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2. INTERNATIONAL İSTANBUL CUP,
BURGAN LEASING ANA SPONSORLUĞU İLE DENİZE YELKEN AÇIYOR
05 – 07 Ağustos 2016 tarihlerinde Burgan Leasing sponsorluğuyla
gerçekleştirilecek olan 2. International İstanbul Cup kapsamındaki yarışlar,
Moda – Caddebostan parkurunda yapılacak
Burgan Leasing; Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü organizasyonuyla gerçekleşecek 2. International
İstanbul Cup’ın sponsorluğunu üstlendi. 2. International İstanbul Cup, 05 Ağustos’ta Moda parkurunda
coğrafi yarış ile başlayacak ve 06 – 07 Ağustos’ta Caddebostan’da dört şamandıra yarışı ile
tamamlanacak.
Burgan Leasing, 2. International İstanbul Cup’ta ana sponsor olarak yer almasının yanı sıra, Burgan
Bank ve Burgan Leasing çalışanlarından oluşan yelken takımı ile yarışlara da katılacak. Burgan Bank ve
Burgan Leasing, çalışanlarına deniz tutkusunu aşılamak amacıyla kurduğu Yelken Takımı ile iki yıldır
çeşitli yarışlara katılarak başarılı sonuçlara imza atıyor.
Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, konuya ilişkin şunları söyledi: “Burgan markası olarak
genç ve yenilikçi bir ekibimiz var. Gerek Burgan Bank’ın gerekse Burgan Leasing’in sahip olduğu
dinamik kadromuzu, kurduğumuz yelken takımımız ile denizin maceracı ve bir o kadar da huzurlu
atmosferiyle buluşturmak istedik. Şahsen ben de yelken sporuyla ilgileniyorum ve takımın bir üyesi
olarak zaman zaman yarışlarda yerimi alıyorum. Çalışanlarımızın da bu spora gönül vererek denizde
olma fikrine bağlanmaları beni çok mutlu ediyor. Takımımız, iş hayatında olduğu gibi büyük bir özveri
ve inançla yarışarak iki senedir katıldıkları yarışlarda kurumumuzu başarıyla temsil ediyorlar.
“Denizi ve deniz sporlarını sahipleniyor ve bu alanda yapılan tüm etkinlikleri elimizden geldiğince
desteklemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen International İstanbul Cup’a büyük bir
memnuniyetle sponsor olduk. Ülkemizde yelken sporunun yaygınlaşması için desteğimizi sürdüreceğiz.
International İstanbul Cup’a katılan tüm sporculara şimdiden başarılar dileriz.”

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Cahit Üren ise konuyla ilgili olarak: “Sponsorlarımızın
denize, denizciliğe gönül vermiş kişi ve kurumlardan olması bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Biz bu
sporu sadece keyif almak için değil, Türk denizciliği ve Ulusumuza olan büyük yararları nedeniyle
yapıyoruz. Burgan Leasing gibi büyük kurumların yelken sporuna destek olmaları, çalışanlarını denize
yönlendirmeleri, ekiplerin işlerine döndüklerinde yönetim olarak çok daha etkin ve deneyimli
olmalarını sağlıyor.
“Ülkemizde ne kadar çok kişi deniz ile ilgilenir, yüzünü denize dönerse, günlük ve daha büyük
meselelerin çözümü kolaylaşacaktır. Çünkü deniz insana en kısa sürede, doğruya en yakın kararı
vermeyi öğretir” dedi.
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