

Heybeliada Gönüllüleri Derneği, ADYSK, hay-

van sever dostlarımız ve okul aile birlikleriyle 

çok güzel faaliyetler gerçekleştirdik ve devam 

ettirmeye gayret edeceğiz.

SON SÖZ; 

HSSK kocaman bir aile ve biz bu ailenin üye-

si olmaktan her zaman gurur duymalıyız. Ku-

rulduğu günden bu yana gerek rahmetli ve 

yaşayan kurucularımızın, gerek eski başkan-

larımızın, gerekse de yönetim kurullarının he-

defi her zaman bu bayrağı ileri götürmek ve 

Atatürk ilke ve inkılaplarına layık ahlaklı spor-

cular yetiştirmek olmuş. Bizler de gerek spor 

gerekse sosyal anlamda kulübümüzün kuruluş 

hedeflerine layık olmaya çalışacağız. Kıymetli 

üyelerimize söylemek istediğim son şey: Bıra-

kın adaları, Türkiye’mizin en güzel, en nadide 

kulübüne üye olduğunuz için ne kadar şans-

lı olduğunuzu ve HSSK ailesi olarak birlik ve 

beraberlik içinde neler başarabileceğimizi lüt-

fen unutmayın. Hepinize sevdiklerinizle sağlık, 

huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yıl dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla

Bu sayımızdan itibaren artık 
her sayımızda bu sayfalarda 

üyelerimiz ile yaptığımız 
röportajlar yer alacak. İlk 
röportajımızı 19.dönem 

kulübümüzde başkanlığa seçilen 
Ercan Özboyacı ile gerçekleştirdik. 

Sayın başkan sorularımızı 
içtenlikle yanıtladı.
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ACI KAYBIMIZ

Heybeliada Su Sporları Kulübü, Kurucu 

Başkanı Sayın Yalçın Kılıçlıoğlu’nu kay-

betmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Sa-

yın Kılıçlıoğlu’nun kulübümüze yaptıklarının asla 

unutulmaması gerektiğini düşünen Yönetim Ku-

rulumuz, Kılıçlıoğlunun eski çalışma arkadaşla-

rından ve halen Divan Kurulu Başkanımız Sa-

yın Prof. Dr. Mahmut Çarin den bir yazı kaleme 

almasını istedi. Sayın Çarin bizleri kırmayarak 

yazıyı büyük bir titizlikle hazırladı. Kendisine te-

şekkürlerimizi sunuyoruz.

Sayın Çarin’in yazısını sizlerle de

paylaşıyoruz; 

Heybeliada Su Sporları Kulübü,

Sayın Üyeleri,

Bu yıl kulübümüz üyelerinden ebediyete intikal 

eden birçok yakınımız oldu. Ekim-2017 de ise 

kulübümüzün kurucu Başkanlığını yapmış, her 

köşesinde emeği bulunan değerli büyüğümüz 

Sayın Yalçın Kılıçlıoğlu ebediyete intikal etti. 

(1933-2017) Kendisine ve ebediyete göç et-

miş tüm üyelerimize Allahtan Rahmet diliyoruz. 

Mekânları cennet olsun.

Sayın merhum Yalçın Kılıçlıoğlu bu kulübün Te-

melinden başlayıp bu günlere gelmesinde SON 

derece önemli bir şahsiyettir. Bu vesile ile hem 

kendisinin hem de yol arkadaşlarının emeklerini 

saymakla bitmez. Bizlerin görevi bu güzide Ku-

lübümüze emeği geçmiş bu kişileri GENÇ ku-

şaklara çok iyi anlatabilmek ve onların isimlerini  

belleklerine ve gönüllerine nakşetmektir.

Sayın Kılıçlıoğlu İş adamlarından oluşan çok iyi 

organize olmuş bir ekiple 1984 yılından önce 

Heybeliada da bir su sporları kulübü kurmak 

üzere kendi aralarında toplantılara başladılar. 

Kendisinin en büyük avantajı bu ekipte Sayın 

merhum Hüseyin Koç ve İsmet Koç  ve diğer 

kurucu müteşebbis üyeler gibi İLERİ GÖRÜŞ-

LÜ ve tuttuğunu koparan iş adamlarının oluşu 

idi. Tüm üyelerimizin eski pastanenin yanında-

ki duvarda bulunan KURUCU MÜTEŞEBBİS 

ÜYELERİN isimlerini Tüm aile bireylerine çok iyi 

anlatmalarını rica ediyorum.

Sayın Kılıçlıoğlu ve arkadaşları eski Panorama 

Oteli ve Ada Restaurant ta yaptıkları toplantılar-

la belli bir yapılanma içine girdiler.

En büyük destekçileri Adalar Eski Belediye Baş-

kanı merhum Recep Koç ve Adalar Kaymakamı 

idi. Bu iki yerel yönetim desteğine sonradan İBB 

eski Başkanı Sayın Bedrettin Dalan da katıldı. 

Kulübün yapımını ise Yük İnş. Müh. sayın mer-

hum Başar Acarlı üstlendi. Sayın Acarlı aynı za-

manda Kınalıada Su Sporları Kulübü başkanıy-

dı. Oradaki deneyimlerini de bizim kulübümüze 

aktardı. Hepinizin malumu Heybeliada’mız da 

yeni bir atılım yapmak oldukça zordur. Her za-

man olduğu gibi

Merhum Yalçın Kılıçlıoğlu bu 
kulübün temelinden başlayıp 

bu günlere gelmesinde son 
derece önemli bir şahsiyettir. 

HSSK’nın bu günlere 
gelmesinde Sayın Kılıçlıoğlu ve 
yol arkadaşlarının emekleri çok 

büyüktür.
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HSSK İÇİN ADANMIŞ BİR ÖMÜR; 
YALÇIN KILIÇLIOĞLU

bir defans başlamıştı. Tüm zorluklara rağmen 

1984 yılında HSSK Derneği kuruldu. Bu arada 

eski Rum İlk Okulunun altında ki bir oda kira-

lanarak geçici Yönetim Kurulu kuruldu. Bunu 

takiben 1. Asıl Yönetim Kurulundan,  kısa bir 

müddet sonra 24.08.1986 yılında ikinci Yönetim 

Kurulu göreve başladı.

Birinci yönetim kurulunda adalı ilk üye rahmetli 

Coşkun Yılmaz, ikinci yönetim kulunda ise Hey-

beliada dan ben yönetime girdim.

1986 yılından itibaren Sayın Yalçın Kılıçlıoğlu ve 

arkadaşları ile çalışma şansını yakaladım. Daha 

sonraki yıllarda kulüp tamamlandıkça yönetim 

kurulu toplantıları kendi tesislerimizde gerçek-

leşti.

Hiç kimse bu kulübün çok kolaylıklarla kuruldu-

ğu düşüncesine kapılmasın. Sizlerle kulübümü-

zün kuruluş AMACINI da paylaşmak istiyorum.

HSSK Kuruluş Amacı

Memleket gençlerini birbirini seven, sayan Ata-

türk ilkelerine bağlı yurduna yararlı insanlar ola-

rak yetiştirmek gençliğe ve sporseverlere yel-

ken ve yüzme sporunu tanıtmak amatör yel-

kenci ve yüzücü yetiştirmek, bu amaçla kurslar 

açamat, tekne sahiplerine teknelerinin bakım ve 

muhafazası için kolaylık göstermek, bu işler için 

luzumlu tesisler kurmak, yarışlar düzenlemek, 

Uluslararası temaslarla yelkenciliğimizi ve yüzü-

cülerimizi dışta tanıtmak, seyahat düzenlemek 

turizm çalışmalarımıza değinerek yat turizmini 

memleketimizde yerleştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda tüm Yönetim Kurulları 

görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştılar. Sa-

yın Kılıçlıoğlu 1999’un sonunda Başkanlık gö-

revini bıraktı. Bir müddet Divan Başkanlığı gö-

revine devam etti ve sonraları Divandan da çe-

kilerek sevdiği arkadaşları ile birlikte yönetimin 

yanındaki alanda hayatını sürdürdü. 2017 yılın-

da da maalesef bu TEMEL taşımızı kaybettik.

Sn Kılıçlıoğlu son derece duygusal biriydi. Ken-

disini hep mikrofona davet eden biri olarak 

bunu çok yakından yaşadım. Kulübün her başa-

rısında gözünden süzülen  yaşlara çok şahit ol-

muşumdur. Kulüp onun vazgeçilmezi ve yaşam 

biçimiydi. Sayın üyeler Heybeliada Su Sporları 

Kulübü’nün tarihini ve büyük emekleri geçen ki-

şileri her üyeye ve özellikle gençlere aktarmak 

görevimizdir. Ben Sayın Yönetim Kurulundan bu 

tarihçemizi bir kitapçık haline getirmelerini özel-

likle rica ediyorum.

Şahsım olarak uzun yıllar kendileri ile çalışmak-

tan duyduğum mutluluğu paylaşmak isterim.

Kendisine Allahtan Rahmet diler sevgili ailesine 

tekrar BAŞSAĞLIĞI ve sabır diliyorum.

Hepimizin başı sağ olsun.

Saygılarımla

Prof. Dr. Mahmut Çarin 

HSSK Divan Başkanı
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SAĞLIK

DİZ KİREÇLENMESİ
VE TEDAVİSİ

Kireçlenme veya osteoartrit eklemin kıkır-

dak yapısının bozulmasına bağlı olarak 

kayganlığın azalması ve eklemin ağrısız hare-

ket etme yeteneğinin kaybolmasıdır. Eklem-

deki sıvının azalması ve yeni kemik çıkıntıları 

oluşması kireçlenmede görülen değişimlerdir. 

Bir eklemdeki kıkırdaklar ve eklem sıvısı saye-

sinde iki kemik arasındaki kayganlık, pürüzsüz 

iki buz parçasının arasındaki kayganlığın yak-

laşık on katıdır. Kireçlenme ile birlikte bu kay-

ganlık azalır ve kişi hareketle ağrı hisseder. 

Kireçlenmenin en fazla görüldüğü eklemlerden 

biri de dizimizdir. Dizimiz vücudumuzun en bü-

yük eklemidir. Bir kişi normal bir şekilde yürür-

ken dizine kilosunun yaklaşık 4 katı, koşarken 

kilosunun yaklaşık 20 katı kadar yük biner. Diz 

kireçlenmesi kadınlarda erkeklere göre 3 kat 

fazla görülür.

Diz ağrısının en önemli nedenlerinden olan diz 

kireçlenmesi yaşa ve kiloya bağlı olabileceği 

gibi, daha önce geçirilmiş diz kırıklarına, geçi-

rilmiş diz ameliyatlarına (menisküs ve bağ yır-

tıkları), romatizmal hastalıklara veya dize alınan 

travmalara bağlı olabilmektedir. 

Dizdeki kireçlenmeye bağlı olarak dizde zaman 

zaman şişmeler oluşabilmekte, dizin bükülme 

ve açılma hareketi oldukça ağrılı hale gelebil-

mekte ve yürümekle ağrı ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle merdiven inip çıkmak, çömelmek ve 

yürüyüş yapmak oldukça sıkıntılı olmaktadır. 

Hastalar bu dönemde günlük aktivitelerini yap-

makta oldukça zorluk çekerler ve hayat kalite-

leri oldukça etkilenir. 

Diz kireçlenmesi olan hastalar klinik muayene 

ve radyolojik görüntüleme teknikleri ile ayrıntılı 

olarak değerlendirildikten sonra kişiye özel te-

davi düzenlenir.  

Diz kireçlenmesinin erken dönemlerinde teda-

vi olarak yaşam tarzı değişikliği, kilo verme ve 

diz çevresi kaslarını kuvvetlendirme egzersiz-

leri uygulanmaktadır. Basit ağrı kesicilerle de 

tedavi desteklenmektedir. İlaçların uzun süre 

kullanılması böbrek, karaciğer ve mide gibi bir-

çok organa zarar verebilmektedir. Bu ilaçların 

kullanımı sınırlı tutulmalıdır. Diz içine uygula-

nan iğneler de (PRP, Hyaluronik asit, Steroid, 

Kök hücre) erken dönem kireçlenmede klinik 

olarak faydalı olabilmektedir.

Hastalara mümkün olduğu kadar ameliyat dışı 

tedaviler uygulanmakta ancak bu tedavilerin 

yetersiz kaldığı ileri derecede diz kireçlenmesi 

olan hastalarda cerrahi tedavi gündeme gel-

mektedir. Yıpranan eklemi eski haline getirmek 

ne yazık ki günümüz teknolojiyle mümkün ola-

mamaktadır. Diz kireçlenmesinin ameliyatı 

bozulan kıkırdak dokuların çıkarılarak buraya 

metal bir parça konulmasından ibarettir. Diz 

protezi de denilen bu ameliyatta protez dizin 

sadece bir bölümüne yani kıkırdağı bozulan 

kısmına uygulanabileceği gibi (kısmi diz prote-

zi), daha sık olmakla birlikte dizin tamamına da 

(total diz protezi) uygulanmaktadır.

Diz protezi uygulanan hastalar ameliyattan he-

men sonra ayağa kaldırılmakta, ardından uy-

gulanacak rehabilitasyon programı sonrasında 

ağrısız ve tam hareket kapasitesine sahip yeni 

bir ekleme sahip olmaktadırlar. 

Diz protezi ameliyatı olan kişiler yaklaşık 25-30 

yıl dayanan protezleriyle daha önce yapabildiği 

tüm aktiviteleri rahatlıkla yapabilmekte, bu sa-

yede bozulan hayat kaliteleri tekrar eskisi gibi 

olmaktadır.

Bir eklemdeki kıkırdaklar ve 
eklem sıvısı sayesinde iki kemik 
arasındaki kayganlık, pürüzsüz 
iki buz parçasının arasındaki 

kayganlığın yaklaşık on katıdır. 
Kireçlenme ile birlikte bu 

kayganlık azalır ve kişi yürürken 
ağrı hisseder. 

YAZAR: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı,
Dr. Serdar ŞİRAZİ
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SOSYAL MEDYADA
HSSK’YI TAKİP EDİN...

Sosyal Medya ile tanışmayan üyemizin kal-

madığına inanıyoruz. Günümüz teknolojik 

koşullarının en başta olmazsa olmazı olan sos-

yal medya hesaplarından hepimizin en azından 

bir tane olduğu inancındayız. 

Yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı 

kolaylığının iletişimin hızı ile birleşmesi sonucu 

ortaya çıkan bilgi paylaşımının yapıldığı ve ta-

kip edildiği dijital platform olarak yapılıyor.

Çağımız teknolojisi ile hayatımıza giren dijital 

mecranın, diğer geleneksel mecraların yerini 

alması” tahmin edilenden daha hızlı olacağa 

benziyor. Bu dönüşüme ayak uydurabilen ku-

rum/markalar yakaladıkları ivme ile önümüz-

deki 10 senenin yatırımını sağlamış olacaklar. 

Ta ki bu dönüşümün yerini alacak yeni iletişim 

platformları ortaya çıkana kadar.

Sosyal Medya içeriklerden oluşur, her bilgi bir 

içerik, her içerik bir kaynaktır.

Bu yeni teknolojinin, gazete, tv ve diğer eski 

medya mecralarından en büyük farkı eş za-

manlı bilgi paylaşımıdır. Çift yönlü iletişimin 

getirdiği etkileşim seviyesi geleneksel med-

yanın çok ilerisindedir. Bu yüzden günümüzde 

markalar tarafından sıkça tercih edilmektedir. 

Her geçen sene dijital kanallara ayrılan bütçe 

oranları da bu nedenle yükselmektedir.

Sosyal Medya, kullanıcı odaklıdır ve bir sınırla-

ma olmaksızın herkesin söz hakkı vardır. Doğru 

kullanıldığında gücü ve etkisi tartışma konusu 

dahi olamaz.

Tüm bu bilgiler ışığında HSSK sosyal medya 

hesaplarına ve iletişime büyük önem vermek-

tedir. Yaptığımız çalışmaların tamamı daha et-

kin sosyal medya hesaplarına sahip olabilmek 

adına yapılıyor.

Heybeliada Su Sporları Kulübü sosyal medya 

hesaplarını takip ediyor musunuz?

Bizim gibi yüksek üye sayısına sahip spor ku-

lüplerinin takipçileri de elbette yüksek olur. 

Üyelerimizin bizi sosyal medya hesapların-

dan takip etmeye başl   amaları ile gücümüzü 

güç katmış olacağız. Ve hele ki HSSK hesap-

larımızdan paylaştıklarımızın altına yorumlar-

da bulunmanız, kendi hesaplarınızdan bunları 

paylaşmanız kulübümüzün bilinirliğini artıra-

caktır. Bilinirliğin, marka olmak üzerine anlamı 

son derece önemlidir.

Kulübümüze gelir sağlayacak sponsorluk gö-

rüşmelerinde, bu yaptığınız çok küçük gözü-

ken dokunuşlar çok büyük katkılara dönüşe-

cektir.

SOSYAL MEDYA

Sosyal Medya içeriklerden 
oluşur, her bilgi bir içerik, her 

içerik bir kaynaktır.

SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZ
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Gelenekselleşen HSSK Yılbaşı Balosu, 

katılan yaklaşık 190 üyemizin coşkusu 

ve enerjisi ile 16.12.2017 tarihinde Büyük Ku-

lüp’ te gerçekleşti.

Balo, yaz sezonundan beri birbirlerini özleyen 

üyelerimizin kaynaşmasını sağlayan keyifli 

bir kokteyl ile başladı. Ardından üyelerimizin 

salona davet edilmesi ve başkanımız Ercan 

Özboyacı’ nın konuşmasının ve vefat eden 

kurucu başkanımız Yalçın Kılıçlıoğlu’nun da 

bir kez daha minnetle anılmasının ardından 

harika bir müzik ve bol eğlence ile devam etti. 

Kargalar Kafeste Grubu’ nun muhteşem mü-

zikleri ve harika enerjileri ile üyelerimiz, kah 

şarkılara eşlik ederek, kah sahnede dansla-

ra katılarak müziğe ve eğlenceye doydular. 

Grubun sahneden inmesinin ardından Dj per-

formansıyla beraber eğlence ve coşku tüm 

hızıyla devam etti.

Eski başkanlarımız Selim Sohtorik, Mahmut 

Çarin, Seza Selim Uğrubol, Selahattin Sön-

mez ve başkanımız Ercan Özboyacı objektif-

lere beraber poz vererek bu tarihi kareye imza 

atıp birlik mesajı verdiler ve gecenin enerjisi-

ne katkı sağladılar. 2018 yılının HSSK ve tüm 

üyeler için güzelliklerle dolu olmasını dilediler. 

2018
YILBAŞI BALOMUZ

HSSK 2018 Yılbaşı Balosu, önceki yıllarda olduğu 
gibi birbirinden ilginç görüntülere sahne olurken 

üyelerimiz eğlenceye doydu.

SON DAKİKA!
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SON DAKİKA! SON DAKİKA!

MALTA’DA
YELKEN AÇTIK

SUTOPU GELECEĞİMİZ;  “ALTYAPI”

M alta Euromed Yarışları 15-21 Aralık 

2017 Malta’nın kuzeydoğu kıyısındaki 

Mellieha Körfezi çevresinde, bültenimiz yayına 

hazırlandığı sırada devam etmekteydi. Toplam 

da 10 sporcu ile katıldığımız bu yarışlarda yel-

ken takımımızın çoğu sporcusu için ilk yurt dışı 

deneyimi olurken, değişik hava koşullarında ki 

tecrübelerini de geliştirmiş oldular. Euromed 

Yarışlarına,18 ülkeden 200’den fazla sporcu 

katıldı. Yelkencilerimizi yarışlar boyunca aile-

leri yalnız bırakmadılar ve seyahatleri boyunca 

onları desteklemek için yanlarında yer aldılar.

Yelken Takımımıza, Baş Antrenörümüz Saru-

han Çınay yönetiminde Burak Mavuk ve Barış 

Kaya eşlik ettiler. Yelkencilerimiz yarış ve ant-

renmanlardan fırsat buldukça Malta’nın tarihi 

ve turistik yerlerini gezmeyi ihmal etmediler. 

Deniz Savaşları Müzesini gezen sporcularımız 

hem kendi hem Malta tarihindeki deniz savaş-

ları ile ilgili birçok kısa film izlediler.

Yarışlara katılan sporcularımız:

Tuna Sumay

Timur Goca

Ege Berk Hacıoğlu

Aras Aktaş

Asya Şakaklı

Ali Emre Can

Demir Demirsoy

Deniz Çınar

Zeynep Eroğul

Canberk Mete

Sutopu şubemizde, A takımımızın aldığı ga-

libiyetlerle sevinirken, asla ödün verme-

diğimiz ve bizler için son derece önemli olan 

alt yapı takımlarımızda bizleri gururlandırıyor. 

Antrenman programlarını yakından takip etti-

ğimiz alt yapı sporcularımızı önümüzde ki dö-

nem içinde milli takımlarda göreceğimize ina-

nıyoruz. 

Tüm kategorilerde yapılan karşılaşmalara ka-

tılmalarını desteklediğimiz alt yapı takımları-

mızdan U15 takımımız Bursa da katıldığı mü-

sabakalardan 4. olarak dönmesiyle gururlan-

dık. 16-17 Aralık 2017 tarihleri arasında Bursa 

da gerçekleştirilen, Mithat Hantal Federasyon 

Kupası’nda B kategorisin de U15 sutopu takı-

mımızın 4. olması ilerisi için bizleri umutlandır-

mıştır. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutlu-

yor, başarılarının devamını diliyoruz.

Malta yarışları yelken 
takımımızın çoğu sporcusu için, 

ilk yurt dışı deneyimi oldu.
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SOSYAL SORUMLULUK

Heybeliada’nın değişik 
noktalarında kurulan standlardan 
ve gönüllülerin yardımları ile elde 

edilen mamalar, değişik noktalarda 
kurulan mama istasyonlarında 
orman köpekleri ile buluşuyor. 

Heybeliada Hayvan Hakları Grubu, or-

man köpeklerinin mama ihtiyacı için 

Heybeliada Su Sporları Kulübü içinde stant 

açtı. Açılan bu standlarda el işi aksesuarla-

rı, kitaplar, DVD ve CD ile ev yapımı reçeller 

satışa sunuldu. Oldukça zengin çeşitliliği 

olan standa kulüp üyelerimiz de büyük ilgi 

gösterdi. Standın başında hayvan hak-

ları aktivisti Dr.Müge Özdemir ile kısa bir 

sohbet etme imkânı yakaladık. Sözlerine, 

Heybeliada Su Spor Kulübüne, kendilerine 

böyle bir imkânı sundukları için teşekkür 

ederek başlayan Müge hanım, son dere-

ce yararlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini 

belirterek, “standımızı ziyaret eden kulüp 

üyeleri hem alışveriş yaptı hem de sokak 

hayvanlarının durumu hakkında sohbetler 

ettiler” dedi. 

Özdemir daha sonra sözlerine şöyle devam 

etti; Heybeliada Hayvan Hakları Grubu 8 

yıldır, Deniz Lisesi ve Anadolu Lisesi’nden 

aldıkları yemek artıkları ile ormandaki kö-

pekleri besliyorduk. Ormandaki köpeklerin 

beslenebileceği başka bir kaynak yok. De-

niz Lisesi’nin kapanmasından sonra kendi 

imkânlarımız ile mama toplayarak köpekleri 

beslemeye başladık. Bu yıl mama ihtiyacı 

için stant açmaya karar verdik. 2016 yılı yaz 

sonu  köpeklerin ihtiyacı kadar güç bela 

mama toplayabildik. Köpekler kışı bu ma-

malarla geçirdiler. Bu sene erken davranıp 

değişik kaynaklar yaratıp köpeklerin mama 

ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz.”

Sokak hayvanları sorunu ile de ilgili olarak 

Heybeliada Hayvan Hakları Grubu’nun 

çözüm önerileri olduğundan da bahseden 

Müge Özdemir “bunun için önce sorunun 

nedenlerine yönelmek gerektiğini belirterek 

“kısırlaştırma programını yürütmeye çalı-

şıyoruz. Diğer bir sorun eylül ve ekim ayla-

rında terk edilerek adaya bırakılan kedi, kö-

pekler. Bu konu ile ilgili kesinlikle bir yasal 

uygulamaya ihtiyaç var. Kısa sürede kısır-

laştırma yapıp ve dışarıdan gelen hayvan-

ları önleyebilirsek uzun vadede yaşadığımız 

bu sıkıntıları yaşamayız” diyerek konunun 

çok özel noktalarına dikkat çekti.

Heybeliada’nın değişik noktalarında kuru-

lan standlardan ve gönüllülerin yardımları 

ile elde edilen mamalar, değişik noktalarda 

kurulan mama istasyonlarında orman kö-

pekleri ile buluşuyor. 

“YOLUMUZ 
UZUN, 

GÖNÜLLÜMÜZ 
AZ ...“


