
54 55www.yathaberturkiye.com www.yathaberturkiye.com

SERVİS FUAR

Sayı:19 Sayı:19

Ses ve titreşim hizmetlerindeki 
birikimini yatlara aktarıyor

GENOVA MARİNE

Ses ve titreşim konusunda uzmanlaşmış firmalara Genova Marine de katıldı
“Ses ve Titreşim” konusu her geçen gün daha çok önem kaza-
narak, yat inşaasında kendine bir alt başlık olarak Türkiye’de 
yat üreticileri ve tekne sahipleri tarafından da dikkate alınan 
bir husus olarak öne çıkıyor. Bu konuda uzmanlaşmış firmalara 
Genova Marine’de katıldı.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendislik bölümü mezunu 
Emrah Kılıçsallayan, sektördeki 10 yıllık birikimi doğrul-
tusunda kendi firmasını kurarak hizmet vermeye başladı. 
Kılıçsallayan, ses ve titreşim mühendislik hizmetlerinin yanı 
sıra müşterilerine yeni teknolojileri ve yüksek teknoloji içeren 
ürünler sunmayı da hedeflediklerini belirterek dergimize şunları 
söyledi: 

Son 5 yılımı yatlarda Ses ve Titreşim Mühendisliği 
üzerinde çalışarak geçirdim 
Yıldız Teknik Üniversitesi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
mühendislik bölümünden 2007 yılında mezun oldum.  İlk ola-
rak 2006 yılında sektörde çalışmaya başladım. Sektörün önemli 
isimlerinden Tanju Kalaycıoğlu ile 2006 yılında tanışmam ve 
sektöre kendisiyle birlikte çalışarak başlamış olmayı da büyük 
bir şans olarak görüyorum. 2006 yılında iş hayatına atılmamla 
birlikte birçok yat projesinde proje mühendisi olarak görev 
aldım. Son 5 yılımı yatlarda Ses ve Titreşim Mühendisliği üze-
rinde çalışarak geçirdim.  Bu konuda yerli ve yabancı birçok 

projede rol alığımı belirtebilirim. Bu projeler yurt içi ve yurt 
dışında sektörün önde gelen tersanelerinde yapılan projelerdi 
ve çok değerli tecrübe ve bilgi birikimi elde etmemi sağladı.

Marine Exhaust System INC. 
firmasının ürünlerini piyasaya sunmaya başladık 
Genova Marine’in verdiği hizmetlerin genelini, yatlarda ve ge-
milerde Ses ve Titreşim Mühendisliği olarak tanımlamak doğru 
olacaktır.  Tekne sahiplerinin konforu açısından çok yakından 
ilgili olan bu konu, günümüzde daha çok yabancı müşteriler ve 
tersaneler tarafından tercih ediliyor gibi görünmesine karşın, 
her geçen gün yerli müşterilerin ve tersanelerin bu konuya 
eğilimi artıyor. Yakın zamanda ses ve titreşim mühendislik 
hizmetlerinin tüm yatlarda standart bir hizmet olarak alınmaya 
başlanacağına inanıyorum.

Genova Marine, çok genç bir firma olmasına rağmen, verdiği 
hizmetler konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahip bir 
firmadır.  Yaptığımız ciddi proje görüşme sonrasında piyasada 
kabul görmemiz kendimize olan güveni artırıyor. Yenilikçi viz-
yonumuzla müşterilere yeni ve yüksek teknoloji içeren ürünler 
sunarak,  fark yaratmayı amaçlıyoruz.  Bu hedefimiz çerçeve-
sinde bir Amerikan markası olan Marine Exhaust System INC. 
firmasının ürünlerini piyasaya sunmaya başladık. Mevcut tekne 
ve gemilerde,  ses veya titreşimle ilgili problemleri çözme, 
teşhis ve raporlama hizmetlerimizle de sektöre yeni bir soluk 
getirmeyi hedefliyoruz.

MONACO YACHT SHOW
Genişletilmiş alanlar ile 
115 mega yatı ağırlamayı hedefliyor
Mega yatların sergilenmesinde dünyanın en önemli fuar organizasyonu olarak 
nitelendirilen Monaco Yacht Show bu yıl 24-27 Eylül tarihlerinde düzenleniyor

Monaco Yacht Show’da (MYS) bu yıl yaklaşık 115 süper ve 
megayat sergilenmesi için Monako Yat Kulübü ve Quai 

Rainier önünde liman girişi açılarak deniz üstündeki alanlar 
genişletildi. Sergi alanı standları için de yaklaşık 400 metrekare 
yeni alan organizasyona ilave edildi. MYS’de özellikle Türkiye, 
Çin veya Güney Asya’dan gelecek ziyaretçi sayısında artış bek-
leniyor. Türk yat üreticilerinden Tansu Yacht, Sunrice ve Alen 
Yacht fuarda tekne sergileyecekler.  CMB Yachts, Sarp Yacht ve 
Esen Yacht da fuar katılımcıları arasında yer alıyor. 

Fuarın yöneticisi Gaëlle Tallarida, fuarın lojistik ve planlama 
aşamasının ve ekonomik faydalarının iç yüzünün anlaşılması ve 
24 yıllık organizasyonun dünya süperyat sektörünün başkenti 
olmasının arkasındaki sebeplerle ilgili basının sorularına cevap 
verdi. 115 adet, yeryüzünün en muhteşem yüzen unsurlarının 
yer alacağı fuara katılımcı sayısı ve niteliğine artış beklediklerini   
belirten Gaëlle Tallarida şu açıklamalarda bulundu: 
‘‘Bu yıl düzenlenecek olan organizasyon son kullanıcıları hedef-
lemek açısından bakıldığında bizim için gerçekten çok önemli 
bir konumda yer alıyor. Hepinizin çok iyi bildiği gibi fuarımız 
süper yatları bir araya getirmek için düzenlenen ilk organizasyon 
olarak bilinse de, yat sahiplerinden, muhtemel yat sahibi olacak 
müşterilere kadar hemen tüm denizcilik sektörünü temsil etmek 
gibi önemli bir görevi de üstlenmiş bulunuyor.’’  

115 adet yeryüzünün yüzen en 
muhteşem unsurları fuarda yer alacak 
‘‘Ayrıca bu yıl gerçek potansiyel alıcı kitlesine yönelik gelişim 
ve pazarlama stratejisi olarak denizcilik dünyasının sanatsal ya-
şama biçiminin yanı sıra dünya çapında önemli kulüplerle, özel 
bankacılığın seyahat ve yaşam stili departmanları gibi diğer özel 
birimlerle buluşma fırsatı sunuyoruz.’’ 

‘‘Geçen haziran ayında Şangay kentinde düzenlenen Monaco 
haftasında özel olarak davet ettiğimiz dünyanın önde gelen yat 
üreticilerinin Çinli katılımcılara yaptığı tanıtımların olumlu 
etkilerinin de rekor bir sayı olan 115 adet yüzen yeryüzünün 
en muhteşem unsurlarının fuarda yer alması katılımcı sayısı ve 
niteliğine katkı yapmasını bekliyoruz.’’ 

Özel salonda fuara katılan tüm süperyatların 
kaptan ve mürettebatını ağırlayacağız 
‘‘En önemli yenilik Monaco Yacht Club’ın yanında yer alan 
MYS C&C Lounge adını verdiğimiz özel salonda fuara katılan 
tüm süper yatların kaptan ve mürettebatını ağırlayacak olmamız. 
Asıl amacımız hem tüm mürettebata sıcak bir karşılama yapmak 
hem de karşılıklı ilişkilerini geliştirebilecekleri, yorgunluklarını 
biraz olsun atıp hak ettikleri kaliteli bir ortamda dinlenebile-
cekleri bir ortam sağlamak. Unutulmamalıdır ki Monaco Yacht 
Show süper yat hayatının içinde yer alan ister tekne sahibi olsun 
ister mürettebat herkes için özel bir festivaldir.’’

54. CENOVA 
INTERNATIONAL BOAT SHOW

Ekim ayının 1 ile 6’sı arasında düzenlenecek olan İtalya’nın 
en büyük denizcilik fuarları arasında yer alan Cenova Boat 

Show’un hazırlıkları üç ay öncesinden başladı. Boat Show 
yöneticisi Alessandro Campagna yaptığı açıklamada, “Cenova 
Boat Show, denizcilik sektöründeki geleneksel İtalyan mükem-
meliyetçiliğini ve kalitesini sayıları her geçen yıl artan ulusla-
rarası katılımcılara gösterebilmek adına çok önemli bir araçtır. 
İtalyan denizcilik sanayisinin eski dünya liderliği konumunu 
biran önce geri kazanabilmesi için yapılması gereken düzenle-

meleri göz önüne alarak bu yıl fuara Super Made in Italy brand 
adında yeni bir bölüm ekledik. Bu bölümde 24 metre üzerinde-
ki ünlü İtalyan tekneleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Show 
Boats dergisinin yayımladığı Uluslararası mega yat siparişleri 
listesinde tüm dünyadaki siparişlerin yüzde 40’ını elinde 
bulunduran İtalya 274 proje ile ilk sırada yer alırken bunu 71 
proje ile İngiltere, 70 proje ile Türkiye, 65 proje ile Hollanda 
ve 63 proje ile USA izliyor. Bu rakamlar da eklediğimiz yeni 
bölümün asıl nedenini göstermeye yetiyor.” dedi 

Yeni organizasyon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Super Made in Italy 
brand bölümünde 24 metre üzerindeki ünlü İtalyan tekneleri sergilenecek


