
‘Cup’ıldık rüzgârına
Bir festival filosu düşünün ki toplam boyu 821,23 metre, genişliği 

258,49 metre... D-Marin Turgutreis’te suda kapladığı alan 
212 dönüm... Üstelik bu rakamlar sadece 60 yelkenlinin basit 

aritmetiği. Bunlara şişme bot, rüzgâr sörfü, SUP’ı da dahil edip 
sizi iyice sayılara boğmamak için, ‘Cup’ışalım mı? Powered by 

Volvo Car Turkey 2017’yi yazı ile ifade etmeye çalışacağım. Bir 
‘cup’ıldık ki sormayın, bence seneye siz de bize katılın.
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Kalemi devraldım. ‘Cup’ışalım mı? 
14’üncü defa Bodrum’da ufkunu 
genişletirken, yıllardır aralıksız 
organizasyonumuzu kaleme alan 
ülkemizin en iyi ‘yarış’ yazarı Hasan 
Onuker’i, aynı tarihte Bodrum’da yapılan 
Türkiye Yat Şampiyonası’na Naviga’yı 
temsilen gönderince iş başa düştü. Eh ne 
de olsa, birkaç mil ötemizde 24 teknelik 
gerçek bir yarış vardı. Biz ise denizin 
tadını eğlenceyle harmanladığımız 60 
teknelik bir deniz festivaliydik. Ve ne 
güzeldik!

‘Cup’ışalım mı? Powered by Volvo Car 
Turkey, bir sürü bileşeni bir araya getirip 
2017 tarihlerini 17 Mart’ta önce sosyal 
medyada sonra da nisan sayısındaki 
haberiyle Naviga’da açıkladı: 28-29-
30 Temmuz’da yine D-Marin Turgutreis 
çatısı altında buluşacaktık; üstelik biz 

Navigacıların bu yıl için yeni yepyeni 
fikirleri vardı. Ancak fikirler kafamızın 
üzerindeki düşünce balonlarına 
hapsolmuşken, pek kıymetleri yoktu. 

Üçüncü yılında içimize iyice 
sindirdiğimiz Volvo Car Turkey’nin 
ruhundaki güven, sağlamlık ve yenilik 
ilkeleriyle cesaretlenip o hayallerimizin 
peşine düştük. Hayaller birer birer 
gerçekler olup düşünce balonlarından 
yeryüzüne düşmeye başladı. Aramıza Trio 
Deniz ekibiyle onların kocaman Hanse 
ailesini, Merkür Spor Malzemeleri ile 
‘RIB’severleri alıp 2017’nin kapışmasında 
vitesi büyüttük.

 Henüz festivalimize haftalar varken, 
Hürriyet Gazetesi’nde çıkan bir makalede 
Bodrum Yarımadası’nın en iyi beş 
festivali arasındaki yerimizi almıştık 
bile…

Önce neden, niye, niçin 
diye soranlara...

İstanbul’un bundan 10 yıl önce 
efsane bir yarış filosu vardı. Biz de 
filonun severek, tüm kış iple çektiği 
yarış organizasyonlarından biriydik. O 
zaman Vakko, Garanti sponsorluğundaki 
Bosphorus Cup ve bir de ‘Cup’ışalım 
mı? en sevilen yelken yarışlarıydı. 
92 tekne katılımlı ‘günlük güneşlik’ 
günlerimiz oldu... Derken -şimdilerin 
moda dizisindeki replik gibi- ‘kış geldi’ ve 
İstanbul’da sular, kimine göre kulüpler 
kimine göre eski federasyon yönetimi 
yüzünden bulandı... Öyle bir bulandı ki 
biz de önümüzü göremez hale geldik 
ve 2014’te Alvimedica sponsorluğunda 
TAYK organizasyonu ile Boğaz’da son 
yarışımızı yaptık. Yaşadığımız ‘çirkinlikler’ 
yüzünden “Daha da yarış yapmayız” 
deyip ani bir kararla güneye göç ettik.

İşte o günlerde beni derinden sarsan 
‘yarış yapmama’ kararı, bugün en çok 
şükrettiğim hamlelerden biri oldu. Niye 
mi? Çünkü Naviga, Türkiye’nin en çok 
okunan denizcilik dergisiydi ve okur 
kitlemiz için yelken yarışından çok daha 
fazlasını, iyisini, çeşitlisini, eğlencelisini 
yapabilirdik, yapmalıydık da... Kulüplere, 
federasyona değil, okurlarımıza 
odaklandık. Onların neleri sevdiğini, 
istediğini, merak ettiğini uzun uzun kendi 
aramızda tartışmaya başladık. Döndük, 
her zaman yarışlarımıza katılan yılların 

‘kurt’ yelkencilerine sorular sorduk. Gelen 
cevaplardan sonra kimsenin yelken 
yapmak için bir yarışa ihtiyacı olmadığına 
karar verdik. 

Yarış, lisans alıp deniz üzerinde 
rekabeti farklı boyutta yaşamaktı; oysa 
bizim için öncelik insanların denize 
kavuşmalarına aracı olmaktı. Marinada 
bağlı duran ve öylece denize çıkmayı 
bekleyen teknelerin palamarlarını 
çözdürecek bir organizasyon yapmalıydık. 
Ve okur profilimizin çeşitliliğinden 
beslenerek yelkenin yanına ilk etapta 
rüzgâr sörfünü, kiteboard’u ve stand 
up paddle’ı aldık ve festivalimizin ana 
hatlarını oluşturduk. Yıl 2015 idi.

İlk göz ağrılarımız: Rüzgâr sörfü, 
kiteboard ve SUP

Bir baktık ki her alanda dünya 
markaları (isimleri) bizimle... Şampiyon 
kızımız Bodrum’un medarıiftiharı Lena 
Erdil, rüzgâr sörfü konusunda çocuklarla 
atölye çalışması yapmayı sonra da 
onları parkura çıkarıp birebir taktikler 
vermeyi kabul etti... Allah’ım bundan üç 
sene önce bir dünya şampiyonundan 
eğitim alan çocukların yüzündeki o 
mutluluğu görmeliydiniz... Gönlüm çok 
istemese de konuyu bir futbol örneği 
ile pekiştireceğim: Futbolu hakkıyla 
oynamak isteyen bir çocuğu Messi ile 
antrenmana çıkarmıştık adeta biz... Onlar 
‘Cup’ışalım mı? ile bir araya geldi ve hâlâ 
birlikteler, denizin üzerindeler...

Festivalimize dahil olan bir diğer 
rüzgâr avcısı da Alperen Beyli oldu. 
Kiteboard’da serbest stilde ülkemizi 
temsil eden Beyli, rüzgâr kadar madalya 
avcısı da... Bize ve onu kıyıdan izleyen 
herkese göre yerçekimini tanımazlıktan 
geliyor, kanatlanıp uçuyor... Ah bu yıl için 
harika projelerimiz vardı Beyli ile. Yetersiz 
rüzgâr bu yıl kiteboard’u iptal etmemize 
sebep oldu. Olsun varsın. Bunun 
önümüzdeki yılı da var, değil mi Alperen?

Stand up paddle ise yediden yetmişe 
herkesin gönlünde taht kuran sessiz 
sakin bir su sporu... Sessiz sakin 
dediğime bakmayın; ‘Cup’ışalım mı? 
tarihinin en çekişmeli anlarına üç yıldır 
SUP ile şahit oluyoruz ki İstanbul’da 
ne heyecanlı yat yarışları yaşadık biz! 

Festivalin şu anda tek yarışı da SUP. 
Haute Boards’un sahibi Hakan Altunsoy 
ile öyle bir sinerji yakaladık ki üçüncü 
yılımızda Gümüşlük’ten Turgutreis’e 
Türkiye’nin ilk SUP yarışını 29 Temmuz’da 
yaptık. O yarışanların arasında olmayı 
o kadar çok isterdim ki... Sabah 8’de 
Gümüşlük sahilinde kıyıdan başlayan, 
bir saat süren yaklaşık 5 millik yarış, 
D-Marin Turgutreis’te bitti. Sonrasında 
havuzda SUP yoga, akşamüzeri ise 
D-Marin Turgutreis AVM’deki havuzda 
birer turdan oluşan erkeklerde 20 kayıt, 
kadınlarda ise dört kayıt ile SUP yarışı 
yaptık. 15 kişi sınırı koymamıza rağmen 
20’de kapattık kayıtları. İki saat boyunca 
elimde mikrofon maç spikeri edasıyla, 
etrafta toplananların şaşkın bakışları 
ve bol kahkahalarıyla, yanımda Hakan 
Altunsoy ile ‘Cup’ışalım mı? günlerinin 
en eğlenceli anlarından bir kısmını 
yaşadık. Hani yazımın başında festival 
için fikir sorduğumuz o ‘kurt’ yelkenciler 
var ya işte onları SUP’ların üzerinde 
görmeliydiniz ya da sırf SUP öğrenmek 
için Torba’dan kalkıp gelen deniz 
sevdalılarını...

Festival anatomisi ve emeğe saygı
‘Cup’ışalım mı? Powered by Volvo 

Car Turkey tarihleri belirlenirken birçok 
etken var yani öyle kafamıza göre bir 
tarih belirleyelim, ona göre bir program 
yapalım olmuyor. Önce ev sahibimiz 
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D-Marin, bize uygun olacak birkaç tarih 
veriyor. Türkiye’nin en ‘faal’ marinası 
olan D-Marin Turgutreis’in klasik müzik 
festivali gibi dev etkinliğinin öncesi 
ve sonrasına denk gelmemek ve aynı 
zamanda ‘Cup’ışmaya gelecek teknelerin 
marinanın doluluk oranına göre yer 
bulması açısından zamanlamayı çok 
iyi yapmak gerekiyor. Zira D-Marin 
Turgutreis de, biz de misafirlerimiz için 
hizmette kusur etmek istemiyoruz. 
Belirlenen birkaç hafta sonunu daha 
sonra Volvo Car Turkey’e bildiriyoruz. 
Malum onlar dünyanın en önemli yelken 
yarışlarından birine -Volvo Ocean 
Race’e- isimini veriyor, dolayısıyla 
deniz etkinlikleri için küresel pazarlama 
stratejisi dahilinde Türkiye ofisi tarih 
seçiminde son sözü söylüyor ama iş 
bunla bitmiyor, daha sırada bürokrasi 
var. Diğer sponsorlarımıza da danışıp 

belirlenmiş tarih alternatifleri üzerinden 
liman başkanlığına başvurumuzu 
yapıyoruz. Ne yapmak istediğimizi, 
hangi saatlerde, nerede olacağımızı 
belirten detaylı bir dilekçe ile ilgili liman 
başkanlığına izin yazısını gönderiyoruz. 

Bu yıla kadar Bodrum Liman 
Başkanlığı, Turgutreis’e bakarken, yapılan 
yeni bir düzenleme ile Turgutreis artık 
Güllük Liman Başkanlığı’na bağlandı. 
Üç yıl önce denize çıkıp tek tek 
hazırladığımız günlük seyirler için 26 rota 
alternatifini de izin dilekçemize ekleyip 
beklemeye koyuluyoruz. Sayın Güllük 
Liman Başkanı Mustafa Çankaya’dan 
gelen olur yazısı ile birlikte tarihlerimiz 
kesinleşiyor. Daha sonrasında OHAL 
uygulamaları dahilindeki prosedürlerin 
tamamlanması kalıyor. Bu işlemler her 
yıl böyle yapılıyor. Yaklaşık bir ay süren 
bu evrenin ardından tanıtımlara ağırlık 

vererek çalışmalara hız veriyoruz.
Bunları yazmamın sebebi yapılan 

küçük ya da büyük her organizasyonun 
ardında bilinen bilinmeyen bir dolu iş 
olduğunun altını çizebilmek. Üstelik 
başınızı şişirmek istemediğim için kara 
tarafındaki detaylara hiç girmiyorum. 
Elbette her etkinliğin kusurları, iyi-kötü 
yanları, yanlışları olur ancak eleştirirken, 
beğenmediğimizi bildirirken ‘kalp 
kırıcı’ olmamaya özen göstermek çok 
da zor olmamalı diye düşünüyorum. 
Dolayısıyla bizim yapılan tüm işlere 
saygımız sonsuzdur; verilen emeğe saygı 
göstermektir esas olan. Kendi başımıza 
gelmesini istemediğimizi başkaları için 
de düşünmeyiz. Zaten güzel ahlaklı, iyi 
denizci olmanın temel unsurlarından biri 
de bu düşünce tarzını benimsemek değil 
midir?

Frene bastık, 60 teknede durduk
İyi düşüncenin iyi işler doğurduğunun 

ispatı oldu 2017 ‘Cup’ışalım mı?. Güzel 
insanlar getirdi bize. Türkiye’de hiç 
yapılmamış işlerin altında ortak imzalar 
attırdı gururla. İlki yukarıdaki satırlarda 
belirttiğim Hanse yelkenlilerinin Türkiye 
temsilcisi Trio Deniz ile oldu. Trio’ya 
Hanse sahiplerini festivalimize davet 
etmek isteyip istemeyeceklerini sorduk. 
Bu konuda hassas dengeler tutturmak 
gerektiğini bildiğimiz için dersimizi de 
çok iyi çalıştık. 14 yılın verdiği yayıncılık 

tecrübesiyle tekne sahiplerinin ‘özel’ 
dünyalarına dahil olmaya çalışmadan, 
onlara ve ailelerine D-Marin Turgutreis’te 
harika bir haftasonu yaşatmak için 
planlar yaptık. Niceliğe değil niteliğe 
önem verdiğimiz için kayıtları da 60 
teknede durdurduk. Tek amacımız vardı; 
30 Temmuz akşamında yüzlerinde 
kocaman gülümsemelerle hafta 
sonunu kapatmalarıydı... Trio Deniz 
bize inandı, tam kadro bizimle birlikte 
çalıştı, güldü, eğlendi ve Hanse ailesi 
için küçük ama değerli bir ‘jest’ yaptı. 
Türkiye’deki markaların artık sadece 
satış odaklı olmaması gerektiğini, satışta 
bile her şeyin sadece almaktan ibaret 
olmadığını, bir markanın ‘değerlerini’ 
yarattığı ve koruduğu sürece varlığını 
sürdürebileceğini gösterdi. Aidiyet 
duygusu kadar güçlü bir bağ var mı? İyi ki 
birlikte yelken açtık sevgili ‘Hanse’ciler.

Cumartesi ve pazar sabah kahvaltıları 
esnasında günlük seyre çıkacak 60 tekne 
için mini bir ‘kaptanlar’ toplantısı yaptık. 
Burada tekne boylarına göre çarpanlarını 
belirlediğimiz dört ana gruba, üç 
start verileceğini açıkladık. Bu yıl da 
gözlemcilerimiz son üç yılda olduğu gibi 
yine Bilge Kerem Özkan ve Bade Tanoba 
Dinç idi. Onlar rüzgâr durumuna ve filo 
yapısına göre karar verdikleri rotaların 
(26 rota arasından seçerek) önce 
kahvaltıda, sonra da telsizden defalarca 
duyurusunu yaptı. Buna göre 10 teknenin 
kayıt verdiği Volvo Car Turkey ile 11 
teknenin kayıt verdiği D-Marin Turgutreis 
Grubu ilk startla saat 11:00’de, 17 
deniz millik Rota 4’te yelken açtı. 13-
15 knot arası esen rüzgâr 21 teknelik 
ilk filoyu günlük seyirde sırasıyla Büyük 
Kiremit, Çavuş, Topan adalarını iskelede 
bıraktıktan sonra Çatal Ada’yı sancağına 

alıp Tüllüce’nin altında kıyıya yakın atılan 
Merkür Spor şamandırası dönüşüne 
rahatlıkla taşıdı. Sonradan anlaşıldı ki 
sabah kahvaltıdaki brifingi ve sonrasında 
telsizi iyi dinlemeyen diğer gruplar 
arasında bu rotayı yapanlar da vardı. 
Seyir sonunda ‘festival direktörlüğü’ne 
itirazlar oldu. Böyle zamanlarda iyi ki 
her şeyi çeken bir ekibimiz var diye 
düşünmeden edemiyorum zira itiraz 
edenlere kahvaltı videosunda açıklanan 
rotaları seyrettirdiğimizde tartışmalar da 
uzamadan son buldu. 21 teknelik Doblin 
Yelken Grubu’nda 13 adet Hanse vardı. 
375, 385, 415, 445 ve 455 modellerinin 
yer aldığı bu filo, günlük seyirlerini 
belirlenen 10’uncu rotada, yaklaşık 12 
deniz milinde tamamladı. Üçüncü startı 
alan Hemington Grubu’nda ise 18 tekne 
vardı, 15’i Hanse idi. 675 modeliyle 
filonun amirallerinin yanında bu grubun 
en küçükleri ise Hanse 495 idi...

Seyir esnasında maalesef bir 
kaza haberi aldık. Üç yıldır aralıksız 
festivalimize katılan Bu Da Ev teknesi 
ile Wind Master teknesi sancak iskele 
pozisyonda çatıştılar. Yol hakkına sahip 
olan Bu Da Ev teknesi aldığı hasar 
sonucunda seyri bırakıp karaya dönerken, 
Wind Master seyre devam etti. 

Seyrin ve SUP yarışlarının peşinden 
Çatalada’nın ardında batan kıpkırmızı 
güneşi Allium Villas Resort Bodrum 
happy hour ve barbekü parti ile 
uğurladık.

Centilmenlik esastır
Pazar sabahına SUP yoga ile başladık. 

Artık iyice esneyen ve hafta sonunun 
havasına giren beden ve zihinlerimiz 
son güne hazırdı. İkinci gün kahvaltı 
esnasındaki ‘kaptanlar toplantısında’ 

ilk konu bir gün önce yaşanan kaza idi. 
Bunun gibi olayları önleyebilmek adına 
B. Kerem Özkan, festivalde ‘Uluslararası 
Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları’nın 
geçerli olduğunu hatırlatmasının 
ardından pruvalardaki demirlerin 
içeriye alınmasını tavsiye etti ve motor 
çalıştırılmaması gerektiğini belirtti. 
10-13 knot arası esmesi beklenen 
havanın öğleden sonra şiddetleneceğini 
meteoroloji uzmanı yazarımız Gökhan 
Abur’dan öğrenmiş ve seyre çıkacaklarla 
paylaşmıştık. Yine dört gruba üç start 
verildi ve herkes 10. rotaya doğru dümen 
tuttu. Bu defa filo birbirinden kopuk 
kopuk değil, harika fotoğraf kareleri 
vererek adaların arkasından süzüldüler. 
Seyretmeye doyulmaz bir manzaraydı...

Günün sonunda limanın ağzında her 
teknenin tek tek içeriye girişini izledim... 
Çocuklar, gençler, ihtiyarlar hatta 
kucağında köpeğiyle günlük yelken 
seyrinden dönenler... Onların yüzlerindeki 
gülümsemeyi ben görebiliyordum 
keşke onlar da benim memnuniyetimin 
farkında olsalardı...

Karaya dönünce komiteye itirazlar 
oldu. Denizdeki kapışmanın karaya 
taşınması, iki tekne arasında yaşanan bir 
tatsızlığın karada büyümesi, şamandıra 
dönmediği iddia edilen teknenin 
şamandıra önünde fotoğrafının olması 
gibi bizi şaşırtan hadiseler yaşandı. 
Kitapçığımızdaki ilk cümleyi yineleyelim: 
“Bu bir yarış değil, ‘Cup’ışma... Denizci 
nezaketi, zarafeti ve yardımlaşmasını 
öngören bir deniz festivali...” Centilmenlik 
esasına dayalı bu festival büyümeye, 
yayılmaya ve etrafa deniz sevgisi 
yaymaya niyetli. Derslerimizi çıkardık, 
notlarımızı aldık ve şimdiden önümüzdeki 
yıl için çalışmaya başladık.
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Wındsurf
28-30 Temmuz 2017 tarihleri 

arasında düzenlenen ‘Cup’ışalım 
mı? Powered by Volvo Car Turkey 
Deniz Festivali’nin bizler için en 
heyecanlı etkinliklerinden biri windsurf. 
Heyecanımızın kaynağı bundan üç 
yıl önce ilk kez düzenlenen windsurf 
kapışmasında parkura yeni tutmaya 
başladığı yelkenleriyle çıkan miniklerin 
artık birer şampiyon olma yolunda 

yürümelerine tanıklık ediyor olmamız. 
Milli sporcumuz Lena Erdil ile 
birbirinden yetenekli genç sporcularla 
gerçekleştirilen atölye çalışmasında 
geleceğin şampiyonlarını tanıma 
fırsatı bulduk. Lena Erdil Windsurf 
Center Ortakent’te buluştuğumuz 
genç sporcular Halil Özbey, Doğukan 
Özbey ve Sevgi Kayra Yüceer suda 
sergiledikleri performanslarıyla biz 
denizdekiler kadar karada onları izleyen 
aileler ve kursiyerleri de büyüledi. 
Rüzgârın bizden yana olduğu bir günde 
suya çıktığımız genç windsurf’çülerin 
onları ilk günden beri öğretileriyle 
yönlendiren, başarılarıyla örnek aldıkları, 
hayallerine ortak oldukları Lena ile suda 
yakaladıkları uyum çok etkileyiciydi. Lena 
atölye çalışmasında teknik ayrıntılar 
dışında suda karşılaşılması olası 
aksiliklerle nasıl başa çıkabileceklerine, 
dayanıklı olmak, sonuna kadar 
mücadelede kalmak ve motivasyonun ne 
kadar etkili bir güç yarattığına değindi. 
Suya çıkmadan yapılan hazırlıklardan 
başlayarak karaya dönüş sonrası 
tatlı suyla yıkanıp kurumaya bırakılan 
ekipmana kadar her aşamada gördük 
ki deniz ve windsurf gençlerin tutkusu 
haline gelmiş ve bu sporu bir hayat 
biçimi haline getirmeye çok hazırlar.

Bu festivalde yok yok!

Walker bay
Merkür Spor Malzemeleri’nin 

‘Cup’ışalım mı? Powered by Volvo Car 
Turkey Deniz Festivali’ne katılarak verdiği 
destekle windsurf, kitesurf, SUP’a iki 
yeni etkinlik daha eklendi. Bunlardan 
ilki Turgutreis Yelken Cafe’de cumartesi 
günü yelken antrenörü Çağrı Şahinkaya 
gözetiminde yapılan Walker Bay 
atölyesiydi. D-Marin ile Yelken Cafe arası 
transferlerini Volvo XC90 otomobillerle 
yaptığımız ilk defa denize çıkan, eli yeke 
tutan ve rüzgârı hisseden küçük miçolar, 
kendi teknelerini kullanmanın keyfini 
sürdüler. 

Walker Bay Breeze 10 Sail Kit, 40 
kilo ağırlığı ve gövde altında bulunan 
tekerleğiyle küçük büyük herkese 
kolayca denize çıkma imkanı sunuyor, 
çocuk ruhunu kaybetmeyen büyükleri de 
denizde eğlenceye davet ediyor. Küçük 
denizcilerin yelken pratiği yapabilecekleri, 
denizciliklerini geliştirebilecekleri, 
kuralları öğrenebilecekleri Walker 
Bay Breeze 10, kürekle, motorla veya 
yelkenle kullanılabiliyor. Walker Bay 
atölyesine katılan 9-14 yaş arası 12 
yelkenci o kadar keyif aldılar ki kısa 
zaman sonra onları ‘Cup’ışalım mı? 
filosundaki yatlarda da göreceğimizden 
eminiz. 

Lena Erdil, Doğukan Özbey, Halil Özbey ve Sevgi Kayra Yüceer Walker Bay atölyesi
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SUP
‘Cup’ışalım mı? etkinliklerinin en 

eğlenceli ve alışkanlık yapan branşı 
Stand Up Paddle’da ilk yıl çoğu katılımcı 
‘bir deneyelim’ diye kürek çekti ve 
sonrasında bağımlısı oldu. Haute 
Boards’un işbirliğiyle yapılan SUP 
etkinlikleri bu yıl farklı başlıklar altında 
büyüdü. Türkiye’nin ilk uzun mesafe SUP 
yarışı 29 Temmuz’da Kadıkalesi’nden 
start aldı. Sabah saatlerinin dinginliği 
SUP’çuların avantajınaydı ancak 
D-Marin Turgutreis’e yaklaştıkça deniz 
hareketlenmeye başladı. Buna rağmen 
en genci 16, en yaşlısı 66 yaşında olan 
11 kişilik yarış kadrosundan pes eden 
olmadı. Kıyıdan yapılan starttan Blue 
Point önündeki finiş şamandırasına kadar 
liderliği bırakmayan Fatih Çakıroğlu, 
azminin sonucunda birinci oldu. 

Uzun mesafeli bu yarıştan sonra 
‘Cup’ışalım mı? ekipleri kahvaltı için 
marina ofis önünde bir araya geliyordu. 
Tam da bu saatlerde SUP yoga başladı. 
Yoga severler, Yacht Club havuzunda, 

alışık oldukları hareketleri, alışık 
olmadıkları ortamda SUP board’ların 
üzerinde yaptılar. 

‘Cup’ışalım mı?’nın toplu yelken seyri 
sonrası, kapışmaya doyamayanlar bu kez 
D-Marin Turgutreis AVM havuzunda bir 
araya geldi. Şamandıralarla oluşturulan 
parkurda dört board üzerinde beş 
erkek bir de kadın grubu mücadele 
etti. Kadınlarda tek grup olduğu için 
birinci Merve Kaynar ödülleri toplarken 
erkeklerde galibi belirlemek o kadar 
kolay olmadı. En son her grubun birincisi 
kendi arasında tekrar yarıştı. Finalistler 
Doğan Ünsal ve Barış Ağır’ın mücadeleyi 
nerdeyse foto finiş denebilecek denli 
yakın bitirmeleri SUP tutkusunun ve 
becerisinin yelkenciler arasında git gide 
arttığının da bir göstergesi oldu. Burun 
farkıyla ödülleri Barış Ağır kazandı.

RIB
2017’de yaşadığımız ilklerden biri 

festival filosuna katılan RIB (şişme 
bot) oldu. Etkinlik sponsorlarımızdan 

Merkür Spor Malzemeleri tarafından 28 
Temmuz Cuma günü Blue Point yüzer 
iskelede RIB atölyesi yapıldı. Merkür 
Spor ikinci el tekne satışı ve bayii SCM 
Marine’den Dağhan Gezer’in anlatımıyla 
düzenlenen RIB atölyesinde botta 
kontrol noktaları, güvenlik ve çeşitli hava 
koşullarında bot kullanımıyla ilgili bilgi 
verildi. Ardından katılımcılar Mercury F 
40 beygir EFI motorlu Grand 420 SN 
modeliyle deneme seyrine çıktı. 30 
Temmuz Pazar günü ise ‘Cup’ışalım 
mı? parkuru RIB kullanma yeteneğini 
sergilemek isteyenleri bir araya getirdi. 
Şamandıralar arasında slalom yapılan 
rotada 12 kişi sırayla zamana karşı 
mücadele etti. İlk parkura çıkan Doğukan 
Kandemir, sonuçta en iyi dereceyi 
yaptı. İkinci sıraya Hakan Doğu, üçüncü 
sıraya Ahmet Erdemil yerleşirken, Erhan 
Karaca en güvenli RIB kullanıcısı seçildi. 
Verda Varıcı RIB mücadelesinin kadın 
temsilcisi olarak, Güngör Sarı ise oğluyla 
kapışmaya katılarak gönüllerimizi 
fethetti. 

Türkiye’nin ilk uzun mesafe SUP yarışı

D-Marin Turgutreis AVM havuzunda SUP yarışı SUP yoga 

RIB ‘Cup’ışması



084 naviga

Hafıza Kartı
 7’den 70’e herkesin deniz festivali 

‘Cup’ışalım mı? ruhu bu yıl tüm 
etkinliklerimize hakim oldu. Marinanın 
bir ucundan diğer ucuna bizleri takip 
eden, etkinliklerimize katılıp coşkumuzu 
katlayan deniz dostlarına teşekkür ederiz. 
Özellikle Güngör Sarı ve ailesini tüm 
etkinliklerimize katılmak için gösterdikleri 
şevk için ayrıca tebrik ediyoruz. 

 28 Temmuz Cuma akşamı 
‘Cup’ışalım mı? Powered by Volvo Car 
Turkey’i keyifli bir partiyle açtık. D-Marin 
Turgutreis Yacht Club’daki partiye Ege ve 
orkestrasının harika konseri damgasını 
vurdu. Uzun süre sahnede kalan Ege, 
bize tempolu bir start verdi.  

 Etkinlik sabahları kahvaltı alanında 
Uniq2go protein barları denize çıkmaya 
hazırlanan katılımcılara katkısız, 
koruyucusuz, şekersiz enerji sundu. Buzlu 
servis edilen özel üretim kahve Rebel 
Beans, şişeleri, etiket tasarımı kadar 
lezzetiyle de yoğun ilgi gördü.

 Trio Deniz battaniye, Uludağ 
Premium güneş koruyuculu sprey, Merkür 
Spor mug, Volvo Ocean Race anahtarlık 
ve D-Marin hediye paketleri Doblin 
Yelken’in yelken kumaşından etkinlik 
için özel ürettiği ekip çantaları içinde 
katılımcılarla buluştu.

 Etkinlik alanında yer alan Hemington, 

Merkür Spor, Haute Board, Eastmarine, 
Huner the Brand standlarında ürünler 
hakkında bilgi alan misafirler, Allium 
Villas Resort’un konforlu alanında 
limonata ve şefin enfes ikramlarının 
tadına baktılar.

 29 Temmuz’da Allium Villas 
Resort’un gerçekleştirdiği happy hour’da 
Türkiye’nin en ünlü DJ’lerinden Ahmet 
Şendil, U.F.U.K ve Ali Murat Karakuş 
performanslarıyla güneşi batırdık. 
Lezzetli Namet ürünleriyle damaklar 
şenlenirken, Eastmarine’in çekilişi şanslı 
yelkencilere sürpriz hediyeler kazandırdı. 
SUP yarışlarının birincileri de ödüllerini 
happy hour’da aldı. Uzun SUP yarışının 
galibi Haute Boards'tan 1.000 TL'lik 
hediye çeki; AVM yarışlarının galipleri ise 
Haute Boards'tan 200 dolarlık indirim 
çeki, Sailmaker'dan ekip çantası, Dry 
Lenses-The Official Book Of the Volvo 
Ocean Race, Volvo Car termos, Uludağ 
Premium güneş koruyuculu sprey ve 
Naviga'dan hediye paketi kazandılar.

 D-Marin ekibi her zaman bizimle 
aynı heyecanla harekete geçiyor. Happy 
hour için küçük teknelerin yelkenlerini 
üfleyerek yapılacak bir yarışma hayal 
etmiştik. Marina ekibiyle paylaştığımız 
bu fikir, çok beğenildi. Kısacık zamanda 
kendimizi 4 metrelik su dolu iki yağmur 
oluğu içinde küçük yelkenli tekneleri 
üfleyerek yarıştırırken bulduk. Bu küçük 
yarışma happy hour’un da neşesi oldu. 

 Festival konuklarımız Zeynep 

DJ U.F.U.K.
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Naomi Altunsoy, Fatih Çakıroğlu, Hakan Altunsoy

Aynur-Sabri Sözen (Volvo Car Turkey Genel Müdürü), 
Kubilay Polat (Volvo Car Turkey Pazarlama ve Ürün 

Müdürü), Melike Peksel (Volvo Car Turkey Pazarlama 
ve Halkla İlişkiler Süpervizörü)

Doblin Yelken-Hemington Grupları Genel Birincisi Daisy Queen Volvo Car Turkey-D-Marin Turgutreis Grupları Genel Birincisi Truva 1

Çeltik’in neşeli sunumuyla başlayan 
‘Cup’arty’de önce hediyelerle sevindi, 
sonra eğlenceyle yorgunluk attı. 
‘Cup’ışalım mı? geleneği yine bozulmadı, 
sahneye çıkan her ekip elleri hediyelerle 
dolu olarak uğurlandı. 

 RIB ‘Cup’ışması sonunda dereceye 
girenler Merkür Spor Malzemeleri’nden 
sertifikalarıyla birlikte Bravo bot taşıma 
arabası, buzluk, koltuk ve Naviga hediye 
paketi kazandı. 

 Filomuza dahil olan Hanse’ler 
arasında yapılan değerlendirme 
sonucu ilk üçe girenlere Trio Deniz’den 
ve Naviga’dan özel hediyeler 
verildi. Bu hediyeleri Almanya’dan 
organizasyonumuz için gelen 
konuklarımız Hanse Yachts Küresel 
Satış Direktörü Maxim Neumann, Satış 
Müdürleri Bartul Misura, Henry Bleck ve 
Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Bekiroğlu takdim etti.    

 Volvo Car Turkey’nin D-Marin 
Turgutreis AVM’de sergilediği S90 modeli 
yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlik süresince 
misafir ve katılımcıların Bodrum 
Yarımadası, marina içi ve çevresine 
transferleri iki adet XC90, bir adet S60 
ve bir adet S90 olmak üzere dört Volvo 
ile sağlandı. ‘Cup’ışalım mı? Powered 
by Volvo Car Turkey logolu kristal beyaz 
XC90 bu sene de festivalin resmi aracı 
olarak ekibimize ‘havalı’ günler yaşattı.   

 Joy of Wind üçüncü senesinde yine 
etkinliğimizin gözlemci teknesi olarak 
bizleri ağırladı.

 ‘Cup’ışalım mı? Powered by Volvo 
Car Turkey bir deniz festivali olarak 
Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları ve 
centilmenliği esas alır. Denizde yaşanan 
çatışma sonrasında da dileğimiz 
centilmenlik kuralları dahilinde hatalı 
olan teknenin de hasar alan tekneyle 
birlikte karaya dönmesinden yanadır.

 Naviga sosyal medya hesaplarından 
paylaştığımız etkinlik tanıtım videomuz 
252.514 kişiye ulaştı. 

 Etkinlik sırasında ekibimizin 
bir parçası olup denizde ve karada 
desteklerini esirgemeyen dostlarımız 
iyi ki varsınız: Bilge Kerem Özkan, Bade 
Tanoba Dinç, Halit Özdamar, Kaan İş, 
Hülya Leigh, Yüce Öneyli, Barış Ünlü, 
Erhan Karaca, Zeynep Çeltik, Erdoğan 
Çekiçer, Fulya Çekiçer, Mert Edremitlioğlu, 
Mertol Yıldıran, Cengiz Yıldırım, Ediz Çam, 
Çetin Öztunalı, Timur Noyan, Hüseyin 
Demirdağ, Dilara Karaca, Cem Noyan, 
Can Günal, Berkay Ünlü, Selen Giritligil.

www.cupisalimmi.com

Volvo filosu Allium Villas Resort’ta
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