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Bodrum Uluslararası Sportif Balıkçılık 
Turnuvası organizasyonu olarak her 
zamanki gibi balık geçişleri, hava 
durumu ve solunar saatlerini de 
göz önüne alarak ince planlamalar 
yaparken, geçen yılda olduğu gibi hava 
durumunun azizliğine uğradık. Bodrum’da 
turnuvadan kısa süre önce meydana 
gelen sel felaketi bizi daha da temkinli 
olmaya itiyordu. Turnuva için belirlenen 
22-25 Ekim 2015 tarihinde yoğun 
yağış ve fırtına tahminleri nedeniyle 
turnuvamızı ertelemek zorunda kaldık. 
Bu tür ertelemeler gerek organizasyon 
gerekse katılımcıları çok sıkıntıya 
sokuyor. Zira herkes aylar öncesinden 
planını programını yapmış oluyor. 
Bu erteleme bize tekne sayısı olarak 
kan kaybettirdiyse de bu yıl ilk defa 
yarışmaya katılan birçok katılımcı ile 
yine dolu dolu bir turnuva yaşadık. Tabii 
yıllardır turnuvamızın müdavimi olan 
Bluefin teknesiyle Turgut Konukoğlu’nu, 
Loryma teknesiyle Ahmet Okay ve 

Şakası yok, sürprizi çok

Timur Timuroğlu’nu, Shamu teknesiyle 
Sinan Kuran, X Shark teknesiyle Kerem 
Şengezer’i, Pescotore teknesiyle Gökçe 
Baysak ve Emre Yörek’i ve My Son 
teknesiyle Ozan Yalavuz gibi bu işin 
kurdu olmuş üstatları o güzel açık deniz 
balıkçı tekneleriyle aramızda görememek 
bizi üzdü. Yıllarca turnuvamızı 
katılarak bizi destekleyen bu teknelere 
önümüzdeki yıl turnuvamıza bekliyoruz.

Her ne kadar turnuvayı ertelediysek 
de 22-25 Ekim 2015 tarihlerinde biz 
organizasyon komitesi olarak Bodrum’da 
toplandık. Cuma ve cumartesi günleri 
hava denize çıkmaya müsaade 
etmezken pazar günü muhteşem bir 
hava vardı. Biz de denize çıkıp balık 
durumunu kontrol edecektik. Sabah 
kahvaltısını yaptığımız kafede gördük 
ki birkaç ekip daha Bodrum’da… Bu 
durumda küçük çaplı bir filo oluştu 
ve hep birlikte denize çıktık. Balık 
bulamasak da Limanaçi Koyu’nda 
yaptığımız salata-balık partisini bize 

2015 yılında yedinci turnuvamızı da geride bıraktık. Bu 
turnuvaların heyecanı ve öğretisi hiç bitmiyor. Denizin şakası 
yok, sürprizi çok. Bu yıl da bize hediyesini vermeden önce 
elinden gelen her türlü muzipliği yaptı.

YAZI: DR. SERDAR GÜNSEREN (IGFA TÜRKİYE)

değil, misafirimiz olan teknelere sormak 
lazım. Bu arada her daim destekçimiz 
olan Avukat Can Özer’in denizden yeni 
çıkmış mercanlar ve Haluk Tepe’nin 
hemen kıyıdaki tarladan topladığı 
yeşilliklerle yaptığı salatası muhteşemdi. 

Bölgede bolca balık vardı ancak ürkek 
ve çekingendi, albacor’lar 40 metrelerde 
bluefin’ler ise 100 metrelerdeydi ve 
yukarı çıkıp yem yemeye gönülleri pek 
yoktu. Doğru karar verip yarışmayı 
ertelememiz iyi olmuştu bunu hep 
birlikte gördük.

Ertelemeden sonraki haftayı yine 
uykusuz ve hava durumunu izleyerek 
geçirdik. Hava durumu iyiye dönünce 28-
30 Ekim 2015 tarihinde turnuvayı yapma 
kararını verdik. Umudumuz balığın fırtına 
sonrası tedirginliğini atıp yem yiyeceği 
yönündeydi. Turnuvamızı Bodrum Milta 
Marina ve Marina Yacht Club bünyesinde; 
Bodrum Marine Group, Mercury Sport’un 
ana sponsorluğunda, 28-30 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştirdik. Bu 
yıl kayıt olan katılımcı sayımız 44 oldu 
ancak gelemeyenler olacaktı. Nefis bir 
havada 33 tekneyle start verdik. Gökova 
her zamanki gibi huzur ve güzellikleriyle 
hepimizi büyülüyordu geçen seneki 
bonkörlüğünü göstermesini bekliyorduk. 
Bu yıl hakem teknemiz Mercury 
Sport sponsorluğunda Uğur Aksan 
tarafından sağlanan çift 250 Mercury 
Verado motorlarıyla 43 knot yapan bir 
Quicksilver 905 Pilot House’du. Rahat ve 
dengeli seyriyle bizi hiç yormadı.

Maalesef bu sene balık kendini 
yeterince gösteremedi. Tabii bu olağan 
bir şey her yıl mevsimsel değişiklikler 
hava şartları, su sıcaklığı. Balığın göç 
yollarında avlanması gibi sebepler etken 
olabiliyor.

Bu kez balık bölgede olmakla birlikte 
yem yemiyordu, biz de bunu güçlü 
sonarlarla izleyebiliyorduk. İlk balık 
Fındık teknesinden bir albacore ile geldi. 
Arkasından Poca Pocu teknesiyle Alp 
Kırşan büyük akyayla bizi sevindirdi. 

Çok olmasa da yine de balığımız vardı. 
Günün sürprizi ise bey teknesinden 
geldi. Kos’tan gelip turnuvamıza katılan 
İsmail, kocaman bir sinaritle geldi. Gala 
yemeğinde sofraları süslemesine rağmen 
balığı anons etmemeleri yüzünden puan 
alamadılar.

Yarışmanın ikinci günü hava pek 
keyifliydi. Yarışmacılar ilk günün verdiği 
heyecan ve tecrübeyle daha da iyi 
hazırlanmışlardı. Marinada birçok tekneyi 
gece hazırlanırken gözlemlemiştik. 
İkinci gün balık oynakları yavaş yavaş 
kendini gösterdi. İkinci günün sabahı 
Başhakem Dr. Serdar Günseren’in Promar 
sponsorluğunda Lawrence’tan gelecek 
olan ‘yakala bırak’ ödülünü anons etmesi 
takımların bir çoğunu yönlendirdi. Birçok 
balığın doğaya sağlıklı bir şekilde geri 
bırakılmasıyla Bodrum yarışması yine 
farkını ortaya koydu. Tartıya girmeyecek 
hiçbir balık karaya gelmedi.  

İkinci gün Dory teknesi Avukat Erim 
Bener’den gelen bir albacor daha bizi 
sevindirdi ve ferahlattı yarışmanın son 
yarım saati en heyecanlı kısmıydı hava 
sakin deniz sessizdi. Birçok usta ve 
tecrübeli takım büyük balık peşinde akıntı 
avlanması yapıyordu. Denize doğranmış 
sardalye atarak büyük balıkları yüzeye 
çekmeye çalışıyorlardı. Teknelerin büyük 
kısmı Gökova’nın kuzeyindeydi. Balık ise 
ters köşe yapıp güneyde oynak yapmaya 
başladı. Bu durumu duyan teknelerin bir 
kısmı güneye geldi. Trygon teknesiyle 
Atina’dan katılan Alexandros Sarositis 
akıntı avlanması ve canlı yem kullanarak 
bir albacore yakaladı. Ben hakem olarak 
etrafımdaki tekneleri balık tutabilsinler 
diye bu bölgeye yönlendirdim. 

Oynak bölgesine en son yetişen ve 
diğer tekneler tarafından önü kesilen 
Fındık teknesi yarışmanın bitimine 2 
dakika kala tüm takımlarını dolaştırma 
pahasına sert bir dönüşle oynağa yetişti 
ve aynı anda iki balık yakaladı. Kurallar 
gereği takıma 30 dakika ek mücadele 
zamanı tanıdım. Balığın bir tanesini 
kaybeden Fındık ikinci balığı tekneye 
alarak toplamda birincilik ödülünün 
sahibi oldu. Deniz ana her zamanki gibi 
sabrı ve azmi ödüllendirdi.

Önümüzdeki yıl daha heyecanlı daha 

bereketli ve heyecan dolu bir turnuva 
gerçekleştirmek üzere tüm amatör 
balıkçıları Bodrum’a bekliyoruz.

Katılımcıların gözünden
First Lady teknesi Ali Çoşar-Yakala 
bırak ödülü 

24 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Yelkenli 
teknem ile 12 yıldır gezilerimde sırtı 
çekerek, ayrıca jig ve el oltası yöntemiyle 
balık avıyla uğraşıyorum. Turnuvaya First 
Lady isimli tekneyle katıldık. Lobster 
modeli, 2009 model, 12 metre boyunda, 
370 D6 Volvo motoru var. Konforlu 
ve birçok amaca hitap eden bir tekne. 
Sportif balıkçılığı iş stresini azaltan bir 
hobi olmasından dolayı ve çok keyif 
aldığım için yapıyorum. 

Bu yıl turnuvaya ilk kez katıldık. İlk 
gün Datça kıyılarında jig ve sırtı yaptık. 
Ekipten bir arkadaşımız jig yaptığımız 
bir noktada oldukça büyük bir balık 
yakaladı ancak balık oyuk içerisine 
kaçtı ve maalesef çıkaramadık. İkinci 
gün strateji değiştirip, yakala bırak 
ödülüne yönlendik. Çünkü o ana 
kadar yarışmacılardan kimse yakala 
bırak anonsu yapmamıştı. Orak Adası 
civarında sırtı ile bir kılıç bir de turna 
balığı aldık ve her iki balığı Başhakem Dr. 
Serdar Günseren’den turnuva brifinginde 
öğrendiğimiz tekniklerle zarar vermeden 
geri bıraktık. 

Tabii son iki saati ekip olarak oldukça 
heyecan içerisinde geçirdik. Turnuvanın 
en anlamlı ve değerli ödülünü aldık. 
Balık neslinin devamlılığı açısından 
denizden balığı tekneye almak ve onu 
geri salmak inanılmaz bir duygu. Hem 
hobinizi yaşatıyor hem de mutlu olmanızı 
sağlıyor. 

Sanıyorum Promar-Lowrance yetkilileri 
yakala bırak ödülüne (yaklaşık 2.000 
euro değerinde Lowrence HDS 9 Gen 
2 touch balık bulucu) özellikle sponsor 
olmuşlar. Kendilerini tebrik ediyorum. 
Çünkü denizlerimizde balık olmazsa biz 
olmayacağız, biz olmazsak da sektör 
olmayacak diye düşünüyorum.

Oldukça keyifli ve katıldığımıza tüm 
ekip olarak çok mutlu olduk. Önümüzdeki 
turnuvayı iple çekiyoruz. Kesinlikle 
seneye de katılacağız, Hatta önümüzdeki 

yıl yarışmaya katılmak için çevremden iki 
takım daha karar verdi.

Poca Pocu teknesi Alp Kırşan ve 
ekibi- En büyük balık ödülü

Teknemizin adı Poca Pocu, 
Beneteau Antares 7.80 2015 model. 
Teknemi Tezmarin’den Erol Bey’in 
yönlendirmesiyle çok severek aldım. 
150 HP Honda dıştan takma motorlu, 
çok keyifli seyrin yanında ideal bir 
aile teknesi, kullanımı çok kolay, 
bunun yanında da birkaç dokunulsa 
çok verimli balıkçılık yapabildiğiniz 
bir tekne. Çocukluğumdan beri balık 
avıyla uğraşıyorum, ilk olta balığı sonra 
dalış, ardından açık deniz. Üstat olmak 
hedefim. Ben akrep burcuyum, akrep 
burcu denize bayılır, en mutlu olduğum 
yer deniz. 

Bu turnuva Türkiye’de düzenlenen 
yarışmalardan en önemli olan iki 
yarışmadan biri balıkçılık ile belli biz 
düzeyde ilgilen ipte bu yarışmayı 
bilmemek imkânsız. Haluk Tepe sevdiğim 
bir arkadaşım, haberini o verdi, tarih 
değişikliğine gidilmeden önce yoğun 
programdan dolayı katılamıyordum, 
hava muhalefeti benim işime yaradı 
ve ertelenen tarihte katılma fırsatım 
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oldu. Bu adrenalini yaşamak istedim 
ve katıldığım için kendimi çok şanslı 
hissediyorum ve herkese tavsiye ederim.

Hazırlıklar uzun sürmedi bir gün prova 
yaptık sadece, takım bir araya ilk kez 
yarışmadan bir gün önce geldi. O gün 9 
saat suda kaldık ve kimin ne vazifesi var, 
hepsini tatbik ettik, idmanlar hâlâ devam 
etmekte.

İlk gün tüm yarışmacılar gibi bizim 
teknemizde yarışmaya trolling (sırtı)
yaparak başladı eğer yarışmada devamlı 
albacore yakalanırsa birinciyi gramların 
tayin edeceğini düşündüm ve daha 
kıyıya jigging yapmak için yanaşmaya 
karar verdim. Bu arada 140 metreden 
70 metreye çıkan dik bir yamaç buldum 
burada jigging ile 15 kilogramlık akyayı 
yakaladık ve takım olarak en büyük balık 
ödülünü aldık.

İlk turnuvam, ilk katılımım, ilk 
birinciliğim. Benim için çok keyifli ve 
heyecanlıydı. Üç gün süren mücadelenin 
ilk ve son günü yarışmadaydım, takımım 
çalıştı ve 15 kiloluk akyayı almayı 
başardı. Bundan sonra bu turnuvada her 
sene varım bundan sonra. Çünkü böyle 
bir keyif daha önce yaşamadım

Ben en çok sırtı avını seviyorum ama 
jig de keyif veriyor. Sırtıda balık vurunca 
mücadele beni benden alıyor. Tanıdığım 
herkesi bu mücadeleye katılmaları için 
teşvik ettim, ediyorum. Bodrum Balık Avı 
Turnuvası son dönem en keyif aldığım 
organizasyon. Türkiye’de düzenlenen 
en önemli iki balıkçılık etkinliğinden biri 
olan turnuva destek almayı hak ediyor. 
Emeği geçen herkesin önünde saygıyla 
eğiliyorum. 

Fındık teknesi Tayfun Meriç- 
Toplamda birinci 

Turnuvaya Fındık teknesi ile katıldık. 
Fındık bir Albin 28 TE, 9 metre boyunda 
ve 315  HP  Yanmar dizel motoru var. 
Oldukça ekonomik dengeli ve denizci bir 
tekne ve en sevdiğim özelliği orkinosları 
mıknatıs gibi kendine çekmesi.

10 yaşından beri balık avı ile 
uğraşıyorum. Boğazda izmarit ve istavrit 
ile başladı. Daha sonra Kazakistan’da 
ciddi olarak tatlı su avcılığı ile uğraştım. 
Yayın, sudak, sazan vs. Daha sonra 

arkadaşım Anıl bana butterfly jigging ile 
ilgili link gönderdi ve 2009 yılında tekrar 
deniz balıkçılığına döndüm. Daha sonra 
Haluk Tepe ile tanıştık ve bize Bodrum 
Turnuvası hakkında bilgi verdi.

Biz de katılıp olayı görmeye karar 
verdik. O turnuvaya kadar hayatımda 
orkinosu yakından hiç görmemiştim. 
6,5 metrelik bir Quicksilver ve başlangıç 
ayarında takımlarla 2010 yılında ilk 
defa  Bodrum Turnuvası’na katıldık. Bu 
turnuvada hem en büyük hem de en 
çok balık ödülünü kazandık. Daha sonra 
altı defa Bodrum, beş defa Alaçatı 
turnuvalarına katıldık. Genelde hep 
ilk üçte yer aldık. Bu katıldığım altıncı 
turnuva ve her yıl olduğu gibi gayet güzel 
geçti. Bu sene karasularımızda balık 
gecen seneye göre daha azdı, ürkekti 
ve derindeydi. Turnuvanın ilk ve son 
balığını tuttuk. İlk balık (albacore tuna) 
Haluk Tepe’nin içinde olduğu hakem 
teknesi yanımıza geldiğinde yakalandı. 
Tam beraberce geçen ve evvelki sene 
tuttuğumuz bereketli ve keyifli avları yâd 
ederken bir anda vuruşu aldık ve balığı 
tuttuk.

Son balık ise, turnuva bitiş saati 
uzatıldıktan sonra, hakem teknesinin 
çevredeki tekneleri önümüzdeki oynağa 
yönlendirmesi sonucu tutuldu. Üç tekne 
yan yana oynağa doğru giderken, 
oynağı bozmamak için ortada olan 
teknemi durdurdum ve sancak alabanda 
yaparak, tüm takımları karıştırmak 
pahasına geri bir ani dönüş yaptım. 
Dönüş esnasında son balık vurdu ve 
aynı zamanda takımlar karıştı. Balığın 
son 70-80 metrelik kısmını elle çekerek 
turnuvayı başarılı bir şekilde bitirdik. Balık 
vurduğunda bitiş düdüğüne 2 dakika 
kalmıştı. Bu da bize hiçbir zaman son 
ana kadar vazgeçmeden savaşmamız 
gerektiğini bir kere daha öğretti Her 
yıl Kazakistan’dan gelerek Bodrum 
Turnuvası’na katılıyorum her yıl olduğu 
gibi seneye de  katılacağım. Benim için 
vazgeçilmez bir mekan ve etkinlik.

Ağırlıklı olarak sırtı balıkçılığı ile 
avlanmakla beraber, chunking ve 
jig&poping uyguluyoruz. Hazırlık aşaması 
iki evrede. Soğuk Kazakistan gecelerinde 
Amerika ağırlıklı olarak bol bol forum 

takip edip yenilikleri öğrenip, stilimizi 
USA East Cost tarzına yaklaştırmaya 
çalışıyoruz. Onun haricinde online 
haritalardan av merasının haritasına 
çalışıp, potansiyel olabilecek yerleri 
belirliyoruz.

Stratejimiz ise basit: İlk önce balığı sırtı 
ile bul, oynaktan maksimum derecede 
yararlan (jig pop ve veya chunk) bu tarzın 
adı “Run And Gun” ve muhtemel büyük 
balık meralarında drift’e otur. Hiçbir şey 
yoksa kırmızı balık için taşları jig’le.

Olayın, %60’ı şans kısmet, geri kalan 
%30’u iyi hazırlık, hem teori hem de 
takımlar anlamında. %10’luk kısım ise 
bence en önem olan balığı tuttuktan 
tekneye alana kadar ki olaydır, o 
da takım çalışması. Örnek verecek 
olursak, balığın yüzmesine göre tekneyi 
ayarlamak, gereksiz tüm takımları 
toplamak, su vermek ve en son olarak da 
kakıç ile balığı almak veya kesip salmak.

Ön hazırlıklarda ise o kadar takımın 
misinalarını ve yemleri hazırlamak, işin 
lojistik kısmı tamamen takımla mümkün. 
Çoklu vuruşlardaysa teknede saat gibi 
işleyen bir sistem olması ve birbirine 
engel olmayan şekilde balıkları tekneye 
alabilmek gerekir. Bu da ancak beraber 
antrenman yapmakla olur. 

Arkadaşlara tavsiyem, kaliteli 
malzeme kullansınlar, misinaları 
kontrol etsinler ve yıpranma varsa 
üşenmeden değiştirsinler. Son dakikaya 
kadar uğraşsınlar. En önemli kısım ise 
(maalesef ben yapamıyorum) denizde 
ve balıkta zaman geçirmeliler. Teori 
ile pratik çok değişebiliyor ve değişen 
şartlarda doğru işleri yapabilmek için, 
gerçek tecrübe olmazsa olmazlardan.

Trygon teknesi Alexandros Sarositis- 
Toplamda ikinci

Turnuvaya Trygon Eco Runner ile 
katıldım. Bu tekneyi Atina’da kendim 
imal ediyorum, 5,90 boyunda tamamen 
vakum infüzyon tekniğiyle üretildiği için 
gövde ağırlığı sadece 360 kilogram.  60 
HP Mercury dört zamanlı makine var, iki 
kişiyle 30 knot’a kadar sürate ulaşıyor. 
Tekne 7 knot’ta planing’e kalkıp 14 knot 
her havada kuru seyir imkanı veriyor. 
Trolling yönteminin yanında jigging ve 

deep drop teknikleriyle çok keyifli av 
imkanı sağlıyor bu sene şubat ayındaki 
İstanbul Boat Show’da sergilenecek.

Turnuvayı Bodrum Marin Group’un 
CEO’su Haluk Tepe vasıtasıyla 
duydum. Yunanistan’da imal edilen 
Technohull RIB’lerin bazı modelleri 
Trygon fabrikasında yapılıyor. Türkiye’de 
satış ve servisini Bodrum Marin Group 
yaptığından fabrika ziyaretleri sırasında 
Trygon’u yakından tanıtma fırsatım oldu. 
Atina’da beraber balığa çıktıktan sonra 
kendisine bir adet Trygon Eco Runner 
sipariş etti ve devamında Türkiye’deki 
satış temsilciliğini üstlendi.

Babamla başladığım bu hobimi devam 
ettiriyorum aynı zamanda serbest 
dalış hocasıyım Trygon markası altında 
karbon dalış tüfekleri, palet ve benzeri 
malzemeleri Atina’da imal ediyorum.
Haftanın en az üç günü öğleden sonra 
teknemle balığa çıkıyor ve bu hobimi ben 
de oğlumla paylaşıyorum. Balık tutmak 
sonsuz bir denklem,denizde teknemle 
olmayı seviyorum, tüm yorgunluğum ve 
stresim kayboluyor. Sportif balık avlayan 
insanlarla sosyalleşebiliyor ve hayatı 
paylaşabiliyorum.

Bodrum Turnuvası Ege’nin karşı 
tarafında yaşayan biri olarak beni çok 
etkiledi, turnuvaya Bodrum’dan Mehmet 
Ataer ile katıldık. Mehmet Bodrumlu 
olduğu için bölgeye çok hakimdi. 
Bizim avlanma stratejimiz; önce canlı 
yem tutup bir gün öncesinden temin 
ettiğimiz sardalye balıklarıyla maz moz 
yapıp drifting yöntemiyle avlanmaktı. 
Zamanımızın çoğunu kolyoz ve kalamar 
avlayarak geçirdik. İlk gün iyi bir vuruş 
aldık fakat oltaya gelen balık akya 
olunca dipteki bir kayaya dolandı ve o 
günkü şansımızı kaybettik. İkinci gün de 
aynı stratejiyi izledim. Öğleden sonra 
daha derin sularda avlanmaya karar 
vererek Kocadağ önlerine geldik ve 
bir vuruş aldık. Mücadelenin sonunda 
teknede bir adet uzun kanat orkinos 
vardı ve oltaların sudan çıkmasına 
sadece yarım saat kalmıştı bu balık bize 
ikinciliği getirdi.

Balık tutmak için her zaman hedef 
balığınız ve bölgenize göre hazırlık 
yapacaksınız, kullanacağınız balık 

bulucunuza hakim olup malzemenize 
güveneceksiniz. Özellikle drifting 
yöntemiyle tuna avcılığı yapıyorsanız, 
A’dan Z’ye eksiksiz ve sabırlı olmalısınız. 
Tüm gün boyunca beklediğiniz vuruşu 
aldığınızda aklınızda takımınızla ilgili en 
küçük soru işareti olmamalı yoksa balığı 
kaybedersiniz.

Canlı yem ve drifting yöntemi en çok 
tercih ettiğim yöntemler yılda yaklaşık 
10 ila 20 arası bluefin yakalıyorum 
Paskalya’da ailem için bir adet balık 
alırım, geri kalanların hepsini denize geri 
bırakıyorum.

Denizde kendileri ve tekneleriyle 
mümkün olduğunca vakit geçirip sabırlı 
ve hazır olsunlar. O vuruş geldiğinde 
kendilerinden ve takımlarından emin 
olduklarında bu işten daha fazla zevk 
alacaklardır.

Önümüzdeki sene turnuvayı şimdiden 
dört gözle bekliyoruz Atina’da sportif 
balıkçılığı seven tüm arkadaşlarımı davet 
ettim seneye daha fazla ekip geleceğini 
şimdiden söyleyebilirim.

Dory teknesi Avukat Erim Bener- 
Toplamda üçüncü

2013 model 14 metrelik Dory teknesi 
ile turnuvaya katıldık. Teknede 600 
beygirlik iki motor var. Bu Bodrum’da 
katıldığım dördüncü, toplamda ise 
yedinci turnuvam. 

Turnuvanın bizim için önemi Türk-
Yunan ekibi olarak katılmamızdı. Kos 
Adası’ndan Vissarion Balalis ve Alex 
Menache ile birlikte Erim Bener, Temel 
Şolta, Emre Bilgin ve Altuğ Yaka ile 
turnuvaya katıldık. Yarışma sahası olan 
Gökova Körfezi’nde genelde küçük balık 
oynakları vardı. Turnuvanın ilk günü 
balık yakalayamadık ama ikinci günü 
ekibimize üçüncülük getiren albacore 
cinsi bir orkinos yakaladık. Bodrum 
Turnuvası’na seneye de katılmayı 
düşünüyoruz.

Balığınız bol, pruvanız neta olsun. 
Rastgele.


