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1. Cosailing & Co 

 

1.1. Yelken Sporu 

 

Teknenin; üzerindeki her bireyin kişisel çaba ve başarısı, ekip olarak uyumu ve komutların 

kusursuz akışı neticesinde yelkenlere doldurulan rüzgâr ile tek bir hedefe doğru yol almasıdır yelken 

sporu. Aniden değişebilen doğa koşulları; öngörü, sezinleme ve değişime hızla uyum sağlama 

özelliklerinin üst düzeyde olmasını gerektirmektedir. Bu yönleriyle yelkencilik kurumsal hayatla 

büyük benzerlikler taşır ve ekiplere maviliklerde yaşayarak öğrenme şansı verir. 

 

1.2 Biz Kimiz: 

 

Cosailing, Türkiye’de bireysel ve kurumsal yelken eğitimlerini İnsan Kaynakları stratejileri ile 

buluşturan ilk markadır. Yelkenli tekne üzerinde kişisel gelişim, stres yönetimi, iletişim ve stratejik 

düşünme becerilerinin geliştirilmesi gibi ana çalışmalar ile firmalara özel geliştirilebilen programlar 

oluşturmak amacıyla Psikolog ve ilk Türk Dünya Şampiyonu yelkenci Güray Zünbül tarafından 

kurulmuştur. 

Güray ZÜNBÜL; 13 yaşında İzmir’de başladığı yelken sporu ile kısa süre içerisinde Türk 

yelkenciliğine uluslararası arenada Balkan, Avrupa ve ilk Dünya şampiyonluğu dâhil pek çok başarı 

kazandırmış, genç sporculara öncülük etmiştir. 500 kezin üzerinde milli formayı giymiştir. Koç 

Üniversitesi’nde Özel Rahmi Koç bursu ile Psikoloji eğitimini tamamlamış, Kognitif ve Davranışçı 

Terapi eğitimi almıştır. Halen birçok ulusal ve uluslararası yelken yarışlarında ilklere imza atmaya 

devam etmektedir. 

Cosailing, Cenoa sailing işbirliği ile başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de yetkin 

eğitmen kadrosuyla ihtiyacınıza yönelik hazırlanan, günübirlik veya sezonluk programlar 

düzenleyebilmektedir. 

Cenoa Sailing, Türkiye’de yelken sporunun gelişmesine katkı sağlamak ve yelkenciliği geniş 

kitlelere sevdirmek misyonu ile Milli Yelkenciler Psk.Çağdaş Artu ve Tarkan Akdoğan tarafından 

kurulmuştur.  

Kurumsal şirketlere ve bireysel gruplara uzun dönemli veya dönemsel olarak yelken eğitimi, 

takım çalışması, yelkenli organizasyonlar ve tekne kiralama hizmetleri veren Cenoa Sailing’in güncel 

ana sponsorları arasında GARANTİ EMEKLİLİK, MİKRO YAZILIM, MESSE FRANKFURT ve 

GSK İLAÇ  yer almaktadır.  
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1.3. Eğitim ve Yarış Tekneleri: 

 

 

Azuree 33 

 

 10 metre boyunda 2 kamaralı gezi ve yarış tipi bir teknedir. 

 Minimum 5, maksimum 8 kişilik ekipler için, eğitim ve yarış 

teknesidir.  

 Kullanım kolaylığı, geniş havuzluğu, kullanıcı dostu tasarımı ile; 

şirket içi eğitimler, başlangıç ve orta seviye şirket yelken takımları ve 

günübirlik şirket içi motivasyon ve brainstorming aktiviteleri için idealdir.  

 Geniş yelken alanı ve yarışçı özellikleri sayesinde markanıza 

maksimum görünürlük sağlayabilirsiniz. 
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2. Eğitim Paketleri 

2.1 İk Eğitimleri 

 

İş ortamında oluşabilen bireysel çatışmalar ve stres ile modern çağın getirisi tek düze 

yaşamlar, üretkenliği ve toplam verimliliği negatif etkiler. Kişisel farkındalıklar, takım olabilme, 

hiyerarşik düzendeki açık iletişim becerileri, stres yönetimi ve stratejik düşünme gibi yetilerin 

zenginleştirilerek, nihai başarıya katkısını arttırmak üzere ihtiyaçlarınıza yönelik eğitim ve 

uygulamalar düzenliyoruz. Bu süreçte, alışılmışın dışına çıkıp; maviliklere yelken açıyor, doğayı ve 

kendimizi keşfedebilmek için, önce ekip oluyoruz. Aynı teknedeki ekibiniz ile ortak hedefe başarıyla 

hep birlikte ulaşıyoruz.  
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3. Yarış Paketleri 

3.1. Şirket İçi Yelken yarışları: 

 

Firmanızın farklı markaları, departmanları ya da dilediğiniz ekipleri arasında eğlenceli bir 

rekabet oluşturmak isteyebilirsiniz. Bu motive edici aktiviteyi ihtiyacınız doğrultusunda İstanbul içi 

veya dışında, günübirlik ya da birkaç günden oluşan programlar olarak hazırlıyoruz. Mücadelenin 

tadına varılacağı yarışların neticesinde ilk 3 sırayı alan takıma ödüllerini ve katılan herkese katılım 

belgelerini takdim ediyoruz. 
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4. Incentive’ler 

4.1. Kurumsal Teşvikler: 

Çalışanlarınızı motive etmek için denizden güzel bir yol düşünmek zor. Şehir içi günübirlik 

yelken aktiviteleri yoğun tempo arasında pratik bir çözüm sunarken, birlikte karar vereceğimiz yurt içi 

ya da yurt dışı bir lokasyonda birkaç günlük/haftalık programlar da düzenliyoruz. Bu programlarda; 

bir şirketin belirli sürede ulaşması gereken hedefler için birlikte çalışması gibi, takım liderlerinin 

ekibimizle belirlediği rotada navigasyon yapıyor, rüzgarı kokluyor, keşfedilmemiş koylara seyahat 

ediyoruz. Bunu yaparken yelken sporunu keyfini çıkartıyor, iş ortamından uzaklaşıyoruz. 

Teknelerimizde konaklıyor, takım arkadaşlarımızı daha iyi tanıyarak, hedeflerinize güç birliği ile 

ulaşmanızı sağlıyoruz.  
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