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Alman disiplinli ltalyan tersane
Bu yd ikincisi diizenlenen J '
Diinya Basin Bulu?masi ifin Halya'daydzk. Deniz k1y1smda olmayan bir kii.<;:iik
?ehirden diinya denizlerine ula$a11 bu markay1 yakmdan tamma firsat1 bulduk. Haber: Selcen Tarnnm1~
TOrkiye
sekt<lrOndeki 20-nci
y1hrn geride b1rakan
I ·in
TOrkiye temsilcisi oldugu AtiSolLrt'll
¥nchts ic;in ltalya'dayd1k. Torkiye'den
iki ama dOnya denizcilik bas1rnndan
yakla~1k 30 gazeteci Piacenza'daki
tersanede biraraya geldik. Bu gezileri
seviyorum. Hep su Ozerinde
g6rdOgOmOz. seyrine hayran
kald1g1m1z teknelerin dogum sOrecine
tanik olmak. bir dOnya markas1
olmanin arkas1nda yaranm ne
oldugunu Ogrenmek her zaman
c;ekici geliyor bana ve hayranl1g1m
art1yor.
Piacenza. italya·n1n EmiliaRomagna bOlgesinde a~ag1 yukan
100 bin ki~ini n ya~ad1g1 ve denize
k1y1s1 olmayan (yanh~ duymad1rnz!)
bir kO<;Ok ~ehir. l~te bugon y1lda 100
tekne Oreten ve donyaya satan
Absotote-'(achts bu kuc;Ok ~ehirde

2002 y1hnda Marcello Be ve Sergio
Maggi tarahndan kuruluyor. KOc;Ok
gt'lvde Oretimiyle (25-45 ft)
ba§hyorlar. Zamanla marka ve pazar
bOyOyor, haliyle tekne boylan da...
2006-2007'de bir ahhm yaparak ~u
an bulunduklan tersaneye
ta~1rnyorlar. Ard1ndan hepimizin
bildigi g ibi global krizler ya§ad1g1m1z

bir dOnem geliyor. onlar krizde
kU90imek ya da durmak yerine OrOn
yelpazesini geni§letiyorlar. Marka
2008'den once Akdeniz d1§inda r,;ok
Onlo degilken kriz dt'lneminde hem
tasanm hem teknik anlamda
yapt1klan degi§ikliklerle tom donya
denizlerine yay1hyor.
Piacenza·daki basin toplant1s1nda.

ltalyan olmalanna ragmen Alman
disipliniyle c;al1~an tersaneyi gezdik.
Bu toplant1nin bir sOrprizi de 2019
y1hnda suya inecek olan N'<Jvetta
68'di. Toplant1ya Tlirkiye ve Hong
Kong·tan skype arac1l1g1yla katilan
A5 olutl! sahipleri ise hepimize
markayla ilgili r,;ok samimi bilgiler
verdiler. Bu roportaj1 inst agram /
mby_t r hesab1m1zdaki IGTV
kanahm1zdan izleyebilirsiniz.
Basin gezisinin ikinci gono
Savona'daki Varazze marinas1ndaki
deniz denemelerine aynlm1~t1.
8.bso.lu.fe.50FLY ile onOmOzdeki ay
Cannes'da lansmani yap1lacak olan
t-.rnvetta 48'i test etme imkilrn bulduk.
Bu testi onomozdeki ay dergimizden
okuyabilirsiniz. ltiraf etmeliyim ki
48'in performans1rn ve sunduklanrn
g6r0nce ~Ja,y.cifa 68'i hayal etmek
daha heyecan verici oldu! MBY

