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2013 FAALİYET RAPORU
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BODEKA’dan merhaba,
Kulübümüz sekiz yıl önce İstanbul’da kurulduğu ilk günden beri
Türkiye’nin tek deniz kayağı spor kulübü olma ayrıcalığını
sürdürüyor.

İÇİNDEKİLER
BODEKA’dan Merhaba
GÜNLÜK TURLAR
KAMPLI TURLAR
EĞİTİMLER
MALZEME BAKIM-ONARIM ve YENİ ALIMLAR
WEB SİTE İSTATİSTİKLERİ
2014 FAALİYET PROGRAMI
BİZE KATILIN

Kano genellikle bir yarış, durgunsu veya akarsu sporu olarak
algılanır. Oysa deniz kayağı bir outdoor spor dalı olarak bizlere,
uzun zaman denizde, doğada olma, geniş bagaj hacmi ile kamplı
uzun yolculuklara çıkma olanağı sağlıyor. İstanbul’da, yakın
çevrede ya da Türkiye’nin eşsiz güzellikteki denizlerinde, göllerinde
özgürce kürek çekerek doğaya yakın olabiliyor deniz kayakçıları…
Yine de BODEKA üyeleri, kendi tercihlerine uygun tarzda, kimi
hızlı,-sportif bir günlük tur, kimi uzun, uzak kamplı turlar
gerçekleştirerek, kimi eskimo roll gibi teknik becerilere yoğunlaşarak
kürek çekebiliyorlar.
BODEKA iki yıl sonra 10. yaşını kutluyor. Hedefimiz kulübümüzü
üyelerine malzeme, etkinlik ve güvenlik anlamında daha iyisini
sunmak.
Saygılarımızla,
BODEKA Yönetim Kurulu

www.bodeka.org

2013 yılında İstanbul’da 24 farklı
günlük tur düzenledik. En kısa turlar
Fenerbahçe-Moda, Beykoz Koyu, en
uzun mesafeliler Poyrazköy turlarımız
oldu.
www.bodeka.org

GÜNLÜK TURLAR
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Paşalimanı – Avşa Turu Videosu için tıklayın!

Durusu Turu Rapor ve Fotoğrafları için tıklayın!

2013’ün bahar ve yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz
kamplı turlar:
 25-26 Mayıs Durusu
 29-30 Haziran Riva
 13-14 Temmuz Paşalimanı-Avşa Adaları
 10-15 Ekim Çeşme-Ildır Koyu
www.bodeka.org

KAMPLI TURLAR
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2013’te gerçekleşen eğitimler:
 13 Nisan Temel Deniz Kayağı Havuz
Eğitimi
 9 Haziran İlk Yardım Eğitimi
 29 Haziran Riva İstanbul Temel Deniz
Kayağı Eğitimi
 14 ve 15 Eylül Caddebostan Temel
Deniz Kayağı Eğitimleri
 3 Kasım ADF Denizcilik Eğitimi
 11 Aralık Deniz Kayağı Belgesel Film
Gösterimi

www.bodeka.org

EĞİTİMLER
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Kayıkhane ve malzeme bakım-onarım çalışmalarını kulüp üyeleri el
birliği ile gerçekleştirdi. Kayıkhane boyandı ve temizlendi; yıpranmış,
eski kullanılamaz durumdaki malzemeler gözden geçirildi.
2013 yılında en önemli malzeme alımları, 12 adet farklı boylarda can
yeleği ve 4 kayağımızın yıpranan bagaj kapakları için sert ve neopren
kapak alımları oldu.
2013 sonunda kulübümüz adına 5 adet Wilderness Tsunami deniz
kayağı ve 5 adet etek siparişi verdik. Orofin tarafından ABD’den
getirilecek yeni kayaklarımızı 2014 Mart ayında teslim alıyoruz.

www.bodeka.org

MALZEME BAKIM-ONARIM ve YENİ ALIMLAR
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www.bodeka.org
BODEKA üyeleri arasındaki iletişim ve BODEKA’nın
tanıtımı konusunda www.bodeka.org web sitemiz önemli
bir işleve sahip.

Yeni tur ve etkinlik duyuruları, geçmiş turların rapor,
fotoğraf, video paylaşımları, faaliyet bültenleri ve forum
ile sitemizi sürekli güncelleniyor.
Turlar en az iki gün öncesinde tüm üyelerin görebileceği
şekilde internet sitesindeki «Etkinlik Programı» alanından
ve e-posta grubundan duyurulmaktadır.
2013 yılı Web Sitesi istatistikleri:
 21.233 kişi ziyaret etti.
 16.993 kişi geçmiş etkinlik raporlarını görüntüledi.
 Web sitemize kayıtlı 649 kişi e-bültenlerimiz ile
etkinliklerimizden haberdar oldu.
 167 kişi bilgi@bodeka.org mail adresi kanalıyla
BODEKA etkinlikleri ve deniz kayağı ile ilgili bilgi aldı.

www.bodeka.org

WEB SİTE İSTATİSTİKLERİ
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2014 PLANLANAN FAALİYET PROGRAMI
2013 Aralık ayı içinde BODEKA Yönetim Kurulu
tarafından 2014 Planlanan Faaliyet Programı
hazırlanarak üyelere duyuruldu.
Programda, 4 kamplı tur, 10 eğitim ve 2 etkinlik yer
alıyor. Program dışında üyelerimiz tarafından da farklı
yerlere tur planlanarak duyurulacak.

www.bodeka.org

2014 FAALİYET PROGRAMI
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Bize Katılın!
ÜYE OLUN!
Temel eğitime katılın, Kulübümüze üye olun,
bizimle kürek çekin!

İZLEYİN & HABERDAR OLUN!
Kulübümüzü web sitemizden izleyin, haber
postalarına abone olarak etkinliklerden haberdar
olun!
www.bodeka.org
www.facebook.com/Bodeka

BİZİ DESTEKLEYİN!
Türkiye’de deniz kayağı sporunun tanıtılması ve
yaygınlaşması misyonu olan, dernek statüsündeki
kulübümüze destek olabilirsiniz!
İletişim: bilgi@bodeka.org
www.bodeka.org

Boğaziçi Deniz Kayakçıları Spor
Kulübü Derneği
Paşabahçe-Beykoz
www.bodeka.org
bilgi@bodeka.org
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