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PRUVA 100. Squadron 78 denizde
2003’te dünya tanıtımının yapılmasından günden bu yana tam 100 adet 
üretilen Fairline Squadron 78, markanın en başarılı ve popüler modellerinden 
biri. Sahibinin beşinci Fairline’ı ve ikinci Squadron 78’i olan 100. tekne, 
sahibinin isteklerine göre üretildi. Teknenin içinde 400 adet özel üretim parça 
olduğu belirtiliyor.
www.karina.com.tr

RMK’dan atılımlar
Yabancı yat siteleri ve gazetelerde çıkan haberlere göre, 1923’ten bu yana Miami Nehri’nde faaliyet gösteren tarihi Merrill-Stevens 
Tersanesi, kasım ayı sonunda küçük bir hissesi Spencer Boat Company’de kalacak şekilde RMK’ya satılarak RMK Merrill Stevens 
Properties LLC olarak anılmaya başladı. Johnny Depp, Nicholas Cage, Malcolm Forbes ve Ivana Trump gibi isimlerin yatlarının 
yenilendiği yer olarak bilinen, 2004’te Merrill ailesinin Hugh 
Westbrook’a sattığı tersane, ekonomik kriz nedeniyle 2009’da yine 
aynı bölgede servis veren Spencer Boat Company’ye geçmişti. Habere 
göre, tersanenin bu şirketten RMK’ya geçmesi operasyonunda RMK’yı 
temsil eden Josh Bennett, “Yeni sahibi kullanımda değişiklik yapmayı 
düşünmüyor. Şimdiki işletmeci John Spencer yine yönetimde yer 
alacak” dedi. Henüz RMK Marine’den bir açıklama yapılmadı ancak 
yatırımın 7,7 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyor.
Bu gelişmenin yanı sıra RMK Marine, bir de ödül aldı. Hot Lab’in 
çizgileriyle refit edilen Keyla, 29 Kasım’da SBID International Design 
Awards’tan ödülle döndü. www.rmkmarine.com

Valdenassi 
Türkiye’de
İtalyan yat mobilya üreticisi 
Valdenassi’nin Türkiye temsilciliğini 
Çarkçı Denizcilik aldı. Kasım ayında 
METS’te imzalanan anlaşmanın 
ardından Valdenassi ürünlerini ilk defa 
15-23 Şubat’taki CNR Avrasya Boat 
Show’da göreceğiz.
www.carkci.com.tr

Derinlik 
sarhoşluğu 
Gant’ın yeni koleksiyonu 
Fulton, 45 milimetre 
çapında siyah iyon 
kaplama kasasıyla 
daha dayanıklı ve 
uzun ömürlü. Pembe 
altın seçeneği de 
sunuluyor. Kauçuk 
kayışa sahip saat 
modelleri 100 
metreye kadar su 
geçirmiyor. 
www.aydinsaat.com

METYX Macaristan’da
METYX, kısa adı NABI olan Kuzey Amerikalı otobüs işletmelerinin 
Macaristan’daki eski üretim tesisini satın aldığını açıkladı. 12.000 
metrekare kapalı alana sahip METYX Composites Macaristan, firmanın var 
olan iş kollarının yanı sıra yeni faaliyet alanlarını da içinde barındıracak. 
Avrupa’daki merkez lojistik avantajının yanı sıra zamanda düşük maliyetli 
bir bölgede olması sayesinde daha hızlı ve uygun fiyatlı servis verebilecek.  

Keyla


