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DenizBank Marmara Kupası yat yarışı sonuçlandı.

DenizBank’tan yelkenler fora!
Türk denizciliğinin gelişimine finansal destek sağlayan kuruluşların başında gelen
DenizBank’ın sponsorluğunda, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından
düzenlenen “DenizBank Marmara Kupası” yat yarışı, 7-8 Haziran 2008 tarihlerinde
gerçekleşti. Yarışta dereceye girenler, 12 Haziran Perşembe akşamı, Fenerbahçe Faruk
Ilgaz Tesislerinde düzenlenen tören gecesinde ödüllerini aldılar.
“DenizBank-TAYK Trofesi Yat Yarışları” kapsamında bu yıl 33. kez düzenlenen ve Marmara Denizi’ndeki
en önemli açık deniz yarışı olan “DenizBank Marmara Kupası” yat yarışına toplam 30 yat katıldı. İki
gün boyunca birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan ve Pazar günü sona eren yarışın galipleri
IRC. I sınıfında PROVEZZA 5 ile Ergin İMRE, IRC. II'de Fair Wind ile Levent KARABEYOĞLU, IRC. III'de
Kybele ile Sedat DEVRİM ve IRC. IV sınıfında Mor Finn ile Orhan ARDA oldular.
Ödül töreninde bir konuşma yapan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş,
“Bankamıza

da adını veren “Deniz”, bizlerin hayatında çok önemli bir

yere sahip.

Bizler, bir anlamda ilk kuruluş misyonumuza da sahip çıkarak, bugüne kadar Türk Denizciliği’ne kayda
değer bir finansal destek sağladık; bu desteği sağlamaya devam edeceğiz. DenizBank olarak, çok
sevdiğimiz, gönülden bağlandığımız yelken sporuna ve denizciliğe destek vermek üzere, 2008
sezonundan itibaren 5 yıl boyunca, yelken sporunun Türkiye’deki en prestijli kurumlarından TAYK’ın
kurumsal sponsorluğunu üstlendik. Bu sponsorluk çerçevesinde en önemli yarışlardan biri olan
“DenizBank Marmara Kupası” da adımızı taşıyor. Yelken sporunun ruhunda mücadele, zorluklarla
baş etme, takım oyunu ve ortak akıl var. Tüm bu kavramlar, DenizBank’ın kurumsal değerleriyle birebir
örtüşüyor. Bu nedenle yelken sporuna, destek sağlamak bize büyük keyif veriyor. Bu yarışa katılan tüm
denizcilerimizi yürekten kutluyorum. Ayrıca, “Calista” adlı teknemizle bu yarışa katılan DenizBank
çalışanlarını da bu cesur girişimlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.
Törende konuşan TAYK Komodoru Serdar Kısadere ise, “DenizBank ile güçlerimizi ortak tutkumuz
Deniz üzerinde birleştirdik. Artık yelkencilikte uluslararası organizasyonların kapılarını daha sıkça ve
cesaretle açabileceğiz. DenizBank’ın yanımızda olması bize güç ve heyecan veriyor. Bu beraberliği biz,
DenizBank’ın sadece TAYK ile değil Türk Yelkenciliği ile beraberliği olarak görüyoruz. DenizBank
yöneticilerine Türk yelken sporuna cesur bir adımla yepyeni bir sponsorluk anlayışı katmalarından ötürü
bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.’’ dedi.

DenizBank, bu yıl 33.’sünü gerçekleştirilen “DenizBank Marmara Kupası” ile en önemli açık deniz
yarışlarından birine adını vermiş bulunuyor. DenizBank’ın TAYK sponsorluğu çerçevesinde, 2008-2012
yılları arasında TAYK trofesindeki tüm yarışlar “DenizBank-TAYK Trofesi Yat Yarışları” olarak
adlandırılıyor. DenizBank’ın ana hissedarı olan Dexia Grubu da, yurt dışında yelken sporuna yoğun
destek veriyor. Dexia, 2007 yılında “Farr 40 Avrupa Şampiyonası” yarışlarının sponsorluğunu üstlenmişti.

