İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ
NİSAN
Her ayın 7’sinde yayınlanır

Aylık Bülten

Değerli Üyelerimiz, İstanbul Yelken Kulübü Yönetim Kurulu olarak, gündemimizdeki gerçekleşen ya da
gerçekleşecek konular, sportif faaliyetler ve diğer etkinlikler hakkında paylaşımlar yapabilmek amacıyla bir
bülten hazırlamaya karar verdik. Nisan ayı itibari ile ilk sayısını hazırladık. Bültenimizi, aynı zamanda kulübün
girişinde ve masalarda göreceğiniz QR kod ile cep telefonunuzdan da takip edebilirsiniz, keyifli okumalar dileriz.

Çanakkale Deniz Zaferi Anma Etkinliği
18 Mart 2022 Cuma günü kulübümüz önünde Bluewind,
Kupa Kızı ve Okul teknelerinin katılımıyla Çanakkale Zaferi
kutlanmış, şehitlerimiz için çelenk bırakma töreni düzenlenmiştir.
Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Anma kapsamında kulübümüz teknesi Bluewind,
18 Mart Cuma günü, 11.30’da denize çıkarak,
Atamız ve şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve
denize çelenk bırakma töreni gerçekleştirecektir.
Siz değerli yatçılarımızın da tekneleriniz ile
katılımınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Ziyaretimiz
18 Mart 2022 Cuma günü, Deniz Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a, kulübümüz
Komodoru Yavuz Dinar, Yönetim Kurulu üyesi
Engin Deniz ve Genel Sekreter Billur Arıkan nezaket
ziyaretinde bulunmuştur. Toplantıda, ana hedeflerden biri denizciliği ve denizcileri birleştirmek olan
Ticaret Odası, Piri Reis Üniversitesi ve tersaneler
arasında ortaklaşa projeler geliştirilmesi için görüş
alışverişi ve temennilerde bulunuldu.

Optimist Alımı

Sporcularımız için 6 adet tam donanımlı yeni
optimist yarış teknesi alımını gerçekleştirdik.
Yelken Federasyonumuzca sunulan avantajlı
ödeme kolaylığından yararlanılarak alınan
yepyeni teknelerimiz sporcularımızla bu ay
buluştu ve büyük heyecan yarattı.
Sporcularımıza başarılarla dolu ve bol ödüllü
nice güzel yarışlar diliyoruz.

İl Temsilciliği’nde iki önemli toplantı gerçekleşti.
23 Mart 2022 tarihinde Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü’nde yelken
branşında İl Tertip Komitesi seçimleri
yapıldı. Bu vesile ile kulübümüz
Viskomodoru Gül Çelikel Spor
Faaliyetleri Şube Müdürü Sayın
Kubilay Kalaycıoğlu ile verimli bir
görüşme gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu’nu
makamında ziyaret ederek, kulüp bayrağımız takdim edildi ve
kendisinin başkanlığını yapacağı tüm kulüp başkanlarının katılacağı
İstanbul ili faaliyet programının görüşüleceği bir toplantı sözü alındı.
Toplantı 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak.

Sponsorluk dosyamız tamamlandı, komitemiz görüşmelerine başladı.
Kulübümüze farklı alanlardaki sponsor arayışlarımız devam etmektedir.
Sponsorluk komitemizin hazırladığı sunum ile markalarla toplantılar başladı.
YARIŞ, SPORCU ve
KULÜP İÇİ ALAN

sponsorluğu genel başlıklarında
hazırlıklar tamamlandı.

16-17 Nisan tarihli Engin Sili Kupası
hareketli salma yarışlarımız için
Fabula Medya sponsor olmuştur.
Sayın Billur Arıkan’a katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.

İlk görüşmemiz otomotiv sektörünün
önemli isimlerinden Süperpar firması
ile gerçekleşti. Sezon içinde iki
önemli yarış için ‘yarış sponsorluğu’
anlaşmasını yaptık. Sayın Ceyhun
Üstünel’e teşekkürlerimizle...

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KVKK yükümlülüklerimizi kapsamlı olarak ele almak ve bu konuda
kulübümüzün yeterlilik seviyesinin göstergesi olacak ISO 27001 belgesini edinmek
üzere Akkaş Grup ile bir yıllığına anlaşma imzaladık. Anlaşma kapsamında
alacağımız eğitimler ve yapacağımız ortak çalışmalar sonucunda her türlü kişisel
verinin kulübümüz bünyesinde hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazası için
gereken teknik ve idari tedbirler alınmış olacaktır.

ILCA 4 MİLLİ TAKIM
Laser 4.7 sporcumuz Bulut Çanakcı, Portekiz’de yapılacak olan 2022
Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecektir. Bulut, Polonya'da
yapılacak Avrupa Şampiyonası’na da %50 kulüp %50 veli desteğiyle
katılacak.

420 MİLLİ TAKIM
5-12 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşen 420/470 Yıldızlar Kupası Yarışlarının sonucuna göre
420 sporcularımız Özlem Irmak Tomak ve Melisa Olcay aldıkları Genelde 3.’lük ve Kızlarda 2.’lik
dereceleri ile 2022 Milli Takımına seçilmişlerdir. Buna göre 2-13 Ağustos 2022 tarihlerinde Balaton
Macaristan’da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası’na ülkemizi temsil edeceklerdir. Federasyonun
yayınladığı milli takım duyurusuna göre Dünya Şampiyonası’na seçilen ekipler kendi masraflarını
karşılamak şartıyla 16-26 Temmuz tarihlerinde Vilamoura Portekiz’de Avrupa Şampiyonası’na da
katılabileceklerdir. Sporcularımız veli ve kulüp desteği ile bu şampiyonaya da katılacaklar.

Nisan Ayı Etkinlikleri

KULÜBÜMÜZDE İFTAR KEYFİ…
On bir ayın sultanı Ramazan ayı
boyunca siz değerli üyelerimize
özenle hazırladığımız iftar menümüzü
sunabilmek amacıyla kulübümüze
bekliyoruz

RAMAZAN MENÜSÜ
SERPME İFTARİYELİK
Pastırma, tulum peyniri, siyah zeytin, beyaz peynir,
domates salatalık söğüş, hurma, reçel, bal, tereyağı

GÜNÜN ÇORBASI
KARIŞIK MEVSİM SALATASI

Vedik
Astroloji

• Vedik Astroloji nedir
• Batı ve doğu astrolojisi farkları

ARA SICAK
Antep usulü patlıcan dolma, su böreği

16 Nisan
Gönül Emir Sabun Atölyesi

ANA YEMEK (Seçmeli)
Adana kebap
Urfa kebap
Kuzu tandır
Izgara köfte
Tavuk Şiş

Doğaya ve insana dost katkısız defne sabunu üretimi

• Hayatımızın amacı
• Karmalar ve blokajlar
• Ay ve güneş tutulmaları etkileri

TATLILAR (Seçmeli)
Güllaç
Fırın Sütlaç
Tavukgöğsü
Kazandibi
Şekerpare

MEYVE TABAĞI

Prof. Dr. Aynur Egeli Uysal

LİMİTSİZ MEŞRUBAT
SICAK İÇECEKLER

@egeliastrolog
Çekilişle, bir kişiye yaşam haritası analizi hediye!

9 Nisan 16:00

KİŞİ BAŞI 300 TL

Lauriers d’Antioche

Ramazan ayı boyunca iftar keyfinizi kulübumüzde yaşayın, hayırlı ramazanlar dileriz.

Sporcu sağlığı, ölçme ve değerlendirme
27 Mart 2022 Pazar günü Yeditepe Üniversitesi yoğun bakım Prof. Dr. Sibel Temür ve Başhekimi
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya katıldığı kahvaltıda Gül Çelikel, Mihri Ereş, Koru Sarıkaya bir araya
geldi. Sporcuların beslenmesi, kondisyon çalışmaları, ölçme ve değerlendirme konusunda nasıl
destek alabileceğimiz ile ilgili bir toplantı gerçekleşti. Çok yakında doktorların da katılacağı, yelken
sporunun daha iyi anlaşılması için bir toplantı gerçekleşecek.

REVİR

Kulübümüzün revirinin yenilenmesine verdikleri desteklerden dolayı
Mihri Ereş ve Prof. Dr. Sibel Temür’a teşekkürlerimizle...

Kısa Kısa...
16 Nisan 2022 tarihinde Divan Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Kıdemli Yönetim Danışmanı Sayın Bülent Gizer, aramızda...
İşletmelerde görev yapan her kademeden çalışan verimliliği, motivasyonu,
üye/çalışan memnuniyeti araştırmaları ile uyguladığı özgün eğitim, danışmanlık ve
araştırma projeleriyle kulübümüze katkıda bulunmak üzere kendisi ile anlaşmış
bulunmaktayız. Bu birlikteliğin mimari Sayın İhsan Karavelioğlu’na teşekkürlerimizle...

Kulübümüzün restaurant menülerini ve sunumlarını yenilemek amacıyla
özellikle uzmanlığı ‘mezeler’ olan Sayın İbrahim Özyürük değerli önerilerini
bizlere paylaşmak üzere önümüzdeki günlerde kulübümüzde olacak.
Bu konudaki yardımlarından dolayı Sayın Yavuz Dinar’a teşekkürlerimizi sunarız.

Mart ayında

25 üye başvurusu
sonuçlandı

Sayın Üye Kabul ve Sicil Kurulu’muzun
değerli katkılarıyla aramıza yeni katılan
üyelerimize hoş geldiniz diyoruz.

Kulübümüz Başkanlık ve Yönetim sekreteri
Burcu Yılmazçelik görevine başladı

Yeni görevinin hayırlı olmasını diler, başarılar temenni ederiz.

Üyelerimize özel, tüm restaurantlarımızda %20 indirim
Kulübümüz restaurantlarında üye indirim oranımızı güncelledik.
26 Mart itibariyle restaurantlarımızda yüzde 20 indirim uygulanmaya başlandı.
Üye indiriminin yapılabilmesi için üye kartınızı çalışan arkadaşlarımıza göstermeniz yeterlidir.
Bu avantajdan yararlanmak için geçmiş yıllara ait aidat ödemeleri tamamlanmış olmalıdır.
Keyifli saatler geçirmeniz dileğiyle, afiyet olsun.

Otopark kullanımı ve ücretleri güncellendi

Kulübümüzün girişinde bulunan otopark sadece üyeler için ayrılmış olup,
misafir araçların kullanımına kapalı olacaktır. Otopark ücretlerimiz yeniden belirlenmiştir.
Otopark ücreti, üyeler için günlük 12 saate kadar 20 TL, 12 saat ve üzeri 35 TL,
üye olmayanlar için ise günlük 12 saate kadar 30 TL, 12 saat ve üzeri 50 TL olarak uygulanacaktır.
Kulübümüze sık gelen üyelerimiz için sunulan avantajlı otopark abonelik ücretleri de
yıllık 1.500 TL ve 6 aylık 900TL olarak belirlenmiştir.

Kulübümüzde, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale için çalışanlarımıza yönelik
ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi planlanmıştır. Bir sertifika programı kapsamında
gerçekleşecek olan eğitim Nisan ayında yapılacaktır.

