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Sayın AMATÖR DENİZCİLER,
Amatör Denizciler arasında dolaşan görüş farklılıklarının Derneğimize yansıması
sonucu aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluk olmuştur.
1) Derneğimiz sadece üyesi olan Amatör Denizcilerin ödedikleri aidatlar ile finansal
ihtiyaçlarını karşılamaktadır ve karşılık beklenmeksizin TC vatandaşları ile Türk
şirketlerinden yapılacak bağışları veya web sitesinde yayınlanacak reklamlar
karşılığı bağışları (Şimdiye kadar hiç bağış olmadı) kabul etmektedir. Karşılık
beklenerek (Reklam hariç) yapılacak bağışları ve yabancı uyruklulardan veya
yabancı ülke ve kurumlardan gelecek bağışları kabul etmemektedir.
Bu cümleden olmak üzere AİDATSIZ BİR DERNEK KURMAK fikrinin makul,
mantıklı, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmadığı değerlendirilmektedir.
2) Derneğimiz yapacağı yatırımları sadece ve sadece AMATÖR DENİZCİLERİN
ödeyeceği YATIRIM KATILIM PAYLARI ile yapmayı planlamaktadır. Yatırımlarında
herhangi bir SPONSOR veya KREDİ veya BORÇLANMA söz konusu değildir ve
esas itibariyle bu hususlar mevzuatımızca da yasaklanmıştır.
SPONSORUMUZ yoktur ve olmayacaktır. Hiç kimse ve hiçbir kurum karşılığını
alamayacağı bir yatırıma milyonlarca lira yatırmaz. Eğer böyle bir sponsoru kabul
edersek, yatırımlarımızı ve derneğimizi minnet borcu içine sokarız ki bu durum kabul
edilemez. Barınak yatırımlarımızı bir sponsor yapar ise, o barınağımızın fiyatları
marina fiyatlarının altında olmaz. Aylık 400, 500, 700 gibi rakamlar ile başlayacak ve
bizce makul olmayan bu rakamların daha sonraki dönemlerde misli ile artacağını
tahmin etmek zor değildir.
Bizim düşündüğümüz yatırım katılım payı, bu gün bir marinaya ödenen yıllık paranın
altında olacaktır ve bir kereliğine tahsil edilecektir. Yıllık bağlama aidatı alınacaktır
ve bu rakam ise yukardaki rakamların çok altında, idari giderler ile yıllık bakım ve
onarım giderlerini karşılayacak düzeyde olacaktır.
En önemlisi ise BARINAKLAR DOĞRUDAN AMATÖR DENİZCİLERİN MALI
OLACAKTIR. Bir kişinin veya bir şirketin veya bir şirketler grubunun veya Devletin
malı olmayacaktır.
İlk barınağımızı yaparken finansal problemimizin olacağı kesindir. İlk barınak için
geçerli olan bu problem Amatör Denizcilerin yeterli katılımı ile aşılabilir. Yeterli
katılım olmaması halinde Derneğimizin borçlanma, sponsorluk ve kredi dışında
çözümleri mevcuttur.
3) Mer’i mevzuata göre, Denizcilik Bakanlığı dahil devletin herhangi bir kurumunun
Amatör Denizciye bedava barınak vermesi mümkün değildir. Barınak alanı ancak
MİLLİ EMLAK’ın açacağı KİRALAMA İHALELERİ’ne katılarak ve bir alanın
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KİRALANMASI ile temin edilebilir. Bu konu bürokratlar tarafından Derneğimize de
hatırlatılmıştır. Ancak Derneğimiz Anayasa’nın 5 inci maddesini hatırlatarak ve aynı
maddeye dayanarak ihaleye girmeyeceğimizi bildirmiştir. Ayrıca Derneğimizin ve
Amatör Denizcilerin ihaleye girecek paralarının olmadığı da bildirilmiştir.
Diğer yandan ihalelerin çoğunluğuna silahlı mafya grupları veya çeteleşmiş serseri
grupları da katılabilmektedir ve bu Derneğimiz yapısına uygun olmayan bir
durumdur.
Öte yandan başlangıçta çok küçük rakamlara ihale edilen alanların daha sonra
ECREMİSİL KİRA adıyla yıllık kira bedellerinin ne derece insafsız oranlarda
arttırıldığı bütün Amatör Denizcilerin bilgisi dahilindedir.
Derneğimiz Amatör Denizcilere gelecekte mali tuzak olacak bir yapılanmaya razı
değildir ve
ihale ile kiralanma şeklinde çözüm arayan oluşumların içinde
olmayacaktır.
Bakanlık tek bir barınağın Bakanlar Kurulu kararı ile bedava Derneğimize tahsis
edilebileceğini, ancak ikinci bir barınağın hiçbir şekilde bedava verilemeyeceğini
bildirmiştir. Bedava verilecek bir barınağın Derneğimiz merkezi olan Fethiye’nin
sorununu çözebileceğini, ancak Derneğimizin bütün Türkiye’deki Amatör
Denizcilerin barınak sorununu çözmek için kurulduğunu bildirerek bu öneri
Derneğimizce değerlendirme dışı bırakılmıştır.
4) Kurmak için çalıştığımız sistem AMATÖR DENİZCİLİK
dayanmaktadır ve tasarı bildiğiniz gibi ilgili makamlara verilmiştir.

KANUNU’na

KANUN’a karşı olan kişilerin varlığını ve düşünce yapılarını biliyoruz. Genel olarak
sorunun KALİTELİ BÜROKRATLAR tarafından çözülebileceğini, bu nedenle
KANUN’a ihtiyaç olmadığını ifade etmekteler ve dünyadan örnekler vermektedirler.
Diğer yandan Amatör Denizcinin özgür olması gerektiğini ve kanun ile cendereye
alınacağını, Devletin Amatör Denizciyi kanun ile daha fazla zorlayacağını ifade
etmektedirler ve buna benzer tereddütlerini açıklamaktadırlar.
Sunduğumuz kanun tasarısı hiçbir şekilde Amatör Denizciye ek mali külfet,
sınırlandırma getirmemektedir. Ancak bürokratların kalitesi veya kalitesizliğine
bağlı bir sisteme de (sistemsizliğe) karşı olduğumuzdan YAZILI KURALLAR
MANZUMESİ (KANUN) Derneğimizce gerekli görülmektedir. Kanun’un çıkması
halinde gerek bürokratları, gerekse Amatör Denizcileri bağlayıcı kuralları olacağı
tabiidir. Bu kurallar dahilinde özgür ve rahat olacağız. Marinalara soyulmayacağız.
Ancak en önemlisi KALİTESİZ BÜROKRATLARIN iki dudağı arasında oluşacak
kurallardan korunacağız.
Kanun tasarısını Yönetim Kurulu’muzun aldığı karar doğrultusunda gizli tutmaktayız.
Bu hali ile bilinmesi, çeşitli spekülasyonlara yol açabileceği gibi, bilinmesinin
bilenlere bir faydası olmadığı ve zarar verebilecek kişilerin bilmesinin yanlış ve
sakıncalı olacağı değerlendirilmiştir.
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Ancak, kanunun bazı maddeleri bağlama kütüğü ruhsatlarındaki vize harçlarını
kaldırmakta (ruhsat veriliş anındaki harçlar hariç) ve yabancı bayraklı Türk’lere ait
teknelerin Türk bandrasına geçiş hükümlerini düzenlemektedir. Eğer halen mecliste
bulunan konu hakkındaki düzenleme geçerse, kanun taslağımızdaki bu maddelerin
anlamı kalmayacaktır.
5) Biz, Dernek çatısı altında Amatör Denizcilerin en önemli sorunu olan BARINAK
sorununu çözmeye çalışırken, aynı zamanda kanun teklifimiz ile AMATÖR
DENİZCİLİĞİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ. Her Amatör Denizciyi
Derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Her Amatör Denizcinin bu ÇORBADA
TUZU
OLMALIDIR
düşüncesindeyiz.
GEÇMİŞTE
YAŞADIKLARIMIZI
GELECEKTE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ.
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