MARINTURK ÇARŞI

İSTANBUL CITY PORT

Marmara ve Adalar’ın eşsiz manzarasına
sahip olan Çarşı alanındaki kafe ve restaurantlarının yanı sıra farklı sektörlerden
birçok mağazası ile her türlü ihtiyacınızı
karşıyalan yaşam alanıdır.

NOVEMBER / KASIM ‘13

Pendik’in merkezinde yer alan
marinamız, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 km., Tuzla Tersanelerine
1,5 km., Büyükada’ya 6 mil ve Kız
Kulesi’ne sadece 18 mil uzaklıktadır.
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ALDO CICHERO İLE
YAT TASARIMLARINDA BİR YOLCULUK

Jotun Boya ve Marinturk işbirliği ile
gerçekleşecek, Aldo Cichero’nun
1960’lı yıllardan bu yana süregelen
tasarımlarından oluşan sergi, yat
tutkunlarını tarihsel bir yolculuğa
davet ediyor.
30 Kasım- 15 Aralık tarihleri arasında, yat tasarım duayeni Aldo
Cichero’nun tasarımları Marinturk
İstanbul City Port’ta sergilenecek.
Sergi, iç ve dış tasarım olarak toplam 350 motoryat tasarlamış Aldo
Cichero’nun kariyerinde dönüm
noktası olan Punto Rosso, Magnum serileri, ahşap Alalungalar,
Lamborghini sürat teknesi, Maffy
Blue, The Buggs motoryatlarının

fotoğraflarından oluşuyor. Özellikle 1970 ve 1980 dönemlerinde
tasarlanan yatların yanı sıra, sanatçının tasarladığı enerji istasyonları, Kuveyt Hükümeti’ne sunulan
turistik yüzer ada projelerine de yer

verilecek.
Yat sahipleri, Türk yat tasarımcıları
ve deniz tutkunlarının katılmasının
beklendiği özel açılış kokteylinde,
davetliler Aldo Cichero ile tanışma
fırsatı da bulacaklar.

Bizi, Size Bağlayan Değerler, Sizi de Marinturk’e Bağlayacak...
The values which connect us to you, Will connect you to Marinturk...
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A TRIP TO YACHT DESIGN WITH
ALDO CICHERO
Aldo Cichero’s exhibition which
includes the designs of 1960s
invites yacht lovers to a historical
trip. Between November 30 to
December 15, yacht designer
Aldo Cichero ‘s designs will be
exhibited in Marinturk Istanbul
City Port. The exhibition, interior
and exterior design as a total
of 350 motor yacht designed
by Aldo Cichero in his career
landmark Punto Rosso consists
Magnum series, wood Alalunga Show, Lamborghini airboat,
Maffy Blue, photographs of The
Buggs motor yachts. Apart from
the yachts designed especially
during the periods of 1970s and
1980s, the artist’s design power

stations will take place in the exhibition and floating island which
is represented to Government of
Kuwait as well.
Yacht owners, in the special

opening reception in which Turkish yacht designers and sea lovers are expected to participate,
guests will have the opportunity
to meet Aldo Cichero.

DENİZCİ KAHVESİ’NDE BU AY:
“BİR GÜN HİÇ UNUTMAM...”
Program:
24 Kasım 2013, Pazar, Saat: 13:00
İstanbul City Port, Pendik
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon:
Hakan Tiryaki
541 337 2830
Yengeç Tırhandili, J 41 Pontonu

Yüreğimizin ağzımıza geldiği
anlar, hiç bitmemesini dilediğimiz
anlar... kısaca zihnimize kazınmış ne varsa paylaşmak üzere
davetlisiniz...
Bu sefer amacımız biraz geyik,
biraz eğlence ve tabi olgular
üzerine bolca ahkâm kesme-

ce. Dileğimiz hep birlikte bolca
gülmek, gıpta etmek ve de ibret
almak...
Önceden bildirmek koşuluyla
yine teknesiyle katılacak konuklara gün boyu ücretsiz bağlama
imkânı sağlanacaktır.

IN SAILORS CAFE THIS
MONTH; ‘’ONE DAY… I NEVER
FORGET…’’
The moments that we wish never end and also we afraid….You
invited to share what you have in
your mind.
This time our aim is a little chat ,
enjoy and ponticifate case on real
fact. We wish to laugh , envy and
take heed all together.
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BEA & BRAM

MERHABA BEA,		
SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
Merhaba ben Bea. 49 yaşındayım. Üç yıl önce Bram ile Tersane
adasında evlendim. Çiftçi bir
ailede büyüdüm. Bram denizci
bir ailenin çocuğu. Bram ile tanıştıktan sonra denizi ve yelkeni
sevdim. Yüzmeyi ve yürüyüş
yapmayı severim fakat zamanım
olmuyor. 15 yaşında Hollanda’da
yüzme şampiyonu oldum.
HELLO BEA PLEASE
INTRODUCE YOURSELF?
I’m Bea, 49 years old, and married with Bram. We got married
three years ago in Tersana Island.
I was grown up in a farmers family
in Holland. After meeting Bram, I
liked sailing because Bram is from
a sailor family. I like swimming and
when I was 15 years old, I had a
championship in Holland. I was
the first.
I like also hiking but I don’t have
enough time.
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B&B YATÇILIĞIN
KURULUŞUNDAN BAHSEDER
MİSİNİZ?
Bram motor yat inşaa eden bir
firmada teknik araştırmacı olarak
çalışıyordu. Ben kendi firmamda
proje müdürüydüm. Bram ile
tanıştıktan sonra yelkenli ile tatile
çıktık. Ve sonra kendi charter
firmamızı kurma kararı aldık Ve
böylelikle 5 yıl önce B&B Yatçılık
firmasını kurduk.
WOULD YOU TELL US ABOUT
ESTABLİSHMENT OF YOUR
COMPANY?
Bram was a technical investigator
and he was building motor yachts
in Holland. And I was a project
manager in my company. After
meeting Bram we started sailing
holiday. And then we decided to
establish our own company called
B&B YACHTING ( Bea&Bram) 5
years ago.
CHARTER İÇİN GÖCEK
LOKASYONUNU
SEÇMENİZİN SEBEBİNİ
ÖĞRENEBİLİRMİYİZ?

KISA SÜREDE KÖKLÜ
BİR CHARTER FİRMASI
OLMANIZIN SIRRINI
ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

WOULD YOU PLEASE TELL
US ABOUT YOUR SERVİCES
AND YOUR CUSTOMER
PROFİLE?

Şirketimiz 10 yelkenli tekneye
sahip bir aile şirketi. Sadece
Ben ve eşim çalışıyoruz. Başka
çalışanımız yok. Tamir bakım,
giriş-çıkış, rezervasyon, temizlik,
kaptanlık, yardımcı hizmetler gibi
tüm işlemleri kendimiz yapıyoruz.

Our customers are 90% from
holland and 10% Belgium.

Başarımızın sırrı her işi kendimizin yapıyor olması.
YOU HAVE A ESTABLİSHED
A LEADİNG CHARTER
COMPANY. WHAT İS THE
SECRET OF YOUR SUCCESS?
Our Company is a family company and we own 10 sailing
yachts. We are two person,
My husband and I. We do all
works like maintanence, check
in - check out, booking, cleaning
and skipper jobs and all deputy
services on ourselves.

Göcek yelkencilik için mükemmel
bir yer Göcek’i çok seviyorum.
Göcek insanlarını çok sıcak
buldum.

FİRMA OLARAK
VERMİŞ OLDUĞUNUZ
HİZMETLERDEN VE MÜŞTERİ
PROFİLİNİZDEN BAHSEDER
MİSİNİZ?

WOULD YOU TELL US THE
REASON FOR CHOOSİNG
GÖCEK LOCATİON FOR
CHARTER POİNT?

Mürettebatsız tekne kiralama,
yelken ve seyir hakkında bilgi,
kaptanlık hizmeti, rezervasyon,
teknik hizmet.

We like Göcek and Göcek is a
perfect area for sailing. And there
are many friendly people around.

Müşterilerimizin %90’ı Hollandalı
ve %10’u Belçikalı

Flotilla, bare boat, sailing instructions, skipper services, booking,
maintanence.

MESLEĞİNİZİN
ZORLUKLARINDAN
BAHSEDER MİSİNİZ?
Firmanın daima kendini geliştirmesi ve aynı kaliteye sahip
olması gerekli.
WOULD YOU TELL US ABOUT
THE CHALLENGES OF YOUR
PROFESSİON?
Our company should always
have the same quality and we
have to improve ourselves all the
time.
MARİNAMIZ HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLERİNİZİ BİZİMLE
PAYLAŞIR MISINIZ?
Teknelerimiz 3 yıldan beri Marinturk Marina’larında konaklıyor. Dostluğunuzdan ve kaliteli
hizmetinizden çok memnunuz.
Uzun yıllar Marinanızda konaklamak isteriz.
WOULD YOU TELL US
YOUR OPİNİON ABOUT OUR
MARİNA?
We have been staying in your
marina for 3 years now. We are
very happy with your friendly and
high quality services and we plan
to stay here for more years.
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MARİNTURK AİLESİ BOWLİNG TURNUVASI’NDA
BİR ARAYA GELDİ

Bütün departmanlardan çalışanların bir araya geldiği ve birlikte
keyifli saatler geçirdiği bowling
turnuvası Kasım ayında gerçekleştirildi. Karma takımların tatlı
rekabeti, Barış Yavaş, Timuçin
Yıldıran, Özcan Sansür, Murat
Ercan ve Taner Kılıç ekibinin
galibiyeti ile sonuçlandı. Bireysel
olarak en yüksek puanı Emrehan
Çakır yaparken Nurettin Başaran
ve Murat Ercan da yüksek puanları ile göz doldurdular. Henüz
oyunun yorgunluğunu atmadan
bütün oyuncuların bir sonraki
turnuvanın hayallerini kurmaya
başladığı gözlerden kaçmadı.
BOWLING TOURNAMENT
MET TOGETHER MARINTURK
FAMILY
All of the employees from all
departments came together and

spent pleasant hours with the
bowling tournament which was
held in November. The competition of the mixed team resulted
as the victory of the team of
Barış Yavaş, Timuçin Yıldıran,
Özcan Sansür, Murat Ercan

and Taner Kılıç. While Emrehan
Çakır had the highest individual
score, Nurettin Ercan and Murat
Başaran filled the eyes with high
scores. It was clear that all the
players were dreaming the next
stage of the tournament.
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YENİ PEDASTAL SİSTEMİMİZ DEVREDE!
Marinamızda konaklamakta
olan misafirlerimizin elektrik ve
su ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek amacıyla bütün marinada yapılan alt yapı çalışmaları
sona geldi. Kasım ayı itibariyle
marinamızdaki bütün pedastallar son teknoloji ile donatılmış ve ön ödemeli anahtarlar
(transponderlar) ile çalışan yeni
nesil pedastal sistemi ile değiştirildi.
Marinamızda A-G-H-J-K iskelelerinde uygulamakta olduğumuz
elektrik–su hizmeti ücretlendirme sistemimiz 01.12.2013 tarihi
itibari ile B-C-D-E-F iskelelerinde de uygulamaya girecektir.
Bu kapsamda marinamızdaki
bütün iskelelerde aynı sistem
kullanımda olacaktır. Marina
Ön bürodan temin edeceğiniz
anahtarlara kullanımlarınız için
bakiye yüklemesi yapılması
gerekmektedir. Anahtar depozito bedeli 50,00TL olup henüz
iade edilmemiş eski anahtarların
iadesiyle yeni anahtarlar için
depozito ücreti alınmayacaktır.
NEW PEDASTAL SYSTEM IN MARINTURK
In order to serve in a better way
to our valued guests for the
electricity and water needs, all the
infrastructure works have come
to an end. All of our marina’s
pedestals were displaced
with the pedestals equipped
with the latest technology and
prepaid keys (transponders) on

November.
Electricity-water service pricing
that we have implemented on
the piers A-G-H-J-K will come
into application on 01/12/2013
on the piers B-C-D-E-F. In this
point, all of our marina’s piers will
use the same system. To switch

installation you should load some
credits in smart keys that you
can have from marina office. It is
demanded 50,00 TL for the key
as deposit. Key deposit fee won’t
be charged if you bring the old
done.
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24 Kasım 2013 / Pazar
Saat: 13:00

İstanbul City Port, Pendik/İstanbul

Ayrıntılı Bilgi ve Rezervasyon: 541 337 2830 • www.denizcikahvesi.org • iletisim@denizcikahvesi.org

facebook.com/DenizciKahvesi •

twitter.com/DenizciKahvesi

