
www.yachtlifetravel.com
KASIM 2020  - NOVEMBER 2020 /  SAYI - ISSUE :97 

COVERMOMENTA 45

’2021 MONACO YAT 
FESTİVALİ’NE YELKEN 

AÇALIM, EL ELE’

YENİ FERRETTI 
YATLARI 500:
 SU ÜSTÜNDE 

SANKİ EVDE GİBİ

NEW FERRETTI 
YACHTS 500, 

JUST LIKE HOME 
ON THE WATER

‘SAILING TO THE 
2021 MONACO YACHT 

SHOW, HAND IN HAND’

‘MOMENTA 45’ MODELİ 
DENİZE İNDİRİLDİ
‘MOMENTA 45’ MODEL 
LAUNCHED



Göcek Exclusive Marina’da 1 Kasım - 30 Nisan tarihleri arası yapılacak 

bağlama hizmetinde %25 indirim, 120 gün ve üzeri kışlama yapan 

teknelere 7 güne kadar olan çekme atma & karapark

hizmetinde %10 indirim. Kışlama kampanyası dahilinde sezonda 

yapacağınız bağlama hizmetine %5 indirim.

Marinturk Göcek Exclusive’den
size özel kampanya

M A R İN A  YAŞA M I  
AYRICALIKLI  

Göcek merkeze 5 dakika | Göcek’e gün boyu ücretsiz transfer | Çocuk oyun alanı 
Club Privé by Rixos doğal plajını ve sosyal alanlarını kullanma ayrıcalığı

*Çekek hizmetleri 1 Mart - 30 Nisan tarihleri arası kullanılamaz.
Kampanyaya katılım kontenjanla sınırlıdır.
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Merhabalar,

Yacht Life & Travel dergimizin son sayısı ile 
karşınızdayız. Bu sayımızda sizler için yine dolu 
dolu bir yayın hazırladık. Birbirinden önemli konu 
ve konuklarla, sektörümüzdeki son gelişmeleri, 
yeni çıkan ürün ve modelleri sizler için derledik.

Ekim ayı içerisinde Pendik-Marina’da sektörümüzün 
çok önemli bir fuarı gerçekleşti. Yat fuarları sektör 
oyuncularımızın buluşma noktasıdır. Yacht Life 
& Travel olarak bizler de Pendik-Marina’daki  
fuarımıza ‘Resmi Medya Sponsoru’ kimliğimizle 
katıldık. Standımıza gelen dostlarımızla sektörü 
ve genel gidişatı konuştuk. Pandemi sürecine 
rağmen sektörümüzdeki hareketliliğin sürmesi 
ülkemiz ekonomisi adına son derece sevindirici 
bir gelişmedir. Tüm dünyanın covid-19 virüsü ile 
uğraştığı bu konjonktörde sektör oyuncularımızın 
Pendik’te ülkemiz ekonomisine can suyu verme 
uğraşının ayakta alkışlanması gerektiğine 
inanıyorum.

Yacht Life & Travel olarak şimdiye kadar yaptığımız 
gibi bundan sonra da sektörümüzdeki son 
gelişmeleri siz değerli okuyucularımıza aktaracağız. 
Bir sonraki sayıda görüşünceye kadar hoşçakalın…

Hello,

We are here with the latest issue of our Yacht Life & 
Travel magazine. In this issue, we prepared a rich 
content publication for you. We have compiled the 
latest developments in our sector, new products 
and models with important topics and guests.

A very important fair of our industry took place 
in Pendik-Marina in October. Yacht fairs are the 
meeting point of our sector stakeholders. As Yacht 
Life & Travel, we participated in our fair in Pendik-
Marina with our ‘Official Media Sponsor’ identity. 
We talked about the industry and general progress 
with our friends who came to our stand. Despite 
the pandemic process, the continuing dynamism 
in our industry is a very pleasing development for 
our country’s economy. I believe that, our sector 
stakeholders in Pendik Fair, should have a ‘standing 
ovation’ due to their effort to give whatever our 
country’s economy needs to survive,  while 
the whole world is trying to owercome ‘the new 
covid-19 virus’.

As Yacht Life & Travel, we will convey the latest 
developments in our sector to you, our valuable 
readers, as we have done so far. Goodbye until we 
see you in the next issue...

Ahmet Doğan

Sıra dışı tasarım, lüks, konfor ve performansın muhteşem uyumu... #Momenta45

İ.D.O.S.B Gergef Sokak No:7 
Ç4-2 Özel Parsel Tuzla / İstanbul
+90 216 394 07 62
info@intekmar.com.tr

Etiler Çamlık Mevki. Çiçek Apt.
No: 12/1 İstanbul - Türkiye 
+90 (212) 287 2702
info@bornova.com.tr 
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CNR Eurasia Boat 
Show Dazzles

Mossyacht, Profesyonel 
Çalışmalarıyla Farklı Olmanın 
Açık Farkını Müşterilerine 
Sunuyor

MOSSYACHT Offers its 
Customers the Clear 
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‘MOMENTA 45’ MODEL LAUNCHED

Uzun yıllar boyunca otomotiv endüstrisinde fa-
aliyet gösteren İntekmar A.Ş kendi bünyesinde 
geliştirdiği endüstriyel yetkinliğini ve kompozit 
teknolojisini 2012 yılında denizcilik sektörüne 
Momenta Yachts markasıyla aktarmaya karar 
vermiş, 2013 yılında ilk teknesi olan Momenta 
36 Hard Top motoryatı denize indirmişti. İlerle-
yen yıllarda dünyaca ünlü tasarım grubu Marc 
Lombard Yacht Design Group ile yapılan çalışma 
neticesinde yeni, farklı ve modern çizgileri ile ilk 
yelkenli modeli Momenta 45 modeli denize indi-
rildi. Rakiplerinden farklı olarak tüm güverte ve 
gövde üretiminde vakum infüzyon  teknolojisi ve 
vinilester yapı malzemesi kullanılarak seri üretimi 
yapılan Yeni Momenta 45 kusursuz gövde yapısı 
ve göz alıcı çizgileri ile son derece dikkat çekici 
bir tasarım. 3 Kabin 2 banyo WC ile iki farklı mut-
fak yerleşimi ile pazara sunulan Yeni Momenta 
45 sunduğu lüx konforun yanı sıra , üstün yelken 
performansı ile dikkat çekiyor. Monolitik omurga 
yapısı ve sfero döküm torpil tipi salması , roll bar 
ve hard top biminisi , çift dümen palası gibi teknik 
özelliklerinin yanında yüksek donanım standartla-
rı ile son derece dikkat çekici bir yelkenli yat Mo-
menta 45 , 7-15 Kasımda düzenlenen Tuzla Boat 
Show da deniz severler ile buluşacak. 

İntekmar A.Ş., which has been operating in the 
automotive industry for many years, decided to 
transfer its industrial competence and composite 
technology to the maritime sector in 2012 under 
the ‘Momenta Yachts’ brand, and in 2013, it 
launched its first boat, ‘Momenta 36 Hard Top 
Motor Yacht’. In the following years, as a result of 
the work carried out with the world famous design 
group ‘Marc Lombard Yacht Design Group’, the 
first sailboat model ‘Mwomenta 45’ with its new, 
different and modern lines was launched. Unlike 
its competitors, New Momenta 45, which is mass 
produced using vacuum infusion technology and 
vinylester construction material in the production 
of all decks and hulls, is an extremely remarkable 
design with its perfect hull structure and eye-
catching lines. The new ‘Momenta 45’, introduced 
to the market with 3 cabins, 2 bathrooms WC and 
two different kitchen layouts, stands out with its 
superior sailing performance as well as the luxury 
comfort it offers. With its monolithic hull structure 
and ductile cast iron torpedo shapee keel, roll 
bar and hard top bimini, double rudder blade, 
as well as its technical features, ‘Momenta 45’ is 
a remarkable sailing yacht with high equipment 
standards, Tuzla Boat Show held on November 
7-15. will also meet with sea lovers.

Yeni Momenta 45 
kusursuz gövde yapısı ve 

göz alıcı çizgileri ile son 
derece dikkat çekici bir 

tasarım. 3 Kabin 2 banyo 
WC ve iki farklı mutfak 

yerleşimi ile pazara 
sunulan Yeni Momenta 

45 sunduğu lüx konforun 
yanı sıra , üstün yelken 

performansı ile dikkat 
çekiyor.

The new ‘Momenta 45’ is 
an extremely remarkable 

design with its perfect 
body structure and 
eye-catching lines. 
New ‘Momenta 45’, 

presented to the 
market with 3 cabins, 
2 bathrooms, WC and 
two different kitchen 

layouts, draws attention 
with its superior sailing 
performance as well as 

the luxury comfort it 
offers.

‘MOMENTA 45’ MODELİ 
DENİZE İNDİRİLDİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tam boy/Full length (L.O.A): 14.40 m
Gövde boyu/ Body length: 13.63 m

Su hattı boyu/ Waterline length  (L.W.L): 13.09 m
Genişlik/Width: 4.52 m

Boş ağırlık/ Empty weight: 9.0 t
Direk yüksekliği/ Mast height: 19.45 m
Yakıt kapasitesi/ Fuel capacity: 330 lt
Su kapasitesi/ Water capacity: 440 lt

Motor gücü/ Engine power: 57 HP-80 HP Ops.
Tasarımcı/Designer: Marc Lombard Yacht Design Group

sales@solodeniz.com

+90 232 465 32 40
+ 90 530 341 85 65

SOLO Deniz Yatçılık Peyzaj Tur. Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. 
İşçiler Caddesi No:147 K.1 Alsancak - İzmir

Sail 42 | 45 | 50 | 58 Power 43 PC | 53 PC

not just a cat

a leopard
www.solodeniz.com

LC-page-SoloDeniz-09-2020_Naviga.indd   1 25/08/2020   12:15:18
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Benetti’den Rinascimento Projesi!
‘RINASCIMENTO’ Project by BENETTI!

Benetti’nin, 67 metrelik süperyat Rinasci-
mento projesi tanıtıldı. Tersanenin İtal-
ya’daki tesislerinde yapımı devam eden 

süperyatın, yeni görselleri ortaya çıktı. Sü-
peryatın 2022’de teslim edilmesi planlanıyor. 
Rinascimento’ın tasarımını, Giorgio Cassetta 
gerçekleştirdi. Daha öncesinde 107 metrelik 
Luminosty ve 69 metrelik Spectre ile, 63 met-
relik Metis projelerinde işbirliği yapan Benet-
ti ve Giorgio Cassetta, zamandan arındırılmış 
şık bir proje için yeniden güçlerini birleştirmiş 
oldu. Tamamlandığında 7 kamarasında 12 kişi-
lik misafir grubunu ağırlayacak kapasitede ola-
cak olan Rinascimento’da, 17 ila 19 kişilik mü-
rettebat grubu görev yapacak. Keskin ve dik 
burun yapısıyla dikkat çeken bir tasarım olan 
Rinascimento, bu özelliğiyle Casetta’nın imza 
niteliğindeki tasarım unsurunu taşıyor. 5 kat 
güverteye sahip olan tasarım, çelik ve alümin-
yum malzemeden inşa ediliyor. Geniş açık ya-
şam alanları sunan süperyat, genellikle sıcak 
iklimlerde seyahatler için tasarlanmış.

BENETTI’s 67-meter superyacht 
‘RINASCIMENTO’ was introduced. New 
images of the superyacht, which is under 

construction in the shipyard’s facilities in Italy, 
have shared. The superyacht is planned to be 
delivered in 2022. Giorgio CASSETTA designed 
RINASCIMENTO. BENETTI and Giorgio 
CASSETTA, who previously collaborated on 
63-meter METIS, 107-meter LUMINOSITY and 
69-meter SPECTRE Projects, have joined forces 
again for a timeless stylish project. When It 
is completed, the ‘RINASCIMENTO’ will host a 
group of 12 guests, in 7 cabins, with a crew 
group of 17 to 19 people. ‘RINASCIMENTO’, a 
design that draws attention with its sharp and 
upright prow structure, carries the signature 
design element of CASETTA with this feature. 
The design, which has a 5-floor deck, is made 
of steel and aluminum. Offering large open 
living areas, the superyacht is especially 
designed for cruising in hot climates.
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Malcolm McKeon, 
üçüncü ‘hızlı ve şık’ 
katamaran tasarımını 
paylaştı. Yeni BlackCat 
30, tasarımcının önceki 
büyük modellerinin 
temel çizgilerini taşıyor. 
Kavisli ve şık cam üst 
binasıyla dikkat çeken 
yelkenli katamaran, 
güçlü arması ve karbon 
gövdesi sayesinde üstün 
performansı garanti 
ediyor.
MALCOLM MCKEON 
YachtDesign, shared 
Third, Speedy and 
Elegant Catamaran 
Design. New BlackCat 
30, either has the basic 
lines of the Previous Big 
Catamaran Models  of 
Designer. And The Sailing 
Performance Catamaran 
is also impressive with 
Its Curved and Elegant 
Superstructure in Glass, 
and The Multihulls 
Superyacht guarantees 
the high performance 
through Its Strong 
Rigging and Its Carbon 
Fibre Construction. 

“

“
BlackCat 30 İle 32 Knot!

32 Knot with BlackCat 30 

Geniş kıç güvertesi, ana salonu ve başüstü 
güvertesi aynı seviyede olan süperyatın tasarım 
hatları, baştan kıça kadar kesintisiz biçimde 
karşımıza çıkıyor. Yelken altında 20 knot seyir 
ve 32 knot maksimum sürat verileri, BlackCat 
30’u farklı bir sınıfa yerleştiriyor. Dünyaca ünlü 
Olimpik yelkenci ve eski America’s Cup yelkencisi 
Mitch Booth imzası taşıyan tasarımda, beklendiği 
üzere jakuzziler, yüzme havuzları veya spor 
salonları yer almıyor. Katamaran gövdesinin 
yarattığı muazzam alanlarda yer alan başlıca lüks 
unsurlar; bar bölümü, ada yataklar, özel tasarım 
banyolar ve 7,2 metrelik servis botu.  Booth, yeni 
tasarımın küçük bir profesyonel ekiple kolaylıkla 
kullanılabileceğinin altını şu sözlerle çiziyor; 
‘’Kendi tramola atan cenova, hidrolik anayelken 
iskotası ve piyanodaki dört vinç, BlackCat 30 ile 
kolayca yelken seyri yapmayı mümkün kılıyor.’’

Its design lines is continuous from the head to 
the stern of the Catamaran that Its wide stern 

deck, main hall, and overhead deck is on the 
same level. Capable of cruising at 20Knots and 
reaching maximum speeds in excess of  32 Knots, 
are the specialities which brings The Catamaran 
into a different category. Although the design has 
signed by Mitch BOOTH who is a Famous Olympic 
Sailor and a former Sailor of ‘America’s Cup’, 
There is no Jacuzzis, swimming pools and gyms, 
as expected. In the Catamaran Hull’s Spectacular 
Luxury Area, there are the main deck saloon on 
a single level, a Bar, Island Beds, Special Design 
Bathrooms and 7,20 meters long service boat. 
BOOTH is emphasise with the following words 
that His new design Catamaran BlackCat 30 can 
be used by a small professional team: Through 
The Catamaran fully equipped with  the self 
-maneuvered genoa, hydrolique main sail sheet 
and 4 vincs at the spin lock, It is being possible 
to sailing easily.  And It is 30,40 meters long, and 
12,20 meters width; Its weight is 60 ton and Its 
draft is between 1,85m-4,10m.

The BlackCat 30 Detaylar: 

Boyu: 30,40 metre
Genişliği: 12,20 metre

Ağırlığı: 60 ton
Su kesimi: 1,85-4,10 metre
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Lazzarini’nin Kuğu Şeklinde 
Konsept Süperyatı “Avanguardia’’
‘Avanguardia’ Swan Shaped Mega-Yacht by 

LAZZARINI DESIGN STUDIO
İtalyan tasarımcı Lazzarini, yepyeni kuğu 
şeklindeki süperyat tasarımını açıkladı. 

‘Avanguardia’ isimli sıra dışı konsept, 137 metre 
boy uzunluğuna sahip.

Italian Designer LAZZARINI unveiled Its very 
new 137 meters ‘Swan Shaped’design Mega-

Yacht ‘Avanguardia’. 

İtalyan tasarımcı Lazzarini, yepyeni kuğu şeklin-
deki süperyat tasarımını açıkladı. ‘Avanguardia’ 
isimli sıra dışı konsept, 137 metre boy uzunlu-
ğuna sahip. 

Gerçek Anlamda Bir Kuğu Kafasına Benziyor

Gerçek anlamda bir kuğu kafasına benzeyen ve 
hareket edebilir biçimde tasarlanmış kontrol ku-
lesi, süperyatın tüm manevra operasyonlarının 
merkezi olarak tasarlanmış. Boyun kısmından 
ayrılabilen bu baş kısmı, 16 metrelik tekne ola-
rak kullanılabiliyor. Süperyat hareket halindeyken 
ise, baş kısmı alçalarak gövdeye entegre oluyor.

Süperyatın Kıç Güvertesine İki Adet Jet 
Entegre Oluyor

Süperyatın kıç güvertesine iki adet jet entegre 
oluyor. Kapsüller süperyata entegre haldeyken, 
ek itiş kaynağı olarak da kullanılabiliyor. 5 kat 
güverteye sahip olan Avanguardia konsepti, 60 
kişi ile seyahat edebiliyor. Konaklayabilen misafir 
sayısı 24 kişi iken, mürettebat sayısı 22 kişi. Sü-
peryatta aynı zamanda iki helikopter hangarı da 
yer alıyor. Lazzarini, sıra dışı konseptinde iki tam 
elektrikli yan motora yer veriyor. Ortada ise MTU 
Rolls-Royce motor yer alıyor. Süperyatın maksi-
mum seyir süratinin 18 knot olacağı belirtiliyor. 
Konseptin hayata geçirilmesi için gerekli yatırı-
mın 500 milyon Dolar olacağı, Lazzarini Design 
Studio tarafından ayrıca belirtilmiş.

Italian Designer LAZZARINI unveiled Its very new 
137 meters ‘Swan Shaped’design Mega-Yacht 
‘Avanguardia’. 

‘Avanguardia’, with Its control tower, shaped 
a head of a swan, is really looks like a swan

‘Control Tower’ which is designed with mobility 
feature and shaped as same as a real swan, and  
functionalizad as the center of all maneuvering 
operations of The Yacht. This Head Part that can 
be separate from the body by Its neck, can be 
used as ‘the 16 meters Vanguard Tender’, after 
detaching. When in motion, ‘the head’, or control 
tower, can adjust to Avanguardia’s position, by 
lowering itself to the middle of the mega-yacht’s 
body. 

2 Jet Capsule Tenders can be integrated to 
the Yacht, at the rear deck port

Capsules can used as the additional source of 
propulsion, during they are in position, attached to 
the main body of the Mega Yacht. It is possible to 
cruise in Avanguardia, with 60 people in 5 floors. 
The Luxury Yacht provides accommodation for 
24 guests and 22 crew. The Mega-Yacht has also 
hangar for 2 helicopters. The yacht is formulated 
with twin fully electric side engines  with a central 
MTU Rolls-Royce jet engine that will be able to drive 
it to a maximum estimated cruising speed of about 
18 knots. According to Lazzarini, “Avanguardia is 
just a stylistic exercise that could become reality 
with a client able to invest $500.000.000 for the 
construction”.

0531 741 57 94 0533 434 22 17

KUZEY EGE DENİZCİLİK

Kuzey Ege Dennzcnlnk /Edremnt-BALIKESİR

MOTOR HARİÇ FULL AKSESUAR
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Sahil güvenlik komutanlığı ihtiyacı için özel donatılmıştır. 
Kontrol bot ve DEGAK birimlerinin kullanımına uygun olarak üretilmiştir.

Toplam bot ağırlığı (personel hariç): 2.200 kg
Tam donanımlı (2.700 kg ağırlığı ile) 60 mil (52 knot) hız elde edilmiştir.

Denizin Keyfi...
FL Fort Lauderdale

Uluslararası Tekne Festivali
FL Fort Lauderdale International Boat Show 

61, yıllık ‘Fort Lauderdale Uluslararası Tekne 
Festivali’ni kutlayan Superyacht Bölgesi ve 
Yat Limanı, yaklaşık 90 fit gemilere sahiptir. 
Süper yatlar ve süper yat meraklıları için, 
Fort Lauderdale’deki bir yerleşim bölgesi 
olan ‘Superyacht Village’, festivaldeki en 
muhteşem yatlardan bazılarını içeren özel 
bir marinadır.

GÜNEY FLORIDA DENİZ SANAYİLERİ 
DERNEĞİ

Güney Florida Deniz Sanayicileri Birliği (MIASF), 
Amerika Birleşik Devletleri’nin, Güneydoğusundaki 
en büyük deniz ticareti örgütüdür. Ve 1961’den 
beri, “Fort Lauderdale Uluslararası Tekne Şovu” 
nun sahibidir.

Fort Lauderdale Uluslararası Tekne Festivali, 
planlandığı gibi gerçekleşti. Personelin, 
katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliği 
son derece önemlidir ve bu nedenle, dernek 
ortaklarıyla koordinasyon içinde ‘Informa’ 
tarafından oluşturulan ve uygulanan Tüm sağlık 
güvenliği standartları olan ‘AllSecure’, sektör 
olarak tümüyle takip edilmiştir.

Her yıl Festival, sektörün, her boyuttaki en 
yeni teknelerini ve yatlarını, dünya çapında 
lansmanlarını ve ayrıca denizcilik yaşam tarzını 
geliştirmek için geniş bir spektrumda, çeşitli deniz 
ürünleri ve aksesuarları sergiliyor.

Celebrating the 61st annual Fort Lauderdale 
International Boat Show, the Superyacht 
Village and marina features vessels nearly 
300 feet. The enclave for superyachts and 
superyacht enthusiasts, Superyacht Village 
is, in city of Fort Lauderdale, an exclusive 
marina that feature some of the most 
spectacular yachts in the show.

MARINE INDUSTRIES ASSOCIATION OF 
SOUTH FLORIDA

The Marine Industries Association of South Florida 
(MIASF) is the largest marine trade organization 
in the Southeast United States. And It is the 
owner of the ‘Fort Lauderdale International Boat 
Show’, since 1961. 

The Fort Lauderdale International Boat Show 
is moved forward as planned. The health and 
safety of the staff, exhibitors and visitors is of 
the utmost importance and as such will follow 
the industry-wide All Secure standards created 
and implemented by Informa in coordination with 
association partners. 

Every year, the show exhibits a vast array of the 
industry’s latest boats and yachts of all sizes, 
worldwide debuts, plus a medley of marine 
products and accessories to enhance the nautical 
lifestyle.
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Lüks Mega Yat 
“Pacific” Marmaris’te

Luxury Mega Yacht ‘Pacific’ is
 in Marmaris, Turkey

Muğla’nın gözde turizm merkezlerin-
den Marmaris’e gelen ‘Pacific’ isimli 
mega yat, 124 bin litrelik yakıt aldı. 
Sanat koleksiyoncusu ve girişimci Rus 
Leonid Mikhelson’a ait olduğu belirti-
len 86 metre uzunluğunda, 16 metre 
genişliğindeki Cayman Adaları bay-
raklı mega yat, Cruise Port Limanı kü-
çük iskeleye bağlandı.

Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Mar-
maris’e gelen ‘Pacific’ isimli mega yat, 124 
bin litrelik yakıt aldı. Sanat koleksiyoncusu 
ve girişimci Rus Leonid Mikhelson’a ait oldu-
ğu belirtilen 86 metre uzunluğunda, 16 metre 
genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega 
yat, Cruise Port Limanı küçük iskeleye bağlan-
dı.Yata, 5 tankerle yaklaşık 3 saatte 124 bin 
litre yakıt ikmali ve yiyecek, içecek takviyesi 
yapıldı. Ağustos ve eylül boyunca Muğla’nın 
koylarında misafirlerini gezdiren yatın, yakıt 
ikmalinin ardından ilçeden ayrılacağı bildirildi.
Yatta, 6 lüks kabinde 12 kişi konaklayabiliyor, 
28 kişilik mürettebat bulunuyor.Tik güverte, 
alüminyum üstyapı ve çelik gövdeyle üretilen 
yatta, konforlu seyahat için sıfır hız dengeleyi-
ciler mevcut. Yatta ayrıca spa, sauna, asansör, 
helikopter iniş pisti, sinema, jakuzi daldırma 
havuzu, su altı ışıkları, ihale garajı ve spor sa-
lonu yer alıyor.

The Mega Yacht ‘Pacific’ that came to 
Marmaris, that is one of the favorite 
tourism locations in Turkey, had 124 
thousand liters fuel. Cayman Island 
Flag Mega Yacht, Its owner is Russian 
Art Collector and Entrepreneur Leonid 
Mikhelson, is 86 meters long, and 16 
meters width.

The Mega Yacht ‘Pacific’ that came to Marmaris, 
that is one of the favorite tourism locations in 
Turkey, had 124 thousand liters fuel. Cayman 
Island Flag Mega Yacht, Its owner is Russian Art 
Collector and Entrepreneur Leonid Mikhelson, 
is 86 meters long, and 16 meters width. 
The Mega Yacht, anchored at a small quay 
in ‘Cruise Port’ had the fuel Its need, with 5 
Tankers during approximately 3 hours. During 
having the fuel, It is either supplied food and 
beverages too. The information is given that 
The Yacht had tours with Its guests during 
the August and July, will leave the district, 
after having the fuel and the other needs. It 
provides accommodation for 12 guests and 
28 crew. Luxury Mega Yacht ‘Pacific’ has 6 lux 
cabins, spa, sauna, gym, lift, helipad, cinema, 
Jacuzzi pool, underwater lights and tender 
garage. And The Luxury Mega Yat ‘Pacific’ has 
teak deck, aluminum superstructure and steel 
body, and also has zero speed balancer for 
having a truely comfortable travel. 



BODRUM OĞUZ MARİN YAT İMALAT 
Yalı Mah. İçmeler Küme Evleri Sok. No:61 Bodrum-Muğla / Turkey
+90 542 678 10 48  
www.oguzmarin.com | oguzmarin@gmail.com 

“Dinle, anla ve 

Bodrum Oğuz Marin Tersanesi olarak 2001 
yılından bu yana 15’in üzerinde lüks ve ultra 
lüks, yüksek kaliteli ve loyd sertifikalı yatın 

imalatını tamamlayıp müşterilerimize teslim 
etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Ahşap, 

çelik ve alüminyum anahtar teslim tekne 
imalatında ve refit projelerinde profesyonel 
kadromuzla değerli müşterilerimize hizmet 

vermeye devam ediyoruz. 

 Genç ve Dinamik bir tersane olarak hedefimiz 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek doğru 
tespitler yapmak ve ihtiyacı tam karşılayacak 
yat imalatlarını tamamlamaktır. Sloganımız: 

“Dinle, anla ve en iyisini inşa et.”

Tersanemiz Tavşan Burnu Mevkisinde olup 
kapalı hangarımız 54 metreye 30 metredir. 
Ayrıca kapalı imalathanemizde mobilya ve 

boya/cila atölyelerimiz bulunmaktadır. 

en iyisini inşa et.”  

İnşası devam eden projemizde göze çarpan özelliklerden 
birisi 96 m2lik salonudur. Salonun bir uçtan bir uca 
uzunluğu 13 metredir. Başından sonuna kadar görüşü 
engelleyecek bir şey olmadığı için salon ile aynı seviyede 
olan arka havuzlukta masada oturan bir kişi toplam 17 

metrelik bir alanı net şekilde görebilmektedir.

Teknenin misafir kabinleri ön tarafta konuşlandırılmış-
tır. Arka tarafı komple personel kullanımındadır. Per-
sonel kabinleri, Personel dinlenme alanı, mutfak, soğut-
malı çöp odası ve garaj arka tarafta bulunmaktadır. 20 
metrekarelik mutfak kullanışlı ve ferahtır. Mutfaktaki 
sistemimiz son derece pratik ve kullanışlıdır. Tabak ısı-
tıcısında öncesinde ısıtılmış tabaklara konulan yemekler 
servis asansörü sayesinde direk olarak yukarı katlara 
servis edilebilmektedir. Toplam 7 personel için kendi 
içinde banyo ve duşu olan 4 adet kabin bulunmaktadır. 
En küçük personel kabini 10 m2 dir. Personel dinlenme 
alanı 20 m2 olup yeterince büyük bir masa oturma 
alanları ve TV bulunmaktadır. Garaj 14 m2 dir. So-
ğutmalı çöp odası burada bulunmaktadır. Garaj ayrı-
ca depo olarak kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 

Dalış ekipmanları için ayrılmış bölüm mevcuttur.

Teknemizin arka tarafında 28 m2 lik bir plaj alanı bu-
lunmaktadır. Plaja iki yolla ulaşmak mümkündür. Gü-
verteden merdivenle veya personel alanından geçen ko-
ridordan. Plajda bir adet transformer bulunmaktadır. 
Aşağı ve yukarı hareket edebilen transformer aynı za-
manda paserella ve denize iniş merdiveni görevini gör-
mektedir. Teknede ayrıca hidrolik süvari merdiveni bu-
lunmaktadır. Salonun üst tarafındaki flybridge alanı 96 
m2dir. Flybridge de 2 metreye 3 metre boyunlarında 
12 hidrojet ile desteklenmiş özel yapım bir jakuzzi bu-
lunmakta. Jakuzinin yanında bir adet snackbar bulun-
makta. Diğer bar alanı mutfak asansörünün olduğu yer-
de bulunuyor. Mutfak asansörü kademeli olarak mutfak, 
salon ve flybridge arasında çalıyor. Fitness aletleri, 12 
kişilik bir yemek masası ve 2. Kaptan köşkü flybridge de 

bulunmakta.

Bu özel yatın en can alıcı özelliğini sona sakladık. Tek-
nenin en baş kısmında bulunan master kabinden en ar-
kadaki plaj alanına kadar uzanan bir koridor sayesin-
de tüm kabinlerden hiç güverteye çıkmadan direk plaj 
alanına ulaşmak mümkün. Bu koridor makine dairesini 
ikiye bölmekte. Özel alaşımlı camlarla ikiye bölünmüş 
makine dairesinin ortasında koridorda yürürken ana 
makineleri çalışırken görmek mümkün. Bu özellik sa-
yesinde özellikle yürüme zorluğu olan yolcuların hiçbir 
merdiven engeline takılmadan plaja ulaşmaları müm-

kün kılınmakta.

OĞUZ MARİN TERSANESİ’NDE İNŞASI DEVAM EDEN 50,5 METRE YELKENLİ YAT PROJESİ

Oğuz Marin Tersanesi’nde 
34 Metre Yelkenli Yat Projesine Başlandı

Bodrum Oğuz Marin Tersanesi’nde yapımına yeni başlanan 34 
Metre Yelkenli yat projesi 2021 yılında sahibine teslim edilecek.

Technical Specifications

LOA  : 34,00 mt
Beam  : 8,40 mt
Draft  : 3,50 mt
Fuel Capacity : 10.000 lts
Certification : RINA CLASSIFICATION C + HULL +
o MACH Y, Commercial Yacht Unrestricted   

Technical Specifications
LOA (inc. Bow spirit) : 50,50 mt
Length of the hull  : 45,00 mt
Beam   : 9,80 mt
Draft   : 4,20 mt
Fuel Capacity  : 24.000 lts    
Certification  : Rina 
Classification C + hull o Mach Ych, 
Unrestricted service
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Suzuki, mikro-plastik toplama ünitesiyle 
denizlerdeki plastik atık sorununa karşı 
mücadele edecek!

Denizlerdeki plastik atıkların ekolojik sistem 
üzerindeki etkileri endişe verici boyutlara ulaştı. 
Denizlerdeki atıkların doğru bir şekilde toplanmaması 
ve söz konusu atıkların doğal ortamında mikro plastik 
parçacıklara ayrılması söz konusu sorunun daha da 
ilerlemesine neden oluyor. Otomotiv ve motosiklet 
sektörlerinin yanı sıra denizcilik sektörünün de öncü 
isimleri arasında yer alan Suzuki ise bu soruna çözüm 
üretmek adına diğer kurum ve kuruluşlar için de 
emsal teşkil edecek yenilikçi bir çalışmaya öncülük 
etti. Denizlerde ve kıyılarda meydana gelen çevre 
kirliliğinin önüne geçmek adına 10 yıldır Suzuki 
Temiz Okyanus Projesi’ni devam ettiren şirket, bu 
yıl ise öncelikli olarak motoru soğutmak için tonlarca 
deniz suyunu pompalayan ve ardından okyanusa geri 
gönderen dıştan takma motorun yapısına odaklandı. 
Soğutma işlevini gördükten sonra denize geri dönen 
suyu kullanan Suzuki, bu kapsamda mikro plastik 
atıkları toplayan bir toplama ünitesi geliştirdi. Bu 
ünite sayesinde su yüzeyindeki mikro-plastik atıkların 
sadece tekne ile dolaşarak toplanabilmesi sağlandı.

Çalışmalara 26 ülkeden toplam 8 binin üzerinde 
kişi katıldı!

Denizlerde ve kıyılarda meydana gelen çevre kirliliğinin 
önüne geçmek adına 10 yıl önce Suzuki Temiz Okyanus 
Projesi’ni başlatan şirket, bu kapsamda çevreye 
ve topluma katkıda bulunmak üzere çözüm odaklı 

çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında dıştan takma 
motorların kullanıldığı; denizleri, nehirleri, gölleri 
ve göletleri gönüllü olarak temizleme faaliyetleri de 
Suzuki’nin yürüttüğü çalışmalar arasında yer alıyor. 
2010 yılında başlatılan çalışmalar, 2011 yılından 
itibaren küresel bir boyuta taşındı. Bugün gelinen 
noktada 26 ülkeden toplam 8 binin üzerinde kişi söz 
konusu çalışmalara katıldı.

Suzuki will fight against the plastic waste 
problem in the seas with the ‘micro-plastic 
collecting device’!

The impacts of the wastes in the seas on the ecological 
system have reached alarming proportions. Failure to 
collecting marine wastes properly, and dividing these 
wastes into microplastic particles in their natural 
environment, thats cause the problem to go further. 
Being among the leaders of the marine industry, as well 
as the automotive and motorcycle industries, Suzuki, 
has pioneered an innovative work that will also set a 
precedent for other institutions and organizations in 
order to find a solution to this problem. While the10 
years of ‘Suzuki Clean Ocean Project’, to  prevent the 
environmental pollution, in the seas and the coasts, 
The Company, this year, either focused on the structure 
of outboard engines that pump and discharge tons of 
seawaters, for cooling the engine. Using the idea that 
the water returns to the sea after cooling the engine, 
Suzuki developed a collecting unit that collects micro 
plastic waste. Through this unit, It has been ensured 
that micro-plastic wastes, on the water can only be 
collected by traveling by boat.

Over 8 thousand people from 26 countries 
participated in the studies!

The company, which started the “Suzuki Clean 
Ocean Project” 10 years ago in order to prevent 
environmental pollution in the seas and the coasts, 
is conducting solution-oriented studies to contribute 
to the environment and society in this context. 
Voluntary cleaning events realised in the seas, rivers, 
lakes and ponds, in which outboard engine boats are 
used, within the scope of the project, are among the 
activities carried out by Suzuki. The studies initiated 
in 2010 have moved to a global dimension since 2011. 
At the point reached today, more than 8 thousand 
people from 26 countries participated in these studies.

Yeni Ufuklara...

İnönü Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No:101  Torbalı-İZMİR/TÜRKİYE
    info@izmarine.com           

+90 232 966 00 61 GSM:+90532 711 61 72GSM:+90532 769 36 24

İZMARİN YATÇILIK 

www.izmarin.com

Suzuki Temiz Okyanus Projesi Kapsamında 
Mikro-Plastik Toplama Ünitesi Geliştirdi!

Suzuki Develops ‘Micro-Plastic Collecting Device’ within the 
‘Clean Ocean’ Project’
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Bali 4.8 Yenilikçi Denizci Burger 48 Cruiser Suya İndi!
Bali 4.8 Revolutionary Sailor ‘BURGER 48 CRUISER’ Launched!

Dünyanın en büyük katamaran üreticilerinden biri olan Catana Group bünyesindeki 
Bali Catamarans’ın yeni modeli Bali 4.8, taşıdığı tüm özellikleriyle markanın yenilikçi 

vizyonunu yansıtan bir “çok gövdeli”.

Burger’in yeni modeli, 48 Cruiser suya indi. 
14 metrelik motoryat; sahibi ve Hollandalı Vripack Naval Architects 

işbirliğiyle geliştirildi ve ortaya çıkarıldı.
Bali Catamarans, is under CATANA GROUP is One of The World’s Biggest Producers of 

Catamaran, has a new Multihulls Model ‘BALI 4.8’ which reflects all revolutionary futures of The 
Brand, with Its whole qualifications It has. 

The new model of BURGER, ‘48 CRUISER’ has been launched. 
The 14 meter motor yacht was developed and unveiled in collaboration 

with the owner and the Dutch VRIPACK NAVAL ARCHITECTS.

Prömiyerini bahar aylarında yapan bu çekici 
Fransız, tasarım konsepti ve denizci kimliğiyle 
katamaran meraklılarının beğenisini kazandı. 
Olivier Poncin ve tasarım ekibi tarafından 2014 
yılında hayata geçirilen Bali Catamarans’ı 1984 
yılından beri global pazarın öne çıkan oyun-
cularından Fransız Catana Group’un cruising 
katamaran markası olarak tanıyoruz. 2018 yı-
lından bu yana Türkiye distribütörlüğünü Ca-
talogic Catamarans and Yachting’in üstlendiği 
marka; konfor, güvenlik ve maksimum yaşam 
alanı sunan modelleriyle çok gövdeliler sınıfın-
da iddiasını ortaya koyuyor. Bali 4.8, geniş açık 
yaşam alanlarını ön plana çıkaran tasarımıyla 
etkiliyor. Bununla birlikte markanın sevilmesi-
ni sağlayan inovatif karakteristiklerin tümünü 
bünyesinde topluyor. Bu özelliklerden kısaca 
söz etmekte yarar var. Bali Catamarans model-
lerine Catana Group’un Fransa ve Tunus’taki 
tersanelerinde hayat veriliyor. Malzeme olarak 
diğer markalarda kullanılan balsa yerine, Ca-
tana’larda karşımıza çıkan “kapalı hücre köpük 
panel” tercih ediliyor. Daha pahalı bir seçim ol-
masına rağmen balsadan çok daha hafif. Üste-
lik oluşabilecek jelkot hasarlarında su emme-
diği için teknenin kullanımı boyunca ağırlığının 
aynı kalmasını sağlıyor.

This attractive French, made Its Premier, in spring, 
and got the admiration of the ‘Catamaran Lovers’ 
with Its Design and Its Marine Identitiy. CATANA 
CATAMARANS was established in 1984. And after 
a while, PONCIN YACHT GROUP was established 
in 2001, by Mr.Olivier PONCIN, and His Design 
Team. And PONCIN YACHT GROUP became 
CATANA GROUP, in 2014. And BALI CATAMARANS 
realised by This Group, which is one of the Capital 
Companies of the Global Market. CATALOGIC 
CATAMARANS and YACHTING is the exclusive 
distributor of BALI Catamarans in Turkey, Since 
2018. The Brand, BALI Catamarans is assertive with 
Its Models, which provide comfort, safety and the 
maximum living space, in Its Category Multihulls. 
Bali 4.8, is impressive with Its large open living 
areas in Its design. In addition, The Catamaran 
incorporates all innovative characteristics that 
make The Brand loved. It needs to talk about this 
characteristics, shortly. Bali Catamaran Models 
are built in CATANA GROUP’s Shipyards in France 
and Tunisia. Instead using ‘Balsa Wood’ as a 
constructive material, as the other brands use; 
It is preferred to use ‘closed cell foam panel’, as 
the Catanas use. Despite It is a more expensive 
choice, It is lighter than Balsa wood. Moreover, 
due to It does not absorb the water, It makes the 
Catamaran’s weight constantly fixed, during the 
Catamaran’s life.

Tüm detaylarında Burger kalitesi ve işçiliği öne 
çıkan motoryat, sahibinin talepleri doğrultu-
sunda kişiselleştirilerek, neredeyse özel tasa-
rım motoryat kadar kişiye özel bir model ola-
rak suya indirildi. Çift 600 beygirlik Volvo Penta 
IPS pod itiş sistemleriyle donatılan motoryat, 
Vripack’ın ‘Slide’ gövde tasarımını taşıyor. Bu 
özel gövde sayesinde, 27 knot seyir sürati ve 
32 knot maksimum sürat gibi etkileyici veriler 
sunabiliyor. Yeni Burger 48 Cruiser’ın iç meka-
nında iki süit kamara tasarlanmış. Açık salon 
ve mutfak bölümü, aile ve arkadaş grupları için 
benzersiz yaşam alanı sağlıyor. Teslimatların 
tüm hızıyla devam ettirildiği bu modelin ellinin 
üzerinde yapımı süren gövdeleri sahiplerine 
kavuşmayı bekliyor.

The motor yacht, which stands out in all details 
with BURGER quality and workmanship, was 
personalized in line with the owner’s demands 
and launched as a personalized model almost 
as much as a specially designed motor yacht. 
Equipped with double 600 horsepower ‘VOLVO 
Penta IPS’ podded propulsion systems, the motor 
yacht carries the “Slide” body design of VRIPACK. 
Through this special hull, it can offer impressive 
data such as a cruising speed of 27 knots, and a 
maximum speed of 32 knots. Two suite cabins are 
designed in the interior of the new ‘BURGER 48 
CRUISER. The open lounge and kitchen section 
provides a unique living space for family and 
friend groups. Deliveries are continued at full 
speed, and more than fifty hulls of this model, 
which are under construction, are waiting to 
reach their owners.

Teknik Detayları 

Technical Details

Boyu: 14,83 metre
Genişliği: 4,62 metre
Su kesimi: 1,22 metre

Ağırlığı: 22,6 ton
Yakıt kapasitesi: 2196 litre

Su kapasitesi: 511 litre

Length: 14,83 meters
Width: 4.62 meters

Waterline: 1.22 meters
Weight: 22,6 tons

Fuel capacity: 2196 liters
Water capacity: 511 liters



25M
770
660
580
510

400
375
365
303
260

İnovasyon | Konfor  | Performans | Kalte | Dayanıklılık
5 Eksen CNC - Full Vakum İnfüzyon Teknolojs

3600 Adet Motoryat Üretm
10 Yıla  Kadar Garant Süres

www.sofyacht.com
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Feadship’ten 109 Metrelik Konsept

109 Meters Concept by FEADSHIP 
Royal Dutch Shipyards

Hollandalı tersane Feadship, 109 metre 
boyundaki süperyat konseptini tanıttı. 
Konseptin ismi Project FG. Forrest Gump 
ve Freddie Mercury karakterlerini kombi-
ne ederek tasarlandığı öne sürülen süper-
yat projesi, tersane tarafından ‘süperstar 
görünümünde’ denilerek tanıtıldı.

Hollandalı tersane Feadship, 109 metre boyun-
daki süperyat konseptini tanıttı. Konseptin ismi 
Project FG. Forrest Gump ve Freddie Mercury 
karakterlerini kombine ederek tasarlandığı öne 
sürülen süperyat projesi, tersane tarafından 
‘süperstar görünümünde’ denilerek tanıtıldı. 
Feadship’in kendi tasarım ekibi ve Studio de 
Voogt işbirliğiyle ortaya çıkarılan Project FG, 
teknik olarak geceleri vahşi biçimde partileme-
ye ve gündüzleri muazzam bir huzurla rahatla-
maya olanak sağlayan bir süperyat. Hayli ge-
niş açık yaşam alanlarına sahip olan tasarımın, 
200-300 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede plaj 
kulübü bulunuyor. Bunun ötesinde panaromik 
piyano salonu ve baş üstündeki masa tenisi 
bölümü, süperyatın dikkat çekici alanlarının 
başında geliyor. Süperyatın tam ‘kalbinde’ yer 
alan kapalı gece kulübü de yine önemli nite-
liklerin başında. Toplamda 22 misafirin konak-
layabildiği süperyatın gece kulübüne gizli bir 
koridor açılıyor ve diğer hiçbir alanına karışma-
dan, gizli bir kapıdan giriliyor.

Dutch Shipyard unveiled Megayacht Concept 
PROJECT FG which is 109 Meters and is 
designed with A Superstar Appeal. For The 
Name of  Concept is inspired by fictional 
combination of ‘FREDDY Mercury and Forrest 
GUMP’.  

Dutch Shipyard unveiled Megayacht Concept 
PROJECT FG which is 109 Meters and is designed 
with A Superstar Appeal. For The Name of  Concept 
is inspired by fictional combination of ‘FREDDY 
Mercury and Forrest GUMP’. The Megayacht, 
designed by the cooperation of The own design 
team of FEADSHIP, and STUDIO de VOOGT. FG 
was born as technicaly feasible design allows for 
wild partying at night, and peaceful relaxation 
during daytime. The Design Concept has a very 
large living areas as more than 200 people can 
party in the outdoor beach club. Beyond that, 
the panoramic piano lounge and the popup table 
tennis court at the bow, are some of the striking 
areas of the Megayacht. FREDDY GUMP provides 
accommodation for 22 guests. FG includes a 
mysterious hidden club in the bow, hidden from 
the outside world, which can lists first, between 
Its all significant specialities. The guests have 
to find it- There are no directions about how to 
get there, and the idea is that, It is somewhere 
behind the engine- there is a hidden door and you 
come into the club in the belly of The Boat.
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YENİ SUNSEEKER 100 YAT, 
GÜÇLÜ OLDUĞU KADAR, ZARİF DE…

THE NEW SUNSEEKER 100 YACHT, 
AS GRACEFUL  AS IT IS POWERFUL

‘Sunseeker Yatlar’,  
Sunseeker stilde, 

tasarımda yaratıcı ve 
pratikliğiyle en iyiyi 

temsil eder.

Sunseeker Yachts represent 
the finest in Sunseeker style, 

design, practicality and 
ingenuity.

‘Sunseeker Yatlar’, Sunseeker stilde, tasarımda ya-
ratıcı ve pratikliğiyle en iyiyi temsil eder. 2021 son-
baharında lanse edilecek olan ‘New 100 Yacht’, her 
açıdan, zevk ve sürprizler ile donatılmış keyifli yaşam 
alanları ile ön plana çıkmaktadır. Her bir unsur, sade-
ce özel süper-yatlarda bulunan ve çok boyutluluğuyla 
titiz bir ayrıntılara kadar inen detaylarıyla, dikkatlice 
düşünülmüştür. Zarif, güçlü çizgileri görkemli mimari 
etrafında akıyor. Gözlerden uzak bir özel teras, saklı 
güneşlenme alanları, köprüden ön güverteye kesin-
tisiz erişim, mekânsal anlamda yerinde ve  orantılı 
açık plan çalışılmış bir iç mekan, ve harika bir ‘Beach 
Club’ , Yat 100’ün, sadece muhteşem özelliklerinden 
birkaçı. Eşsiz ana güvertesi, çatı katı tarzı salonu ve 
lüks kamaraları, yeni bir tasarım yaklaşımı, ve mal-
zeme seçimi ile tüm kullanıcıları büyüleyebilecek za-
rafette iç mekanlar sunar. Dokulu öğelerin bir araya 
gelişi ile mobilya ve kumaşların uyumu, şık sadeliğe 
işleyen modern dokunuşu, çok boyutluluğu, zamanın 
ötesinde hissettiriyor. SUNSEEKER CEO’su ANDREA 
FRABETTI de: “100 Yacht’, olabilecek tüm yerinde 
taleplerin, beklentilerin, çok iyi değerlendirilmesiy-
le sonuca ulaşılmış,  dikkate değer bir örnektir ve 
yalnızca Sunseeker’da bulunan tutku ve hassasiyetle 
üretilmiştir.’ diyor.

Sunseeker Yachts represent the finest in Sunseeker 
style, design, practicality and ingenuity. Launching in 
autumn 2021, the new 100 Yacht is set to surprise 
and delight at every turn with entertainment space 
at the fore. Every single element has been carefully 
considered in meticulous detail, exuding a sophisti-
cation and detail only found in custom superyach-
ts. Her elegant, powerful lines flow around sublime 
architecture. A secluded private terrace, sunbathing 
hideaways, seamless flybridge to foredeck access, 
beautifully proportioned open-plan interior and ge-
nerous ‘Beach Club’ are just a few of her magnifi-
cent features. Its unique main deck, penthouse style 
saloon and luxurious staterooms offer a new-found 
design direction and material selection providing 
elegant interiors to enchant any owner. The layering 
of textural elements and the mix of furnishings and 
fabrics feels timeless with a modern twist that oozes 
sleek simplicity and sophistication. ANDREA FRA-
BETTI, SUNSEEKER CEO Said: ‘The 100 Yacht is a 
remarkable example of bespoke refinement and it 
has been crafted with the passion and precision only 
found at Sunseeker.

TEMEL ÖZELLİKLER: 
Uzunluk(platform dahil): 29.80m

Genişlik: 6.90m
Menzil(azami): 1300 Deniz Mili
Yakıt kapasitesi: 12,800Litre

Yaşam Alanı Kapasite:10 misafir ve 5 mürettebat.

PRINCIPLE FEATURES:
Length overall– (incl. platform):29.80m

Beam:6.90m
Draft– (@ full load incl. props):2.00m

Displacement: 99,700kg 
Accommodation:10 guests plus 5 crew

Luxury Gulet Charters

www.sycapricorn1.com   I   info@sycapricorn1.com
+90 530 286 7908

facebook I instagram: sycapricorn1

Greek Islands and Turkey
in
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DOS Marine’den 
Seçkin Kişilere Özel 
Deniz Danışmanlığı!

Marine Consultancy as 
Private Lessons for the 
Distinguished Person, 

by DOS Marine!

Deniz sevgisini ve denizciliği ailesinden 
miras almış, 25 yılı aşkın süredir ulus-
lararası denizcilik tecrübesi bulunan 

Kıbrıslı ada insanı Orhun Şentürk tarafından 
2019 yılında kurulan DOS Marine; müşterile-
rine kişiselleştirilmiş çözümler sunan İstan-
bul merkezli bir danışmanlık firması olarak 
sektörde hizmet veriyor.

DOS Marine firma yetkilisi Orhun Şentürk şu bilgi-
leri verdi: “Yat, tekne, şişme bot, motor ve diğer 
deniz araçları ile ilgili tamamen kişiselleştirilebilir 
profesyonel danışmanlık hizmetleri portföyü su-
nan DOS Marine’in başlıca hizmetleri arasında; 
marka analizi, satın alma ve satış sonrası hiz-
metleri yer alıyor. DOS Marine firması, bir İtal-
yan markası olan TOY Marine’in Türkiye ve Kıb-
rıs temsilcisidir. TOY Marine; gelenek ve tasarımı 
dengelemek için tüm ince detayların düşünüldü-
ğü, modası geçmeyen klasik klasmanda zarif tek-
neler yaratma misyonu ile, 2002 yılının sonunda 
Alessandro Novella ve Aldo Tomasina tarafından 
kurulmuştur. Toy Marine’in tarihsel referans mo-
deli, 1930’ların Amerikan teknelerine, yüksek 
performansa ve efsanevi denize dayanıklılığa sa-
hip, Lobster tarzı tekne ve Fast Commuter’a da-
yanıyor. Buna eşlik eden bir başka önemli ilham 
kaynağı ise, 1960’ların son derece zarif tekneler 
üreten İtalyan gemi inşa geleneğidir. Ürün gamı 
kapsamında; Toy 36, Toy 36 Fly, Toy 47 Tender, 
Toy 51, Toy 51 Fly, Toy 68 Fly ve Toy 110 modelle-
ri yer alıyor. DOS Marine firması “Ruhunu Kucak-
la” sloganı ile yola çıkmış; dünyayı deniz üzerin-
den seyretmenin, hayal etmenin ve keşfetmenin 
ayrıcalığını yaşarken, ruhunuzu denizler üzerinde 
kucaklamanın eşsizliğini, gelecek nesillere de ak-
tarmayı misyon edinmiştir.”

Loving the sea and marine is a habit 
that comes from their family traditions. 
DOS Marine was established in 2019, 

by Orhan Şentürk who is an Islander Man, 
comes from Cyprus, has marine experience 
more than 25 years.

DOS Marine is an Istanbul based consulting firm. 
Orhan SENTURK gave us this informations: ‘DOS 
Marine offers fully can customizable professional 
consultancy solutions to their customers about 
yacht, boat, inflatable boat, motor boat and 
other watercrafts. The Company’s main work 
areas are Brand Analysis, Buying, and After Sales 
Service. The Company is also Turkey and Cyprus 
Representative of TOY Marine from Italy. TOY 
Marine was established at the end of the 2002 by 
Alessandro NOVELLA and Aldo TOMASINA, with 
Its mission which is ‘For balancing the Tradition 
and Design, to care about all fine details, and 
Creating Elegant Boats that are Timeless Classic’. 
Toy Marine’s reference model in its entire 
history is based on 1930’s American Boats, High 
Performance, and Legendary Hard Core for the 
Sea, Lobster Style Boat and Fast Commuter. 
Another source of inspiration goes together with 
is Italian Shipbuilding Technique that built 1960’s 
very elegant boats. Product Range is Toy 36, Toy 
36 Fly, Toy 47 Tender, Toy 51, Toy 51 Fly, Toy 
68 Fly ve Toy 110. DOS Marine Company setted 
out with Its Motto ‘Embrace Your Soul’, took the 
mission that while living the privilege of  having 
a look from the sea through the world, imagining 
and exploring; Also passing on uniqueness of 
embrace your soul on the seas, to the future 
generations.

YATINIZDAKİ YENİ YARDIMCINIZ

Türkiye Distrübitörü BC Denizclik Ltd. Şti.    0216 349 2992 -  0532 330 11 11
Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No:147 İstmarina C Blok D:176 Kartal İstanbul
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‘BOAT INTERNATIONAL’ YATÇILIK FESTİVALİ

BOAT INTERNATIONAL FESTIVAL OF YACHTING
Yatçılık Festivali, sektör genelinde superyat 
sahiplerini ve üstdüzey paydaşları biraraya 
getirecek.

Yatçılık Festivali, sektör genelinde superyat sahip-
lerini ve üstdüzey paydaşları biraraya getirecek ve 
Monaco’daki ‘Explorer’ Yatlar Zirvesi’nin ardından 
da, bu yıl özel bir dijital etkinlik olarak gerçekle-
şecek olan muhteşem ‘Dünya SüperYat Ödülleri’ 
ne ev sahipliği yapacak.

12 Kasım Perşembe: BOAT Canlı Etkinlik: 
‘Explorer’ Yat Zirvesi, ‘Yacht Club de 
Monaco’da 

12 Kasım 2020’de ‘Yacht Club de Monaco’da ger-
çekleşecek olan etkinlik, dünyanın önde gelen 
uzman ‘Explorer’larını ilgi çekici bir tartışma ve 
paylaşım için bir araya getirecek; Ve yat sahip-
leri, sektör liderleri, tasarımcılar ve tedarikçile-
re, birbirleri ile iletişim imkanı yaratacak bir gün 
olacaktır.  Ziyaretçiler, gün boyu ‘Yacht Club de 
Monaco’da tüm alanlarda, yüz maskesi giymek 
şartıyla etkinliklere katılabileceklerdir. ‘BOAT In-
ternational’ Yatçılık Festivali, Monako Prensliği 
tarafından talimat verilen sağlık ve güvenlik ön-
lemlerine uyarak, ve konferansta oturma düzeni-
nin de, ziyaretçiler arasında 1 metre mesafe ile 
olacağı, ayrıca da el dezenfektanının, alanda ka-
tılımcılara temin edileceği koşullarda gerçekleşe-
cektir.  Konuklar, koşullar gereği, belli sayılarla, 
zaman aralıklı olarak kayıt için kabul edilebilecek; 
ve etkinliğe girmeden önce de vücut sıcaklıkları 
kontrol edilecektir.

13 Kasım Cuma: Dijital etkinlik: ‘2020 Dün-
ya SüperYat Ödülleri’, 

Bu yıl 15nci’si gerçekleşecek olan, ‘Dünya Süper 
Yat Ödülleri’, 13 Kasım 2020 Cuma günü, bu yıla 
özel bir sanal etkinlik olarak düzenlenecek. ‘BOAT 
International’, koronavirüsün küresel etkisini iz-
ledi ve bu yılki etkinliği ayrıntılı şekilde gözden 
geçirdi. Ve, Avrupa süregelen belirsizlikle karşı 
karşıya kaldıkça, yatçılıkta en saygın ödüllerin 
verildiği bu özel etkinliğin, çevrimiçi olarak ger-
çekleşmesi fırsatı sunuldu. SüperYat sahipleri ve 
sektör liderleri, 13 Kasım 2020’de, bu muhteşem 
sanal törende ağırlanmak üzere bekleniyor. 

The Festival of Yachting will bring together 
superyacht owners.

The Festival of Yachting will bring together superyacht 
owners and senior stakeholders from across the 
industry and beyond for the ‘Explorer Yachts 
Summit’ in Monaco followed by the spectacular World 
Superyacht Awards which this year will be hosted as 
a special digital event.

Thursday 12 November: BOAT Live: Explorer 
Yachts Summit, Yacht Club de Monaco. 

To be held at the Yacht Club de Monaco on 12th 
November 2020, the event will bring together the 
world’s leading explorer experts for a day of engaging 
debate and discussion. Network with owners, 
industry leaders, designers and suppliers.
Guests attending the event are asked to wear a face 
mask at all times within the Yacht Club de Monaco. 
BOAT International will abide by the health & safety 
measures instructed by the Principality of Monaco 
and can confirm that seating at the conference will be 
distanced by 1m and hand sanitizer will be provided. 
Guests will be invited to arrive for registration at 
staggered times and temperatures will be checked 
before entry to the event.

Friday 13 November: Digital event: ‘The World 
Superyacht Awards’

The 15th annual edition of the ‘World Superyacht 
Awards’ will be hosted as a special virtual event on 
Friday 13 November 2020. BOAT International have 
monitored the global impact of coronavirus and 
reviewed this year’s event at length. As Europe faces 
continued uncertainty, an opportunity was presented 
to move the most esteemed awards in yachting 
online.
It is looked forward to welcoming superyacht owners 
and industry leaders to the virtual ceremony, on 
November 13th., in 2020.
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Derinlik Tutkunları İçin Türkiye’nin 
Dalış Haritası Bilinen Bilinmeyen 

Dalış Bölgeleri

For the Diving Enthusiasts, 
Turkey’s Diving Map 

 Known Unknown  Diving Sites

Orta kuşağın güneyindeki subtropikal ku-
şakta (sıcak orta kuşak) bulunan Türkiye, 
coğrafi konumunu 4 denizle taçlandırarak 
sualtının büyüleyici dünyasıyla tanışmak 
isteyenlerin ilk durağı konumunda. 

Yılın 8 ayı sportif dalış yapılabilen çevresinde-
ki 4 denizin yanı sıra barındırdığı göl, akarsu 
ve barajlarla fantastik irtifa dalışlarını müm-
kün kılan ülkemizde yaklaşık 300 dalış merke-
zi bulunuyor. Sualtındaki gizemleri keşfetmek 
için 1970’lerden itibaren sualtı kaşifi Kaptan 
Couestau ile hızlanan SCUBA (Self Contained 
Underwater Breathing Apparatus) yöntemi ül-
kemizde her yıl binlerce meraklı dalgıcı derin-
lere indiriyor. Doğal güzellikleri kadar binlerce 
yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği 
yapan Anadolu kıyılarında yatan batıkları ba-
sınçlı ortamda görmek isteyen dalgıçlar özel-
likle Mayıs-Kasım ayları arasında adeta turizm 
hareketliliğine neden oluyor. Sayısız güzelliğe 
sahip dalış noktaları binlerce su altı canlısına 
ev sahipliği yaparken bakir koyların ardındaki 
yeşil cennetler ise deniz ve doğa âşıkları için 
çok çekici. Uluslararası yarışmalarda ülkemizi 
başarıyla temsil eden Türkiye’de aletli dalışın 
tek otoritesi Türkiye Sualtı Sporları Federasyo-
nu’nun internet sitesinde tüm dalış merkezleri-
nin listesi bulunuyor.

Turkey, take place in the Subtropical Belt 
which is in the South of the Middle Belt of 
the World, has a rare and very precious 
location as surrounding the 4 Seas which 
are Marmara, Aegean, Mediterranean, 
and black Sea. And as you guess, Turkey 

is the first preferred diving location for 
the Diving Enthusiasts who want to meet 
the fascinating word of underwater. 

8 Months for year, can be dive sportively, in 
Turkey which has around 300 diving location. 
In addition surrounding The 4 Seas, Turkey 
has The Lakes, The Rivers and The Dam Lakes 
for the Fantastic Altitude Diving also. Since 
1970’s, SCUBA (Self Contained Underwater 
Breathing Apparatus) Diving got advancedly 
mastered with a real Underwater Explorer 
Captain COUSTEAU’s contributions. Also in 
Turkey, SCUBA Diving is bringing thousands 
of curious divers under the water, in every 
year. And in Turkey, It is prefered to dive at 
the pressurized atmosphere in underwater, 
especially between May and November, by 
the divers who are curious to see the sunken 
historical values of Anatolian, which had done 
hosting the dozens of civilizations in Its history, 
as much as Its thousands of years of naturel 
beauty. And naturaly, It causes lively and 
dynamic days in The Area. Driving locations 
has countless beauties, while are hosting 
thousands of aquatic creatures underwater. 
On the other hand, There are charming 
natural beauties with its greenery, behind 
the undiscovered bays. It is so attractive 
for nature and sea lovers. We talked about 
unique beauties on underwater, in Turkey. For 
more information, there is an International 
Federation, which is the only othority in Scuba 
Diving, and delegates Our Country successfully 
in International Competitions Area, which is 
Turkish Underwater Sports Federation.

Your Exclusve Yacht Glazng Partner

Worldwde Servce & Warranty

BCE GLASS LTD. - Turkey
BCE GLASS B.V.  - The Netherlands www.bceglass.com

Scan to download up-to-date project 
references nto your moble phone

M/Y SYZYGY - FEADSHIP - 2019

M/Y GO - Turquose Shpyard- 2017 M/Y Lady May - Feadshp - 2015
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CNR Avrasya Boat Show Göz Kamaştırdı

CNR Eurasia Boat Show Dazzles

CNR Avrasya Boat Show MarinTurk 
Marina’da kapılarını açtı. Dünyanın 
önemli markalarını temsil eden 
firmalar ile en prestijli yerli üreticilerin 
ağırlandığı fuarda birbirinden özel ve 
güzel tasarımlar göz kamaştırdı.

Yat tutkunları pandemi sürecinde de yeni yat-
lara ve en son tasarımlara doydu. CNR Avrasya 
Boat Show MarinTurk Marina’da kapılarını açtı. 
Dünyanın önemli markalarını temsil eden fir-
malar ile en prestijli yerli üreticilerin ağırlandığı 
fuarda birbirinden özel ve güzel tasarımlar göz 
kamaştırdı.

Denize dair her türlü araç ve ekipmanlar 
bu fuarda

Deniz demek bereket demek… Deniz demek 
birbirinden özel ve güzel yatlar demek… Deniz 
demek bol oksijen, iyot kokusu, rüzgarın ten-
de gezintisi, beyinlerin bütün umutsuzlukları 
unutması demek. Yine deniz, ekmek demek.

Türkiye yat sektörü dünyaya örnek oluyor

Gerçekleştirdiği işlerle adından altın harfler-
le söz ettiren Türkiye yat sektörü dünya sıra-

lamasında üst noktalara tırmanıyor. Made In 
Turkey etiketini yat sektöründe tüm dünyaya 
vuran yerli yat üreticileri CNR Avrasya Boat 
Show Fuarı’na adeta çıkarma yaptı. Özellikle 
son zamanlarda izole yaşam sebebiyle yoğun 
ilgi gören aile tipi yatların yanı sıra kategorile-
rinin en iyisi tekne, yelkenli, şişme bot, deniz 
motorlarının sergilendiği fuar, denize dair her 
türlü araç ve ekipmanlara ev sahipliği yapıyor. 
CNR Avrasya Boat Show etkinliğinde her bütçe-
ye uygun teknelerin yanı sıra botlar, jet skiler, 
yelkenliler ve çeşitli deniz malzemeleri ziya-
retçilerin beğenisine sunuldu.Masmavi gökyü-
zünün altında, 100’ün üzerinde firmanın 500’ü 
aşkın markasının ürün sergilediği fuar, son mo-
del tekne lansmanlarına da sahne oluyor. Deniz 
üzerinde organize edilen en prestijli organizas-
yon olan CNR Avrasya Boat Show Denizde’de; 
bu yıl da su sporları, rüzgâr sörfü, kürek, da-
lış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayı-
da etkinlik deniz severlerle buluşturdu. Fuar 6 
günde binlerce deniz tutkununun hayalini ger-
çekleştirmeyi amaçlıyor. Deniz tutkunlarının bu 
yıl da sabırsızlıkla beklediği CNR Avrasya Boat 
Show Denizde CNR Holding kuruluşlarından Po-
zitif Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstri 
Derneği (YATED) işbirliği ile organize ediliyor. 
Fuar, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Fuarlar 
Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normal önlem-
ler eşliğinde, katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını 
güvence altına alarak düzenleniyor. 

YATED Başkanı Sirkecioğlu: Pandemiye 

rağmen fuar iyi geçti

YATED Başkanı Alpaslan Sirkeci-
oğlu fuarla alakalı olarak pandemi 
sürecinde olunmasına ragmen iyi 
bir ziyaretçi sayısının fuara ilgi gös-
terdiğini söyledi.Sirkecioğlu, şunları 
kaydetti: “Fuar için sağlıkla ilgili bir-
takım önlemler aldık. Girişteki HES kodu uy-
gulamamız bunlardan biri. İnsanlar üzerindeki 
korkuyu zaman içinde atacaktır. Herkeste doğal 
olarak bir kuşku vardı ancak bugün ilk günden 
sonra bu kuşku tamamen yok olacaktır. Bu in-
sanların birbirine olan iletişimlerinden doğacak.

Fuarlar sektörün ortak paydası

Fuarda hem yelkenli hem motor yat potansiyeli 
olan alıcılar var. Bunun yanında yelkenli ve mo-
tor yat sahipleri var. Onlar da gerekli olan bir-
takım malzeme ihtiyaçlarını gidermek için veya 
teknelerini değiştirmek için yine fuarı ziyaret 
ediyorlar. Bir de artık çok popüler olan deniz 
oyuncakları dediğimiz bir segment var. Bunun 
müşteri kitlesi de zaten şu andaki tekne sahip-
leri. Tekne sahipleri özellikle bu yaz Ege ve Ak-
deniz kıyılarında dolaşırken gördükleri komşu 
tekneden hoşlarına giden benzer oyuncakla-
rı almak için buradalar. Aynı zamanda fuarlar 
belli bir arkadaş grubunun da buluşma noktası 
da olabiliyor. Burada buluşan arkadaş grupları 
birbirini hem marka hem de tekne cinsi olarak 
etkileyebiliyorlar. Deniz severlerin veya tekne 
sahibi olanların kendi iş alanlarında birbiriyle 
olan ilişkilerini de ilerleten bir yer.”

YATED, Türkiye denizcilik sektörünü 
dünyada temsil ediyor

Derneğin içeriğinden bahseden Sirkecioğlu, 

2000 yılında kurulan YATED’in (Yat ve Tekne 
Endüstrisi Derneği) 300 tüzel üyesi bulunduğu-
nu ve rekreasyonel marin denilen gezi tekne-
lerinin imalatçılarını ve distribütörleri içerisinde 
barındıran bir dernek olduğunu ifade etti.  Der-
nek aynı zamanda ICOMIA’nın (International 
Council of Marine Industry Associations) üyesi. 

Covid-19 negatif, sektör pozitif…

Sirkecioğlu, “Derneğimiz ülkemizin denizcilik 
sektörünü dünya çapında temsil ediyor. Ben 
de 2018 yılında ICOMIA’nın 5 yıllığına yönetim 
kuruluna seçildim. Orada farklı komitelerde de 
görev yapıyorum. Diğer komitelerde de görev 
yapan arkadaşlarımız var. Gezi tekneleri yönet-
meliğinde yapılan bir takım değişiklikler, tama-
men Türkiye’den kendi arkadaşlarımızın olduğu 
komisyonda değerlendiriliyor. En sonda Avrupa 
Birliği Parlamentosu’nun onayına sunuluyor. 
Sadece olayın tanıtım kısmında değil dünyada-
ki diğer ülke derneklerinin de oluşturduğu bir 
konsey yardımı ile tekne kısmında da bulunu-
yoruz” dedi.Gerçekleştirilen fuarın hem sektör 
hem de ülke ekonomisi için büyük bir sinerji 
yaratacağına inandığını söyleyen Sirkecioğlu, 
sektörün pozitife doğru gideceğini umut ederek 
sözlerine şöyle son verdi:  Covid-19 negatif; 
sektör pozitif…
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CNR Eurasia Boat Show opened its doors 
in MarinTurk Marina. Special and beautiful 
designs were dazzling at the fair, where 
companies representing the world’s 
important brands and the most prestigious 
domestic manufacturers were hosted. 

Yacht enthusiasts were satisfied with new 
yachts and latest designs, even during the 
pandemic process.

All kinds of vehicles and equipment related 
to the sea are at this fair.

Sea means abundance ... Sea means special 
and beautiful yachts… The sea means plenty of 
oxygen, the smell of iodine, the wind rides on 
the skin, and the brains forget all the despair. 
Again, sea means earning your bread.

Turkey yacht industry is an example to the 
world

Turkish Yachting Industry, that 
It is spoken with gold letters 
about Its achieved goals, 
climbing to the top levels in 
the world rankings. Domestic 
yacht manufacturers who hit 
the Made In Turkey label all over 
the world in the yacht industry 
made a real appearance at 
the CNR Eurasia Boat Show 
Fair. In addition to family-type 
yachts, which have attracted 
intense interest due to the 
isolated life recently, the fair, 

where boats, sailboats, inflatable boats and 
marine engines are exhibited, hosts all kinds 
of vehicles and equipment related to the sea. 
At the CNR Eurasia Boat Show event, boats 
suitable for all budgets, as well as boats, jet 
skis, sailboats and various marine supplies were 
presented to the visitors. The fair, where more 
than 500 brands of more than 100 companies 
exhibited products under the deep blue sky, 
also witnesses the latest model boat launches. 
Again this year, CNR Eurasia Boat Show, the 
most prestigious organization on the sea, were 
hosted many activities such as water sports, 
windsurfing, rowing, diving, jet ski and flyboard 
shows for sea lovers. The fair aims to realize 
the dreams of thousands of sea lovers in 6 
days. CNR Eurasia Boat Show, which sea lovers 
are looking forward to this year, is organized by 
POZITIF FAIR ORGANISATION, one of the CNR 
Holding companies, in cooperation with the 
Yacht and Boat Industry Association (YATED). 
The fair is organized in line with the new normal 
measures determined by the Ministry of Health 
and the International Fairs Association (UFI), 
ensuring the health of exhibitors and visitors.

The Head of YATED, SIRKECIOGLU: The 
fair went well despite the pandemic

YATED President Alpaslan SIRKECIOGLU said 
that despite the pandemic process, a good 
number of visitors showed interest in the fair. 
Sirkecioğlu noted the following:
“We took some health-related precaution for the 
fair. Our HES code application at the entrance is 
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one of them. People would overcome their fear 
by time. Everyone naturally had a doubt, but 
after the first day today, this doubt about this 
Fair, will disappear completely. This will arise 
from people’s communication with each other.

Fairs are the common denominator of the 
sector

There are buyers with both sailboat and motor 
yacht potential at the fair. Besides, there are 
sailboat and motor yacht owners. They also 
visit the fair to meet some of the necessary 
material needs or to change their boats. There 
is also a segment called sea toys, which is now 
very popular. The customer base of this toys, 
is also the current boat owners. Boat owners 
are here to buy similar toys that they like from 
the neighboring boat, which they see while 
cruising along the Aegean and Mediterranean 
coasts this summer. At the same time, fairs can 
also be a meeting point for a certain group of 
friends. Groups of friends that meet here can 
influence each other both by brand and boat 
type. 
It is a place that improves the relations of sea 
lovers or boat owners in their business areas.’’

YATED, represents the shipping industry 
of  Turkey in the world. 

Speaking about the content of the association, 

SIRKECIOGLU stated that YATED (Yacht 
and Boat Industry Association), which was 
established in 2000, has 300 legal members 
and it is an association that includes the 
manufacturers and distributors of recreational 
marines. The association is also a member 
of ICOMIA (International Council of Marine 
Industry Associations).

Covid-19 is negative, sector is positive ...

SIRKECIOGLU, “Our association represents our 
country’s maritime industry worldwide. 
I was elected to the board of directors of ICO-
MIA for 5 years in 2018. I either work in diffe-
rent committees there. We have friends who 
also work in other committees. The amend-
ments in the excursion boats regulations, are 
firstly considering in a commission, which is our 
friends completely from Turkey participate in. 
Finally, it is submitted for the approval of the 
European Union Parliament. We are not only in 
the promotion part of the event, but also in the 
boat part with the help of a council formed by 
other country associations in the world.’’ said. 
Saying that he believes that the fair will create 
a great synergy for both the industry and the 
country’s economy, SIRKECIOGLU ended his 
words by hoping that the industry will move 
towards positive: Covid-19 is negative, sector 
is positive ...

Dünyanın En Büyük Sivil Hastane Gemisi 
Tamamlanmak Üzere!

The world’s largest ‘Civil Hospital Ship’ is about 
to be completed!

Sağlık sivil toplum kuruluşu Mercy 
Ships’in, 2014 yılından beri Tianjin 
Xingang Tersanesinde inşa ettiği dev 

hastane gemisi teslimata yaklaşıyor.

Sağlık sivil toplum kuruluşu Mercy Ships’in, 2014 
yılından beri Tianjin Xingang Tersanesinde inşa 
ettiği dev hastane gemisi teslimata yaklaşıyor. 
Tamamlandığında, yeni Global Mercy dünyanın en 
büyük sivil hastane gemisi olacak. Mercy Ships, 
Sahra Altı Afrika’nın yetersiz sağlık hizmeti alan 
bölgelerine tıbbi bakım sağlıyor. Mercy Ships’e 
göre bölge nüfusunun neredeyse yarısı kıyı 
bölgelerinde yaşıyor ve hastane gemileri ihtiyacı 
olan insanlara bakım sağlamanın en pratik yolu. 
Gemiler ayrıca yerel tıp uzmanları için eğitim 
veriyor ve karadaki tıbbi tesislere yardımcı olarak 
kapasite artırmaya yardımcı oluyor. Yeni geminin 
50 yıllık beklenen ömrü boyunca 150.000’den fazla 
kişiye ameliyathane sağlayacağı tahmin ediliyor. 
Ayrıca, kuruluşun eğitmenlerinin yerel sağlık 
personellerine eğitim verebilecekleri eğitim alanları 
ve bir simülasyon laboratuvarı da olacak. Mercy 
Ships başkanı Rosa Whitaker, “Global Mercy gerçek 
bir modern zaman harikası olacak. En son teknoloji  
modern olanakları ve eğitimli personelleriyle 
tamamen özel olarak inşa edilmiş bir hastane 
gemisi olacak” dedi. Pimco’nun sahipleri olan 
Bill ve Sue Gross’un, 20 milyon dolar bağışladığı 
biliniyor. Ayrıca Tıbbi teknoloji şirketi BD (Becton, 
Dickinson and Company), altı adet tam donanımlı 
ameliyathaneye sahip olacak gemi için 1 milyon 

dolar değerinde nakit ve ekipman bağışladı. Gemiyi 
Deltamarin tasarladı ve Stena RoRo, Mercy Ships 
adına inşaatı yönetiyor. Gemide, dört adet Wärtsilä 
32 motor bulunuyor.

The giant Hospital Ship that the Health 
Non-Governmental Organization 
‘MERCY SHIPS’ is building since 2014 

in ‘TIANJIN XINGANG SHIPYARD’, is 
approaching delivery.

The giant Hospital Ship that the Health Non-
Governmental Organization ‘MERCY SHIPS’ 
is building since 2014 in ‘TIANJIN XINGANG 
SHIPYARD’, is approaching delivery. Upon 
completion, new ‘GLOBAL MERCY’ will be the 
world’s largest ‘Civilian Hospital Ship’ with 6 fully 
equipped operating rooms. MERCY SHIPS provides 
medical care to underserved areas of Sub-Saharan 
Africa. According to MERCY SHIPS, almost half 
of the region’s population lives in coastal areas, 
and hospital ships are the most practical way to 
care for people in need. The ships also provide 
training for local medical professionals, and by 
supporting medical facilities on land, they are also 
providing the needed capacity building. During 
the 50-year expected life of the new ship, it is 
estimated that it will provide operating rooms 
for more than 150,000 people. In addition, there 
will be training areas and a simulation laboratory, 
where the trainers of the organization can train 

local health personnel. Rosa WHITAKER, 
The Head of MERCY SHIPS, said: “GLOBAL 
MERCY will be a true modern-day wonder. 
It will be a fully custom built hospital ship 
with state-of-the-art modern facilities and 
trained staff.”. It is known that Bill and Sue 
GROSS, the owners of PIMCO, donated 
20 million dollars. In addition, medical 
technology company BD (Becton, Dickinson 
and Company) donated $ 1 million in cash 
and product to support the construction 
and launch of world’s largest NGO Hospital 
Ship. DELTAMARIN designed the ship and 
STENA RoRo manages the construction for 
MERCY SHIPS. The ship has 4 Wärtsilä 32 
engines.
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Gürbüzer: Doğa Dostu Hempel, 
Ürünleriyle Sektörü Domine Ederek 

Alışkanlıkları Değiştirecek
GURBUZER: Eco-Friendly Hempel Will Change 

Habits By Dominating The Industry
 With Its Products

Hempel Boya Stratejik Müşteri 
Yöneticisi Ahmet Gürbüzer, “Hempel 
olarak kaliteli ürün gamıyla sektörü 
domine edecek sualtına yönelik 
ürünlerimiz ile pazarda aranan marka 
olma yolunda çok iddalıyız” dedi.

Hempel, 1915 yılında kuruluyor. Kaliteli ürünleriyle 
pek çok sektöre hizmet sunan Hempel Boya, 
çevreye hassas yaklaşımıyla da takdir topluyor. 
Boyaların çevre kirliliği üzerindeki etkilerini 
en aza indirmek amacıyla boya teknolojilerini 
ve uygulamalarını optimum hale getiren 
Hempel, yatlara yönelik yüksek performanslı 
boya teknolojileri ve geniş ürün yelpazesiyle 
alışkanlıkları değiştirmeye kararlı. Güvenilir boya 
uygulama çözümlerinde dünya lideri bir tedarikçi 
olan Hempel, güçlü değerleri olan, ağır sanayi, 
çelik yapılar, denizcilik, inşaat, konteyner ve yat 
sektörlerine yönelik ürünler sunuyor. Dünyanın 
her bölgesinde kurulu stok noktaları, Ar-Ge 
merkezleri ve fabrikalarıyla global bir marka olan 
Hempel’in ürünleri yüzeyleri ve yapıları korurken 
yatırımlarınızın da ömrünü uzatıyor. Editör 
Ahmet Doğan’ın sorularını Hempel Boya Stratejik 
Müşteri Yöneticisi Ahmet Gürbüzer yanıtladı. 

Hempel, Yat sektörüne alternatif 
sunuyor

Hempel’in yat sektörüne yönelik ürünleri 
nelerdir?

Hempel olarak biz,  gemi ve yatlarda kullanılan 
her türlü meteryalin ömrünü uzatacak, sualtı 
ve su üstü boya çözümlerimizle denizcilik 
sektörüne hizmet vermekteyiz. Ürünlerimiz, 
sistemlere özel olarak çeşitlilik göstermekle 
birlikte kullanıcılar arasında en yaygın bilinen 
ürün grupları; epoxy, alkid, akrilik, poliüretan, 
macun ve zehirli boyalardır.  Bu geniş ürün 
yelpazesi ile ihtiyaç duyduğunuz her mahali 
rahatlıkla boyayabileceğiniz boya sistemleri ve 
renk alternatifleri sunmaktayız.

Yeniliklerle Sektöre Yön Veriyoruz
Hempel’in ürünlerinin özelliklerini anlatır 

Hempel Boya Stratejik Müşteri Yöneticisi / HEMPEL 
Strategic Customer Manager Ahmet Gürbüzer

mısınız, tercih edilmenizdeki nedenler 
nelerdir? 

Bilindiği üzere Hempel Boya, sektörün önde 
gelen firmalarından biri ve yenilikleri ile çoğu 
zaman sektöre yön veriyor. Hempel, ürün 
yelpazesine sokacağı ürünleri geliştirirken son 
kullanıcının rahatça boya uygulamasına olanak 
sağlayacak inovatif çözümler geliştirmekte. 
Örneğin yatlar için geliştirilen silikon bazlı ve rulo 
ile uygulanabilen sualtı zehirli boyası. Hempel’s 
Silic One boya çözümümüz ilerleyen dönemlerde 
adından sıkça söz ettirecek. Hızlı ve kolay 
uygulaması, suda erimeyen yapısı sayesinde iki 
yıl boya istememesi, pervane ve şaft yollarına 
da tek ürün uygulayarak bütün tekne tipi ve 
tekne malzemesine uygulanabilir olması ile son 
kullanıcıya büyük avantaj sağlamaktadır. Ürün 
alternatiflerini daha da çeşitlendirirsek son 
kullanıcı için en büyük sorun olan primer boyalar. 
Genel bilinen algı, her malzeme ve yüzey için 
ayrı ayrı primer boyalar uygulamak gerektiğidir. 
Hempel’s Light Primer ile bu konuda da son 
kullanıcıların bu sorununa çözüm sunmaktayız. 
Tekne tamire çıktığında tek primer ile, tekne ister 
ahşap, ister grp (kompozit), ister aluminium 
isterse çelik olsun; teknenin karinası, şaftı, 
pervanesi ve flapleri bu ürünümüz ile rahatça 
boyanabilir.

Doğa Dostu Ürünlerle Çevreyi 
Koruyoruz

Müşterilerinize hangi katma değerleri 
sunuyorsunuz, yatların kullandığı bu 
boyalar çevreye zarar verir mi, bu anlamda 
ürünleriniz çevre dostu mu?

Doğa hepimiz için çok önemli. Hempel’in felsefesi 
çevreyi gereksiz bir biçimde etkilemekten 
kesinlikle kaçınmak üzerine kurulu. Bu felsefeyle 
birlikte yenilikçi boya teknolojileri üzerine 
yatırım yapıyor ve Hempel olarak doğaya saygılı 
çözümler ile müşterilerimizin karşısına çıkıyoruz. 
Örneğin yatlar için özel geliştirilmiş silikon bazlı 
sualtı ürünü olan Hempel’s Silic One, zehirli 
etken madde olan biositten arındırılarak tek 
kompenentli yapısı ile kolay uygulanan, kirlenme 
önleyici teknolojisi sayesinde doğaya saygılı 
bir ürünümüz. Bu ürün geçen sene bağımsız 
araştırmacılar tarafından yapılan zorlu testlerden 
başarı ile geçip 5 üzerinden 5 puan alarak birincilik 
ödülünü kazandı. (*Bundmalingstest-2020 Mag 

Magazine)

Sektörü Domine Edecek Ürünlerimizle 
Çok İddalıyız

Hedef, beklenti ve yatırımlarınızı anlatır 
mısınız?

Uzun zaman uzak kaldığımız yat sektörüne 
daha güçlü bir ürün portföyü ile yeniden girmiş 
bulunuyoruz. 2011 yılındaki zirve dönemimize, 
en kısa zamanda ulaşabileceğimize inanıyoruz. 
Herkesin bildiği ve yaşadığı olay, sualtı 
korumasının ne kadar önemli olduğudur. Zorlu 
şartlara doğru ürün ile çözüm bulmak yapılması 
gereken en önemli husustur. Hempel olarak 
kaliteli ürün gamı ile sektörü domine edecek 
sualtına yönelik ürünlerimiz ile pazarda aranan 
marka olma yolunda çok iddalıyız. Son kullanıcı 
için efektif ürünler sunan çözümlerimiz, yeni 
ürün kataloğumuz, web sayfamız tüm kullanıcılar 
için kolay ulaşılabilir durumda. Kullanıcılar 
kafa karışıklığı yaşamadan, en efektif şekilde 
teknesine uygun ürünü kendisi belirleyebilir, 
yardıma ihtiyaç duyarsa telefon ile bizlere kolayca 
ulaşabilir. Ayrıca, düzenli teknik eğitimlerimiz ile 
son kullanıcılara rahatlıkla destek sağlayacağız.

Pandemi, işlerinizi nasıl etkiledi?

İşlerimizi etkiledi mi diye düşünmemek gerek, 
pandemi hayatımızı birçok yönden olumlu ya da 
olumsuz etkiledi. Açıkçası herkesi daha duyarlı 
ve bilinçli olmaya da sevk etti. Bu süreçte tekne 
sahipleri özellikle kendilerini teknede izole etmeye 
özen gösterdi. Sokağa çıkma yasaklarının bitmesi 
ile birlikte satışlarda süreç dışı bir ivmelenme 
gözlemledik, ama bu tahmin edebileceğiniz 
gibi çok normal. Şuan artık okulların açılması, 
havaların da soğumasıyla birlikte deniz tatilini, 
yazlık ve tekne yaşantısını yavaş yavaş bırakıp 
normale dönüş başladı. Bu süreçte tabii ki 
teknesini geç denizle buluşturan herkes mümkün 
olduğunca denizde 
kalma süresini uzatmaya 
çalışacaktır. Görünen ve 
gerçekleşen, pandemi 
ile birlikte sadece sezon 
kavramı belki bir kaç ay 
uzamış oldu ama 2 aya 
kalmaz, tekneler yine 
herzaman olduğu gibi 
karaya çıkmış olur. 
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HEMPEL Strategic Customer Manager 
Ahmet GURBUZER said, “As Hempel, 
we are very assertive to become a 
sought-after brand in the market 
with our underwater products that 
will dominate the sector with its high 
quality product range.”

HEMPEL is established in 1915. Providing 
services to many sectors with its quality 
products, HEMPEL is appreciated for its 
environmentally sensitive approach. Optimizing 
paint technologies and applications in order to 
minimize the effects of paints on environmental 
pollution, HEMPEL is determined to change 
habits with its high performance paint 
technologies and wide product range for yachts. 
As a world-leading supplier of reliable paint 
application solutions, HEMPEL offers products 
with strong values for the heavy industry, steel 
structures, marine, construction, container 
and yacht industries. HEMPEL which is a global 
brand with Its stock points, R&D centers and 
factories established in every region of the 
world, Its products, while protecting surfaces 
and structures, is also extending the life of 
your investments. HEMPEL Strategic Customer 
Manager Ahmet GURBUZER answered the 
questions of Editor Ahmet DOGAN.

HEMPEL offers an alternative to the 
yacht industry

What are Hempel’s products for the yacht 
industry?

As HEMPEL, we serve the maritime industry 
with our underwater and above water paint 
solutions that will extend the life of all kinds of 
materials used in ships and yachts. Although 
we have products vary specifically for different 
systems in a wide range, the most widely known 
product groups among users are; epoxy, alkyd, 
acrylic, polyurethane, putty and antifouling 
paints. With this wide range of products, we 
offer paint systems and color alternatives that 
you can easily paint any space you need.

We are steering the Industry with 
Innovations

Could you tell us about the features of 
HEMPEL’s products, and, what are the 
reasons for You ‘as HEMPEL’ are preferred?

As it is known, HEMPEL is one of the leading 
companies in the sector and most of the time, 
gives direction to the sector with its innovations. 
While developing the products to be included 
in its product range, HEMPEL, develops 
innovative solutions that allow the end user to 
apply paint comfortably. For example, silicone-
based underwater antifouling paint that can 
be applied with a roller, developed for yachts. 
Our ‘Silic One Paint Solution by HEMPEL’ will 
frequently make a name for itself, in the future. 

It provides a great advantage 
to the end user with its fast and 
easy application, not requiring 
paint for two years through its 
water-insoluble structure, and 
being applicable to all boat types 
and boat materials by applying 
a single product to the propeller 
and shaft tracks. If we diversify 
the product alternatives even 
more, ‘primary paints’ are the 
biggest problem for the end 
user. The common perception 
is that is to each material and 
surface should be applied in, a 
separate type of primary paint. 
With ‘HEMPEL’s Light Primer’, 
we offer the solution to this 

KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ
& 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ALÜMİNYUM VE ÇİNKO
TUTYALAR

ÇİNKO ESASLI (CİVATALI)
TUTYALAR

YAT / ŞAFT 
TUTYALARI
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problem of end users. When the boat take into 
maintenance, whether the boat is wooden, 
glass-fiber reinforced polyester (also can so 
called composite), aluminum or steel; The hull, 
shaft, propeller and flaps of the boat can be 
easily painted with a single primer which as this 
product.

We Protect the Environment with 
Nature Friendly Products

What added values do you offer to your 
customers, and do these paints used by 
yachts harm the environment, are your 
products environment friendly?

Nature is very important to all of us. HEMPEL’s 
philosophy is strictly to avoid unnecessarily 
harm the environment. With this philosophy, we 
invest on innovative paint technologies and as 
HEMPEL, we meet our customers with solutions 
that respect nature. For example, ‘HEMPEL’s 
Silic One’, a silicone-based underwater 
product specially developed for yachts, is a 
product that is easy to apply with its single-
component structure and respects the nature 
through its anti-pollution technology, purified 
from the toxic active substance ‘biocide’. This 
product successfully passed the rigorous tests 
conducted by independent researchers last 
year and won the first prize with 5 points out of 
5, in ‘*Bundmalingstest- 2020 Mag Magazine’. 

* ‘Silic One’ wins the Danish “Båd” magazine 
antifouling test. The Danish Yacht Magazine “Båd” 
has just published their annual antifouling test 
Which is ‘BUNDMALINGSTEST’ in Danish Language, 
means in English ‘ANTIFOULING TEST’, where the 
test winner is Hempel’s Silic One’.

We are very assertive with our 
products that will dominate the sector

Could you tell us about your goals, 
expectations and investments?

We are back to the yacht industry, where we 
have been away for a long time, with a stronger 
product portfolio. We believe that we can reach 
our 2011 peak period as soon as possible. 
What everyone knows and experiences is how 

important underwater protection is.
Finding a solution to tough conditions with the 
right product is the most important thing to do. 
As Hempel, we are very assertive to become 
the sought-after brand in the market with 
our underwater products that will dominate 
the sector with its quality product range. Our 
solutions offering effective products for the end 
user, our new product catalog and our web page 
are easily accessible for all users. Users can 
determine the product suitable for their boat in 
the most effective way without confusion, and 
if they need assistance, they can easily reach 
us by phone. In addition, we will easily support 
end users with our regular technical trainings.

How has the pandemic affected your 
business?

We shouldn’t think that ‘Has the pandemic 
effected our business?’, It naturally has effected 
our lives positively or negatively in many 
ways. Obviously, it encouraged everyone to be 
more sensitive and conscious. In this process, 
boat owners especially took care to isolate 
themselves on the boat. With the ending of the 
curfews, we have observed an out-of-process 
acceleration in sales, but as you can guess, this 
is very normal. Now, with the opening of schools 
and the cooling of the weather, It is started to 
leave the sea and summer holiday, and of course 
boat life, and to gradually return to daily life. 
In this process, of course, everyone who late 
launch their boat, will try to extend their stay at 
the sea as much as possible. It is seen that in 
the pandemic 
p r o c e s s , 
just only the 
concept of 
season for 
yachting, has 
changed by 
prolonging as a 
few months. In 
this frame, my 
guess is, the 
boats will be 
land, after less 
than 2 months, 
as usual.
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Bodrum Deniz Müzesi’nin 
kurumsal bünyesinde kurulan 
yayınevinin ilk kitabı okurla 
buluştu. Saner Gülsöken’in 
Bodrum’un Gayıkları adlı kitabı, 
15 Ekim 2020 günü Osmanlı 
Tersanesi Kaymakamlık Sanat 
Galerisi’nde düzenlenen 
lansman toplantısı ve sergiyle 
tanıtıldı.

Bodrum Deniz Müzesi’nin kurumsal bünyesin-
de kurulan yayınevinin ilk kitabı okurla buluş-
tu. Saner Gülsöken’in Bodrum’un Gayıkları adlı 
kitabı, 15 Ekim 2020 günü Osmanlı Tersanesi 
Kaymakamlık Sanat Galerisi’nde düzenlenecek 
lansman toplantısı ve sergiyle tanıtıldı. Yaza-
rın aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olmasın-
dan dolayı, Bodrum’un Gayıkları için çektiği 
fotoğraflardan bir seçkinin de sergileneceği 
toplantıda, yazar ilk sahiplerine kitabını imza-

ladı. Bodrum’un Gayıkları’na 
seçkin kitapevleri, e-ticaret 
siteleri ve müze mağazasın-
dan ulaşmak mümkün. Fotoğ-
raf sergisi de 25 Ekim’e kadar 
sevenlerine doyumsuz anlar 
yaşattı.

Bodrum’un Gayıkları 
ilklerin adresi oluyor

Bodrum’un Gayıkları, Bod-
rum’da tekne yapımının ge-
lişimini, yöreye özgü ahşap 
tekneleri, geleneksel üretim 
tekniklerini, süngercilik, ba-
lıkçılık, taşımacılık gibi işlev-
lerle evrilen tekne türlerini, 
tersaneleri, sportif yatçılık ve 
konunun kültürel mirasa dair 

birçok açılımını ilk kez bir araya getiriyor. Bod-
rum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, 
kurumun yayıncılık faaliyeti ve ilk ürünüyle il-
gili olarak şunları söyledi: “Yerel denizcilik kül-
türü ve tarihini aydınlatan bilimsel araştırma-
lar, arşiv çalışmaları ve derlemeler aracılığıyla 
kültür mirasına sahip çıkmak, müzenin temel 
işlevlerine eklemlenmesi gereken bir konuydu. 
Eğitim ve iletişim faaliyetlerini ön planda tuta-
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Bodrum Deniz Müzesi’nin Yayımladığı İlk Kitap: 
Bodrum’un Gayıkları

The First Book Published by the Bodrum Naval Museum: 
‘‘Bodrum’s ‘Gayik’s’’ (‘Bodrum’un Gayıkları’ in Turkish)

rak insan odaklı, çağdaş müzecilik misyonuyla 
hareket eden Bodrum Deniz Müzesi, yayınevi 
girişimiyle aynı doğrultuda yeni bir adım atıyor. 
Yerel kültürün önemli bir unsuru olan denizcilik 
odaklı nitelikli yayın eksikliğini gidermek ama-
cıyla oluşturduğumuz strateji, ilk meyvesini 
verdi. Türkiye’nin önde gelen grafik tasarım-
cılarından, müzemizin logo ve kurumsal kimlik 
çalışmalarını da yapan Serdar Benli, yayınla-
rımızın da tasarım danışmanlığını yapıyor. Bu 
oluşumla yayıncılık dünyasına Bodrum’un yerel 
denizcilik kültürü ve tarihiyle ilgili yayınlar kat-
maya devam edeceğiz. Osmanlı denizciliği, Ege 
yelken armaları ve gelişimi, Mavi Yolculuk, ge-
leneksel denizcilik uygulamaları gibi konular-
da yepyeni eserler, akademik araştırmalar ve 
çocuk kitapları üzerine çalışmalarımız sürüyor. 
Bodrum’un Gayıkları içeriği ve görselliğiyle bir-
çok kesimin ilgisini çekecek bir kitap oldu. Ko-
nuyla ilgili Türk olmayan kişileri de düşünerek 
İngilizce özetini de kapsama aldık. Okurla bu-
luşması da bizim için çok özel bir günde olacak. 
15 Ekim 2020 günü, Bodrum Deniz Müzesi’nin 
dokuzuncu kuruluş yıldönümü.”

Bodrumlunun aile arşivinden çıkmış 
fotoğraf

Bodrum’un Gayıkları’nda yazarın çektiklerinin 
dışında birçok Bodrumlunun aile arşivinden çık-
mış fotoğraf, belge ve çizim de yer alıyor. Farklı 
alanlarda iki yüzün üzerinde kitabı bulunan İz-
zeddin Çalışlar’ın editörlüğünü üstlendiği kitap, 
önde gelen yayınevi ve kurumlar için çalışan 
Gökçen Ergüven tarafından tasarlandı. Güher 
Gürmen’in çevirisi ve Timuçin Binder’in redak-
törlüğüyle de çift dilli yayın niteliğine kavuştu. 
Kitabı hakkında konuşan Saner Gülsöken ise 
şunları söyledi: “Yazarlık fotoğraf çekmek gibi 
hemen sonuç veren bir alan değil. Yine yerel 
kültüre dair bir araştırma olan son kitabım Ayı-
rın Develeri on yıl önce çıkmıştı. Demek ki son 
on yıldır Bodrum’un Gayıkları üzerine çalışıyo-
rum. Sayıları her geçen gün artan tekne me-
raklılarını tatmin edecek bir içerik oluşturmaya 
ve Bodrum’a tekne yapımcılığı aracılığıyla de-
ğer katmış kimseyi atlamamaya çalıştım. Yerel 
kültürün bu önemli unsurunun derinliği ve çe-
şitliliği hayranlık uyandırıcı. Geleceği ise ilginin 
sürdürülmesine bağlı.”

The first book of the publishing 
house established under the 
corporate body of Bodrum 
Naval Museum met with the 
reader. Saner GULSOKEN’s 
Book, ‘‘Bodrum’s ‘Gayik’s’’, 
was introduced at the launch 
meeting and exhibition held at 
the Ottoman Shipyard District 
Governorship Art Gallery on 
October 15, 2020.

Because of the author is also a photography 
artist, a selection of the photographs she took 
‘‘Bodrum’s ‘Gayik’s’’ will be exhibited.  And the 
author signed her book to the first owners. 
It is possible to reach ‘‘Bodrum’s ‘Gayik’s’’ 
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from elite bookstores, e-commerce sites and 
museum stores. The photo exhibition will also 
give its lovers, moments of satisfaction until 
25 October.

“Bodrum’s Gayik’s” is firstly being 
the address of the subjects which are 
needed to talk about for.  

For the first time, ‘‘Bodrum’s ‘Gayik’s’’ brings 
together the development of boat building 
in Bodrum, local wooden boats, traditional 
production techniques, boat types that have 
evolved with functions such as sponge diving, 
fishing and transportation, shipyards, sporting 
yachting and many aspects of the subject 
related to cultural heritage. Bodrum Naval 
Museum Director Selen Cambazoğlu said the 
following about the publishing activity and 
first product of the institution: ‘’Protecting the 
cultural heritage through scientific research, 
archive studies and collections enlightening 
the local maritime culture and history was 
an issue that had to be added to the basic 
functions of the museum. Bodrum Naval 
Museum, acting with the mission of human-
oriented and the contemporary museology 
by prioritizing education and communication 
activities, takes a new step in line with the 
publishing house initiative. The strategy 
we created in order to eliminate the lack of 
qualified publications focused on maritime, 
which is an important element of local culture, 
got the first positive results. Serdar Benli is 
one of the Turkey’s leading graphic designers, 

who made the work of our logo and corporate 
identity, now he is either the design consultant 
for our publications. With this formation, 
we will continue to add publications about 
Bodrum’s local maritime culture and history 
to the publishing world. We continue to work 
on new works, academic researches and 
children’s books on subjects such as Ottoman 
seamanship, Aegean sailing rigging and 
development, Blue Cruise, traditional maritime 
practices. ‘‘Bodrum’s ‘Gayik’s’’ became a book 
that attracted many people with its content 
and visuality. Considering the Non-Turkish 
speaking people, related to the subject, It is 
included the summary in English Language. It 
is also remarkable that, on October 15, 2020, 
the day the book met with the reader was a very 
special day for us as the nineth establishment 
anniversary of the Bodrum Naval Museum.’’.

Photo from the family archive of 
Bodrum citizen

Apart from what the author took, there are 
photographs, documents and drawings from 
the family archives of many Bodrum residents 
in ‘‘Bodrum’s ‘Gayik’s’’. The book, edited by 
İzzeddin CALISLAR, who has over two hundred 
books in different fields, was designed by 
Gökcen ERGUVEN, who works for leading 
publishing houses and institutions. It became 
a bilingual publication with the translation 
of Güher GURMEN and the proofreading of 
Timucin BINDER. Speaking about her book, 
Saner GULSOKEN said: “Writing is not an 
area that gives immediate results like taking 
photographs. My last book, ‘Separate Camels’, 
which is also a research on local culture, came 
out ten years ago. So I have been working on 
‘‘Bodrum’s ‘Gayik’s’’ for the last ten years. I 
tried to create a content that will satisfy the 
increasing number of boat enthusiasts and not 
to miss anyone who added value to Bodrum 
through boat building. The depth and diversity 
of this important element of local culture is 
admirable. Its future depends on sustained 
interest. “

+90 (252) 614 47 57 

info@lighttours.com

En Keyifli Mavi Yolculuk Light Tours'da
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’2021 MONACO YAT FESTİVALİ’NE 
YELKEN AÇALIM, EL ELE’

‘SAILING TO THE 2021 MONACO YACHT SHOW, 
HAND IN HAND’

26 Haziran 2020’de, Informa Markets Monaco 
Yat Festivalinin,  Dünya çapında benzeri 
görülmemiş sağlık, sosyal ve ekonomik 
zorluklara neden olan Covid-19 Pandemisi 
sebebiyle, Eylül 2021’e ertelendiğini bildirdi.  

26 Haziran 2020’de, Informa Markets Monaco Yat 
Festivalinin,  Dünya çapında benzeri görülmemiş 
sağlık, sosyal ve ekonomik zorluklara neden olan 
Covid-19 Pandemisi sebebiyle, Eylül 2021’e er-
telendiğini bildirdi.  Gösteri ertelemesi, Monako 
hükümeti ve uluslararası süper yatçılık topluluğu 
tarafından desteklenen hassas ve akıllıca bir ka-
rardı. Pandeminin mevcut seyri, kararımızı acı bir 
şekilde doğrulamaktadır. Geçtiğimiz Temmuz ayın-
dan bu yana, ‘Monaco Yat Festivali’ kapsamındaki, 
sektörün önde gelen üst düzey temsilcileri, karar 
vericileri, yat sahipleri, süper yat yapımcıları, üre-
ticileri ve aracı kurumlar, tasarımcılar, denizcilik te-
darikçileri veya lüks üreticilerden oluşan geniş bir 
kitle ile iletişim halinde, derinlemesine bir araştır-
ma girişimi yürütüyoruz. Bu araştırmanın sonuçla-
rı 2021 ‘Monaco Yat Festivali’ni şekillendirecek, ve 
paydaşların beklentilerini ve katılımcıların hedef-
lerini karşılamaktan fazlasını umuyoruz 2021’de. 
22 Eylül 2021’de, ‘Süper Yatçılık Topluluğu’, 30ncu 
‘Monaco Yat Festivali’ için ‘Hercule Limanı’nda bir 
araya gelecek. Bu arada, hepimiz sıhhi önlemlere 
saygı göstermeye, kendimize, ailemize ve profes-
yonel bağlantılarımıza karşı tetikte olmaya ve birlik 
halinde kalmaya devam edeceğiz. Bu çileden hep 
birlikte çıkabileceğiz... El ele.’’

Last June 26, Informa Markets announced 
the postponement of the Monaco Yacht Show 
for September 2021 due to the Covid-19 
pandemic which has caused unprecedented 
health, social and economic challenges 
around the world.
 
Last June 26, Informa Markets announced the 
postponement of the Monaco Yacht Show for 
September 2021 due to the Covid-19 pandemic 
which has caused unprecedented health, social 
and economic challenges around the world. The 
Show postponement was a delicate and wise 
decision supported by the government of Monaco 
and the international superyachting community. 
The current evolution of the pandemic bitterly 
confirms our decision. Since last July, we have 
been carrying out an in-depth research initiative 
on the Monaco Yacht Show involving a large 
panel of leading industry’s decision-makers, 
yacht owners, superyacht builders and broker 
agencies, designers, nautical suppliers or luxury 
manufactures on exhibit at the show. The 
conclusions of this research will draw the shape 
of the 2021 MYS and we hope more than fulfill 
the expectations of the participants and the 
objectives of exhibitors. On September 22, 2021, 
the superyachting community will gather together 
on port Hercule for the official 30th Monaco 
Yacht Show. Meanwhile, we shall all continue to 
respect the sanitary measures, remain vigilant for 
ourselves, our family and professional contacts 
and remain united. We will be able to come out of 
this ordeal altogether... Hand in hand.’’

  KARADENİZ BALIK AĞLARI      www.karadenizbalikaglari.com

 Mağaza: Muhsine Hatun Mah. Ördekli Bakkal Sok. No:26 Kumkapı, Fatih- İstanbul
 Tel: 0212 516 07 53 GSM: 0532 668 35 34 

 Fabrika: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:279/2 Sultanbeyli, İstanbul
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KAŞ YAT LİMANI 
(KAŞ BELEDİYESİ BALIKÇI BARINAĞI)

KAŞ YACHT MARINA
(KAŞ MUNICIPALITY FISHING SHELTER)

Prof. Dr. Serap İNCAZ Kırklareli Üniversitesi/Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı - 
KIRKLARELI University / Faculty of Applied Sciences / The Head 
of International Trade and Logistics Department

Kaş Yat Limanı Milli Emlak Müdürlüğü’nün 
himayesinde olup Kaş Belediyesi ve 
Kaş Balıkçılar Kooperatifi tarafından 
işletilen doğal liman özelliği olan şirin 
bir yat limanımızdır. Kaş ilçesinin tam 
merkezinde olup doğal açıdan önemi 
büyük olan bir liman niteliğindedir. Kaş 
yat limanı ilçeyi görsel olarak bütünler.

Kaş Marina is a charming marina which 
is under the auspices of the General 
Directorate of Property Real Estate and 
operated by Kaş Municipality and Kaş 
Fishermen’s Cooperative as a natural 
harbour.

It is at the exact center of Kaş district 
and a harbour of great importance in 
natural terms. Kaş Yacht Harbour visually 
complements the district.

KAŞ YAT LİMANININ YAPIMI

Limanın yapımı 1980’li yıllarda başlayıp sonraki 
senelerde son halini almıştır. Genel olarak yerli 
turizme hizmet vermekte olsa da çok çeşitli hiz-
metler verebilen ve küçük küçük işlevleri çok faz-
la olan geniş bir yapıdır.

KAŞ YAT LİMANI’NIN KAPASİTESİ

Kaş Yat Limanı ortalama 120 yat kapasitelidir. Bu 
kapasitenin 80 yatlık kısmını belediye kullanmak-
tadır.

CONSTRUCTION OF KAŞ MARINA

The construction of the harbour began in 1980’s 
and was finished in the following years. Although 
it serves domestic tourism in general, it is a large 
structure that can provide a wide range of services 
and has many small and small functions.

CAPACITY OF KAŞ MARINA

Kaş Marina has an average capacity of 120 yachts. 
The municipality uses 80 yachts of this capacity.

KAŞ YAT LİMANI’NDA HİZMETLER

Kaş yat limanı genel ihtiyaçlar olan elektrik, su, 
Palamar hizmetlerini eksiksiz karşılayabilmekte-
dir. Kaş yat Limanı’nda teknelerin ürettiği pis su 
vs ilçe arıtma sistemine bağlı olduğu için steril şe-
kilde aktarılabilmektedir. Limanda katı atıklar (çöp 
vs) saatlik olarak toplama alanına taşınabilmekte-
dir. Limanın ayrıca yatlara aracıyla gelen turistlere 
otopark hizmeti verebilen alanı da mevcuttur.

HALKA AÇIK BİR YAT LİMANI

Kaş Yat Limanı, bir yat limanından ziyade küçük 
bir balıkçı barınağı özelliği de taşımaktadır. Kaş Yat 
Limanı, bu özelliğiyle Kaş ilçe merkezinde olup, 
ilçe ile bütünleşir. Halkın gezinti alanı olabileceği 
gibi aynı zamanda konser gibi çeşitli organizas-
yonlara da sahne olabilmektedir. Kaş Yat Limanı 
halkın yaşam alanına açık bir limandır.

KAŞ YAT LİMANI DOĞALLIĞIN MERKEZİDİR

Kaş Yat Limanı doğallığı ile cazibe merkezidir. Bu 
özelliği ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi 
odağı konumundadır. Eğer doğallığı tercih ediyor-
sanız, Kaş Yat Limanı yeryüzündeki DOĞALLIĞI ile 
ender güzelliğe sahip yerlerden bir tanesidir.

SERVICES IN KAŞ YACHT HARBOUR

Kaş Marina can fully meet the general needs of 
electricity, water and hawser services. Sewage water 
produced by boats in Kaş Marina is connected to the 
district treatment system, etc.; therefore, that can 
be transferred sterilely. Solid waste (garbage, etc.) 
can be transported to the wasteyard hourly at the 
Yacht Harbour. The harbour also has an area which 
can provide parking service to tourists arriving on 
yachts by car.

A PUBLIC YACHT HARBOUR

Kaş Marina is also a small fishing shelter rather than 
a marina. Kaş Marina integrates with Kaş district with 
this feature in the centre of Kaş. It can be a public 
promenade, but it can also be a stage for various 
organizations such as concerts. Kaş Marina is an 
open harbour of the people’s habitat.

KAŞ MARINA IS THE CENTER OF NATURALNESS

Kaş Marina is the attraction centre with its 
naturalness. Due to this feature, it is the centre of 
attention of both domestic and foreign tourists. If 
you prefer naturalness, Kaş Marina is one of the rare 
places with its NATURALITY on earth.
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KAŞ YAT LİMANI YAMAÇ PARAŞÜTÜ 
TUTKUNLARI İÇİN DE CAZİPTİR

Kaş ilçesinde yamaç paraşütü hizmeti veren 2 
firma, iniş sahası olarak Kaş yat limanını kul-
lanmaktadır. Bu açıdan da yat limanı olarak tu-
rizme katkı sağlamaktadır.

ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ

Kaş ilçesi Antalya ilinin en batısında ve Muğla 
il sınırına yakındır. İlçe güzel doğası ile ilgi çe-
ken bir turizm merkezidir. Dünyaca ünlü Patara 
Plajı, Kaputaş Plajı, ara duraklar olarak kullanı-
lan sekiz adet koy ile ve dünyaca ünlü Kekova 
Batık Şehir ile biten bir deniz sahasına sahiptir. 
Teknelerle Kekova adası ve yakın çevrede bu-
lunan koylara günü birlik turlar düzenlenmek-
tedir.

İlçe 20 adet dalış okulunu bünyesinde barın-
dırmaktadır. Kaş ilçesi 21 farklı dalış noktası ile 
dalış turizmi açısından önemli bir konumdadır. 
Dalışa meraklı ve dalış sporu ile uğraşan yerli 
ve yabancı turistler için Kaş ilçesi merkez ko-
numunda yer almaktadır. Bu özelliği dolayısıyla 
da ülkemizde turizm açısından önemli kazanç-
lar sağlamaktadır. Yat Limanının dört mil uza-
ğındaki Yunanistan’a ait Meis Adası’na 2 adet 
feribot ile günlük tur düzenlenmektedir. Bir 
başka önemli özelliği ilçenin gümrük giriş çı-
kış kapısı olmasıdır.  Küçük balıkçı tekneleri ile 
balıkçılık yapılmaktadır. Böylelikle kaş ilçesinde 
çeşitli balık türleri günlük olarak taze şekilde 
bulunabilmektedir.

KAŞ MARINA  IS  ALSO ATTRACTIVE FOR 
PARAGLIDING ENTHUSIASTS

2 companies that provide paragliding services 
in Kaş district use Kaş Marina as a landing site.

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Kaş district is in the western part of Antalya 
province and close to the border of Muğla. It is 
a tourist district that attracts attention with its 
beautiful nature. It has a marine space ending 
with the world-famous Kekova sunken city, 
Patara beach, Kaputas beach, eight bays used 
asway stations. Day tours are organised by 
boats to the island of Kekova and the nearby 
bays.

The district has 20 diving schools. Kaş district 
is an important position for diving tourism with 
21 different diving points. It is located in the 
centre of Kaş district for domestic and foreign 
tourists who are interested in diving and 
engaged in diving sports. Due to this feature, 
it also provides significant gains in terms of 
tourism for our country.

Daily tours are organized with 2 ferries to the 
Greek island of Meis, which is four miles away 
from the Yacht Harbour. Another important 
feature of the district is the customs entrance 
and exit gate. Fishing is carried out through 
small fishing boats. Thus, various fish species 
can be consumed daily in Kaş district in fresh 
form.

31 Metrelik 
Wally Alexia Satılık!

Yeni “semi-custom” 
Jeanneau Yachts 60

The 31-meter 
Wally Alexia for Sale!

New ‘semi-custom’ 
Jeanneau Yachts 60

Wally tersanesi tarafından 2004’te İtalya’da yapımı 
gerçekleşen yelkenli süperyat Alexia, satış listelerine 
girdi. Boyu 30,64 metre olan, tamamen karbon arma-
sı ve şık hatlarıyla dikkat çeken yelkenlinin tasarımını 
Javier Soto Acebal gerçekleştirmişti. İç mekanları ise, 
Wally’nin kendi tasarım ekibi ortaya çıkarmıştı. Olduk-
ça başarılı bir yarış kariyeri olan Wally Alexia’nın Maxi 
Rolex Cup ve Les Voiles de Saint-Tropez gibi önemli 
regatta birincilikleri bulunuyor. Maun detaylar ve krem 
mobilyalarla donatılmış olan Alexia, tüm detaylarıyla 
aslında ‘hafiflik’ ilkesi odağında tasarlanmış bir yelkenli 
yat. Bir önceki sahibi tarafından yakın zamanda refit-
ten geçirilen Alexia, muazzam genişlikteki iç mekanın-
da 6 kişilik misafir grubunu ağırlayabiliyor. 5 kamarası 
bulunan yelkenlinin master kamarası, gövdenin tüm 
genişliğine yayılmış durumda. Yelkenli, center-kokpit 
biçiminde tasarlanmış ve güneşlenme platformu mev-
cut. Alexia için istenilen liste fiyatı şuan için, 3 milyon 
800 bin Euro.

The sailing superyacht Alexia, built by the Wally 
shipyard in Italy in 2004, entered the sales lists. The 
sailboat, which is 30.64 meters long and attracts 
attention with its carbon crest and stylish lines, was 
designed by Javier Soto ACEBAL. The interiors were 
created by Wally’s own design team. Wally Alexia, who 
has a very successful racing career, has important 
regatta wins such as Maxi Rolex Cup and Les Voiles 
de Saint-Tropez. Furnished with mahogany details 
and cream furniture, Alexia is actually a sailing yacht 
designed in the focus of ‘lightness’ with all its details. 
Alexia, recently refurbished by its previous owner, can 
accommodate 6 guests in its enormous interior. The 
master cabin of the sailboat spread over the entire 
width of the hull. And In addition, It has 5 cabins. 
It is designed as a sailboat, center-cockpit and has a 
sunbathing platform and. The list price requested for 
Alexia is now 3 million 800 thousand Euros.

Fransız Jeanneau’nun “Jeanneau Yachts” serisi 
filosuna bir yenisi daha eklendi. Yeni Jeanneau 
Yachts 60 ilk olarak 23-31 Ocak 2021’de Boot 
Düsseldorf’ta sergilenecek. 18,28 metrelik 
semi-custom teknenin tasarımı Philippe Braind 
ile Andrew Winch’e ait. Hem dış hem iç mekânları 
çeşitli opsiyonlarla sunuluyor: Arch, hard-top, 
sprayhood, açık hava kuzinesi, salınabilen baş 
istralya, direk içi sarma sistemi gibi özellikler 
isteğe bağlı seçiliyor. Semi-custom 60 için tam 
19 farklı yerleşim seçeneği mevcut.

A new one was added to the Fleet of French 
JEANNEAU’s “JEANNEAU Yachts” series. The 
new ‘JEANNEAU Yachts 60’ will be exhibited for 
the first time on 23-31 January 2021 at Boot 
Düsseldorf. The design of the 18.28 meter 
‘semi-custom’ boat is by Philippe BRAIND and 
Andrew WINCH. Both exterior and interior 
spaces are offered with various options: 
Features such as Arch, hard-top, sprayhood, 
open-air range, releasable forestay, and furling 
mast, can be chosen optionally. At the same 
time, there are 19 different layout options for 
the ‘Semi-custom’ 60.
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Denizcilik Fakültesi Öğrencileri 
Sektördeki Son Durumu Değerlendirdi

Maritime Faculty Students Evaluated
 The Latest Situation In The Sector

Covid-19, denizcilik sektörümüzde de etkisini gösterdi. Denizcilik fakültesi 
öğrencileri ile hem corona virüsünü hem de sektörde yaşananları 
değerlendirdik. Bu çalışmayı hazırlayan İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencisi 
Mehmet Talha Mınık’a teşekkür ederiz.

Covid-19 has also had an impact on our maritime industry. We evaluated 
both the corona virus and what happened in the sector with the students of 
the maritime faculty. We would like to thank ITU Maritime Faculty student 
Mehmet Talha Mınık for preparing this study.

Dünyanın ve teknolojinin sürekli olarak 
değiştiği son yıllarda denizcilik ve deniz 
taşımacılığı da aynı hızla değişmeye ve çağa 
ayak uydurmaya başladı. Bu teknolojilerle 
birlikte son yıllardaki deniz yolu taşımacılık 
istatistikleri bize verimliliğin de olumlu olarak 
değişkenlik göstermeye başladığını işaret 
ediyor. Bunun yanı sıra günümüzde çevreye 
ve denize verilen zarar en aza indirgenmeye 
ve yeşil taşımacılık kavramının popülerliği 
yaygınlaşmaya başladı. Denizcilik sektöründeki 
değişim ile farklı gemiler kullanılmaya başlandı. 
. Son yıllarda büyük ölçekli denizcilik firmaları 
“devasa” olarak isimlendirebileceğimiz “Daha 
Büyük Gemiler” üretiyor.

In recent years, where the world and technology 
are constantly changing, maritime and 
maritime transport have begun to change and 
adapt to the era at the same speed. Pollution 
has been minimized and the concept of green 
transportation has come to the fore. With the 
change in the maritime sector, different ships 
started to be used. In recent years, large-scale 
maritime companies have been producing 
“Bigger Ships”, which we can call “gigantic”.

Emrah Obalı / Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik 
İşletmeleri Yönetimi 3. Sınıf
Dokuz Eylül University-Maritime Business Management 
3rd Class

Semra Taş / Samsun Üniversitesi 
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 1. Sınıf 

Samsun University-Maritime Business Management 1st Class

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİNİN YANSIMALARI
EFFECTS OF TECHNOLOGY IN THE MARITIME SECTOR

DENİZCİLİKTE KADIN 
WOMEN IN MARITIME

Bu gemilerin kapasitelerinin bir hayli fazla ol-
ması ve gelişen otomasyonla birlikte hızlı yük-
leme ve boşaltma sistemleri bu gemileri şir-
ketlerin tercih etmesinde daha da cazip hale 
getiriyor. “Yeşil Denizcilik” kavramı ile birlikte 
gemilerin boyutları ve hacimleri büyüdükçe 
kullanılan teknoloji ile birlikte pervane ,motor 
ve yakıtların çevreye olan etkisi en aza indiril-
meye bu sebeple de daha çevre dostu gemi-
ler üretilmeye, tasarlanmaya çalışılıyor. “Veri 
Analizi ve Gemi Takip Uygulamaları” gelişen 
teknoloji ile birlikte denizyolu taşımacılığın-
da yüklerin ve gemilerin ve yüklerin operas-
yon süreçlerini izlemek ,bu süreçler hakkında 
güncel bilgiye ulaşmaya ve bu bilgilerle birlik-
te şirketlerin daha doğru kararlar vermesine 
olanak sağladı. Gemilerin günümüzde isteni-
len zamanda çeşitli hizmet sağlayıcıları aracı-
lığıyla nerde olduğunu görmek çok daha kolay 
hale geldi. Aynı zamanda oluşabilecek ekstra 
masrafların bu analiz ve uygulamalar ile önü-
ne geçilmeye başlandı. 5G ve Wi-Fi teknolojisi 
ile birlikte gemi yönetimi ve gemi personelleri 
ile anlık ,kaliteli bir iletişim sağlanmaya baş-
ladı. Armatörler bu teknoloji ile bilgi alma ve 
karar verme aşamalarında daha doğru ve ka-
rar vermeye başladılar. Bu kavramlarla birlikte 
denizcilik sektörü günden güne değişmeye ve 
gelişmeye devam ediyor.

The high capacity of these ships and the fast 
loading and unloading systems with improved 
automation make these ships even more 
attractive for companies to choose. With the 
concept of “Green Maritime”, as the size and 
volume of the ships grow, the technology 
used to minimize the impact of propellers, 
engines and fuels on the environment, and 
therefore more environmentally friendly ships 
are tried to be produced and designed. “Data 
Analysis and Ship Tracking Applications” has 
enabled companies to make more accurate 
decisions with this information and to monitor 
the operation processes of cargoes and ships 
and cargoes in maritime transport with the 
advancing technology, and to reach up-to-
date information about these processes. At the 
same time, the extra costs that may arise were 
started to be prevented with this analysis and 
applications.  With 5G and Wi-Fi technology, 
instant, high-quality communication with ship 
management and ship crews began to be 
provided. With this technology, shipowners 
started to make more accurate and decision-
making stages in information and decision-
making stages. With these concepts, the 
maritime industry continues to change and 
develop day by day.

Erkek egemen bir meslek olarak alışılagelmiş 
denizcilik sektörü; azimli ve başarılı kadınla-
rımız sayesinde toplumca kabul görülen bu 
yargıyı çürütüyor ve çürütmeye devam etmek-
tedir. Çağ olarak teknoloji ve iletişim çağında 
bulunduğumuzdan dolayı geçmişteki gibi
güç etkenli bir meslek olmaktan çıkmıştır. 

The maritime sector, which is customary as 
a male dominated profession; It refutes and 
continues to refute this judgment, which 
is accepted by the society thanks to our 
determined and successful women. As we are 
more advanced the age of technology and 
communication, as in the past. It has ceased 
to be a power-driven profession.
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Daha çok gelişmişlik düzeyi, network 
becerisi, kabiliyet ve erişim kısımları 
önem kazanmıştır. Dolayısıyla kadın 
yapamaz denizcilik erkek işi yargısı biraz 
havada kalıyor. Denizci kadınların staj ve 
iş başvurusunda yaşadığı zorluklar bize 
destek veren vakıf, dernek, topluluk vs. 
ile daha kolay bir durum haline gelmiştir. 
Özellikle 1974 yılında İngiltere’de sektördeki 
kadınların dayanışması ile kurulan WISTA 
(Uluslararası Deniz Ticaretiyle İştikal Eden 
Kadınlar Derneği) kadınlarımıza birçok 
konuda destek vermektedir. İlk zamanlar 
bir avuç kadınla başlayan dernek şuanda 45 
ülkede 3 binden fazla hem kadın hem erkek 
üye sayısına ulaşmıştır. Bizim ülkemizde 
ise 8 Mart 2009 tarihinden itibaren WISTA 
TURKEY olarak çalışmalarını yapmaktadır. 
Gerek burs, gerek staj, gerek referans 
konusunda binlerce kadın denizciye destek 
vermektedir. Kısacası ilk zamanlar sadece 
eşlerinin yanında gemide bulunan kadınlar 
günümüzde birçok başarıya imza atmışlardır. 
Örneğin geçen yıl Norveç’te denizcilik 
sektöründe uluslararası başarı göstermiş 
“İzlenecek 10 Başarılı Kadın” listesinde 
2 Türk kadın yer aldı. Kadınlarımızın 
denizdeki başarısı toplum desteği ile her 
geçen gün artmakta ve ülkemiz adına bizi 
gururlandırmaktadır. Biz kadınlar olarak 
hem iyi bir anne hem iyi bir eş hem de 
sektör ayırımı yapmaksızın her zorlukta 
her güçlükte çalışabilecek azime sahibiz, 
yeter ki önümüze engeller konulmasın. 
Denizcilik cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 
zorlu dönemeçleri olan, sabır gerektiren 
ve çokça özlem barındıran bir endüstri. 
Cinsiyet ayrımı olmaksızın hep birlikte bu 
sektörde ilerlemeli ve ülkemiz adına birçok 
başarıya imza atmalıyız. Bunu el ele vererek 
başarabiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de dediği gibi “Bir toplum, bir millet erkek 
ve kadın denilen iki cins insandan meydana 
gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı 
topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer 
kısmı göklere yükselebilsin.”

More level of development, networking 
skills, capability and access have gained 
importance. Hence the woman cannot, 
maritime is a male profession  this judgment 
is not correct. Difficulties experienced 
by seafarer women when applying 
for internships and jobs foundations, 
associations, communities etc. that support 
us has become an easier situation with. 
Especially, WISTA, which was established in 
the UK in 1974 with the solidarity of women 
in the sector, supports our women in many 
issues. The association, which started with 
a handful of women in the early days, is 
now in 45 countries it reached more than 3 
thousand members, both men and women. 
In our country  It has been working as 
WISTA TURKEY since 8 March 2009. WISTA 
supports thousands of women seafarers, 
both in terms of internships and references 
and scholarships. In short, women who 
were on the ship with their husbands for the 
first time have achieved many successes 
today. For example, last year in Norway in 
the maritime sector 2 Turkish women were 
included in the “10 Successful Women to 
Watch” list. The success of our women at 
sea increases day by day with the support 
of society and makes us proud on behalf 
of our country. As women we can be both 
a good mother, a good wife and We have 
the determination to work in all difficulties, 
regardless of the sector, as long as no 
obstacles are placed in front of us. Maritime 
is an industry with lots of patience and 
longing, with difficult turns for all men and 
women. Together, we must move forward 
in this sector, regardless of gender, and 
achieved many successes on behalf of our 
country. We can achieve this hand in hand. 
As Gazi Mustafa Kemal Atatürk said “A 
society, a nation It consists of two kinds of 
people called male and female. Is it possible 
that a society As half of them are bound to 
the land in chains, may the other part rise 
to the skies “

HANLI MAKİNA
Kartal lar ın H ız ı

hmshanli@outlook.com

Beldibi mah. 204 sok. No:2 48700
Marmaris/MUĞLA/ TÜRKİYE

Gsm: 0532 179 0496

Kara ve deniz taşıtlarının,  dereceli çelik, sarı,
pirinç, bakır ve alüminyum bütün sertlik dereceleri 
ve kalite sertifikaları, analiz raporları ile yedek
paraçalarının imalatını yapmaktayız.
Seri imalatımızda her konuda üretim yapmaktayız.
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Oral Erdoğan: 
Bu Resesyon Değil Artık, Depresyondur

Oral ERDOGAN: 
That is not Recession Yet, is Depression 

Bu ay uzaktan 
yapılan İMEAK 
Deniz Ticaret 
Odası Eylül Ayı 
Olağan Toplan-
tısında bir su-
num yapan Piri 
Reis Üniversite-
si Rektörü Prof. 
Dr. Oral Erdo-
ğan, ekonomide 
dünya ve Tür-
kiye piyasaları 
bazında yaşa-
nan gelişmeler 
hakkında bilgi-
ler verdi.

Bu ay uzaktan ya-
pılan İMEAK Deniz 
Ticaret Odası Eylül 
Ayı Olağan Top-

lantısında bir sunum yapan Piri Reis Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, ekonomide dünya 
ve Türkiye piyasaları bazında yaşanan gelişmeler 
hakkında bilgiler verdi. Oral Erdoğan,  “2020 yılı 
için mevcut verilerine baktığımızda sadece Çin’in 
yüzde 1 artıda olduğunu, geri kalan tüm ülkelerin 
negatif bir büyüme gerçekleştirdiklerini kaydetti. 
Erdoğan, “Bu sadece bir çeyreğe bağlı değil, önü-
müzdeki çeyreklerde de bu eksi durum düzelecek 
gibi durmuyor. 2 çeyrek üst üste küçülme olursa 
resesyon olur. Ben bu kadar küçülmeye depres-
yon diyorum. Pandeminin ötesinde bir durum var. 
Depresyonlar arkasından sosyal felaketleri geti-
rebilir. Birinci çeyrekte Çin daraldı. Diğer ülkeler 
Mart ayından sonra küçülme yaşadı. Bu durum-
dan çıkış aşının bulunmasıyla ilgili görünüyor. İMF 
tahmincilerine 5 sene önce bir tahmin yapın de-
seydik bu pandemiyi dikkate alamayacaklardı el-
bette. Bundan sonra da ne olacağını bilemiyoruz” 
şeklinde konuştu.

This Month, ‘Chamber of  Marine Trade’ for 
The Regions ‘Istanbul, Marmara, Aegean, 
Mediterranean, Black Sea’ so called ‘IMAMB 
(İMEAK in Turkish)’, had their regular 
monthly meeting for September, in online.

This Month, ‘Chamber of  Marine Trade’ for The 
Regions ‘Istanbul, Marmara, Aegean, Mediterra-
nean, Black Sea’ so called ‘IMAMB (İMEAK in Tur-
kish)’, had their regular monthly meeting for Sep-
tember, in online. Oral ERDOGAN Rector of Piri 
Reis University, made a presentation there, and 
was informed the participants about some econo-
mic developments in Turkey and the World. Oral 
ERDOGAN Says: ‘When we checked the figures 
of The year 2020, in terms of economic growth, 
except China, all the other countries had negative 
growth. According to me, That is not just about a 
quarter, It is seems that, It will be go on, for the 
other quarters too. If 2 quarter times in a row, 
economic growth would be negative, that means 
recession. For me, It should so called depressi-
on. There is a situation, more than the pandemic. 
Depressions can bring social disasters with Its. 
In the First Quarter China shrinked economically, 
but the Other Countries shrinked after the March 
in this year. Owercome this situation, is seeming 
that It is about invention of the vaccine. If we 
had said, ‘Please guess for the future’, to the IMF 
Othorities, I am quite sure that They would not 
predict the Pandemic. And of course, we can not 
know about the future.’    
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‘Keşfedilecek 
Çok Şey Var’ 
Mottosuyla 
Hizmet Veren 
PANOMARİN, 
Müşterilerinden 
Tam Not Alıyor

Serving with the 
motto “There is a 
lot to discover”, 
PANOMARİN gets 
full score from its 
customers.
‘Keşfedilecek çok şey var’ mottosuyla 
hizmet veren Panomarin Kamp ve 
Deniz Araçları’nın müşterilerinden tam 
not aldığını ifade eden firma yetkilisi 
Gökay Arıcı, Panomarin’in müşterilerle 
bir aile olduğunu vurguluyor.

Panomarin Kamp ve Deniz Araçları, 2006 yı-
lında kurulan PANOGRAFİK ile grafik tasarım, 
açık hava reklamcılığı ve masa üstü yayıncılık 
alanında bir çok projeye imza atıyor. Sorula-
rımızı yanıtlayan Panomarin Kamp ve Deniz 
Araçları Firma yetkilisi Gökay Arıcı, “Hobile-
rimizin işe dönüşmesi fikriyle denizcilik sek-
töründeki faaliyetlerimizi PANOMARİN’le eş 
zamanlı sürdürdük. Avrupa’nın önde gelen 
imalatçılarıyla anlaşmalar imzalayarak Corti-
na Boat ve DarekCo Texas Türkiye yetkili tek 
distribütörü olduk. Geçen süre içinde sportif ve 
eğlence amaçlı pek çok deniz aracının ithalatını 
gerçekleştirdik. 

Expressing that ‘PANOMARIN Camping 
and Sea Vehicles’, which serves with 
the motto “There is a lot to discover”, 
got full score from its customers, the 
company representative Gökay ARICI 
emphasizes that PANOMARIN is a family 
with customers.

In 2006, we established PANOGRAFİK 
company and since then we have rendered 
a lot of service such as graphic design, open 
air advertising and desktop publishing. At first 
we are busy with marine activities just like 
hobby but then we have sustain our business 
together with the company PANOMARİN. We 
have signed contracts with leader European 
marine manufacturers and we have become 
the only Turkish distributor of ‘Cortina Boat’ and 
‘DarekCo Texas’. With disciplined, customer 
focused and dynamic working our company 
has become an authorized regional dealer 
and authorized service in the marine group of 
‘Suzuki Motor Vehicles Company’.

Ayvalık’taki atölyemizden Türkiyenin her ye-
rine yüzlerce model gönderdik, sayısız keyifli 
dost edindik.  Bunun yanı sıra Piccolo Camp 
markamızla outdoor ürünler geliştirerek sek-
töre farklı bir bakış açısı getirmeye devam edi-
yoruz” dedi.

AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN 
TEDARİKÇİLERİ

Distribütörlüğünü gerçekleştirdiğiniz 
ürünleri ve bunların özelliklerini anlatır 
mısınız? İthalatlarınız hakkında bilgi ala-
bilir miyiz?

Öncelikle uzun araştırmalarımız sonucu distri-
bütörlüğünü gerçekleştirmek için karar kıldığı-
mız firmaların, Avrupanın önde gelen tedarik-
çileri olduğunu ve Avrupa’dan Uzak Doğu’ya  
kadar ürün tedariği yapan, sektörde öncü 
aile şirketleri olduğunu söyleyebiliriz. Darek-
Co Aqualine, 1986’da Augostow/Polonya’da 
kurulmuştur. Bugün 2. kuşakta, önceki jene-
rasyonun tecrübesine günümüz dinamizmini 
ekleyerek, üretimine aynı adreste devam et-
mektedir. Modellerinin tamamı, Düsseldorf, 
Hamburg, Magdeburg, Paris, Barselona, Lond-
ra, Helsinki, Kopenhag, Kristiansand, Tallin ve 
İstanbul gibi en önemli uluslararası tekne fu-
arlarında sergilenmektedir. Bast Boat ise 1994 
yılında Mragowa/Polonya’da kurulmuş tecru-
beli bir avrupa tedarikçisidir. En çok tercih edi-
len Cortina 480 pilothouse modeli ile emsalsiz 
ebatlarda emsalsiz perfonfans sağlayarak sa-
yısız ödüller almış Türkiye’de de çok  tercih 
edilen bir deniz aracı olmuştur. 480’den 645’e 
kadar tüm ara boylarımız mevcuttur. C sınıfı 
gezi tekneleri kategorisinde beklentilerinizin 
çok üstünde denizci teknelerimiz, yenilikçi ta-
sarımın konfor ve güvenliği ile, yüksek kalite 
malzemenin kusursuz işçilikle buluştuğu ger-
çek bir deneyim sunuyor. Düşük hp motorla 
yüksek sürate ulaşabilen  güçlü manevra ka-
biliyeti sayesinde ilk kez tekne sahibi olacak 
müşterilerimize bile şaşırtıcı bir profesyonellik 
keyfi sunabilme avantajı sağlıyor. Modellerimi-
zin tamamı çift cidarlı olup 12 kat sandviç sis-
temi ile üretilmiş, güvenli, batmaz teknelerdir. 
En küçük modelimizde dahi hafta sonunu balık 
tutarak geçirip gününüzü de bölmeden gecele-

In the course of time, we imported lots of 
marine vessels for sport and fun purposed. 
We sent hundreds of marine vessels’ models 
from our atelier, where is placed to AYVALIK, 
in Turkey, to all over Turkey and we made lots 
of new friendship. Besides, we continue to 
bring a different perspective to the sector by 
developing outdoor products with our ‘Piccolo 
Camp’ brand.

EUROPE’S LEADING SUPPLIERS

Could you tell about products and 
specialties of these products which are 
distributed by your company? Could you 
tell about your importation?

Firstly, we can say that companies which 
we have chosen to distribute their products 
are the European leader marine suppliers. 
Also, those leading family companies in the 
industry supply products from European 
to the far East. ‘DarekCo Aqualine’ was 
established in 1986 in Augostow, Poland. 
Adding the dynamism of today to the 
experience of the previous generation, second 
generation continues to producting at the 
same address. All marine models displays on 
the most important international boat shows 
as Dusseldorf, Hamburg, Magdeburg, Paris, 
Barcelona, London, Helsinki, Copenhagen, 
Kristiansand, Tallinn and Istanbul. An another 
experienced European supplier, ‘Bast Boat’, 
is also established in Poland (Mragowa) in 
1994. With its unique size and performance, 
Cortina 480 Pilothouse is the awarded and the 
preferred marine vessel model of Turkey. We 
have all different sizes from 480 to 645. In the 
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yebileceğiniz konfora sahiptir.

MÜŞTERİLERİMİZ EN KALİTELİ 
HİZMETİ ALIYOR

Müşterilerinize hangi katma değerleri 
sağlıyorsunuz, tercih edilmenizdeki ne-
denler nelerdir? Bu bağlamda farklılıkla-
rınızı nasıl ortaya koyuyorsunuz?

Bizi tercih eden müşterilerimiz, konu ile ilgili 
en kaliteli hizmeti alıyorlar. Bunu sebebi tek-
nelerini aldıktan sonra artık ailemizin bir par-
çası oluyorlar. Bu konuda eğitimli, deneyimli, 
profesyonel, yaptığı işe hakim ve işini keyifle 
yapan ekibimizden çok güçlü bir satış sonrası 
hizmeti alıyorlar. Antalya’dan Trabzon’a kadar 
uzanan ailemizle beraber Türkiye karasuların-
da yüzen yaklaşık 300’ün üzerinde teknemiz 
bulunmaktadır. Bu lokasyonlara belli aralık-
larla düzenlediğimiz  seyahatler sayesinde, 
müşterilerimiz, doğru ve profesyonel hizmeti 
yerinde alabiliyorlar. Ek olarak, modellerimizin 
bir diğer tercih sebebi ise, dünya standartları-
nı sağlayan ithal tekneler grubunda, fiyat fay-
da dengesini en iyi sağlayan olmasıdır. Ayrıca, 
model büyütmek veya başka nedenlerle tek-
nesini elden çıkarmak isteyen müşterilerimi-
zin teknelerini yine biz kendi bünyemize dahil 
ederek, hedeflerine daha ekonomik bir şekilde 

category of ‘class C’ cruising 
boats, our boats offer a 
real experience where 
the comfort and safety of 
innovative design meets the 
flowless craftsmanship of 
high quality materials. With 
its powerful maneuverability 
that can reach high speed 
with a low hp engine, it 
provides the advantage 
of offering a surprising 
professional pleasure to 
even our first boat owners. 
All safety and nonsinkable 
models have double hull and 
they produced by 12 layers 
of sandwich system. Even if, 
you go fishing with our the 
smallest model, you will have 
the comfort for sleeping, 
without interrupting the day, 

during the weekend. 

OUR CUSTOMERS GET THE BEST 
QUALITY SERVICE

What added values do you provide to 
your customers, what are the reasons 
for your preference? How do you present 
your differences in this context?

The customers who choose us, they can take 
high quality and professional service. Because 
when they buy their boat, they became a 
part of our family. Our customers can take 
professional and experienced after sales 
support. We have more than 300 boats on the 
part of our coastline, from Antalya to Trabzon, 
in Turkey. When our customers need some 
service, our team goes to that location and 
meets all their needs, by our regular visits. 
In addition, another reason for preferring to 
us, our models have the best price – benefit 
balance in the group of imported boats which 
have the international standards. Additionally, 
if our customers want to sell their boats for 
buying the higher model, or to sell It, for other 
reasons, we can take their boats and we also 
guarantee for 2nd hand product. 
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Bu lavabo ve daha fazlası 
www.sanatsal.com’da SanatAl
sanatsal alışveriş sitesi orjinal 
sanat eseri ve sanatsal aksesuarlar
satar

www.sanatsal.com

SEHER BECEL SANAT GALERİSİ

SanatAl satılan tüm eserler 
Seher Becel Sanat Galerisi
güvencesi ile orjinal sanat eseri
sertifikalıdır

www.seherbecel.com.tr

sanatsalcom

Seher Becel Sanat Galerisi:Yenimahalle Mahallesi 
Teyyareci Sadık Sokak No:50/A-2 

Tel: 0530 920 56 81

ÖZEL YAPIM YAT LAVABOLARI

ulaşmalarını sağlarken, 2.el üründe de garanti 
sunuyoruz. 

Hedef ve yatırımlarınız hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Uzun vadeli planlarımız arasında herzaman 
kendimizi geliştirmek, sektöre yeni bir soluk 
getirmek ve daha büyük modelleri ülkemizin 
sularında yüzdürmek için yapmış olduğumuz 
arge çalışmalarımız devam ediyor. Öte yan-
dan, bünyemize, dolayısıyla da denizlerimize, 
çok yakında “RİP BOAT” seçeneklerini de kata-
rak skalamızı genişletecek ve daha büyük bir 
kitleye hitap edeceğiz. Ayrıca şunun da farkın-
dayız ki, uzun vadeli hedeflere ulaşmanın en 
harika yolu bunları kısa vadeli hedeflere böl-
mektir. Bu prensipteki çalışmalarımız herza-
man devam edecek.

DOĞA VE DENİZLE İÇ İÇE OLMAK 
ADINA DOĞRU ZAMANLAMA

Son olarak eklemek istediklerinizi aktarır 
mısınız?

Beklenmedik bir anda ortaya çıkan pandemi-
nin ileriki zamanlarda sektöre ve hayatlarımıza 
olan etkisini şimdilik ön görmek zor. Teknele-
rimizle ilgilenen müşterilerimizde pandemi ne-
deniyle doğaya ve kendine dönme arzusunu 
net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Doğa ve 
deniz ile iç içe olmak adına doğru zamanlama 
diye düşünüyorum. Teknelerimiz ve outdoor 
ürünlerimiz ekonomik ve satış sonrası hizmet 
noktasındaki profesyonelliği sayesinde, bek-
lentileri kusursuz bir deneyime dönüştürüyor. 
Bizim sloganımız “Keşfedilecek çok şey var”... 
Bu sebeple hayallerinizi ertelemeyin. Bizi bir 
kez ziyaret edip ailemizin bir parçası olun. Bu 
sayede Türk denizlerinde PANOMARİN güven-
cesiyle soluksuz bir tekne deneyimi yaşayın…

Could you tell about some information for 
your targets and investments?

Our long term plans are always developing 
ourselves, bringing a new perspective to the 
sector and launching higher models in the seas 
of Turkey. With this approach, our research 
and development works are still continued. 
On the other hand, we will expand our scale 
and appeal to a larger audience by adding 
“RIP BOAT” options to our body and therefore 
to our seas. We also recognize that the best 
way to achieve long-term goals is to divide 
them into short-term goals. Our work on this 
principle will always continue.

THE RIGHT TIMING TO BE WITH THE 
NATURE AND THE SEA

Finally, do you want to add something?

Therefore, do not delay your dreams. Visit us 
and be a part of our big family. Thus, you have 
a perfect boat experience with PANOMARİN 
assurance in waters of Turkey. 

It is difficult for now to predict the impact of 
the pandemic that emerged at an unexpected 
moment on the sector and our lives in the 
future. We can clearly observe the desire to 
return to nature and itself due to the pandemic 
in our customers who are interested in our 
boats. I think it is the right timing to be in 
touch with the nature and the sea. Our boats 
and outdoor products turn expectations into a 
flawless experience through their economical 
and professional after-sales service. Our motto 
is “There is a lot to discover”… So don’t delay 
your dreams. Visit us once and be a part of our 
family. In this way, experience a breathless 
boat in Turkish seas with the assurance of 
PANOMARIN ...
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Mossyacht, 
Profesyonel Çalışmalarıyla Farklı Olmanın 

Açık Farkını Müşterilerine Sunuyor
MOSSYACHT Offers its Customers the Clear 

Difference of Being Different with Professional Works

Mossyacht Genel Müdürü Emine Aslan

Mossyacht Genel Müdürü 
Emine Aslan, yat sektörüne 
yeni bir vizyon ve farklı bir 
bakış açısı getirdiklerini 
ifade ediyor. Aslan, yeni 
modelleriyle 2020’de olduğu 
gibi 2021 yılında da ses 
getireceklerinin altını özenle 
çiziyor.

Emine ASLAN, General 
Manager of MOSSYACHT, 
states that they brought a 
new vision and a different 
perspective to the yacht 
industry. ASLAN, with its new 
models, carefully underlines 
that they will make a sound 
in 2021 as in 2020.

Mossyacht, yat sektörüne yeni bir vizyon ve fark-
lı bir bakış açısı getirme isteğiyle hayat buluyor. 
“2016 yılında Portakal Mimarlık ve Gökhan Adak 
işbirliği ile hazırlamış olduğumuz tasarımlarımız-
la çıkmış olduğumuz bu yolculuğa, 2019 yılında 
müşterilerimiz ile yenilikçi çizgiler taşıyan ilk tek-
ne modellerimizi buluşturarak devam ettik. Yalo-
va Taşköprü’de Atirusmarine ortaklığı ile üretimini 
yaptığımız tekne modellerimiz, Mossyacht’ın hiz-
met kültürü, Ar-Ge ve inovasyon üzerine kurulu 
bir yaklaşımla şekilleniyor” diyen Mossyacht Ge-
nel Müdürü Emine Aslan, bu yaklaşımın, Mossya-
cht’a kaliteli ürün ve güvenilir hizmet anlayışı ile 
temellenen bir marka kimliği kazandırdığını söy-
lüyor. Sorularımızı yanıtlayan Mossyacht Genel 
Müdürü Emine Aslan, “Bizim Mossyacht ile ilgili 
en büyük motivasyon kaynağımız da hizmet an-
layışımız ve genç yönetim kadromuzun yeni nesil 
tasarım vizyonu oluyor” diyor.

MOSSYACHT is being enthusiastic with the desire 
to bring a new vision and a different perspective 
to the yacht industry. “We continued this journey, 
which we started in 2016 with the designs 
we prepared in cooperation with PORTAKAL 
MIMARLIK and Gokhan ADAK, by bringing 
together our first boat models with innovative 
lines with our customers in 2019. MOSSYACHT 
General Manager Emine ASLAN said, “Our boat 
models, which we produce in Yalova Taskopru in 
Turkey, in partnership with ATIRUSMARINE, are 
shaped by an approach, based on MOSSYACHT’s 
service culture, R&D and innovation. This 
approach gives MOSSYACHT a brand identity 
based on quality products and reliable service. 
Our greatest motivation for MOSSYACHT is our 
understanding of service and the new generation 
design vision of our young management staff.’’

Mossyacht 7.00 Diamond Modelimizin 
Kamaralı Versiyonunu 2021’de 
Kullanıcıya Sunacağız

Mossyacht olarak ürünleriniz ve ürün gamı-
nızdan bahseder misiniz?

Tümü A sınıf olmak üzere Avrupa standartları-
na uygun olarak üretilen 3 ayrı tekne modelimiz 
bulunuyor. Mossyacht 5.50 Açık, Mossyacht 5.50 
Kamaralı ve Mossyacht 7.00 Diamond olarak sınıf-
landırdığımız ürünlerimiz, C Belgesi Dizayn Serti-
fikası’na sahip. 5.5 metre açık ve kamaralı olarak 
tasarlanan Mossyacht 5.50, 220 cm genişliğinde 
ve 550 cm uzunluğunda üretiliyor. Mossyacht 
5.50 Açık modeller 105 cm yükseklikte üretilir-
ken Mossyacht 5.50 Kamaralı modellerin tekne 
yüksekliği 175 cm olarak tasarlanıyor. Mossya-
cht 7.00 Diamond ise 235 cm genişlikte ve 700 
cm uzunlukta üretiliyor. Tekne tasarımında yeni 
nesil çizgilere yer vererek tüm tekne modelleri-
mizde marine ses sistemi, Pullbar tente, marine 
döşeme, Teak yer kaplama, tuvalet, dokunmatik 
tuş sistemi, altılı USB çakmaklık, Bluetooth gibi 
teknolojik donanımlara yer ve-
riyoruz. Her ne kadar önceliği-
miz güvenli tekne imalatı olsa 
da kullanıcıya kendini özel his-
sedeceği ve konfor alanı sağ-
layacak tekne modelleri sunu-
yoruz. 2021’de de Mossyacht 
7.00 Diamond modelimizin 
Kamaralı versiyonunu kullanı-
cıya sunmayı hedefliyoruz.

Güven Odaklı Butik 
Bir Hizmet Anlayışını 
Benimsiyoruz

Ürünleriniz müşterilerine 
hangi katma değerleri be-
raberinde getiriyor? Tercih 
edilmenizdeki sebepler ne-
lerdir, rakiplerinizden han-
gi yönleriniz ile ayrılıyorsu-
nuz?

Öncelikle diğer firmalardan 
farklı olarak güven odaklı butik 
bir hizmet anlayışını benimsi-
yoruz. Kullanıcının satış öncesi 
ve satış sonrası tüm süreçler-
de, bizimle direkt temas halin-

We will present the Cabin Version of 
our ‘MOSSYACHT 7.00 Diamond Model’ 
to the User in 2021

Could you tell us about your products and 
product range as MOSSYACHT?

We have 3 different boat models produced in 
accordance with European standards, all of which 
are ‘Class A’. Our products, which are classified 
as ‘MOSSYACHT 5.50 Open’, ‘MOSSYACHT 5.50 
Chamber’ and ‘MOSSYACHT 7.00 Diamond’, 
have ‘Class C’ Design Certificate. Designed as 
5.50 meters open and cabin, ‘MOSSYACHT 5.50’ 
is produced in 2.20m width and 5.50m length. 
While ‘MOSSYACHT 5.50 Open’ models are 
produced at a height of 1.05m, the boat height of 
‘MOSSYACHT 5.50 Cabin’ models is designed as 
1.75m. ‘MOSSYACHT 7.00 Diamond’ is produced 
in 2.35m width and 7.00m length. In all our boat 
models based on new generation lines in boat 
design, we include technological equipment such 
as Marine sound system, Pullbar awning, Marine 
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de olabileceği bir iletişim anlayışımız mevcut. Bu 
anlayış sayesinde kaliteli ve güvenilir bir marka 
kimliğine sahip olmayı amaçlıyoruz. Tüm Kompli-
ke Detayları Tek Bir Fiyat Altında Sunuyoruz Müş-
terilerimize donanım seçeneklerini ayrıca fiyat-
landırmadan, tüm komplike detayları tek bir fiyat 
altında sunuyoruz. Bu paralelde de opsiyonel ola-
rak değil, standart donanımlarda anahtar teslim 
satış ile kullanıcının direkt suya indirebileceği bir 
hizmet sağlıyoruz. Bunun yanında yerli üretici fir-
ma olarak sunduğumuz hizmeti, yabancı marka-
lara göre maliyet yönünden daha avantajlı hale 
getirmemiz diğer firmalar arasında Mossyacht’ı 
ön plana çıkaran faktörlerden biri oluyor. Bunun 
yanında güvenli tekne modelleri üreten bir firma 
olarak denize ilk adım atan müşterilerimiz bizim 
için ayrıca kıymetli. Müşterimizin, tekne ve suyla 
ilk temasında ihtiyacı olan tüm güvenlik şartlarını 
tasarımımızın her noktasında özenle düşünüyo-
ruz.

Sektöre Kadın Girişimci Farkındalığını 
ve Estetiğini Katma Amacıyla Giriş 
Yaptım

Yat sektöründe sizin gibi başarılı iş kadınla-
rını görmek ülkemiz adına bizleri sevindirdi. 
Kadın olmanın artıları eksileri nelerdir, bu-
radan iş kadınlarımıza ve özellikle genç ka-
dınlara hangi mesajları vermek istersiniz?

15 yıl boyunca ticaretin farklı alanlarında hizmet-
ler sunarken, yatçılık sektörüne bir kadın girişim-
ci farkındalığını ve estetiğini katma amacıyla giriş 
yaptım. Küçük tekne kullanıcısı olarak başladığım 
bu serüvende yatçılık sektöründe kadın girişimci 
sayısının az olması, sektöre giriş motivasyonumu 
daha da güçlendirdi diyebilirim. Güvenli bir büyü-

flooring, Teak floor covering, Toilet, Touch button 
system, 6 USB cigarette lighter, and Bluetooth. 
Although our priority is to manufacture safe 
boats, we also precisely take care the user feels 
Its own as special, and in a comfort zone by our 
entire yachting design. In 2021, we aim to offer 
the ‘Cabin’ version of our ‘MOSSYACHT 7.00 
Diamond’ model to the user.

We Adopt a Trust-Oriented ‘Boutique’ 
Service Approach

What added values do you offer to your 
customers, with your products? And what 
are the reasons for You ‘as MOSSYACHT’ 
are preferred, and, which features of You 
‘as MOSSYACHT’, are separating You in 
positive way, from your competitors?
 
First of all, unlike other companies, we adopt a 
trust-oriented ‘Boutique’ service understanding. 
We have a communication understanding where 
the user can be in direct contact with us in all 
pre-sales and post-sales processes. Through 
this understanding, we aim to have a quality 
and reliable brand identity. We offer all complex 
details under one price. We offer our customers 
all the complicated details under a single price 
without pricing the hardware options. In this 
parallel, we provide a service that the user 
can launch directly, not as an option, but with 
turnkey sales in standard equipment. In addition, 
the fact that we, as a domestic manufacturer, 
make the service we offer more cost-effective 
compared to foreign brands, is one of the factors 
that put MOSSYACHT in the foreground among 
other companies. In addition, as a company 
that produces safe boat models, our customers 
who step into the sea for the first time are also 
precious to us. We carefully consider all the 
safety conditions our customers need at the first 
contact with the boat and water at every point of 
our design.

I do business in the sector with the 
aim of adding women entrepreneur 
awareness and aesthetics

Seeing successful businesswomen like you 
in the yacht industry made us happy on 
behalf of our country. What are the pros 
and cons of being a woman, what messages 

meyle, hem kendi aradığım standartlarda hem de 
sektörün vizyonuna farklı bir açı getirecek tekne 
modellerini üretme hayaliyle yola çıktım. Kadın 
bakış açısı ile tasarlanmış estetik odaklı yeni nesil 
tekne tasarımlarının sektöre yeni bir renk getire-
ceğine inanıyorum.

Kadınlarımız Her Şeyi Başarır, Yeter Ki 
Sabırlı Olsunlar…!

İş hayatının her alanında kadınların başaramaya-
cağı hiçbir şeyin olmadığı düşüncesindeyim. Ül-
kemiz için kadın girişimciliği hem ekonomik hem 
de sosyal alanda çok büyük bir itici güç. İnsan 
odaklı ve uzun bir süreç olan girişimcilikte moti-
vasyon faktörü önemli bir rol oynuyor. Bu nokta-
da kendi yetenek ve saha analizini yapabilmiş her 
kadın girişimciye ve kadın girişimci adaylarına 
mücadeleci ve sabırlı bir bakış açısıyla yaklaşım 
sağlamalarını tavsiye ediyorum.

Pandemide Birçok Sektörün Aksine 
İşlerimiz Arttı

Pandemi sürecinde işlerinizde ne gibi deği-
şiklikler oldu? Değerlendirir misiniz?

Kalabalık ortamda ve sosyal mesafeden uzak ta-
tili güvenli bulmayan birçok insan için kişisel tek-
nelerinde denize girmek daha makul bir seçenek 
haline geldi. Pandemi dönemi ile birlikte birçok 
sektörün aksine çalışma tempomuz ve yoğunlu-
ğumuz pozitif yönde gelişti. Pandemi sonrası yeni 
normalin getirdiği izole tatil seçeneği ile birlikte 
tekne taleplerindeki yukarı yönlü ivme, bizim için 
olumlu bir motivasyon kaynağı oldu.

would you like to give to our business 
women and especially young women?

I started doing business in the yachting industry 
as a female entrepreneur while providing services 
in different areas of trade for 15 years. In this 
adventure I started as a small boat user, I can 
say that the low number of women entrepreneurs 
in the yachting sector further strengthened 
my motivation to enter the sector. With a safe 
growth, I set out with the dream of producing 
boat models that will bring a different angle to 
the vision of the sector and to the standards I 
have been looking for. I believe that aesthetically 
focused new generation boat designs, designed 
with a female perspective, will bring a new color 
to the sector.

Our Women Achieve Everything, As Long As 
They Be Patient…!

I’m on that thought, there is nothing that 
women cannot achieve in all areas of business 
life. For our country, women’s entrepreneurship 
is a great propulsing force in both economic 
and social fields. The motivation factor plays 
an important role in entrepreneurship, which 
is a human-oriented and long process. At this 
point, I advise every woman entrepreneur and 
women entrepreneur candidates who have been 
able to do their own talent and field analysis 
to approach the subject with a challenging and 
patient perspective.

In the Pandemic, Unlike Many Sectors, 
Our Business Increased

Would you rate that, what changes have 
happened in your business, during the 
pandemic? 

For many people who do not find it safe in 
a crowded environment and far from social 
distances, having their sea holiday in their 
personal boats has become a more reasonable 
option. During the pandemic period, unlike many 
other industries, our pace and intensity of work, 
has improved. After the pandemic, along with 
the isolated vacation option brought by the new 
normal, the upward momentum in boat demands 
has been a positive source of motivation for us.
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Tekne Trafiği Ve Sintine Atıkları 
Göcek Körfezi’ni Tehdit Ediyor

Boat Traffic and Bilge Waste is Threatens The Gocek Bay

Pandemiyle birlikte Göcek 
Körfezi’nde bu yıl tekne turizminin 
geçen senelere göre artması, 
birçok koyda sintine atığı 
sorununu beraberinde getirdi.

Pandemiyle birlikte Göcek Körfezi’nde bu yıl 
tekne turizminin geçen senelere göre artma-
sı, birçok koyda sintine atığı sorununu berabe-
rinde getirdi. Bölgenin önde gelen sivil toplum 
kuruluşlarından DAKSADER, teknelerin atık 
depolarını denize boşaltmamaları konusunda 
uyardı. Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derne-
ği (DAKSADER) Başkanı Psikiyatrist Dr. Rahşan 
Düren  “Özelikle uzun süre konaklayan tekne-
lerde sintine kapasitesi sorun oluyor. Son za-
manlarda bu sorun, kabul edilemeyecek yön-
temlerle sözde denizciler tarafından çözülmeye 
çalışılıyor” dedi. Teknelerin atık depolarının bo-
şaltılması konusunda kurallara uymadıklarını 
dile getiren Düren, “Bugüne kadar yaptığımız 
gibi bundan sonra da bu tür kabul edilemez 
çevre suçu işleyenleri görüntülü olarak tespit 
ederek tekne sahipleri ve kaptanları hakkında 
hukuki işlem başlatacağız. Gerçek çevre dostu 
denizcilerin çevrelerinde bu tür konularda daha 
dikkatli davranarak bizlere ve ya 112 acil çağrı 
merkezine yapacakları ihbarlarla denizlerimi-
zin ve insan sağlığının korunmasında destek 
sağlayacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.

This year, after The Pandemic, the 
share of Boat Tourism increased in 
The Gocek Bay, as most of Bays it 
is. Unfortunately, As a result, that 
brought ‘The Bilge Waste Problem’ 
together.

This year, after The Pandemic, the share of Boat 
Tourism increased in The Gocek Bay, as most 
of Bays it is. Unfortunately, As a result, that 
brought ‘The Bilge Waste Problem’ together. 
‘Dalaman Culture, Art and Nature Society’ one 
of the leading Non-Governmental Organizations  
is so called ‘DCANS/DAKADER in Turkish’ issued 
a warning about ‘Not to dump their waste tanks 
into the sea’. PhD Psychiatrist Rahşan DÜREN, 
‘The Head of  DAKADER’ said: Especially for 
the boats, which are stay longterm in the bay, 
the bilge tank’s capacity is being a problem. 
Nowadays, this problem is trying to solve by ‘so 
called’ sailors in unacceptable methods. It is not 
obeyed the rules about dumping the bilge waste 
of the boats. And, as same as we did before, 
in this kind of unacceptable crimes, we will do 
identify each criminal person by detecting with 
image recording; and take legal action about 
the Boat Owners and Captains. We believe that 
people who are really nature-oriented, will care 
about this kind of subject and call ‘The National 
Emergency Call Center, 112’ or Us ‘DAKSADER’; 
and so they will add value to protect the seas and 
human healt.’

     Bozburun Mahallesi 64.Sokak No: 8/Marmaris
 05364587830 k.mehmetbugra1@outlook.com

Yaşam boyu mavi yolculuk tatili
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Teknelerden 1 Milyon 396 Bin Litre
 Pis Su Toplandı

1 Million 396 Thousand Liters Bilge Waste Collected 
from Yachts by Boat 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bin 480 
kilometre kıyı şeridi ile Türkiye’nin en 
uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da 6 tekne, 
2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından 
atık topluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bin 480 kilomet-
re kıyı şeridi ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeri-
dine sahip Muğla’da 6 tekne, 2 atık alım mer-
kezi ile deniz araçlarından atık topluyor. Muğla 
Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Akyaka 
ve Göcek Atık Kabul Tesisinde 6 tekne ile mavi 
yolculuğa çıkmış teknelerden atık topluyor. 
Ekipler 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar 
teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su 
topladı. Öte yandan teknelerden 2 bin 941 litre 
sintine ve 106 bin 778 jumbo boy poşet katı 
atık toplandı. Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Osman Gürün, “Mavi yolculuğa çıkan 
bu kadar tekne çöp üretiyor. Bu çöpün kıyıya 
getirilerek alınması değil seyahat halinde gelen 
talep üzerine bizim araçlarımız giderek onlar-
dan sıvı, katı, yağ ve sintine atıklarını alıyor. 
Atıklar kıyıdaki tesislerimize getirerek bertaraf 
ediliyor. Şu anda 6 tekne, 2 atık alım merke-
zimiz var. Yeşil ve mavinin birleştiği kıyılarımız 
var. Denizlerimizi temiz tutmamız lazım bunun 
içinde bize düşen görev atıkları kendimizin tek-
nelerin ayağına giderek toplamamız gerekiyor. 
Bu görevimizi yerine getiriyoruz. Teknelerimi-
zi ve kıyı tesislerimizi arttırarak bu görevimize 
devam edeceğiz. Mavi kıyılarda bütün misafir-
lerimizi temiz denizlerde ağırlamaya gezmele-
rini temin etmeye çalışacağız” dedi.

In Turkey, Mugla which has the longest 
coastline of Turkey with 480 meters, 
Metropolitan Municipality is collecting 
the bilge wastes, by 6 boats and 2 waste 
storage units, from the yachts.

In Turkey, Mugla which has the longest coastline 
of Turkey with 480 meters, Metropolitan 
Municipality is collecting the bilge wastes, by 
6 boats and 2 waste storage units, from the 
yachts. This days, they are at The Gocek and 
Akyaka Bays for collecting. The teams, were 
collected 1 Million 396 Thousand liters waste 
water since the 1st of January, in 2020. In 
addition, It is also 2 Thousand 941 liters bilge, 
and 106 Thousand 778 pieces of jumbo size bag 
garbage collected. Dr. Osman GURUN Mugla 
Metropolitan Mayor, said: The yachts that are 
having their private holiday, naturally produce 
the wastes; and after, they make a request 
to us, while they are sailing, and our team’s 
boat is going there by sea, and picking up the 
wastes which are liquid, solid, oily, and bilge. 
After picking it up, the wastes are disposing. 
We need to keep clean our seas and shore, 
which the green and the blue is going together 
in. This is our duty, and so, we do that. And 
in the future, we will increase the number of 
collecting boats and units, and go on. And of 
course, we will continue to accommodate our 
guests in clean seas and shore.’
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Gören Bakakaldı... 
Abramoviç’in Ultra Lüks 

Yatı Bodrum’da

1 Milyon Amatör Denizci 
Projesi’nde Eğitimler 

Sürüyor

Cumhurbaşkanlığı 
Uluslararası Yat Yarışları

Trainings are going on for 
‘1 Million Unexperienced 

Sailors Project’

Presidential International 
Yacht Races

Barcelona Boat Show 
2021 Yılına ‘Ertelendi’ 

Everyone who saw has been kept look.. 
Abramovich’s Ultra Luxury Yacht is in 

Bodrum, TURKEY

Barcelona Boat Show ‘postponed’
 to 2021

Dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Che-
alsea’nın sahibi Roman Abramoviç’in ultra lüks yatı “Ec-
lipse”, Muğla’nın gözde turizm merkezi Bodrum’a geldi. 
İlçedeki marinalara sığmadığı için Yalıkavak Mahallesi açı-
ğına demirleyen 164 metre uzunluğunda ve 22 metre ge-
nişliğindeki 6 kat mega yatta hareketlilik yaşandı. Yattan 
ayrılan sürat botlarının güvenlik amacıyla dolaşması ve 
yakındaki marinaya gidip gelmesi dikkati çekti. Lüks yat, 
bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi 
odağı oldu. Günübirlik gezi teknesi ve yatlarla mavi tura 
çıkan tatilciler, yatı yakından görüp fotoğraf çekmeye ça-
lıştı. Abromoviç’in yatında olmadığı ancak yakında ilçeye 
gelerek mavi tura çıkacağı öğrenildi.

Abramovich, who is very wellknown billionaire and the 
owner of English Premiere Football League Team Chelsea, 
came to the Bodrum, in Turkey by his own luxury yacht 
‘Eclipse’. As you know, Bodrum is a favorite tourism 
location.  Very active days were experienced in the Yacht 
that anchored at Yalıkavak Neighborhood, car It is not 
fitting in any Marinas around, which is 164 meters long, 
and 22 meters width in 6 floors. Speedboats that leaved 
The Yacht, took tours around for security, and went to the 
neighborhood marinas and returned. That was definitely 
worth considering. The Luxury Yacht, was also became 
the center of attention of all tourists and citizens who 
were having their holiday. People who were having daily 
trip with big boats and having their private holiday in 
their yachts, tried to take photos and see it closer. It was 
learned that Abramovich was not on the Yacht, but he 
would come soon, and have a holiday in a private yacht, 
in neighborhood.

‘Fira de Barcelona’, ‘ Salon Nautico de Barcelo-
na’yı düzenleyen şirket, ‘ANEN’ İspanyol Denizci-
lik Şirketleri Birliği ile aldığı ortak karar ile, 16-20 
Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi plan-
lanan etkinliğin, bu yıl için iptal edildiğini açıkla-
dı. Böylelikle,  ‘Barcelona Uluslararası Boat Show 
2020’ resmi olarak, 2021 yılına ertelendi.  Sağlık 
gerekçeli iptal kararı tek değildi, ayrıca Avrupa’da 
ve Dünya genelinde de, diğer ‘Uluslararası Boat 
Show’ lar iptal edildi.  Planlanan, 16-20 Ekim 
2020 tarihleri arasında, randevular alarak,  de-
nizde deneme sürüşleri, gerekli Covid-19 pande-
mi güvenlik tedbirlerine çok sıkı şekilde uyularak, 
yatları görmek isteyen ziyaretçileri bekliyor ola-
caktı. Fakat, ne yazık ki, bu planlar 2021 yılına 
ertelendi.

Fira de Barcelona, organiser of the Salon Nautico 
de Barcelona, in collaboration with ANEN, the 
Spanish Nautical Professionals Association, has 
announced the cancellation of the event originally 
scheduled for 16 to 20 October 2020. The boat 
show is officially “postponed” to October 2021. A 
decision, not only guided by health arguments, in 
addition to the cancellations of other international 
boat shows, in Europe and the rest of the world. 
During the days scheduled for 16 to 20 October 
2020, would be arranged appointments and sea 
trials, would be held for clients who wish to visit 
the boats, would be followed rigorous security 
measures at all times in accordance with current 
Covid-19 regulations. But It is unfortunately 
‘postponed’ to October 2021.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Liman 
İşletmesi Müdürlüğü işbirliğinde Amatör Denizci 
Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi eğitimi ve 
sınavı gerçekleştirildi. Tekirdağ Liman İşletmesi 
Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası işbir-
liğinde düzenlenen Amatör Denizci Belgesi ve Kısa 
Mesafe Telsiz Belgesi Eğitimi ve Sınavı, Çorlu TSO 
Batı Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan “Hedef 
2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi” kapsa-
mında iki oturum şeklinde düzenlenen, Tekirdağ 
Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerin 
ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayanlar, 
özel tekne kullanabilme yeterliliğine ve kısa me-
safe telsiz belgesine sahip olacaklar.

Trainings for Certificates Unexperienced Sailor 
and Short Range Radio, were realising in Coope-
ration with Çorlu Chamber of Trade and Industry, 
and Tekirdağ Port Management Directorate. In 
this context, a training and its exam was realised 
in two sessions at the Western Training Hall in 
Çorlu Chamber of Trade and Industry Building. 
‘1 Million Unexperienced Sailors Project’ initiated 
under the project ‘The Target 2023’ by Ministry of 
Transport and Infrastructure. The trainings were 
given by Tekirdağ Port Management. People who 
had the certificate after the exam, would have 
the certificates for the ability to drive a private 
boat, and also for using The Short Range Radio.

‘İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü’ tarafından 
2020 yılında, Cumhurbaşkanlığı himayelerin-
de düzenlenmeye başlanan, ‘Cumhurbaşkanlığı 
Uluslararası Yat Yarışları’, 29 Ekim-1 Kasım 2020 
tarihleri arasında İstanbul’da icra edildi; ve dört 
gün süren  mücadelede toplam beş yarış gerçek-
leştirildi. Organizasyonda Türk ekiplerinin yanı 
sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Yu-
nanistan gibi komşu ülkelerden davet edilen ekip-
ler de yarıştı. Dünya çapındaki en prestijli yelken 
organizasyonları arasında yer alması planlanan 
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın, 
önümüzdeki yıllarda bünyesine dünya ve Avrupa 
şampiyonalarını da katarak, ülkemizin dünya ça-
pında tanıtımına hizmet etmesi hedefleniyor. 

“The Presidential International Yacht Races”, or-
ganized by the “Istanbul Offshore Yacht Racing 
Club” in 2020 under the auspices of the Presiden-
cy, was held in Istanbul between 29 October-1 
November 2020; and a total of five races were 
held in the four-day competition. In addition to 
Turkish teams, teams invited from neighboring 
countries such as Russia, Romania, Bulgaria, Uk-
raine and Greece also competed in the organiza-
tion. ‘The Presidential International Yacht Races’, 
which are planned to be among the most prestigi-
ous sailing organizations in the world, are aimed 
to serve the promotion of our country around the 
world by including the world and European cham-
pionships in the coming years.



80 81

NEWSNEWS

Başkan Kıran: 
Yeni Ekonomi Programı Doğru Bir Adım…!

Tamer KIRAN: 
The New Economy Program is a right step…!

İMEAK DTO Ekim ayı Meclis 
Toplantısı’nda konuşan İMEAK 
DTO Başkanı Tamer Kıran, Yeni 
Ekonomik Programına ilişkin 
olarak, “Programın ana temalarının 
yeni dengelenme, yeni normal ve 
yeni ekonomi olarak belirlendiğini 
görüyoruz. Ekonominin yeniden 
programın temel parametrelerinden 
olması büyüme hedeflerine ulaşmak 
açısından yerinde ve doğru bir 
adımdır” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Ekim ayı Ola-
ğan Meclis Toplantısı’nda İMEAK DTO Meclis 
Başkanı Tamer Kıran, ikinci aşamasını yaşadı-
ğımız Covid -19 pandemisi nedeniyle önümüz-
deki günlerde daha çok dikkat edilmesi ve sabır 
gösterilmesi gereken günlerin olduğunu belir-

Tamer KIRAN, who is The Head 
of ‘Chamber of  Marine Trade’ for 
The Regions ‘Istanbul, Marmara, 
Aegean, Mediterranean, Black 
Sea’ so called ‘IMAMB (İMEAK in 
Turkish)’, had a speech in regular 
monthly meeting for October, said 
‘We see that the main themes of 
the program are determined as 
new balancing, new normal and 
new economy. The fact that the 
economy is again one of the main 
parameters of the program is an 
appropriate and correct step in 
achieving the growth targets.’.

Tamer KIRAN The Head of ‘IMAMB (İMEAK 
in Turkish)’ also said: ‘’ Stating that there 
are days to be paid more attention and 
patience due to the Covid -19 pandemic in 
which we are experiencing the second phase, 
He pointed out the importance of wearing 
a mask, hygiene and social distance rule. 
During the Covid-19 Pandemic process, in 
March - May period in Turkish economy, as 
well as all over the world, after the tough 
recession depends on pandemic, since June, 
all the leading indicators are pointing out the 
recovery. While there was growth in sectors 
such as technology and manufacturing, the 
service sectors, especially tourism, recovered 
somewhat in the summer, but remained 
relatively weak due to insufficient demand. 
So, The recovery course of the manufacturing 
industry and service sectors diverged  each 
others.’’.

The new economic program is an 

terek, maske takma, hijyen ve sosyal mesa-
fe kuralına uyulmasının önemine işaret etti. 
Covid-19 sürecinde tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye ekonomisinde de Mart – Mayıs döne-
minde pandemiye bağlı yaşanan sert daral-
malardan sonra Haziran ayından itibaren tüm 
öncü göstergelerin toparlanmaya işaret etti-
ğini belirterek, “Teknoloji, imalat sanayi gibi 
sektörlerde büyüme yaşanırken, başta turizm 
olmak üzere hizmet sektörleri yaz aylarında 
bir miktar toparlanmasına rağmen talep ye-
tersizliği nedeniyle görece olarak zayıf kaldı. 
İmalat sanayi ile hizmet sektörlerinin topar-
lanma seyri birbirinden ayrıştı” dedi.

Yeni ekonomi programı yerinde ve 
doğru bir adım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni ekonomik 
programı değerlendiren Kıran, “Programın ana 
temalarının yeni dengelenme, yeni normal ve 
yeni ekonomi olarak belirlendiğini görüyoruz. 
Yılın ilk aylarında ortaya çıkan pandeminin 
etkisiyle arz ve talep yönlü olarak tarihi bir 
negatif şok yaşayan küresel ekonomi, Türkiye 
ekonomisinin de makro dengelerini ve finan-
sal istikrarını olumsuz etkiledi. Bu çerçevede 
ekonominin yeniden dengelenmesinin prog-
ramın temel parametrelerinden olması büyü-
me hedeflerine ulaşmak açısından yerinde ve 
doğru bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Yeni normallere hazırlıklı olmak 
gerek

Salgının ardından yeniden şekillenecek dün-
yada milli menfaatlerin korunarak yeni nor-
mallerin oluşumuna hazırlıklı olmanın ve yerli 
imkanların geliştirilmesinin önemli olduğuna 
işaret eden Kıran, yeni dönemde yerli ve milli 
markalar yaratmanın ve inovatif fikirleri yük-
sek teknoloji ile buluşturup katma değeri yük-
sek ürünler üretmenin ülkeyi gecelek hedef-
lerine taşıyacağını belirterek Türkiye’nin genç 
nüfusu ve yetişmiş insan gücüyle bu dönüşü-
mü yakalayabilecek hatta yön verebilecek po-
tansiyele sahip olduğunu söyledi.

appropriate and a right step

KIRAN,who evaluated the new economic 
program announced by Treasury and Finance 
Minister Berat ALBAYRAK last week, said: “We 
see that the main themes of the program are 
determined as new balancing, new normal and 
new economy. In the first months of the year, 
by the impact of the pandemic, due to living 
historical negative shock in supply and demand 
in the global economy, Turkey’s economy was 
also adversely affected as macro balance and 
financial stability. In this context, the fact that 
rebalancing the economy is one of the main 
parameters of the program is an appropriate 
and correct step in reaching the growth 
targets.’’.

We need to be prepared for new 
normals

KIRAN stated that it is important to be prepared 
for the formation of new normals and to develop 
domestic opportunities by protecting national 
interests in the world that will be reshaped 
after the epidemic. In addition, KIRAN pointed 
out that creating local and national brands 
in the new period and producing high value-
added products by combining innovative ideas 
with high technology will carry the country to 
its future goals. He also said that, Turkey, with 
its young population and trained manpower, 
has the potential to catch up with, and either, 
even give direction to this transformation.
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İHRACAT ARTIŞ REKORU
 DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE

EXPORT GROWTH RECORD IN MARINE SECTOR

9 aydır dünyayı etkisine altına 
alan koronavirüs salgını Türkiye’de 
ihracatın arttığı tek sektör olan 
gemi ve yat inşasına olumlu yansıdı. 
Değişen turizm anlayışı ve izole 
yaşam isteği Eylül ayında gemi ve 
yat ihracatını yüzde 331 oranında 
arttırdı. Gemi, Yat ve Hizmetleri 
İhracatçıları Birliği (GYHİB) 
Başkanı Cem Seven, “ Artan dünya 
ihtiyaçlarının karşılanması ve izole 
yaşam isteği sektörümüze olumlu 
yansıdı” dedi.

Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen ve 
pek çok sektörün zor duruma gelmesini 
sağlayan koronavirüs salgını gemi ve yat 
üreten firmalara olumlu yansıdı. Gemi, yat 
ve hizmetleri ihracatı, salgınına rağmen 
Türkiye’nin ihracatını arttıran en büyük 
sektör oldu. Yılın ilk iki ayında ihracat artış 
rekoru kıran sektör, Eylül ayındaki artış 
verileriyle Türkiye’nin ihracatını en fazla 

arttıran sektörü oldu. Gemi, Yat ve Hizmetleri 
İhracatçıları Birliği (GYHİB), Eylül ayında bir 
önceki yıla göre yüzde 331,5 oranında ihracat 
artışı yaptı. İhracatın yaklaşık 160 milyon 
dolar tutarında olduğu öğrenildi. Gemi, Yat 
ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 
Başkanı Cem Seven, “Yılın ilk dokuz ayında 
bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,9 oranında 
ihracat artışı yaptık. Bu veri bize 921 milyon 
860 bin dolar tutarında ihracatı gösteriyor. 
541 milyon doları gemi, 110 milyon doları 
yat, 106 milyon doları römorkör, 97 milyon 
doları feribot, 25 milyon doları yan sanayi, 
41 milyon doları da tankerler ve diğer deniz 
araçları olarak kaydoldu” dedi.

En çok ihracat Norveç’e

En büyük ihracatın 214 milyon dolar ile 
Norveç’e gerçekleştirildiğini belirten Seven, 
176 milyon dolar ile Marshall Adaları’nın 
ikinci, 65 milyon dolar ile Malta’nın üçüncü, 
50 milyon dolar ile Lüksemburg’un dördüncü, 
43 milyon dolar ile Birleşik Krallık’ın beşinci 
olduğunu vurguladı. Seven, “Sektörümüz 
2020 yılının ilk 3 çeyreğinde Türkiye’nin tüm 
ihracatçı sektörleri arasında da en fazla artış 
gösteren sektörü. Bu başarımızda katkısı 
olan gemi ve yat inşa sektörümüz ile tüm 
paydaşlarımızı kutluyorum.  Covid-19 salgını 
döneminde seyahat kısıtlamaları nedeniyle 
gemi ve yatlar teslim edilememişti. Mart 
ve Nisan aylarında durgunluk yaşandı ama 
farkı kapattık. Yıl sonuna kadar teslimatı 
planlanan gemi ve yatlarımız var. Yılı ihracat 
artışı ile kapatmayı öngörüyoruz” dedi.

9 months Coronavirus outbreak of 
world area under the influence of 
increased exports is the only sector 
in Turkey positively reflected in the 
construction of ships and yachts. The 
changing understanding of tourism 
and the desire to live in isolation 

increased ship 
and yacht exports 
by 331 percent in 
September. Cem 
SEVEN, The head of 
Ship, Yacht and Its 
Services Exporters’ 
A s s o c i a t i o n 
(GYHİB), said, “The 
desire to meet the 
increasing world 
needs and to live 
in isolation has 
positively reflected 
in our industry.”

The coronavirus 
epidemic, which 
negatively affected the 

world economy and caused many industries 
to be in a difficult situation, positively 
reflected on ships and yacht producing 
companies. Ships, yachts and Its services 
exports, despite the outbreak has been the 
biggest sector to increase Turkey’s exports. 
Yachting Industry, recorded a record-
breaking increase, in the first two months of 
the year. And again, The sector has either had 
the biggest share in Turkey’s export growth, 
with Its increased figures in September. Ship, 
Yacht and Its Services Exporters’ Association 
(GYHİB) increased exports by 331.5 percent 
in September compared to the previous year. 
It was learned that the exports amounted 
to approximately 160 million dollars. Cem 
SEVEN, The Head of the Ship, Yacht and 
Services Exporters’ Association (GYHİB), 
said, “In the first nine months of the year, 
we achieved a 26.9 percent increase in 
exports compared to the previous year. This 
figures shows us the export of 921 million 
860 thousand dollars. 541 million dollars 
were registered as ships, 110 million dollars 
in yachts, 106 million dollars in tugboats, 97 
million dollars in ferries, 25 million dollars 
in sub-industries, and 41 million dollars as 
tankers and other marine vehicles.

Most exports to Norway

Stating that the largest export was made to 
Norway with 214 million dollars, Cem SEVEN 
emphasized that the Marshall Islands were 
second with $ 176 million, Malta’s third 
with $ 65 million, Luxembourg’s fourth with 
$ 50 million and the United Kingdom’s fifth 
with $ 43 million. SEVEN said, “Our sector 
in the first three quarters of 2020, also had 
the highest increase in export, among all 
exporting sectors of Turkey. I congratulate 
all of our stakeholders with our ship and 
yacht building sector, which contributed to 
our success. During the Covid-19 outbreak, 
ships and yachts could not be delivered due 
to travel restrictions. There was a recession 
in March and April, but we compensated the 
difference. We have ships and yachts planned 
to be delivered by the end of the year. We 
anticipate closing the year with an increase 
in exports.”.
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HAFTALIK KİRASI 490 BİN DOLAR OLAN 
MEGA YAT KUŞADASI’NDA

The weekly rent of Mega-Yacht ‘LEGANDER G’ is 490 Thousand 
Dollars, that It is anchored at Kusadasi, in Turkey

Legander G isimli 1992 yapımı ünlü yat 
Bodrum koylarını ziyaretin ardından Kuşa-
dası Setur Marina’ya demirledi. Haftalık 490 
bin dolara kiralanan yatla kimin tatil yaptı-
ğı açıklanmazken, içindeki misafirlerin Efes 
Antik Kenti ve Meryemana Evi gibi bölgede-
ki tarihi ve turistik yerleri gezdiği açıklandı.

Legander G isimli 1992 yapımı ünlü yat Bodrum koylarını 
ziyaretin ardından Kuşadası Setur Marina’ya demirledi. 
Haftalık 490 bin dolara kiralanan yatla kimin tatil yaptığı 
açıklanmazken, içindeki misafirlerin Efes Antik Kenti ve 
Meryemana Evi gibi bölgedeki tarihi ve turistik yerleri 
gezdiği açıklandı. Kuşadası Marinası’nda demirleyen Le-
gander G isimli ünlü yata Kuşadalılar ve tatilciler büyük 
ilgi gösterdi. Su Üstünde blok yöneticisi Eren Budaklı, 
“‘Bu sene Türkiye kıyılarına gelen mega yat sayısı rekor 
kırdı. Dünyanın ilk 100 mega yat listesinde olan yatların 
birçoğu Türkiye kıyılarına ziyarete geldi. Bu sene gelen 
yatların çoğu en az 1 ay olmak üzere Ege ve Akdeniz 
kıyılarında gezdi “ dedi.

EFSANE YATIN İÇİNDE YOK YOK

1992 yapımı 75 metre uzunluğunda ve üç katlı alümin-
yum yapıya sahip efsane Leander G isimli yatta altı gü-
verte ve helikopter pisti de bulunuyor. Ana güvertesinde 
bir ana salon ve yemek odası, tekne güverte salonu, 
jakuzi güverte, gözlem güvertesi, çalışma, spor ve dalış 
odaları ile yüzme platformu da dahil olmak üzere bir dizi 
ortak konuk alanı bulunuyor. İki adet ofis / çalışma odası 
ve öne bakan bir salon içeren master süit, ebeveyn ban-
yolu 3 adet çift kişilik misafir kabini ve banyolu 5 adet 
ikiz misafir kabini olmak üzere toplam 10 süit bulunan 
Legander G., toplamda 22 misafir ve 23 kişilik mürette-
batı ağırlayabiliyor.

The weekly rent of Mega-Yacht ‘LEGANDER 
G’ is 490 Thousand Dollars, that It is 
anchored at Kusadasi, in Turkey

The famous yacht ‘LEGANDER G’, built in 1992, anchored 
in Setur Marina in Kusadasi after visiting Bodrum Bays. 
While it was not revealed who had a vacation with the 
yacht, which was rented for 490 thousand dollars a week, 
it was announced that the guests in it visited historical 
and touristic places in the region such as Ephesus 
Ancient City and House of Virgin Mary. The famous 
yacht ‘LEGANDER G’, built in 1992, anchored in Setur 
Marina in Kusadasi after visiting Bodrum Bays. While 
it was not revealed who had a vacation with the yacht, 
which was rented for 490 thousand dollars a week, it 
was announced that the guests in it visited historical and 
touristic places in the region such as Ephesus Ancient 
City and House of Virgin Mary. Kusadasi residents and 
holidaymakers showed great interest to the famous 
yacht ‘LEGANDER G’, which was anchored in Kusadasi 
Marina. ‘Over Water Block’ Manager Eren BUDAKLI said: 
‘This year the number of mega-yachts coming to the 
shores of Turkey broke a record. Especially, many of the 
mega-yachts Top 100 Listed of the World came to visit 
the coast of Turkey. Most of the yachts coming this year 
toured the Aegean and Mediterranean coasts for at least 
1 month.”

LEGENDARY YACHT, HAS EVERYTHING YOU 
CAN IMAGINE

The legendary LEANDER G yacht, built in 1992, with 
a length of 75 meters and a three-storey aluminum 
superstructure, has six decks and a helipad. The main 
deck includes a main lounge and dining room, boat deck 
hall, whirlpool deck, observation deck, study, sports 
and diving rooms, and a number of common guest 
areas, including a swimming platform. The ‘LEGANDER 
G’ can accommodate 22 guests and 23 crew members 
in total with 10 suites, including a master suite with 
two office / study rooms and a forward-facing lounge, 
3 double guest cabins with en-suite bathroom and 5 
twin guest cabins with bathroom.

Kamp Alanları, Karavan Kullanıcıları, Kamp Severler, 
Doğa Severler, Macera Tutkunları, Doğa ve Su Sporu

Macera Tutkunları İçin Doğa Sporu Başlıkları, Yamaç Paraşütü, Sörf, Dalış, Rafting, Kaya 
Tırmanışı,  Canyoning, Deniz /Akarsu Kanosu, Binicilik, Jeep Safari, Hiking, Rüzgar Sörfü ile 

yayın hayatına devam ediyor…

Dergimizde firma ve markanızın yeri olsun.

Detaylı bilgi için iletişim: 
0530 181 71 46
info@kuzeymedya.com.tr
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Kamp Alanları, Karavan Kullanıcıları, 
Kamp Severler, Doğa Severler, 
Macera Tutkunları,Doğa ve Su Sporu

0530 181 7146

Macera Tutkunları  ç n 10 Doğa Sporu Başlığı, 
Yamaç Paraşütü, Sörf, Dalış, Raft ng, Kaya 
Tırmanışı, Den z/Akarsu Kanosu, B n c l k, 
Jeep Safar , H k ng, Rüzgar Sörfü 
 le yayın hayatına merhaba d yor...

BAVARIA’nın İlk 
Outboard Modeli

74M Cocoa Bean’in 
3. Refiti Tamamlandı

The First Outboard Model 
of BAVARIA

3rd Refit of 74M COCOA 
BEAN Completed

Alman Bavaria Yachts’ın yeni günlük gezi teknesi 
Vida 33’ün tamamlanmasına az kaldı. Firmanın 
kıçtan takma motorlu ilk teknesi olacak Vida 33, 
önümüzdeki eylülde firmanın Main Nehri’ndeki 
test merkezinde suyla buluşacak ve seri üretimi 
de aynı ay başlatılacak 11,08 metrelik tek ka-
maralı tekne, “open” ve “hard top” versiyonlarıy-
la sunulacak. Teknenin baş tarafı, çok geniş bir 
güneşlenme ya da altı kişilik dinlenme alanıyla 
seçilebilecek. Ayrıca Vida 33’ün ebatlarına göre 
çok kuvvetli motor opsiyonları var; tekne iki adet 
150, 200, 250 veya 300 beygirlik motorla kulla-
nılabilecek. Denizdeki keyfi artırmak için hidrolik 
alçaltılabilir yüzme platformu da tercih edilebilir.

It is so close to completion of the new Daily 
Trip Boat VIDA 33 by the German BAVARIA 
YACHTS. BAVARIA VIDA 33, The First Outboard 
Motor Boat of BAVARIA, is 11,08 meters long, 
will launch at their test center in The Main River, 
next September. And Its mass production will 
get start at the same time with the launching. 
Single cabin boat would be in 2 versions which 
are ‘open’ and ‘hard top’. The bow of the boat 
would be impressive with a very large sunbathing 
areas or lounge for 6 people in Its design. VIDA 
33 is also would have too strong engine options, 
compared to Its size, as 2x 150 Horsepower(HP) 
or 200 (HP),  250 (HP), 300 (HP) engines. For 
being more comfortable while enjoying the 
sea, is possible to bring down the platform by 
hydrolique.  

Trinity Yachts tarafından 2012’de suya indirilen 74 
metrelik süperyat Cocoa Bean, bu güne kadar üç fazlı 
refitten geçirildi ve Eylül’de yeniden seyre başladı. 
Süperyat ilk olarak 2017’de, Astilleros de Mallorca’da 
atık işleme donanımı ve özel tasarım jakuzisinin 
entegrasyonu için tersaneye çekilmişti. Süperyat 
Cocoa Bean, Langan Design Partners tarafından 
gerçekleştirilen mühendislik ve tasarım çalışması 
kapsamında ikinci faz refit projesine sokuldu. Yine 
Astilleros de Mallorca tarafından gerçekleştirilen ikinci 
faz refit işleminde, yeni mutfak ve boşaltma sistemi 
donatılmasını kapsadı. Refit projesinin üçüncü fazı 
ise,  2019-2020 sezonunda gerçekleştirildi. Bu son 
fazda, süperyatın dış tasarımının geliştirilmesi ön 
plandaydı. Süperyatın sahibinin talebi doğrultusunda 
‘daha homojen’ bir profil için, üst güverte ve köprü 
güvertesindeki sundurmalar uzatıldı, makine dairesi 
ızgaraları baştan tasarlanarak kıç küpeşteler alçaltıldı.

The 74-meter superyacht COCOA BEAN, launched 
by TRINITY YACHTS in 2012, has been subjected to 
a three-phase refit so far and started sailing again 
in September. The superyacht was first taken to 
the shipyard in 2017 in Astilleros de Mallorca for 
the integration of waste handling equipment and a 
custom design jacuzzi. Superyacht COCOA BEAN was 
included in the second phase refit project within the 
scope of engineering and design work carried out by 
LANGAN Design Partners. Superyacht COCOA BEAN 
was included in the second phase refit project within 
the scope of engineering and design work carried out 
by LANGAN Design Partners. In the second phase refit 
process, also carried out by Astilleros de Mallorca, it 
covered the equipping of the new kitchen and drain 
system. The third phase of the Refit project was carried 
out in the 2019-2020 season. In this last phase, 
the improvement and beautification of the exterior 
design of the super-yacht was in the foreground. In 
line with the request of the owner of the superyacht, 
the porches on the upper deck and bridge deck were 
extended for a “more homogeneous” profile, engine 
room grilles were redesigned and aft railings were 
lowered.
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YENİ FERRETTİ YATLARI 500: 
SU ÜSTÜNDE SANKİ EVDE GİBİ

NEW FERRETTİ YACHTS 500,
 JUST LIKE HOME ON THE WATER

Ferretti Yatları 500, eşi 
görülmemiş tasarım 
çözümleri ve yeni konsept 
iç mekanlarıyla konfor 
ve rahatlık açısından 
tamamen yeni bir boyut 
sunuyor. 

Ferretti Yachts 500 offers 
a whole new dimension 
of comfort and wellbeing, 
with unprecedented 
design solutions and new 
concept interiors.

Suyla çevriliyken “evdeymiş gibi” güzel bir hisse 
kapılmanız için zevklerinizi yansıtacak şekilde şık 
çizgiler ve ferah iç mekanlar ile donatılmıştır. Yeni 
Ferretti Yatları 500, cömert alanlar ve girişimci 
çözümler ile deniz macerasını ev boyutu ile bir-
leştiriyor ve tam bir aile ortamı etkisi yaratarak 
misafirlerin kendilerini tamamen iyi hissetmelerini 
sağlıyor. Size en yakın olanlarla ve sevdiklerinizle 
birlikte boş zaman keyfini yeniden keşfetmeniz, 
yatınızda özel, otantik çok duyusal bir yaşam ye-
rinde yaşayabilmenizdir.. 15.33 m (50 fit, 4 inç) 
uzunluğu ve 4.29 m (14 fit, 2 inç) genişliği ile, 
Ferretti Yatları 500 Piero Ferrari’nin yönetimin-
deki Ürün Strateji Komitesinin, dış mekanlar için 
Ferretti Grup Mühendislik Departmanından Filip-
po Salvetti’nin ve iç mekan tasarım konsepti için 
İdeaeltalia tasarım firmasının işbirliğinin bir ürü-
nüdür. Dış mekanlar ürün gamındaki en son mo-
dellerin yaklaşımını içermektedir ve aerodinamik 
tasarım ve geliştirilmiş stil gibi bazı ilginç özellik-
ler de buna ilave edilmiştir. Kıç tarafı eşi görülme-
miş çözümler ve cömert alanlar sunmaktadır ve 
diğer yandan, gövde kenarları geniş ve modern 
hatlı büyük pencerelere sahiptir. Tamamen yeni iç 
mekan tasarımı, “Tıpki Evde gibi Olma” yaklaşımı 
ile ortaya konulan değerleri içermektedir ve bu da 
konfor, İtalyan tarzı içermek, zamansız tasarım ve 
usta zanaatkarlık demektir. Alan yat sahibine bü-
yük bir aracın tüm fırsatlarını sunmak üzere dik-
katlice tasarlanmıştır.

HARİCİ MEKANLAR: TASARIM 
İŞLEVSELLİKLE BİRARAYA GELİYOR

Ferretti Yatları 500, denizdeki hayata köklü deği-
şiklik getiriyor ve diğer yandan markanın büyük 
yatlarında olduğu gibi aynı özellikleri ve aile et-
kisini de koruyor. Örneğin kıç tarafındaki yüzme 
platformu sudayken tam güvenlik için seçmeli im-
kanlar sunmaktadır ve uygun yeni nesil kaldırma 
sistemi de buna dahildir. Kıç tarafından cömert bir 
depolama alanı vardır ve buraya yatın tasarım ve 
işlevselliği yerden ödün vermeden bir araya gel-
mektedir. Buradan kokpite her iki taraftan da ula-
şılabilmektedir. Burada kıç tarafında bir oturma 
yeri ve önünde bir masa bulunmaktadır. Bu alan 
rahatlamak için veya sekiz kişiye kadar yemek 
yemek için kullanılabilir. Alternatif olarak, arka-
lık güneşlenme yeri olarak kullanılabilir ve burası 
masanın yastıklı oturma yerine dönüştürülmesiyle 
genişletilebilir.

Sleek lines and spacious interiors furnished to ref-
lect your tastes, for that beautiful ‘just like home’ 
feeling, but surrounded by water. The new Ferretti 
Yachts 500 combines nautical adventure with the 
domestic dimension in generous spaces and en-
terprising solutions, creating the overall effect of 
a family ambience that immerses guests in a sen-
sation of total wellbeing. Rediscovering the plea-
sure of leisure, by yourselves or with your nearest 
and dearest, means living your yacht like the exc-
lusive, authentic multi-sensory habitat she is.
Ferretti Yachts 500, with a length of 15.33 m (50 
ft, 4in. ) and a beam of 4.29 m (14ft, 2in), is 
the product of collaboration between the Produ-
ct Strategy Committee led by Piero FERRARI, the 
Ferretti Group Engineering Department, Filippo 
SALVETTI for the exteriors and ‘IDEALTALIA’ de-
sign firm for the new interior design concept. The 
exteriors reprise the approach ushered in by the 
latest models in the range and add some interes-
ting novelties, like the aerodynamic design and 
streamlined styling. The stern area offers unpre-
cedented solutions and generous spaces, while 
the hull’s sides feature even larger windows with 
sweeping, modern lines. The all-new interior de-
sign embraces the values expressed by the Just 
Like Home claim, which means comfort, Italian-
ness, timeless design and artisan expertise. The 
layout is carefully designed to offer the owner all 
the opportunities of a larger craft.

EXTERIORS: DESIGN MEETS FUNCTIO-
NALITY

Ferretti Yachts 500 revolutionises life onboard 
while retaining the same features and family feel 
as the brand’s larger yachts, like the stern swim 
platform, which on this unit features optional 
steps when submerged, for total safety while en-
tering the water, and is fitted with a convenient 
new generation lift system. A generous storage 
space is located in the stern area, where the yacht 
combines design and functionality without com-
promising on space. From here there is access on 
both sides up to the cockpit, which has a sofa in 
the stern with a table in front of it. This area can 
be used for relaxing or as a dining space seating 
up to eight people. Alternatively, the backrest can 
be reclined to form a sun lounge, which can be 
extended by converting the table into seating with 
cushions.
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SMARTGYRO FİRMASI, “SG40 ve SG80 
GYRO STABİLİZATÖRLERİNİ” TANITIYOR

SMARTGYRO INTRODUCES ‘SG40 and SG80
 GYRO STABILIZERS’

SMARTGYRO SG40, 50-60 ft’den itibaren 
tekneler için tercih edilen, SG80 Smartgyro 
SG80, 60-70 ft arasındaki tekneler için 
tercih edilen ‘Jiroskobik  Stabilizerler’dir. 
Bildiğiniz gibi, ‘Jiroskop’, kütle merkezi 
sabit olmasına rağmen her yere dönebilen 
tekerlek veya kütle yalpa önleyicidir. 
Bu stabilizerler, hem yeni yapılar hem 
de yenileme kurulumları için idealdir. 
Stabilizer, bakım için kaldırmaya gerek 
kalmadan,  tekneye monte edilebilir ve 
önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlar.

Gyro stabilizasyon teknolojisi şirketi SMARTGYRO, 
iki sofistike ‘Jiroskobik Stabilizatör’ olan SG40 ve 
SG80’i tanıtıyor; eğlence amaçlı ve hafif hizmet tipi 
ticari motorlu teknelerde idealdir, ve tekne sahipleri 
ile tekne üreticileri için yüksek fayda sağlar. Tek-
nede seyir konforu artırmak için her deniz durumu 
ve koşulu altında rulo azaltmayı en üst düzeye çı-
karan SMARTGYRO stabilizatörleri, uzun işletme 
ömrüne sahip yüksek performanslı bir ürün oluş-

Smartgyro SG40 of choice for boats from 50-
60 ft, and Smartgyro SG80 of choice for boats 
from 60-70 ft, are the ‘Gyro Stabilizers’. As 
you know, a ‘Gyroscope’ is a wheel or mass 
that can rotate everywhere, although its 
center of mass is fixed. These are, ideal for 
both new builds and refit installations, the 
stabilizer can be fully serviced on-board 
the vessel without the need to lift out for 
maintenance, ensuring significant time and 
cost savings.

Gyro stabilization technology company Smartgyro is 
introducing the SG40 and SG80, two sophisticated 
gyroscopic stabilizers, are ideal for recreational and 
light duty commercial powerboats, and  provide a 
high benefits to boat owners and boatbuilders. 
Maximizing roll reduction under every sea state 
and condition to improve on-board comfort, 
the Smartgyro stabilizers combine advanced 
mechanical, electronic and aesthetic technology 
to create a high-performance product with a long 
operating life.  Notable design innovations include 

turmak için gelişmiş mekanik, elektronik ve estetik 
teknolojiyi birleştirir. Isı oluşumunu en aza indirmek 
ve güç tüketimini azaltmak için sızdırmaz, havasız 
bir muhafaza içinde yüksek hızlı dönen volan gibi 
kayda değer tasarım yeniliklerini içerir. İşletme pa-
rametrelerini gerçek zamanlı olarak optimize eden 
algoritmalarla donatılmış verimli, hassas kontrol 
elektroniği sayesinde olağanüstü bir stabilizasyon 
kapasitesi sunulur. Basınçlı, kapalı döngü fren siste-
mi, en verimli rulo azaltmayı sağlamak için dinamik 
kontrollü bir şekilde jiroskobun devinim eksenine 
etki eden hidrolik silindirler ve orantılı valf kullanır. 
SG40 ve SG80’in göze çarpan avantajı, tüm bakım 
işlemlerinin teknede gerçekleştirilebilmesi, arıza sü-
resini ve servis maliyetlerini önemli ölçüde azaltma-
sı ve ürün ömrünü uzatmasıdır. SMARTGYRO ayrıca, 
yakın gelecekte, ürün gamında 30ft ile 80ft arasın-
daki tekneler için tam bir stabilizatör ürün yelpazesi 
sunma stratejisi doğrultusunda, 2021’in başlarında, 
alt grup için SG10’un piyasaya sürülmesinden baş-
layarak 43ft ile 50ft arası tekneler için de SG20’yi 
piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

SIVI SOĞUTMA: Sıvı soğutma sistemi, ‘inverter’  
ve ‘hidrolik manifold’u soğuturken, motor ve dönen 
yataklar tarafından üretilen ısıyı dağıtır.
VACUMLU KUTU: Sızdırmaz vakumlu volan muhafa-
zası, performansı artırmak ve ısı ve güç tüketimini 
azaltmak için hava sürüklenmesini en aza indirir.

KONTROL ELEKTRONİĞİ: Jiroskobik kontrol mo-
dülü, gerçek zamanlı tekne davranış verilerini izle-
mek ve işlemek için hareket sensörlerini ve Atalet 
Ölçüm Birimi(IMU-İngilizce kısaltması)’ndeki sen-
sörleri kullanır.

FREN SİSTEMİ: Basınçlı, kapalı döngü fren siste-
mi, hidrolik silindirler ve oransal valf kullanarak ji-
roskopu dinamik olarak kontrol eder.

MODÜLER TASARIM: ‘SMARTGYRO’ ünitesine 
doğrudan teknenin içinde müdahale edilebilir, ba-
kım ve montajı yapılabilir.

the high-speed rotating flywheel in a sealed, airless 
enclosure to minimize heat generation and reduce 
power consumption. An exceptional stabilization 
capacity is offered due to efficient, precise control 
electronics equipped with algorithms that optimize 
the operating parameters in real time. A pressurized, 
closed loop braking system uses hydraulic cylinders 
and proportional valve, acting on the precession 
axis of the gyroscope in a dynamically controlled 
way to ensure the most efficient roll reduction. The 
outstanding advantage of the SG40 and SG80 is that 
all maintenance operations can be performed on-
board, significantly reducing downtime and service 
costs, and extending product life. Smartgyro is also 
preparing to launch the SG20 for boats from 43ft to 
50ft by early 2021 in line with its strategy to offer a 
complete range of stabilizers for boats from 30ft to 
80ft, starting with the introduction of SG10 in the 
near future for the lower end of the range.

LIQUID COOLING The liquid cooling system 
dissipates heat generated by the motor and spinning 
bearings while also cooling the inverter and hydraulic 
manifold. 

VACUUM ENCLOSURE The sealed vacuum flywheel 
enclosure minimizes air drag to increase performance 
and reduce heat and power consumption. 

CONTROL ELECTRONICS The gyro control module 
uses motion sensors and an Inertial Measuring Unit 
(IMU) to monitor and process real-time boat behavior 
data. 

BRAKING SYSTEM The pressurized, closed loop 
braking system dynamically controls the gyro using 
hydraulic cylinders and proportional valve. 

MODULAR DESIGN The Smartgyro unit can be 
serviced, maintained, and assembled directly inside 
the boat.

SMARTGYRO SG40 
Zarf ölçüler / Envelope dimensions: 0.86 x 0.93 x 0.72 m, 

Ağırlık / Weight: 650 kg, 
Anma Hızı(Nominal Hız) / Rated speed:  7.500 RPM, 

Anma Hızında Yuvarlanma Önleyici Tork / Anti-rolling torque at rated speed: 19.000 Nm,
Stabilizasyon için Biriktirme Süresi / “Spool-up” time to stabilization: 25 minutes (Anma Hızının 55%’i)

SMARTGYRO SG80 
Zarf ölçüler / Envelope dimensions: 1.08 x 1.11 x 0.87 m, 

Ağırlık/ Weight: 980 kg, 
Anma Hızı(Nominal Hız) / Rated speed:  5.500 RPM, 

Anma Hızında Yuvarlanma Önleyici Tork / Anti-rolling torque at rated speed:  30.100 Nm,
Stabilizasyon için Biriktirme Süresi / “Spool-up” time to stabilization: 25 minutes (Anma Hızının 55%’i)
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Luminosity Çevreci Gigayat 
Geleceğe Demir Atıyor

BENETTI YACHT, anchoring to the future with Its 
environmental Giga-Yacht ‘LUMINOSİTY’

İtalyan Benetti’nin 107 metrelik 
Luminosity’si denizcilikte yeni bir 
çağ başlatıyor. Hibrit motor gücü ve 
bataryalarıyla dünyanın en çevreci 
ve büyük yatlarından biri olan beş 
güverteli Luminosity, tersanenin 
bugüne kadar ürettiği 100 metre 
üzeri üç gigayattan biri. 

İtalyan Benetti’nin 107 metrelik Luminosity’si 
denizcilikte yeni bir çağ başlatıyor. Hibrit mo-
tor gücü ve bataryalarıyla dünyanın en çevreci 
ve büyük yatlarından biri olan beş güverteli 
Luminosity, tersanenin bugüne kadar ürettiği 
100 metre üzeri üç gigayattan biri. 

Yat Sektöründe Yeni Bir Çağ Başlıyor

Yat sektöründe yeni bir çağ başlıyor. Artık 
günlük hayatın her alanında enerjiyi daha ve-
rimli kullanmak, zarar verdiğimiz doğaya kat-
kıda bulunmak ve yeni üretilen her üründe 
çevreye verdiğimiz hasarı minimuma indirmek 
zorundayız. Yat sektöründe de hibrit teknoloji 

Italian BENETTI is starting a new 
era in Marine, by Its 107 meters 
Giga-Yacht ‘Luminosity’. With Its 
hybrid engine power and Its battery 
banks, ‘ Luminosity’, is one of  the 
environmental and the biggest 
Yachts of the World. And It is one of 
the 3 Yachts which are bigger than 
100 meters long, is that The Shipyard 
have ever manufactured till now. 

Italian BENETTI is starting a new era in Marine, 
by Its 107 meters Giga-Yacht ‘Luminosity’. With 
Its hybrid engine power and Its battery banks, 
‘ Luminosity’, is one of  the environmental and 
the biggest Yachts of the World. And It is one 
of the 3 Yachts which are bigger than 100 
meters long, is that The Shipyard have ever 
manufactured till now. 

A new era is starting in Yachting 
Industry

No longer, we have to use energy more 

ile donatılan yatların boyutları büyürken, ino-
vatif özellikleri her geçen gün baş döndürücü 
bir hızla gelişiyor. Dünyanın en büyük hibrit 
yatlarından biri olan Luminosity, hibrit propül-
siyon sistemiyle donatılan dizel elektrikli mo-
tor ve bataryalarıyla, sessiz ve titreşimsiz bir 
seyir vadediyor. 35 tonluk lityum bataryaları 
sayesinde demirde 12 saat boyunca sıfır emis-
yon, sıfır jeneratör sesi ve sıfır titreşim özelli-
ği sağlıyor. 10 knot hızda 8.000 deniz mili yol 
katedebilen yat, yakıtta tasarruf sağlasa da iç 
mekânlarında misafirlerine sunduğu lüks ya-
şam koşullarından taviz vermiyor. 107,6 met-
re boyu, 17 metre genişliğiyle, çelik gövdeli 
ve alüminyum üst yapılı Luminosity, İtalyan 
Benetti’nin suyla buluşan üç FB272 modelin-
den biri. Gövde tasarımında Zaniz Jakubows-
ki, Andrew Langton ve Giorgio M. Cassetta’nın 
işbirliği yaptığı Luminosity’nin iç mekânlarında 
yine Jakubowski imzası var. Beş güverteli gi-
gayat, “su üzerinde bir villa” olarak tasarlan-
mış. Dış cephesinde kullanılan ve 800 metre-
karelik yüzeyi giydiren cam sayesinde, doğa 
ile şeffaf bir iletişim kurarken her an değişen 
manzaranın güzelliğini hayatın bir parçasına 
dönüştürüyor. 

efficient, and add value the nature that we had 
damaged, and at the same time, minimize the 
damage caused by us, in every new products we 
produced in all sections of daily life. In Yachting 
Industry, while the sizes of the yachts which 
furnished with the hybrid technology is getting 
bigger, Its innovative features is improving with 
a dizziying momentum, day by day. Its diesel 
electric engines and battery banks, furnished 
with hybrid propulsion system, through that 
has the advance technique, for the vibration 
and sound, makes your cruising experience 
uniquely comfortable. That makes It through 
Its high capacity lithium polymer battery bank, 
on power with switched-off generators, and no 
emissions for 12 hours. The Yacht can capable 
of 10 knots on diesel-electric power alone with 
a silent, cruising range is 8.000nm, that either 
presents a luxury comfort zone,in living areas, 
with no compromise. LUMINOSITY is a 107.6 
meters long and 17 meters width yacht, with Its 
steel structure and aluminum superstructure, 
is one of the three FB272 Models launched 
by Italian BENETTI. Its exterior design is a 
collaboration between  Zaniz JAKUBOWSKI, 
Andrew LANGTON and Giorgio M. CASSETTA, 
whilw Its interiors are entirely the work of  
Zaniz JAKUBOWSKI. 5 floor decks Giga-Yacht 
is designed as a ‘villa on water’. Through the 
over 800 square meters of exterior glass 
wrapping around the main decks, while having 
a transparent connection with the nature, 
“Luminosity” transforms the beauty of every 
view, which change by second, into a part of 
life.
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Boat Show Tuzla Deniz Fuarı 
BOAT SHOW TUZLA MARINE FAIR

8 bin 337 km’lik kıyı çizgisiyle Avrupa 
kıtasının en şanslı deniz coğrafyasına 
sahip ülkemizde, tekne ve yat 
sektörünün beklediği Uluslararası Boat 
Show Tuzla Deniz Fuarı koronavirüs 
önlemleri alınarak kapılarını açacak. 9 
yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de de 
düzenlenecek olan Formula 1 yarışıyla 
aynı tarihlerde denizde başlayacak 
fuarda dünyanın en ünlü tekne ve yat 
markaları şov yapacak. Monaco ve 
Cannes gibi çok önemli iki fuarın iptal 
edilmesi Viaport Marina’daki fuarı ön 
plana çıkartıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nede-
niyle değişen turizm alışkanlıkları, maviliklerin 
tekne ve yat ile keşfini gözde haline getirmiş-
ti. 8 aylık süreçte yüzde 12’nin üzerinde artan 
yerli tekne üretimi, küresel pandemiye ragmen 
sektör, yükseliş gösteren ender sektörlerden 
biri olmuştu. Türkiye’nin açık havada ve de-
nizde düzenlenen en büyük tekne fuarı olan 
Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı 7-15 
Kasım tarihleri arasında yapılacak. Küresel 
pandemi nedeniyle uluslararası sağlık kuruluş-
larının denetiminde Viaport Marina’da üst dü-
zey güvenlik önlemleri alınarak gerçekleşecek 
fuarda, 2021 yılının en özel tekne tasarımları, 
2020’nin son avantajları, ödüllü tasarımlar ve 
dünya markalarının öne çıkan modelleri sergi-
lenecek. Bu yılki fuara Ortadoğu, Türki Cumhu-
riyetler, Ukrayna ve Rusya gibi yakın coğrafya-
ların yanı sıra deniz turizminin gelişmiş olduğu 
Avrupa’dan büyük ilgi olduğu öğrenildi. Tekne 
üreticilerinin, Kasım’a kadar Rusya uçuşlarının 
açılmasını ve Avrupa’nın riskli seyahat ülkeleri 
listesinden Türkiye’nin çıkarılmasını bekledik-
lerini söyleyen Uluslararası Boat Show Tuzla 
Fuarlar Müdürü Emel Yılmaz, fuarın Türk deniz 
sektörünün tanıtılması için önemli rol oynadığı-
nı belirtti. Yılmaz, “Pandemi sosyal yaşantılar-
da büyük değişiklikler yaptı. İzole yaşam tarzı 
uzunca bir süre hayatımızın bir parçası olacak. 

In our country, which has the luckiest 
marine geography of the European 
continent with 8 thousand 337 km 
of coastline, the ‘International Boat 
Show Tuzla Sea Fair’, which the 
boat and yacht industry awaits, will 
open its doors by taking coronavirus 
measures. The world’s most famous 
boat and yacht brands will perform at 
the fair, which will start at sea on the 
same dates as the ‘Formula 1 Race’ 
which will organise again, after 9 
years, in Turkey also. The cancellation 
of two very important fairs such as 
Monaco and Cannes, puts the fair in 
Viaport Marina to the fore.

The changing tourism habits, due to the 
coronavirus affecting the world, made the 
exploration of the blues by boat and yacht 
popular. With domestic boat production 
increasing by more than 12 percent in the 
8-month period, the sector became one of the 
rare sectors that showed an increase despite the 
global pandemic. Turkey’s largest boat show in 
the open air and the sea organized ‘International 
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Bu süreç tekne sektörünü olumlu yönde etki-
ledi. Yat siparişlerinde aile tipi dediğimiz 12-25 
metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok 
hızlı bir artış var. Fuarımıza katılan firmalar da 
yüzde 25 oranında satış artışı bekliyor. 07-15 
Kasım tarihleri arasında 200’ün üzerinde yerli 
ve yabancı teknenin sergileneceği fuar alanı, 
Viaport Marina’nın güven ve hijyen kurallarına 
göre düzenlenecek. Marina içindeki alışveriş 
merkezi, Tema Park, Aslan Park gibi eğlence 
merkezleri çeşitlilik sunacak” dedi.

Monaco ve Cannes Fuarları İptal Edildi

Emel Yılmaz, “Avrupa’da salgının çok daha hızlı 
ilerlemesi ve kontrol altında tutulamaması ne-
deniyle dünyanın en önemli tekne fuarlarından 
Cannes ve Monaco fuarları iptal edildi. Bu fu-
arların iptal edilmesiyle, daha önemli hale ge-
len Boat Show Tuzla, yatçılık sektörünün en 
önemli buluşması olarak ön plana çıkıyor” diye 
konuştu. Ve ayrıca Fuarda yüzen ev gibi ge-
niş kullanım alanı olan katamaranların yine ilk 
tercihler arasında olacağı, Fuarın, 9 yıl aradan 
sonra tekrar Türkiye’de de düzenlenecek olan 
Formula 1 ile aynı günlerde gerçekleşeceği de 
öğrenildi.

Boat Show in Tuzla Naval Exhibition’ will be 
held between 7-15 November 2020 dates. The 
most special boat designs of 2021, the latest 
advantages of 2020, award-winning designs 
and prominent models of world brands will 
be exhibited at the fair, which will take place 
under the supervision of international health 
organizations due to the global pandemic, by 
taking high-level health security measures 
at ‘Viaport Marina’. It was learned that this 
year’s fair attracted great interest from nearby 
geographies such as the Middle East, Turkic 
Republics, Ukraine and Russia, as well as 
from Europe, where sea tourism is developed. 
International Boat Show in Tuzla Trade Manager 
Emel Yilmaz said: ‘Boat manufacturers, expect 
that, until the releasing dates of the Fair, in 
November, Turkey-Russia flights will be open; 
and Europe will remove Turkey from the risky 
countries list, for travelers. The Fair, play an 
important role for the promotion of Turkish 
Maritime Sector. The pandemic has made great 
changes in social lives. Isolated lifestyle will be 
a part of our lives for a long time. This process 
has positively efected the boat industry. There 
is an increasing very rapidly in the order 
negotiations of 12-25 meter boats, which we 
call family type in yacht orders. The companies 
participating in our fair also expect a 25 percent 
increase in sales. The fair area, where more 
than 200 domestic and foreign boats will be 
exhibited between 07-15 November, will offer 
diversity with entertainment centers such as 
the shopping center in the Marina, ‘Theme 
Park’ and ‘Aslan Park’ .”

‘Monaco’ and ‘Cannes’ Fairs are 
Canceled
Emel Yılmaz said “Cannes and Monaco fairs, 
one of the most important boat fairs in the 
world, were canceled because the epidemic, 
progressed much faster in Europe and 
could not be kept under control. ‘Boat Show 
Tuzla’, which became more important with 
the cancellation of these fairs, stands out as 
the most important meeting of the yachting 
industry.” In addition, It was learned that, in 
the Fair catamarans be among the first choices, 
with Its large living spaces as floating homes. 
And It is either remarkable that, the Fair will be 
organised during the same days with ‘Formula 
1 Racing’ that would realise in Turkey again, 
after 9 years.




