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ÇALIŞIYOR

Mutfak Notları köşemizin 
yazarı Banu Tekin’e 
ofisimizin mutfağında biraz 
ter döktürmüş olabiliriz.

Poseidon Yelken’in 
Aralık ayında düzenlediği 
Üniversiteler Arası Yelken 
Yarışı’ndaydık.  

Etamarin’in Instagram 
hesabında dergilerimizi 
görünce pek sevindik. 
Teşekkür ediyoruz. 

Duran İzgi’yle çıktığımız 
Hayırsız Ada yolunda 35 
knot’ı da görmüş olduk. 

70’li yılların başında Fernando 
Amerio tarafından denizcilik ve 
yatçılık sektörüne teknik destek 
sağlamak amacıyla kurulan İtalyan 
Permare Grup bünyesinde süperyat 
üretimi yapan Amer Yachts, Türkiye 
temsilcisi olarak Marin Base Yat 
Yönetim ve Yat Şirketi’yle anlaştı. 
San Remo merkezli Amer Yachts’ın 
92,100, 116 ve 136 feet uzunluğunda 

dört farklı modeli bulunuyor. Şubat 
ayında düzenlenecek CNR Avrasya 
Boat Show süresince müşterilerine 
Amer Yachts markasını özel fiyatlarla 
tanıtacak olan Marin Base, ilk olarak 
üç adet IPS 1200 Volvo makinesi ve 
iddialı yakıt akışıyla dikkat çeken 
Amer 94’ü suya indirmeyi planlıyor. 
2013 yılında denizde yıllarını geçirmiş 
iki emekli deniz subayı tarafından 

kurulan firmanın kurucu 
ortaklarından Bahadır Şen anlaşma 
sonrası yaptığı açıklamada; 
“‘Güveniniz Pusulamızdır’ 
sloganımıza olan bağlılığımızla 
hizmet verdiğimiz hem yat yönetimi 
hem de yat satışı alanlarında, 
müşteri güvenini daima ön planda 
tutacağız” dedi.  
marinbase.com.tr

İstanbul merkezli Karina Yatçılık, 
temsilcisi bulunduğu Jeanneau 
Motorboat ve Williams Jetboat 
markalarının satış hizmetlerini 
yürütmek üzere İzmir ve Antalya’da 
bayilik anlaşmaları yaptı. Karina’nın 
İzmir’deki yeni iş ortağı, Raymarine 
markasının Kuzey Ege bölgesi satış 
ve teknik servis hizmetleri sunan 
İzmir Özer Elektronik, 28 yıllık bir 
şirket. Sahipleri Bora ve Volkan Özer 
kardeşler, bu anlaşmayla eş zamanlı 
olarak yeni Merry Fisher 855 Marlin 
tekneleriyle Jeanneau Raymarine 
Fishing Team’i kurdular. Antalya’da 
bayilik anlaşması yapılan Hüsnü 
Çöllü’nün şirketi Çöllü Deniz ve Yat 

Malzemeleri de 1985’ten beri başta 
Antalya merkez mağazalarında 
olmak üzere Alanya, Manavgat, 
Finike, Kemer ve Kaş’ta denizcilerin 
ihtiyacına yönelik geniş bir ürün 
gamında satış ve hizmet faaliyetlerini 
yürütüyor. 

Bayilik kapsamında faaliyetlerine 
başlayan her iki firma, Jeanneau ana 
markası altında üretilen Leader, 
Velasco ve NC marka içten takma 
motor yatlarla, Merry Fisher ve Cap 
Camarat marka dıştan takma 
teknelerin satış ve satış sonrası 
hizmetlerini sürdürecek. Aynı 
anlaşmayla Williams Jet Botlar da 
bayiler tarafından satışa sunulacak. 

Karina Yatçılık ortaklarından Murat 
Soydaş, her iki firmanın Karina ile 
uyumlu çalışma prensipleri ve 
bulundukları pazarlarda 
sürdürdükleri mevcut 
faaliyetlerindeki başarıları ve 
saygınlıkları sayesinde, uyumlu ve 
kazanımlı bir işbirliği 
oluşturacaklarına inandıklarını 
belirtti. Soydaş ayrıca “Farklı 
bölgelerde yeni bayi arayışlarımızı 
sürdürüyoruz. Birlikte çalışacağımız 
yeni iş ortaklarımız sayesinde, daha 
güçlü bir takım olmayı ve denizcilik 
sektöründe ileriye dönük daha büyük 
hedeflere yönelmeyi planlıyoruz” 
dedi. karina.com.tr

Amer Yachts Türkiye’de

Amer Yachts’ın 92, 
100, 116 ve 136 ft 
olmak üzere dört 

modeli bulunuyor. 

Karina yeni bayileriyle geliyor


