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İster açık ister kapalı
Jeanneau’nun Leader serisi büyümeye devam ediyor. Serinin 
en büyüğü yeni Leader 46, küçük kardeşleriyle aynı özellikleri 
taşıyor. Yaşam alanlarının ayrıldığı modelde tamamen 
açılabilir tavan, 14,40 metrelik tekneyi bir anda ‘open’ modele 
dönüştürüyor, denizciliğiyle dikkat çekiyor. Hidrolik yüzme 
platformu ve bot garajına sahip Jeanneau Leader 46, iki ya da 
üç kamarayla tercih edilebiliyor.
www.karina.com.tr

Şiddete karşı yelken
Columbia’nın desteğiyle bu yıl altıncısı yapılacak Uluslararası Kadınlar Yelken 
Haftası 12-19 Eylül tarihleri arasında Hisarönü Körfezi’nde yapılacak. Dokuz 
ülkeden yaklaşık 50 kadın yelkencinin katıldığı etkinlikte, kadına yönelik şiddete 
dikkat çekilecek. Toplam sekiz tekne, Sail Purple (Mor Yelken) sloganıyla Çiftlik, 
Dirsekbükü, Orhaniye, Bozukkale ve Kumlubük koylarını dolaşacak.

100. yıl anısına 100 fotoğraf
Yazarlarımızdan sualtı fotoğrafçısı ve görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan’ın ‘100. Yılında 100 
Fotoğraf ile Sualtından Çanakkale’ sergisi TAV’ın katkılarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 
2 Eylül’de açılıyor. Bir ay süreyle gezilebilecek ve Ceylan’ın 10 yıllık çalışmalarını içeren sergide, 
Cumhuriyet tarihinin ilk denizaltısı Atılay’dan, ülkemizin 1. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden 
Midilli (Breslau), Conk Bayırı'na göz açtırmayan Triumph Zırhlısı, Amiral Gemisi Majestik dahil 
derinlerdeki birçok savaş batığının fotoğrafları bulunuyor. 
Kendine özgü ekosistemi ile dünyanın en önemli su yollarından biri olan Çanakkale Boğazı’nın 
pek çok göçmen türü barındırdığını da vurgulayan sualtı fotoğrafçısı, “Şunu söylemeliyim ki 
Çanakkale’nin sualtı zenginliği kesinlikle görülmeye değer. Ancak bölgedeki dalış potansiyeline 
baktığınızda Pasifik'in en mikro adalarından biri olan Mikronezya'nın potansiyelinin dahi çok altında 
olduğunu görüyoruz. Oysa ki sahip olduğumuz bu boğaz bizim kültürel miraslarımız. Koruyucu 
tedbirler almalı, daha fazla sahip çıkmalıyız” dedi.

Ercümen’den bir rekor daha
Kaş’ta düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası’nda dünya serbest dalış 
rekortmeni Şahika Ercümen, sabit ağırlık branşında kendisine ait 70 metrelik rekoru, 
72 metreye dalarak kırdı. Altın madalyanın sahibi olan Ercümen, “Bu yarışmada 
dört yıldır bana ait olan ve kırılamayan Türkiye rekorunu kırdık. Ancak asıl hedefimiz 
yakında gerçekleştireceğimiz dünya rekoru denemesinde ülkemizin bayrağını tekrar 
dalgalandırmak" dedi.


