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Önsöz 
 

Merhaba Ankara; 

Türkiye’de ilk kez ustamız Alpar Kılınç tarafından Ankara’da oynanan Go, her geçen gün 

gelişip yeni oyuncular kazanıyor. Sadece 2019 yılı içinde Ankara’da 4 büyük ulusal Turnuva, 

Türkiye Çocuk Şampiyonası, Türkiye Gençler Şampiyonası ve onlarca şehir bazında turnuva 

ve etkinlik gerçekleşti. 30 yıllık süreçte yaşanan bu gelişmeler gelecek için bizlere umut 

veriyor. 

Ankara’daki bahsi geçen bu etkinliklerinin ve daha nicelerinin düzenlenmesi ve devamının 

sağlanması için Ankara Go Oyuncuları Derneği kuruldu. Derneğin amacı Ankara çevresinde, 

yapılan etkinliklerin devamını sağlamak, Ankara’daki Go oyuncularını bir çatı altında 

toplamak ve Türkiye’deki Go’nun gelişimine katkı sağlamaktır. Dernek, Ankara için merkez 

olmayı ve yeni oyuncular kazanmayı hedeflemektedir.  

Derneğimiz aşağıdaki 3 ilke doğrultusunda kurulmuştur, her kararımız ve her etkinliğimizde 

bu ilkelere bağlı olarak hareket edeceğiz.  

Önce GO Anlayışı 
Go Oyuncuları için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk 

önceliğimiz; Ankara’da Go ile ilgili tüm etkinliklerin ortak noktası olmak amacımız; 

Etkinliklerimize sahip çıkmak ve her daim üyelerimizin ve oyuncularımızın yanında olmak 

görevimizdir.  

Sürekli GELİŞİM Anlayışı  
Ankara’da Go ile ilgili etkinliklerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları 

gerçekleştirebilmek; faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını 

sağlayarak savurganlığa ödün vermemek ana ilkelerimizdendir. 

Yönetimde AÇIKLIK Anlayışı 
Her bir üyemizin dernek politikalarının tasarlanmasında, uygulanmasında ve 

değerlendirilmesinde süreçlere mümkün olduğunca katılabilmesinin, bilgiye doğrudan 

erişebilmesinin, aidatların nasıl harcandığını takip edebilmesinin doğal bir hak olduğunu 

düşünüyoruz. Bu sebeple Derneğin tüm işleyişinde daha şeffaf, hesap verebilir, etkili ve 

verimli bir yönetim sunmayı amaçlıyoruz.  

Bu ilkeler ile Ankara’da Go’nun gelişimi ve yayılması konusunda çalışacak ve her daim biz 

Go Oyuncularının yerel destekçisi olacağız.        

Saygılarımızla,  

ANKARA GO OYUNCULARI DERNEĞİ 

Yönetim Kurulu 



 

İdari Rapor 
 

Derneğimiz 06-136-065 kütük numarası ile, 6 Mayıs 2019 tarihinde Uğur ARIKAN, Ruken 

ERPOLAT, Ömer Saim SÜZER, Birand ADAL, Hakime AKYOL, Çağatay 

TAVŞANOĞLU, Özgür YALÇIN öncülüğünde  kurulmuştur. Kurulmasının ardından hızlı 

bir şekilde üyelik işlemlerine başlayan derneğimiz 50 üyeye ulaşmış ve yılı 49 üye ile 

kapatmıştır. Üyelerimizin 32’si erkek 17’si kadındır. 2019 yılı itibariyle aidat ödeme 

oranı %90 olmuştur. 

Ağustos 2019’da yapılan genel kurula kadar dernek yönetimini Uğur Arıkan, Ömer Saim 

Süzer, Ruken Erpolat, Hakime Akyol ve Birand Adal Geçici Yönetim Kurulu olarak 

gerçekleştirmiştir. Bu dönemde (Mayıs-Ağustos) süresince Geçici Yönetim Kurulu 7 kez 

Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir.  

3 Ağustos 2019 tarihinde Genel Kurul yapılarak 1. Yönetim Kurulu seçilmiştir. 1. ve Güncel 

Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması aşağıdaki gibidir. 

 

 

Yönetim Kurulu 3 Ağustos 2019 Genel Kurulu ardından 9 kez toplantı gerçekleştirmiştir. 

Genel olarak Yönetim kurulu toplantıları üye alımı ve dernek işleyişi ile ilgili konular 

çevresinde yapılmıştır. Derneğimiz Ankara’daki Go’nun gelişimi için kurulmuştur. Herkesin 

Go oynaması için fırsat yaratmak için “Önce Go” anlayışı ile her türlü eğitim, etkinlik, 

turnuva ve organizasyon konusunda ilk iletişim noktası olmayı amaçlamaktadır. 

Üyelerimiz tüm bu toplantılara ait tutanaklara ve tüm eğitim dokümanlarına istedikleri zaman 

ulaşabilmektedir*. 

 

 

 

 

 

 

*www.agod.org.tr ve Ortak Dosya Paylaşım Alanımızdan (AGOD Üyeler Google Drive 

Dizini) ulaşabilirsiniz. 

Başkan
Uğur Arıkan

Başkan 
Yard.

Ruken Erpolat

Sayman
Ömer Saim Süzer

Gen. 
Sekreter

Tara Ekin Ünver

Üye
Birand Adal

https://drive.google.com/open?id=1-2NvsmMJ5mvSi0_ON3tTB2bI4OPWwKTV


 

Finansal Rapor 
 

AGOD olarak ilke edindiğimiz değerlerden biri de “Açıklık”. Bu ilke doğrultusunda, tüm 

üyelerimize neyi niye ve nasıl yaptığımız konusunda açık ve net olmaya çalışıyoruz. İstenilen 

tüm bilgilere internet üzerinden her an ulaşılabilmesini sağlayarak bu konuda önemli bir adım 

attık. Diğer bir çok konudan daha önemli addedilen finansal durum konseptini de diğer tüm 

işleyişinde olduğu Açıklık ilkesi nezdinde sizlerle internet üzerinden sürekli paylaşıyoruz.  

Bu yılın finansal durumunu özetlemek 

gerekirse:  

 Gelecekte çok daha düşük olacak 

Kurulum sırasında oluşan masraflar 

ve 

 Gelecekte daha düşük gelir elde 

edecek Giriş aidatları birbirini 

dengeledi  

Etkinliklerin temel Nakit Akışı sebebi 

olduğu 2019 Yılını Derneğimiz bünyesinde 

2.013 TL ile kapatmış bulunuyoruz. 

Derneğimizin 2019 yılı içindeki gelir ve gider detaylarını aşağıdaki tabloda ve 

internet sitemizden ulaşabileceğimiz ortak alanımızda güncel olarak bulabilirsiniz. 

 

₺4,000.00 

₺1,987 

Toplam Gelir Toplam Giderler

Gelirler Yıllık Aidat 1,620 TL

Giriş Aidatı 920 TL

Etkinlikler 1,140 TL

Bağış 320 TL

Giderler Malzeme 754 TL

Etkinlik 1,223 TL

Toplam 2019 Sonu 2,013 TL



 

Aktivite Raporu 
 

 AGOD olarak “Sürekli Gelişim” ilkemiz doğrusunda organizasyonunu üstlendiğimiz, 

oluşmasına ve/veya yapılmasına destek olduğumuz turnuvalar ve etkinlikler ile birlikte 

Ankara’daki Go gelişimine katkıda bulunduk.  

 Aşağıdaki grafikle 5 Önemli Etkinliğimizi ve devamında aktivite raporumuzu 

görebilirsiniz. 

 

Kuruluştan itibaren dahil olunan tüm etkinliklerin listesi aşağıda belirtilmiştir. 

Mayıs-Haziran 

 Dernek kurulmasının ardından, gelir-gider makbuzları ile birlikte damga ve mühür 

bastırmıştır. Ayrıca Ankara’da düzenlenen aylık handikaplı turnuvaların 

organizatörlüğü dernek tarafından üstlenilmiştir.  

 26 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Aylık Turnuva düzenlendi. 

 23 Haziran 2019 tarihinde Ankara Aylık Turnuva düzenlendi. 



 

Temmuz 

 Dernek 9-15 Temmuz 2019 tarihlerinde Koreli Profesyonel oyuncu Kim Jun Seok 

(1p) misafir edilmesinde ve etkinliklerinin organizasyonunda çalışmıştır. 

 21 Temmuz 2019 tarihinde Ankara Aylık Turnuva düzenlendi. 

Ağustos 

 İlk olağan genel kurul tüzük onayının ardından 3 Ağustos 2019 tarihinde yapılmıştır. 

Yönetim Kurulu olarak Uğur ARIKAN, Ruken ERPOLAT, Ömer Saim SÜZER, 

Birand ADAL ve Tara Ekin ÜNVER seçilmiştir. 

 3-4 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen 5. Odtü Go Yaz Turnuvası düzenlenmesine 

destek olmuştur. 

 25 Ağustos 2019 tarihinde Ankara Aylık Turnuva düzenlendi. 

Eylül 

 7 Eylül 2019 tarihinde Çankırı’da go eğitimi gerçekleştirilmiştir.  

 7 Eylül 2019 tarihindeki eğitimin ardından Go turnuvası düzenlenmesine destek 

olmuştur.* 
*Ayrıca Çankırı go oyuncuları Derneğe Çankırı’daki go etkinliklerine yapılan yardımlara teşekkür etmek 

için Logomuzun üzerine basılı olduğu Çankırı tuzundan yapılma lamba hediye etmişlerdir. 

Ekim 

 Ekim ayı itibariyle Ankara Aylık Turnuva yeni sistemi ile yeni sezonuna başlamış ve 

bir önceki dönem Aylık Turnuva Şampiyonu Birand ADAL 4 Adet tsumego kitabı ile 

ödüllendirilmiştir. 

 06 Ekim 2019 tarihinde Ankara Aylık Turnuva (Eylül) düzenlendi. 

 13 Ekim 2019 tarihinde I. Ankara Kategorili Turnuva düzenlendi. 

 27 Ekim 2019 tarihinde Ankara Aylık Turnuva (Ekim) düzenlendi. 

Kasım 

 17 Kasım 2019 tarihinde Ankara Aylık Turnuva (Kasım) düzenlendi. 

 İlk kez kasım ayında düzenlenmiş olan yeni başlayan oyuncularımız için ücretsiz 

AGOD 101 dersi, 5 kişinin katılımı ile gerçekleşti. 

Aralık 

 2-5 Aralık 2019 tarihlerinde Güney Kore Go Federasyonu sponsorluğunda ülkemize 

gelen profesyonel oyuncular Kim Seung Jun (9pro) ve Diana Koszegi (1pro) ile go 

etkinlikleri düzenlendi. 

 7-8 Aralık 2019 tarihinde Türkiye’nin en prestijli turnuvası olan 26. Alpar Kılınç’ı 

Anma Go Turnuvası organizasyon ekibinde yer alındı. Organizasyondaki 

desteklerinden ötürü Türkiye Go Oyuncuları Derneği teşekkür plaketi vererek 

teşekkürlerini sundu.  

 21-22 Aralık 2019 tarihinde Gazi Go Turnuvası’nın düzenlenmesine destek olundu. 

 29 Aralık 2019 tarihinde Ankara Aylık Turnuva (Aralık) düzenlendi. 

 İkinci kez aralık ayında düzenlenmiş olan yeni başlayan oyuncularımız için ücretsiz 

AGOD 101 dersi, 6 kişinin katılımı ile gerçekleşti. 

 

 



 

2020 

 

Ankara Go Oyuncuları olarak 2019 yılında yaptıklarımızdan çok daha fazlasını 2020’de 

yapmayı planlıyoruz. AGOD olarak 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 

etkinliklerden bazıları aşağıdaki gibidir: 

 Ankara’da yapılacak tüm turnuvalara Organizasyon ve Ekipman desteği sağlamak. 

 Ankara’daki Üniversite toplulukları ile güçlü bir iletişim kurmak 

 Ankara’daki Go Oyuncuları’nın ilk iletişim adresi olmak. 

 Var olan turnuva ve etkinliklerin devamlılığını sağlamak 

o Aylık Turnuva 

o Kategorili Turnuva 

o Yorumlu Lig 

 Eğitimler 

o Yeni Başlayanlar için AGOD 101 Dersinin sürekliliğini sağlamak  

o İlerleme Dersi olan AGOD 102 Eğitimlerinin hayata geçirilmesi  

o Güçlenme Dersleri olan AGOD 201 ve 202 Eğitimlerinin hayata geçirilmesi 

 AGOD olarak planlanan turnuva ve etkinlikleri hayata geçirmek 

o Ankara Şampiyonası 

o Yorumlu Lig 

o Takım Ligi 

o Ankara Çocuklar Turnuvaları 

o Ankara Kadınlar Şampiyonası 

 

 

 

Go dolu bir 2020 dileğiyle 

  


