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1	  Aralık	  2014	  
	  
Basın	  Bülteni	  
	  
AZUREE’NİN	  AMİRAL	  GEMİSİNE	  DESIGN	  TURKEY	  İYİ	  TASARIM	  ÖDÜLÜ	  
	  
Rob	  Humphreys	  ve	  Sirena	  Marine	  Design	  Studio	  tasarımı	  Azuree	  46,	  
Haliç	  Kongre	  Merkezi’nde	  gerçekleşen	  Design	  Turkey	  2014	  Endüstriyel	  
Tasarım	  Ödülleri’nde	  Ulaşım	  ve	  Taşıma	  Araçları	  kategorisinde	  İyi	  
Tasarım	  Ödülü’ne	  layık	  görüldü.	  	  
	  
Türkiye’nin	  ilk	  seri	  üretim	  yelkenli	  markası	  olan	  Azuree’nin	  amiral	  gemisi	  
46,	  2013’te	  Cannes	  Boat	  Show’da	  dünya	  prömiyerinin	  ardından,	  Cenova	  
Düsseldorf,	  Southampton,	  CNR	  Avrasya	  gibi	  prestijli	  boat	  show’lara	  
katıldı.	  Lansmanından	  bu	  yana	  yedi	  adet	  üretilen	  Azuree	  46,	  6-‐14	  Aralık	  
tarihlerinde	  Nautic	  -‐	  Paris	  International	  Boat	  Show’da,	  17-‐25	  Ocak	  
arasında	  da	  boot	  Düsseldorf’ta	  sergilenecek.	  
	  
Sirena	  Marine	  CEO’su	  İpek	  Kıraç,	  Sirena	  Marine	  Design	  Studio’dan	  
Göktürk	  Topuz	  ve	  Ali	  Öztoygar	  ile	  birlikte	  sahneye	  çıkarak	  Ulaşım	  
Araçları	  ve	  Aksesuarları	  kategorisindeki	  Design	  Turkey	  2014	  İyi	  Tasarım	  
ödülünü	  aldı.	  	  
	  
Sn.	  Kıraç	  tören	  sonrasında	  Design	  Turkey	  2014	  İyi	  Tasarım	  Ödülü’nü	  şu	  
sözlerle	  değerlendirdi:	  “Bu	  bir	  ekip	  çalışması,	  bu	  nedenle	  Azuree	  46’nın	  
tasarım	  ve	  üretiminde	  emeği	  geçen	  tüm	  ekip	  arkadaşlarıma	  çok	  teşekkür	  
ederim.	  Rob	  Humphreys	  ve	  Sirena	  Marine	  Design	  Studio	  tarafından	  
tasarlanmış,	  Türkiye’nin	  ilk	  seri	  üretim	  yelkenli	  markasının	  amiral	  
gemisinin	  aldığı	  bu	  ödül	  bizi	  daha	  iyisini	  üretme	  konusunda	  
şevklendiriyor.	  Sirena	  Marine	  için	  tasarım	  üretim	  kadar	  önemli,	  çünkü	  
tasarım	  sadece	  teknelerimizin	  görüntüsünü	  değil,	  sudaki	  performans	  ve	  
güvenliğini	  de	  sağlıyor.	  Bunun	  yanı	  sıra	  iç	  mekan	  konforuyla	  yelkenlideki	  
hayat	  tarzı	  beklentilerini	  karşılıyoruz.	  Türkiye’den	  dünya	  markaları	  
yaratırken	  iyi	  tasarlanmış	  yelkenliler	  üretmek	  bizim	  için	  vazgeçilmez.”	  	  
	  
Azuree	  46	  dünyaca	  ünlü	  yat	  tasarım	  şirketi	  Humphreys	  Yacht	  Design’ın	  
baş	  tasarımcısı	  Rob	  Humphreys’in	  imzasını	  taşıyor.	  Teknenin	  iç	  tasarımı	  
ise	  Sirena	  Marine	  Design	  Studio	  tarafından	  gerçekleştirildi.	   
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Azuree	  46,	  hızlı,	  heyecan	  verici	  ancak	  bir	  o	  kadar	  da	  güvenli,	  toleranslı	  ve	  
konforlu	  yapısıyla	  kendine	  hayran	  bırakan	  bir	  yelkenli.	  Açılır	  kapanır	  
geniş	  yüzme	  platformu,	  güneşlenme	  alanına	  dönüşebilen	  katlanır	  
koltukları,	  dümencinin	  rahatlıkla	  ulaşabildiği	  seyir	  elektronikleri,	  kontrol	  
halatları	  ve	  vinçleri	  ile	  kullanışlı	  ve	  yenilikçi	  bir	  kokpit	  sunuyor.	  	  
	  
Teknenin	  Sirena	  Marine	  Design	  Studio	  tarafından	  geliştirilen	  iç	  tasarımı	  
şık,	  modern	  ve	  üst	  düzey	  konfor	  sunuyor.	  İç	  mekanda	  kullanılan	  doğal	  
ahşap	  mobilyaların	  mükemmel	  işçiliği	  tasarım	  ve	  üretimdeki	  ayrıntıcı	  
yaklaşımı	  gösteriyor.	  Hareketli	  navigasyon	  masası	  indirilip	  yatağa	  
dönüşebilirken,	  kalabalık	  misafirleri	  ağırlamak	  için	  açılabilen	  yemek	  
masasıyla	  güncel	  bir	  yaşam	  stilini	  yansıtıyor.	  	  
	  
İnce	  işçilik	  ve	  ayrıntılara	  gösterdiği	  özenle	  Avrupa’nın	  tanınmış	  yat	  
üreticileri	  arasında	  yerini	  alan	  Kıraça	  Holding	  şirketlerinden	  Sirena	  
Marine’in	  vizyonu	  “Türkiye’den	  uluslararası	  markalar	  yaratmak.”	  Şirket	  
vizyonunu	  dünyaca	  ünlü	  tasarımcıların	  imzalarını	  taşıyan	  etkileyici	  
yelkenlileri	  Bursa-‐Orhangazi’deki	  155.000	  m2	  alana	  kurulu	  yüksek	  
teknolojiyle	  donatılmış	  fabrikasında	  üreterek	  gerçekleştiriyor.	  Azuree	  
markasının	  yanı	  sıra,	  Euphoria	  Yachts	  markasıyla	  da	  lüks	  yelkenli	  
segmentinde	  zirveye	  oynayan	  Sirena	  Marine	  ihracat	  şampiyonu	  olma	  
yolunda	  emin	  adımlarla	  ilerliyor.	  Sirena	  Marine	  ayrıca	  2007’den	  bu	  yana	  
İtalyan	  Azimut	  Yachts’ın	  çeşitli	  modellerini	  de	  Bursa’daki	  fabrikasında	  
üretiyor.	  	  
 
Rob	  Humphreys,	  Germán	  Frers,	  Giovanni	  Ceccarelli,	  Cor	  D.	  Rover	  Yacht	  
Design	  ve	  Stefano	  Righini	  gibi	  dünyaca	  ünlü	  tekne	  tasarımcılarının	  
ürünlerini	  üreten	  Sirena	  Marine	  şirketi,	  2009	  yılında	  kendi	  içinde	  
Sirena	  Marine	  Design	  Studio	  adlı	  bir	  tasarım	  stüdyosu	  kurarak	  tekne	  iç	  
dizaynı	  konusunda	  uzmanlaştı.	  Sirena	  Marine’in	  tekne	  iç	  mekan	  tasarımı	  
konusundaki	  Türkiye’de	  eşi	  bulunmaz	  tasarım	  ve	  üretim	  birikimi	  Design	  
Turkey	  İyi	  Tasarım	  Ödülü	  ile	  de	  sabitlendi.	  	  
 
Azuree	  46,	  etkileyici	  performansı	  ve	  estetik	  çizgileriyle	  keyifli	  rotalarda	  
konforlu	  bir	  şekilde	  yelken	  yapmak	  isteyenler	  için	  ideal	  bir	  tekne.	  Bir	  
seyir	  teknesi	  için	  nefes	  kesen	  bir	  performans	  ve	  hız	  gösteriyor.	  Markanın	  
bir	  diğer	  modeli	  olan	  Azuree	  33	  de	  2012	  yılında	  Design	  Turkey	  İyi	  
Tasarım	  ödülüne	  layık	  görülmüştü.	  
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Türkiye’de	  tasarım	  kültürünün	  gelişmesi	  için	  iki	  yılda	  bir	  düzenlenen	  
Design	  Turkey	  Endüstriyel	  Tasarım	  Ödülleri	  kullanıcıların	  ihtiyaçlarını	  
gözeterek	  oluşturulan,	  ihracatta	  ve	  ulusal	  pazarda	  rekabetçi	  üstünlük	  
kazandıran	  tasarımları	  ödüllendiren	  bir	  yarışma.	  Bu	  yıl	  ilk	  kez	  kavramsal	  
tasarım	  kategorisinde	  uluslararası	  başvuruları	  da	  kabul	  eden	  Design	  
Turkey	  Endüstriyel	  Tasarım	  Ödülleri	  TURQUALITY®	  Programı	  dahilinde,	  
T.C.	  Ekonomi	  Bakanlığı	  (EB),	  Türkiye	  İhracatçılar	  Meclisi	  (TİM)	  ve	  
Endüstriyel	  Tasarımcılar	  Meslek	  Kuruluşu	  (ETMK)	  işbirliğiyle	  düzenlenen	  
Türkiye’nin	  en	  prestijli	  endüstriyel	  tasarım	  yarışması.	  İlki	  2008	  yılında	  
gerçekleşen	  ve	  bu	  yıl	  dördüncü	  kez	  düzenlenen	  Design	  Turkey	  
Endüstriyel	  Tasarım	  Ödülleri’nin	  jürisi	  Türkiye	  ve	  dünyadan	  seçkin	  
tasarımcılardan	  oluşuyor.	  	  
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