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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 
Gazozuna Kapışalım 
Ödül Töreni̇ 

01 HABER
Marinturk’te Radyo 
Kontrollü Model Yat Festi̇vali̇

02 HABER

Deni̇zci̇ Kahvesi03

Bizi, Size Bağlayan Değerler, Sizi de Marinturk’e Bağlayacak...
The values which connect us to you, Will connect you to Marinturk...

GAZOZUNA KAPIŞALIM ÖDÜL TÖRENİ 
GÖCEK EXCLUSIVE MARİNA’DA GERÇEKLEŞTİ 

Gazozuna Kapışalım yelken etkinliği 8 
tekne katılımı ile 22.09.2013 tarihinde 
gerçekleşti. Bu yıl Göcek Exclusive 
Marina’da sonuncusu düzenlenen 
Gazozuna Kapışalım etkinliğinin 
final gecesi renkli görüntülere 
sahne oldu. Barbekü ve canlı müzik 
eşliğinde geçen gecede katılımcılar 
önümüzdeki yıl için planlar yapmaya 
şimdiden başladılar. Misafir olarak 
katılan CHRYSALIX teknesi birinciliği 
göğüslerken tüm sezonun birincisi 
First Lady isimli tekneleri ile katılan 
Mustafa GENÇASLAN ve ekibi Sens 
Marine’nin sponsorluğunda ’’Sens 
Marıne Tekne Takip ve Uyarı Sistemi’’ 
olan büyük ödülü almaya hak kazandı.
Gecede centilmenlik ödülü, tüm 
yarışlara katılarak büyük mücadele 
gösteren ve renk katan Portway 

Yatçılık firma yetkilisi Sayın Erkan 
ERTUNÇ Bey ve ekibine takdim 
edildi. Tüm yarış sezonu  boyunca 
her türlü desteği ve yardımlarından 
dolayı Sayın Erkan Bey ve personeline 
Marinturk olarak teşekkürlerimizi 
sunmaktan mutluluk duyarız.
Etkinlik boyunca alınan izlenimler ve 
olumlu yorumlardan yola çıkarak, 
2014 yılı yaz sezonunda denizde 
ve karada hep birlikte  ‘’MUTLU 
ANLAR’’ yaşamak ümidiyle…
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VILLAGE PORT ÇEKEK SAHAMIZ 
% 100 DOLULUĞA ULAŞMIŞTIR

2013-2014 dönemi için Village 
Port Çekek yeri fiili doluluğumuz 
%100,rezervasyon doluluk 
oranımız %150 oranına ulaşmış 
olup, uzun süreli rezervasyonlarınız 
için talepleriniz sisteme kayıt 
edilmektedir. Mevcut rezervasyon 
iptallerinde ya da uygun karapark 
alanımız olması durumunda bilgi 
paylaşımı yapılmaktadır. Kısa süreli 
çekme atma operasyonları için 
şuan yerimiz mevcuttur.
Marinturk ailesi olarak çekek 
sahamıza göstermiş olduğunuz 
yoğun  ilgiden dolayı teşekkür 
eder,sizleri ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğumuzu 
iletmek isteriz.

GAZOZUNA KAPIŞALIM AWARD CEREMONY HELD IN GÖCEK EXCLUSIVE MARINA

Gazozuna Kapışalım Fun Sailing, 
took place on 22/09/2013 with 
the participation of 8 boats.  This 
year, Göcek Exclusive Marina 
has hosted the fourth and final of 
Gazozuna Kapışalım Fun sailing 
event. The event took place at 
the terrace of Göcek Exclusive 
Marina with a barbecue and live 
music.  All participants started 
planning next year’s fun sailing 
event. As a visitor participant 
CHRYSALIX was the first winner.
Mustafa GENÇASLAN and his 

team FIRST LADY was the first 
winner of this year ‘’Gazozuna 
Kapışalım’’ events and They won 
a prize ‘’SENS MARINE BOAT 
TRACKING SYSTEM’’
The gentleman award is also 
presented to manager of the 
PORTWAY YACHTING, Mr Erkan 
ERTUNÇ and his team.   We 
are grateful to Mr. Ertunç and 
PORTWAY YACHTING for all 
their support during Gazozuna 
Kapışalım events.

We hope to meet you in our 
events and witness all the beauty 
and excitement of the sea with 
Marinturk Marinas in 2014. 

100% OCCUPANCY RATE IN 
VILLAGE PORT BOATYARD.
Our boatyard has reached to the 
rate of 100% actual occupancy  and 
150% book occupancy for the period 
of 2013-2014.

We take information about your 

boatyard request in our system and 
we will inform you on the availability. 
We have available storage ashore 
place for short time periods.  

As a Marinturk family, we thank you 
for your request and we would like 
add that we are happy to welcome 
you. 
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MARINTURK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLIYOR

MARINTURK’TE EĞLENCE ZAMANI!

DRY CLEAN EXPRESS MARINTURK ÇARŞIDA

2012 yılında birincisi düzenlenen 
Beach Voleybol Turnuvası bu 
yıl sizlerden gelen yoğun istek 
üzerine tekrar düzenlenecektir. 
Geçen seneye oranla bu yıl ki 
takımlardan gelen yorumlara 
göre,  çok çekişmeli ve iddialı 
bir turnuva olacak. Heyecanlı 
dakikaların yoğunlukta olacağı 
turnuvamız 02.10.2013 
Çarşamba günü düzenlenecek. 
Turnuvaya katılmak isteyen 
misafirlerimizin salı günü saat 
17.00’ye kadar Marina ofise bilgi 
vermesi rica olunur.

2006 yılında bireysel müşterilere 
en iyi hizmeti verebilme düşüncesi 
ile yeni bir marka ve konsept 
oluşturarak, 15 Mart 2011 Dünya 
Tüketiciler gününde 2011 yılı ALTIN 
MARKA ödülünü kazanmış olan 
“DRY CLEAN EXPRESS” Marinturk 
Çarşı şubesiyle konuklarımıza hizmet 
vermeye başlamıştır. Teknelere 
ve evlere ücretsiz servis hizmeti 
veren firmanın Ağustos ayında 
marinamızda faaliyete geçmesiyle 
beraber yüksek kaliteli kuru 
temizleme hizmeti de misafirlerimize 
sunulmaya başlanmıştır.

DRY CLEAN EXPRESS IN 
MARINTURK
With the idea of giving best service 
to the customer, DRY CLEAN 
EXPRESS created a new brand 
and concept and won 2011 
GOLDEN BRAND on 15 March 
2011, World Consumers Day. DRY 
CLEAN EXPRESS is now serving 
to our valuable guests in Marinturk 
Mall. The company which serves 
to houses for free, starts to serve 
our guests for dry clean with high 
quality. 

2013 yılı itibariyle büyük bir 
değişime ve yenilenmeye 
giren MARINTURK ÇARŞI, 
ziyaretçilerinin aileleri ile birlikte 
keyifli vakit geçirebilmesi için Mini 
Lunaparkını da devreye alıyor. 
Atlı Karıncasından, çarpışan 
arabalara çocuklar ve aileleri için 

oluşturulmuş eğlence alanı, yeni 
çevre düzenlemesiyle birlikte 
çok yakında tamamen hizmete 
açılacaktır.
TIME TO HAVE FUN IN 
MARINTURK!

Marinturk Mall which was restored 

in 2013 makes Mini Amusement 
Park activated for a good and 
enjoying day for our guests with 
their family. From cockhorse to 
dodgem, funfair instructed for 
children and their family will be 
totally ready to serve you soon.   

MARINTURK VOLLEYBALL 
TOURNAMENT STARTS
The Beach Volleyball Tournament 
which was took place in 2012 for 
the first time will be reorganized this 
year again upon your request.  It is 

understood from your comments 
that the tournament will be more 
competitive this year. It will start on 
02.10.2013.Please contact Marina 
office and fill the application form for 
Beach Volleyball.  
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DENİZCİ KAHVESİ

Deniz severler Denizci Kahvesi’nde buluşuyor. 
Kürsüsüz, ses sistemi olmadan denize ve denizciliğe 
dair sonsuz bir muhabbet...Bu sene bir ilki 
gerçekleştiren deniz severler bu etkinlikte buluşuyor. 
Dileyen herkesin katılabileceği bu etkinlik 15 Eylül 
2013 Pazar günü Marintürk İstanbul City Port’ta saat 
15.00’da gerçekleşecektir. 
Statüsü ve hiyerarşisi olmayan, ana fikri maksimum 
interaktivite olan bir paylaşım denemesi Denizci 
Kahvesi. Kürsüsüz, ses sistemsiz, başlangıcı belli, 
sonu belirsiz, karada ama deniz üzerine bir beyin 
fırtınası. Konuları her daim deniz ve denizciliğe dair; 
teoriden ziyade olabildiğince uygulanabilir.
İlk buluşmanın konukları tek başına Atlantik geçişine 
hazırlanan Dilek Ergül, tüm okyanusları aşmış Zuhal 
Atasoy ve Yeşim Tokol ve ilgi duyan tüm deniz 
tutkunları.
Marinturk İstanbul City Port’ta gerçekleşecek olan 
Denizci Kahvesi programı  şöyle;
                10:00     Tuzla’da kahvaltı (Harun’s 
Paradise)
               15:00    Denizci Kahvesi’nde Buluşma 
(Teknesi ile gelmek isteyen misafirler için önceden 
rezervasyon koşulu ile Marintürk bünyesinde ücretsiz 
bağlama imkanı sağlanacaktır.)
Sadece denize ve denizciliğe dair konuların yer 
alacağı etkinlikle ilgili kısa konu başlıkları;
·        Denizci Kahvesi denizcilik ve deniz kültürü 
paylaşımına yönelik bir sosyal sorumluluk projesidir.
·        Denizci Kahvesi Projesi tarafından 
desteklenmektedir.
·        Denizci Kahvesi’nde para geçmez, alışveriş 
sadece fikirler üzerinden yapılır.
·     Denizci Kahvesi buluşmalarına dileyen herkes, 
denizci, tekne sahibi ya da topraksoylu... herkes 
katılabilir.
SAILOR COFFEE
Sea lovers meet each other in Sailor Coffee. An endless 
conversation about sea and maritime without sound 
system… The event which anyone can participate to, will 
be held on 15 September 2013 at 15:00 p.m.

Sailor Coffee is the sharing point of which main idea is 
interactivity. The end of it is unclear but the beginning is 
certain.

First guests of the meeting are Dilek Ergün who prepares 
to pass Atlantic alone, Zuhal Atasoy and Yeşim Tokol 
who exceeded all oceans and all enthusiasts who are 
interested in subject.

10:00 a.m. Breakfast in Tuzla (Harun’s Paradise)

15:00 p.m.  Meeting in Sailor Coffee (For the guests who 
want to come with the boat it is possible to berth for free 
in Marinturk with condition of booking in advance.)

The topics of the Sailor Coffee;

• Sailor Coffee is social responsibility Project for 
sharing maritime and sea culture.

• It is supported by The Sailor Coffee.

• No money but the idea is valuable for Sailor 
Coffee.

• Boat owner, sailors… Anyone can participate in 
Sailor Coffee. 
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BURGER KING MARINTURK ÇARŞIDA!

1954 yılında kurulan ve dünyanın 
en büyük fast food zincirlerinden 
olan Burger King, Marinturk 
Çarşı’da yerini aldı! En büyük 
özelliği “Alevde Izgara” konsepti 
olan dünyaca ünlü marka, artık 
sizlere Marinturk İstanbul City 
Port’ta da hizmet veriyor. Dünya 
genelinde 78 ülkede 12.400 
restoranı ile hizmet veren Burger 
King rakiplerinden yüksek kalite 
standartlarına, temizliğe, çevre 
uyumuna ve lezzete verdiği 
önemle ayrılmaktadır.

BURGER KING IN  
MARINTURK MALL!
Established in 1954, Burger King, 
which is one of the world’s largest 
fast-food chains, took place in 
Marinturk Mall. The worldwide 

famous brand Burger King whose 
most important feature is flame-
grilled concept, is now serving you in 
Marinturk. With 12,400 restaurants in 
78 countries Burger King is serving for 
high quality, hygiene, environmental 
compliance and flavour. 

EYLÜL AYI YARIŞ TAKVİMİ / RACING SCHEDULE OF SEPTEMBER

HISWA IN WATER BOAT SHOW
Yer: Amsterdam Marina
Tarih: 3 – 8 Eylül

AMERICAN EXSPRESS GÖCEK CUP
Yer: Göcek
Tarih: 7 – 8 Eylül

CANNES BOAT & YACHT SHOW 
Yer: Vieux, Pierre Canto Limanları ve Riviera
Tarih: 10 – 15 Eylül

MONACO YACHT SHOW
Yer: Hercules Limanı
Tarih: 25 – 28 Eylül

SOUTHAMPTON BOAT SHOW
Yer: İngiltere 
Tarih: 13 – 22 Eylül

İYK AMİRAL KUPASI
Yer: İstanbul –Tirilye Rotası
Tarih: 14 – 15 Eylül

EAYK SONBAHAR TROFESİ
Yer: Ege Açıkdeniz
Tarih: 14 – 15 Eylül

MARINA YACHT CLUB KUPASI
Yer: Bodrum Kıyıları
Tarih: 21 – 22 Eylül 

ULUSLARARASI İSTANBUL BOAT SHOW
Yer: Marinturk İstanbul City Port 
Tarih: 21 – 29  Eylül

BARCELONA ULUSLARARASI BOAT SHOW
Yer: Port Vell
Tarih: 24 – 29 Eylül

DRAGON FESTİVALİ
Tarih: 21 – 22 Eylül 

GRAND PAVOIS DE LA ROCHELLE BOAT SHOW
Tarih: 25 – 30 Eylül 

TAYK MDK DUO YARIŞI I 
Tarih: 28 Eylül 

İYK DONANMA KUPASI
Tarih: 28 – 29 Eylül 

URİYAT KUPASI
Tarih: 28 – 29 Eylül 

EYLÜL AYI FIRTINA TAKVİMİ / STORM SCHEDULE OF SEPTEMBER
• 07 Eylül Bıldırcın Geçimi Fırtınası
• 13 Eylül Çaylak Fırtınası
• 19 Eylül Fırtına

• 25 Eylül Fırtına
• 28 Eylül Kestane Karası Fırtınası
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Derece Yarışmacı Yelken No Kulüp Gövde Puan

1 Levend Gürkan 13 İYK Swift 6,0

2 Sami Efegil 7 GS TS2 8,0

3 Orkun Anaoğul 8 GS V3 8,0

4 Mehmet Yaşar Yücel 24 İYK Rage 12,0

5 Emrah Bağ 48 İYK Goth 20,0

6 Yüce Öneyli 88 İYK Widget 22,0

7 Aybars Gümüş 9 FB Tinto 25,0

8 Doğan Ünsal 107 İYK Dann 3 28,0

9 İbrahim Eser 138 Ferdi Custom 28,0

10 Vefik Ulus 10 GS Rage 29,0

11 Barış Ünlü 12 İYK Swift 30,0

12 Haluk Heper 19 İYK Widget 31,0

MARINTURK’TE RADYO  
KONTROLLÜ MODEL YAT 
FESTİVALİ HEYECANI
Bu yıl ilk defa düzenlenen Radyo Kontrollü Model 
Yat Festivali 18, 25 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 
Marinturk İstanbul City Port organizasyonu ile 
gerçekleştirildi.
Marintuk’e Pazar kahvaltısı keyfi yaşamaya gelen 
izleyicilerin eşliğinde 12 teknenin katılımıyla başlayan 
yarışlar her gün dokuzar yarışlık seriler halinde 
gerçekleştirildi. Her günün sonunda dereceye 
girenlere kupaları Marinturk tarafından verildi.
IOM sınıfında yarışan bütün yarışmacılar, gün 
sonunda aldıkları kupalar haricinde özel ödüllere 
ulaştılar. Genel klasmanda dereceye girenlere radyo 
kontrol setleri verilirken dereceye giremeyenlere de 
katılım sertifikalarının yanında birer adet su geçirmez 
dümen servosu hediye edildi.
Etkinlik süresince marina ziyaretçileri ve tekne 
sahipleri tarafından ilgiyle izlenen yarışmalar Yat.Tv 
tarafından canlı yayın ile izleyicilere aktarıldı.

RADIO CONTROLLED MODEL YACHT FESTIVAL 
IN MARINTURK
Radio Controlled Model Yacht Festival organized by Marinturk 
was realized on 18, 25 August and 1 September in MArinturk  
Istanbul City Port. 

Began with the participation of 12 boats, races were held every 
day as nine-race series while people were enjoying Sunday 
brunch in Marinturk. At the end of each day, the winners were 

Genel Klasman Sonuçları:

given trophies by Marinturk.

All contestants competing in the IOM class, reached special 
awards except for trophies at the end of the day. While the 
winners on overall ranking were given participation certificates, 
the other were given a waterproof steering servo and 
participation certificate as well.

Followed with interest by the marina visitors and the boat 
owners, the radio controlled model Yacht festival was on Yat TV 
with live broadcast. 
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Neden Sensmarin?
Emin misiniz? 

• Tekneniz gerçekten güvende mi? Teknenizde 
oluşabilecek her türlü olumsuz durumdan anında 
haberdar oluyor musunuz? 

• Marina içinde teknenizin yeri değiştiğinde size bilgi 
geliyor mu? 

• Teknenizin anahtarını verdiğiniz görevliler söz 
verdikleri gün ve saatte teknenize uğruyorlar mı? 

• Teknenizi düzenli kontrol eden görevlinin 
teknenizden ayrılmasının hemen ardından bir 
dahaki ziyaret gününe kadar olan zamanda 
teknenizin güvende olduğundan emin misiniz?

• Teknenizin motorunun çalıştırılmasından anında bilgi 
sahibi olabiliyor musunuz? 

• Herhangi bir hırsızlık ya da irade dışı kullanımdan 
anında haberdar olup, internet üzerinden motoru 
bloke edebiliyor musunuz? 

• Teknenizin bir limandan diğerine transferi sırasında 
belirlenen rotada seyahat edip etmediğini 
internetten 7/24 izleyebiliyor musunuz? 

• Tekneniz Transitlog belgenizin izin vermediği ülke 
karasularına ya da limanlarına girdiğinde haberdar 
oluyor musunuz? 

• Teknenizdeki yakıt seviyesini, yakıt tüketim 
değerlerini, motor devir saatini, hızını, olası motor 

arızasında arıza kodlarını akıllı cep telefonunuzdan 
takip edebiliyor musunuz? * (*CANbus NMEA 2000 
protokolünü destekleyen motorlarda)

• Teknenize gitmeden önce iklimlendirme sistemini 
(webasto, eberspacher, wallas vs) uzaktan devreye 
alabiliyor musunuz? 

• Bir koyda güneşlenirken tekneniz demir taradığında 
herhangi bir uyarı alıyor musunuz? 

• Limanda bağlıyken pedestaldan aldığınız 220 v 
enerji kesildiğinde haberiniz oluyor mu? 

• Transit log, sigorta poliçesi, marina bağlama 
sözleşmesi vb belgelerin süreleri dolmadan önce 
size haber geliyor mu? 

• Marinaya ilk bağlandığınızda, Ön Büro’ya teknenizin 
kaydını yaparken yanınızda bir dolu evrak mı 
taşıyorsunuz? 

• Teknenizle bilginiz dışında kaçak göçmen, kaçak 
içki, yasa dışı madde taşınmadığından emin 
misiniz? 

• Böyle bir durumda birinci derecede sorumlu kişi 
olarak kendinizi belge ve delil göstererek savunmak 
zorunda kalacağınızı biliyor musunuz? 

• Şimdi koltuğunuza yaslanın. Teknenizi 
Sensmarine™’e emanet edin...

SENSMARINE ÜRÜNLERİ MARINTURK MARİNALARINDA
YILLIK SÖZLEŞME YAPAN MİSAFİRLERİMİZ SENSMARİNE 
ÜRÜNLERİNE 50% İNDİRİMLE SAHİP OLUYOR…





SENSMARINE ÜRÜNLERİ

Teknenizin güvende olduğunu bilin… İçiniz rahat olsun.
Sensmarine™ cok farklı tehdit ve tehlikelere karşı, 
en son teknoloji kullanılarak geliştirilmiş altyapısı 
ve sensörleriyle ileri seviyede güvenlik sunar. Bu 
sayede teknenizin guvenlik ve konfor ihtiyacına cevap 
verebilecek en uygun çözümü olusturarak kendinizi 
rahat hissetmenizi sağlar. 
Sensmarine™ 2 paket seçeneği ile sunulmaktadır.
Sensmarine™ BASIC  Temel Özellikleri : 
•  Hız kontrolü 
•  Uydu Üzerinden Konum Bilgisi Isteme 
•  Harita Üzerinde Güvenlik Bölgesi Olusturma 
•  Canlı Takip 
•  Motor blokaj kiti 
•  IP67-Su geçirmez 
•  Kontak algılama

Security that makes you feel good...
Sensmarine™ provides you the latest GPS tracking 
technology in various options. This allows you to choose 
the design that is most suitable to your boat’s safety. 
Sensmarine™ is offered in 2 alternative products:
Sensmarine™ BASIC   Main Functions : 
•  Speed control 
•  Position status request via satellite 
•  Safety zones on digital maps 
•  Live tracking 
•  Immobiliser 
•  IP67 waterproof 
•  Engine start warning

SENSMARINE PRODUCTS IN 
 MARINTURK MARINAS
OUR GUESTS WHO WİLL SIGN ANNUAL BERTH 
CONTRACT CAN BUY SENSMARINE PRODUCTS 
WITH  50% DISCOUNT  
Good reasons to choose Sensmarine™ 
Satellite positioning using GPS technology offers many 
advantages, and it already has a long-standing proven track 
record within the commercial sector. Sensmarine™’s technology 
now offers the same security to the private sector.

Don’t forget !.. You are primarily responsible for any situation 
that may be illegal on your boat.. 

 Are you sure? 

•  Is your boat truly safe? 

•  Do you know when the engine is running? 

•  Can you have your engine immobilised via internet in case 
of theft? 

•  Can you monitor fuel level, instantaneous consumption, 
speed, engine fault codes etc. via smart phones? * 
(*CANbus NMEA 2000 protocol supported engines) 

•  Are you informed that in case loss of AC/DC power from 
pedestal chargers? 

•  Do you know battery level without going to boat? 

•  Do you carry all documents with you to register your boat 
to Front Office each time? 

•  Are you sure there is no smuggling activities such as 
emigrant, alcoholic beverage, narcotics etc. in your boat? 

Now sit on your seat. Entrust your boat to Sensmarine™.

SENSMARINE PRODUCTS

Sensmarine™ PRO  Temel Özellikleri : 
•  Sensmarine™ Basic’in sahip olduğu özelliklere ek 
olarak;
•  İklimlendirme sistemine uzaktan müdahele 
•  Kullanım suyu ısıtma sistemine uzaktan müdahele 
•  Alargada demir tarama uyarısı
•  Sintinede su alarmı 
•  Hareket algılama 
•  Yangın & duman (ısı & CO2) algılama 
•  Geçmiş konumların animasyon gösterimi
•  E-posta & SMS ile alarm bildirimi 
•  Tekne belgeleri için özel depolama alanı 
•  Akü şarj seviyesi ve pedestaldan gelen 220 v’un 
kesilmesi halinde uyarı 
•  Iphone / Android / Blackberry uygulamaları
•  Günde 1 euro ‘ya 7/24 İzleme ve Çağrı Merkezi 
Hizmeti

Sensmarine™ PRO Main Functions : 
•  All functions of Sensmarine™ Basic +
•  Remote control to air conditioning system 
•  Remote control to boiler system 
•  Adrift boat warning
•  High water alarm (bilge water height) 
•  Motion against intruders 
•  Fire & smoke (heat & CO2) detection 
•  Animation screening for positioning history
•  Sends alert via e-mail & SMS 
•  Private storage area for boat documents 
•  AC/DC Loss of Power 
•  Available on Iphone / Android / Blackberry
•  7x24 monitoring service for 1 euro /day 
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3 Taksit; [ +3 Taksit ]
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Bonus, Bonus Business, Şekerbank Bonus,
Deniz Bonus, ING Bonus, TEB Bonus,  TKFB Happy Kart,
Burgan Bank Bonus, ABank Bonus, Tekstilbank

Yapı Kredi Worldcard, Anadolubank Worldcard,
World Business [ Business Kartlarda 4 Ay Erteleme ]
TEB Worldcard, Vakıfbank Worldcard
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