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MARINTURK ÇARŞI İSTANBUL CITY PORT
Marmara ve Adalar’ın eşsiz manzarasına 
sahip olan Çarşı alanındaki kafe ve res- 
taurantlarının yanı sıra farklı sektörlerden 
birçok mağazası ile her türlü ihtiyacınızı 
karşıyalan yaşam alanıdır.

Pendik’in merkezinde yer alan 
marinamız, Sabiha Gökçen Havali- 
manı’na 10 km., Tuzla Tersanelerine 
1,5 km., Büyükada’ya 6 mil ve Kız 
Kulesi’ne sadece 18 mil uzaklıktadır.

MARINTURK 
32.Uluslararası 
İstanbul Boat Show

01 YARIŞMA
Model Yelkenli Teknelerin Rc 
Kontrollü Yarışı

02 YARIŞMA
Gazozuna Kapışalım 
Etki̇nli̇nliği devam ediyor

03

Bizi, Size Bağlayan Değerler, Sizi de Marinturk’e Bağlayacak...

The values which connect us to you, Will connect you to Marinturk...

32. ULUSLARARASI İSTANBUL BOAT SHOW HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Marinturk Istanbul City Port ‘un 
ev sahipliğinde düzenlenecek 
Uluslararası İstanbul Boat Show’u 
21-29 Eylül 2013 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir. Uluslararası 
İstanbul Boat Show; 1995 yılından 
i̇ti̇baren yatçılık sektörünün kalite 
standartlarını belirleyen IFBSO’nun 
(The International Federation of 
Boat Show Organizers/Uluslar 
arası Boat Show Organizatörleri 
Federasyonu) Türkiye’deki en eski 
üyesidir ve dünyanın ilk 45 uluslar 
arası kimlikteki denizcilik fuarı 
arasında yer almaktadır.
Neden Ziyaret etmelisiniz 
• Ulusal ve uluslararası üretim 2013 
model tekneler ile tanışma fırsatı
Teknelerin denizde duruşunu 
görerek, suda duruş farkını 
yaşamak
• Hayalinizdeki tekne ile anında 
test seyrine çıkarak, sudaki gerçek 
performansını görmek
Tüm seçenekleri bir arada görüp, 
en doğru kararı almak
Sektör liderleri ile fikir alışverişinde 
bulunmak, yeni bağlantılar kurmak
• Kendi tekneniz ile İstanbul 
trafiğine takılmadan fuara ulaşım 
ve özel VIP pontonuna ücretsiz 
günlük bağlanarak fuarınkeyfini 

çıkarma imkanı
Fuar sırasında her yaş grubuna 
hitap eden etkinliklere katılarak 
keyifli bir gün geçirmek

• Fuar eğitim alanında denizci 
olmanın ilk şartını oluşturan 
temel bilgileri uygulamalı olarak 
öğrenmek
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BLACK BETTY 

MarinturkIstanbul City Port Bir 
Şampiyonu Ağırlıyor!

Dünya çevresinin dolaşıldığı 
Volvo Ocean Race için üretilen 8 
yaşındaki Black Betty, bu yarışı iki 
kez tamamlamayı başararak, çok 
sayıda dereceler elde eden bir 
şampiyon olma özelliğini taşıyor.

2005-2006 Volvo Ocean Race 
yarışında 16 etabın 11’ini 
birincilikle bitirerek şampiyon 
olan ve aynı zamanda dünya hız 
rekorunu da elde eden Black 
Betty, 24 saat içinde 562.96 
deniz mili kat ederek, saatte 

ortalama 23.5 knotluk hız sağlayan 
dünyanın sayılı yarış yelkenlileri 
arasında yer alıyor. Black Betty, 
31.5 metre direk yüksekliği, 700 
metrekare yelkeni ve 21.5 metre 
(70 feet) boyu ile Türkiye’nin 
en büyük yarış yatı unvanıyla 
bir ilke imza atıyor. Denizciliği 
ve yelkenciliği destekleyerek 
Türkiye’nin en prestijli marinalar 
zinciri olma misyonunu sürdüren 
MarinturkIstanbul City Port, 
Şampiyon tekneye de sponsorluk 
desteği vermektedir.

A WORLDWIDE CHAMPION AT 
MARINTURK İSTANBUL 
CITY PORT
8 years old Black Betty, designed for 
Volvo Ocean Race travelled around 
the world twice and won many 
rewards.

Finishing 11 of 16 stages at the first 
place in 2005-2006 Volvo Ocean 
Race and breaking the world speed 
record, Black Betty sailed 562.96 
nautical miles in 24 hours with 23.5 
average speed per hour and is 
among the fastest sailing yachts in 
the world. With its 31.5 meters high 
mast, 700 squaremeters sail and 
21.5 meters (70ft.) length, it is the 
biggest racer yacht in Turkey. 

Marinturk İstanbul City Port 
keeps its mission to be the most 
prestigous chain of marinas in 
Turkey supporting yachting and 
sailing and provides sponsorship for 
Black Betty, the world champion. 

THE 32ND BOAT SHOW PREPARATIONS ALREADY STARTED.

International İstanbul Boat Show will 
be organized between 21st-29th 
of September 2013 in Marinturk 
İstanbul City Port Marina.
International Istanbul Boat Show 
is the oldest member of IFBSO 
(The International Federation of 
Boat Show Organizers) since 1995 
that set the quality standards of 
yachting in Turkey and it is among 
45 international Boat Shows in the 
World.
Why you should visit:

• Opportunity to meet national 
and International 2013 model 
boats
To see the boats afloat and 
experience the difference.
Opportunity for sea trial on your 
dream yacht and to witness 
actual performance.
To meet all the options at once 
and make the right decision.
Opportunity to discuss with the 
leading companies and buildup 

new connections
You can come to the boat show 
with your own boat without 
getting stuck in the traffic and 
enjoy the boat show with free 
daily berthing on VIP jetty.
• You can enjoy your time with 
participating in activities prepared 
for all group of ages
Getting to know basic practical 
information about yachting at 
training area 
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YENİ PEDESTAL MONTAJ ÇALIŞMALARI

COLD STONE CREAMERY

Marinturk Istanbul City Port 
değerli konuklarına vermekte 
olduğu hizmet kalitesini arttırmak 
amacıyla alt yapı yatırımlarına 
devam ediyor. Dünyanın sayılı 
marina pedastal üreticileri 
arasında gösterilen GEWISS 
firmasıyla çözüm ortaklığını 
yenileyen marinamız bütün 
iskelelerdeki hizmet kutularını 
yenileme kararı almıştır. Birçok 
iskeledeki montaj çalışmaları 
tamamlanan pedastallar 
yazılım kurulumlarının da 
tamamlanmasıyla birlikte tüm 
özellikleriyle misafirlerimize 
hizmet vermeye başlayacaktır. 
Kurulumun tamamlanmasının 
ardından tüm konuklarımıza 
ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. 

Ülker Golf markasının üreticisi 
Natura Gıda tarafından 
Türkiye’ye getirilen, Amerika’nın 
1 numaralı premium dondurma 
markası Cold Stone Creamery 
Marinturk Istanbul City Port’a 
yaz sıcağında serin bir hava 
getirdi. Eksi 9 derece granit bir 
mermerde tüketiciye sunulması 
nedeniyle Cold Stone Creamery 
adı verilen markanın kişiye özel 
nefis dondurma ayrıcalığıyla 
İstanbul’daki üçüncü mağazası, 
Marinturk Çarşı’da yerini aldı.. 

COLD STONE CREAMERY
America’s  first premium ice cream 
brand Cold Stone, brought to Turkey 
by Natura Gıda the manufacturer 
of Ülker Golf brand, brought cool 
air to Marinturk İstanbul Cityport 
in summer. In consequence of 
presentation on granite marble 
minus 9 degree to the customers, 

NEW PEDASTAL FITTING
Marinturk Istanbul City Port 
continues to invest in infrastructure 
in order to improve the quality of 
service given to valued guests. 
Our marina, with the partnership of 
GEWISS Company which is one of 
the certain pedastal manufacturers, 

delicious ice cream brand called 
Cold Stone Creamery, privileged as 
the third store in Istanbul, took place 
in Marinturk. 

decided to renew the services 
boxes of all piers. Pedastals of 
which fitting works were completed 
in many piers with the installations 
of all the features of the software 
will begin to serve our guests. All of 
our quests will be informed following 
completion of fitting work. 
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SİMİT SARAYI

ESSE

Anadolu kültürünün geçmiş 
asırlardan günümüze kadar 
getirdiği “Simit” artık uzman eller 
ile Marinturk Pendik City Port’ta 
da severleriyle buluşuyor. Simit 
kültürüne yeni bir boyut getirerek 
dünya çapında kültür elçiliği 
görevini üstlenen Simit Sarayı 
İstanbul’daki ilk ve tek denize 
sıfır şubesini Pendik’te açarak 
hizmeti ayaklarınıza getiriyor. 
İskeleler arasında özel olarak 
inşa edilen alanlara kurulan 
“Simit Sarayı” denize çıkmadan 
önce kahvaltısını yapmak isteyen 
tekne sahibi ve personeline 
güne güzel bir başlangıç fırsatı 
sunuyor.

2002 yılında ilk mağazasının 
açılmasından itibaren ev 
ürünleri ve dekorasyonu 
alanında yenilikçi ve öncü 
perakendecilerden biri haline 
gelen ESSE; esas uzmanlık 
alanı mutfak ürünleri olmakla 
birlikte; her evin mutfağından 
sofrasına, salonundan 
banyosuna yönelik çok çeşitli 
ürün gamına sahiptir. KitchenAid, 
Zwilling, Asa, Cuisinart… 
gibi dünyanın lider markaları 
yalnızca Esse mağazalarında 
satışa sunulmaktadır. Esse, 
bunların yanında küçük elektrikli 
ev aletleri ve tava, tencere 
ürünlerinde “Essenso”, sofra 
ürünlerinde “Désir”, ev konforunu 
artırmaya ve şık dekorasyona 
yönelik “Double S ve Esse 
Home” gibi kendi bünyesindeki 
markaları ile çok çeşitli ve kaliteli 

SIMIT SARAYI
‘‘Simit’’ that the Anatolian culture 
brought from past centuries to 
present, meets now its lovers in the 
expert hands in Marinturk İstanbul 
Cityport. Bringing new dimension to 
the culture and serving as a cultural 
ambassador around the World, Simit 

ürünlerini Ağustos ayından 
itibaren Marinturk Istanbul 
City Port mağazasında seçkin 
konuklarımızla buluşturmaktadır. 

ESSE
From the opening of the first store in 
2002 in the field of home decoration 
products, innovative and one of the 
leading retailers ESSE, has a wide 
variety of products from kitchen 
of each house to the dinner table 

Sarayı brings service to our valued 
guests opening its first and only 
beachfront branch in Pendik. Built 
in particular areas of the piers, Simit 
Sarayı offers a good opportunity to 
start a good day for the boat owners 
and its crew before sailing. 

and from bath to living room. Esse 
store offers only for sale the World’s 
leading brands like KitchenAid, 
Zwilling, Asa, Cuisinart… Esse is 
known as Essenso with household 
electrical appliances, pans and pots; 
known as “Désir” with tableware 
products and known as “Double 
S and Esse Home” with the home 
decorations products. Now, Esse is 
opened in Marinturk for serving our 
valued guests. 
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BUN DESIGN

MODEL YELKENLİ TEKNELERIN RC KONTROLLÜ YARIŞI 
(18 AĞUSTOS, 25 AĞUSTOS VE 1 EYLÜL) 

Çağdaş tasarımlar ve kişisel 
dokunuşlarda yaşama renk 
ve eğlence getirmeyi kendine 
misyon edinen BUN DESIGN;  
eşsiz stilde form, renk ve 
malzemeden üretilmiş ve teknik 
kalitesi kadar geniş tüketici 
kitlesi için uygun fiyatlı ürünleriyle 
Marinturk Çarşı’da meraklılarıyla 
buluşuyor. “Yaşama, kişisel 
dokunuş ve eğlence ekleyerek, 
çağdaş tasarımlar getiriyoruz. 
Bunun için eşsiz stilde form, 
renk ve malzemeden ürünler 
seçiyor ve teknik kalitesi 
kadar geniş tüketici kitlesi 
için uygun fiyatlı olmasına da 
önem veriyoruz.” anlayışıyla 
kendine geniş bir meraklı kitlesi 
oluşturmayı başarmış olan firma 

İstanbul Pendik’te yer alan Marinturk İstanbul City 
Port marinasının organizasyonuyla gerçekleştirilen  
Radyo Kontrollü Model Yat Festivali’nin ilki 18 
Ağustos 2013 tarihinde yapıldı. 3 hafta süre ile 
yapılacak olan festivalin diğer iki organizasyonu 25 
Ağustos 2013 Pazar ve 01 Eylül 2013 Pazar günleri 
yine Marinturk İstanbul City Port’ta yapılacak.
Festivalin ilk ayağını oluşturan 18 Ağustos 2013 
tarihli yarışmaya 11 yarışçı kayıt yaptırdı. İstanbul 
Yelken Kulübü’nden 6 kişi, Galatasaray’dan 3 kişi, 
Fenerbahçe’den 1kişi  ve  bireysel olarak da 1 kişi 
yarışmaya katıldı. 
Marina ofis önü ile E iskele sancak arasında 
bulunan 150 m x10 m ölçeğinde bir alanda kurulan 
yarış parkuru,  özellikle yarışmacıların yarışlar 
süresince rahat hareket etmeleri ve model yatların 
kontrolününün sağlanması   açısından son derece 
uygundu.
Marinturk’de ilk defa gerçekleştirilen bu tür bir 
organizasyona , hem marina misafirleri hem de AVM 
ziyaretçileri oldukça ilgi gösterdi. www.yat.tv  adresi 
ile internet üzerinden de canlı olarak yayınlanan ve 
büyük beğeni toplayan etkinliğin sonunda dereceye 

giren yarışmacılara kupa ve sertifikalarının verilmesinin 
yanı sıra,  yarışmaya katılan diğer yarışmacılara da 
teşekkür sertifikaları verildi.
Her 3 etaba katılarak genel sıralamada ilk 3 dereceyi 
alacak yarışmacılara özel ödülleri  ise 01 Eylül 2013 
Pazar günü yapılacak törenle verilecek.
18 Ağustos 2013 tarihli ilk yarışmayı ilk 3 sırada 
bitiren yarışmacılar;
1-Levend GÜRKAN
2-Sami EFEGİL
3-Vefik ULUS
Etkinlik sonunda  ise genel sıralama şu şekilde oluştu.
E pontonu ile Marina ofis arasındaki deniz alanının 
tahsis edildiği etkinlikte gün sonunda ilk üç dereceye 
ödül verilmesinin yanında her üç etkinlik gününde 
alınan puanlara göre yapılacak genel klasmanda 
ilk üç dereceye ve her üç etkinliğe katılmış olan 
yarışmacılara özel MARINTURK ödülleri verilecektir. 
Ailenizle keyifli bir Pazar günü etkinliği için 25 Ağustos 
ve 1 Eylül tarihlerinde sizi de marinamıza bekliyoruz.

yeni mağazsını Pendik’te deniz 
severlerle buluşturmaktadır.

BUN DESIGN
BUN DESIGN, with the 
contemporary designs and  colourful 
textures, meets our guests  İn 
Marinturk  MAll with the tecnical and 
material quality, unique form, color 

for a wide comsumer audiance. 
“Life, adding a personal touch and 
a fun, contemporary designs bring. 
It brings contemporary designs to 
life adding personal touch and fun.
In MArinturk, Bun Design brings 
together its lovers and its new store 
that managed to build up a large 
audiance. 
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Derece Yarışmacı Yelken No Kulüp Net Puan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 Levend Gürkan 13 İYK 12,0 3,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 8,0 1,0 7,0

2 Sami Efegil 7 GS 17,0 5,0 3,0 2,0 1,0 5,0 2,0 2,0 2,0 6,0

3 Vefik Ulus 10 GS 20,0 1,0 8,0 8,0 7,0 4,0 3,0 1,0 3,0 1,0

4 Orkun Anaoğul 8 GS 22,0 2,0 4,0 4,0 3,0 1,0 10,0 7,0 4,0 4,0

5 Doğan Ünsal 11 31,0 8,0 7,0 7,0 5,0 2,0 9,0 3,0 5,0 2,0

6 Mehmet Yaşar Yücel 24 İYK 33,0 4,0 5,0 5,0 4,0 7,0 5,0 4,0 6,0 13,0

7 İsmail Emrah Bağ 48 İYK 38,0 6,0 2,0 6,0 13,0 10,0 7,0 5,0 9,0 3,0

8 İbrahim Eser 88 Ferdi 40,0 7,0 13,0 3,0 6,0 8,0 4,0 10,0 7,0 5,0

9 Barış Ünlü 12 İYK 54,0 9,0 6,0 9,0 9,0 9,0 8,0 6,0 8,0 8,0

10 Aybars Gümüş 9 FB 64,0 13,0 9,0 13,0 8,0 6,0 6,0 9,0 13,0 13,0

11 Yüce Öneyli 138 İYK 91,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

11 Haluk Heper 19 İYK 91,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

MODEL RC-CONTROLLED SAILING BOATS RACE, 
(AUGUST 18, AUGUST 25 AND SEPTEMBER 1ST) 

The first one of the Radio Controlled Model Yacht 
Festival organised by Marinturk located in Pendik 
was held on 18 August 2013. The other two 
organisations of the festival which will be held during 
3 weeks will be on Sunday of 25 august and 1st 
September in Marinturk İstanbul Cityport.

For the first stage of the festival, 11 sailors were 
registered. 6 people from Sailing Club, 3 from 
Galatasaray, 1 from Fenerbahçe paticipated in the 
contest.

Marinturk Mall and marina guests showed their 
interest to the organization the first one in Marinturk. 
After the organization which could be watched 
on internet adress www.yat.tv live, trophies and 
certificates were given to the winners; the other 

participants were also given appreciation certificate.

Participating in each three stage, competitors will 
recieve their  special awards in the ceremony which 
wiil be held on Sunday september 1st. 

The winners of the first competition on  August  18:

1-Levend GÜRKAN
2-Sami EFEGİL
3-Vefik ULUS
At the race which will be at pontoon E and Marina 
Office, in the end of the day when the awards are 
given to first 3 competitors, Marinturk awards will be 
given to the competitor who have participated in 3 
races.

We expect to see you in our Marina for an enjoyable 
Sunday  with your family. 
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‘‘GAZOZUNA KAPIŞALIM’’ 
ETKİNLİĞİ DEVAM EDİYOR...
Marinturk Marinaları 28.07.2013 tarihinde 2013 
Gazozuna Kapışalım II.yelken etkinliğine ev 
sahipliği yaptı.EtkinliğeFISRST LADY, CLAVELLA 
ve JARRAMAS teknelerinin müthiş mücadelesine 
tanık olduğumuz etkinliğimizde, 51 dakika gibi 
bir sürede bitiş hattına ilk ulaşan Erol TOPRAK 
ve ekibi JARRAMAS teknesi destek sınıfı rating 
hesaplamasında 3.sırayı aldı.

Bitiş hattına ikinci ulaşan Mustafa GENÇASLAN 
ve ekibi First Lady teknesi rating hesaplamasında 
birinci, LadyKolff ve ekibi CLAVELLA teknesi 
bitiş hattına üçüncü olarak ulaşmış ve rating 
hesaplamasında ikinci sırayı almıştır. 

Konuşmasına tüm katılımcılara teşekkürlerini sunarak 
başlayan İşletme Müdür Yardımcısı Hazal BALABAN 
Çamlıca sponsorluğundaki etkinliklerde dostluğun, 
kardeşliğin ve centilmenliğin en güzel örneklerinin 
yaşandığını belirtti. Konuşmasını ’’Etkinliklerin devamı 
için Çamlıca gazoz içmeye devam edelim’’şeklinde 
esprili bir ifade ile bitirerek katılımcılara başarı 
sertifikalarını ve kupalarını takdim etti.

Gazozuna Kapışalım 2013 IV. ve final yelken etkinliği 
22 Eylül Pazar günüGöcek Exclusive Marina’da 
düzenlenecek ödül töreninde,bu yıl yapılacak 
kapışmaların tamamına katılarak 1. olan yelkenlimize 
“SENSMARINE TEKNE TAKİP VE UYARI SİSTEMİ” 
hediye edilecektir.

Çamlıca Gazozuna Kapışalım yelken etkinliği tüm 
yelken severleri bekliyor…

GAZOZUNA KAPIŞALIM FUN SAILING 
EVENTS CONTINUE 
MarinturkMarinashostedthesecondGazozuna Kapışalım 
FunSailingevent on 28.07.2013.

Wehavewitnessedgreatcompetition of theboats,FIRST 
LADY,CLAVELLA and JARRAMAS. Erol TOPRAK and his 
team with JARRAMAS was the first to reach finish line in a 
short time, in 51 minutes. 

Jarramas was the third winner according to the freshmen 
division handicap system. 

Even Mustafa GENÇASLAN and his team with FIRST LADY 
was the second to reach the finish line, they were the winner 
of the event according to the rating. 

Leo KOLFF and his team CLAVELLA reached finish line the 
third.She was the second winner according to the freshmen 
division handicap system.

Deputy Manager Mrs.BALABAN madea smallspeechandsaid: 
“ I am veryhappytoseetheparticipatition in ourevent is 
veryfriendly, energeticandambitiouswith sponsorship of 
Çamlıca” and before she presented the prizes she added in a 
humoristic way; “for next events, let’s drink ÇamlıcaGazoz”. 

Gazozuna Kapışalım IV.final sailing event will be held 22nd 
of August in Göcek Exclusive Marina, SENSMARINE BOAT 
TRACKING SYSTEM” will be presented to the winner of all 4 
events.

All sailors are invited to the Fun Race with sponsorship 
Çamlıca Gazoz. 



GAZOZUNA KAPIŞALIM 
YELKEN ETKiNLiĞi
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MARINTURK ÇEVREYİ KORUYOR

Atık yağların yönetimi 
kapsamında yağların hammadde 
ve geri kazanım amacı ile 
işlenmesi ve bertaraf edilmesi 
ile çevre ve insan sağlığına zarar 
verebilecek atık yağların ülke 
ekonomisine kazandırılmasına 
katkı sağlamak amacı ile

19.07.2013 tarihinde Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
Defterdarlık, Jandarma ve Çevre 
danışmanlık firmasından oluşan 

komisyon gözetiminde Village 
Port Marina atık alım tesisimizde 
bulunan 4500 litre atık yağ 
Güllük Limanı’na gönderilmiştir.

MARINTURK MARINAS 
PROTECT ENVIRONMENT.
As an environmental friendly marina, 
Marinturk Göcek has successfully 
organized transportation of waste 
oil collected at boatyard area. 
According to the environmental 
protection regulations the waste 
oil as a hazardous waste must be 

handled and disposed of according 
to hazardous waste management 
standards.

4500 liters of waste oil in waste 
oil collection area at Village Port 
Boatyard sent to Gulluk Port, the 
company permitted to handle the 
waste oil, under hazardous waste 
management standards with the 
committe established, including 
Provincial Directorate of Environment 
and Urbanization, Revenue Office, 
The Gendarme and environmental 
consulting firm on 19th of July. 

AĞUSTOS AYI YARIŞ TAKVİMİ / RACING SCHEDULE OF AUGUST
İnternational İstanbul Cup
Yer: Fenerbahçe
Tarih: 01-04 Ağustos

Farr 40 Turkish Cup
Yer: Bodrum
Tarih: 07 – 10 Ağustos

Pegasus Türkiye Windsurf 
Şampiyonası Ligi 4.  Ayak
Yer: Büyükçekmece / İstanbul
Tarih: 09 – 12 Ağustos

Loryma Yaz Kupası
Yer: Marmaris
Tarih: 17 – 23 Ağustos

Dünya Kiteboard Slalom
Şampiyonası 
Yer: İstanbul
Tarih: 21 – 25 Ağustos

Tayk Bdk Kupası (XXI. Yıl)
Yer: Adalar
Tarih: 24 Ağustos

TAYK Bursa YK. Kupası Yarışı
Yer: Bursa
Tarih: 29 Ağustos 1 Eylül

Arkas Milta Marina Cup
Yer: Bodrum ve Kos Adası
Tarih: 30 Ağustos 1 Eylül 

AĞUSTOS AYI FIRTINA TAKVİMİ / STORM SCHEDULE OF AUGUST
• 01 Ağustos Fırtına
• 05 Ağustos Fırtına (3gün)
• 12 Ağustos Fırtına
• 14 Ağustos Fırtına (3gün)

• 19 Ağustos Leyleklerin Dönüşü
• 22 Ağustos Çaylak
• 31 Ağustos Mircan
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DENİZLERİN ÇÖPLERDEN KORUNMASI 
MARPOL 78/73 KURALLARI

DENİZ VE YELKENLİNİN 
HUZUR VEREN 
ORTAMINI
ÖĞRENMEK 
İSTEYENLERİ 
BEKLİYORUZ!

Özel bölgelerde sahile 12 mil içinde denize hiçbir şey 
atılamaz, 12 mil dışında da yalnızca yiyecek atılabilir.

Özel bölgeler dışında;

3 mil içinde denize hiçbir şey atılamaz,

3 mil dışında kağıt, bez, cam vb. 

12 mil dışında yiyecek, metal, sişe, tabak vb.,

25 mil dışında tahta vb. denize atılabilir.

PLASTİK VE SENTETİK ÜRÜNLER HİÇBİR ZAMAN 
DENİZE ATILMAMALIDIR.

Özel bölgeler;

• Akdeniz,

• Karadeniz,

• Kızıldeniz,

• Kuzey Denizi,

• Karayıp Denizi,

• Meksika Körfezi,

• Baltık Denizi,

Basra Körfezi.

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS 
(MARPOL 73/78)
Inside special areas, nothing can be disposed at sea in 12 
miles to shore, beyond 12 miles only food can be disposed 
off.

Outside Special Areas;

Nothing inside 3 miles to shore,

Paper, rags, glass, etc. outside 3 miles,

Food, metal, bottles crockery, etc. outside 12 miles,

Dunnage, lining and packing materials outside 25 miles 
can be disposed off at sea.

PLASTICS AND SYNTHETIC MATERIAL SHOULD NEVER 
BE DISPOSED OFF AT SEA.

• Special Areas;

• Mediterranean Sea,

• Black Sea,

• Red Sea,

• North Sea,

• Caribbean Sea,

• Gulf of Mexico,

• Baltic Sea,

• Basra Golf. 
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ÖDÜLLER:

Etkinlik Tarihleri : 

Yer : 
   
Program : 
   
   

RADYO KONTROLLÜ

MODEL YAT
FESTiVALi



iLAN
MARINTURK 

ADVERTISEMENT



3 Taksit; I Son Gün  30.09.2013

1+4 Taksit; 3 Ay Taksit Erteleme I Son Gün  30.09.2013
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Son Gün *01.07.2013 - 31.08.2013*

[ Business Kartlarda 4 Ay Erteleme ]
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