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08 Safter Flyer 800

YERLİ üretici Safter, kısa süreli seyirler için ürettiği
800 Flayer modeli ile rekabette yerini alıyor.

16 Quadrofoil Q2S

ELEKTRİK motorlu araçlar hayatımızın her alanında
yer bulmaya başladı. Hem oldukça çevreci özellikleri
hem de çok düşük kullanım maliyetleri sayesinde
yakın zamanda sıkça karşımıza çıkacaklar.
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XO 270 RS
Front Cabin
XO Boat, Aquador ve Paragon Yachts
tarafından kurulmuş bir firma.
Teknelerin çizimleri Finlandiya’da
üretimi ise Polonya’da gerçekleşiyor
. XO Boats’un en büyük özelliği ise
fiberglas ve alüminyum kullanarak
modern bir tasarıma ve maksimum
güvenliğe sahip olması.
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TANITIM

Palmer Johnson 48M

PALMER Johnson tarafından üretilen 48M Supersport
modeli gerek tasarımı gerekse üretim teknolojisi
bakımından sınıfındaki diğer teknelerden ayrılıyor.
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MARINTEK, JOKER BOAT’U
BÜNYESİNE KATTI
Northstar markası ile Türkiye’nin
önde gelen kompozit tekne ve
Sert Karinalı Şişme Bot (RIB)
üreticisi olan Marintek Grubu,
şişme bot üretiminde Türkiye’nin
en köklü markası Joker Boat’u da
bünyesine kattı. Gerek “Askeri

ve Profesyonel Kullanım” amaçlı
projelerde gerekse gezi botları
alanında Türkiye’nin önde gelen
RIB (Sert Karinalı Şişme Bot)
markalarından olan Joker Boat,
kurulduğu 1987 yılından beri
imalatını sürdürmekte. 2002
senesinde aldığı önemli bir karar
ile tekne üretimine paralel olarak
RIB (Sert Karinalı Şişme Bot)
üretimine de başlayan Northstar, geçtiğimiz dönemde, başta
Avrupa olmak üzere, ihracatta
aldığı olumlu sonuçlar
üzerine üretim gücünü
daha ileri götürecek bu
birleşme kararını vermiş
bulunmakta. Her iki marka
da üretimlerini aynı çatı
altında gerçekleştirecek; ancak
farklı satış organizasyonları ile
yollarına devam edecek.

NUMARINE TÜRKİYE KURULDU
Numarine Performance Motoryachts ve Concept Marine,
markanın Türkiye pazarındaki
konumunu güçlendirmek için, Türkiye yat sektöründe uzun zamandır
rol alan Gamze Kemahlı ve Burak
Birol’la birlikte stratejik satış op-
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erasyonu ortaklığı yapma kararı
aldı. Performans ve lüks motor yat
üretiminde Türkiye’nin lider üreticisi olan Numarine ve yat üretimi
de dâhil, köklü bir geçmişe sahip
olan Türkiye Distribütörü Concept
Marine, bağlarını güçlendirerek

Numarine Türkiye’yi kurdular.
2011 senesinde ortak çalışma
kararı alan Numarine ve Concept
Marine geçtiğimiz dönemde alınan
olumlu sonuçlar üzerine bu platformunu bir ileri adıma taşıma kararı
vermiş bulunmakta.

TANITIM // SAFTER FLYER 800

Safter Flyer 800
Rekabete Hazır

Yerli üretici Safter, kısa süreli seyirler için ürettiği
800 Flayer modeli ile rekabette yerini alıyor.
8
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TANITIM // SAFTER FLYER 800

Y

elkenle uğraşamam;
ama uygun fiyata bir
teknem olsun; hem
balığa hem de birkaç
günlüğüne denize çıkayım derseniz 800 Flyer size bir seçenek
olabilir. Safter Marin firmasının
ürettiği model Flyer 800; 8 metre
boyunda, 2.45 mt genişliğinde ve
1.300 kg ağırlığında.

Tekne maksimum 6 kişi için tasarlanmış. Flyer 800, minimum 175 beygir ve maksimum
250 beygir dıştan takma motor ile kullanılabiliyor.

Tekne maksimum 6 kişi için tasarlanmış. Flyer 800, minimum 175
beygir ve maksimum 250 beygir
dıştan takma motor ile kullanılabiliyor. Çekimlerini yaptığımız modelde 200 Hp’lik Evinrude motor
tercih edilmiş ve bu motor ile 55
Mph hıza ulaşabiliyor.
Teknede 198 lt yakıt tankı bulunuyor. Geniş arka havuzu, kamarasında çift kişilik yatak olabilen
döşemesi, kapalı tuvaleti ve duşu,
ocağı, buzdolabı, masası ile tüm
ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz
donanımdaki Flayer 800, düşük
bütçeli arayışlar için ideal bir aile
teknesi.
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FLYER 800’de standart donanımlara ilaveten balık bulucu, barbekü,
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TANITIM // SAFTER FLYER 800
Teknede 198 lt yakıt tankı bulunuyor. Geniş arka havuzu, kamarasında çift kişilik
yatak olabilen döşemesi, kapalı tuvaleti ve duşu, ocağı, buzdolabı,
masası ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz donanımdaki
Flayer 800, düşük bütçeli arayışlar için ideal bir aile teknesi.
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TANITIM // SAFTER FLYER 800

Burun kısmında çok rahat 3 kişi güneşlenebilmekte. Teknede otomatik
ırgat standartlar arasına konulmuş.
buzluk, gönder teleskopik, GPS,
güneş tentesi, jeneratör, güneşlenme minderleri, kışlık branda,
LED aydınlatma, LCD TV-DVD
player, radar, sunbrella güneş
tentesi, telsiz, elektrikli tuvalet
ve teak kaplama gibi pek çok
opsiyonel donanımı tercih edebiliyorsunuz.
Burun kısmında çok rahat 3 kişi
güneşlenebilmekte. Teknede
14

otomatik ırgat standartlar arasına konulmuş. Marina içi ve
dışı konaklamalarda redresörle
kolayca aydınlatma, soğutma
ve diğer tüm işlerinizi yapabilirsiniz.
Hafta sonlarını en ideal şekilde
değerlendirmek için Safter FLYER
800’ü seçeneklerinizin arasında
tutmanızı tavsiye ederiz.
15

Quadrofoil
TANITIM // QUADROFOIL

Hem Çevreci Hem Eğlenceli
Elektrik motorlu araçlar hayatımızın her alanında yer
bulmaya başladı. Hem oldukça çevreci özellikleri hem de
çok düşük kullanım maliyetleri sayesinde yakın zamanda
sıkça karşımıza çıkacaklar. İşte bunlardan birisi,
Quadrofoil isimli özel tasarım yeni nesil tekne.
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TANITIM // QUADROFOIL
Quadrofoil’i ilginç kılan diğer bir detay ise sadece elektrik gücüyle çalışan motorlara sahip olması. Tekneyi 5,5
KW Q2S veya 3,7 KW Q2A olmak üzere 2 farklı dıştan takma elektrik motoru ile tercih edebiliyorsunuz.

B

Tekne hareket halinde değilken
gövdesi üzerinde duruyor. Hızlanmaya başladıkça alüminyum yan kanatçıklar üzerinde
yükselmeye başlıyor.

İşte bu noktadan hareketle
hayata geçen Quadrofoil,
özel tasarımı sayesinde suyla
temasını bir hayli azaltmayı
başarmış. Öyle ki neredeyse
havada uçuyormuşsunuz gibi.

Quadrofoil’i ilginç kılan diğer
bir detay ise sadece elektrik
gücüyle çalışan motorlara
sahip olması. Tekneyi 5,5
KW Q2S veya 3,7 KW Q2A
olmak üzere 2 farklı dıştan
takma elektrik motoru ile tercih
edebiliyorsunuz. 5,5 KW’lık
motor ile (10 KWh pil) tek
şarjda 100 km yol yapabilirken, 3,7 KW’lık motor (4,5
KWh pil) 50 km menzile sa-

ir ulaşım aracının en
büyük düşmanı sürtünmedir. Kara taşıtlarında bu sürtünmeyi
hava akımı yaratırken deniz
taşıtlarında sürtünmeyi yaratan
suyun kendisidir. Üstelik su çok
güçlü bir sürtünme kaynağıdır.
Suya en az temas sağlayan
motorlu deniz taşıtı, en az yakıt tüketendir.
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hip. 5,5’luk motor Quadrofoil’i
21 knot hıza ulaştırırken
3,7’lik motor 16 knot hız yapabiliyor. Eğer şarjınız yetmezse korkmayın, portatif kürekleriniz hazır bekliyor.
Quadrofoil çift kişilik eğlence
aracı. Yumuşak deri koltukları
seyri daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış. Aracın
dokunmatik gösterge paneli ve
patentli özel bir dümen sistemi
var. Bu dümen üzerinden hızlanma ve frenleme komutları
veriliyor.
Tekne fiberglas ve alüminyu-
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TANITIM // QUADROFOIL
Quadrofoil çift kişilik eğlence aracı. Yumuşak deri koltukları seyri daha keyifli hale getirmek için
tasarlanmış. Aracın dokunmatik gösterge paneli ve patentli özel bir dümen sistemi var.
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TANITIM // QUADROFOIL
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.

2015 Mart ayında satışa sunulacak olan Quadrofoil için Q2S 22.500 Euro,
Q2A içinse 15.000 Euro fiyat belirlenmiş.
mun birlikte kullanımı ile oldukça
hafif şekilde vücut bulmuş; ancak
Quadrofoil’in bir de sıkıntılı yönü
var. 1,5 metrenin üzerindeki dalgada devriliyor. Bu nedenle sadece göller gibi durağan sularda ve
sakin havalarda kullanımı tavsiye
ediliyor.
2015 Mart ayında satışa sunulacak olan Quadrofoil için
Q2S 22.500 Euro, Q2A içinse
15.000 Euro fiyat belirlenmiş. İlk
100 araçtan birine sahip olmak
istiyorsanız siparişler açılmış, elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz.
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TANITIM // XO 270 RS FRONT CABIN Yazı: Sinan Akad

XO 270 Rs
Front Cabin

Jet tekneleri geri döndü!

XO Boat, Aquador ve Paragon Yachts tarafından kurulmuş bir firma.
Teknelerin çizimleri Finlandiya’da üretimi ise Polonya’da gerçekleşiyor
. XO Boats’un en büyük özelliği ise fiberglas ve alüminyum
kullanarak modern bir tasarıma ve maksimum güvenliğe
sahip olması. Mottoları ise; “her şartta en iyi performans”.
24
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TANITIM // XO 270 RS FRONT CABIN Yazı: Sinan Akad
XO Boat’un yeni modeli XO 270 RS Front Cabin’e yakından
bakalım. XO Boat’un amiral gemisi olan
XO 270 RS, daha uzun maceralar için
önden kabinli olarak tasarlanmış.

XO

Boat, üreticisi tarafından
bütün bir yıl
boyunca, her
hava şartında kullanılması için tasarlanmış yüksek performanslı Premium
tekne olarak tanımlanmış. Hatta daha
da ileri gitmişler ve “bazılarının sadece rüyasında görebileceği sürüş performansıyla” diyerek çıtayı yükseğe
koymuşlar.
Hidrodinamiğe verdikleri önemi tasarımla buluşturan XO Boat, gövdenin
üretiminde kullandıkları alüminyum ve
“V” tasarımı sayesinde rakipsiz sürüş
performansı sağlıyor. Ayrıca gövdenin sağlamlığı en zor şartlarda test
edilmiş. XO Boat, hava durumu ne
olursa olsun tam kontrol sağlayan bir
sürüş deneyimi sunuyor.
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Etkileyici bir görselliğe sahip olan
XO Boat, yüksek burunlu yapısı ve
kullandığı yüksek kaliteli malzemeler ile farkını ortaya koyuyor. Kendi
sınıfının en etkileyici tasarım ve işlevsel özelliklerini birleştirerek sıra
dışı bir deneyim ve sürüş özgürlüğü
sağlıyor.
Bu başarı ödülsüz kalmamış ve 2013
yılında Performans & Süper bot dalında Yılın Motorboat ödülünü kazanmış. Ayrıca 2014 yılında Performans kategorisinde Yılın Motorboat
Yarışı’nda finalist olmuş.
XO Boat’un yeni modeli XO 270 RS
Front Cabin’e yakından bakalım. XO
Boat’un amiral gemisi olan XO 270
RS, daha uzun maceralar için önden
kabinli olarak tasarlanmış.
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TANITIM // XO 270 RS FRONT CABIN Yazı: Sinan Akad
Her hava şartında ve gece sürüşlerinde bile rahatlıkla seyahat yapılmasını sağlayan ön kabin, aynı
zamanda 2 kişinin rahatlıkla yatmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda
teknede 10 kişiyi misafir ediyor.
Yeni model, opsiyonel olarak yaşam
kolaylıkları sağlıyor. Bunlar; küçük
bir mutfak, buzdolabı, basınçlı su ve
ön ırgat. İstendiği takdirde tekneler
kullanıcının isteğine bağlı olarak da
yapılıyor.
Teknik özelliklerine kısaca bakmak
gerekirse; teknenin uzunluğu 8,60
m, tam genişlik 2,59 m, su hattı
üzeri yükseklik 2,50 – 2,75 m, boş
ağırlık 2.250 kg, su kesimi 0,95 m,
yakıt tankı 2 x 225 L, önerilen motor
gücü 300 hp – 400 hp (içten ve
dıştan motor takılabiliyor).
Eğer 365 gün tekne kullanmak istiyorsanız XO 270 RS Front Cabin
incelemeniz gereken modellerin
başında geliyor.

Yeni model, opsiyonel olarak yaşam kolaylıkları sağlıyor. Bunlar; küçük bir mutfak,
buzdolabı, basınçlı su ve ön ırgat. İstendiği takdirde tekneler kullanıcının isteğine bağlı olarak da yapılıyor.
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LANSMAN // YAMAHA F175

YAMAHA F175

Yeni Teknoloji

Yamaha, yeni dıştan takma deniz motoru F175’i tanıttı.
4 silindirli yeni motor, özel krankşaftı ve dişli tahrik
balans milleri ile oldukça sessiz bir seyir vadediyor.

TEKNİK TABLO
Motor Tipi / Silindir Sayısı

: 4 silindir

Silindir Hacmi				: 2785 cc
Devir / RPM Aralığı			

: 5000 - 6000

Alternatör çıkışı ( Maks. Dev) : 50A
Sıkıştırma Oranı			: 10,3
Yakıt Emiş Sistemi			

Y

üksek güç ve ivme için, Yamaha tarafından arka arkaya
üretim ve tanıtımı yapılan
F200F ve F175A modellerinin ön plana çıkan özellikleri olarak;
hafiflik, sessizlik, pürüzsüz çalışma
yeteneği ve EFI donanımı sayesinde, 4
silindirli bu motorları yenmek çok zor.
Bu üstün özelliklere; ekonomi, güvenilirlik ve çok yönlü performans da eklenince mükemmel bir seçime imza atmış
olursunuz.
Yamaha’nın; eşsiz yakıt tasarruflu,
EFI(Elektronik Yakıt Enjeksiyonu), mikro-işlemci Elektonik Kontrol Ünitesi
(CTI), temiz yakıt teknolojisi ve gürültü
azaltma sistemlerinin birlikte sorunsuz çalıştığını ve sofistike arıza tanı
sistemi, bilgisayar bağlantısı aracılığıyla da motor ve performans eğrilerini gösteriyor; bu yüzden bakımı hızlı
ve basit.
Özel Offset Krankşaft, Kompakt Bir Tasarım
Yamaha F175, ultra-kompakt olacak
şekilde tasarlanmış olup, kendine özel

: Elektronik Yakıt Enjek.

Yağlama Sistemi			: Yaş karter
Ateşleme Sistemi			: TCI
Çalıştırma Sistemi			: Marşlı
Saft Uzunluğu				: 1,6 cm – 64,3 cm
Sanzuman Dişli Oranı		

: 26:14 (1,86)

Kuru Ağırlık				: 224 – 228 kg.
Maks. Yakıt Sarfiyatı		

: 62,2 L/H@ 5500 rpm

Güvenlik Sistemi			: Immobilizer
Tavsiye Edilen Direks. Sis.

: Mekanik / Hidrolik

Remote Control				: Mekanik
Garanti Süresi				: 3 YIL
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Yamaha’nın; eşsiz yakıt tasarruflu, EFI(Elektronik Yakıt Enjeksiyonu), mikro-işlemci
Elektonik Kontrol Ünitesi (CTI), temiz yakıt teknolojisi ve gürültü azaltma
sistemlerinin birlikte sorunsuz çalıştığını ve sofistike arıza tanı sistemi, bilgisayar bağlantısı
aracılığıyla da motor ve performans eğrilerini gösteriyor; bu yüzden bakımı hızlı ve basit.
31

LANSMAN // YAMAHA F175
Yamaha’nın benzersiz güvenlik
sistemi Y-COP, her motor sahibinin
zihnini, çalınma korkusuna karşı rahatlatır.

krankşaftı ve dişli tahrik balans
milleri mevcut. Bu özel offset
krank milleri, istenilen hedefe
ulaşmak için, Yamaha mühendislerince en son gerçekleştirilen
teknik gelişmeler. Bu şekilde, su
sızdırmaz bir dış duvar ile labirent egzoz sistemi kullanarak, motoru son derece sessiz yapmayı
başardılar. Tüm EFI motorlar gibi,
F175 motorlar da, dijital gösterge sistemleri ile Yamaha’ya
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özgü ağ sistemine bağlanır.
İmmolizer Güvenlik
Sistemi(Y-COP)
Yamaha’nın benzersiz güvenlik
sistemi Y-COP, her motor sahibinin zihnini, çalınma korkusuna
karşı rahatlatır. Motoru kullanmadığınızda güvende olmasını
sağlar. Böylece, tek bir butona
basarak motorunuzu kolayca
çalıştırırsınız.

TANITIM // PALMER JOHNSON 48M

Yazı: Kanat Kale

Palmer Johnson

48M
Hayalden Gerçeğe

Palmer Johnson tarafından üretilen 48M Supersport
modeli gerek tasarımı gerekse üretim teknolojisi
bakımından sınıfındaki diğer teknelerden ayrılıyor.
34
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TANITIM // PALMER JOHNSON 48M

Yazı: Kanat Kale

12 yolcu ve 9 mürettebat kapasiteli 48M, 11 metreye ulaşan
eni ve üç ayrı güvertesi sayesinde mükemmel yaşam alanı sunmakta.

T

eknenin tamamında kullanılan karbon komposit
yapısı sayesinde aynı
boyuttaki teknelerin 1/3
ağırlığında. Bu sayede tekneyi
hareket ettirmek için çok daha
az güç ve yakıt sarfiyatı yeterli
olmakta. Toplam boyu 49 metre olan 48M, kullandığı MTU
36

2000 motorları sayesinde 32
deniz mili hıza ulaşabilmekte.
12 yolcu ve 9 mürettebat kapasiteli 48M, 11 metreye ulaşan
eni ve üç ayrı güvertesi sayesinde mükemmel yaşam alanı
sunmakta. Son derece geniş
kıç güvertesinde dört bir yanı-
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TANITIM // PALMER JOHNSON 48M

Yazı: Kanat Kale

İç mekânda kullanılan 6 metrelik tek
parça tam boy camlar ve
engelsiz manzara sayesinde akşam
yemekleriniz daha da lezzetli oluyor.
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TANITIM // PALMER JOHNSON 48M

Yazı: Kanat Kale

Kıç tarafındaki plaj bölümünde 7 metrelik bir bot ve iki adet jet-ski kapasiteli
garajı sayesinde su sporları ile eğlenirken sauna ve buhar odası keyfi de yapabiliyorsunuz.
nızda mükemmel bir manzara
sunarken aynı zamanda üstünün
de kapalı olması daha da keyif
almanızı sağlıyor.
İç mekânda kullanılan 6 metrelik tek parça tam boy camlar
ve engelsiz manzara sayesinde
akşam yemekleriniz daha da
lezzetli oluyor.
Master yatak odasındaki balkon
odayı büyütürken odanın daha
da ışık almasını sağlıyor.
Kıç tarafındaki plaj bölümünde
7 metrelik bir bot ve iki adet jetski kapasiteli garajı sayesinde
su sporları ile eğlenirken sauna
ve buhar odası keyfi de yapabiliyorsunuz.
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Mükemellik detaylarda gizlidir
felsefesi ile üretilen 48M’de
karbondan üretilmiş korkuluklar,
köprüden denize bakarken sizi
rahatsız etmesin diye gizlenebilmekte, ayrıca elinize uygun
olması ve yaslanabilmeniz için
özel ergonomi ile tasarlanmış.
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Yazı: Kanat Kale

Özel tasarlanmış güneş tünelleri sayesinde mürettebat da güneşten fazlası ile faydalanmakta. Özel tasarım pruva
sayesinde dalgaların üzerinden gitmek yerine dalgaları yararak daha sarsıntısız seyir sağlanıyor.
Katlanabilir direk, köprü altı
geçişlerinde işinizi son derece
kolaylaştırmakta.
Özel tasarlanmış güneş tünelleri
sayesinde mürettebat da güneşten fazlası ile faydalanmakta.
Özel tasarım pruva sayesinde
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dalgaların üzerinden gitmek
yerine dalgaları yararak daha
sarsıntısız seyir sağlanıyor.
Geleneksel tasarım kalıplarından uzaklaşılarak tasarlanan ve
bir açıdan uzay aracını, diğer
bir açıdan ise askeri bir aracı
andıran 48M Supersport her

açıdan ise gerçek bir güzellik.
Not: Markadan gerçek fotoğrafları gelmediği için sayfalarımızı illustrasyon fotoğraflarla
hazırladık. Firma kısa bir süre
önce projeyi hayata geçirerek
suya indirdi.
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TANITIM // MAGELLANO 53 Yazı: Sinan Akad
Azimut Magellano 53,
stil sahibi, konforlu ve ferah
tekne arayışına bir cevap
niteliğinde. Magellano 53,
modern uzun mesafe
yatlarının İtalyanca yorumu
olarak, kendi kendine yeten
ve farklı kullanım amaçlarına
uyarlanabilen bir tekne.
Azimut Magellano 53,
Magellano 50’nin
yerine geldi.
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Magellano
53
Tekne Sanatının Geldiği Son Nokta
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A

zimut Magellano
53’ün en önemli
özelliklerini saymak
gerekirse; sunduğu
tam güvenlik ve tüm deniz koşullarında üstün sürüş stabilitesi,
harika kendine yeterlilik, kolay
kullanım özelikleri ve tüketim
verimliliği. Bunların dışında,
uzun soluklu seferlerde sunduğu
üstün rahatlık en önemli kozu
Azimut Magellano 53’ün. Modernlikle denizcilik geleneğinin
etkin şekilde bir araya geldiği
mükemmel mix diyebiliriz.
Magellano 53’te tüm dış
mekânlar son derece etkileyici.
13 metrekarelik kokpit alanı, 6
kişinin oturabildiği U şeklinde
koltuğu ve katlanabilir masasıyla denize bakan bir balkon
gibi. Teak kaplı geniş yürüme
alanları, kıç tarafındaki ikinci

lounge alanına çıkıyor. Bu da
geniş bir alan olduğundan bu
boydaki tekne için bir bonus.
Ayrıca flybridge’in tamamı yolcular tarafından kullanılabiliyor.
Buradaki geniş yemek alanıyla
bar ve havuzluk isteğe göre
dekore edilebiliyor. Magellano
53’ün burundaki oturma grubu,
kendi sınıfının en genişi olduğundan, gerek seyir halinde
gerekse demir attığınızda keyifli
saatler geçirebileceğiniz rahat
ve güzel bir alan.

Ana güverte girişi tamamen açılan sürgülü kapılardan
oluşuyor. Tıpkı tüm Magellano’larda
olduğu gibi, Magellano 53’te de
gördüğümüz ayırt edici bir özellik de
tüm mobilyaların her bir konuğun
manzarayı engelsiz görebileceği
şekilde organize edilmesi,
salonun çok aydınlık ve havadar olması.

Ana güverte girişi tamamen
açılan sürgülü kapılardan oluşuyor. Tıpkı tüm Magellano’larda
olduğu gibi, Magellano 53’te
de gördüğümüz ayırt edici bir
özellik de tüm mobilyaların
her bir konuğun manzarayı
engelsiz görebileceği şekilde
organize edilmesi, salonun çok

Magellano 53’te tüm dış
mekânlar son derece etkileyici.
13 metrekarelik kokpit alanı, 6 kişinin
oturabildiği U şeklinde koltuğu ve
katlanabilir masasıyla denize bakan bir balkon gibi.
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Magellano 53’ün tam ortasında yer alan Owners
Suite, iki gardırop, çift kişilik yatağın
altındaki depolama alanları ve
ayrı bir duş bölümü de olan kendine
ait büyük banyosu ile hem rahat hem lüks.
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Cummins 500 hp sayesinde, 16 knot’luk rahat seyir hızı ve 21 knot’luk maksimum
seyir hızıyla, en zorlu hava koşullarında bile gereken torku sağlayarak yol alıyor.
aydınlık ve havadar olması.
Magellano 53’ün tam ortasında
yer alan Owners Suite, iki gardırop, çift kişilik yatağın altındaki
depolama alanları ve ayrı bir
duş bölümü de olan kendine ait
büyük banyosu ile hem rahat
hem lüks. İki kişilik yataklı ikinci
kamaranın iskele tarafındaki
50

koltuk çok rahat. 5A sınıfı olan
Magellano 53’ün yarı-deplasman ‘Çift Modlu’ özel gövdesini
Bill Dixon tasarladı. Bu gövde
hem deplasman hem kayıcı tekne özelliği gösterdiği, akıntının
yönü ne olursa olsun dalgaların
etkisini kırdığı için rahat seyir
imkânı veriyor. Cummins 500

hp sayesinde, 16 knot’luk rahat
seyir hızı ve 21 knot’luk maksimum seyir hızıyla, en zorlu hava
koşullarında bile gereken torku
sağlayarak yol alıyor. 3200
litrelik yakıt kapasitesiyle uzun
mesafe yolculuklarında bile
limanlar arasındaki mesafeleri
yakınlaştırıyor.
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TANITIM // AZIMUT GRANDE 95 RPH Yazı: Cenk Ceylan

Azimut

Grande 95 Rph
Kişilikli Tasarım

Azimut Yachts, lüks Grande kolesiyonuna yeni bir tekne daha ekledi.
Zarif dış hatları ve kişilik dolu tasarımı ile seçkin mirasını kutlayan
İtalyan tarzını son teknoloji ile birleştirdi. Yükseltilmiş kaptan köşkü
ile Azimut Grande 95 RPH, 28 metrelik çok özel bir tekne.
54
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Azimut Grande 95 RPH, sahip olduğu özel
seyir deneyimi konsept
tasarımı ile farklılaşıyor. Çıkış noktası,
yarım güverte oluşturulması ile ana güverte
ve kaptan köşkünü birbirinden ayırması.
28 metrelik Azimut Grande 95 RPH’da her detay, tarzını sağlam tutarken işlevini
geliştirmek için kabul edilmiş. 95 RPH’nin model ismi de “Raised Pilot House”, yükseltilmiş kaptan köşkünden geliyor.

B

lam tutarken işlevini geliştirmek
için kabul edilmiş. 95 RPH’nin
model ismi de “Raised Pilot
House”, yükseltilmiş kaptan
köşkünden geliyor.

ler için ayrılmış alanı arttırıyor.
Bütün bunlar Azimut Grande
koleksiyonunun sahibi olduğu
zarif kalitesini koruyarak gerçekleştirilmiş.
Yükseltilmiş kaptan köşkü, ana
güvertede daha geniş alan
yaratarak salon ve kamaralara
daha geniş alan sağlıyor.

28 metrelik Azimut Grande 95
RPH’da her detay, tarzını sağ-

Azimut Grande 95 RPH, sahip
olduğu özel seyir deneyimi
konsept tasarımı ile farklılaşıyor. Çıkış noktası, yarım güverte oluşturulması ile ana güverte
ve kaptan köşkünü birbirinden
ayırması. Bu farklılaşma, tekne
personelinin kendi alanını belirleyerek, tekne sahibi ve misafir-

u tasarım; mühendislik, kalite ve mükemmeliyetçi İtalyan tarzı
ile geliyor. Teknolojik
titizlik ile sanatsal yaratıcılık
buluşunca gerçekten heyecan
verici bir tasarım ortaya çıkar.
Bu durumda, 30 yılı aşkın tecrübesi ile her biri kendine has
tarzı bulunan 400’den fazla
model tekne üreten özel bir
firma ortaya çıkıyor.
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Kokpitten salona harekette,
geniş bir sofistike alan ile dış
tarafla sorunsuz bağlantılı olarak buluşuyorsunuz. Zeminden
57
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Yükseltilmiş kaptan köşkü, ana güvertede daha geniş
alan yaratarak salon ve kamaralara daha geniş alan sağlıyor.
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Kokpitten salona harekette, geniş bir sofistike alan ile dış tarafla sorunsuz bağlantılı olarak buluşuyorsunuz. Zeminden tavana
kadar uzanan çift pencereler tam bir özgürlük duygusu için ufka doğru bakabilmenin konforunu sunuyor.

tavana kadar uzanan çift
pencereler tam bir özgürlük
duygusu için ufka doğru
bakabilmenin konforunu sunuyor. Ayrıca dinlenme ve
yemek alanlarına rahatlıkla
10 koltuk yerleşebiliyor.
Yaşam alanında halı döşemeler ve parçalı gri meşe
parkeler ile yaratılan şık
görüntünün yanı sıra tavana yerleştirilen 55’ televizyon özel bir mekanizma ile
gizlenmiş.
İç tasarım Studio Salvagni
Architetti tarafından tasarlanmış olup her ayrıntıda
eşsiz ve çağdaş tarza
sahip Toskanalı ustaların
malzeme seçimi göze çarpıyor.
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Ana giriş ve mürettebat
alanındaki kapılarda hafiflik hissi vermek için ipek
kumaş ile şeffaf cam kullanılmış. Kullanılan mobilyaların birçoğu özel yapım

olup, yemek masası altın
varakla kaplanmış.
Mutfakta bir depo alanı ve
maundan imal edilmiş bir
yemek masası bulunuyor.
Miele marka mutfak malzemeleri standart olarak geliyor. Ayrıca iç kısımda kısa
huzmeli ışıklar ve maun
jaluzilerde LED ışıklandırmalar yer alıyor.
Azimut Grande 95 RPH,
4 adet özel banyolu VIP
kamaraya sahip. Master
kabin ile toplam 10 kişilik
uyuma alanı var. Tekne personeli için 3 adet kamara
ve 2 adet banyo bulunuyor. Kamaralarda kullanılan ham ipek, tik ağacı ve
deri malzemeler ile rahatlatıcı bir alan yaratılmış.
Master kabinde sınırların
ötesine geçilerek 34m2
bir alan yaratılmış. Buna
ek olarak tekne sahibine
rahatlığı sonuna kadar ya-
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İç tasarım Studio Salvagni Architetti tarafından tasarlanmış olup her ayrıntıda eşsiz ve çağdaş
tarza sahip Toskanalı ustaların malzeme seçimi göze çarpıyor.
şatmak adına sayısız saklama
bölmeleri bulunan bir giyinme
odası da düşünülmüş. Tam olarak ana güvertenin altında bulunan kamara, gün ışığı ile doluyor. Bu sayede ferah ve aydınlık
bir alan yaratılmış.
Bir diğer özellik ise kesinlikle sa-
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hip olduğu dış alanlar. Yaklaşık
65m2 ile sınıfının en iyilerinden
biri olarak göze çarpıyor. Tekne, köşe bar, jakuzi ve birçok
farklı olanak sağlayan modüler
oturma alanı ile adeta konukların sosyalleşmesini teşvik etmek
için tasarlanmış.

Motor odasında bulunan 2 adet
MTU 16V2000 M84 motorlar
ile 26.5 knot maksimum hıza
ve 20 knot seyir süratine sahip.
Ayrıca 12.000 litrelik yakıt deposu ve 2.000 litrelik su tankı
ile uzun seyahatlare de imkân
sağlamaktadır.
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GEveze
VE DENİZ

Botları bağış olan, bütün giderlerini yapılan bağışlarla sağlayan, bağışlar
yetmedi pamuk eller cebe deyip kendi bütçesini oluşturan, bünyesinde uzman
doktorlar bulunduran DAKSAR, ayakta kalabilmek için yaşam savaşı verirken
ne yazık ki bu durum ne yetkililerin ne de denizcilerin umrunda.

DAKSAR’a Ne Olacak?
Deniz hem huzur hem mutluluk
hem neşe hem heyecan hem de
tehlike demektir.
Üstelik denizde yardım bulmak,
istemek kadar kolay değil.
Elbette denizciler birbirlerine
yardım etme konusunda ün salmışlardır. Bilirler ki birbirlerine
yardım etmezlerse kolay kolay
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başkasından yardım gelmez. Bu
gelenek Marmara’nın kuzeyinde
DAKSAR ile bozuldu. Başınız
sıkışınca yaptığınız bir çağrı, 7
gün 24 saat sadece gönüllülerin
oluşturduğu, kurtarma konusunda
oldukça iyi, eğitimli ve artık bir o
kadar tecrübeli bu insanlar tarafından yanıtlanıyor. Bizim buralardaki denizciler gönül rahatlığı

içinde seyir yapmakta ve bilmekteler ki DAKSAR ihtiyaç halinde
en kısa sürede onlara yardım
edecek.
Peki, ya Marmara’nın güneyi,
Ege, Akdeniz, Karadeniz? Tabii
ki oralarda sahil güvenlik bu asli
görevi çok uzun yıllardır sürdürmeye devam ediyor; ancak

sadece arama kurtarma konusunda uzmanlaşmış, benzerleri
İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkelerde olan özel birimler neden
bizim ülkemizde de kurulmaz,
kurulamaz?
3 tarafı denizlerle çevrili kocaman bir yarımadada yaşayan
biz Türk denizcileri bunu hak
etmiyormuyuz?
Botları bağış olan, bütün giderlerini yapılan bağışlarla sağlayan,
bağışlar yetmedi pamuk eller
cebe deyip kendi bütçesini oluşturan, bünyesinde uzman doktorlar bulunduran DAKSAR, ayakta
kalabilmek için yaşam savaşı
verirken ne yazık ki bu durum

ne yetkililerin ne de denizcilerin
umrunda.
Bazen hayal ediyorum.
DAKSAR veya DAKSAR gibi
arama kurtarma timleri ülkemizin
bütün kıyılarında arama ve kurtarma konusunda uzman ekipleri
ile 24 saat nöbetteler. Onların
yetişemeyeceği durumlara karşı
sahil güvenlik zaten nöbette. İhtiyaçları olan ekipmanlar yepyeni
gıcır gıcır. Hatta zaman zaman
onlara gerek kalmadan işler
yürüsün diye denizcilere denizde
arama kurtarma eğitimleri veriyorlar. Hatta devlet bu eğitimleri
zorunlu kılıyor.
Dedim ya hayal işte!
Ama hayal etmesi bile güzel.
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ÖZAy
Çağımnı

Yarışların en önemlileri doğal olarak İstanbul Boğazı’nda yapılan ve sahilden de
rahatlıkla seyredilen yarışlardır. Son derece heyecanlı ve çekişmeli olan bu yarışlar,
takımların birbiriyle olan mücadelesi kadar takım elemanlarının kişisel fiziki
mücadelesi olarak da geçer. Çünkü fiziki olarak çok yorucu ve yıpratıcı yarışlardır.
İstanbul Yelken Kulübü de kendi trofesini düzenler. Bu iki trofede yarışıp sezon
sonunda şampiyon olmak tüm takımların yarışma sebebi.

Yelken Yarışı
T

ürkiye’de yapılan yelkenli yat yarışları hem
Güney’de hem de Kuzey’de yıl boyu sürer;
ama büyük bölümü İstanbul’da yapılır ve özellikle boğaz kıyısında seyircili yarışlardır denebilir. İstanbul Boğazı’nın eşsiz yapısı izleyicilere adeta
tribün keyfi verir. Bu tribünün de özel seyir locası
tadındaki yegâne yeri Akıntı Burnu’dur. Seyirci açısından tadından yenmez. Bu lezzet, sporcular için her
zaman aynı olmayabilir. Özellikle de esmeyen havalarda. Bu sezonun başında Akıntı Burnu’nu yaklaşık
iki saatte geçebildiğimiz yarışlar yapmak durumunda
kalındı ve emin olun hiç lezzetli değildi.
Bu ay size yarışlar nasıl yapılıyor kısaca anlatmak
istiyorum. Dünya yelkenciliğinin başında Uluslararası Yelken Federasyonu İSAF var. Tek otorite olarak
kuralları koyar ve yönetir. Biz Türkiye olarak Türkiye
Yelken Federasyonu, yani TYF olarak İSAF’a bağlıyız. Yarışları da federasyona bağlı federatif kulüpler
düzenliyorlar. Yelken Federasyonu’na bağlı kulüplerin
düzenlediği yarışlar yaklaşık 10 ay boyunca devam
eder. Bu kulüplerden en yoğun ve sistemli yarışları
düzenleyen ikisi, adına trofe denen yarış liglerini de
organize eder. Kulüplerden en çok yarış düzenleyen
Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü trofesi, yılın değişik
aylarında hafta sonları yapılan yarışlardan oluşur.
Yarışların en önemlileri doğal olarak İstanbul
Boğazı’nda yapılan ve sahilden de rahatlıkla seyredilen yarışlardır. Son derece heyecanlı ve çekişmeli
olan bu yarışlar, takımların birbiriyle olan mücadelesi
kadar takım elemanlarının kişisel fiziki mücadelesi
olarak da geçer. Çünkü fiziki olarak çok yorucu ve
yıpratıcı yarışlardır. İstanbul Yelken Kulübü de kendi
trofesini düzenler. Bu iki trofede yarışıp sezon sonun-
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da şampiyon olmak tüm takımların yarışma sebebi.
Yarışan ekipler, teknelerinin performansını belirleyen
birtakım ölçümlerden sonra adına rating denen zaman farkları değeri alırlar. Rating hızlı tekneyle yavaş
teknenin aralarındaki zaman farkını ortadan kaldırır
ve teknelerin birbiriyle yarışmasını sağlar. Örneklemek
gerekirse ; hızlı tekne yavaş tekneye gerektiği kadar
fark atamazsa kazanamaz. Bu sıralama içinde rating
grupları oluşur ve sınıflara ayrılırlar. IRC sınıfları olarak
adlandırılan bu gruplarda IRC 1 sınıfında sadece
yarış için tasarlanmış ve üretilmiş tekneler yarışır. IRC
2-3-4-5 ve gezi sınıfı olarak da alt gruplar yarışırlar.
Her sınıf trofede kendi sınıfında şampiyon olmak için

yarışır. Bu, tecrübeli ve iyi tekneler yüksek sınıflarda
yarışır anlamına gelmez. Örneğin geçtiğimiz sezonun en çekişmeli yarışları IRC 2 sınıfında oldu. IRC
1 tekneleri safkan yarışçılar oldukları için pahalı
oyuncaklardır. Yelkenleri ve donanımsal giderleri de
çoktur; ama daha hızlı ve çok daha agresiftirler.
Bütün bu karmaşık detaylardan sonra, yarışlar son
derece basit ama çok heyecanlıdır. Yarışlar, hayali
bir start çizgisine aynı anda giren onlarca teknenin
startıyla başlar ve aynı hayali hattı geçerek biterler.
Beklenmedik birçok şey olabilir ve bir takım her
şeye hazırdır.
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THE BODRUM CUP 2014

Yelkenler Rüzgârla Doldu
1989’dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 26.’sı organize edilen
“The Bodrum Cup” büyük heyecana sahne oldu.
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Yaklaşık 150 gulet ve 1500 kişi ile Ege Denizi’ne yelken açarak barış ve dostluk mesajları
verilen yarışmanın startında Sadun Boro ve Tanıl Tuncel gibi denizcilik dünyasındaki çok değerli isimler yer aldı.

T

he Bodrum Cup; 26.
yılında Bodrum’da
organize edilen kortej yürüyüşü ve kampana çanının çalınması ile
21 Ekim sabahı start aldı.
Afyon’un Dinar İlçesi Belediye Bandosu’nun çaldığı 10.
Yıl Marşı ile başlayan ve pop
şarkıları ile devam eden yürüyüş, halk oyunları gösterileri ile
oldukça renkli görüntülere sahne olan organizasyonda, kortej yürüyüşüne Organizasyon
Komitesi Başkanı Erman Aras,
Başkan Yardımcısı Süleyman
Uysal, Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, yarış72

maya katılan yatların personeli, denizcilerle birlikte yaklaşık
1500 kişi katıldı. Yaklaşık 150
gulet ve 1500 kişi ile Ege
Denizi’ne yelken açarak barış
ve dostluk mesajları verilen yarışmanın startında Sadun Boro
ve Tanıl Tuncel gibi denizcilik
dünyasındaki çok değerli isimler yer aldı.
Era Bodrum Yelken Kulübü
sponsorluğunda gerçekleşen
Bodrum Cup yarışları bu sene
26. yıl anısına tüm yatçıları
buluşturmak adına IRC, Cruiser
XL, Cruiser ve Katamaran sınıfları olarak ayrı bir sınıf açmıştı.

Era Bodrum Yelken Kulübü sponsorluğunda gerçekleşen Bodrum Cup yarışları bu sene 26. yıl anısına
tüm yatçıları buluşturmak adına IRC, Cruiser XL, Cruiser ve Katamaran sınıfları olarak ayrı bir sınıf açmıştı.

İlk etap olan Bodrum - Bodrum etabı sonrası ertesi gün
Bodrum’dan Kalymnos’a yelken açılarak 2. etap; üçüncü
etap olarak da Kalymnos’tan
çıkan teknelerin Leros’a giderek, dördüncü gün de Leros’tan
start alınarak Yalıkavak’a kadar yarışıldı.
Bu yıl ilk kez katamaranların
da yarıştığı 26. The Bodrum
Cup’ta ahşap olmayan yatların
yarışları her yıl BAYK (Bodrum
Açık Deniz Yelken Kulübü)
desteği ile organize ediliyor. 4
etap üzerinden değerlendirilen
26. The Bodrum Cup ödülleri,
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Bu yıl ilk kez katamaranların da yarıştığı 26. The Bodrum
Cup’ta ahşap olmayan yatların yarışları her yıl BAYK
(Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü) desteği ile organize ediliyor.
4 etap üzerinden değerlendirilen
26. The Bodrum Cup ödülleri, Yalıkavak –
Bodrum etabının ardından eğlenceler ve
konserler sonrasında yapılan törenle sahiplerini buldu.
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Palmarina Bodrum Yönetimi; “Denizcilik kültürü ve mirasını gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı
ilke edinerek, ülkemizde yelken yarışlarının gelişmesi ve sürekliliğine destek olmaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

10. Yıl Marşı ile başlayan ve pop şarkıları ile devam eden yürüyüş, halk oyunları gösterileri ile de
oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Yalıkavak – Bodrum etabının ardından eğlenceler ve konserler sonrasında yapılan törenle sahiplerini buldu.
Palmarina Bodrum Yönetimi konuya
ilişkin olarak; “Denizcilik kültürü
ve mirasını gelecek nesillere en iyi
şekilde aktarmayı ilke edinerek, ülkemizde yelken yarışlarının gelişmesi ve sürekliliğine destek olmaktan
ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Extreme Sailing
2014 6. Ayak İstanbul yarışlarına
da ev sahipliği yaparak destek verdik. Denizcilik kültürünü sahiplenmeye ve yelken sporlarını desteklemeye
devam edeceğiz.” açıklamasında
bulundu.
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Class-1 Dünya Şampiyonası 2014 yılında üç ayaktan oluşuyor. İspanya ve İtalya’da yapılan
ilk iki ayak yarışları sonucunda 69 puanlı Victory takımının ardından, 55 puan ile ikinci
sırada yer alan Zabo - Işıklar takımı 03 - 05 Aralık tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde
yapılacak olan son ayak yarışları ile şampiyonluğa ulaşıp hem Victory teknesinin yıllardır
hegemonyasına aldığı şampiyonluk serisine son vermek hem de bir Türk sporcunun bir
dünya şampiyonluğuna sahip olup bayrağımızı en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Class 1’da bir Türk
Şampiyon Olabilir mi?

Tekne deyince akla hep, bir
yelkeni dolduran rüzgârın sürüklediği ve rüzgâr daha da güçlendikçe hızlanan, saçları geriye
doğru uçuşan denizciler geliyor.
Bir de bu durumun tam tersini
yaşatan, yüzlerce hatta birkaç
binlik beygir gücüne sahip motor
pervanelerinin yarattığı güç ile
hızlanan tekneler var hayatımız78

da. Offshore teknelerinden bahsediyorum. Son 15 yılda ülkemizde de oldukça başarılı bir
şekilde organize edilen yarışların
durdurulması güç tekneleri…
Ülkemizde yıllarca başarılı bir
şekilde organize edilen, tüm
dünyada bu spora meraklı taraflı
tarafsız herkesin dikkatini çeken
bu şampiyona, geçtiğimiz yıldan

bu yana ülkemizde yapılamıyor!
2014 yılı şampiyonası buralardan kilometrelerce uzakta DohaKatar’da yapılan, 2015 yılında
dünyanın bir ucunda nerede
yapılacağı belli olmayan bir
organizasyonumuz vardı.
Benim sizlerle bu yazımda
paylaşmak istediğim konu, ülkemizde bu yarışların yapılması

için maddi- manevi tüm gücüyle
uğraş veren kişi, bu yarışların en
üst klasmanı olan Class-1 şampiyonasında yarışıyor, hem de
bu sene hedefi çok yükseğe, en
tepeye koydu, şampiyonluk hedefliyor. Uğur Işık.
Türkiye’nin ilk ve tek offshore
kulübünü kuran, 100’den fazla
yarış organizasyonunda bulunmuş biri olarak son yıllarda
Class-1 Dünya Şampiyonası’nda
da yarışıyor. Zabo - Işıklar takımında tekne içerisindeki takım
arkadaşı bir Norveçli, Christian
Zaborowski ile geçtiğimiz yılı 2.
sırada tamamladıktan sonra bu
sene hedeflerini belirlediler; podyumun en üst basamağı, Dünya
Şampiyonluğu.
Class-1 Dünya Şampiyonası
2014 yılında üç ayaktan oluşu-

yor. İspanya ve İtalya’da yapılan
başarılar diliyor, Aralık ayında
ilk iki ayak yarışları sonucunda
Dubai’de yapılacak yarışlarda
69 puanlı Victory takımının
en iyi dereceyi alarak bir Dünya Şampiyonu olarak ülkemize
ardından, 55 puan ile ikinci
dönmesini diliyoruz.
sırada yer alan Zabo - Işıklar
Şampiyona hakkında detaylı
takımı 03 - 05 Aralık tarihinde
bilgiyi www.class-1.com
Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak olan son ayak yarışları ile
adresinde bulabilirsiniz.
şampiyonluğa ulaşıp
hem Victory teknesinin 2014 Class-1 Dünya Şampiyonası
yıllardır hegemonyası- Puan Durumu
na aldığı şampiyonluk
1
3 Victory				69
serisine son vermek
hem de bir Türk spor2
91 Relekta-Zabo-Isiklar		
55
cunun bir dünya şampiyonluğuna sahip
3
74 New Star - Poliform
41
olup bayrağımızı en
4
10 LFF10				40
üst seviyeye taşımayı
hedefliyor.
5
8 LFF8-Silverline			
27
Ülkemizi uluslarası
6
5 Team Abu Dhabi (2)		
19
alanda başarı ile
temsil eden Uğur Işık’a 7
5 Team Abu Dhabi		
7
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A

lmanya’da araç muayene hizmetini vermekle yetkili en büyük kurum olan
TÜV, 226 farklı modelde
8,5 milyon araç ile ilgili muayene
bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜV
2015 Raporu’nda A3, kompakt
sınıfının en güvenilir aracı seçildi.
Audi’nin A6 modeli ise, genel değerlendirmede, 226 modelin arasında en güvenilir ikinci araç oldu.
Almanya‘da TÜV’ün 1971 yılından
beri her yıl yayınladığı raporun,
ülkedeki tüketicilerin ikinci el araç
satın alma kararlarında büyük etkisi
bulunuyor.

KASIM’DA HONDA CIVIC ALINIR

B

aşlangıç seviyesinden itibaren 5 inçlik
Türkçe bilgi ekranı i-MID ile daha teknolojik olan Honda Civic Sedan’a özel
Kasım ayı kampanyası kapsamında kredi
alımlarda ödemeler 4 ay sonra başlıyor. Benzinli
veya LPG’li Honda Civic Sedan’ını Kasım ayında
kredi kullanarak alanlar, 30 Kasım tarihine kadar
geçerli kampanya kapsamında taksit ödemelerine
Nisan 2015’te başlıyor. Kampanya kapsamında
Honda Civic Sedan için ayrıca cazip faiz oranları
da mevcut. Yenilenen Honda Civic Sedan sahibi
olmak isteyenlere “Şimdi al Nisan 2015’te öde”
kampanyasıyla 30 Kasım tarihine kadar benzinli
veya LPG’li motor seçeneklerinde 18 ay vadeli 30
bin TL’lik kredi kullanımında aylık yüzde 0,78 faiz
oranı uygulanıyor.

H

İSTANBUL’DA FERRARI RÜZGÂRI ESTİ

D

MICHELIN ALPINE 5
ALAN KAZANIYOR

ünya otomotiv endüstrisinin ve Formula 1
dünyasının efsane markası Ferrari tarafından
organize edilen “Ferrari Racing Days” etkinliğinin 6. ayağı, Intercity İstanbul Park’ta düzenlendi. İstanbul’da ilk kez yapılan ve yarış severlere
birbirinden heyecanlı ve keyifli anlar yaşatan etkinlik,
Ferrari 458 modellerinin yer aldığı Ferrari Challenge
Trofeo Pirelli yarışlarına sahne oldu. Ferrari Racing
Days etkinliği ayrıca, otomobil tutkunlarının kalbinde
çok özel yere sahip olan Ferrari’nin pist için üretilmiş
FXX ve 599XX modelleriyle, Ferrari F1 takımının geçmiş yıllarda yarışlarda kullandığı orijinal Formula 1
araçlarının muhteşem performanslarına sahne oldu.
Etkinliğin son gününde Formula 1 araçlarının katıldığı
özel bir gösteri de düzenlendi.

er koşulda yol güvenliği, enerji tasarrufu ve yüksek performans arayan sürücülerin ilk tercihi olan
Michelin, kış lastiği kampanyası ile müşterilerine
mont hediye ediyor. Total Performance Stratejisi
ile tek bir lastikle bütün performans alanlarında en iyisini sunan Michelin, 1 Kasım – 15 Aralık 2014 tarihleri arasında
Michelin yetkili bayilerinden ve Euromaster servis noktalarından 4 adet Alpine serisi kış lastiği alan müşterilerine mont
hediye ediyor. Ekim ayından Nisan ayına kadar bütün yol
ve mevsim koşullarında tek bir lastikle en yüksek performansı
sunan Michelin, World’e özel 9 taksit imkânı da sunuyor.

YENİ BMW X6 ARALIK’TA TÜRKİYE’DE

D

aha fazla dinamizm, yüzde
22’ye kadar azaltılmış yakıt tüketimi ve sürekli aktif olan akıllı
dört çeker sistemi ile Spor
Aktivite Coupé’nin ikinci nesli yeni BMW
X6, ayrıcalıklı sürüş keyfinin sembolü olarak liderlik konumunu daha da güçlendirecek. Yeni BMW X6, Aralık 2014 tarihinden itibaren, 3.0 litre ve 258 bg’lik
sıralı altı silindirli dizel motorlu BMW X6
xDrive30d modeliyle Borusan Otomotiv
Yetkili Satıcıları’nda yerini alacak.
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SUBARU’DAN YENİ GÜVENLİK ADIMI

Ç

arpışma önleyici sistemler alanında
çok önemli bir adım olan EyeSight sürüş destek teknolojisi, Avrupa’ya yeni
Outback’le giriş yapıyor. 2008’de
Japonya’da tanıtımı yapılan Subaru EyeSight teknolojisi; araçlar, yayalar ve bisiklet kullanıcıları
gibi hareketli nesneleri ya da raylar ve şeritler
gibi sabit nesneleri algılamak için yalnızca stereo
kamera teknolojisinin kullanıldığı ilk sistemdi. EyeSight teknolojisi Subaru mühendislerinin, seksenlerin sonunda Subaru yerel araçlarında test edilen
ve uygulanan milimetrik dalga radar ve lazer

radar gibi diğer sistemlerin ardından kapsamlı bir
araştırma ve gelişimi sonucunda ortaya çıktı. Yeni
Subaru Outback’le Avrupa’da lanse edilecek olan
EyeSight sistemi, son 25 yılda geliştirilen teknolojinin son yansıması olarak öne çıkıyor.
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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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