Data

NAVIGATURCHIA

Pagina
Foglio

Yayin Tarihi
Etki
STxCM

01.02.2020
Etkisiz
: 160,28

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa

40
Ii000

148714

Yayin Adi
: Naviga
Referans No : 93594104
Renk
Renkli

01-02-2020
40/44
1/5

Ritaglio

SANLORENZO/Turchia

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

NAVIGATURCHIA

Pagina
Foglio

01-02-2020
40/44
2/5

Carla Demaria, dünya denizcilik sektörünün en önemli oyun kurucularindan biri. 1986
ytlinda basladtdi bu sektörde basar•naklan agir agir, hakkini vererek, kendinden emin
adimlarla tirmandi. Dzeltikle lüks teknecilik kavrarnlarinrn yoktan var editmesinde,
degisiminde ve getisiminde söz sahibi otdu. Demaria'nin Azimut-Benetti'de baslayan
yolculudu Beneteau Group ile devam etti. Su anda Sanlorenzo'nun kanatlan attinda
Bluegame ile adeta 'uçusa' geçti.
o!0 80'i geri dönüstürülmüs, sürdürülebilir malzemelerden üretïlen, ödüle doymayan yeni
Bluegame 'BGX70'i ve bir motoryatin ne kadar çevreci olabilecedini Demaria ile Boot
Düsseldorf'ta konustuk.
Anladim ki Carla Demaria yine bir devrimin esidinde. Yat üretiminde % 100 geri
döniistürülebilir çok gövdeliter için hazrr misiniz? Demaria, hazir.
TUBA

NOVAN

luks motoryattar Orettdrmesi takdire
5ayan bir hamledir. Aslinda yaptigt ism
ispati, birbfinden guzeY ve saran luks
yattar olarak gonitse de ba5ardiklan
bundan hep dñt>ïr fazlasrydi Yitlar içinde
Demaria, Italyan mann federasyonu
UCINA'da da ánemll gorevler alrnaya
ba5tadl ve Group Beneteau'dan aynldrgr
snada zaten UCINA'nin baskaniydi.
simdìki misyonu biraz dalia farktr.
Elbette her yOnetkcinin zihninde tasidAi
kaygilan vardir eminim, neticede yeni
halka arz edilrnis bir 5irketin ydnelim
kadrosunda olmak kolay utmasa
gerek Ancak su anda Demaria. yine
yapllmamtsi>i Resinde.ot 1r70 geri
dixvusturrhlebilen: surdGrCilebilirlik
esasrna dayanan çok góvdell lüks yatlar
uretecek. Yapat mi yapar. IkY yd Once
5anlorerizo'nun kanattannrn altina glren
Bluegame artik onun kaptanlrginda yol
alivor ve dalia sundiden BGX7O OdUlere

doymuyor.. Bir matcuyatin ne kadar
'çevreri' crlab+lecegvii, cesaretìn evrensel
oldugunu bize belli ki yine Demaria
gosterecek. Neden mir Gunkú dunyay+
kadmlar kurtaracak. Onun gibt. bitrm
gibi..
YoYlanniz Bluegame ile nasil kesisti?
Grtce;unu rnrtla.ka soylemelryim
ki yollanmiz kesrstrgr için ben çok
sanskylm. Sen de yakindan billyorsun,
ben sektúrún en tyI markalannda yrllarca
çesttli mevkderde tPcrìfbe edindlm.
Azimut-Atlantis ardindan Beneteau
Group s+mdd de Saniorrnzònun çatisr
altindayum. 5anlorenzo'ya katiimarnla
birhkte karlyerimde búyük bir halkayr
tanarnIryurmu5um glbl hissedryorum.
Data once çalrsbgim túm markalar
uretim adedd soz konusu oldugunda
Iiderdi 2019 sonunda Milano
Borsasrrida halka arzi gerceklesen 4110.
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Carla Demaria Ile taiistkligimiz 2003
yilinda o Azimut-Benettíde alisiriren
basladt. 0usselcorf'ta Bluegame
staiidinda birbirimize uzun uzun
sarildikian sonra "17 yitotntus, kimse
duymasrn: dive gutUrpürkl:rt bulduk
ktnclimizi Oysa ycAarin iktimlziot de dostu
oldtrgurru biltyorduk 0 ;pilaf ki bizi.
tutkrrvla isine baglannns ikí kadmi, hep
bir araya getirdi... 2007 yilrnda Atlantis
Yacht için Italyaklaki butusrnamrzdan
sonra her fuarda sohbetlerrmrz biraz
dalia uzarnaya ba5ladi
Derken 2010'da Navrgtinin 83'uncu
sayrsi Yhenuz dalya bile demernisiz,
byte gerinzl' Için Carla Demaria rte
Monte Carlo Yachts tanitimi Için
gitligimiz Venedkte yeniden stiyle$i
vaptik, Dernaria, Beneteau Group çatrsi
altindaki Monte :.arto Yachts de birçok
Ilke Imzasini atti. Bir Italyankadinrn,
FransizQann de. -narkasrna Itdlyàda
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Po
Boyumuzdan báuyriïk derken,
'nun süperynttar'da
sundugu itiks ayrrnbtan daha kirçLik
Wçektii BG modellerirre uygulayrp
denizseveri.eri §aswrtrnaya deva,rn mr
edeceksiniz?
Evet bektenmeyerrl rientzsevertedn
brrüne bu kriçirk sùpervallarla koyacagiz,
bizirn gVbt anlarin da her modele asrk
oVmaSr istlyeruz- Gbette sahlbirre r'nzel
urelirradesnyirsrx degrltz ama sir,rrsrsa
çok yakrnrt :
•
£iaskan
lMassimo Perattiltln biál getzel ozetteyen
bUt a9klarnasl vdr,"Ben bu Laknetere
i1k n75n:r"te a5rk aldum Onku onlar
'nun 5eçkrn anlayrsinrnkirçük
ctir,et:6.,t vebertzerdegerleri ta;ayr,r Gruba
dahil oimalan dugal bir seçimd,.'
~ rrausteri tat:eLilerinr
hàr~rl. r aaya odakti, kaliteden Adi,n
vern•reyen yaFusryla fxerriboka bk mode
o!arak beni kendir,e derunden badarir.

'nun kahtesi, nefes kesen
t,asa, rr;i,,,aJ7ibrne ozel hretìminl biz de
Blalegarne'de vapiyoruz_
yrl içinde aynr rnode"den yuzterr_e
úretrtryor, hiçbrr zarnan ùrr_tn•irxl:
istemeddi, is€erne><eï'ek de... 8i:z de bUyle
Bluegarne'i
dG5i;nüyaruz.
búnyesine kattrr<jrrrda herhangi bVr sirketi
atrp kendine benzetrrre çabasina girrnedl.
Zaten Bluegafize. an!ur fetsefesirue uvyun
oldugu tçtn galaksiye bir yrldrz nlara};.

çok güçlü bRr rnarka.
Bluegarrre'e ('B'G), onun yarattigr
modellere, ortaya at:t,rgi flkirlere ne
kxdar müdahil oluyoß
., e_~Ir.ici'l Jlr rili;daRalesl ycrk.
bVr rnarkallar birllgl gibt ei E
Bluegame alar,zk bu marka g7laks;s rrr ,
hir yildtr.iyrz. E1bEtte
raahurw sadrtgz. Yarattii<}urnz tekrieler,
1 , markasrna t,rygun ve bir o
kadar da ozgur Iki rnarkanin da kalbr
'tekne sahtbirun arzulan' c1r3c]rultusiunda
,'nun
atiyür.l3luegarrre'r.
_ _°
ki:h;álk alçekilrt gibi dii,siirueb'llarsinlZ.

taklentbi.
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Sizún katitrmtala ne dejiti?
Ttinr árr4a+un 11Zertne bei ennrjimr
katrnaya çatr5ayorurn. Bizdmn
beklenrneyecr=k. adeta Vtayurrurizdan
br'iyilkJ$Ver r`irr ktullarl sivadik_ airttaimar
sayfalar ekteyeceg+z B4uegarne tarihine.

Blueganne"in en çok One ç.rkan äzell#gl
çevreci misyonu. Siz daha Once
çevreye duyarl¢ tekne tiretirniyte
itgïleniyor muydunuz?
(;r„k entt°resian bit snrv, Her seyder`r
once ve her rnarlca bir yana, yatçr'Iigin
artrk tarramen çevre bilincìyle
yekillenmesi gerektigine rnaniyarurru
Silydürülebil:lrlik ktyrrusunttzi duyarir
alcavmalr. Ot,;rmabil sektoruyde
kryastandigimizda denizcildk Sektbrünün
rizr?rinde netedeyse bu kamuyla itgili
hlr ba.skr yok. Ancak nsrmtz yaver
gitti ve sektor kendi kendine Ilu kanuria
tahminrmrcd'en çok daha hrzdi bir 5ekiVde
farkrndahk gö;temtieye basladr;çok
~ükür. Birkaç onemk a¢trm atrfrnaya
lt4át'rc,'ii ama bu herruz yetersrz.
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Monte Carlo Yactrtsin dahd oldugtm t3eneteami
Grdufíta çok .vi çaligan bir lalboratuvar war i;u konuda
epey dyi yol kat edplrfmtst:i, aynr hrzta ça9r4rnaya devam
ecMyoc
surriurCutebillr yenollklere uygr.in yapisal
bir strateji !{i.n l'ki ay Once yen; bit ayun plani apdcladr.
Brr rarr.in alrna¢aksa ya ria uretilecekse bunun
sïtrñurude,bilio ít~i oncetikli kriter oldu
BG'de teknelerdrrauz ve tersanemlz nispeten daha
kuçiik oldiagu iriln bunun uygiulammast ve taklbu
daha kCtlay olu+Nr. Ek;ibmizin ortak paydast ve
hassasryeti de c,etireye zarar verrriQyen vat iireti.minde
bir numara olmak_ ArGe departmanimizrn tarrramu
bu felseffeye Ore çalu$tydr. 9C, kurdugil teknolloli we
surd4.ùn,olerbllirlk Iaboraty.ivari ITS l.ab Ile utuslararasr
alanda sayyi du'yrufa[ak bit platform halirie gelrneyi
hede`tryor. 8G,X70'1n96 801 bu felsefeyle tarettldi. Su
daha kaslangiç
Bztll kl yine devrdm yapmaya hazmrlanryorsminuzï
Yeni planlarunrz rºldurpta adortt kadar errminfim.
Çevre dmryaditii konusunda hoecileflrruz yiizde yuz gerr
dQrum:oSumlú, çevreye JyUrnliJ trakneter uretrroek ama
bunun 8duk cimegrrni çok giavdeliler Ile sr.anrnay yapacagoz.
Tahmotarride haklisrn, ilk devrírr mia bu otac.ak
Kat-aoünararo keltrnesini degil de 'çok grivde' Iafunr
niye tercih ediyr3rsunuz?
~unku katamaran deninre algrnrn çok farkli olduguna
Inaniyorum. Dusuk katite. güzel gCrrunrneyen tasarirrmlaP,
ad.eta kiPaidrt3+3 fùrmalarrnun fialiina yiºpilmi5 tekrreter
gellyor gdaiirroLin rinúne. Q kat:arnaranlarirr gore.,.
estet_ik *ruak. rn,mQ atrnak derpd zater,_
Bluegarrpe yapinca p+yasadakilerte alakasi ol,navr+n bir
'eser çikacak ortaya,
0 zarnan ,çatu5rnatar hizlandu diye düsünüyorum,,.,
Evet bir yarn5rrma yaptik itazanani belli arrUa su anda
i5md Ch.ryurarrriyoruz. Gtiriyaca rneshur blr rnegayat
tasariCrac,si Ile çaVrSacaliz. Säz veriyonam lsim
açiklanau:aga zarrtan ilk seno aravip vArteyeceglrn

148714

Niye çok gövdelù rtretirnit
Bunu Italyan rrrarin fcderasyo.-iu eski baskdni
Itapkarrio takarak etwaplayacaïTrm Çok grivdeti tckne
Oretómine geçmek, arLk neredeysti mecbur katonart
fair seçim çcinku talep çak. Son yillarda dtì,nyanrn
neres3nde olursaniz dun, yat sektc7rundekr rcmkamidra
baktiezda en huzli biryumerain çok govdelrlerde
t'ildugunu igdrürsunilz. Ancak bu,inria änemli btr dEgrsim
daha yasando Çak gcivdellierinr6h 90'1 yel.kenll otsa da
son Iki Oda bùylirrte motrarlillardan vana. latororlutara
tatep çok•arvta modelleria baktigiruiz zarnan asdeta
yellcenliterin dlreCdini sókmüter, mdmo.r5 stze 4ro.
aa
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rt trturunca yine 'sahibinln
1101.
tale{:ºlerlyle' -,, „ r :--, ruhuna uygun
sekudde on haline gelecek.

M

Yine , rF)rr.--,,,, ruhuyla uyumlu
'trekn'e sahibinin' arzutarrna gore mi
sekiltenecek bu çok gövdetiler de?
1'asanrnc:tlarla bulugmadan üricz
kendi ararnlzda;u karare vardik. l3'u
defa ne istedtginnrzl anlatan sunum'tar,
dosyalat hazirlamayalim. gunkerce Si)ren
topda.ntitar ya'prnayalim Tasari!rncidari
smtrla+nra.yatrm tJeticede istedigime 'çok
gOvdehl' henuz yapoiimadi,0 yi,rzrien biz
d2 tiilmiyotuz nas+l biir t>?kne otacapini.
Bilr7le[iiOmiz tekrrevi tasanrnnlara
zawn antatamay+z. Tasarurruc,t adaytarina
sadece sum sáyledlk "A.rtcadastar. bu
ruhunu anlatan guzetter
tlreelV bir yat, sans eseti de çok gcrwdell
avantatlar i var:' Bu ctttrite sonrasrnda
paradrgmatar deejisti Elbette ana

'Üretftebitirtik için uyguta,ma'n'rn
yerinl çevreciVik mi alryor?
Hem de íitLla. tWeydi bu kavram?
t'rolede çalrsait öztltokde mühendisler
her p3rçanin kotay uyguianabilir otn•tas'
için taçarum ya.poyºrdu. I~lerkPsin onc€ligi

Luca Santella ve Zuccon Intemational Project Sàedio'nun k~
blrti$i ile ortaya çikan'BGX projesi, 70 feet'e soÿdtrdrgr arijinal.
verlelim plantnda birçok yenilik bannd,inyor. Drs mekanda farkti
güvenki ve rahat hareket
kuitanumlara uygun alantar,
irmkant sunan güverte tasartmi, mimar Lou Codega lmzasr
tagryan yüksek performan5li'grivde, konuklanni daha içeriye
adrm atmadan simarhyoc Ana btitümdeki geni camlan 3b04
görlis açisrrn garan~tilfyor. Krçtaki yiume platfornnundan ana
bäVürmdeki saliona ve ana kamaraya dogrudan geçilebillyor.
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parçalann htzbt uzuri drriüirlu ve az
zahmetli yekilds? uretilrrsesiydi, Sirndi
btr'kultiureV devrim' dedrgwnizde.geri
cPönüsúm için lasan'm yapacgrmuiri
söyliiyoruz..Zaman+ geldtg'inde bu
yattar st5ktitrtüt2ünde her parçasinrn
dogaya zarar vermeden çözunilrtíAi2
Için çatr,iyoruz. Vani kuttandio'jrmiz
polyesterin içindeki derr,iri. kur$unu
vs s,rrictiderr ayrktiyonuz ki ,lerde bunu
peri dihnüstürebitmek için rvrldyanntar
harcanrr3srn. Bizgelecei;imizra gr_rçek
anlamd'a bugCinden vaiirim yapiyoruz.
Í~te bu taboratu-var bu r'ztere yanyor.
Bu fuarda özet ü'.retiimde yrtrn teknesi
ödüiünü ve Cannes'da World Yacht
Trophies atan BGX70'nin en heyecan
verici ezeltikteri neler?
C, ,_•_ L~i~= h.ii
bir varlóe5irrv
Plüno •,;>> Iki ayri katta tekrre sahiÚi
ve misafirien„ turn mahiremiyetlerrni
kn"ruyarak zaman geçirebiiiyor Akiskan
bir tasarrmu var. Tekneriin yansindari
çogru'tekne sahrbín'in özel dai'resi. Bit
tekneye m+safir olsarniz, ana kamaranwn
bir koriclordan yukari
da kapisinin
çikip kendinize sabahin besinde kaiwe
koyarken on defa dUsi]nUrsr,urnüz. Iste brz
farktr yertesim anlayi,ryla herkesi 'rahat
yasarna' tastdk bu teknede:
5tzipr br>rtdan soatrahi lnayalinia ne?
Hayatden Ote getçe§irn dernek
rsterirrr
ekibimte b'trlikte
Bluegame+n dolayrisrylâ
her konuda çtì.jir açan. tyncìiliik eden
anla•yt'i;inun tarnsitcisi utrnayr istenm. Ekip
olrnadan bizier otmayizï eklpter de bir
markanun zihni, hissi v€ dakrwnusudur. j.

Tam boy: 21,86 metre
Ere 5,60 metre
A]antik: 40 ton
Yakit kapasitesL• 4.200 litre
Su kapasltesi:1.000 litre
Motorlar. 2XIPS Volvo Penta 1200." IPS 1350(1000 HPI
Azami he 30 knot Seyir hai: 27 knot
148714

motorlu çok gtúvdelli.., l3iz taUeplerin
daha rarkh otidugunu, rrrinteridenn buna
rnahkurn birakild+rgrru giSziennledlk, lste
net otan bu talebl katsilayacak ba tìrlin
ile çevreye duyarl+tig+rntzr da an üst
sevi}reye tasiyac:agiz.

B'ize HTS 'Lab (High Tflchnotagy and
Sustainabit,ity Lab) unasil isliyor b~Vlgi
verlr rtrisirtiz? Kurgusu nadir? ®ir Iki
kaynaktan geri dönüsrmáis matzerne
almaktan ibaret almamati diye
dü~ünüyorum.
V)i:iriist olmak gerekirse +lk adirn
eri knlayi ama en máliyerlist. HáU
hazrrda puyasadata en iyi çevre
dostu ve seirtifikatr t riinieri a'@ry'ári.ur
Niesela kullandrgimiz ahsapta, 100
agaç kesi4dlyse ikl Patron ekllldlpi
FSC belgelileri t.ercih edlyoruz Gerí
dtllnuslimiü rnalzemeden ur+ztilmís
yalitmr+ kultanriyoruz- aehiril ma.ride
Içerrneveri solïssyrointñr. Bio Chrome vs.
Ancak bundar bozim kesíf)ermuz
Ikinci aárm arasttrma yilnt çeyreci úru;nler
için iiniv@rsiteter ve bilimsi3l kutumlar
Ile flrtak çalisoVoruz. Tatepderirnlz
dogrultusunda ortaya çrkard+grrmrz
veri4eri bit havuzdatoptr.iyor, yeni gerl
dbntlsumtü macldeiler üretiyarua. Úçíinci;
adam ise hrrn.~z tek gtivcfc'de Istedigtmiz
naklaya gelerned4rrviz ama çodt gOvde
ir.in yapacaGrmlz rum uyguiamalann var
teknenrn tum bilesenlerinkt çevre dostu
rnaddeher ille bir araya çletirilmesrnl
sai5tamak Bu astinda bir katttired devrim,
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