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BURGAN LEASING BU YIL DA
INTERNATIONAL İSTANBUL CUP’IN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİ
3. International İstanbul Cup, 16-17 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Caddebostan’da,
Burgan Leasing ana sponsorluğunda ve TAYK organizasyonuyla gerçekleştirilecek.
TAYK (Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü) organizasyonuyla gerçekleşecek 3. International İstanbul Cup’ın
ana sponsorluğunu geçen sene olduğu gibi bu yıl da Burgan Leasing üstlendi. 16 – 17 Eylül 2017
tarihlerinde toplamda 4 şamandıra yarışının planlandığı 3. International İstanbul Cup’a yaklaşık 40
kadar yatın katılımı bekleniyor.
Burgan Leasing, 3. International İstanbul Cup’ta ana sponsor olarak yer almasının yanı sıra, Burgan
Bank ve Burgan Leasing çalışanlarından oluşan yelken takımıyla da yarışlarda yerini alacak. Burgan
Yelken Takımı, sahip olduğu genç ve dinamik ekibiyle yarış sezonu boyunca gösterdiği iddiasını 3.
International İstanbul Cup’ta da sürdürecek.
Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, konuya ilişkin şunları söyledi: “Tekne leasingi tarafında
bir yandan tekne sahibi olmak isteyenler için hızlı ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretirken, kendi
çalışanlarımıza da deniz tutkusunu aşılamak istedik. Buradan yola çıkarak kurduğumuz Burgan Yelken
Takımı ile hem bu hedefimize ulaştık hem de şirketimiz içerisinde takım çalışmasını kuvvetlendirdik.
Geride kalan 3 yıl boyunca takımımızın kadrosu genişlerken çeşitli yarışlarda yer aldık. Benim de
katıldığım yarışlarda, yelken takımımızın doğayla olan mücadeleden ve denizde olmaktan büyük keyif
aldığını gözlemledim. Ayrıca takımımız, iş hayatında olduğu gibi üç senedir katıldıkları yarışlarda da
kurumumuzu başarıyla temsil ediyor.
“Deniz tutkunu olan ve yelken yarışlarından büyük keyif alan Burgan Leasing olarak, bu yıl üçüncüsü
düzenlenen International İstanbul Cup’a bir kez daha sponsor olmaktan ve TAYK gibi seçkin bir kurumla
işbirliği geliştirmekten büyük mutluluk duyduk. Ülkemizde bu sporun yaygınlaşması için Burgan
markasını hem yarışlarda mücadele ederken hem de bu tarz etkinliklerin destekçisi olarak görmeye
devam edeceksiniz. 3. International Cup’a katılacak tüm sporculara şimdiden başarılar dileriz.”
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Cahit Üren ise konuyla ilgili olarak: “Günümüzde
ağırlıklı olarak Anadolu yakasında yerleşik yelken kulüpleri bir sene içinde hemen hemen 80’e yakın
yat yarışı, daha fazla sayıda da onedesign teknelerle yarış düzenleyerek özellikle genç nüfusumuzu
denizle bütünleştirmeye çalışmaktadırlar. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) olarak 2017 yılı içinde
41 adet yat yarışı planladık ve bu yarışların bu gün itibariyle 23 tanesini gerçekleştirdik.
“Dünyada adı deniz ile birlikte anılan şehirlerin ismiyle yat yarışları düzenlemek gelenek olmuştur. Bu
düşünceden hareketle, üç yıldır International İstanbul Cup’ta ülkemizdeki yelken sporu tutkunlarını bir
araya getiriyoruz. Son iki yıldır ise bu önemli organizasyonu, üst yönetimi dahil çalışanlarını denizle
buluşturmayı görev edinen Burgan Leasing’in ana sponsorluğu ile gerçekleştirmekten ayrı bir mutluluk
duyuyoruz. Yarışlar insanların gezi sahili olan Caddebostan güzergahında yapılacağından kalabalık bir
kitlenin yarışlarımızı izlemesini beklemekteyiz” dedi.
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