editör

Merhaba.

Zaman su gibi akıp gidiyor ve işte üçüncü sayımızla
yine sizlerle beraberiz. İlk iki sayımıza göstermiş
olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkür eder,
önerilerinizi heyecanla beklediğimizi hatırlatmak
isteriz.
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde bireysel ya da
toplu deniz taşımacılığında çok geride olduğumuzu
zaten biliyoruz; ancak özellikle İstanbul’da durum
oldukça ilginç bir noktada. Tekne almak isteyen pek
çok kişi “Nereye bağlayacağım?” sorusuna takılıp
kalıyor. Bir yerde haklılar. Marinalar 4-5 metre
teknelere yer vermek istemiyor ya da istedikleri
ücretler bu boy tekneler için çok pahalı oluyor. Alternatif alanlar balıkçı barınakları. Güvendiğiniz,
korunaklı barınakları oldukça hesaplı fiyatlara
değerlendirebilirsiniz; ancak, bu hobinin yurt
dışındaki örnekleri farklı çözümler kullanıyor. Römork
çekme kapasitesine ve donanımına sahip araçlarla
teknelerini suya atıp, gün sonunda tekrar yükleyerek
evlerine dönüyorlar. Bu sistem bizde de uygulanabilir. Otopark mutlaka bulunur; ancak asıl sorun başka.
Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız aracınızla teknenizi
suya atabileceğiniz bağımsız yerler yok. Bu iş için
suyun içine kadar giren beton rampalar gerekiyor ve
bunlara sahip olan 3-5 yer de her zaman kullanıma
izin vermiyor.
Bence her iki problemin çözümü de İSPARK
Teknepark projesinin yaygınlaşmasında yatıyor.
İstinye’de yapılan Teknepark, büyük teknelere
başarıyla ev sahipliği yapıyor. Küçük tekneler için
farklı lokasyonlarda oluşturulacak bol miktarda
Teknepark deniz kullanımını mutlaka arttıracaktır.
Üstelik yine Teknepark bölgelerinde küçük teknelerin üst üstüste dizilebileceği korunaklı raflar
oluşturulabilir. Ayrıca bu Teknepark’larda suya tekne
atmak için alanlar yapılırsa üç çözümü bir arada
barındıran başarılı projeler haline gelirler.
Problem belli, bakalım çözüm adımları ne zaman
atılacak?
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YERLİ üretici Safter Marine, düşük bütçeli küçük
tekne arayanlar için yarım kamaralı 500 Cabin
modeliyle ilk tercihler arasında yerini alıyor.
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SEA-DOO Spark deniz
motosikletleri, 5000 Euro’dan
başlayan fiyatlarla bu yaz
kendinize verebileceğiniz en
güzel hediye.
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YENİLİK

Jet Capsule

LÜKS bir yata harcayacak milyonlarca doları
olmayanlar için işte çözüm. İtalyan tasarım firması
Lazzarini İDesign, kapsül şeklinde minyatür ama diğer
yandan da gösterişli yatlarda bulabileceğiniz lüksü
içinde bulunduran bir yat yarattı.
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YENİLİK // JET CAPSULE

Yazı: Kanat Kale
Fotoğraflar: Jet Capsule Media

Capsule
Lüks bir yata harcayacak milyonlarca doları
olmayanlar için işte çözüm. İtalyan tasarım
firması Lazzarini İDesign, kapsül şeklinde
minyatür ama diğer yandan da gösterişli
yatlarda bulabileceğiniz lüksü içinde
bulunduran bir yat yarattı.
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YENİLİK // JET CAPSULE

Yazı: Kanat Kale
Fotoğraflar: Jet Capsule Media

25 feet uzunluğunda ve 11 feet genişliğinde olan
Jet Capsule, 8 yolcuyu rahatça barındırırken tik zemin kaplama, banyo
ve yatak odasına dönüşebilme özelliklerini sunuyor.

L

üks bir yata harcayacak milyonlarca
doları olmayanlar için işte çözüm. İtalyan tasarım firması Lazzarini Design,
kapsül şeklinde minyatür ama diğer
yandan da gösterişli yatlarda bulabileceğiniz lüksü içinde bulunduran bir yat yarattı.
25 feet uzunluğunda ve 11 feet genişliğinde
olan Jet Capsule, 8 yolcuyu rahatça barındırırken tik zemin kaplama, banyo ve yatak
10
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YENİLİK // JET CAPSULE

Yazı: Kanat Kale
Fotoğraflar: Jet Capsule Media

Gücünü 300 HP’lik Hamilton Su Jeti motorundan alan mini
yat, 25 deniz mili hıza kadar çıkabiliyor.
odasına dönüşebilme
özelliklerini sunuyor.
Opsiyonel olarak mutfak bölümü de eklenebiliyor.

12

Gücünü 300 HP’lik Hamilton Su Jeti motorundan alan mini yat, 25
deniz mili hıza kadar
çıkabiliyor.

Lazzarini’ye göre mini
yatın yaratılma amacı
bir yandan bir bot gibi
kolay manevra
edilebilmesi, diğer
yandan da arkadaşlar
ile gece eğlencesine
denize çıkıp birkaç
kadehin keyfine varabilecek kadar alan
sunabilmesi.

13

YENİLİK // JET CAPSULE

Yazı: Kanat Kale
Fotoğraflar: Jet Capsule Media

Lazzarini’ye göre mini yatın yaratılma amacı bir yandan bir bot gibi kolay manevra edilebilmesi, diğer yandan
da arkadaşlar ile gece eğlencesine denize çıkıp birkaç kadehin keyfine varabilecek kadar alan sunabilmesi.
Jet Capsule farklı amaçlar için
de kullanılabiliyor. Taxi, vip
transfer, askeri araç, ambulans, dalış teknesi ve deniz
polisi bunlardan bazıları.
Lazzarini’nin fütüristik mini
yatının başlangıç fiyatı
250.000 USD.

14

TANITIM // Safter 500 Cabin

Yazı: Mehmet Erel
Fotoğraflar: Mete Özhersek

Safter 500
Cabin

Hesaplı Keyif
Yerli üretici Safter Marine,
düşük bütçeli küçük tekne
arayanlar için yarım kamaralı
500 Cabin modeliyle ilk
tercihler arasında yerini alıyor.
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TANITIM // Safter 500 Cabin

Yazı: Mehmet Erel
Fotoğraflar: Mete Özhersek

H

er tarafı denizlerle
çevrili olan ülkemizde maalesef
denizi yeteri kadar
kullanamıyoruz. Özellikle konu
İstanbul olunca bu tanım, denizi neredeyse hiç kullanmıyoruz haline geliyor. Aslında her
bütçeye göre tekne bulmak
mümkün ve teknenin boyutları yaşanacak keyifle orantılı
değil. Küçük ya da büyük her
tekne size keyif verebilir. Eğer
siz de denizin nimetlerinden
faydalanmak istiyor, ara sıra
balığa çıkayım, adalara uzanayım, ailem ve arkadaşlarımla hoşça vakit geçireyim, biraz
da açıkta denize gireyim diyor
ve bunun için düşük bütçeli
küçük bir tekne düşünüyorsanız
bu yazıyı okumanızı özellikle
tavsiye ederiz.

18

Safter 500 Cabin, huzurlu ve dinlendirici gezileriniz için tasarlanmış.
İster aile, ister arkadaş grubu olsun, 5 kişinin rahatlıkla seyahat
edebileceği bir tekne. Klasik ve sade tasarımı küçük detaylarla süslenmiş.

19

TANITIM // Safter 500 Cabin

Yazı: Mehmet Erel
Fotoğraflar: Mete Özhersek

Baş kısmında yarım bir kabin, kıçta oldukça geniş
bir oturma alanı bulunuyor. Kıyafet değişimi ya da çocukların
uyutulması için yeterli alan sunan kabin, aynı zamanda
minder altı manuel tuvaleti de barındırıyor.

Safter 500 Cabin, huzurlu
ve dinlendirici gezileriniz
için tasarlanmış. İster aile,
ister arkadaş grubu olsun,
5 kişinin rahatlıkla seyahat
edebileceği bir tekne. Klasik
ve sade tasarımı küçük detaylarla süslenmiş.
Baş kısmında yarım bir kabin, kıçta oldukça geniş bir
oturma alanı bulunuyor. Kıyafet değişimi ya da çocukların
uyutulması için yeterli alan
sunan kabin, aynı zamanda
minder altı manuel tuvaleti
de barındırıyor. Kabinin koyu
renkli yan camlarında bulunan lumbozlar hava akışına
yardımcı oluyor. Teknede 3
adet kapaklı dolap, 2 adet
de livar bulunuyor.

20
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TANITIM // Safter 500 Cabin

Yazı: Mehmet Erel
Fotoğraflar: Mete Özhersek

Zirvedekilerin en baskın karakteri olan güç ve
performansın adı Powershore Abarth SP.
Christian Grande’nin tasarım stüdyosu DesignWorks
ve Fiat Centre for Style’ın ortak çalışması.

Safter 500 Cabin, ilk bakışta göze ufak görünse de 5,00 metre boyunda, 1,90 metre eninde ve
400 kg ağırlığında. Safter 500 Cabin’e minimum 25 HP ve maksimum 60 HP motor takılabiliyor.
Safter 500 Cabin’in kıç tarafında masa koymak için bir yuva
mevcut. Buraya takılan yuvarlak
masa sayesinde keyifli sohbetlerle geçecek uzun saatlerin kapısı
açılmış oluyor. Teknede 50 litre
temiz su tankı var ve arzu ederseniz kıçta bulunan duş sayesinde tuzlu sudan arınabilirsiniz.

22

Safter 500 Cabin, ilk bakışta
göze ufak görünse de 5,00
metre boyunda, 1,90 metre
eninde ve 400 kg
ağırlığında.
Safter 500 Cabin’e minimum
25 HP ve maksimum 60 HP
motor takılabiliyor; ancak üreti-

ci firma 60 HP Evinrude E-TEC
motoru tavsiye ediyor. 500
Cabin’in maksimum hızı ise 35
Knots.
Teknenin fiyatı motor gücü
ve donanım tercihlerine göre
35.000 TL ile 45.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Brig E580
TANITIM // BRIG E580

Eğlence Standart

Bot severlerin favorileri arasında ilk
sıralarda yer alan Brig, E580 modeliyle
adrenalin ve konforu bir arada sunuyor. Üstelik eğlence standart.
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TANITIM // BRIG E580

Büyük su deposu ile tatlı su duş imkânı, katlanılabilir merdiven sayesinde deniz ile bağlantısı çok rahat.
Minderleri ve güneşlenme alt taşıyıcı tahtası bir aile için harika bir yemek ziyafeti çekilmesine yardımcı oluyor.
Platform dâhil olmak üzere kendi uzunluğu boyunca kaymaz güvertesi olan Brig E580, paslanmaz çelik konsol koruyucusu
na sahip. Bimini güneşliği kullanımı için uygun olması, navigasyon ışıkları, anten için opsiyonel seçenekler sunuyor.

T

ürkiye’ye Burla Makine
tarafından ithal edilen
Brig ailesinin deniz severlere sunduğu, son
zamanlardaki en önemli ve deniz üzerinde adrenalimizi yükseltebilecek olan botu Brig E580
sayfalarımıza konuk oluyor. Brig
E580, yüksek manevra kabiliyeti ile deniz üzerinde dengeli
ama hareket halinde sizlerden
övgü alacak olan bir model.
Hassas kullanıma alışmış ve de26

niz üzerinde su sporlarının tadını
almış kullanıcılar için önemli bir
performansa sahip. Ayrıca su
üzerinde rahatlık isteyen bütün
ailelere gerekli olan güvenlik ve
konfor için ihtiyaç duyulan her
aksam ile donatılmış.
Büyük su deposu ile tatlı su duş
imkânı, katlanılabilir merdiven
sayesinde deniz ile bağlantısı
çok rahat. Minderleri ve güneşlenme alt taşıyıcı tahtası bir aile

için harika bir yemek ziyafeti
çekilmesine yardımcı oluyor. Geniş kokpiti ve omurgası boyunca
birçok dolap mevcut.
Platform dâhil olmak üzere
kendi uzunluğu boyunca kaymaz güvertesi olan Brig E580,
paslanmaz çelik konsol koruyucusuna sahip. Bimini güneşliği
kullanımı için uygun olması,
navigasyon ışıkları, anten için
opsiyonel seçenekler sunuyor.
27

TANITIM // BRIG E580
Deniz üzerinde su sporları için
özel olarak tasarlanmış yapısı
ile keyfinizi katlıyor.
Brig E580, 5,80 metre boyunda olup genişliğinin 2,40
metre olması bot içinde rahat
hareket imkânı sağlamakta. 10

28

kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip. Şişirilebilmesi için 5
adet hava bölmesi bulunmakta.
Brig E580 botun boş ağırlığı
yaklaşık 415 kg ve toplam
taşıma kapasitesi 1270 kg
civarında.
Brig E580 için 115 HP Yama-

ha motor tavsiye ediliyor; ancak arzu ederseniz 135 HP’ye
kadar motor takabilirsiniz. Tercih edeceğiniz motor maximum
220 kg ağırlığında ve uzun
şaft olmalı. Ayrıca 98 litrelik yakıt deposu kullanıcı için büyük
avantaj.

29

TANITIM // SEADOO SPARK

Seadoo
Spark

Hafif, Ekonomik, Renkli Ve Pratik

Sea-Doo Spark deniz motosikletleri, 5000
Euro’dan başlayan fiyatlarla bu yaz kendinize verebileceğiniz en güzel hediye.
30
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TANITIM // SEADOO SPARK

T

atil sezonu tüm hızıyla
akıp giderken yenilikçi
Spark serisi ailemizin
yeni üyesi olmaya hazır.
Mevcut Jetskilerin büyük boyutları
ve ağırlıkları hem serilikte hem
taşımada hem de yakıt tüketiminde zorlayıcı olmaya başladı. İşte
tam bu noktada Seadoo, Spark
ile tüketicinin yardımına koşuyor.
Türkçe’de ateşlemek anlamına
gelen Spark, dünyanın en hafif
jet olma özelliğini barındırırken
fiyat, ağırlık ve yakıt tüketimini
yarı yarıya düşürüyor.

Deniz motosikleti piyasasında yeni bir çığır açan ve sektörde ateşleme etkisi
yaratan Spark serisinin AR GE, tasarım ve üretim çalışmaları BRP tarafından tam
altı yılda geliştirildi. Fiyat/kalite dengesi piyasada rakipsiz olarak tanımlanıyor.

Deniz motosikleti piyasasında
yeni bir çığır açan ve sektörde
ateşleme etkisi yaratan Spark serisinin AR-GE, tasarım ve üretim
çalışmaları BRP tarafından tam
altı yılda geliştirildi. Fiyat-kalite
dengesi piyasada rakipsiz olarak tanımlanıyor. Yüzde 45 daha
hafif, yüzde 50 ağırlık güç oranı
ve yüzde 40 daha uygun fiyat
ile satışa sunuluyor. Yüzde 35
daha az yakıt tüketimi sayesinde
kullanımda da ekonomi sağlıyor.
Erişilebilir lüks olarak tanımlanan
Sea-Doo Spark, endüstrinin en
az yakıt tüketen motoru olarak
tanımlanıyor.

32
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TANITIM // SEADOO SPARK

Seadoo Spark’ın 2 kişilik versiyonunda Rotax 900 ACE ve 3 kişilik versiyonunda Rotax 900 HO ACE motorlar
kullanılıyor. 900 HO motorlar, IBR adı verilen akıllı fren sistemi ile birlikte geliyor.
Seadoo Spark’ın 2 kişilik versiyonunda Rotax 900 ACE ve
3 kişilik versiyonunda Rotax
900 HO ACE motorlar kullanılıyor. 900 HO motorlar, IBR
adı verilen akıllı fren sistemi
ile birlikte geliyor. Bu sistemde frene bastığınızda jet, ters
akım yaratarak durma mesafesini oldukça kısaltıyor.
900cc, 4 zamanlı, 3 silindir,
4 subab, silindir başına özel
yakıt kalibrasyonu özelliklerine sahip Sea-Doo Spark serisi
5 renk olarak üretildi. Neon
renklerin kullanıldığı serinin
tasarımı hem modaya uygun
34

hem de oldukça eğlenceli.
Aynı zamanda Spark’ın 2 ve
3 kişilik versiyonları mevcut.
Ülkemize Depar Motor tarafından ithal edilen Seadoo
Spark, dünyada 100’den
fazla ülkede, 4.200 bayi ve
distribütörü, toplam 168.000
çalışanı ile uçak, tren vagonu, deniz motoru, deniz
motosikleti, motosiklet, ATV,
UTV ve kar motosikleti gibi
eğlence araçlarının yaratıcısı,
efsane şirket BRP(Bombardier
Recreational Products) tarafından üretiliyor.

TANITIM// VanDutch 55 Yazı: Kanat Kale

Tekne tasarımları her geçen gün daha da
ilginçleşmeye başlıyor. Moda, hayatımızın her
alanında karşımıza çıkıyor. İşte bu özel teknelerden
birisi olan VanDutch 55, çarpıcı tasarımı ve
yüksek prestij vurgusuyla dikkat çekiyor.
36

VanDutchVanDutch55Stili
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TANITIM// VanDutch 55 Yazı: Kanat Kale

Saygın International Super Yachts Society için bol ödüllü VanDutch
tasarımcısı Frank Mulder’in yeri ayrı. 2013 yılında World Yacht Trophies
VanDutch 55 modelini 24 metre altında en iyi tasarım ödülü ile onurlandıra
rak VanDutch’ın yat endüstrisine stilini kabul ettirdiğini kanıtlamış.

V

anDutch teknelerini
diğer teknelerden ayıran en önemli özellik
su altında kalan bölümün yapısı ve olağanüstü konforu.
Saygın International Super Yachts
Society için bol ödüllü VanDutch
tasarımcısı Frank Mulder’in yeri
ayrı. 2013 yılında World Yacht
38

Trophies VanDutch 55 modelini 24 metre altında en iyi tasarım ödülü ile onurlandırarak
VanDutch’ın yat endüstrisine stilini
kabul ettirdiğini kanıtlamış.
VanDutch 55, özel yat performansını ödüllü tasarım ile birleştirir. Yüksek kalite ve uzun ömürlü

39

TANITIM// VanDutch 55 Yazı: Kanat Kale

VanDutch 55, özel yat performansını ödüllü tasarım ile
birleştirir. Yüksek kalite ve uzun ömürlü olabilmesi
için yapım aşamasında Corian (doğal mineraller ile saf akrilik
polimerinin üstün bir birleşimi) kullanılmakta.

40

olabilmesi için yapım aşamasında
Corian (doğal mineraller ile saf akrilik
polimerinin üstün bir birleşimi) kullanılmakta. Kokpit bölümü son derece şık ve
davetkâr olarak tasarlanmış. Güvertede
tik kompositi Esthec kullanılarak hem
farklı renk alternatifleri sunulmuş hem de
tik malzemenin bakım problemleri ortadan kaldırılmış.

41

TANITIM// VanDutch 55 Yazı: Kanat Kale

Uzunluğunun kazandırdığı avantajı ile VanDutch 55 daha fazla
güneşlenme alanı, daha fazla yemek yeme alanı sunarken VanDutch,
konforu yaşayabilmeniz için elektrikli bimini hizmetinize sunmuş.

42

VanDutch 55, VanDutch 40
modelinin siluetini andırmakta. Uzunluğunun kazandırdığı
avantajı ile VanDutch 55
daha fazla güneşlenme alanı,
daha fazla yemek yeme alanı
sunarken VanDutch, konforu

yaşayabilmeniz için elektrikli
bimini hizmetinize sunmuş.
15,4 metre uzunluğundaki VanDutch 55’te sarsıntı
ve motor sesi dertleri yok.
2x900 HP içten motorları ile

43

TANITIM// VanDutch 55 Yazı: Kanat Kale

38 Knots hıza ulaşabilen VanDutch 55, sessiz bir şekilde
pürüzsüz bir gezi vaat ediyor.
Motorun gücü neredeyse yatay açı ile tasarlanan tüneller
vasıtası ile en yüksek kalitede
imal edilen pervane şaftına
aktarılıyor. 2500 litre yakıt
deposu ile kesintisiz yolculuklara davetiye çıkartan VanDutch
55’te oto pilot ve navigasyon
sistemleri ile stressiz sürüşler
sizleri bekliyor.

2500 litre yakıt deposu ile kesintisiz yolculuklara davetiye çıkartan VanDutch 55’te
oto pilot ve navigasyon sistemleri ile stressiz sürüşler sizleri bekliyor.

240 sundeck, standardında
260 beygir MerCruiser motor ile
güçlendirilmiş. Tercihe göre motor gücü
300 beygire de yükseltilebilir.
44
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TANITIM // Finnmaster 68 DC

Finnmaster
Eğlenceye Davet

68 DC

Finnmaster 68 DC, su sporları ve
denizde zaman geçirmeyi sevenler için
dıştan takma motorlu tekneler arasında
iyi bir alternatif oluşturuyor.
46
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TANITIM // Finnmaster 68 DC
TEKNİK TABLO
Boy			: 6,80 M
Yükseklik		

: 2,41 M

Bu hızlı ve çevik tekne, eğlenmek için birçok olanak sunuyor. Bu teknenin
standart temel donanımları, herhangi bir teknenin standartlarına göre
daha yüksektir. Bu konforlu donanımı sayesinde sadece kısa mesafeli eğlence için değil aynı zamanda uzun yolculuklar için de uygun koşullar sağlayabiliyor.

Draft			: 1,05 M
Ağırlık		 : 1,360 Kg
Motor Gücü

: 150-250 Hp

Kapasite		

: 7 Kişi

Kategori		

:C

Deadrise Açısı : 18º

T

ürkiye’de Burla Marine tarafından
ithal edilen Finnmaster’ın 68 DC modeli, spor ve şık tasarımın keyifli birleşimini temsil ediyor. 6,80 metre uzunluğa ve 2,41 metre yüksekliğe sahip. 7 kişi
için planlanan Finnmaster 68 DC’de 150 HP
ile 250 HP arasında dıştan takma motorlar
tercih edilebiliyor.
Bu hızlı ve çevik tekne, eğlenmek için birçok
olanak sunuyor. Bu teknenin standart temel
donanımları, herhangi bir teknenin standartlarına göre daha yüksektir. Bu konforlu donanımı sayesinde sadece kısa mesafeli eğlence
için değil aynı zamanda uzun yolculuklar için
de uygun koşullar sağlayabiliyor. Finnmaster
68 DC’de iki yetişkin ve bir çocuğun uyuyabilmesi için zarif tasarımlı, aydınlık ve ferah
bir kabin bulunuyor.
Finnmaster 68 DC’de 220 litre dâhili yakıt
tankı, SeaStar hidrolik direksiyon, 1 adet
cam silecek, pusula, trim ayar plakaları, navigasyon ışıkları, 12 V çıkış gücü, yangın söndürücü, sintine pompası, tente (Canopy) ve
tente bagajı standart olarak sunuluyor.
48

49

TANITIM // Finnmaster 68 DC

Finnmaster 68 DC’de 220 litre dâhili
yakıt tankı, SeaStar hidrolik direksiyon, 1 adet
cam silecek, pusula, trim ayar
plakaları, navigasyon ışıkları, 12 V çıkış gücü,
yangın söndürücü, sintine pompası, tente
(Canopy) ve tente bagajı standart olarak sunuluyor.

50
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Finnmaster 68 DC’de iki yetişkin ve bir çocuğun uyuyabilmesi için zarif tasarımlı, aydınlık ve ferah bir kabin bulunuyor.
Eğer arzu ederseniz çapa burun makarası, kimyasal tuvalet,
27 litre kapasiteli deniz suyu
ile beslenen tuvalet, ön güverte
heç kapağı, sarı/beyaz gövde
rengi (kahverengi minder ve
tente dâhil), kokpit oturma gru52

bu örtüsü, gökyüzünü görebilme imkânı veren güverte heçi,
Wallas marka ısıtıcısını ektra
donanım olarak tercih edebiliyorsunuz.
Tüm bunlara ilave olarak Kon-

for Ekipmanı adıyla tanımlanan
bir ek donanım daha mevcut.
Bu donanımda da Wallas 800
marka ocak, buzdolabı, kokpit
masası, Radyo + CD çalar, çift
akü sistemi, iskele tarafı silecek
alabiliyorsunuz.
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TANITIM // Azzurro ZR

Azzurro
ZR

Girişimci İlker Özmen, Offshore yarışlarında kazandığı
tecrübe ile Azzurro ZR için temel oluşturmuş.
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Azzurro ile Boat Show’a katıldıktan sonra ABD, İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Birleşik
Arap Emirlikleri ve Belçika ile satış sözleşmesi imzalayarak dünyaya açılmış.

i

talyanca’da mavi anlamına
gelen Azzurro markasının
yaratısıcı ve baş tasarımcısı
İlker Özmen, 2004 yılında katıldığı Türkiye Offshore
Şampiyonası’nda toplamda 110
start alarak katamaran sürat
tekneleri konusunda oldukça
önemli bir deneyim elde etmiş.
Türkiye’de aldığı iç mimarlık lisansının ardından rotayı İtalya’ya
çevirmiş ve orada Yat Tasarımı
alanında yüksek lisans yapmış.
Azzurro ile Boat Show’a katıldıktan sonra ABD, İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Belçika ile satış
sözleşmesi imzalayarak dünyaya
açılmış.
Azzurro ZR sadece özel siparişle kişiye özel üretiliyor. 6 ayrı
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TEKNİK TABLO
Marka		 : Azzurro
Yıl			: 2014
Gövde		 : Kompozit
Boy (mt)		

: 10.5

Genişlik (mt)

: 2.70

Motor 		

: Evinrude

Motor Sayısı

:1

Motor (HP)

: 250

Yakıt Cinsi

: Benzin

Maks. Hız		

: 80 (Knot)
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Şirket; tekneleri teslim alanların “hız tutkusu olan bilinçli
kullanıcılar” olmaları konusunda da özel bir
hassasiyete sahip. Ayrıca daha önce bu tip tekneleri kullanmamış
kişilere kısa ve birebir eğitim programı sunuyor.
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Azzurro ZR sadece özel siparişle kişiye özel üretiliyor. 6 ayrı dış renk alternatifi ile tercih edilebiliyor.
İç döşemeler ve aksesuarlar ise müşterinin seçtiği dış renge göre uygun alternatiflerle belirleniyor.

dış renk alternatifi ile tercih
edilebiliyor. İç döşemeler
ve aksesuarlar ise müşterinin seçtiği dış renge göre
uygun alternatiflerle belirleniyor. Bir teknenin baştan
sona üretim ve teslimat
süreci yaklaşık 3 aylık bir
zaman dilimine yayılıyor.
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10.5 metre uzunluğu ve
2.70 metre genişliği ile kompozit malzemeden üretilen
Azzurro ZR’nin gövdesi 5 yıl
kırılmazlık garantisine sahip.
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Teknede dünyanın en çevreci dıştan takma deniz motorları arasında bulunan Evinrude E TEC tercih
ediliyor. 250 HP gücündeki bu motor 10 metrelik Azzurro’yu 90 milden fazla hıza çıkartmayı başarıyor.
Teknede dünyanın en çevreci
dıştan takma deniz motorları arasında bulunan Evinrude
E-TEC tercih ediliyor. 250 HP
gücündeki bu motor 10 metrelik Azzurro’yu 90 milden fazla
hıza çıkartmayı başarıyor. Üstelik bu motor, bir saatlik tam gaz
çalışma sonrasında sadece 80
litre benzin tüketiyor.
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Şirket; tekneleri teslim alanların
“hız tutkusu olan bilinçli kullanıcılar” olmaları konusunda
da özel bir hassasiyete sahip.
Ayrıca daha önce bu tip tekneleri kullanmamış kişilere kısa ve
birebir eğitim programı sunuyor.
Azzurro ZR’nin ortalama satış
fiyatı ise 100.000 Euro.

GEveze
VE DENİZ

Belki bazılarınıza garip gelmiştir “Adamın koca kotrası var,
3 kuruş uçak parası batıyor.” diye düşünmüşsünüzdür. Biz 3 ortak Jalepeno’yu
aldığımızda orta halli bir otomobil parası ile aldık. Bunu da 3’e böldük.
Yani her tekne sahibi “kalantor”, “kompedan” değildir.

Yaşasın Marinamız Kapanıyor
A
slında kapanıyor demek yanlış. 1 Mart
2015 itibari ile 2 seneye yakın süre yenilenmek ve büyütülmek amacı ile tadilata giriyor. Açıkçası teknesi benim gibi
Setur Kalamış ve Fenerbahçe olanlar kara kara
düşünüyorlar. Bir taraftan marinamızın yenilenmesine çok seviniyorum, gerçekten ihtiyaç vardı; ancak
diğer taraftan kimi tekne sahipleri teknelerine Ataköy ve Pendik’teki marinalarda yer ararken kimileri
de teknelerini güney illerindeki marinalara götürme
hazırlıklarına başladı. Haydi masrafı bir kenara
koyalım; zahmeti, organizasyonu insanı yoruyor.
Kalamış’ta marinaya çok yakın mesafede yaşayan biri olarak bir adım uzağımda olan Jalapeno,
şimdi uçaktan inip taksiye binip ulaşabileceğim
bir konuma gidecek. Bunu sakın şımarıklık olarak

algılamayın. Ne olacak bin git demeyin. Hem
çok pahalı bir yöntem hem de deniz bir yaşam
biçimi. Bazen sadece kafamı dinlemek için bile
Jalepeno’ya binip 30 dk dere ağzında dolaşıp
eve döndüğümü çok bilirim(her ne kadar leş koksa
da). Allah bütün tekne sahiplerine kolaylık versin.

Belki bazılarınıza garip gelmiştir “Adamın koca
kotrası var, 3 kuruş uçak parası batıyor.” diye düşünmüşsünüzdür. Biz 3 ortak Jalepeno’yu aldığımızda orta halli bir otomobil parası ile aldık. Bunu
da 3’e böldük. Yani her tekne sahibi “kalantor”,
“kompedan” değildir. Çoğumuz dişimizden tırnağımızdan arttırdığımızı harcarız. O yüzden çoğumuz
tamirden de boyadan da anlarız(Ben hiç anlamam.).

Bizler, denizde vakitlerini geçirenler, yaşlanmadan Bodrum’a yerleşenler gibiyiz. Çevremizden
abi ne gereği var çok masraf ya da valla tekneye
vereceğin parayla arabanın markasını yükseltebilirdin lafları gelirken bizler denizin, İstanbul’un,
Marmara’nın keyfini çıkartmaya çalışıyoruz; çünkü
biliyoruz ki deniz vazgeçilmez bir tutkudur ve bu
tutkuyu şimdi yaşamaya başlayamazsak yaşlanınca uzaktan seyretmeye devam edeceğiz; aynı,
emekli olunca asla yerleşilemeyen güney kasabaları gibi. İnsan eli ayağı tutuyorken yapmalı ne
yapacaksa; ama insanoğlu garip canlı, ne kadar
yaşayacağını bilmemesine rağmen gelecek planı
yapar ve planlarını uygulamak için yırtınır durur ya
da her şeyi emekliliğe erteler; ama o gün geldiğinde siyatik yüzünden vazgeçmek zorunda kalır.
Eflatun’a iki soru sormuşlar;
l Birincisi; İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki
davranışı nedir?
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Eflatun tek tek sıralamış;
-Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler.
-Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler; ama sağlıklarını geri almak için de para öderler.
-Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar.
Sonuçta, ne bugünü ne yarını yaşarlar.
-Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar; ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.
Sıra gelmiş ikinci soruya;
Peki sen ne öneriyorsun?
Bilge yine sıralamış;
-Kimseye kendinizi “sevdirmeye” kalkmayın!
-Yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi “sevilmeye” bırakmaktır.
-Önemli olan; hayatta “en çok şeye sahip olmak”
değil “en az şey”e ihtiyaç duymaktır!
l

Sevgi ile Geveze
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Yazı: Kanat Kale

Sacs Powershore
Abarth Sp
Sudaki Abarth

RIP uzmanı Sacs’ın ilk olarak 2009 yılında duyurduğu özel
projesi Powershore Abarth SP, hem etkileyici tasarımı hem de
3x350 HP Yamaha motorları sayesinde ürettiği muazzam
güçle deniz tutkunlarının hafızalarına kazındı.
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Yazı: Kanat Kale

O

tomobil ve Marin
üreticiler arasında
zaman zaman
ortak üretimler söz
konusu oluyor. Sacs bu konuda önde gelenlerden. Fiat’ın
performans ürünlerini simgeleyen Abarth bu RIP’de hayat
bulmuş. Beyaz, siyah ve kırmızının uyumu çok başarılı. Yarış
otomobillerindeki Roll Cage’i
simgeleyen borulardan oluşan
kısmî kafes, ralli ruhuna atıfta
bulunuyor.

Fiat’ın performans ürünlerini simgeleyen
Abarth bu RIP’de hayat bulmuş. Beyaz,
siyah ve kırmızının uyumu çok başarılı. Yarış
otomobillerindeki Roll Cage’i
simgeleyen borulardan oluşan
kısmî kafes, ralli ruhuna atıfta bulunuyor.
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Zirvedekilerin en baskın karakteri olan güç ve performansın
adı Powershore Abarth SP.
Christian Grande’nin tasarım
stüdyosu DesignWorks ve Fiat
Centre for Style’ın ortak çalışması. Üç adet V8 350 HP
gücündeki Yamaha motoru ile
mükemmel bir ivmelenmeye
sahip.
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Yazı: Kanat Kale

Zirvedekilerin en baskın karakteri olan güç ve
performansın adı Powershore Abarth SP.
Christian Grande’nin tasarım stüdyosu DesignWorks
ve Fiat Centre for Style’ın ortak çalışması.

Daha geniş bir alan sağlamak adına
yeni 240 Sundeck modelinde kokpit
genişletilmiş. Sancak tarafta bulunan
basamaklarla kokpite giriş sağlanmış.

Sacs Powershore Abarth SP 12,8 metre uzunluğa ve 3,60 metre genişliğe sahip. 2x480 litre yakıt tankı ve
120 litre su tankı kapasitesi bulunuyor. Bir master kabin ve açık banyo yolculukların keyfini katlıyor.
Sacs Powershore Abarth SP
12,8 metre uzunluğa ve 3,60
metre genişliğe sahip. 2x480
litre yakıt tankı ve 120 litre
su tankı kapasitesi bulunuyor.
Bir master kabin ve açık ban72

yo yolculukların keyfini katlıyor. Abarth’ın öncülüğünde
SACS’ın üretim becerisi ve
Yamaha’nın yüksek performansı Powershore SP’de buluşmuş.
Hidrodinamik çizgilerin has-

saslığı, titiz materyal seçimi
ve kusursuz tasarım süreci ve
sonuç, bir yarış otomobilinin
heyecanını güvenlik ve stilden
vazgeçmeden su üstünde yaşama ayrıcalığı.
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ÖZAy
Çağımnı

Aslında şu, eğer şartlar mümkünse camadan öncesi ilk yapacağınız şey faça yelkenler
başlamalı. Nedir bu faça yelken? Tramola atmak; ama Cenova’yı boşlamamak. Yani
Cenova’nın karşı tarafa geçmesine izin vermemek. Bu sırada ana yelkeni tamamen
boşlayarak rüzgâr altına tamamen bırakmak. Bütün bunları yaparken de dümeni acele
etmeden tekneyi rüzgâr üstüne döndürecek şekilde alabanda etmek.

Denizde Güvenlik–2
U
marım geçen bir ayda açmadan
vurmak durumunda kalmamışsınızdır.

Denizde güvenlik konusuna biraz
daha girelim istiyorum. Güvenlik denen konu
aslında, sanıldığının aksine denizde değil karada başlar. Öncelikle donanımınızın denize
çıkmadan önce gözden geçirilmesi, yenilenmesi ve kesinlikle ve kesinlikle donatılması gerekir. Eğer denizde şartlar olumsuzlaştığında
donanımınızı kontrol etmek aklınıza geliyorsa
çok geç kalmışsınızdır; çünkü bu andan itibaren çok ciddi problemleriniz var demektir.
Probleminiz aslında sandığınızdan da fazla;
çünkü artık acele etmelisiniz.
Acele işe de şeytan karışır demiş büyüklerimiz. Yani acele ettikçe riskleriniz artacak. En
önemli konu çıplak el ve ayaklar. Zaten denize ayağınızda ayakkabı olmadan çıkmadığınız düşünülürse ayakkabı durumu cepte.
Ama ellerinizde mutlaka eldivenleriniz olmalı.
Önce kendiniz için sonra da yanınızdaki
misafirleriniz için kişisel güvenlik donanımını
kullanmaya başlamalısınız. İş şimdi emir cümlelerinin zamanı. Rica etmek zaman kaybı ve
tercihe bırakmak gibi bir anlama gelir ki bu,
şu anda en istemediğiniz şey.
Her şeyin bir sırası var ve siz aslında bu sırayı orada düşünerek zaman kaybetmemelisiniz. Bunun tek bir yolu var. O da daha önce
bu gibi durumlar için tekrar tekrar pratikler
yapmak.
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İlk işiniz can yeleklerini giymek ve giydirmek.
Sonra havanın şiddetine göre Harness’aları
takmak ve kendinizi tekneye bağlamak. Bu
can sıkıcı gibi görünse de son derece yararlı
bir hareket. Sonra da camadanları vurmak.
Camadanın nasıl vurulacağını geçen hafta
konuşmuştuk.
Şimdi ise faça yelken nedir ve nasıl yapılır
anlatayım.
Aslında şu, eğer şartlar mümkünse camadan
öncesi ilk yapacağınız şey faça yelkenler
başlamalı. Nedir bu faça yelken? Tramola
atmak; ama Cenova’yı boşlamamak. Yani
Cenova’nın karşı tarafa geçmesine izin vermemek. Bu sırada ana yelkeni tamamen
boşlayarak rüzgâr altına tamamen bırakmak.
Bütün bunları yaparken de dümeni acele
etmeden tekneyi rüzgâr üstüne döndürecek
şekilde alabanda etmek. Bu sırada tekne
kısa bir süreliğine fazla yatacaktır. Buna
dikkat etmek gerekir. Faça yelken yaptığınızda oluşan durum şudur; tekne kafasını rüzgâr
yüzünden açmak isterken oluşan hareketle
dümenin, teknenin kafasını rüzgâr üstüne
çevirme çabası. Biri açmaya çalışırken diğeri
orsalamaya çalışır, tekne bu iki güç arasında
paralize olur ve apazda dinlenmeye geçer;
ama unutmayın bunların hepsini önce pratik
etmek lâzım.
İyi seyirler.
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HAKAN
KIZILDAĞ

KARAKUVU (BÖLÜM 2)
Geçen ay başladığımız fotoğraf sanatçısı Hakan Kızıldağ ve eski dostu Selahattin Aydın’ın yelkenli
sahibi olma macerasının ikinci bölümü ile devam ediyoruz….

E

ve dönüyorum, uyku
yok . Çok yorgunum;
ama uyuyamıyorum.
Ertesi gün teknede
yapılacak ilk işleri bir kâğıda
yazmaya başlıyorum.
1. Temizlik
2. Değerlendirme (ne atılacak
ne atılmayacak)
3. Duvarlar sökülecek.
4. Selahattin’in listesi ile birleştirilecek.
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Malzemeleri tamamlayınca
2 gün içinde soluğu tekrar
teknenin yanında alıyoruz.
50 liraya zımpara makinesi,
birçok kalınlıkta zımparalar,
evdeki takımların hepsi, tabi
selo the screwdriver’ın evindeki her şey ile bir station
wagon dolusu araç gereç. İlk
iş temizlik, başlıyoruz; ancak
bitmiyor. 3 gün temizlik yapıp
1 gün dinleniyoruz.

Motoru sökmeye gerek yok, zaten
sökülüp parçalanıp teknenin içine
atılmış; hatta bazı parçaları da
yok. Bazen birimiz başaltından
koşarak gelip “Bak ne buldum
olum.” diyor. Hop mazot pompasının kafası gelmiş; ama kendi
yok. Olsun en azından ne tür bir
pompa aradığımızı bilebileceğiz.
Tekne tamirimiz dedektifliğe dönüşüp sohbetler bu Puzzle’ın bize
koymayacağı yönünde sonlanıyor.
Hafta ortası birimiz işteyken diğeri
boş günlerinde teknede tek elin
yapabileceği işleri yapıyor.
Zımpara çok önemli bir husus,
yılların tozu pisliği katmanlar oluşturmuş.
Bir şeyleri zımparalamak “zamanda geri gitmek” midir?
Zımparaladıkça toz, yağ, vernik
katmanlarını aşıp ağaca ulaştınız

mı en keyifli an, işte o ağaca dokunduğunuz an. 25 sene öncesine
dokunmak. Tabii burada belirtmeliyim, teknemiz polyester; ancak
içerde çok ağaç işi var.
8.5 metrelik bu güzellik ne kadar

zaman alabilir ki? Ufacık tefecik
derken günler alıyor.
Küçük bir tekne tamir etmeye kalktığınız zaman elektrikçilik, marangozluk, boyacılık, demircilik,
tesisatçılık gibi daha sayamadığım
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birçok mesleği bilmek zorundasınız. Bilmezseniz yandınız
demektir. Herkes sizi kazıklar.
Sakın bulaşmayın.
Tornavidalı Hırsızlar
Motor ustaları ve birçok ustalık gerektiren iş, birtakım kendini bilmez insanlar tarafından cahilce yapılıyor. Gerçek
ustaların dışında kalan bu
insanları “tornavidalı hırsız”
diye adlandırıyoruz.
3-5 tanesi ile daha işler başlamadan papaz olunca, ustalar ile çalışmamaya, tamiratin
tamamını kendimiz yapmaya,
bilmediğimizi de öğrenmeye
karar verdi.
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İlk iş olarak teknenin içinden
motoru çıkardık. 150 Kg’lık
diesel makine ağır ve pislik

içinde; fakat bir station vagon
aracınız varsa atıyorsunuz arkaya, doğru sanayiye gidiyorsunuz.
Motor ustaları o halde bir motoru görünce saçma sapan fikirler
üretip sizi salak yerine koymaya
başlıyorlar.
“At bunu abi, sen yeni bir makine
al, Çin malı.”. Taş gibi İtalyan
marine motoru atıp 3 sene ömürlü
Çin malı almanı söyleyen usta işini
ne kadar bilir?

yor ve şanzıman takılmaya hazır.
Doğru Baysan’a gidiyoruz, para
yok; ama şanzıman da lâzım.
Mekanik mi olsun, hidrolik mi
derken, iyisi olsun hidrolik şanzıman koyalım diyoruz. Motorumuzu
şanzıman akuplesi için Baysan’a
bırakıyoruz.
Devam edecek.

Planlamamız şu şekilde oldu.
Tekne marinada suda iken içini
bitireceğiz. Motor, elektrik her şey
tamam olunca karaya alıp dışını
halledeceğiz; ancak içi bitmiyor.
Selo the captain elektronik, elektrik, tesisat işleri ile uğraşırken
temizlik, zımpara, marangozluk
bana kalıyor. Bu sırada 6 saat
kadar sonra motorumuz temizleni-
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SERVİS REHBERİ //

SERVİS REHBERİ //

İL

SERVİSLER

YETKİLİ

TELEFON

CEP TELEFONU

İL

SERVİSLER

TELEFON

CEP TELEFONU

ADANA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BURSA
BURSA
GAZİANTEP
ISKENDERUN
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KIBRIS
MERSİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TRABZON

ALİ AFŞAR
KAFTANOĞLU DENİZ
BULL CHOPPERS
BS USLU DENİZCİLİK
KEMAL PİRO
AKDENİZ MARİN
GÜVEN MARİN
SÜPER TURİZM
DAVUT KURT
ANTALYA MARİN
HUSEYIN DEMIREL
ACL MARIN
AYDIN TANYEL
SAYGIN MARIN
CEMSEL TUR.SAN.TIC.LTD
ARSLAN DEN. MOT.
GÖRTAY DENİZ ARAÇLARI
ŞUKLA MOTOR SPORTS
AHTAPOT DENİZ
MEHMET ÖZKENT
ONAT MARIN
SİSAM MARİN
ERAY BAHADIR BAYAV
EKİP DEN. MOT.
ANI MARİN
TEKMAR
KARDEŞLER
LEVENT MARİN
ÇINAR MARİN
SAVARONA DENİZ
AKUA
SİMİRNA MARİN
DENGİN DENİZ
SEVKAN DENİZ
YAVUZ MARİN
MAXXUM
YILMAZ DENİZ
ERDİNÇ ÖZEL
MAR SPORT
BODRUM MAR. İTH.
B.M.S.
POSEİDON
MEĞRİ MARİN
ALESTA MOTOR
GÖZDE DENİZCİLİK
CANER MARİN
MARMARA MARİN
GENERAL MOTOR

--------------------TAFUN MANYAS
BEKİR USLU
KEMAL PİRO
HASAN UÇAR
ÖZAL ÇETİN
FİKRET ARIKMAN
DAVUT KURT
HAKAN AKGÜN
----------ALİ FİDAN
AYDIN TANYEL
İHSAN SEVİNDİK
CEM ERGİLER
M. KADİR ARSLAN
TAYFUN DEMİROĞLU
REMZİ ŞUKLA
İDRİS ÇÖL
MEHMET ÖZKENT
OKAN ONAT
ÖNOL SİSAM
BAHADIR BAYAV
LEVENT ALTUNDAL
İSKENDER ÇAKMAK
ARET ÇİZMECİYAN
ALİ ASLAN
LEVENT KESKİNER
SERTAN ÇINAR
LEVENT AKKOVA
LEVENT BAŞAK
LATİF GÖREN
OSMAN ÇÖLOĞLU
ÜMİT COŞKUNER
HASAN-HÜSEYİN YAVUZ
HAKAN BERKER
İZZET YILMAZ
ERDİNÇ ÖZEL
OKAN TAPACI
BAYRAM GÖKTEPE
HALUK TEPE
UYSAL
CİHAN ÇETİNER
SONER TAPACIOĞLU
DURMUŞ ASLAN
KIVANÇ ALTUN
NACİ FINDIKLAR
MUSTAFA DEMİRCİ

535 818 91 33
312 433 44 79
312 496 46 02
242 746 71 63
242 221 34 10
242 221 13 25
242 221 38 98
242 221 37 32
242 742 90 49
242 221 12 23
242 515 22 96
536 499 92 74
242 836 20 70
256 618 23 24
256 811 39 99
266 373 50 70
266 835 52 08
224 211 64 89
224 249 12 94
342 338 64 43
553 537 16 35
216 574 58 44
216 370 15 33
216 307 07 40
216 417 64 45
212 346 19 10
212 517 22 05
212 885 67 47
212 885 58 62
212 731 39 36
216 491 65 96
232 246 15 46
232 238 59 62
232 712 22 53
232 361 11 73
392 225 66 53
324 234 16 27
252 645 20 08
252 412 15 74
252 358 50 29
252 358 70 91
532 337 97 89
252 612 29 20
538 328 18 98
252 358 60 84
282 644 38 79
282 261 26 74
462 227 57 88

--------------------532 648 07 08
533 967 03 61
507 959 01 51
532 474 33 90
532 598 50 21
532 286 65 78
532 509 18 47
533 640 09 05
532 500 37 88
----------532 799 78 43
549 325 01 12
535 880 80 89
532 731 30 81
533 331 84 45
544 910 00 86
----------507 218 12 00
----------532 321 21 14
532 373 39 10
532 616 36 01
532 471 42 13
541 276 34 00
532 236 01 11
532 231 96 35
--------------------532 344 00 82
532 601 25 29
532 311 57 16
532 317 14 44
--------------------532 345 10 79
532 345 32 83
----------532 464 00 97
555 6994641
252 612 57 34
--------------------532 698 72 50
--------------------533 336 22 00

ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BURSA
ELAZIĞ
HATAY
HATAY
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KAYSERİ
MERSİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TRABZON
VAN

BURLA - ANKARA
KAFTANOĞLU
MARİNA ERTUR
MOTOCROSS
KALAYCI DENİZ
GÜLTEKİN KEMER
SÜPER TUR
AKINLAR DENİZCİLİK
DK DENİZ ARAÇLARI
AYDIN DENİZCİLİK
ANTALYA GEMİ
TANSAL MARINE
HORSE POWER
CEMSEL
MESUT DENİZ ARAÇLARI
ARSLAN DENİZ
PROMARİN
UZMAN MARİN
MOTOCROSS
SÜLEYMANOĞLU
GÜRKANDİL
TAŞYÜREK
BURLA - KARAKÖY
BURLA - ESENYURT
SİSAM TİCARET
GÖRKEM MOTOR
ŞOV MARİN
AKUA MOTOR
KARİNA TURİZM
CADDE CONCEPT
KBS MARINE
MARİN KARAKAŞ
YUNUS MARİN
DENİZ SOĞUTMA
YAVUZ MARİN
TEKNİK ENERJİ MOTOR
YILMAZ DENİZ
BODRUM SU SPORLARI
GÜMÜŞKESEN SERVİS
BLUES YACHTING
POSEDON MARIN
BOATMAR
NETMARİN
MERT MARİN SERVİS
YELEKLİ KARDEŞLER
GENERAL MOTOR
MOTOVAN

0312 417 25 73
0312 433 44 79
0242 346 20 80
0242 515 10 58
0242 221 46 26
0242 818 13 81
0242 221 37 32
0242 221 56 75
0242 742 90 49
0242 836 20 70
0242 855 33 70
0242 462 13 02
0256 622 06 39
0256 811 39 99
0266 835 73 16
0266 373 50 70
0266 331 44 44
0266 331 04 30
0224 211 64 89
----------0322 429 17 57
0326 615 26 74
0212 256 49 50 (10 Hat)
0212 238 52 97
0216 574 58 44
0212 883 78 97 / 98
0216 465 32 76
0216 491 65 96
0212 560 40 04
0216 408 21 21
0216 393 77 46
0232 239 00 13
0232 716 61 63
0232 743 56 24
0232 361 11 73
0352 336 41 33
0324 235 38 22
0252 316 63 92
0252 512 32 65
0252 645 14 35
0252 612 12 64
0252 419 01 07
0252 412 55 05
0282 260 13 21
0284 714 04 06
0462 227 57 88
0432 215 18 38

0312 417 09 71
0532 264 19 93
0532 281 23 33
0532 779 48 88
0542 616 63 02
0532 716 25 30
0532 286 65 78
----------0532 509 18 47
0532 799 78 43
0533 479 76 40
0532 515 60 35
0542 261 75 23
0535 880 80 89
0536 938 60 30
0532 731 30 81
0532 384 31 90
0541 918 45 00
0532 272 89 03
0535 300 93 46
0532 233 24 56
0532 377 54 82
--------------------0532 321 21 14
0532 201 18 50
----------0532 616 77 68
0532 344 00 82
0530 264 81 05
0532 517 39 47
0542 263 74 33
--------------------0532 437 86 34
0535 483 79 81
0532 345 10 79
0532 313 89 80
0532 271 82 70
0532 605 45 37
0532 337 97 89
0533 738 75 71
0535 713 99 96
0532 345 36 12
0532 218 60 14
0533 336 22 00
0532 454 12 72
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