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

GAZOZUNA KAPIŞALIM FİNAL

Teknelere verdiği profesyonel hiz-
metin yanı sıra yatçılık aktivitelerine 
de hız veren Marinturk Istanbul City 
Port’ta ÇAMLICA sponsorluğunda 
düzenlenen Gazozuna Kapışalım 
yarış serisi 12 Ekim’de yapılan final 
yarışıyla son buldu. 21 Temmuz ve 
24 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 
ilk iki yarışın ardından koşulan son 
ayaktan alınan sonuçlarında ek-
lenmesiyle BIANCA ve KYBELE-1 
tekneleri kendi sınıflarında birinciliğe 
hak kazanmışlardır. Her iki tekne 
de 600€ değerindeki Sensmari-
ne™  Basic tekne takip paketine 
ücretsiz olarak sahip olmuşlardır. 
Gazozuna Kapışalım’ın kazananları 
elde ettikleri Sensmarine™  Ba-
sic paketi kapsamında;
• Hız kontrolü   
• Uydu Üzerinden Konum Bilgisi 
İsteme
• Harita Üzerinde Güvenlik Bölgesi 
Oluşturma
• Motor Blokaj Kiti 
• Motor çalışma uyarısı (kontak 
algılama) 
• Marina yönetimi ile alarm koordi-

nasyonu
• E-posta & SMS Alarm Bildirimi
• Geçmiş Konumların Animasyon 
Gösterimi  
• Kişiye Özel Web Alanı ile Belge 
Takibi  
Özellikleriyle teknelerini 24 saat takip 
edebilecekler. Başarılarının devamını 
dileriz!
Arzu eden konuklarımız marinamız-
dan tedarik edebilecekleri Sensma-
rine™ Tekne Takip Sistemleriyle ilgili 
ayrıntılı bilgiyi önbüro departmanın-
dan alabilirler...



HABERLER
MARINTURK 

NEWS

FINAL OF GAZOZUNA KAPIŞALIM

In addition to Professional 
service to boats; Marinturk 
İstanbul Cityport hosted Ga-
zozuna Kapışalım Race Series 
sponsored by Camlıca. The race 
finalized on 12 October. After 2 
races organized on 21 July and 
24 August; the boats named 
BIANCA and KYBELE-1 won the 
race in their classes. These two 
boats have had ‘’Sensmarine™’’ 
of which worth is 600€.
Sensmarine™  Basic  Package 
of the winners of Gazozuna 
Kapışalım includes;

• Speed   control 
• Request of Location by Satel-
lite.
• Creating a Security Zone on 
the Map
• Engine Blocking Kit 
• Warning for engine (contact 
sensing)
• Alarm coordination with Marina 
Management
• E-mail & SMS Alarm Notifica-
tion

• Animation of the past Position-
ing 
• Personalized Web Site and 
Document Tracking 
The boats will be able to be 
followed 24 hours with these 
features. 
Guests wishing to have Sens-
marine™ can get the detailed 
information from Front Office 
Department.
 



TRAININGS for MARINTURK 
TEAM
Marinturk team had first aid trainings 
for initial carefor illnesses or injuries. 
First aid can be performed by the 
trained personnel to a sick or injured 
person until definitive medical treat-
ment can be accessed. With first 
aid trainings it is aimed to preserve 
life, prevent further harm, promotere 
covery and provide a safer working 
area. Occupational health and safety 
trainings were also organised to 
raise consciusness about worksafe-
ty.  
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EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

DEĞİRMEN

Kendimiz, çevremiz ve yakınla-
rımız için hayat kurtarıcı müda-
haleleri öğrenmek, olağanüstü 
durumlarda doğru ve bilinçli 
uygulamaları çaresiz kalma-
dan yapabilmek için Marinturk 
personeli olarak ilk yardım eğitimi 
alınmıştır. Ayrıca çeşitli neden-
lerden kaynaklanan sağlığa 
zarar verebilecek kaza ve diğer 

1982 yılında Fenerbahçe’de açılan 
ilk mağazası ile faaliyetlerine baş-
layan Değirmen Pastaneleri, 2013 
yılında elli şube hedefi doğrultu-
sunda en yeni şubesini Marinturk 
Çarşı’ya açmıştır. Marinturk Çarşı’nın 
denizle iç içe yeni platformlarındaki 
yeni şubesinin haricinde hali hazırda 
İstanbul içinde toplam 33 şubeyle 

hizmet veren kuruluş, Antalya’da 2 
ve Kocaeli illerinde 3 şubesinden 
edinmiş olduğu tecrübe ve kaliteyi 
Marinturk Istanbul City Port’un de-
ğerli konuklarının ayaklarına getirmiş-
tir. Değirmen Pastaneleri lezzetlerini 
tatmak için Marinturk Çarşı’yı ziyaret 
etmenin tam sırası!

etkilerden korunmak, daha iyi 
çalışma ortamı sağlamak em-
niyetli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamına sahip olmak konula-
rında,oluşabilecek tehlikelerin 
asgariye indirilmesi konusunda 
personelin bilinçli olmasının sağ-
lanması amacı ile 16.09.2013 ve 
23.09.2013 İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Eğitimi alınmıştır.

DEGIRMEN PATISSERIE
Degirmen Patisserie of which first 
branch was opened in Fenerbahce in 
1982, opened the newest branch in 
Marinturk with the aim of the new 50 
branches. Except for the new branch 
of the new platforms at seaside in 
Marinturk, Degirmen Patisserie serves 
with the experience of 33 branches; 
two in Antalya, 3 in Kocaeli. It’s time 
to visit Degirmen Patisserie and taste 
its flavor in Marinturk. 
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VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

VOLLEYBALL TOURNAMENT 
AT GÖCEK EXCLUSIVE

Volleyball tournament organised 
between 3rd October and 10th 
October at Göcek Exclusive Ma-
rina attracted great attention by 
yacht crew and owners. Teams 
were made up of the yachts 
crew and owners and technical 
services companies and first 
winner of first tournament was 
“BETA” Marinturk team. The first 
winner of second tournament 
was Team “Kusursuzlar” which 
played final match in the first 
tournament with the winner of 

Göcek Exclusive Marina’da 
03.10.2013 ve 10.10.2013 
tarihlerinde düzenlenen voley-
bol turnuvası yoğun ilgi gördü. 
Hemen hemen tüm teknelerden 
katılımın sağlandığı etkinliğimize. 
İlk turnuva birincisi Marinturk 
personelinin oluşturduğu BETA 
takımı oldu.İkinci turnuva birincisi 
ise ilk turnuvada BETA takımı 
ile final oynayan KUSURSUZ-
LAR takımı oldu. Etkinlik sonrası 
düzenlenen barbekü etkinliğin-
de hoşça sohbet etme fırsatı 
bulduk. Kazanan takıma ülker 
ürünleri sepeti takdim edildi.

first tournament, BETA. Teams 
had great funduring Barbeque 
after the tournament. The winner 
was presented with ÜLKER gifts.  
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27 Ekim 2013 / Pazar
Saat: 13:00

İstanbul City Port, Pendik/İstanbul

HAYAL EDENLER  İNŞA EDENLER  KEYFİNİ SÜRENLER

Ayrıntılı Bilgi ve Rezervasyon: 541 337 2830 • www.denizcikahvesi.org • iletisim@denizcikahvesi.org •  facebook.com/DenizciKahvesi •  twitter.com/DenizciKahvesi

KENDİ TEKNESİNİ YAPMAK İSTEYENLER,
İNŞAASINA DEVAM EDENLER VE BİTİRMİŞ KEYFİNİ SÜRENLER...
HEPSİ BİR ARADA, 27 EKİM 2013 PAZAR GÜNÜ DENİZCİ 
KAHVESİ EKİM AYI İKİNCİ BULUŞMASINDA.

Bu sefer ki amacımız hayalden 
gerçeğe tekne yapım serüveni-
ni her aşamasıyla paylaşmak, 
tartışmak, fikir alışverişinde 
bulunmak.
Katılmak için lütfen hakan@
indeep.com.tr adresinden 
veya 0541 337 2830 numaralı 
telefondan irtibat kurarak katı-
lımlarınızı teyit ediniz. Program 
kapsamında görsel sunum vb 
ihtiyaçlarınızı lütfen önceden 
belirtiniz.
Oturum yine internet üzerinden 
canlı olarak yayınlanacak ve 
kayıt altına alınacaktır.
Etkinliğin onur konuğu rekor 
sürede hayata geçirdiği Deveku-
şu II projesi ile Sayın İsmail Oruç 
ve Devekuşu II’nin bizzat kendisi 
olacak. 22 veya 23 Ekim’de 
İstanbul City Port’a gelecek olan 

Devekuşu II’nin son hazırlıklarını 
dileyen denizseverler yerinde 
izleyebilecek, destek olabilecek. 
27 Ekim Pazar günü Denizci 
Kahvesi oturumunun ardından 
Devekuşu II’yi hep birlikte deniz-
le buluşturacağız...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’n-
da İstanbul City Port’tan ayrıla-
cak olan Devekuşu II’yi katılacak 
teknelerle ile birlikte bir sonraki 
durağına uğurlayacağız.
Önceden bildirmek koşuluyla 
yine teknesiyle katılacak de-
nizseverlere ücretsiz bağlama 
imkanı sağlanacaktır.
Tüm deniz tutkunları ile bir ara-
da olmak dileğiyle...

Program:
27 Ekim 2013, Pazar
13:00; Kendi Tekneni Yap!
Denizci Kahvesi, İstanbul City 
Port, Pendik
16:00; Devekuşu II’nin suya 
indirilmesi

To participate in please contact ha-
kan@indeep.com.tr address or tele-
phone number 0541 337 2830  and 
confirm your participation. During the 
program please specify your require-
ments such as visual presentation, 
etc. in advance.

Sessions will be recorded and will be 
live via internet. The Event’s guest will 
be Mr. İsmail Oruç with the Project 
‘’Devekuşu II’’ implemented in record 
time. Sea lovers who want to see 
the last preparations of ‘’Devekuşu 
II’’ can watch and support on 22-23 
October in İstanbul Cityport. After 
Sea Coffee Event, Devekuşu II will 
meet sea on 27 October.

We will say goodbye to Devekuşu II 
with participating boats on 29 Octo-
ber, Republic Day to its next stop. 

A free berthing can be provided to 
the sea lovers, but it is necessary to 
make reservation in advance.

We hope to see all the sea lovers 
together…

Program:

27 October, Sunday

13:00 p.m.

Construct your own boat

Sea Coffee, İstanbul Cityport, Pendik

16:00 p.m.

Launching of Devekuşu II THOSE WHO WANT TO MAKE 
THEİR OWN BOAT, THOSE WHO 
CONTİNUE TO CONSTRUCT 
AND THOSE WHO COMPLETED 
THE CONSTRUCTİON... ALL 
İS İN THE SECOND MEETİNG 
OF ‘’SEA COFFEE’’ ON 27 
OCTOBER  2013
The aim of this expedition is to share 
the adventure at every stage, to 
discuss, to exchange ideas.
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SPONGE JET SİSTEMİ VİLLAGE PORT MARİNA
ÇEKEK SAHASINDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Village Port Çekek yerinde hizmet 
veren Kantemir Denizcilik Boya Sa-
nayi ve Ticaret Limited Şirketi yü-
zey temizlik ve raspalama sistemi 
olan SPONGE-JET Dry Abrasive 
Blasting Technology Sistemi Tür-
kiye Mümesilliğini almış bulunmak-
tadır. Firma aynı zamanda  satış ve 
destek sorumlusu olarak Marinalar, 
tekne imalatı, tekne bakım onarım 
yapan tüm tersane ve çekek yerle-
rine hizmet vermektedir.
Yatlarda hassas temizlikten, 
kaplamaların kademeli temizlenme-
sinden ve endüstriyel yüzeylerde 
agresif işlemlere varıncaya kadar 
Sponge-Jet, geniş sayıda yüzey 
hazırlama çözümleri ve faydaları 
sunmaktadır. Sponge-jet sistemle-
rin de, yapılan boya öncesi yüzey 
hazırlığın da istenilen sonuç elde 
edilmektedir. Sizin istediğiniz yüzey 
hazırlığına göre ürün seçimi yapılır 
ve uygulanır. Seçilen ürün sizin 
istemiş olduğunuz yüzeyi hazırlar 
ve durur. 
Polyester teknelerde SPONGE 
BLASTING ile gelcoat yüzeye zarar 
vermeden zehirli boya temizliği, 
gerekli görüldüğünde hallerde 

elyaf yüzeye zarar vermeden tekne yüzeyinden gelcoat tabakada SPONGE 
BLASTING ile temizlenir.
Saç ve alüminyum teknelerde yüzeydeki eski boya temizlenmesi ve yeni 
uygulanacak boya için gerekli yüzey profilinin hazırlanması işlemi SPONGE 
BLASTING sistemi ile yapılmaktadır. 
Firma Village Port Marina ve City Port Marina müşterilerine öncelik ve özel 
indirimler sağlamaktadır. Detaylı bilgi için spongejet@kantemir.com.tr adresi-
ni ziyaret edebilirsiniz.

SPONGE JET PAINTING SYSTEM AT GÖCEK VILLAGE PORT BOATYARD

Sponge-jet surface cleaning and 
blasting system was brought to 
Göcek Village Port Boatyard by 
Kantemir Yacht Paint and the are 
agent of the system in Turkey for 
also sales and support.
Sponge-jet system offers solu-
tions for delicate surface cleaning, 
gradual removal of the coats,ag-
gressive treatments for industrial 
surfaces. Surface preparation 
prior to painting operation results 
in success.  Requested product 
options offered and applied for 

surface preparations, surface  is 
prepared and waits.
It is possible to clean antifoul-
ing paint without damaging the 
gelcoat surface and without 
damaging the surface of fiber in 
Polyester Boats.
Removal of old paints on sur-
faces of steel and aluminium 
yachts and preparations of new 
paints operations are applied with 
Sponge Blasting system.
The company provides special 

discounts and priorities forVillage 
Port Marina and City Port 
Marina guests.You can contact 
spongejet@kantemir.com.tr for 
more information.



3 Taksit; I Son Gün  31.10.2013

1+4 Taksit; 3 Ay Taksit Erteleme I Son Gün  31.10.2013

3 Taksit; [+3 Taksit*]
Son Gün 31.12.2013

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, TEB Worldcard, Vakıfbank Worldcard

3 Taksit; [+3 Taksit ve 2 Ay Taksit Erteleme*]
[* 2 Ay Taksit Erteleme Son Gün 31.10.2013]

[*+3 Taksit Son Gün 31.10.2013]

Son Gün 31.12.2013

iLAN
MARINTURK 

ADVERTISEMENT



yelekndunyasi_nisan.indd   1 18.03.2013   15:29

iLAN
MARINTURK 

ADVERTISEMENT



27 Ekim 2013 / Pazar
Saat: 13:00

İstanbul City Port, Pendik/İstanbul

HAYAL EDENLER  İNŞA EDENLER  KEYFİNİ SÜRENLER

Ayrıntılı Bilgi ve Rezervasyon: 541 337 2830 • www.denizcikahvesi.org • iletisim@denizcikahvesi.org •  facebook.com/DenizciKahvesi •  twitter.com/DenizciKahvesi

iLAN
MARINTURK 

ADVERTISEMENT



iLAN
MARINTURK 

ADVERTISEMENT


