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HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  

     TOPLANTISI DUYURUSU 

Değerli Üyemiz; 

Sayı:22/609              04.08.2022 

Pandemi sonrası dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, kulüp faaliyetlerimizi sürdürmekte bizleri 

oldukça zorlamaktadır. 2021 Genel Kurul Toplantı’sında üye aidatları %20 oranında arttırılmış olsa da 

kulübümüz gider   kalemlerinde    gerçekleşen enflasyon   rakamları bazı kalemlerde %100’ün bazı kalemlerde 

%200’ün üzerindedir. 

Yine 50.000 Türk Lirası olan kulüp üyelik ücreti günümüz koşullarında oldukça düşük kalmış durumdadır. 

Bu nedenle; 

2022 ve 2023 yılı gelir gider bütçelerine revizyon zarureti doğduğundan, 

Yönetim Kurulumuzun 04/08/2022 Tarih ve 228 sayılı kararına istinaden; 

Kulübümüze yeni üye giriş bedellerinin ve kulübümüz üye aidat ödentilerinin artırımına ilişkin Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısı’nın  28/08/2022 tarihi, saat 12:00’de, Anayurt Sokak No:4 Değirmenburnu Mevkii 

Heybeliada/İstanbul adresinde yer alan dernek merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. 

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 04/09/2022 tarihinde aynı yer ve saatte 

ve aynı gündemle gerçekleştirilecektir. 

Tüzüğümüzün 12. Maddesi uyarınca, yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına dair ilan metni,          

“hssk.org/” kulüp internet sayfasında yayınlanmak ve siz sayın üyemizin sistemimizde kayıtlı e posta adresine 

ve sms  gönderilmek sureti ile tarafınıza tebliğ edilmektedir. 

Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza, üyelerimizin asaleten katılması hususu saygı ile rica olunur. 

         

   Saygılarımızla 

Heybeliada Su Sporları Kulübü Spor Derneği        

               Yönetim Kurulu 

        Genel Sekreter                       Başkan  

       M. Murat GÜRLE   Ercan ÖZBOYACI  

                                                                
GÜNDEM: 

1-Açılış, 

2-Toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve üç Sekreter seçilmek üzere Divan Kurulu 

oluşturulması, 

3-Divan Kurulu’nun toplantıyı açması ve saygı duruşu, 

4-Seçilen Divan heyetine toplantı tutanaklarını Olağanüstü Genel Kurul namına imza yetkisinin verilmesi, 

5-Revize edilmiş olan 2022 ve 2023 yılı Dernek ve İktisadi işletmesi gelir gider bütçelerinin görüşülmesi, 

ardından onaylanarak oylanması (Yeni üye giriş bedeli, üye aidat bedeli ve şezlong ücreti artırımının 

görüşülerek karara bağlanması), 

6-Dilek, temenniler ve öneriler, 

7-Toplantı sonuçlarının açıklanması ve kapanış. 

http://www.hssk.org/

