
 
BASIN BÜLTENİ                                                                                                             18.11.2014 
 

 
 
 

Lüks ve konforun yeni adresi "yooistanbul",  Fipa Group’un dünyaca ünlü yat markalarının 
tanıtımına sahne oldu. 

 
 

“Tasarımlarıyla ünlü Fipa Group ve yooistanbul, özel 
bir gecede ayrıcalıklı misafirlerini ağırladı ” 

 
 

Say İnşaat’ın Ulus-Ortaköy-Zincirlikuyu üçgeninin tam merkezinde yer alan  
yooistanbul rezidans projesi, 18 Kasım gecesi İtalyan Fipa Group motor yatlarının tanıtım gecesine 

ev sahipliği yaptı.  
 

Dünyaca ünlü tasarımcı Philippe Starck ile ortaklığa imza atan Say İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı  
Sabri Yiğit ve Fipa Turkey'i temsilen Orhan Ülgür, 18 Kasım Salı gecesi yooistanbul Showsuite'inde 
gerçekleşen davete ev sahipliği yaptılar. Maiora, AB Yachts ve Cbi Navi’yi bünyesinde barındıran Fipa 
Group kurucusu Francesco Guidetti, bu davet için özel olarak Türkiye’ye geldi. Dünyanın en lüks ve 
hızlı yatlarının tanıtım gecesinde, muhteşem DJ performansı ile keyifli saatler yaşandı.  
 

 

Fipa Group, Phillipe Starck’ın tasarladığı Palma de Mallorca’da bulunan dünyanın en 
tanınmış  Süperyat marinası Porto Adriano’nun 20.yıldönümü sebebiyle dünyaca ünlü bu 
iki tasarımcı işbirliğinde bulunmuşlardır. Phillipe Starck’ın ayrıca Fipa Group için tasarladığı 
özel yat dizaynları da bulunmaktadır. Say İnşaat ve Philippe Starck'ın yolları ise "farklı 
düşünme" ilkelerinin birleştiği noktada kesişmiştir. yooistanbul rezidans projesi farklı 
yaşamayı hayal edenler için, Philippe Starck tarafından her detay düşünülerek 
tasarlanmıştır. 
 
Dünya jet setinin vazgeçemediği St. Martins Lane, Mondrian, Hudson Hotel, Puerta Ariano gibi seçkin 
liman ve rezidansların tasarımını yapan Starck, her zaman sektörlerindeki en başarılı isimlerle işbirliği 
yapmayı tercih etmektedir. 
 



 
Lüks ve butik projelere imza atan Say İnşaat ve Philippe Starck işbirliği neticesinde  gerçekleşen ve 
aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olan yooistanbul; %80’i yeşil alandan oluşan, Philippe Starck 
tarafından özel tasarlanmış rezidanslar, Lobiler, Özel tasarım Bar'ı bulunan Kütüphane ve Şömineli 
Club House, Rezidans sakinlerine özel yiyecek & içecek servisinin sunulduğu Dining Pavillion, 60 
metre uzunluğunda panoramik manzaralı Infinity Edge Havuz, Güneşlenme Terasları ve Kabanalar gibi 
detaylarla dolu lüks bir rezidans projesidir. İstanbul’un marka değerine değer katacak yooistanbul 
rezidans projesinde ev sahiplerine, yine Starck tarafından tasarlanmış “doğa, minimal, klasik, kültür” 
olmak üzere 4 ayrı felsefeye ait stil paletinde seçenekler sunuluyor.  
 
 
Italya’nın en eski firmalarından biri olan Fipa Group da Philippe Starck ile dünya üzerinde ve 
Türkiye'de değişik projelerle bir araya gelmektedir. Fipa Group; hız ve teknoloji konusunda en iddialı 
markası AB Yachts, klasik ve modernin buluştuğu Maiora ve büyük yatlarda lüksün son noktası Cbi 
Navi ile Türk motoryat severleriyle buluşuyor. Daima geleceği dizayn etmeyi amaçlayarak ilerleyen 
Fipa Group, uluslararası alandaki liderliğini artık  Türkiye'de de devam ettiriyor.  
 
 
 
Fipa Group Türkiye tanıtım gecesini, şirket geleneğinde yer alan dizayn tutkusu nedeniyle; 
tasarımlarının merkezine özgür, sade ve fonksiyonel detayları yerleştiren Philippe Starck’ın dizayn 
ettiği yooistanbul projesi'nin Showsuite'inde gerçekleştirmeyi tercih etti. Geceye Italyan Büyükelçisi 
başta olmak üzere çok sayıda lüks ve hız tutkunu değerli isim katıldı. Bu çok özel gece için İtalyan 
konseptiyle donatılan yooistanbul Showsuite'inde gerçekleşen tanıtım davetinde, Uğur Batur’un 
gerçekleştirdiği müzayedeye de yer verildi. Gecede gerçekleşen önemli müzayedenin ardından 
davetliler, muhteşem DJ performansı ve lüks yatların tanıtımı eşliğinde geceye keyifle devam ettiler. 
 
 
 
 
 

 
Fipa Group hakkında bilgi almak için  www.fipagroup.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
 
yooistanbul hakkında bilgi almak için www.yooistanbul.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  
 
yooistanbul showsuite: 
Kardelen Sokak No.10 Ortaköy, İstanbul, Türkiye 
T: 444 17 13 - M: 0530 978 22 93 - E: info@yooistanbul.com   
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