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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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“ Berbat fikir.”
–  1973’te emniyet kemeri yasasına 

yönelik yapılan yorum.

“ Berbat fikir.”
–  2020 yılında hız limiti kararına  

yapılan yorum.

Dünyayı değiştiren fikirler genelde en çok tartışılanlardır.  
Bu nedenle tüm otomobillerimize hız limiti getirip,  
araç içi kameralar yerleştireceğiz. Herkesin güvenliği için.

İÇİNDEKİLER

10 Yatlara Retro Modelinin Yansıması
 Reflection Of The Retro Model On Yachts 

26 Nauta Marin Denizcilik, Kaliteli Üretimleriyle    
 Tercih Nedeni Oluyor
 Nauta Marin Is Preferred With Its Quality    
 Productions

30 Northstar’ın 8 Metrelik Yeni RIB Modelleri
 Northstar’s 8-Meter New RIB Models

40 Yılın Yelkenli Yatı
 Sailing Yacht Of The Year

Merhabalar,

Yacht Life&Travel dergimizin aralık sayısı ile karşınızdayız. 2020 
senesi tüm dünyamız açısından covid-19 ile anılan bir yıl oldu. 
Korona virüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Korona virüsünün 
bulaş riskinin en az olduğu hatta yer yer sıfırlanabildiği lokas-
yonların başında denizlerimiz geliyor. Durum böyle olunca yat 
ve tekne tutkunları bu sürecin önemli bir bölümünü evleri yerine 
teknelerinde ve yatlarında geçirmeye başladı. Yacht Life & Tra-
vel dergisi olarak bu konuyu muhtelif zamanlarda konunun uz-
manlarıyla konuştuk. Bu sayımızda yine birbirinden önemli konu 
ve konuklarımız var. Yeni ürünler, son gelişmeler, en son çıkan 
teknolojik haberler gibi konular aralık sayımızda yer alan başlı-
ca konular arasında geliyor. Kasım ayında gerçekleşen Viaport 
fuarı sektörümüzü buluşturan, sektörümüzü bir araya getiren 
önemli bir açık hava fuarı oldu. O fuarda da görebildiğimiz üzere 
Türkiye’nin dünya arenasında yat üretimi ve tasarımı konusun-
da birinci olma gibi bir şansı var. Ve yine yat ihracat rakamları 
da bunu doğrular türden. Umuyor ve diliyorum ki yat sektöründe 
tüm dünyaya ‘Made In Turkey’ etiketini vurabiliriz. Herkesin yeni 
senesini kutluyorum. 2021’in tüm dünyaya sağlık, barış ve esen-
lik getirmesini temenni ediyorum. Bir sonraki sayıda görüşünce-
ye kadar hoşçakalın…

Hello,
We are here with the December issue of our Yacht Life & Travel 
magazine. 2020 has been a year associated with covid-19 for 
our entire world. The corona virus has affected the whole world. 
Our seas are at the top of the locations where the risk of trans-
mission of the corona virus is minimal, and even can be reset in 
places. As such, yacht and boat enthusiasts started to spend a 
significant part of this process on their boats and yachts inste-
ad of their homes. As Yacht Life & Travel magazine, we talked 
about this issue with experts on the subject from time to time. In 
this issue, we have important topics and guests again. Topics 
such as new products, latest developments, and the latest te-
chnological news are among the main topics in our range. The 
Viaport fair, which took place in November, was an important 
open air fair that brought our sector together and brought our se-
ctor together. One of Turkey in the world arena yacht production 
and design as we can see in the exhibition have the chance to 
be first. And again, yacht export figures confirm this. I hope and 
wish that we can hit the “Made in Turkey” label to the whole wor-
ld in the yacht industry. I congratulate everyone on the new year. 
I hope 2021 brings health, peace and well-being to the whole 
world. Goodbye until we see you in the next issue...

Ahmet Doğan
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PANDEMİ’YLE BİRLİKTE ŞİRKETLERİN
“FİLO DANIŞMANLIĞI”NA İLGİSİ ARTTI

WITH THE PANDEMIC, COMPANIES’ INTEREST IN 
‘FLEET CONSULTING’ HAS INCREASED

Türkiye’nin ilk filo 
yönetim danışmanlığı 
şirketi Filo Broker’ın 
yöneticileri Okşan 
Öztürk ve Oytun Gül 
Malkoç pandemi 
sonrası değişen filo 
ihtiyaçlarını anlattı.

Turkey’s first 
fleet management 
consulting company 
Fleet Brokarage’s  
managers  Okşan 
Öztürk and Oytun 
Gül Malkoç are told 
about changing fleet 
requirements after 
pandemic.

“
“

Pandemi sonrası şirketlerin ana odaklarının başında 
tasarruf geliyor. Şirketler pandemi öncesi sorgulamaya 
gerek duymadıkları alışkanlık ve harcama kalemlerine 
odaklanarak tasarruf edilebilecek alanları yeniden 
tanımlıyor. Filo giderleri de hiç şüphesiz bu gündem 
maddelerinin başında yer alıyor. Birçok şirket için 
personel maliyetlerinden sonraki en büyük gider kalemi 
olan şirket araçlarından nasıl tasarruf edilebileceği 
şirketlerin ana gündemlerinden biri. Yacht Life & Travel 
ekibi olarak 2014’ten beri Filo Danışmanlığı hizmetleri 
veren Filo Broker yöneticileri Okşan Öztürk ve Oytun 
Gül Malkoç ile pandemi sonrası filo danışmanlığına 
olan ilgiyi konuştuk.

Şirketlerin filolarından tasarruf etmelerini 
nasıl sağlıyorsunuz?

Tasarruf elbette çok önemli. Pandemi sonrası her şirket 
için tasarruf alanlarını geliştirmek en öncelikli konuların 
başında geliyor. Ancak biz en ucuza araç kiralaması 
yapılmasını değil ihtiyaçları doğru belirleyerek doğru 
alımın yapılmasını sağlıyoruz. Her firmaya özel çözüm 
planı hazırlıyoruz. Sadece alım aşamasında değil 
sonrasında da kira dışı giderleri düzenli kontrol ederek 
süreç boyunca tasarrufun devam etmesini sağlıyoruz.
 

After the pandemic, saving is the main focus of 
companies. Companies are redefining areas that 
can be saved by focusing on habits and spending 
items that they do not need to question before the 
pandemic. Fleet expenses are undoubtedly at the 
top of the agenda. One of the main agendas of 
companies is how to save on company vehicles, 
which is the biggest expense item after personnel 
costs for many companies. As Yacht Life & Travel 
team, we talked to Fleet Brokarage’s managers 
Okşan Öztürk and Oytun Gül Malkoç, who have 
been providing Fleet Consultancy services since 
2014, about their interest in fleet consultancy after 
the pandemic.

How do you help companies save on their 
fleets?

Savings are of course very important. Developing 
savings areas is one of the top priorities for every 
company after the pandemic. However, we do not 
ensure that the cheapest car is rented, but that 
the correct purchase is made by determining the 
needs correctly. We prepare a special solution 
plan for each company. We ensure that savings 
continue throughout the process by regularly 
controlling non-rent expenses not only during the 
purchase phase but also afterwards. Our goal is 
to create a sustainable fleet structure for each 
company tailored to its needs.

Fleet leasing is not like other purchasing items. 
There is an ongoing service purchase after the 
purchase decision is made. And during this time, 
additional costs are incurred. In other words, a 
vehicle you initially rented for 1 lira turns into an 
average 1.5 lira vehicle if the correct purchase 
is not made from the beginning and if it is not 
followed and managed throughout the process. 
For this reason, the savings we provide both today 

RAKAMLARLA FİLO BROKER
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Amacımız her şirket için onun ihtiyaçlarına özel, 
sürdürülebilir bir filo yapısı oluşturmak.

Filo kiralama diğer satın alma kalemleri gibi değil. Satın 
alma kararı verildikten sonra devam eden bir hizmet 
alımı söz konusu. Ve bu süre boyunca ek masraflar 
oluşuyor. Yani başlangıçta 1 liraya kiraladığınız bir 
araç, en baştan doğru satın alma yapılmadığı ve 
süreç boyunca takip edilerek yönetilmediği takdirde 
ortalama 1,5 liralık bir araca dönüşüyor. Bu nedenle 
bizim sağladığımız tasarruf hem bugün kısa vadede 
fark yaratırken hem de filo kiralama hizmeti boyunca 
da devam ediyor. 

Pandemi sonrası şirketlerin filo kiralamaya 
bakışı ne yönde değişti?  

Pandemi hepimizin hayatını birdenbire değiştirdi. 
Bu birdenbirelik hali bize “esnekliğin”, şartlara 
göre uyarlanabilen, dönüşebilen, güncellenebilen 
uzun vadeli (2-3 yıl) sözleşmelerin ne denli önemli 
olduğunu gösterdi. Diğer öne çıkan konulardan biri de 
analiz oldu. Herkesin dilindeki yeni normal kavramını 
aslında “işe yarayacak datanın toplanması ve akılcı 
şekilde yorumlanarak, aksiyon alınması” olarak basite 
indirgeyebiliriz. Bu değişimi gerçekleştirebilmek elbette 
ki birçok alanda bu kadar kolay olmayabilir. Ama bizim 
için bir filoyu datalar eşliğinde yönetmek ve daha verimli 
hale getirmek oldukça kolay. 2014’ten beri Türkiye’nin 
hem sektörlerinde hem de genel sıralamada en önde 

make a difference in the short term and continue 
throughout the fleet leasing service.

How has companies’ view of fleet leasing 
changed after the pandemic?

The pandemic suddenly changed our lives. This 
sudden state of affairs showed us how important 
“flexibility” is, and long-term (2-3 years) contracts 
that can be adapted, transformed and updated 
according to the circumstances. One of the 
other prominent issues was analysis. We can 
actually simplify the concept of the new normal in 
everyone’s language as “collecting data that will 
work and interpreting it rationally and taking action”. 
Of course, making this change is not that easy in 
many areas. But it is very easy for us to manage a 
fleet with data and to make it more efficient. both in 
Turkey since 2014 in both sectors we were already 
working with many of the leading companies in the 
overall standings. With the pandemic, we see that 
the interest in our counseling and the questions of 
what we can do is increasing.

Can it be said that you are building a bridge 
with fleet leasing companies?

We are an independent company from fleet rental 
companies. We are equidistant from all of them 
and we do not represent any of them. Our aim 
is to analyze the fleet correctly and to help them 
meet with suppliers who can meet their needs in 
the healthiest way possible. Thanks to our past 
experiences in fleet leasing companies, we know 
how to make pricing and opportunity areas on 
the other side of the table. We analyze the fleet 
needs of companies correctly and ensure that 
they provide the right vehicle from the fleet leasing 
companies under the most appropriate conditions. 
The current purchasing units of the companies are 
making hundreds of purchases, and as far as we 
can see they are quite busy. Fleet leasing requires 
special attention, time and expertise. We have an 
application called FiloCep that we developed to 
manage this process. It is an application that we 
designed to be a mobile solution to all problematic 
points of this process and is currently used with 
90 percent penetration in all of our customers. Our 
focus is on fleet rental. As such, it is possible for 
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gelen birçok şirketiyle zaten çalışıyorduk.  Pandemiyle 
birlikte danışmanlığımıza olan ilginin ve ne yapabiliriz 
sorularının arttığını görüyoruz.

Filo kiralama şirketleriyle bir köprü 
kuruyorsunuz denilebilir mi?

Biz filo kiralama şirketlerinden bağımsız bir şirketiz. 
Hepsine eşit mesafedeyiz ve herhangi birini temsil 
etmiyoruz. Amacımız filoyu doğru analiz edip 
ihtiyaçlarını en sağlıklı şekilde karşılayabilecekleri 
tedarikçilerle buluşmalarına yardımcı olmak.  Filo 
kiralama şirketlerindeki geçmiş deneyimlerimiz 
sayesinde masanın diğer tarafında fiyatlamaların 
nasıl yapıldığı, fırsat alanları gibi konuları biliyoruz. 
Şirketlerin filo konusundaki ihtiyaçlarını doğru analiz 
edip filo kiralama şirketlerinden doğru aracı, en uygun 
şartlarda temin etmelerini sağlıyoruz. Şirketlerin 
mevcut satın alma birimleri yüzlerce satın alma 
yapıyor ve gördü
ğümüz kadarıyla oldukça yoğunlar. Filo kiralama 
özel ilgi, zaman ve uzmanlık gerektiriyor.  Bizim bu 
süreci yönetmek için geliştirdiğimiz FiloCep adlı bir 
uygulamamız var. Bu sürecin tüm sorun çıkaran 
noktalarına mobil bir çözüm olması amacıyla 
tasarladığımız ve şu anda müşterilerimizin tamamında 
yüzde 90 penetrasyonla kullanılan bir uygulama. 
Bizim odağımız yalnızca filo kiralama. Böyle olunca 
da şirketlerin filolarıyla ilgili hedeflerine ulaşması 
mümkün oluyor. 

Filo Broker’ı yakın gelecek için ne bekliyor?

Bu kötü günlerin kısa sürede geride kalacağını 
varsayarak daha fazla sayıda filoya dokunmak 
istiyoruz. Biz sadece analiz ettiğimiz, teklif ve 
ihale süreçlerini yönettiğimiz ya da baştan sona 
tüm danışmanlık sürecini yönettiğimiz her filoyu 
daha verimli daha sürdürülebilir hale getirdik. Bu 
konuda müşterilerimizin bizim hakkımızdaki değerli 
yorumlarına her yerden ulaşılabilir. Şimdi internet 
sitemizde (www.filobroker.com) yeni bir içerik projesi 
yayınlıyoruz. Filo yönetimi konusunda merak edilen 
birçok soruya orada yanıt verdik. İlgilenenler birçok 
sorunun cevabını bu içeriklerde bulabilecek. Filomu 
nasıl daha verimli hale getirebilirim diye düşünen 
herkesle online bir toplantıyla bir araya gelmeye 
hazırız. Sanırız pandeminin tek iyi tarafı da bu online 
görüşmeler oldu. 

companies to reach their fleet targets.

What awaits Fleet Brokerage for the near 
future?

Assuming that these bad days will soon be over, we 
want to touch more fleets. We just made each fleet 
that we analyzed, managed the bidding and tender 
processes, or managed the entire consultancy 
process from start to finish, more efficient and more 
sustainable. Valuable comments of our customers 
about us on this subject can be accessed from 
anywhere. We are now publishing a new content 
project on our website (www.filobroker.com). We 
answered many questions about fleet management 
there. Those interested will find answers to many 
questions in these contents. We are ready to meet 
with anyone who is thinking about how to make 
my fleet more efficient in an online meeting. We 
think the only good side of the pandemic was these 
online conversations.

FLEET BROKERAGE IN NUMBERS
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Yatlara Retro Modelinin Yansıması: Codecasa ve 
Luca Dini İşbirliğiyle ‘Gentleman’s Yacht’ Konsepti
Reflection Of The Retro Model On Yachts: ‘Gentleman’s Yacht’ 

Concept With The Cooperation Of Codecasa And Luca Dini

Yatlarda moda kavramı olmazsa olmazların başında geliyor. 
Modanın içindeyse her zaman hit olan ‘retro’ stili yat tasarımcı-
larının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Codecasa’nın Luca 
Dini işbirliğiyle ortaya çıkardığı yeni motoryat konsepti, 1960’la-
rın vintage yatlarından esinlenilerek tasarlandı. 24 metre boyun-
daki konsept tasarım, tam anlamıyla bir aile teknesi.

İlham ürünü ‘Gentleman’s Yacht’ta geniş yaşam 
alanı

Tasarımcı Luca Dini, yeni konseptin saf bir ‘ilham ürünü’ oldu-
ğunu söylüyor: ‘’Bazı projeler yat sahipleri, bazıları tersaneler 
tarafından ortaya çıkarılır. Bu ise, tam anlamıyla içimizde doğan 
ilhamdan hayata geçirildi.’’ 4 kamaralı düzene sahip olan motor-
yatta, 6 kişilik misafir kapasitesi var. 3 misafir kamarası ile tekne 
sahibi, dümen evi ve mutfak ile özenli bir şekilde ayrılmış. Geniş 
yaşam alanıyla güneş güvertesi arasında ise, sürgülü cam kapı-
lar tercih edilmiş. İç mekanda kullanılan ahşap paneller, beyaz 
lake tavanlar ve çikolata deriler; klasik dış görünüm ile muhte-
şem bir kontrast ortaya koymuş. Dış tasarımdaki maun ve diğer 
ahşap paneller ve çelik bitişler, klasik profili vurgular nitelikte. 
Maksimum 25 knot sürate erişebilecek şekilde tasarlanan Gent-
leman’s Yacht, 20 knot seyir sürati sunacak. 9 knot süratle ise, 
2100 deniz mili mesafe katedebilecek.

The concept of fashion in yachts is one of the sine qua non. 
As for fashion, its ‘retro’ style, which has always been a hit, is 
among the indispensable yacht designers. The new motor yacht 
concept, created by Codecasa in cooperation with Luca Dini, 
was inspired by the vintage yachts of the 1960s. The 24-meter 
concept design is literally a family boat.

Spacious living space on the inspired product 
‘Gentleman’s Yacht’

Designer Luca Dini says that the new concept is a pure 
‘inspirational product’: “Some projects are created by yacht 
owners, some by shipyards. This is literally brought to life from 
the inspiration born inside us. ‘’ The motor yacht, which has a 
4-cabin layout, has a capacity of 6 guests. With 3 guest cabins, 
the boat owner is carefully separated by the helm house and 
kitchen. Sliding glass doors are preferred between the large 
living area and the sun deck. Wooden panels, white lacquered 
ceilings and chocolate leather used in the interior; It puts forward 
a magnificent contrast with the classic exterior. Mahogany and 
other wood panels and steel finishes in the exterior design 
highlight the classic profile. Gentleman’s Yacht, designed to 
reach a maximum speed of 25 knots, will offer a cruising speed 
of 20 knots. At a speed of 9 knots, it will be able to travel 2100 
nautical miles.
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ÇİNLİ ÜRETİCİ CHEOY 
LEE CL, YENİ CLB88 
MOTORYATINI TANITTI
CHINESE MANUFACTURER 
CHEOY LEE CL LAUNCHES 
NEW CLB88 MOTOR YACHT
Çinli üretici Cheoy Lee CL’nin tanıttığı yeni CLB88 mo-
toryat, sıradışı görünümü ve kullanım kolaylığı, elekt-
ronik donanımı ve tasarımı ile şimdiden konuşulmaya 
başlandı bile... Milanolu tasarımcı Jozeph Forakis işbir-
liğiyle ortaya çıkarılan model, geleneksel stilde tasar-
lanmış ve kompakt boyutlara sahip bir süperyat olarak 
tanıtılıyor. 4 kamaralı düzene sahip olan motoryatın 
konaklayabilir misafir sayısı, 8 kişi. Ana güvertesinde 
geniş yaşam alanı ve yemek bölümü bulunuyor. Açık 
mutfağı ve dümen evi, bu bölümlerden bir basamak 
seviye farkıyla ayrılıyor. Planning gövde yapısına sa-
hip bir motoryat olan CLB88, çift Cat 1600 beygrilik 
motorlara sahip. Şaftlı itiş sistemi sayesinde motoryat, 
25 knot sürate çıkabiliyor. Cheoy Lee’nin 10 yılı geçkin 
süre önce, sporty72 serisiyle birlikte ‘CL Yachts’ ola-
rak yeniden markalandırdığı fiber motoryat serisinin en 
yeni üyesi olan CLB88 27,1 metre boyunda.

The new CLB88 motor yacht, introduced by the Chine-
se manufacturer Cheoy Lee CL, is already being talked 
about with its extraordinary appearance and ease of 
use, electronic equipment and design ... The model, 
which was created in collaboration with Milanese de-
signer Jozeph Forakis, is introduced as a superyacht 
with a traditional style and compact dimensions… The 
motor yacht, which has a layout of 4 cabins, can ac-
commodate 8 people. There is a large living area and 
a dining area on the main deck. The open kitchen and 
helm house are separated from these sections by a le-
vel difference. The CLB88, a motor yacht with planning 
body structure, has dual Cat 1600 hp engines. Thanks 
to the shaft propulsion system, the motor yacht can re-
ach a speed of 25 knots. CLB88, the newest member 
of the fiber motor yacht series that Cheoy Lee rebran-
ded as “CL Yachts” with the sporty72 series over 10 
years ago, is 27.1 meters tall.

Boyu / Length : 27,1 m

Genişliği / Width: 6,86 m

Draft: 1,65 m

Ağırlığı / Weight: 79 ton

Yakıt kapasitesi / Fuel capacity: 11356 lt

Su kapasitesi / Water capacity: 1741 lt
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80 METRE BOYUNDAKİ HİBRİT ARTEFACT’IN 
PAYLAŞILAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇOK KONUŞULDU

THE NEW SHARED IMAGES OF THE 80 METERS TALL HYBRID 
ARTEFACT WERE TALKED A LOT

Hibrit araçlar hayatımızın her alanında yer alma-
ya devam ediyor. Yat ve tekne sektörü de hibrit 
alanına büyük ilgi gösteriyor.  Nobiskrug’un en 

son hibrit süperyatının yeni fotoğrafları paylaşıldı. 80 
metre boyundaki süperyat Artefact, bu yılın ilk bölü-
münde sahibine teslim edilmişti. Vizyoner ve ‘teknik’ 
bir kişilik olarak bahsedilen Artefact’ın sahibi, çiçeği 
burnunda süperyatını doğrudan Akdeniz’e, ardından 
Karayipler’e götürdü. Süperyatın St. Lucia’da çekilen 
fotoğrafları ise, süperyat dünyasında paylaşıldı. No-
biskrug, hibrit itiş sistemlerine sahip süperyat için 2,5 
yıl süren arge çalışmaları gerçekleştirmişti. Süperyat, 
tersanenin mühendislerinin dış tasarımda Gregory C. 
Marshall, iç tasarımda ise Reymond Langton’ın ça-
lışmalarıyla ortaya çıkarıldı. 4 kat güvertenin en üstü 
olan güneş güvertesinde, 23 metrekarelik güneş pa-

nelleri 6kW’lık ek enerji sağlıyor. Süperyat 2990 GT 
hacmiyle, 80 metre sınıfının en büyüğü olma özelliğini 
taşıyor. Hibrit itiş sistemleri ise aynı boyutlardaki sü-
peryatlara göre, yüzde 30’a varan yakıt ve emisyon 
tasarrufu ortaya koyuyor.

Hybrid vehicles continue to be in every aspect of 
our lives. The yacht and boat sector also shows 
great interest in the hybrid field. New photos of 

Nobiskrug’s latest hybrid superyacht have been sha-
red. The 80-meter superyacht Artefact was delivered 
to its owner in the first part of this year. The owner 
of Artefact, referred to as a visionary and ‘technical’ 
personality, took his fledgling superyacht directly to 
the Mediterranean and then to the Caribbean. Super-
yacht St. Photos taken on Lucia were shared in the 
superyacht world. Nobiskrug had conducted R&D for 
2.5 years for the superyacht with hybrid propulsion 
systems. The superyacht was created by the ship-
yard’s engineers with the work of Gregory C. Marshall 
in exterior design and Reymond Langton in interior 
design. On the sun deck, which is the top of the 4-floor 
deck, 23 square meters of solar panels provide 6kW 
of additional energy. The superyacht, with its 2990 GT 
volume, is the largest in its 80 meter class. Hybrid 
propulsion systems, on the other hand, provide fuel 
and emission savings of up to 30 percent compared 
to superyachts of the same size.

Alüminyumdan İnşa Edilen İkinci Van der Valk 
BeachClub 660, 30 Knot Üzerine Çıkabiliyor

Second Van der Valk BeachClub 660, 
Built of Aluminum, Can Reach Over 30 Knots

Yat ve tekneler gün geçtikçe farklı yenilikleri bünye-
lerine alıyor. Renk, biçim ve tasarım kadr kullanılan 
malzemeler de her geçen gün önem kazanıyor. İşte 
buna en iyi örneklerden biri de İkinci Van der Valk Be-
achClub 660… Hollandalı tersane Van der Valk, ikin-
ci Beach Club 660 motoryatını açıkladı. 20 metrelik 
serinin ikinci motoryatının mühendisliğini, Ginton Na-
val Architects gerçekleştirdi. İç ve dış tasarımını ise, 
Cor D Rover tamamladı. Tamamen alüminyumdan 
inşa edilen motoryat, alıcının talepleri doğrultusunda 
hayli kişiselleştirilebiliyor. En temel örneklerden biri, 
ilk gövde ile yeni açıklanan bu ikinci gövdenin misa-
fir kamaralarındaki alan farkı. Geniş bir plaj kulübü 
alanı sunan BeachClub 660’ın diğer açık alanları, gü-
neş güvertesi ve başüstü güvertesi. Ana güvertedeki 
salon haricinde, alt güvertede ikinci salon ve misafir 
kamaraları yer alıyor. İç mekanda beyaz meşeler ve 
parlak siyah yüzeyler, dekoratif unsurlar olarak kar-
şımıza çıkıyor. Motoryat, çift Volvo Penta IPS 1050 
motorları sayesinde 30 knot üzerine çıkabiliyor. Se-
rinin ilk ürünü olan BeachClub 660’ın, ilk gövdesinin 
Waalwijk tesislerinde tamamlanarak, önümüzdeki yaz 
sahibine teslim edileceği öğrenildi. 

Yachts and boats take on different innovations day by 
day. The materials used in color, form and design are 
also gaining importance every day. Here is one of the 
best examples of this. Second Van der Valk Beach 
Club 660… Dutch shipyard Van der Valk announced 
the second Beach Club 660 motor yacht. Ginton Na-
val Architects engineered the second motor yacht of 
the 20-meter series. Cor D Rover completed its in-
terior and exterior design. The motor yacht, which is 
completely made of aluminum, can be highly custo-
mized according to the buyer’s demands. One of the 
most basic examples is the space difference between 
the first hull and the newly announced second hull in 
the guest cabins. Offering a large beach club area, 
BeachClub 660’s other open areas are its sun deck 

and overhead deck. Apart from the hall on the main 
deck, there are a second lounge and guest cabins 
on the lower deck. White oak and shiny black surfa-
ces appear as decorative elements in the interior. The 
motor yacht can go over 30 knots thanks to its twin 
Volvo Penta IPS 1050 engines. It was learned that 
the first body of the BeachClub 660, the first product 
of the series, will be completed in Waalwijk facilities 
and delivered to its owner next summer.



16

YAT / YACHT

Mills Design ve MAT’ın İşbirliğiyle Ortaya Çıkan 
Yeni MAT 1340, IRC Yarışlarda Bir Adım Önde

New MAT 1340, Created With The Collaboration Of Mills 
Design and MAT, İs One Step Ahead İn Irc Races

IRC yarışlarında bir adım önde olmak için Mills 
Design ve MAT, önemli bir işbirliğine imza attı. 
44 feetlik bir IRC yelkenlisi olan yeni MAT 1340, 
adından söz ettirmeyi başarmış durumda. Mills 
Design ve MAT’ın işbirliğiyle ortaya çıkarılan yeni 
MAT 1340, 44 feet’lik bir IRC yelkenli. Kapsamlı 
Ar-Ge çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılan yeni 
MAT 1340, çok daha süratli düzeltilmiş zamanlar 
sağlayacak bir yarış/gezi sınıfı yelkenli olarak 
karşımızda. Orta-hafif deplasman, fin tipi salma, 
orta ölçekte yelken alanı ve çift pala opsiyonuyla, 
IRC yarışlarda her zaman bir adım önde olacak. 
Tüm bu özellikleri sayesinde koy içi yarışlar kadar, 
uzun soluklu coğrafi yarışlarda da daha az ekip 
ihtiyacıyla tercih sebebi olacak bir model. Mills 
Design’ın MAT Yachts ile 14 yılı aşkın süredir 
birlikteliğinin en yeni ürünü olan 1340, başarılı 
birlikteliğin yüksek performans, efektif gider ve 
IRC yarış başarısı odağından ödün vermeyen bir 
model. MAT Yachts, yeni 1340 modelinde tekne 
sahibinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
opsiyonlar sunuyor. Tüm donanım opsiyonları 
kusursuz bir inshore yarışçısından, eksiksiz bir 
offshore yatına dönüşebilecek özellikleri kapsıyor.

Mills Design and MAT signed an important 
collaboration to stay one step ahead in IRC races. 
The new MAT 1340, a 44-foot IRC sailboat, has 
managed to make a name for itself. The new 
MAT 1340, a 44-foot IRC sailboat, created in 
collaboration with Mills Design and MAT. The new 
MAT 1340, which has been created as a result of 
extensive R&D studies, is a race / cruise class 
sailboat that will provide much faster corrected 
times. With its medium-light displacement, fin type 
keel, medium-scale sail area and double blade 
option, IRC will always be one step ahead in races. 
Thanks to all these features, it is a model that will be 
preferred in long-term geographical races as well 
as in-bay races with less team needs. The newest 
product of Mills Design’s collaboration with MAT 
Yachts for over 14 years, the 1340 is a model that 
does not compromise the focus of the successful 
partnership’s high performance, effective cost and 
IRC racing success. MAT Yachts offers options to 
meet all the needs of the boat owner in the new 
1340 model. All equipment options include features 
that can transform from the perfect inshore racer 
to a complete offshore yacht.
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Prestige Yachts’ın 21 Metrelik Yeni X70 
Motoryat Modeline Garroni İmzası

Güncel Avrupa Trendini Yansıtan Summit 54 
Motoryat, Amerikalı Bir Görünüm Sunuyor

Garroni’s Signature On Prestige Yachts
 New 21-Meter X70 Motor Yacht

Reflecting the current European trend, 
Summit 54 Motoryacht offers an American look

Prestige Yachts, 21 metrelik yeni X70 motoryat mo-
delini tanıttı. Yenilikçi ve fark yaratan geniş gövdesiyle 
dikkat çeken motoryat, Garroni tarafından tasarlandı. 
Prestige’in tüm serisinde imzası olan ünlü tasarımcı, 
X70 modelinde daha farklı bir çizgi ortaya koydu.  Sı-
nıfının en geniş kıç güvertesine sahip olan X70 motor-
yatın, master kamarasının pozisyonu da hayli radikal. 
Ana güverteyle alt güverte arasında ara bir seviyede 
konumlandırılan master kamara, iç mekandaki en dik-
kat çeken tasarım unsuru. Prestige Yachts, alt güver-
tede 3 veya 4 kamaralı düzen seçenekleri sunuyor. 
Yemek bölümü de alıcının isteğine göre, iç tarafta san-
cakta veya dışarıda yer alabiliyor. Boyuna göre olduk-
ça geniş bir motoryat olan Prestige X70’in sunduğu bu 
fazladan alan, kıç güverteyi daha da genişletmek için 
kullanılmış. Çift 900’er beygir güç üretebilen Volvo mo-
torun yanı sıra, 1000’er beygirlik IPS kuyruk motorları 
da yine seçenekler arasında.

Prestige Yachts introduced the new 21-meter X70 mo-
tor yacht model. The motor yacht, which attracts atten-
tion with its innovative and distinctive wide body, was 
designed by Garroni. The famous designer, who has 
his signature in Prestige’s entire series, put forward a 
different line in the X70 model. Having the largest aft 
deck in its class, the X70 motor yacht has a very ra-
dical position of the master cabin. Positioned at an in-
termediate level between the main deck and the lower 
deck, the master cabin is the most striking design ele-
ment in the interior. Prestige Yachts offers 3 or 4 cabin 
layout options on the lower deck. The dining area can 
also be located inside the starboard or outside, depen-
ding on the buyer’s request. This extra space offered 
by the Prestige X70, which is a very large motor yacht 
for its length, was used to further expand the aft deck. 
In addition to the Volvo engine that can produce doub-
le 900 horsepower, 1000 horsepower IPS tail engines 
are also among the options.

Teknik özellikleri / Technical specifications:
Boyu / Length: 21,83 m
Genişliği / Width: 5,34 m

Su kesimi / Water cut: 1,7 m
Ağırlığı / Weight: 33400 kilogram

Su kapasitesi / Water capacity: 760 lt
Yakıt kapasitesi / Fuel capacity: 4000 lt

Motoryatlardaki işbirlikleri sektörde yenilikleri de 
beraberinde getiriyor. Dünya motoryat segmentinde 
hem Avrupa trendine sahip olmak hem de Amerikan bir 
görünüm yansıtmak kelimenin tam anlamıyla varolmanın 
dayanılmaz hafifliği adeta… Taiwan menşeili Kadey-
Krogen, yeni Summit 54’ü Fort Ladurdale’de tanıtacak. 
25 yıldır Asia Harbor Yachts’ın, Taiwan’da inşa edilen 
Kadey-Krogen trawler explorer’larının alışılageldik 
çizgisinin dışında bir model olan Summit 54, markanın 
planning motoryat piyasasına giriş yaptığı ilk model. 
Michael Peters tarafından tasarlanan Summit 54 
Motoryat’ın iç mekanları, Espinosa tarafından tasarlandı. 
Konforlu bir flybridge model olan Summit 54, güncel 
Avrupa trendini yansıtan, Amerikalı görünüm sunan 
bir motoryat. 3 adet çift kişilik kamaraya sahip olan 
motoryatın master kamarası, gövdenin tüm genişliğinden 
faydalanıyor. Baş altında VIP süit ve sancak tarafta 
ikiz yataklı kamara yer alıyor. Seviye farkı ile alanların 
bölündüğü ana güvertede ise, L-şeklinde mutfak sancak 
kıç tarafta konumlandırılmış. Geniş dış mekanların 
ötesinde yine geniş biçimde tasarlanmış yan güverteler, 
misafirlere daha büyük bir motoryat hissi uyandırıyor. Çift 
Cumins 550 beygir motorlarla donatılan yeni Summit 54; 
25 knot üzeri süratlere erişebiliyor. 

Collaborations in motor yachts bring along innovations 
in the sector. In the world motor yacht segment, both 
having a European trend and reflecting an American 
appearance are almost the unbearable lightness of 
existence… Taiwan origin Kadey-Krogen will introduce 
the new Summit 54 in Fort Ladurdale. Summit 54, which 
is a model out of the usual line of Asia Harbor Yachts 
built in Taiwan, Kadey-Krogen trawler explorers, is the 
first model that the brand entered the planning motor 
yacht market. The interiors of the Summit 54 Motoryacht, 
designed by Michael Peters, were designed by Espinosa. 
Summit 54, a comfortable flybridge model, is a motor 
yacht that reflects the current European trend and offers 
an American look. The master cabin of the motor yacht, 
which has 3 double cabins, benefits from the full width 
of the hull. There is a VIP suite under the head and a 
twin bedded cabin on the starboard side. On the main 
deck where the spaces are divided with the difference in 
level, the L-shaped kitchen is positioned on the starboard 
stern. Beyond the wide exteriors, the side decks, which 
are also widely designed, give the guests the feeling of 
a larger motor yacht. Equipped with twin Cumins 550 hp 
engines, the new Summit 54; It can reach speeds above 
25 knots.

Teknik Detayları / Technical Details:
Boyu / Length: 17,83 m
Genişliği / Width: 4,6 m

Ağırlığı / Weight: 25.129 kg
Su kesimi / Water cut: 1,09 m

Su kapasitesi / Water capacity: 814 lt
Yakıt kapasitesi / Fuel capacity: 2.839 lt
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Ar-Ge çalışmalarıyla tanıdığımız Feretti, inovatif ve çö-
züm odaklı ürünleriyle dünya arenasında konuşulmaya 
devam ediyor. Firma, ar-ge’ye yaptığı yatırımın karşılığı-
nı da almışa benziyor. Zira Feretti; yenilik, esneklik ve 
‘ilk’lerle anılır durumda olmayı başardı. Feretti, 2020 ya-
zının sonunda yeni 500 modelini tanıtmıştı. Tasarımını 
Filippo Salvetti’nin yaptığı yeni Ferretti 500, kendisinin 
imzaladığı üçüncü Ferretti tasarımı…

Safkan bir Feretti

Ferretti 500’de birbirinden önemli özellikler de var. Tasa-
rımsal özelliklerden harika bir oluşum ve performans or-
taya çıkaran Feretti, bundan sonraki modelleriyle de çok 
konuşulacağa benziyor. Tüm çizgileriyle safkan bir Fer-
retti olan yeni 500 tasarımı, düşük profilli bir flybridge gü-
verteye sahip. 3 kamaralı düzeninde 6 kişilik konaklama 
imkanı sağlayan motoryatın master kamarası, gövdenin 
merkezinde yer alıyor. Baş altında VIP kamara ve sancak 

tarafta ikiz yataklı bir misafir kamarası mevcut. Ferretti 
aynı zamanda, 2 kamaralı düzen seçeneğini de müşte-
rilerine sunuyor.  Motoryatın tüm sosyal yaşam alanları 
ana güvertede konumlanıyor. Ferretti’nin 2005 yılında 
630 modelinde kullanmaya başladığ,ı kıç tarafta konum-
lanan mutfak düzeni bu modelde de karşımıza çıkıyor.  
Motoryat, çift 550 beygirlik Cummins motorları sayesinde 
30 knot’ı aşan süratlere erişebiliyor.

Feretti, known for its R&D studies, continues to be spo-
ken in the world arena with its innovative and soluti-
on-oriented products. The firm seems to have received 
the return of its investment in R&D. Because Feretti; it 
has managed to be known for innovation, flexibility and 
“firsts”. Feretti introduced the new 500 model at the end 
of the summer of 2020. The new Ferretti 500, designed 
by Filippo Salvetti, is the third Ferretti design he signed.

A purebred Feretti

There are also important features in the Ferretti 500. 
Feretti, which has produced a great formation and per-
formance from its design features, seems to be talked 
about a lot with its next models. The new 500 design, a 
purebred Ferretti with all its lines, features a low profi-
le flybridge deck. The master cabin of the motor yacht, 
which provides accommodation for 6 people in 3-cabin 
layout, is located in the center of the hull. There is a VIP 
cabin under the head and a guest cabin with twin beds on 
the starboard side. Ferretti also offers its customers the 
2-cabin layout option. All social living areas of the motor 
yacht are located on the main deck. The kitchen layout 
located at the stern, which Ferretti started to use in the 
630 model in 2005, is also seen in this model. The motor 
yacht can reach speeds in excess of 30 knots thanks to 
its dual 550 horsepower Cummins engines.

Tüm Çizgileriyle Safkan 
Bir Ferretti Olan Yeni 500, 
Çift 550 Beygirlik Cummins 
Motorlarıyla Süratseverlere 
Göz Kırpıyor
The New 500, A Purebred 
Ferretti With All İts Lines, 
Winking At Speed Lovers With 
Dual 550 Hp Cummins Engines

Teknik Detayları / Technical Details:
Boyu / Length: 15,33 metre
Su hattı boyu / Waterline length: 13,8 metre
Genişliği / Width: 4,33 metre
Su kesimi / Waterline: 1,23 metre
Ağırlığı / Weight: 18500 kilogram
Yakıt kapasitesi / Fuel capacity: 1400 litre
Su kapasitesi / Water capacity: 600 litre

Sıra dışı tasarım, lüks, konfor ve performansın muhteşem uyumu... #Momenta45
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“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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AZIMUT YACHTS’TAN BİR BÜYÜK BAŞARI DAHA
AZIMUT YACHTS SCORES ANOTHER BIG SUCCESS

Amerika’dan ve 14 yeni mal sahibinden cesaret verici 
sinyaller!

61. FLIBS, Azimut Yachts’ın Amerika’daki pazar liderliğini bir 
kez daha teyit etti. Uluslararası sıhhi acil durumla bağlantılı 
karmaşık koşullara rağmen, marka, tekne fuarına (açılış gün-
lerinde aslında geçen yıl artmıştı) ve tam 14 birim için yeni 
sözleşmelerin sürmekte olan ziyaretçi katılımının tatmin edici 
olandan daha fazlasını bildirdi. Tersane, gösteriye yeni Ma-
gellano 25 Metri de dahil olmak üzere beş Koleksiyonu temsil 
eden 10 model alarak Amerika pazarına girdi. Azimut Benetti 
Amerika başkanı Federico Ferrante şunları söyledi: “Organi-
zatörlerin katılımcıların güvenliğini mümkün olan en iyi şekil-
de yöneteceğinden emindik ve bu gösterinin tekne endüstrisi 
ve buna güvenen herkes üzerindeki büyük etkisinin farkında-
yız. bu sektörde bu nedenle mevcut durumun yarattığı büyük 
belirsizliklere rağmen bu yılki FLIBS’ye katılmaya kararlıydık. 
Riskli olabilirdi, ancak şimdi doğru olduğunu kanıtladığımız 
içgüdülerimizi takip ettiğimiz için gurur duyuyoruz! “ Rakamlar 
inanılmaz derecede olumlu, ilk iki gündeki katılım rakamları, 
tipik olarak tekne fuarında en verimli olan 2019 yılına oranla 
% 12 arttı. Genel olarak, beş günlük etkinlik boyunca, göste-
rideki tüm modeller büyük ilgi gördü ve Azimut Yachts 12’si 
ABD pazarında ve 2’si Latin Amerika pazarında olmak üzere 
tam 14 birim için sözleşme yaptı. Bir diğer büyük başarı ise 
Azimut Yachts’ın Miami Sanat Müzesi’nde özel konuk müze 
direktörü Franklin Sirmans ve Miami’deki İtalyan Başkonso-
losu Cristiano Musillo ile birlikte düzenlediği ve yönetmen 
Gabriele Muccino’nun yer aldığı kısa film Open Your Eyes’ın 

projelendirildiği akşam etkinliği oldu. Yeni Magellano 25 Met-
ri’nin dünya çapındaki lansmanı için Azimut Yachts ile ortak-
laşa üretilen İtalyan güzelliğine ve sanatına saygı duruşunda 
bulunuyor. Etkinlik, İtalyan Tasarım Günü 2020 “Geleceği Ta-
sarlamak” kapsamına alındı. 

Encouraging signals from America and 14 new 
owners!

The 61st FLIBS once again confirmed Azimut Yachts’ market 
leadership in America. Despite the complicated circumstances 
connected to the international sanitary emergency, the brand 
reported more than satisfactory visitor attendance at the 
boat show (it was actually up on last year during the opening 
days) and new contracts underwayfor a full 14 units. The 
shipyard took 10 models representing five Collections to 
the show, including the new Magellano 25 Metri, making its 
debut on the American market. Federico Ferrante, president 
of Azimut|Benetti America, commented: “We were sure that 
the organisers would manage participants’ safety in the best 
way possible and we’re aware of the huge impact that this 
show has on the boat industry and everyone who depends 
on this sector, which is why we were determined to take part 
in this year’s FLIBS despite the huge uncertainties caused by 
the current situation. It could have been risky, but now we’re 
proud that we followed our instincts, which have proved to be 
right!” The numbers are incredibly positive, with attendance 
figures for the first two days, typically the most productive at 
the boat show, up 12% on 2019. Overall, across the five-day 

event, all the models on show attracted 
great interest and Azimut Yachts entered 
into contracts for a full 14 units, 12 in 
the US market and 2 in Latin America 
market. Another big success was the 
evening event organised by Azimut 
Yachts at the Pérez Art Museum Miami, 
with special guests museum director 
Franklin Sirmans and Italian General 
Consul in Miami Cristiano Musillo, during 
which Open Your Eyes was projected, 
the short film in which director Gabriele 
Muccino pays tribute to Italian beauty 
and art, produced in partnership with 
Azimut Yachts for the worldwide launch 
of the new Magellano 25 Metri. The 
event was included within the Italian 
Design Day 2020 “Designing the future. 
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NAUTA MARİN DENİZCİLİK, KALİTELİ 
ÜRETİMLERİYLE TERCİH NEDENİ 
OLUYOR
NAUTA MARIN IS PREFERRED WITH ITS 
QUALITY PRODUCTIONS

Nauta Marin Denizcilik 
Genel Müdürü Rasim 
Akçal, üretimde kaliteyi 
çalışma disiplininin başına 
koyduklarını söylüyor. 

Nauta Marin General 
Manager Rasim Akçal says 
that they put quality at 
the head of the working 
discipline in production.

Kaliteli ürünlerle adından söz ettiren Nauta Marin Denizcilik, 
ar-ge ve inovatif çalışmalarıyla da göz dolduruyor.

Nauta Marin Denizcilik’i tanıyabilir miyiz?

Nauta Marin Denizcilik, 1999 yılından bugüne kadar tecrübeli 
ekibi modern üretim tesisleri ve günümüzün en kabul gören 
imalat teknikleri ile birlikte RTM infuzyon, el yatırması gibi 
model, kalıp, karavan ve tekne üretimi yapan 1500 m2 kapalı, 
1000 m2 açık alanı olan 45 kişinin çalıştığı tekne ve karavan 
üretim merkezidir.

Ürünleriniz ve ürün çeşitliliğiniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Nauta Marin Denizcilik olarak ürün çeşitlerimiz Nauta 6.20 
modeli dıştan takma 50 HP ile 115 HP arasında motor 
seçeneği ile çok güzel bir günü birlik teknesidir. Dengeli, hızlı 
ve zamanı iyi kullanmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 
Nuata 6.80 içten takma ve dıştan takma olmak üzere Nauta 
markasının amiral gemisi özelliğine sahiptir. En çok sevilen, 
en çok tutulan ve satılan teknesidir. Arka platformu ile birlikte 
7.80’e çıkan çok dengeli, denizci, boyutlarına göre inanılmaz 
kullanım alanına sahip mini bir yat görünümündedir. Bunun 
dışında bir yıl sonra piyasaya çıkacak Nauta 8.80 projemiz 
mevcutta vardır. Orta sekmente uygun hitap edecektir. Son 
olarak da yeni başladığımız ama çok sevilen bir karavan 
projemiz var şuan için 7. Karavanımızı sahibine teslim ettik. 
4.15 boyunda 2.10 genişliğinde 750 KG altında içi ve dışı 
monoblok bir ürün oldu çok yakında kara yollarımızda fazlası 
ile göreceksiniz. 

Making a name for itself with quality products, Nauta Marin 
also impresses with its R & D and innovative studies.

Can we get to know Nauta Marin?

Nauta Marin, with its experienced team since 1999, with 
modern production facilities and today’s most accepted 
manufacturing techniques, produces models, molds, caravans 
and boats such as RTM infusion, hand lay-up, 1500 m2 closed, 
1000 m2 open area, with 45 people working and caravan 
production center.

Can you give information about your products and 
product range?

As Nauta Marin, our product range is the Nauta 6.20 model, 
a very beautiful day boat with an outboard engine option 
between 50 HP and 115 HP. It offers a great opportunity for 
those who want to be balanced, fast and use time well. Nuata 
6.80 is the flagship feature of the Nauta brand, both inboard 
and outboard. It is the most loved and best-selling boat. With 
its rear platform, it has the appearance of a very stable, sailor, 
mini yacht with an incredible usage area according to its 
dimensions. Apart from that, we have a Nauta 8.80 project, 
which will be released a year later. It will appeal to the middle 
segment. Finally, we have a recently started but very popular 
caravan project, and now we have delivered our 7th caravan to 
its owner. It has become a monoblock product, 4.15 in length, 
2.10 in width, under 750 KG, inside and outside, you will soon 
see more on our roads.

KALİTEDEN TAVİZ VERMİYORUZ

Tekne tasarımlarınızda neler ön plana çıkıyor?

Tekne tasarımlarımızda bir kere kesinlikle malzemenin kalitesi, 
ikinci olarak da kesinlikle geniş, ferah kullanım alanları, her bir 
alanı değerlendirmek, güvenli bir sürüş ve denizde geçen her 
zamanın kaliteli ve özel olması Nauta teknelerimizin olmazsa 
olmazıdır.

ÜRETİMDE DÜNYA İLE REKABET HALİNDEYİZ

Pandemi sürecinde işleriniz nasıl etkilendi? 

Ülkemizdeki tekne ve yat üretimi olarak son yıllarda gerçekten 
Avrupa ve dünya ile rekabet edebilecek seviyelere gelindi. Artık 
alışılagelmiş ve sıradan tasarımların dışında son dönemlerde 
çok farklı çizilen güzel tekneler yapılıyor. 2020 yılı herkes için 
sıkıntılı bir yıl oldu buna rağmen bir önceki yıldan % 60 daha 
fazla tekne satışı gerçekleştirdik. 

KESİNTİSİZ HİZMET

Rakiplerinizden hangi özellikler ile ayrılıyorsunuz?

Müşterilerimiz Nauta teknelerini tercih ettiklerinde aldıkları her 
bir tekne de maksimum kalite, denizci alt yapılı tekneler 7/24 
ulaşabilecekleri müşteri desteği satış sonrası bakım, kışlama 
hizmeti gibi birçok etken bizleri rakiplerimizden ayırıyor ve 
müşterimize katma değer sunuyoruz. Nauta Marin Denizcilik 
olarak bizim amacımız kaliteyi devamlı en üstte tutmak, deniz 
de yüzen her bir tekne kaptanlarımızın sorunsuz, kaliteli zaman 
geçirmesini sağlamak olacak.

WE DO NOT COMPROMISE ON QUALITY

What stands out in your boat designs?

In our boat designs, first of all, the quality of the material, 
secondly, the wide and spacious areas of use, the use of each 
area, a safe ride and the quality and special quality of every time 
spent at sea are indispensable for our Nauta boats.

WE ARE COMPETING WITH THE WORLD IN 
PRODUCTION

How were your business affected during the pandemic?

As the boat and yacht production in our country, we have 
reached levels that can really compete with Europe and the 
world in recent years. Apart from the usual and ordinary designs, 
beautiful boats that have recently been drawn very differently 
are being built. 2020 has been a troubled year for everyone, but 
we sold 60% more boats than the previous year.

UNINTERRUPTED SERVICE

Which features do you distinguish from your competitors?

When our customers prefer Nauta boats, many factors such 
as maximum quality in each boat they buy, boats with marine 
infrastructure, 24/7 customer support, after-sales maintenance, 
wintering service distinguish us from our competitors and offer 
our customers added value. As Nauta Marin, our aim will be to 
keep quality at the top and to ensure that each boat captains 
swimming in the sea have a trouble-free, quality time.
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TENDR YAT YAPIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Balçık Mah. Organize Cad. No: 23 Gebze / KOCAELİ

+90 532 069 42 13       info@tendryat.com        www.tendryat.com

Model: TendR 23 Kabin 
Tam Boy: 7.30 metre
Genişlik: 2.55 metre
Draft: 0.60 metre
Borda Yüksekliği: 1.25 metre
Ağırlık: 1.800 kg
Kişi SKişi Sayısı: 7
Katogorisi: C
Tavsiye Edilen Motor: 42-150 HP
Yüksek performanslı polyester iç ve dış gövde 
Güvenlik odacıkları sayesinde batmaz altyapı
Yüksek güvenlik

TEKNİK ÖZELLİKLER

BENETTI M / Y “METIS” ile 2020 DÜNYA 
SUPERYACHT ÖDÜLLERİNİ KAZANDI

BENETTI M/Y “METIS” WINS
 THE WORLD SUPERYACHT AWARDS 2020

Benetti’nin mega yatı “Metis”, 13 Kasım’da dü-
zenlenen benzersiz bir çevrimiçi tören orta-
mında, “1.000 ve 1.499 GT arasındaki Deplas-

man yatları” kategorisinde prestijli Dünya Süper Yat 
Ödülü’nü kazandı. Dünya Süper Yat Ödülleri jürisini 
oluşturan tecrübeli yat sahipleri, Benetti markasının 
temel değerleri olan İtalyan zarafetini ve mükemmel 
kalitesini “Metis” de takdir etti. Üç büyük kabuk kapı-
dan doğrudan denize açılan beach club dikkatlerini 
çeken bir diğer özellik oldu. Metis’in başarısı, yapının 
Benetti tarafından spekülasyon üzerine başlatıldığı 
düşünüldüğünde daha da etkileyici bir hal alıyor.  M 
/ Y “Metis”, akıcı hatlar ve yenilikçi detaylarla kaplan-
mış etkileyici hacimleriyle, belirgin bir şekilde çağdaş 
63 metrelik özel bir yat. Çelik gövde ve alüminyum 
üst yapı, altı güverte ve maksimum 11 metre kiriş su-
nuyor. Dokun ve git helikopter pisti, özel bir açık hava 
terasına sahip 160 metrekarelik ana daire ve geniş 
güverte alanları, yatın olağanüstü özelliklerinden sa-
dece birkaçı. 20 metrekarelik Fly Deck spor salonu, 
Yacht Moments’tan Kurt Lehman’ın özellikle gurur 
duyduğu, çünkü bu onun fikriydi ve jüriyi gerçekten 
etkileyen özelliklerden biri. İngiliz stüdyosu tarafından 
geliştirilen mimari, karbon fiber ve cilalı paslanmaz 
çelik dahil olmak üzere deri ekler ve malzemelerle 
ağartılmış meşe ağacının kapsamlı kullanımına sa-
hip.

In the unprecedented setting of an online ceremony, 
held on November 13, Benetti’s mega yacht “Metis” 
won the prestigious World Superyacht Award in the 
“Displacement yachts between 1,000 and 1,499 GT” 
category. The experienced yacht owners forming the 
World Superyacht Awards jury recognised in “Metis” 
the Italian elegance and excellent quality that are the 
core values of the Benetti brand.  The beach club, 
opening directly to the sea through three huge shell 
doors, was another feature that caught their attention.  
The success of Metis is furthermore impressive 
considering that the build was started on speculation 
by Benetti.  M/Y “Metis” is a distinctively contemporary 
63-meter custom yacht with impressive volumes clad 
in flowing lines and innovative details. The steel hull 
and aluminium superstructure offer six decks and 
a maximum beam of 11 meters. The touch-and-go 
helipad, the 160 square meters master apartment, 
with an exclusive outdoor terrace, and the extensive 
deck areas are just a few of the yacht’s outstanding 
features. The 20 sqm Fly Deck gym is the cherry-on-
the-pie that Kurt Lehman, from Yacht Moments, is 
particularly proud of, since it was his idea, and is one 
of the features that truly impressed the judges.  The 
architecture developed by the English studio features 
the extensive use of bleached oak with leather inserts 
and materials including carbon fibre and polished  
stainless steel.
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Northstar’ın 8 Metrelik Yeni RIB Modelleri:
 CORE 8 /GM 8 Gezi Botu ve İş Botu Olarak 

Çok Amaçlı Kullanılabiliyor
Northstar’s 8-Meter New RIB Models: 

CORE 8 / GM 8 Can Be Used As Multi-Purpose 
Recreational Boat And Work Boat

Northstar, Core 8 ve GM 8 ile Gezi modelleri ve Pro-
fesyonel serisini genişletti. Gezi modelleri ailesi içinde 
yardımcı iş botu olarak da görevlendirilebilen CORE 
serisi farklı konfigürasyonlara uygun altyapısı saye-
sinde Profesyonel İş Botu olarak ağır hizmetlere uy-
gun donatılabiliyor. Core 8, RS konsol ve güverteye 
dahil kıç oturma grubuna ilave 2 veya 4 Nova Bolster 
koltuk ile yapılandırılabilirken, süspansiyonlu koltuk-
lar ve T-top opsiyon olarak sunuluyor. 

Çok amaçlı görevlendirmeler

Northstar Profesyonel iş botları olarak tanımlanan 
G serisi, askeri ve özel kurumların talepleri doğrul-
tusunda marin sektöründe kendini kanıtlamış ekip-
manlar ile tasarlanarak çok amaçlı görevlendirmelere 
ve arama-kurtarma çalışmalarına gereken çözümleri 
sunuyor. Vakum infüzyon teknolojisi ile güçlendirilmiş 
gövde, geniş ve güvenilir güverte donanımları ve ağır 
hizmet (Hypalon) tüpler ile tüm 8 metrelik modelle-
rimiz en zor şartlarda bile en iyi hizmeti vermek için 
tasarlandı.

Northstar has expanded its recreational models 
and Professional lineup with Core 8 and GM 8. The 
CORE series, which can also be used as an auxiliary 
work boat within the family of travel models, can be 
equipped as a Professional Work Boat for heavy-
duty services thanks to its infrastructure suitable for 
different configurations. The Core 8 can be configured 
with 2 or 4 Nova Bolster seats in addition to the 
aft seats including the RS console and deck, while 
suspension seats and T-top are offered as options.

Multi-purpose assignments

The G series, defined as Northstar Professional work 
boots, is designed with equipment that has proven 
itself in the marine sector in line with the demands 
of military and private institutions, and offers the 
necessary solutions for multi-purpose assignments 
and search and rescue operations. All our 8-meter 
models are designed to provide the best service 
even under the most difficult conditions, with a body 
reinforced with vacuum infusion technology, wide and 
reliable deck equipment and heavy-duty (Hypalon) 
tubes.

Northstar'ın yüksek performanslı RIB serisindeki temsilcisi ION 12, yüksek hızın yanında 
mükemmel denizcilik özellikleri arayanlara uzun ve konforlu geziler sunma amacıyla 

tasarlandı. ION 12’nin basamaklı gövdeleri, ileri teknoloji ürunü kompozit malzemeler 
kullanılarak, mükemmel sağlamlık ve hafiflik sağlayan infüzyon yöntemiyle 

üretilmektedir. 

ION 12, ION 12, basamaklı gövdeler konusunda dünyanın önde gelen tasarımcılarından Adam 
Younger'ın bu sene tasarladığı Evo-2 gövde formu ve 3 yeni güverte seçeneği ile 

sahnede.
RIBTECH DENİZ ARAÇLARI ÜRETİMİ A.Ş.

Yazıbaşı Mah. 306 Sok. No:3/1 
35875 Torbalı/İzmir/Türkiye

www.northstarboats.com  I  info@ribtech.com
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Pandemide de Durmadı, 
Amerika’da En Çok Tercih Edilen Marka Oldu

It Did Not Stop In The Pandemic, 
It Became The Most Preferred Brand In America

Pandemi süreciyle beraber tekne ve 
yatlara olan taalep artıyor. Türkiye’nin 
küresel tekne üreticisi Sirena Marine; el 
işçiliği, yaratıcılığı ve kalitesi ile pandemi 
sürecinde de Avrupa’dan Amerika’ya 
birçok ülkede tekne severlerin tercihi 
olmaya devam ediyor. Yaşanan salgın 
ile birlikte en hijyenik ve korunaklı özel 
tatil imkanı yapabilme imkanı sunması 
sebebiyle tekne talebi her geçen 
gün artarken Sirena Marine, özellikle 
Amerika’da yeni dönemin en çok 
tercih edilen markalarından biri olarak 
Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.

With the pandemic process, the demand 
for boats and yachts is increasing. Turkey’s 
global Sirena Marine boat manufacturer; 
With its hand workmanship, creativity and 
quality, it continues to be the choice of 
boat lovers in many countries from Europe 
to America during the pandemic process. 
Epidemics with the most hygienic and 
sheltered private resort facilities demand 
the boat due to present the opportunity 
to make increased with each passing 
day Sirena Marine, especially as one of 
the most preferred brand for a new era 
in America continues to be the pride of 
Turkey.

Yaşanan salgın nedeniyle herkesin güvenli alan ih-
tiyacının artmasıyla birlikte tüm dünyada tekne ta-
lebinde önemli bir artış yaşanıyor. Bir evde aranan 
tüm imkanları teknede de görmek isteyen müşteriler; 
özellikle konfor ve işlevselliği bir arada sunan marka-
ları daha fazla tercih ediyor. Yaşanan bu gelişmeler; 
ana hatlarını koruyarak kişiye özel tekne tasarımı ya-
pabilen ve el işçiliğiyle tüm dünyada bir marka olan 
Sirena Marine teknelerine ilgiyi her geçen gün daha 
da artırıyor.

Orhangazi’de yüzde 100 Türk işçiliğiyle 
yüksek katma değer

Sirena Marine, ödüllü Euphoria ve Azuree yelkenlile-
riyle Sirena Yachts markası olmak üzere üç markasını 
da kendi know how’ıyla Bursa Orhangazi’deki tersa-
nesinde üretiyor. Şirket ürettiği tekneleri sadece yurt 
içinde satmakla kalmıyor, dünyanın dört bir yanına da 
ihraç ediyor. Kontrollü sosyal yaşam sürecinde tüm 
önlemlerini en üst seviyede tutarak üretimine aralık-
sız devam eden Sirena Marine, 800 kişinin çalıştığı 
Orhangazi’de 150 bin metrekare alandaki tesisinde, 
mobilya üretimi dahil her şeyi kendi bünyesinde çö-
zümlediği entegre bir ekosistem içinde üretim yapıyor. 
Bu yapısı sayesinde müşterilerine; geniş opsiyonlara 
sahip kaliteli tekneler sunuyor.

Sirena ile Amerika’da Türk işçiliği bir marka 
oldu

Yarattığı istihdam ve yüzde 100 yerli işçiliğiyle Türki-
ye’ye olan yatırımlarına devam eden Sirena Marine, 
kendi segmentindeki diğer üreticilerin sunmadığı kişi-
selleştirme özellikleriyle tüm dünyada fark yaratıyor. 
Özellikle pandemi döneminde çok daha fazla aranan 
kişiselleştirme özelliği, Sirena Marine’in lüks, perfor-
mans, konfor ve eğlenceyi birlikte sunan karakteri ile 
birleşince ortaya benzersiz bir başyapıt çıkıyor. Sun-
duğu özgün, yaratıcı ve kaliteli işçilikle son dönem-
de özellikle Amerika pazarında en çok tercih edilen 
tekne üreticilerinden biri olan Sirena Marine, Ame-
rika’da Türk işçiliğine duyulan istek ve beğeniyi bir 
Türk gururu haline getirmeye devam ediyor. Türkiye 
ekonomisinin hedeflediği yüksek katma değer üreten 
iş modeliyle Türkiye’den dünyaya açılan iyi bir örnek 
olarak herkese ilham veriyor.

With the increase in the need for safe space for 
everyone due to the epidemic, there is a significant 
increase in boat demand all over the world. Customers 
who want to see all the facilities sought in a house 
on the boat; it prefers brands that offer comfort and 
functionality together more. These developments are; 
Sirena Marine, which can make custom boat designs 
by preserving its main lines and which is a brand 
all over the world with its handcrafts, increases the 
interest in its boats day by day.

High added value with 100% Turkish 
workmanship in Orhangazi

Sirena Marine manufactures its award-winning 
Euphoria and Azuree sailboats and Sirena Yachts 
with its own know-how at its shipyard in Bursa 
Orhangazi. The company not only sells the boats 
it produces domestically, but also exports them to 
all over the world. Sirena Marine, which continues 
its production by keeping all its precautions at the 
highest level in the controlled social life process, 
produces in an integrated ecosystem where it solves 
everything including furniture production in its facility 
in Orhangazi, where 800 people work, on an area of 
150 thousand square meters. Thanks to this structure, 
its customers; It offers quality boats with a wide range 
of options.

Turkish craftsmanship has become a brand 
in America with Sirena

And 100 percent of the jobs created by indigenous 
labor continued its investments in Turkey Sirena 
Marine makes a difference all over the world with 
personalization features that other manufacturers 
offer in its segment. Especially in the pandemic period, 
the personalization feature that is much more sought 
after is combined with Sirena Marine’s character that 
offers luxury, performance, comfort and entertainment 
together, resulting in a unique masterpiece. Sirena 
Marine, which is one of the most preferred boat 
manufacturers especially in the American market, 
with its original, creative and quality workmanship, 
continues to turn the desire and appreciation of 
Turkish craftsmanship in America into a Turkish pride. 
By producing high value-added business model that 
targets the world from Turkey Turkey’s economy it is 
inspiring to everyone as a good example.
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EN İYİ YATÇILIK HAYATINI FOILER İLE YAŞAYIN
LIVE YOUR BEST ON BOARD YACHTING LIFE WITH FOILER

ENATA’nın benzersiz uçan yatı söz konusu 
olduğunda, hız ve denge gereksinimlerinizi 
zahmetsizce karşılayacağını zaten biliyorsu-
nuz, peki ya lüks yaşam tarzı ihtiyaçlarınız? 
FOILER’ın, denizde geçirdiğiniz her anı iyi-
leştirmek için birinci sınıf özelliklerle dolu üç 
sezgisel düzenine merhaba deyin.

Akıllı modüler platform tasarımı sayesinde, her dü-
zen, ENATA’nın son teknoloji ve mühendisliğinden 
bekleyeceğiniz aynı teknik yetenekleri ve ayrıca bir 
dizi pratik özelliği sunuyor, ancak farklı bir tasarım sti-
line sahip - aradığınız su deneyimi-. Büyük depolama 
kapasitesi, geri çekilebilir masalar, güverte altında bir 
tuvalet ve yerleşik bir buzdolabı düşünün. Ve sonra, 
elbette, kişisel hayalinizdeki istek listenizdeki her ku-
tuyu işaretleyen tamamen özel bir yatta her zaman 
her şeyi yapma seçeneğini…

When it comes to ENATA’s unique flying yacht, 
you already know it will effortlessly take care 
of your speed and stability requirements, but 
what about your luxury lifestyle needs on 
board? Say hello to FOILER’s three intuitive 
layouts that are packed with premium 
features to enhance every moment spent on 
board.

Thanks to the smart modular platform design, each 
layout offers the same technical capabilities you 
would expect from ENATA’s cutting-edge technology 
and engineering, as well as a host of practical 
features, but with a distinct design style that is suited 
to the kind of on-water experience you are searching 
for. Think great storage capacity, retractable tables, a 
WC below the deck and an on board fridge. And then, 
of course, there is always the option to go all-out on 
a fully custom yacht that checks every box on your 
personal dream wish list.
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ÜST DÜZEY BİR VİDEO VASITASIYLA, YENİ 40 
KNOTS MAZU 82 SUPERYACHT’A ADIM ATIN SOLD 4TH YACHT IN TANKOA’S 50-METRE SERIES

TANKOA’NIN 50 METRE SERİSİNDE 4. YAT SATILDI

STEP ONBOARD THE NEW 40-KNOTS 
MAZU 82 SUPERYACHT WITH AN EXCLUSIVE

 VIDEO WALKTHROUGH 
Bir hafif karbon kompozitten üretilmiş olan Mazu 
82, temiz bir profil, geniş güverteleri ve büyük 
gövde pencerelerini, olağanüstü performans, ve-
rimlilik ve kullanım ile birleştirir.

Ünlü Türk tasarımcı Tanju Özelgin, Mazu 82’nin iç 
mekan düzenini ve tasarımını yaptı. Tersane ile yakın 
işbirliği içinde çalışan Özelgin, sade bir zarafet hissi 
yaratmak için, cömert hacmi ve geniş gövde pencere-
lerini optimize etti, ince dokuları, yumuşak renkleri ve 
hem doğrudan hem de dolaylı ışığı bir araya getirdi. 
Sahibinin özel isteği üzerine Mazu, arka güverte tasa-
rımını, teraslı basamaklar dahil, yüzme platformuna 
inebilir şekilde değiştirdi. Bu basamaklar misafirlerin 
oturabileceği düzende işlev görebilir (hatta uzanacak 
kadar yeterli genişliktedirler) ve bu durumda da diğer 
konuklarla sohbet edebilirler. Yukay, “Çok fonksiyonlu 
tasarım, yat sahibi için çok önemliydi” diyor ve devam 
ediyor. “Aslında, açık ön güvertenin üç farklı kullanımı 
var: güneşlenme alanı, 12 kişilik yemek alanı ve bu 
alanı, bir açık hava sinemasına dönüştürmek için bir 
perde kurulabilir.”.

Built of a lightweight carbon composite, the Mazu 
82 combines a clean profile, expansive decks and 
large hull windows with the outstanding perfor-
mance, efficiency and handling. 

The celebrated Turkish designer Tanju Özelgin crea-
ted the interior layout and design of the Mazu 82. Wor-
king closely with the shipyard, Özelgin optimised the 
generous volume and large hull windows, combining 
subtle textures, muted colours, and both direct and 
indirect light to create a vibe of understated elegan-
ce. On special request of the owner, Mazu modified 
the aft deck design to include terraced steps leading 
down to the swim platform. These steps function as 
built-in furniture so guests can sit down (they are wide 
enough to even lie down) and still converse with other 
guests. “Multifunctional design was very important for 
the owner,” continues Yukay. “In fact, the open fore-
deck has three different uses: as a sunbathing area, 
a dining area for 12 people, and a screen can be set 
up to turn it into an open-air cinema.”

Tankoa, Vertige, Bintador ve Olokun’dan 
sonra tamamı alüminyum 50 metrelik 
serisinde dördüncü ünitenin satışını 

duyurmaktan mutluluk duyar. Kurguyla, var-
sayımlarla başlayan yapım, şu anda% 40’ın 
üzerinde tamamlandı ve 2021 sonunda teslim 
edilmesi planlanıyor.

Tankoa Satış Müdürü Giuseppe Mazza, “Tersane, 
herkes için çok zor bir yılda Olokun’dan sonra satılan 
ikinci yat olduğu için özellikle memnun” diyor. Ayrıca, 
MAN ve Siemens ile işbirliği içinde geliştirilen hibrit 
tahrikli, bu özelliklerde, ikinci 50 metrelik projemizdir 
ve 2022 Haziran ayında teslimata hazır olacak 50m 
serisindeki beşinci gövdenin spesifikasyonunun ya-
pımına halihazırda başlamış bulunmaktayız.” Yatın 
Sahibi, Francesco Paszkowski’nin zarif ve sade dış 
tasarımı, Tankoa’nın yapım kalitesi, ve MAN / Sie-
mens’in en son teknoloji ve özelliklere sahip yeni 
nesil hibrit tahrik sistemini kurma fırsatının birarada 
olmaları sayesinde, üst düzey konforun tadını çıkar-
mak için bu yatı Tankoa ile inşa etmeyi seçti. Tankoa 
CEO’su Vincenzo Poerio yakın zamanda, Cenova 
merkezli tersanenin üretim kapasitesini genişletmek 
istediğini ve teslimat sürelerini kısaltmak için spesi-
fikasyonları geliştirmeye devam etmeyi planladığını 
duyurdu.

Tankoa is pleased to announce the sale 
of the fourth unit in its all-aluminium 
50-metre series after Vertige, Bintador 

and Olokun. Started on speculation, the build 
is now over 40% complete and scheduled for 
delivery at the end of 2021.

“The shipyard is particularly satisfied as this is the 
second yacht sold after Olokun in what has been a 
very difficult year for everyone,” says Tankoa Sales 
Manager Giuseppe Mazza. “It is also our second 
50-metre project with hybrid propulsion, in this case 
developed in collaboration with MAN and Siemens, 
and we’ve already started construction on spec of 
a fifth hull in the 50m series that will be ready for 
delivery in June 2022.” The owner chose to build 
with Tankoa thanks to the combination of Francesco 
Paszkowski’s elegantly understated exterior design, 
Tankoa’s build quality and the opportunity to install 
the latest-generation hybrid propulsion system from 
MAN/Siemens to enjoy maximum comfort. Tankoa 
CEO Vincenzo Poerio recently announced the Genoa-
based shipyard is looking to expand its production 
capacity and fully intends continuing to build on spec 
to reduce delivery times.
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Gezi, sportif balıkçılık ve günlük kullanımlar için uygundur. 
Uzun gövdesi ve draft seviyesi sayesinde dalgalara dayanıklıdır.

Turkuaz, lacivert, bordo, kırmızı, sarı, turuncu, gri şeritli ve 
komple tek renk olmak üzere renk tercihi tamamen size bağlı.

Tekne, CE belgeli ve 2 yıl garantili olup Avrupa 
standartlarına uyumlu olarak imal edilmiştir. 

Aksesuarların hepsi 316 krom üründür ve paslanmaz.

www.isatektekne.com.trDeniz Sanayi Sitesi A Blok No:6 Ümraniye - İstanbul +90 216 634 3859

Fiber Tekne İmalatında 43.yıl

60 Sunreef Power Eco, tam bir kişisel-
leştirme özgürlüğü sunan çok yönlü, 
çevreye duyarlı bir motoryat. Bu lüks 
tekne, maksimum enerji verimliliği ve 
mükemmel performans elde etmek için 
en son yenilikçi teknolojilerle donatıl-
mış. Bu yat, mürettebatla veya müret-
tebatsız gezinmek için mükemmel bir 
seçim. Sunreef Yachts’ın 60 Sunreef 
Power Eco üzerindeki tescilli son tek-
noloji güneş enerjisi sistemi, gemide 
68,6m²’ye kadar yüzeyi kaplayarak 
güneş enerjisi üretimini 13kWp’ye 
çıkarıyor. Güneş panelleri, yatın her 
yerinde gövde kenarları, üst yapı ve 
eğimli alanlarla tam entegre. 60 Sunre-
ef Power Eco, sessiz ve titreşimsiz se-
yir için özel ultra hafif akü bankasından 
güç alan son teknoloji elektrik motorla-
rını kullanıyor. Rüzgar jeneratörleri ve 
çevreye duyarlı kaplama malzemeleri 
gibi çevre dostu özelliklere sahip 60 
Sunreef Power, 360 ° sürdürülebilir bir 
seyir deneyimi sunuyor. Sürdürülebi-

lirlik Girişimcisi, Formula 1 Şampiyo-
nu ve Sunreef Yachts Eco Elçisi Nico 
Rosberg şu açıklamalarda bulundu: 
‘’Dünyanın en seçkin lüks katamaran 
üreticisinin sürdürülebilir teknolojik 
yeniliğe olan bağlılığımı paylaştığını 
görmek harika ve bu gelişmeyi Sunre-
ef Yachts ile ileriye taşımaktan son de-
rece gurur duyuyorum. Lüks sektörde 
yeşil teknolojinin ve sürdürülebilir mal-
zemelerin tanıtılmasıyla tüm endüstri 
üzerinde bir hale etkisi yaratıyoruz ve 
en sofistike müşterilerin bile gelecekte-
ki taleplerini karşılamayı başarıyoruz. ‘’ 
60 Sunreef Power Eco, sonsuz düzen 
seçenekleri ve sonsuz dekor seçenek-
leri ile inanılmaz bir özelleştirme potan-
siyeli sunuyor. Dış yaşam alanlarında 
geniş bir üst geçit, tam kirişli bir pruva 
terası ve kıç kokpiti bulunuyor. World 
Yachts Trophies’de En İyi Güç Tahrikli 
Katamaran ödülüne layık görülen 60 
Sunreef Power konseptinde ayrıca bir 
garaj ve kıç platformu da bulunuyor.

Sunreef Yachts, 60 Sunreef Power Eco’yu Tanıttı
Sunreef Yachts Unveils 60 Sunreef Power Eco

Nico Rosberg Sustainability 
Entrepreneur, Formula 1 Champion and
Sunreef Yachts Eco Ambassador

The 60 Sunreef Power Eco is a versatile 
eco-responsible motoryacht offering 
complete freedom of customization. 
This luxury craft is equipped with the 
latest innovative technologies to achieve 
maximum energy efficiency and great 
performance. This yacht is a perfect 
choice for navigating with or without 
crew. Sunreef Yachts’ proprietary state-
of-art solar power system on the 60 
Sunreef Power Eco covers up to 68,6m² 
of surface on board, extending the solar 
energy generation to 13kWp. Solar 
panels are fully-integrated with hull sides, 
superstructure and curved areas all 
over the yacht. The 60 Sunreef Power 
Eco uses cutting-edge electric engines 
powered from the dedicated ultralight 
battery bank for silent and vibration-free 
cruising. With green features including 
wind generators and eco-responsible 
finishing materials, the 60 Sunreef 
Power offers a 360° sustainable cruising 

experience.
 
‘’It is great to see that the world’s most 
outstanding manufacturer of luxury 
catamarans shares my commitment to 
sustainable technological innovation 
and I am immensely proud to drive 
this development forward with Sunreef 
Yachts. It is through the introduction 
of green technology and sustainable 
materials in the 
luxury sector 
that we create a 
halo effect on the 
entire industry 
and manage to 
meet the future 
demands of 
even the most 
s o p h i s t i c a t e d 
customers.’’

The 60 Sunreef 

Power Eco offers an amazing potential 
for customization with endless layout 
options and an infinite choice of decors. 
The exterior living spaces feature a vast 
flybridge, a full-beam bow terrace and 
aft cockpit. Prized with the Best Power 
Driven Catamaran award at the World 
Yachts Trophies, the 60 Sunreef Power 
concept also incorporates a garage and 
aft platform.



40 41

YAT/ YACHTYAT / YACHT

YILIN YELKENLİ YATI
SAILING YACHT OF THE YEAR

“Bu, yelkenli süper yatların geleceğini etkilemesi ge-
reken bir gemi.”

Baltic 142 Canova, 13 Kasım Cuma günü, 2020 Dünya 
Süper Yat Ödülleri’nde, sadece kategorisini kazanmak-
la kalmayıp, aynı zamanda Yılın Yelkenli Yat’ı da seçil-
di. Ödül, TV ünlüsü Natasha Kaplinsky’nin ev sahipliğini 
yaptığı sanal bir etkinlik olan Boat International WSA tö-
reninde verildi. 13 kategoride ödül için yarışan 57 yatla 
Canova, dünyanın en iyi süper yatlarına karşı galip geldi. 
Bu olağanüstü başarı, Baltic Yachts tarafından şimdiye 
kadar piyasaya sürülen en gelişmiş, yüksek performanslı 
küresel seyir yatıyla sonuçlanan, çığır açan, sahip odaklı 
bir tasarım ve inşa projesinin kanıtı. WSA ödül beyanı 
şunları söyledi: “Canova, hızı artırma ve sürüş konforu-
nu iyileştirme konusundaki kanıtlanmış yeteneği, daha 
fazla tekne sahibini büyük yelkenli tekneler inşa etmeye 
ikna edebilen Dinamik Denge Sistemleri folyosu ile çığır 
açan bir yeniliğe sahip. Jüri, bunun yelkenli süper yatların 
geleceğini etkilemesi gereken bir gemi olduğunu düşü-
nüyordu. “ Baltic Yachts Genel Müdür Yardımcısı Henry 
Hawkins şunları söyledi: “Canova’nın planlamasının, ta-
sarımının ve yapımının arkasındaki son derece yetenekli 
ekiplerin bu ödülle ödüllendirilmesinden çok memnunum. 
Canova, yelkencilikte heyecan verici ve gerçek bir geliş-
me ve daha çevre dostu bir geleceğin yolunu gösteriyor. 
“ Canova’nın mutlu sahibi ise şu yorumu yaptı: “Yılın Yel-
kenli Yat ödülünü almak büyük bir onur ve bu projeye har-
canan amansız çalışma ve enerjinin takdir… Canova’ya 
bu kadar zaman ayırmak benim için bir zevkti. Mattia Bel-
leri’nin teknik uzmanlığı ve Micheletti Studio’nun estetik 
katkısı ile hayalimi gerçeğe dönüştüren ekibime teşekkür 
etmek istiyorum.”

“This is a vessel that should influence the future of 
sailing superyachts.”

Baltic 142 Canova swept the board at the World Superyacht 
Awards 2020 on Friday 13 November when she not only 
won her category, but was also judged Sailing Yacht of the 
Year. The award was made at the Boat International WSA 
ceremony, a virtual event hosted by TV celebrity Natasha 
Kaplinsky. With 57 yachts vying for awards in 13 categories 
Canova prevailed against the finest superyachts in the world. 
This outstanding achievement is testament to a ground-
breaking, owner-driven design and build project resulting in 
the most advanced, high performance global cruising yacht 
ever launched by Baltic Yachts. The WSA award statement 
said:“Canova boasts ground-breaking innovation with her 
Dynamic Stability Systems foil, whose proven ability to 
reduce heel, increase speed and improve ride comfort might 
just persuade more owners to build large sailing boats. This, 
the judges considered, is a vessel that should influence the 
future of sailing superyachts.” Henry Hawkins, Baltic Yachts 
Executive Vice President, said: “I am delighted that Canova 
and the highly skilled teams behind her planning, design 
and build have been recognised with this richly-deserved 
award. Canova is an exciting and genuine development in 
sailing and points the way to a more environmentally friendly 
future.” Canova’s delighted owner commented: “Receiving 
the Sailing Yacht of the Year award is a great honour and 
much appreciated recognition of the years of relentless work 
and energy invested in this project. “It has been a pleasure 
dedicating this amount of time to Canova and I would like 
to thank my team for translating my dream into reality, for 
Mattia Belleri’s technical expertise and the Micheletti Studio’s 
aesthetic input.”

EXCESS, 
KONFİGÜRATÖR HİZMETİNİ BAŞLATIYOR
EXCESS IS LAUNCHING ITS CONFIGURATOR!

Excess’in konfigürasyon aracı artık 
hazır! Artık katamaranınızı isteklerinize, 
zevklerinize ve projelerinize göre 
yapılandırabileceksiniz.

Excess’in müşterilerine sunduğu yeni uygulama 
ile katamaranınızı A’dan Z’ye tüm seçeneklerinizi 
kesinlikle seçerek yapılandırabileceksiniz. Her 
seçeneğin fiyatını ve bitmiş teknenizin fiyatını 
göreceksiniz. En çılgın olandan en uygulanabilirine 
tüm tahminlerinizi oluşturmak için harika olan bu araç 
ile kendinizi şımartın! Yerleşiminizi, atmosferinizi, 
ekipmanınızı ve denize açılmanız için ihtiyacınız olan 
her şeyi seçin. İster inanın ister inanmayın, teknedeki 
tüm bu renkler, malzemeler, yelkenler ve enstrümanlar 
arasından seçim yapmak zor olacak. Excess bayileri 
ise bu konuda size rehberlik etmek için hazır. 

The Excess configurator is now available! 
You will be able to configure your 
catamaran according to your desires, 
your tastes and your projects.

Excess is not afraid to show its colors and play 
with transparency: you’ll be able to configure your 
catamaran from A to Z by choosing absolutely all 
your options. You will see the price of each option, as 
well as the price of your finished boat. A great tool to 
create all your estimates, from the craziest to the most 
feasible, so go on, treat yourself! Choose your layout, 
your atmosphere, your equipment and everything you 
need to put to sea. Believe it or not, it’s going to be 
hard, choosing between all these colors, materials, 
sails and instruments on board. Rest assured, Excess 
dealers are there to guide you. It’s up to you!
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AQUILA POWER 
CATAMARANS 

EXPANDS IN 
PORTUGAL 

WITH DEBUT OF 
NEW MODEL

AQUILA POWER 
KATAMARANLARI YENİ 

MODELİ İLE PORTEKİZ’DE 
GENİŞLİYOR

Dünya çapında en hızlı büyüyen güç katamaran markalarından 
biri olan Aquila Power Catamarans, İspanya bayisi ve Aquila 
Power Katamaranlarının ithalatçısı Estupenda Nautica’nın Por-
tekiz’i de kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Aquila Uluslararası Satış ve Dağıtım Müdürü Yvan Eymieu, 
“Aquila İspanya şimdi Portekiz’deki Aquila satışlarını kapsaya-
cak şekilde erişimini genişletiyor. Bu genişlemeyi duyurmaktan 
büyük heyecan duyuyoruz. Aquila’nın küresel başarısı ve model 
serimizin heyecan verici büyümesi getirecek. güç katamaran-
larına olan ilginin arttığı Portekiz’deki müşterilerine özel olarak 
çekici yeni teklifler. “ dedi.

Estupenda Nautica, katamaranlarla ilgilenen ve sürekli artan bir 
grubun artan ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş. Portekiz’e 
yapılan yatırım ile müşteriler, eğitim kursları, katamaranlar için 
özel hizmetlerle rıhtımlar ve müşterilerin ihtiyaç duyabileceği her 
türlü ihtiyacı çok rekabetçi fiyatlarla kapsayacak şekilde kap-
samlı hizmet alacak.

Eğlence amaçlı tekneciliğe olan ilgi artıyor. Nehir haliçleri de da-
hil olmak üzere yaklaşık 1.000 kilometrelik güzel sahil şeridi ve 
iç su yollarıyla Portekiz, yıl boyunca seyir olanaklarına sahip bir 
tekne cenneti. Estupenda Nautica, merkezini elinde tutacakları 
İspanya’nın Barselona kentinde bulunuyor. Estupenda Nautica, 
Lizbon’un hemen dışında bulunan bir tekne cenneti olan lüks 
Cascais bölgesinde yer alan bir ofisle, Aquila’nın Portekiz’e giri-
şinin bir parçası olarak deniz denemeleri sunan, yeni tasarlanan 
Aquila 32’nin fiziksel gösterisiyle varlığını başlatacak. 

Aquila Power Catamarans, one of the fastest-growing power 
catamaran brands worldwide, is proud to announce Estupenda 
Nautica, the Spain dealer and importer for Aquila Power 
Catamarans, is expanding territory to include Portugal.

Yvan Eymieu, Aquila International Sales and Distribution 
Manager comments, “Aquila Spain is now expanding their 
reach to cover sales of Aquila in Portugal. We’re very excited 
to announce this expansion. Aquila’s global success and 
the exciting growth of our model line will bring attractive new 
offerings exclusively to their clients in Portugal, where interest in 
power catamarans has been growing.”

Estupenda Nautica was founded to meet the growing needs of 
an ever-increasing group interested in catamarans. They have 
seen success with the Aquila brand in Spain. With the investment 
into Portugal, clientele will receive comprehensive service, 
including educational courses, docks with exclusive services for 
catamarans, and coverage for any need that customers may 
require at very competitive prices.

With an office based in the upscale area of Cascais, a boating 
haven located just outside of Lisbon, Estupenda Nautica 
will launch their presence with the physical showing of the 
newly redesigned Aquila 32, offering sea trials as part of the 
introduction of Aquila to the Portuguese market. Interest in 
recreational boating is growing. With nearly 1,000 kilometers 
of beautiful coastline and inland waterways, including river 
estuaries, Portugal is a boating paradise with year-round cruising 
possibilities. Estupenda Nautica is based out of Barcelona, 
Spain, where they will retain headquarters.

Tam boy: 10 m
Tüp boy: 9,60 m
Dıştan dışa genişlik: 3 m
İç genişlik: 1,90 m
İç uzunluk: 7,20 m
Tüp çapı burundan: 42 cm
Tüp çapı kıçta: 56 cm
Draft: 0,64 m

9.60 m RIB

Z 620

+90 266 392 16 47 www.zeusmarin.com.tr

Tam boy: 6.20 m
Dıştan dışa en: 2.65 m
İçten içe en: 1.70 m
Tüp çapı başta: 34 cm
Tüp çapı kıçta: 40 cm 
İç uzunluk: 5.20 cm

Yolören Mah. Öz Aslan San. Sit. 865 sk. No:13 
Edremit/BALIKESİR
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Ağustos 2021’de teslim edilmesi planlanan Bering 
Yachts’ın Keşif Serisinin amiral gemisi Bering 92’nin 
inşası devam ediyor. Teknenin kaplaması başlamış, 
iç yalıtım süreci başlamış ve tüm ekipman yıl sonun-
dan önce teslim edilmek üzere tüm ana kalemleri ile 
birlikte sipariş edilmiş. Kaptan’ın ve misafir kamarala-
rının mobilyaları hazır ve iç mekanın geri kalanı için 
maket tamamlanmış durumda. Mobilya montajına ise 
Ocak ayında başlanacak. Bering Yachts Yönetim Ku-
rulu Başkanı Alexey Mikhailov şunları söyledi: “Bering 
92 için çok heyecanlıyız. Tasarım gerçekten göz alı-
cı ve 92, Akdeniz süper yat filosuna farklı ve hoş bir 
katkı olacak. Tekne sahibi ilerlemeyi yakından takip 
ediyor ve 2021 yazında teslim alacağımız için bizim 
kadar heyecanlı. Yat üreticisi olarak Bering Yachts’ı 
seçmesinden gerçekten gurur duyuyoruz ”.Bering 92, 
Bering markasıyla ilişkili aynı tam deplasmanlı, uzun 
menzilli çelik / alüminyum yapı özelliklerini taşıyor, 
ancak daha sportif, çağdaş bir dış profile sahip. İç ko-
naklama, ana güvertede ana süit ve aşağıda iki çift 
ve iki ikiz olmak üzere on misafir ve dört mürettebatı 
barındırabiliyor. Dış estetiğe benzer çağdaş bir tarzda 
bir iç tema vaat ediliyor.

The flagship of Bering Yachts’ Exploration Series, the 
Bering 92 is progressing well and is on course for an 
August 2021 delivery. Fairing of the hull has started, 
the internal insulation process has commenced and 
all equipment has been ordered with all main items 
due for delivery before year-end. Furniture for the 
Captain’s and guest staterooms is now ready and the 
mock-up for the remainder of the interior is comple-
ted. Furniture installation will begin in January. Alexey 
Mikhailov, President and Chairman of Bering Yachts 
commented “We are so excited about the Bering 92. 
The styling is truly an eye-catcher and the 92 will be a 
distinctive and welcome addition to the Mediterranean 
superyacht fleet. The owner is following progress clo-
sely and is as excited as we are to be taking delivery 
in summer 2021. We are really proud that he chose 
Bering Yachts to be his yacht builder”. The Bering 92 
bears the same solid full displacement, long-range 
steel/aluminium construction characteristics associa-
ted with the Bering brand yet features a sportier, con-
temporary exterior profile. Interior accommodation is 
for ten guests and four crew with the master suite on 
the main deck and two doubles and two twins below. 
An interior theme in a similar contemporary style to 
the exterior aesthetic is promised.

Bering 92 İnşası Sürüyor
Bering 92 Construction Progress

Brief Specification / Kısa Özellikler
LOA : 29.08m (95ft 5”) Beam / Genişlik : 6.74m (22ft 1”) Max Draft : 1.7m (5ft 7”)

Construction / İnşaat : Steel -Aluminium / Çelik - Alüminyum
Displacement / Deplasman: 210 Tonnes / Ton

Propulsion / Tahrik: 2 x Cummins QSM-11 455hp
Range / Aralık : 3,500+ nm @ 9kts

Fuel capacity / Yakıt kapasitesi : 21,000 lt
Max speed / Maksimum hız : 12 knots

Yolcu : 10 Crew / Mürettebat : 4

YAT / YACHT

..

‘‛
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ÇEKEK-BAKIM-ONARIM VE KIŞLAMA HİZMETLERİ 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN TEMEL ÖĞESİ DURUMUNDA

BOAT-MAINTENANCE-REPAIR AND WINTERING SERVICES AS 
THE KEY ELEMENT OF CUSTOMER SATISFACTION

Yat ve tekne sahiplerinin marinalardan 
beklediği en temel öğe; çekek, bakım, 
onarım ve kışlama hizmetleri olarak 
sıralanıyor. Yacht Life & Travel olarak 
bu sayımızda çekek, bakım, onarım ve 
kışlama hizmetlerini araştırdık. 

The most basic item yacht and boat owners 
expect from marinas; boat, maintenance, 
repair and wintering services. As Yacht 
Life & Travel, we investigated the boat, 
maintenance, repair and wintering 
services in this issue.

Sonbaharı bitirip kışa göz kırptığımız şu günlerde 
yat ve tekne sahiplerinin en önemli gündem 
maddesi kışlama, çekek ve bakım… Kara park alanı 
sektörümüzün en önemli sorunlarından biri olarak 
karşımıza çıkıyor.

Ülkemizde ‘kasırga sezonu’ diye bir kavramın 
olmaması aslında en büyük avantajlarımızdan biri 
durumunda. Türkiye, iklim açısından yat turizmine 
çok uygun bir ülke. Türkiye’de tekne bağlama yeri ve 
kapasitesinde ciddi sorunlar var. Şimdilerde de tekne 
bağlama kapasitemiz istenilen seviyede değil belki 
ama geçmişe oranla en azından daha profesyonel 
marinalarımızın varlığı sektörel açıdan gelişmelerin 
olduğunu da gözler önüne seriyor. Ülkemizde son 
yıllarda yat ve tekne sayısındaki artış, sektörün başta 
Avrupa olmak üzere tüm dünyaya açılması nitelikli 
tesislerin komple çözüm ve hizmet sunmasını da 
beraberinde getiriyor. Marinalarda verilen/verilecek 
hizmetler Deniz Turizm Yönetmeliği’nde belirtilen 
marina sınıfına göre değişkenlik gösteriyor. Bu 
yönetmelik doğrultusunda üç, dört ve beş çıpalı 
olarak üç sınıfa ayrılan tesislerde elektrik- su, 
güvenlik, temizlik, WC-Duş temel hizmetler olarak 
tanımlanabilir. Bunlara ek olarak yatçılara özel 
otopark, palamar yardımı, kablosuz internet, atık 
alımı, çekek- bakım onarım hizmetleri, çamaşır 
ve bulaşıkhane, depolama alanları, revir gibi ek 
hizmetler de marinanın çıpa sınıfına göre tekne 
sahiplerine sunuluyor. Günümüzde marinalar her 
ne kadar ‘komple bir yaşam alanı’ mentalitesi ile 
hizmet verse de müşteriler en çok çekek ve bakım 
hizmetlerini marinalardan bekliyor. Çekek ve bakımda 
iddialı marinalar lokasyonlarına göre en çok tercih 
edilen marinaların başında geliyor. Çekek ve bakım 
hizmetleri, marinaların müşteriye birebir dokunduğu 
en etkili alan. Yacht Life & Travel dergisi olarak çekek, 
bakım, onarım ve kışlama hizmetlerini sizler için 
derledik. 

The most important agenda item of yacht and boat 
owners in these days when we finish autumn and 
wink for winter, wintering, boatyard and maintenan-
ce… The land parking area is one of the most impor-
tant problems of our sector.

The fact that there is no such concept as “hurrica-
ne season” in our country is actually one of our big-
gest advantages. Turkey, a country well suited to the 
climate in terms of yacht tourism. There are serious 
problems in a boat mooring and capacity in Turkey. 
Nowadays, our boat mooring capacity is not at the 
desired level, but at least compared to the past, the 
existence of more professional marinas reveals that 
there are developments in the sector. The increase 
in the number of yachts and boats in our country in 
recent years brings with it the opening of the sector to 
the whole world, especially in Europe, that qualified 
facilities offer complete solutions and services. The 
services provided / to be provided at the marinas vary 
according to the marina class specified in the Marine 
Tourism Regulation. Electricity-water, security, clea-
ning, WC-Shower can be defined as basic services in 
facilities that are divided into three classes as three, 
four and five anchors in accordance with this regula-
tion. In addition to these, additional services such as 
private parking for yachtsmen, mooring assistance, 
wireless internet, waste collection, boatyard-main-
tenance and repair services, laundry and dishwas-
hing rooms, storage areas, infirmary are also offered 
to boat owners according to the anchor class of the 
marina. Today, although marinas serve with the men-
tality of “a complete living space”, customers mostly 
expect boat and maintenance services from marinas. 
The marinas that are assertive in terms of boat and 
maintenance are among the most preferred marinas 
according to their locations. Boat and maintenance 
services are the most effective areas where marinas 
touch the customer one-to-one. As Yacht Life & Travel 
magazine, we have compiled the boatyard, mainte-
nance, repair and wintering services for you.
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Çeşme Marina, Çekek Alanı ve Kışlama Hizmetiyle 
Müşterilerine Çözüm Sunuyor

Çeşme Marina Offers Solutions To Its Customers With Its 
Boatyard Area And Wintering Service

Çekek alanında toplam 5.000 m² kara park 
alanına sahip olan Çeşme Marina,  80 Ton 
kapasiteli gezer vinci ve 20 Ton kapasite-
li tekne taşıyıcısı ile ortalama 100 tekneye 
aynı anda hizmet verebiliyor.

Ülkemizin önde gelen marinalarından Çeşme Ma-
rina, 6 metreden 60 metreye kadar olan teknele-
re bağlama hizmeti verebiliyor. Marinanın toplam 
kapasitesi denizde 377, karada 100. Konuyla ala-
kalı dergimize bilgi veren Çeşme Marina yetkilileri 
şunları söyledi: “Çeşme Marina’da kara park hiz-
meti 5.000 m²’lik çekek sahasında 27 metre boyu-
na kadar olan teknelerle verilmektedir. 80 Tonluk 
Travel Lift ile çekme/atma işlemleri gerçekleştiril-
mekte ve saha yerleşiminde 20 Tonluk tekne ta-
şıyıcı kullanılmaktadır. Çekek sahamızda makine, 
elektrik, mekanik, gövde bakımı, marangozluk gibi 
bakım onarım talepleri taşeronlarımız tarafından 
karşılanmaktadır. Tüm firmalardan sigorta, 3. şa-
hıs mesuliyet sigortası ve İSG belgelerini eksiksiz 
talep edilmektedir” dedi.

Çeşme Marina, which has a total of 5.000 
m² of land parking area in the boatyard, can 
serve an average of 100 boats at the same 
time with a traveling crane with a capacity of 
80 tons and a boat carrier with a capacity of 
20 tons.

Çeşme Marina, one of the leading marinas of our 
country, can provide mooring services to boats 
from 6 meters to 60 meters. The total capacity of 
the marina is 377 on the sea and 100 on the land. 
Çeşme Marina officials, who gave information to our 
magazine about the subject, said: “The land parking 
service in Çeşme Marina is provided by boats up 
to 27 meters in length in the boatyard of 5,000 m². 
Lifting / launching operations are carried out with an 
80-ton Travel Lift and a 20-ton boat carrier is used 
in the site layout. In our boatyard, maintenance 
and repair demands such as machine, electrical, 
mechanical, body maintenance, carpentry are met 
by our subcontractors. Insurance, third party liability 
insurance and OHS documents are requested from 
all companies ”.

OFFERS ADVANTAGES IN 
ANNUAL MEMBERSHIP

Stating that they offer their 
customers an advantage as 
Çeşme Marina, the officials 
said, “Our boat owners with an 
annual contract can use the 
cruise credit advantage to use 
the number of days they have 
been on the cruise in addition 
to the contract period in the next 
contract period. They can easily 
make their payments with the 
opportunity of 12 installments to 

Tekne gövdelerindeki biyolojik kirlenmeye karşı, kimyasal 
içermeyen, zehirsiz, çevre dostu alternatif bir ürün. 

#FinsulateAntifouling aynı deniz kestanesi ilkesiyle 
geliştirilmiş: Bu sayede yüzeyindeki küçük dikenler, yosun, 

midye veya diğer organizmaların oluşumunu en az 5 yıl önlüyor!

Dr. Rik Breur 
EUROPEAN INVENTOR 
AWARD 2019

    WEST MARINE TECHNICAL SERVICES
Cumhuriyet Cad. Lise Karşısı 48300 Göcek / Fethiye

Tel: 0252 645 12 92  Gsm: 0530 878 20 15
www.westmarinetr.com  www.finsulate.com 
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YILLIK ÜYELİKLERDE AVANTAJLAR 
SUNUYOR

Müşterilerine Çeşme Marina olarak avantaj sun-
duklarını ifade eden yetkililer, “Yıllık sözleşmesi 
bulunan tekne sahiplerimiz Seyir Kredisi avanta-
jı ile 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında yapacağı 
seyirlerde, seyirde kaldıkları gün sayısı kadarlık 
süreyi, bir sonraki kontrat döneminde kontrat sü-
resine ek olarak kullanabiliyorlar. Yıllık bağlama 
bedellerinde çeşitli bankaların kredi kartlarına 12 
taksit imkânı ile ödemelerini kolaylıkla yapabiliyor-
lar. MarinAlliance Programı kapsamında Marintürk 
Pendik Marina, Bodrum Yalıkavak ve Marintürk 
Göcek Exclusive’de günlük, sezonluk bağlama 
sözleşmelerinde ve çekme-atma hizmetlerinde 
%20 indirim ayrıcalığına sahip oluyorlar. Çek-
me-Atma bedelini % 30 indirimli ödeyerek, kara-
da 7 güne kadar ücretsiz kalabiliyorlar. Bunların 
yanında birçok ücretsiz hizmeti de içeren “Burada 
Mutluyum” ayrıcalıklar dünyası da müşterilerimiz 
için bir diğer hizmetimizdir” ifadesini kullandı. 

DOĞA DOSTU VE ÇEVRECİ BİR TESİSİZ

“Çeşme Marina olarak en belirgin özelliğimiz doğa 
dostu ve çevreci bir tesis olmamızdır” diyen yetki-
liler, şu bilgileri verdi: “Sürdürülebilir çevre konu-
sunda hedefler oluşturmak ve bunları uygulamak 
için özveriyle çalışmaktayız. Şirketimizin yenilikçi 
anlayışıyla en hassas davrandığı konu çevremizin 
ve doğanın korunmasıdır. Bunun yanında Kuzey 
Ege’de yelken yarışlarına ev sahipliği yapan ve or-
ganizasyonda yer alan tek marinayız.

ÇEKEK ALANIMIZDA 5.000 M² KARA PARK 
ALANINA SAHİBİZ, 100 TEKNEYE AYNI 
ANDA HİZMET VEREBİLİYORUZ

Çekek alanımızda toplam 5.000 m² kara park ala-
nına sahibiz, 80 Ton kapasiteli gezer vincimiz ve 
20 Ton kapasiteli tekne taşıyıcımız ile ortalama 
100 tekneye aynı anda hizmet verebilmekteyiz. 
Çekek alanımızda mekanik, elektrik, gövde ba-
kımı ve ahşap/mobilya işlerinde uzmanlaşmış alt 
kiracılarımız tarafından sunulan ana makine ve 
jeneratör değişimi, şaft-pervane yatak değişimleri, 
yeni elektrik tesisatı ve arma kontrol ve bakımı, tik 

the credit cards of various banks in annual connection 
fees. Within the scope of the MarinAlliance Program, 
Marintürk Pendik Marina, Bodrum Yalıkavak and 
Marintürk Göcek Exclusive have 20% discount on 
daily and seasonal mooring contracts and lifting and 
launching services. By paying 30% discount for the 
Lifting-Launching fee, they can stay on land for up 
to 7 days free of charge. In addition to these, the 
world of privileges, “I’m Happy Here”, which also 
includes many free services, is another service for 
our customers.

WITHOUT A NATURE-FRIENDLY AND 
ENVIRONMENTAL FACILITY

The officials, who said, “Our most distinctive feature 
as Çeşme Marina is that we are an environmentally 
friendly and environmentally friendly facility”, gave 
the following information: “We work devotedly to set 
and implement targets for sustainable environment. 
The issue that our company acts most sensitively 
with its innovative approach is the protection of our 
environment and nature. In addition, we are the only 
marina that hosts sailing races in the North Aegean 
and takes part in the organization.

WE HAVE 5.000 M² LAND PARKING AREA 
IN OUR CZECH REPUBLIC, WE CAN SERVE 
100 BOATS AT THE SAME TIME

We have a total of 5.000 m² of land parking area in 
our boatyard, we can serve an average of 100 boats 

güverte döşeme gibi kapsamlı hizmetler ile misa-
firlerimizin tüm teknik beklentileri karşılanmakta-
dır. Kademeli normalleşme süreci başlangıcıyla 
marina çekek, deniz ve ticari alanlarımızda ver-
miş olduğumuz hizmetlerimizi yerine getirirken 
pandeminin gerektirdiği tüm önlemleri aldık ve 
her oluşan yeni genelge ışığında almaya devam 
ediyoruz. Bu doğrultuda rutin dezenfeksiyon/
maske kullanımı/ateş ölçümü gibi uygulamaları-
mızın yanı sıra, misafirlerimizi en az temasa yön-
lendirecek bazı uygulamaları da devreye soktuk. 
Bunlardan biri kişinin Ön Büro’da alacağı hizmet 
süresini minimuma indirmeyi amaçladığımız ‘’Pre 
Check-In’’ – bir nevi belgelerini önceden online 
olarak tarafımıza iletebileceği ön kayıt sistemi-
miz ile dilediğinde ödemelerini kolaylıkla online 
yapabileceği ‘E-Tahsilat’ sistemimiz. Salgının kişi-
leri sosyal mesafeyi korumaya 
yönelttiği ve izole bir tatili daha 
mümkün kılan deniz ve yat tu-
rizmi hareketliliği sayesinde 
hem süper yat hem de birçok 
çeşitli tekneyi marinamızda 
ağırlamaya devam ediyoruz. 
Halihazırda ACREW tarafından 
düzenlenen Superyacht Busi-
ness Awards’a başvurumuzu 
tamamladık. Oylamada Ege’nin 
En İyi Süperyat Marinası adayı 
olarak yarışıyor olduğumuzu 
da buradan duyurmak isteriz.”

at the same time with our 80 ton capacity traveling 
crane and 20 ton capacity boat carrier. All technical 
expectations of our guests with comprehensive 
services such as main machine and generator 
replacement, shaft-propeller bearing changes, 
new electrical installation and rigging control and 
maintenance, teak deck flooring offered by our 
sub tenants specialized in mechanical, electrical, 
body maintenance and wood / furniture works in 
our boatyard. are covered. With the start of the 
gradual normalization process, we have taken all 
the precautions required by the pandemic while 
performing our services in our marina, marine and 
commercial areas, and we continue to take them 
in the light of each new circular. In this respect, 
besides our practices such as routine disinfection 
/ mask use / temperature measurement, we have 
also implemented some practices that will direct 
our guests to the least contact. One of them is “Pre 
Check-In” - our “E-Collection” system, where we can 
easily make payments online whenever they want, 
with our pre-registration system, where we can send 
their documents online in advance, where we aim to 
minimize the service time that the person will receive 
at the Front Office. We continue to host both super 
yachts and many various boats in our marina thanks 
to the mobility of sea and yacht tourism, where the 
epidemic directs people to maintain social distance 
and makes an isolated holiday possible. We have 
completed our application to the Superyacht 
Business Awards, which is currently organized by 
ACREW. We would like to announce here that we 
are competing as the Aegean’s Best Superyacht 
Marina candidate in the voting. “
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D-Marin’de Karapark/Çekek Alanı Doluluk Oranları 
Dönemsel Değişiyor, Çekme ve Atma İşlemleri 

Travellift İle Yapılıyor

In D-Marin, The Occupancy Rates Of The Landpark / Boatyard 
Area Change Periodically, Withdrawal And Release Operations Are 

Carried Out With A Travellift

D-Marin Firma yetkilisi Mehmet Numanoğ-
lu, “D-Marin’de Karapark/çekek alanı doluluk 
oranları dönemsel değişiyor, çekme ve atma 
işlemleri travellift ile yapılıyor” dedi.

D-Marin; benzersiz 14 marinasıyla, Doğu Akdeniz 
Çanağı ve Körfez Bölgesi’nin en büyük global marina 
zincirinden biri olarak rekreasyonel yatçılığı teşvik edi-
yor. Firmanın Türkiye’ de D-Marin Turgutreis, D-Ma-
rin Göcek ve D-Marin Didim olmak üzere üç marinası 
bulunuyor. Konuyla ilgili olarak D-Marin Firma yetkilisi 
Mehmet Numanoğlu şu bilgileri verdi: “D-Marin Tur-
gutreis, denizde 550 bağlama kapasitesiyle 8-15 m 
uzunluğundaki tekneler için hem tonozlu hem de par-
mak iskelelere, 16-75 m arasındaki tekneler için de to-
nozlu ve aborda bağlama olanağı sağlanıyor. Karada 
10.000 m2 alanda 150 kapasitesi bulunuyor. D-Marin 
Didim’in denizde bağlama kapasitesi 576 (8 ila 70 
metre arası 90 süperyat bağlama yeri) marinada de-

D-Marin Marketing & Communications 
Director Mehmet Numanoğlu said, 
“In D-Marin, the occupancy rates of 
the Karapark / boatyard area change 
periodically, the towing and launching 
operations are carried out with a travellift.”

D-Marin; With 14 unique marinas, it promotes 
recreational yachting as one of the largest global 
marina chain in the Eastern Mediterranean 
Basin and the Bay Area. The company in Turkey 
D-Marin Turgutreis and D-Marin Gocek D-Marin 
Didim has three marinas, including. Mehmet 
Numanoğlu gave the following information 
regarding the issue: “D-Marin Turgutreis, with 
its 550 mooring capacity, is anchored to both 
vaulted and finger piers for boats with a length 
of 8-15 m, and vaulted and abortion for boats 
between 16-75 m. opportunity is provided. It has 

a capacity of 150 on an area of 
10.000 m2 on land. The mooring 
capacity of D-Marin Didim at sea 
is 576 (90 superyacht mooring 
places between 8 and 70 meters) 
and boats up to 6 m in depth, 20 
m in width and 70 m in length can 
be accommodated in the marina. 
It has a capacity of 600 in 72.000 
m2 area for land mooring. D-Marin 
Göcek, on the other hand, has a 
total floating pier length of 1,214 
meters, a land park area with a 
capacity of 150 boats on 18,000 
m2 and a mooring capacity of 
380 boats that can accommodate 
super yachts up to 70 meters on 
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rinliği 6 m, genişliği 20 m ve uzunluğu 70 metreye ka-
dar olan tekneler ağırlanabiliyor. Karada bağlamada 
72.000 m2 alanda 600 kapasitesi bulunuyor.  D-Marin 
Göcek ise toplam yüzer iskele uzunluğu 1.214 metre 
olup, karada 18.000 m2’de 150 tekne kapasiteli kara-
park alanı ve denizde 70 metreye kadar süper yatları 
da ağırlayabilen 380 teknelik bağlama kapasitesine 
sahip.

KARAPARK/ÇEKEK DOLULUK ORANLARI 
DÖNEMSEL DEĞİŞİYOR 

Mart-nisan-mayıs ayında gelecek olan tekneler için 
operasyon alanımızı kısıtlamamak adına kışlama 
tekne sayımızı belirli bir sayıda tutmak istiyoruz. Yaz 
sezonu öncesi bu yoğunluk artıyor. Bazı dönemlerde 
yatçılarımızı üzülerek geri çevirmek durumunda ka-
labiliyoruz. Karapark/çekek alanının doluluk oranları 
dönemsel olarak değişiyor.

Ekim Ayı içi;
D-Marin Turgutreis  %25-30
D-Marin Didim   %20-25
D-Marin Göcek   %40

Yaz Sezonu Öncesi;
D-Marin Turgutreis  %80-%90
D-Marin Didim   %60-%65
D-Marin Göcek   %100

ÜÇ MARİNADA ÇEKME VE ATMA İŞLEMLERİ 
TRAVELLİFT İLE YAPILIYOR

3 marinada da çekme ve atma işlemleri travellift ile ya-
pılıyor. Gerekli durumlarda tekne boat mover ile diğer 
alanlara taşınıp kızaklanıyor. Kışlama yapacak tekne-
lerin bakım onarım işlemlerini tekne sahibi/ kaptanı 
teknelerin yapılacak iş listelerine göre teknik servisle-
rini kendileri buluyor. Biz servislere güvenli ve sağlıklı 
bir biçimde çalışacakları ortamı sağlıyoruz. Dışardan 
teknik servis girişi de mümkün. Marinalarımızın İSG 
ve çevre güvenliği ile ilgili istediği evraklar var. Bunları 
bize ibraz ettikten sonra her türlü çalışmayı İSG kural-
ları çerçevesinde çekek sahamızda yapabiliyorlar. Dış 
Teknik Servis giriş ücreti usta başına 230 TL. Kategori 
sistemine göre oluşturulmuş fiyatlar mevcut. Bu fiyat 
listesi doğrultusunda misafirlere en uygun fiyat veril-
meye çalışılıyor. Çekme atma işlemleri için ücretlen-
dirme, teknelerin eni ve boyuna bağlı olarak değişiklik 

gösteriyor. Yıllık bağlama sözleşmesi olan tekneler 
avantajlı fiyatlarla çekme atma işlemi yapabiliyor. 

YILLIK SÖZLEŞMELERDE İNDİRİMLER 
UYGULUYORUZ

Denizde yıllık sözleşmesi olan tekneler için; D-Marin 
Turgutreis karaparkında bağlama fiyatının güne oran-
la %15’ i, D-Marin Didim karaparkında bağlama fiyatı-
nın güne oranla %10’ u, D-Marin Göcek karaparkında 
ise bağlama fiyatının güne oranla %35’ i ücretlendirili-
yor. D-Marin Didim’ de 1 Eylül-31 Mayıs ve 1Ekim-30 
Nisan dönemlerini kapsayan kışlama kampanyaları 
bulunmakta. Aynı zamanda D-Marin Göcek ve Turgut-
reis’ te yıllık sözleşmesi olan tekneler, 400 ton ağırlığa 
kadar çekme atma işlemi yapabilen D-Marin Didim’ 
den de avantajlı olarak faydalanabiliyor. D-Marin Tur-
gutreis’ te 1Ekim 15 Mayıs tarihleri arasında Denizde 
Kışlama Kampanyası mevcut. Yıllık bağlama söz-
leşmesi olan tekneler avantajlı fiyatlarla çekme atma 
işlemi yapabiliyor. Sürdürülebilir bir deniz turizmi için 
insan ve çevre faktörlerini ön planda tutarak yaşadığı-
mız yere ve ülkemize değer katmak için çalışmalarımı-
zı sürdürmekteyiz.”

the sea.

KARAPARK / CHECK FILLING RATIOS 
CHANGING PERIODICALLY

For the boats that will arrive in March-April-May, 
we want to keep the number of winter boats at a 
certain number in order not to limit our operation 
area. This density increases before the summer 
season. In some periods, we may have to turn 
back our yachtsmen sadly. The occupancy 
rates of the parking lot / boatyard area change 
periodically.

In October;
D-Marin Turgutreis 25-30%
D-Marin Didim 20-25%
D-Marin Göcek 40%

Before Summer Season;
D-Marin Turgutreis 80% -90%
D-Marin Didim 60% -65%
D-Marin Göcek 100%

PULLING AND THROWING 
PROCEDURES IN THREE MARINES 
ARE MADE WITH TRAVELLIFT

Towing and launching operations are carried 
out with travellift in all 3 marinas. When 
necessary, the boat is carried to other areas 
by boat mover and sled. The owner / captain 
of the boat owner / captain finds the technical 
services themselves according to the work lists 
of the boats that will make wintering. We provide 
services where they can work in a safe and 
healthy way. Technical service entrance is also 
possible from outside. There are documents 
requested by our marinas regarding OHS and 
environmental safety. After submitting these to 
us, they can carry out all kinds of work within 
the framework of OHS rules in our boatyard. 
Foreign Technical Service entrance fee is 
230 TL per master. There are prices created 
according to the category system. In line with 
this price list, the best price is tried to be given 
to the guests. Pricing for lifting and launching 
operations varies depending on the length and 
width of the boats. Boats with annual mooring 
contracts can do towing and launching at 
advantageous prices.

WE PROVIDE DISCOUNTS ON ANNUAL 
CONTRACTS

For boats with annual contracts at sea; D-Marin 
Turgutreis land park is charged 15% of the 
mooring price compared to the day, 10% of the 
mooring price in D-Marin Didim land park, and 
35% of the mooring price in D-Marin Göcek land 
park. D-Marin Didim has wintering campaigns 
covering the periods of 1 September-31 May 
and 1 October-30 April. At the same time, the 
boats with annual contracts in D-Marin Göcek 
and Turgutreis can also benefit from D-Marin 
Didim, which can perform lifting and launching 
operations up to 400 tons. There is a Wintering at 
Sea Campaign in D-Marin Turgutreis between 1 
October and 15 May. Boats with annual mooring 
contracts can perform towing and launching at 
advantageous prices. For a sustainable sea 
tourism, we continue our efforts to add value to 
our place and country by prioritizing human and 
environmental factors. “
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Güzelce Marina, Çekek-Bakım-Onarım ve Kışlama 
Hizmetlerinde Partner Hizmeti Sağlıyor

Güzelce Marina Provides Partner Services In 
Boatyard-Maintenance-Repair And Wintering Services
Güzelce Marina, 8 metreden 50 metreye kadar yat-
ların konakladığı; denizde 250, karada 100 yat bağ-
lama kapasiteli bir marina olarak hizmet sunuyor. 
Çekme/atma işlemleri, 250 tonluk mobil vinç ile ya-
pılmakta, mobil vinçlere ek olarak forklift kullanılıyor. 
Güzelce Marina frma yetkilileri konuyla alakalı olarak 
şu bilgileri verdi: “Yıllık sözleşmeli teknelerimize sun-
duğumuz indirimlerin yanı sıra sözleşmeli tekneler, 
ekim-mart ayları arasındaki 6 ay, kara parkından üc-
retsiz faydalanabilmektedir. Marinamızın en belirgin 
özelliği, konuklarımıza sunduğumuz huzur ve gü-
venli konaklama alanımızdır. Marinamız, İstanbul’un 
içinde ama denizle bütünleşmiş, şehrin içindeyken 
şehrin karmaşası ve gürültüsünden uzak kalmak iste-
yen konuklarımız için gerçek bir huzur ortamı sağla-
maktadır. Marina yönetimi ve konukları arasında aile 
bağları gibi sıcak bir samimiyet vardır. Marinamızda 
boya, marangoz, motor bakım, elektrik elektronik, 
yelken donanımı gibi işleri yapan taşeron ustalarımız 
bulunmakta. Tekne sahipleri dilerse dışarıdan usta 
getirebilmektedirler. Ücretlendirme günlük kişi başı 
100 TL’dir.”

Güzelce Marina accommodates yachts from 8 meters 
to 50 meters; It serves as a marina with a capacity 
of 250 yachts at sea and 100 yachts on land. Lifting 
/ throwing operations are carried out with a 250-ton 
mobile crane, forklifts are used in addition to mobile 
cranes. Güzelce Marina company officials gave the 
following information on the subject: “In addition to 
the discounts we offer to our annual contracted boats, 
contracted boats can benefit from the land park free 
of charge for 6 months between October and March. 
The most distinctive feature of our marina is the peace 
and safe accommodation we offer to our guests. Our 
marina is located in Istanbul but integrated with the 
sea, providing a real peaceful environment for our 
guests who want to stay away from the chaos and 
noise of the city while in the city. There is a warm 
sincerity between the marina management and 
its guests, like family ties. In our marina, we have 
subcontractor masters who work such as painting, 
carpentry, engine maintenance, electrical electronics 
and sailing equipment. Boat owners can bring masters 
from outside if they wish. Pricing is 100 TL per person 
per day. “
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‘Burada Her Şey Sizin İçin’ Mottosuyla Hizmet 
Veren Yalıkavak Marina, Çekme-Atma-Kışlama 

Hizmetlerini Profesyonel Şekilde Gerçekleştiriyor
Yalıkavak Marina, which serves with the motto 

“Everything here for you”, performs its haul-throw-
wintering services professionally

Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan, çek-
me-atma-kışlama hizmetlerini profesyonel şekilde gerçek-
leştirdiklerini söyledi.

The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından 
“2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ve “2020 
En İyi Uluslararası Marina” ödülüne layık görülen, yine 
TYHA tarafından 5 Altın Çapa sahibi Yalıkavak Marina, 
Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası olarak 
dikkat çekiyor. Sorularımızı yanıtlayan Yalıkavak Marina, 
Marina Direktörü Deniz Akaltan, “620 yatı aynı anda ağır-
layabilen hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik 
bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunan Yalıkavak Mari-
na, konforlu tesisleri ve tecrübeli teknik servisiyle 140 met-
re uzunluğa kadar olan süper yatlara hizmet vermektedir” 
dedi. Çekme-Atma ve Bakım-Onarım (kışlama) işlemleri-
niz nasıl gerçekleştiriliyor sorumuza yönelik olarak Akaltan 
şunları söyledi: “Çekme atma işlemleri için metrekare fiya-
tı 230 TL olup, yıllık bağlama sözleşmesi olan teknelere 
karapark fiyatlarında %25 indirim uygulanıyor. Kışlama 
yapacak teknelerin bakım onarım işlemleri için gerekli ev-
raklar ibraz edildiği taktirde dışarıdan usta getirilebiliyor ve 
usta giriş ücreti günlük 300 TL olarak fiyatlandırılıyor. Bu 
ücretler net ücretler olup 2020 yılı sonuna kadar geçerli. 
Yalıkavak Marina, 10.000 metrekarelik bir alan üzerinde 
kara park hizmeti vermektedir. Ağırlığı 260 tona ve genişli-
ği 11 metreye kadar olan tekneler karaya alınabiliyor. Ma-
rina’nın 100 ve 260 tonluk 2 adet gezer vinci ve 40 ve 100 
tonluk 2 adet tekne taşıyıcısı bulunuyor.

ÇEKME&ATMA HİZMETLERİMİZİ %25 İNDİRİMLİ 
SUNUYORUZ

Marinamızda yıllık sözleşmeli olarak bulunan tekneleri-
mize çekme&atma hizmetlerimizi %25 indirimli olarak su-
nuyoruz. Ayrıca marinamız bünyesindeki otellerimizde ve 

spa tesisimizde yıllık kontratı olan tekne sahiplerine özel 
indirimler uyguluyoruz. Tekne sahiplerimizin marinamızda-
ki AVM işletmelerinden indirim beklentisi var ve bu doğ-
rultuda, mağazadan mağazaya değişen oranlarda çeşitli 
indirimler uygulanıyor.

KARADA VE DENİZDEKİ KONUKLARIMIZ İÇİN 
7/24 GÜVENLİK HIZMETİ

Yalıkavak Marina olarak, 2009 yılındaki kuruluşumuzdan 
bu yana geçen son 11 yılda marina operasyonlarının tü-
münde hizmet kalitemizi en yüksek seviyeye çıkarmak ve 
konuklarımız için lüks bir yaşam tarzı atmosferi yaratmak 
için yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Stratejimiz, ka-
rada ve denizdeki konuklarımız için 7/24 güvenlik hizmeti 
sağlarken, deneyimli ekibimiz ile birlikte, süper yatları da 
kapsayan geniş bir yelpazeye mümkün olan en profesyo-
nel hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz. 2020 yılında arala-
rında ikonik M/Y Madame Gu, M/Y Voice, M/Y Arrow, M/Y 
Vertige’nin de bulunduğu 90’dan fazla super yat Yalıkavak 
Marina’yı ziyaret etti ve süperyat rezervasyonları artarak 
devam ediyor! Dünyaca ünlü markaların buluşma noktası 
olan ve 100’den fazla markaya ev sahipliği yapan Yalıka-
vak Marina’nın alışveriş merkezi, tekstil, ayakkabı, akse-
suar, mücevher, mobilya ve daha fazlasını içeren seçkin 
alternatifler sunuyor. Dior, Missoni, Vakko, Rolex, Bey-
men, Tektaş (Audemars Piguet, Chopard, Patek Philippe) 

Yalıkavak Marina, Marina Director Deniz Akaltan said 
that they perform the haul-throw-wintering services 
professionally.

The British Yacht Harbor Association (TYHA) by the 
“2018-2019 Best in the World Super Yacht Marina” and 
“2020 Best International Marina” was awarded the prize 
again by TYHA 5 Gold Anchors own Yalikavak Marina, 
Turkey’s first high-capacity super yachts draws attention 
as a marina. Answering our questions, Yalıkavak Marina, 
Marina Director Deniz Akaltan said, “Yalıkavak Marina, 
which can host 620 yachts at the same time, offers a 
dynamic lifestyle and unique privileges to both yacht 
owners and visitors, with its comfortable facilities and 

experienced technical service, it serves super yachts up 
to 140 meters in length.”  Akaltan said about how your 
Lifting-Launching and Maintenance-Repair (wintering) 
operations are carried out: “The price per square meter 
for lifting and launching operations is 230 TL, and a 25% 
discount is applied to the karapark prices for boats with 
an annual mooring contract. If the necessary documents 
are submitted for the maintenance and repair of the 
boats that will wintering, a master can be brought from 
outside and the master entrance fee is priced as 300 
TL per day. These fees are net fees and are valid until 
the end of 2020. Yalıkavak Marina provides land parking 
services on an area of 10,000 square meters. Boats 
up to 260 tons in weight and 11 meters in width can be 
taken ashore. The marina has 2 traveling cranes of 100 
and 260 tons and 2 boat carriers of 40 and 100 tons.

WE OFFER OUR PULL & THROW SERVICES 
WITH 25% DISCOUNT

We offer our towing & launching services at a 25% 
discount to our boats on annual contracts. In addition, 
we offer special discounts for boat owners who have 
annual contracts at our hotels and spa facilities within 
our marina. Our boat owners expect discounts from the 
shopping malls in our marina, and accordingly, various 
discounts are applied at varying rates from store to store.

7/24 SECURITY SERVICE FOR OUR GUESTS 
ON THE LAND AND SEA

As Yalıkavak Marina, in the last 11 years since our 
establishment in 2009, we continue to make investments 
to maximize our service quality in all marina operations 
and to create a luxurious lifestyle atmosphere for 
our guests. Our strategy is to provide 24/7 security 
services for our guests on land and at sea, together 
with our experienced team, we aim to provide the most 
professional service possible to a wide range of super 
yachts. In 2020, more than 90 super yachts including 
the iconic M / Y Madame Gu, M / Y Voice, M / Y Arrow, 
M / Y Vertige visited Yalıkavak Marina, and superyacht 
reservations continue to increase! The shopping center 
of Yalıkavak Marina, which is the meeting point of 
world-famous brands and hosts more than 100 brands, 
offers exclusive alternatives including textiles, shoes, 
accessories, jewelry, furniture and more. 
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bu markalardan sadece birkaç tanesi. Novikov-Bodrum, 
Zuma Bodrum, Fenix, Nusr-Et, Sait,  Avocado Queen 
by Novikov ve Dolce by Nusr-Et gibi ikonik kulüp, resto-
ran ve kafeler de Yalıkavak Marina’nın büyüleyici deniz 
manzarasına karşı mükemmel lezzetlerini konuklarına 
sunuyor. Yalıkavak Marina ailesi bünyesinde yer alan 
Yalıkavak Marina, Alışveriş Merkezi, Y-Lounge&Resta-
urant, Yalıkavak Marina Beach Hotel, Yalıkavak Marina 
Boutique Hotel ve Spa & Fitness Merkezi ile yıl boyunca 
üstün hizmet kalitesiyle ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
 
TÜRKİYE’Yİ GURURLA TEMSİL ETTİK

Yalıkavak Marina, şimdiye dek Dubai, Moskova ve Mo-
naco gibi birçok farklı şehirde gerçekleşen dünyaca ünlü 
fuarlarda Türkiye’yi gururla temsil etmiştir. Ayrıca Yalıka-
vak Marina bölgenin en büyük charter fuarı olan TYBA 
(Türkiye Yatçılık ve Brokerlar Derneği) Yacht Show’un 
ve Uluslararası Balık Avcılığı Federasyonu sertifikalı 
her yıl düzenlenen MOST Bodrum (Akdeniz Uluslarara-
sı Sportif Balıkçılık Turnuvası) Kupası’nın ana sponsoru 
ve evsahibidir. Bunların yanısıra Uluslararası Denizcilik 
Festivali’nin ve Bodrum Cup Yelken yarışlarının da ana 
sponsorudur. Yalıkavak Marina “UNICEF Platin Kanatlar” 
programının gururlu bir katılımcısıdır ve UNICEF Türkiye 
Ulusal Komitesi’ne destek olarak hem Türkiye hem de 
dünya çapındaki yardıma muhtaç çocukların temel hak-
larına kavuşmaları için çaba göstermektedir.

YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ

Yalıkavak Marina, dünyanın 120 ülkesinden gelen yak-
laşık 2 milyon misafire ev sahipliği yapmaktadır. Bodrum 
Yarımadası’nın ve Yalıkavak bölgesinin uluslararası plat-
formlarda tanıtılması için çalışmalar yürüten Yalıkavak 
Marina’nın misyonu ise güçlü marka kimliği ile Türkiye’yi 
önümüzdeki yıllarda da en iyi şekilde temsil etmektir. 
Dünyanın en güvenli ve en çok arzu edilen, lüks ve pro-
fesyonel turizm destinasyonlarından biri olarak Bodrum 
ve Türkiye’yi uluslararası alanda tanıtmak için yatırım 
yapmaya devam edeceğiz. Bu sebeple Covid-19’un ya-
yılmasını önlemek için büyük bir özen gösterip gerek-
li tüm önlemleri almaya devam ederken, 2021 yılında 
bölgenin süperyat, kaliteli yemek ve ultra lüks alışveriş 
konularındaki değişmez merkezi olarak Yalıkavak Mari-
na’nın konumunu daha da ileriye taşıyarak perakende ve 
yeme-içme sektöründeki gücümüzü önemli ölçüde artır-
mayı planlıyoruz. Burada her şey Sizin için…”

Dior, Missoni, Vakko, Rolex, Beymen, Tektaş (Audemars 
Piguet, Chopard, Patek Philippe) are just a few of these 
brands. Iconic clubs, restaurants and cafes such as 
Novikov-Bodrum, Zuma Bodrum, Fenix, Nusr-Et, Sait, 
Avocado Queen by Novikov and Dolce by Nusr-Et also 
offer their guests the perfect flavors of Yalıkavak Marina 
against the enchanting sea view. Yalıkavak Marina, 
which is part of the Yalıkavak Marina family, welcomes its 
visitors with superior service quality throughout the year 
with its Shopping Mall, Y-Lounge & Restaurant, Yalıkavak 
Marina Beach Hotel, Yalıkavak Marina Boutique Hotel 
and Spa & Fitness Center.

WE PROUDLY REPRESENT TURKEY

Yalikavak Marina, hitherto Dubai, Moscow and held 
in several different cities, such as the world famous 
Monaco has proudly represented at the fairs of Turkey. 
Also largest charter of Yalikavak Marina exhibition, 
BED (Turkey yachting and Brokers Association) 
Yacht Show and the International Fishing Hunting 
Federation certified each year by the MOST basement 
(Mediterranean International Sportfishing Tournament) 
Cup’s main sponsor is and landlord. In addition, it is the 
main sponsor of the International Maritime Festival and 
Bodrum Cup Sailing races. Yalikavak Marina “UNICEF 
Platinum Wings” program is a proud participant of both 
Turkey and UNICEF Turkey National Committee to 
support the endeavors to attain the fundamental rights of 
needy children worldwide.

WE WILL CONTINUE TO INVESTMENTS

Yalıkavak Marina hosts approximately 2 million guests 
from 120 countries around the world. Bodrum Peninsula 
and conducts studies on international platforms for 
the introduction of the Yalikavak Marina’s mission is to 
represent Turkey with a strong brand identity in the best 
way in the coming years. The world’s safest and most 
desirable, luxurious and professional tourism as one of 
the destinations of Bodrum and Turkey will continue to 
make investments to introduce the international arena. 
For this reason, while taking great care and taking all 
necessary precautions to prevent the spread of Covid-19, 
in 2021, Yalıkavak Marina’s position as the permanent 
center of the region in superyacht, fine dining and ultra-
luxury shopping will further increase its retail and food & 
beverage services. We plan to increase our power in the 
sector significantly. Everything here is for You… “

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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PARDO YACHTS’TAN 3 FARKLI MODEL
3 DIFFERENT MODELS FROM PARDO YACHTS

Birbirinden önemli tasarımlarla dikkatleri 
üzerine çeken ve tüm dünyaca kabul 
gören Pardo Yachts, artık Türkiye’de. 1973 
yılından bu yana İtalya’da tekne üreten 
Cantiere del Pardo’nun zarif ve ödüllü 
markası Pardo Yachts, Tezmarin güvencesi 
ile ülkemizde hizmet verecek.

Tasarım ve markanın doğru adresi olan Pardo 
Yachts artık Türkiye’de… Tezmarin güvencesi 
ile ülkemizde hizmet verecek Pardo Yachts’ın 
modellerinde yenilik kadar creative dizaynlar da 
ön plana çıkıyor.

İtalyan markası Pardo Yachts’tan 3 farklı 
model

İtalyan markası Pardo Yachts, 3 farklı model ile 
Türkiye pazarına giriş yaptı. Yaklaşık 50 yıllık 
deneyimiyle dünya denizlerine 4 binden fazla 
tekne üreten İtalyan markası Pardo Yachts’ın 50, 
43 ve 38 olarak sınıflandırdığı üç farklı model 
Tezmarin aracılığıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. 
Güç, zarafet ve performans için özenle tasarlanan 
Pardo Yachts ürünleri pek çok ödüle layık görülerek 
kalitesini ve başarısını ortaya koydu. 

İlk model Pardo 38

Markanın Türkiye’ye gelecek ilk modeli olan 
Pardo 38, İtalya’da her yıl seçilen ‘Barco dell’anno 
2019’un ve ‘Powerboat of the year 2020’nin 
sahibi unvanını elinde bulunduruyor. Zuccheri 
Yacht Design tarafından 
tasarlanan model iki farklı 
yerleşim planıyla sunuluyor. 
Standartta çift kişilik bir 
kamara ve ayrı duş/tuvalet 
ile sunulan modelde istenirse 
iki tek kişilik yatağa sahip 
ikinci bir kamara alternatifi 
de mevcut.

The eye-catching design with significant from 
each other and all over the world accepted 
Pardo Yachts now in Turkey. Pardo Yachts, the 
elegant and award-winning brand of Cantiere 
del Pardo, which has been producing boats 
in Italy since 1973, will serve in our country 
with the assurance of Tezmarin.

Design of the brand and the correct address Pardo 
Yachts now in Turkey ... Tezmarin assurance with a 
creative design up innovation in our country Pardo 
Yachts models will serve also to come to the fore.
 
3 different models from Italian brand Pardo 
Yachts

Italian brand Pardo Yachts, Turkey has made entry 
into the market with 3 different models. With nearly 
50 years experience in producing the world’s seas 
more than 4 thousand boats Pardo Yachts 50, 43 and 
38 debuted in Turkey market through Tezmarin with 
classified as three different models. 

First model Pardo 38

Pardo is the first model to arrive in Turkey’s Brand 
38, selected each year in Italy ‘Barcode dell’anno 
2019 and the’ Powerboat of the Year 2020 title winner 
holds. Designed by Zuccheri Yacht Design, the model 
is offered in two different layouts. In the model, which 
is offered with a double cabin and separate shower 
/ toilet as standard, there is also an alternative to a 
second cabin with two single beds if desired.
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Kongsberg Digital’in K-Sim® Balıkçılık 
Simülatörü, İmrenilen SAFETY4SEA 
2020 Eğitim Ödülü’nü Kazandı
Kongsberg Digital’s K-Sim® Fishery Simulator 
Wins The Coveted SAFETY4SEA 2020 
Training Award
Kongsberg Digital’in beğeni toplayan ‘K-Sim Balıkçılık 
Simülatörü Eğitim Çözümü’, SAFETY4SEA 2020 Eğitim 
Ödülünü kazanarak, önemli bir endüstri ödülünü elde et-
meyi başardı. Temmuz ayında tekrar kısa listeye kaldık-
tan sonra, ‘K-Sim Balıkçılık Simülatörü Eğitim Çözümü’, 
bu ‘gemiye özel’ eğitim kaynağından olumlu etkilenen 
önemli sayıda eğitmen ve öğrenci tarafından birinci sıra 
için oylandı.

Kongsberg Digital Kıdemli Başkan Yardımcısı Tone-Me-
rete Hansen, 20 Ekim Salı günü YouTube, Facebook ve 
LinkedIn’de yayınlanan sanal bir ödül töreninde video 
bağlantısıyla yaptığı konuşmayla ödülü Kongsberg Digi-
tal adına kabul etti. Ödülü takdim eden Denizcilik Akade-
misi Başkanı ve bir kategori sponsoru olan ‘Metropolitan 
College’in yönetim kurulu üyesi, Romanos Rodopoulos, 
ödülün, “Kongsberg Digital’in denizcilik eğitiminin tekno-
lojik evrimine katkısını takdir ettiğini belirtti. ‘K-Sim Balık-
çılık Simülatörü’, ‘STCW Eğitim Gereksinimleri’, ‘DNV GL 
Sertifikasyon Standartları’ ve ‘BM Sürdürülebilirlik Hedefi 
14’ ile uyumludur. “

SAFETY4SEA, yaygın şekilde, deniz güvenliği, sürdürü-
lebilirlik, düzenlemelere uygunluk ve akıllı teknolojideki 
önemli gelişmeleri destekleyen ve ortaya çıkaran öyküle-
re net bir vurgu yapmasıyla küresel denizcilik haberlerinin 
etkili bir kaynağı olarak kabul edilmektedir. ‘K-Sim Balık-
çılık Simülatörü Eğitim Çözümü’, kursiyerlere gerçek 
dünyadaki balıkçı teknelerinde görevlerini yerine getirir-
ken ihtiyaç duyacakları tüm operasyonel becerileri ve de-
neyimi kazanmaları için güvenli, çevreye duyarlı ve yük-
sek teknolojili bir araç sağlayarak, bu değerleri örnekler.

Yeni yoğunlaştırılmış STCW eğitim gereksinimleri doğrul-
tusunda, K-Sim Balıkçı simülatörü, eğitmenlerin bireysel 
kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen her bir egzersizi 

izlemesine ve değerlendirmesine olanak sağlar. Bu tat-
bikatlar, kursiyerlerin, seyir halinde veri ekipmanını doğru 
kullanma ve kontrol etmede, zorunlu yeterlilik standardı-
na ulaşmaları ve aynı zamanda vinç kullanma uzmanlı-
ğını kazanmaları için gerektiği kadar tekrar edilebilir. Si-
mülatör, tüm hava koşullarında, denizin tüm farklı durum 
ve davranışlarında, bir balıkçı teknesinin köprüsündeki 
cihazlar ve çalışma ortamını hassas bir şekilde kopyala-
yıp gerçekleştirerek, etkin olarak, gerçeğinden ayırt edi-
lemeyecek sürükleyici bir deneyim sağlar. Elbette temel 
fark, kullanıcıların, herhangi bir sıkıntıya neden olmadan 
veya kötü sonuçlara maruz kalmadan, kendi hatalarından 
öğrenebilmeleridir.

Tone-Merete Hansen, “Balıkçılık endüstrisi için daha gü-
venli, daha sürdürülebilir ve etik bir gelecek inşa etmede 
hayati önemli bir araç olduğuna inandığımız K-Sim Ba-
lıkçılık simülatörümüz için bu takdiri almaktan mutluluk 
duyuyoruz” dedi. “Mürettebat güvenliği konusunu geliş-
tirmek, en iyi uygulama operasyonlarını yapmak, yakıt 
tasarrufu sağlamak ve karbon ayak izini azaltmak için, 
simülasyon eğitiminin gücü net bir şekilde ortadadır, ve 
geçim kaynakları olarak balıkçılık ve su kültürüne güve-
nen 50 milyondan fazla insanla doğrudan ilgilidir. Balıkçı-
ların doğru bilgilerle donatılmasıyla, ve ortamın, güvenli, 
erişilebilir ve gerekli şekilde teslim edilmesiyle, balıkçılar, 
gemi ve ekipmanla ilgili deneyim oluşturabilirler, avlarını 
yakalama kalitesini ve tekrarlanabilirliğini artırmayı öğ-
renebilirler ve aşırı avlanma riskini azaltmaya yardımcı 
olabilirler.

“SAFETY4SEA’yı okyanuslarımız için daha güvenli ve 
daha sürdürülebilir bir geleceği şekillendirecek konuları 
ve yenilikleri vurgulamak ve ilerletmek için devam eden 
çalışmaları için takdir ediyoruz; ve ayıca ‘Eğitim Ödülü’nü 
kazanmamız için bize oy veren herkese teşekkür ederiz. “

Kongsberg Digital’s acclaimed K-Sim Fishery simu-
lator training solution has secured an important in-
dustry accolade by winning the SAFETY4SEA 2020 
Training Award. After being shortlisted back in July, 
K-Sim Fishery was voted into first place by a subs-
tantial number of instructors and students who have 
been impressed by this vessel-specific training re-
source.

Tone-Merete Hansen, Sr. VP in Kongsberg Digital ac-
cepted the prize on behalf of Kongsberg Digital with a 
speech delivered by video link at a virtual awards ce-
remony which was streamed on YouTube, Facebook 
and LinkedIn on Tuesday, October 20th. Presenting 
the award, Romanos Rodopoulos, Head of Maritime 
Academy and a board member of category sponsor 
Metropolitan College, noted that the award recogni-
zes “the contribution of Kongsberg Digital to the tech-
nological evolution of maritime education. The K-Sim 
Fishery simulator complies with STCW training requ-
irements, DNV GL certification standards and the UN 
Sustainability Goal 14.”

SAFETY4SEA is widely regarded as an influential 
source of global shipping news with an unswerving 
emphasis on stories which promote and engender 
maritime safety, sustainability, regulatory compliance 
and pivotal developments in smart technology. The 
K-Sim Fishery simulator training solution exemplifies 
these values, providing trainees with a safe, environ-
mentally-responsible and high-tech means of gai-
ning all the operational skills and experience they will 
require when tackling their job roles on fishing boats 
in the real world.

In line with newly intensified STCW training requi-

rements, the K-Sim Fishery 
simulator enables instructors 
to monitor and evaluate each 
exercise undertaken by indi-
vidual users. These exercises 
can be repeated as many ti-
mes as is necessary for trai-
nees to attain the mandated 
standard of competence in 
operating onboard naviga-
tion and control equipment 
as well as gaining essential 
winch-handling expertise. By 
precisely replicating the ins-

trumentation and working environment on the brid-
ge of a fishing vessel in all weathers, sea states and 
situations, the simulator produces an immersive ex-
perience which is effectively indistinguishable from 
the real thing. The main difference, of course, is that 
users can learn from their mistakes without causing 
any hardship or suffering any consequence.

“We are delighted to receive this recognition for our 
K-Sim Fishery simulator, which we believe is an es-
sential tool in building a safer, more sustainable and 
ethical future for the fishing industry,” commented To-
ne-Merete Hansen. “The power of simulation training 
to enhance crew safety, best-practice operations, 
fuel savings and carbon-footprint reduction is clear, 
and directly relevant to over 50 million people who 
rely on fisheries and aquaculture for their livelihoods. 
By equipping fishermen with the right knowledge, de-
livered in a secure, accessible and relevant way, they 
can build experience with the vessel and equipment, 
learn to increase the quality and repeatability of their 
catch, and help to reduce the risk of overfishing.

“We would like to commend SAFETY4SEA for the-
ir ongoing work in highlighting and advancing topics 
and innovations which will shape a safer and more 
sustainable future for our oceans; and we would also 
like to thank everyone who voted for us to win the 
Training Award.”
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SILVER YACHTS, 85 METRELİK KEŞİF YATINI 
PİYASAYA SÜRDÜ

SILVER YACHTS LAUNCHES ITS 85-METER 
EXPLORATION YACHT

Silver Yachts’ın 70 metre boyundaki modelle-
riyle aynı hidrodinamik yapıya sahip olan 85 
metrelik süper yat, çevre dostu teknolojilerle 
donatılmasının yanında sunduğu geniş ha-
cimle de önceki modellerinden ayrılıyor. 8 ge-
niş kabiniyle 16 konuk ağırlayabilen lüks yat, 
14 knot seyir hızında 7 bin deniz mili menzili 
garanti ederken azami 23 knot hıza erişiyor.

Gerçekleştirdiği yeni modellerle adından söz ettiren 
Avustralyalı yat üreticisi Silver Yachts, 85 metrelik ke-
şif yatını piyasaya sürdü. Dış dizaynı Espen Oeino, iç 
dizaynı ise Vain Interiors imzası taşıyan yat Marshall 
Adaları bayrağıyla denizle buluştu. 8 geniş kabiniyle 
16 konuk ağırlayabilen lüks yat, 14 knot seyir hızın-
da 7 bin deniz mili menzili garanti ederken azami 23 
knot hıza erişiyor. Silver Yachts’ın 70 metre boyun-
daki modelleriyle aynı hidrodinamik yapıya sahip olan 
85 metrelik süper yat, çevre dostu teknolojilerle dona-
tılmasının yanında sunduğu geniş hacimle de önceki 
modellerinden ayrılıyor. İlk bakışta bir destroyer görü-
nümüne sahip olan yatın helikopter alanı 200 kişilik bir 
diskoya dönüşürken geniş ana salon da bir kış bahçe-
si konforu vadediyor. Alman iş adamı Guido Krass’a 
ait olan Bold isimli yat, Silver Yachts tarafından inşa 
edilen en büyük beşinci süper yat konumunda.

Having the same hydrodynamic structure as the 
70 meter long models of Silver Yachts, the 85 
meter super yacht differs from its predecessors 
with its large volume, as well as being equipped 
with environmentally friendly technologies. The 
luxury yacht, which can accommodate 16 guests 
with its 8 spacious cabins, guarantees a range of 7 
thousand nautical miles at a cruising speed of 14 
knots, reaching a maximum speed of 23 knots.

Making a name for itself with the new models it has built, 
Australian yacht manufacturer Silver Yachts has launched 
its 85-meter exploration yacht. With its exterior design by 
Espen Oeino and interior design by Vain Interiors, the yacht 
met the sea with the Marshall Islands flag. The luxury yacht, 
which can accommodate 16 guests with its 8 spacious 
cabins, guarantees a range of 7 thousand nautical miles at 
a cruising speed of 14 knots, reaching a maximum speed of 
23 knots. Having the same hydrodynamic structure as the 70 
meter long models of Silver Yachts, the 85 meter super yacht 
differs from its predecessors with its large volume, as well as 
being equipped with environmentally friendly technologies. 
Having the appearance of a destroyer at first glance, the 
helicopter area of the yacht turns into a 200-seat disco, while 
the large main hall promises the comfort of a winter garden. 
The yacht named Bold, owned by German businessman 
Guido Krass, is the fifth largest super yacht built by Silver 
Yachts.
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Yat ve Teknelerde Merdiven Kontrolü İçin Yeni 
Besenzoni Uygulaması

New Besenzoni Application For Ladder Control
 In Yachts And Boats

Akıllı telefonunuzdaki kullanışlı bir 
araç olan BUC(Besenzoni Birim 
Kontrolü), geçit kontrolü için 

orijinal olarak tasarlanmış olup, akıllı 
telefonlar ve tabletler için geliştirilmiş 
olan Besenzoni uygulaması ile, işlev 
yelpazesini genişletmiştir: BUC, artık 
geri çekilebilir merdivenleri, Bluetooth 
teknolojisi kullanarak kontrol ve 
hareket ettirmek için kullanılabilir.

Besenzoni ürünleri, yarım asırdan fazla bir 
süredir kalitenin sembolü olmuştur ve şirket, 
kullanılan üretim süreçlerine ve teknolojilere her 
zaman çok dikkat etmiştir. En son yenilikleri, 
tanınmış ve popüler Besenzoni Birim Kontrolü 
(BUC) uygulamasındaki, öne çıkan işlevlerin 
genişletilmesini içerir. Harici ve geri çekilebilir 
geçitlere ek olarak, yeni Besenzoni Birim 

A handy tool in your smartphone 
BUC(Besenzoni Unit Control), the 
Besenzoni app for smartphones 

and tablets – originally designed for 
gangway control – expands its range 
of functions: it can now be used to 
control and move retractable ladders 
using Bluetooth technology.

Besenzoni products have been a byword for 
quality for over half a century now, and the 
company has always paid close attention to the 
production processes and technologies in use. 
Its latest innovations include the expansion of the 
functions featured in the well-known and popular 
Besenzoni Unit Control (BUC) app. In addition 
to external and retractable gangways, the new 
Besenzoni Unit Control is also designed to control 
hydraulic multifunction ladders via smartphone 

or tablet (in/out and up/
down movements). The 
app does not replace 
the remote control, 
but rather expands the 
selection of devices that 
can be used on board, 
making life easier with 
Bluetooth technology. 
The free app can be 
connected to up to 8 
devices at the same 
time; it runs on both 
IOS (1.0 or higher) and 
Android (7.0 or higher) 
devices.  The app has 
other functions too: it 
also connects to a map 
of the worldwide service 

network, for easy consultation when needed. 

The Besenzoni Unit Control (BUC) is designed 
for use on smartphones and tablets, which 
are always close to hand today, simply using 
Bluetooth technology, in the same way we 
use the conventional infra-red or radio remote 
control supplied with the gangway at the time of 
purchase. 

Once again, Besenzoni shows it is in step with 
the times, supplying a sophisticated app that 
undoubtedly meets boat owners’ needs for 
instant, easy-to-use solutions.

Kontrolü aynı zamanda akıllı telefon veya tablet 
üzerinden, hidrolik çok işlevli merdivenleri(içeri 
/ dışarı ve yukarı / aşağı hareketleri) kontrol 
etmek için tasarlanmıştır. Uygulama, uzaktan 
kumandanın yerini almaz, daha ziyade, 
seyir halinde kullanılabilen cihazlar seçimini 
genişletir ve Bluetooth teknolojisi ile hayatı 
kolaylaştırır. Ücretsiz uygulama aynı anda 8 
cihaza kadar bağlanabilir; hem IOS (1.0 veya 
üstü) hem de Android (7.0 veya üstü) cihazlarda 
çalışır. Uygulamanın başka işlevleri de vardır: 
ihtiyaç duyulduğunda,  kolaylıkla bilgilenmek, 
değerlendirme yapmak için dünya çapındaki 
servis ağının bir haritasına da bağlanır.

Besenzoni Birim Kontrolü (BUC), günümüzde 
her zaman elinizin altında olan akıllı telefonlarda 
ve tabletlerde, kolaylıkla Bluetooth teknolojisini 
kullanarak, aynı, satın alma esnasında geçit 
ile birlikte sağlanan, geleneksel kızılötesi veya 
radyo uzaktan kumandayı kullandığımız gibi 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Bir kez daha, Besenzoni, kullanımı kolay çözümler 
ile, tekne sahiplerinin anlık ihtiyaçlarını çok net bir 
şekilde karşılayan, sofistike bir uygulama tedarik 
ederek, zamana ayak uydurduğunu gösteriyor.
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Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği, 
KAGİDER’den Fem Sertifikası Aldı

Mersin International Port Management Receives 
Fem Certificate from KAGIDER

Mersin Uluslararası Liman İşletmeci-
liği de FEM sertifikasına hak kazanan 
şirketler arasına girdi.

KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler 
Derneği) iş yaşamında cinsiyet ayrımcılı-
ğına son vermek için Dünya Bankası’nın 
teknik desteği, PriceWaterhouseCoopers 
ve EY iş birliğiyle geliştirerek uyguladığı 
Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifika prog-
ramı iş dünyasının çehresini değiştirmeye 
devam ediyor. Son olarak, Mersin Ulus-
lararası Liman İşletmeciliği de FEM ser-
tifikasına hak kazanan şirketler arasına 
girdi.
 
KAGİDER Başkanı Emine Erdem: 
‘Tüm şirketleri FEM sertifikası almaya 
davet ediyorum’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Mersin 
Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 
(MIP) fırsat eşitliğinin sağlanmasına ver-
diği önemin değerini vurgulayarak, FEM 
sertifikasına layık bulunması nedeniy-
le tebriklerini ifade etti. Erdem, yaptığı 
açıklamada, bu sertifikaya hak kazanan 
kurumların yapıları, eylemleri ve istihdam 
olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve 
istihdamda kadının güçlenmesine duyarlı 
olduklarını ulusal ve uluslararası kamu-
oyu nezdinde tescil ettirmiş olduklarını 
hatırlattı.  

MIP Genel Müdürü Johan Van Dae-
le “Sektöre Türkiye’nin ilk kadın vinç 
operatörlerini kazandırmış olmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz”

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ise 
şu açıklamada bulundu: “Kadının iş gü-
cüne katılımının sürdürülebilir kalkınma-
nın en önemli unsurlarından biri olduğuna 
inanıyoruz. Bu doğrultuda, sektörümüze 
Türkiye’nin ilk kadın vinç operatörlerini 
kazandırmış olmanın haklı gururunu ya-

şıyoruz.” FEM sertifikası işe alım, eğitim, 
kariyer planlama ve geliştirme gibi süreç-
lerdeki eşitsizlikleri saptamayı ve iş yaşa-
mında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yakla-
şımlara son vermeyi amaçlıyor. 

Mersin International Port Management 
was also among the companies that 
qualified for the FEM certificate.

KAGIDER (Turkey Women 
Entrepreneurs Association) World Bank 
technical support to end the work sexual 

discrimination, PricewaterhouseCoopers 
and EY business that develop and apply 
the unity Equal Opportunity Model (FEM) 
continues to change the face of the 
certificate program in business. Finally, 
Mersin International Port Management 
was among the companies that qualified 
for the FEM certificate.

Emine Erdem, President of KAGIDER: 
“I invite all companies to get FEM 
certificate”

Emine Erdem, President of KAGIDER, 
emphasized the importance given by 
Mersin International Port Management 
Inc. (MIP) to ensuring equal opportunity 
and expressed her congratulations for 
being awarded the FEM certificate. In 
his statement, Erdem reminded that 
the institutions that are entitled to this 
certificate have registered before the 
national and international public that 
they are sensitive to gender equality and 
empowerment of women in employment 
with their structures, actions and 
employment facts. 

MIP General Manager Johan Van Daele 
“We are proud to be Turkey’s first 
female crane operator has given the 
sector”

Johan Van Daele, General Manager of 
MIP, said: “We believe that women’s 
participation in the workforce is one 
of the most important elements of 
sustainable development. In this respect, 
the fact that our industry to provide first 
female crane operator of Turkey, we 
are proud.” The FEM certificate aims to 
identify inequalities in processes such 
as recruitment, training, career planning 
and development and to end approaches 
based on gender discrimination in 
business life. 

Emine Erdem

Johan Van Daele
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GEMİNİN TAM KONTROLÜ İÇİN BİR AKILLI ÇÖZÜM
IT IS A SMART SOLUTION FOR TOTAL CONTROL OF THE VESSEL

Smartgyro ve Simrad® Ortaklığı ile, Tekne 
Kullanıcıları için,  Geliştirilmiş Dümen Dene-
yimi’nin sunumu, 15 OCTOBER 2020 tarihli 
Basın Bülteni ile şu şekilde bildirildi: 

Gyro stabilizasyon teknolojisi şirketi Smartgyro, en 
yeni Simrad® çok işlevli ekranlarla, stabilizatörlerin-
den gelen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak 
için, deniz elektroniği uzmanı Simrad® ile ortaklık 
kurdu.

Tekne kullanıcılarına dümen istasyonunda gelişmiş 
etkileşimli yetenekler sağlayan Simrad® ekranların-
daki yeni Smartgyro stabilizasyon arayüzü, kullanı-
cının tüm bilgileri ve alarmları bir veya birden fazla 
MFD’ye (Multifunction Display/Çok Fonksiyonlu Ek-
ran) yansıtılan tek, sezgisel bir grafik ekranla kontrol 
etmesine ve yönetmesine olanak tanır.

Simrad® NSSevo3S ™, NSSevo3 ™, NSSevo2 ™, 
NSOevo3S ™, NSOevo2 ™ ve GO serisi gelişmiş 
SG serisi ekranlarda mevcut olan Smartgyro uygula-
ması; seyir verilerinin, kolay ve etkili yönetimini sağla-
ması ile, gelişen bir ekosistem olarak, artık benzersiz 

Smartgyro and Simrad® 
Partner to Provide 
Enhanced Helm 
Experience for Boaters, 
was reported by a 
Press Release, dated 15 
OCTOBER 2020, as the 
following:

‘’Gyro stabilization technology 
company Smartgyro has 
partnered with marine 
electronics specialist Simrad® 
to enable the integration of 
all data from its stabilizers 
with the latest Simrad® 
multifunction displays(MFDs).

Providing boaters with 
enhanced interactive capabilities at the helm 
station, the new Smartgyro stabilization interface 
on Simrad® displays allows the user to control and 
manage all the information and alarms on-board 
with a single, intuitive graphic display, projected on 
one or multiple MFDs(multifunction displays).

The Smartgyro application is available on 
Simrad® NSSevo3S™, NSSevo3™, NSSevo2™, 
NSOevo3S™, NSOevo2™, and GO series 
displays, ensuring operational information from the 
sophisticated SG series stabilizers can now be an 
integral feature of the unique Simrad® Command 
experience, an evolving ecosystem offering easy 
and effective management of on-board data.

Requiring only one interconnecting cable between 
the Smartgyro stabilizer and the multifunction 
display, the SG unit’s data is communicated to the 
Simrad® device via an HTML5 server (OPbox) 
through the ethernet network. As an additional 
feature, the Smartgyro user manual can also 
be accessed through the NSSevo3S™ and 

Simrad® Command deneyiminin ayrılmaz bir özelliği 
olabilir.

SG biriminin verileri, sadece, Smartgyro sabitleyici ve 
çok işlevli ekran arasında kullanılan bir ara bağlantı 
kablosu ile ethernet ağı üzerinden bir HTML5 sunu-
cusu (OPbox) aracılığıyla Simrad® cihazına iletilir. Ek 
bir özellik olarak, Smartgyro kullanım kılavuzuna NS-
Sevo3S ™ ve NSSevo3 ™ üzerinden de erişilebilir.
Smartgyro Satış Müdürü Carlo Gazerro şunları söyle-
di: “Farklı cihazlardan gelen bilgileri tek bir MFD’de(-
Multifunction Display/Çok Fonksiyonlu Ekran) topla-
mayı,  veya birden fazla MFD’de birbirine ortak ağ 
şeklinde bağlamayı tercih eden tekne kullanıcıları 
için, seyir verileri ve sistemlerinin yönetimini geliştir-
mek amaçlı, Smartgyro ve Simrad® arasındaki yeni 
ortaklığı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu geliş-
meyle birlikte Smartgyro stabilizer, Simrad® MFD’leri 
kullanan tüm teknelerin seyir ekosisteminin bir par-
çası haline geldi. Artık, özel Smartgyro ekranını kul-
lanmaya gerek kalmadan, tüm işlevleri ile Simrad® 
ağında mevcut olan, bir veya daha fazla MFD ekran-
ları kullanarak teknenin stabilizasyonunu doğrudan 
yönetmek ve izlemek mümkün.’’ 

Smartgyro jiroskopik stabilizatörler, tekne sahipleri-
ne ve tekne yapımcılarına benzersiz performans ve 
bakım avantajları sunar. Nerdeyse eksiksiz ürün yel-
pazesinden, piyasaya sürülmüş olan ilk iki üründen, 
SG40, 50ft ila 60ft arası teknelerde; ve SG80, 60ft ila 
70ft arası teknelerde, eğlence amaçlı ve hafif ticari 
motorlu teknelerdeki yeni 
inşaatlar ve yenileme mon-
taj kurulumları için idealdir. 
Bu stabilizatörlerin, öne çı-
kan avantajı, tüm bakım iş-
lemlerinin gemide, seyir ha-
linde gerçekleştirilebilmesi, 
arıza sürelerini ve servis 
maliyetlerini önemli ölçüde 
azaltması ve ürün ömrünü 
uzatmasıdır. 

Le Spezia temelinde, Smart-
gyro, stratejik ortağı YAN-
MAR ve Vetus, Maxwell ve 
Flexofold’un da aralarında 
olduğu grup şirketleri tara-
fından desteklenmektedir”

NSSevo3™.
Smartgyro Sales Manager Carlo Gazerro said: “For 
boaters who prefer to concentrate the information 
from different devices on a single MFD, or multiple 
MFDs networked together, we are pleased to 
announce the new partnership between Smartgyro 
and Simrad® to improve the management of on-
board data and systems. With this development, 
the Smartgyro stabilizer becomes part of the on-
board ecosystem of all boats that use Simrad® 
MFDs. Now it is possible to operate and monitor 
the boat’s stabilization directly using one or more 
MFDs without needing to use the dedicated 
Smartgyro display, with all functions now available 
on the Simrad® network.”

Smartgyro gyroscopic stabilizers offer unique 
performance and maintenance benefits to boat 
owners and boatbuilders. The first two products 
to be launched from the upcoming complete 
range, the SG40, for boats from 50ft to 60ft, and 
the SG80, for boats from 60ft to 70ft, are ideal for 
new builds and refit installations on recreational 
and light duty commercial powerboats. The 
outstanding advantage of the units is that all 
maintenance operations can be performed on-
board, significantly reducing downtime and service 
costs, and extending product life. La Spezia-based 
Smartgyro is backed by strategic partner YANMAR 
and its group companies, including Vetus, Maxwell 
and Flexofold.’
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GF Marine Ürünleri İle Sahada 
Hızlı ve Güvenilir Çözümler

Fast And Reliable Solutions In The Field With ‘GF’ Marine Products

Deniz taşıtlarının tüm basınçlı sıcak-soğuk su 
ve ısıtma-soğutma uygulamaları için mükemmel 
çözüm, iFIT.

GF’in gemi inşa endüstrisine özel teknolojileri içme su-
yunun ve diğer proses sıvılarının kalitelerini değiştirme-
den güvenli bir şekilde taşınmasını garanti ediyor. GF 
Marine ürün grubunun iddialı ürünlerinden iFIT, üst yapı 
uygulamalarının yanı sıra deniz taşıtlarının tüm basınçlı 
sıcak-soğuk su ve ısıtma-soğutma uygulamalarında ha-
fiflik, esneklik, korozyona uğramayan ve kimyasal daya-
nımı yüksek özellikleri ile öne çıkıyor. 

İleri Teknoloji Ürünü Modeller

PPSU hammaddeden üretilmiş olan iFIT güvenli, hijye-
nik, uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir sistem ola-
rak projelerin tercihi oluyor. Ayrıca pürüzsüz iç yüzeyi ile 
tortu oluşumunun önüne geçmesi ve solventli kimyasal-
lar içermemesi nedeniyle içme suyu sistemlerine yöne-
lik ideal bir ürün olarak gösteriliyor. İleri teknoloji ürünü 
modüler ek parçalar, muadil sistemler gibi ısı ve elektrik 
enerjisi gerektiren özel birleştirme makine ve aksesuar-
larına ihtiyaç duymaksızın, elle birleştiriliyor. Bu durum 
sahada hızlı, kolay ve güvenilir çözümler yaratılmasına 
olanak sağlıyor. d16 - d32 mm çap aralığında boru, ek  
parçalar ve vana gruplarından oluşan sistem, tesisat giri-
şinden son musluğa kadar geniş ürün yelpazesiyle, deniz 
taşıtları için tüm diğer boru sistemleri ile uyumlu çözümler 
sunuyor. Gerek polibütilen gerekse katmanlı boru seçe-
nekleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik farklı alterna-
tifler sunuyor. 

The perfect solution for all pressurized hot-cold 
water, and heating-cooling applications of vessels, 
‘iFIT’.

The solutions specific to the shipbuilding industry from ‘GF’ 
Piping Systems, warrants the safe conveyance of drinking 
water and other process fluids, without altering their quality 
in the least. ‘IFIT’, one of the ambitious products of the ‘GF’ 
Marine Product Group, stands out with its lightness, flexibility, 
non-corrosive and high chemical resistance features in all 
pressurized hot-cold water and heating-cooling applications 
of vessels, as well as superstructure applications. 

Advanced Technology Models

Produced from PPSU(Polyphenylsulfone) raw material, ‘iFIT’ 
is the choice of projects as a safe, hygienic, long-lasting 
and maintenance-free system. In addition, it is shown as 
an ideal product for drinking water systems, as it prevents 
the formation of residues with its smooth inner surface and 
does not contain solvent chemicals. Advanced technology, 
modular fittings are joined manually without the need for 
special joining machines and accessories that require heat 
and electrical energy such as equivalent systems. This 
enables fast, easy and reliable solutions to be created in the 
field. The system, which consists of pipes, fittings and valve 
groups in the d16 - d32 mm diameter range, offers solutions 
compatible with all other piping systems for marine vessels, 
with a wide range of products, from the inlet to the last tap. 
It offers different alternatives for the needs of users with its 
polybutylene and layered pipe options.
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Türkiye’nin İlk Kadın Kılavuz Kaptanı Nildeniz Şen: 
Kadın Kaptan Olmamı Atatürk’e Borçluyum

Turkey’s First Woman Pilot Nildeniz Sen: I Owe My Being A 
Woman Captain To Our Great Leader Atatürk

Nildeniz Sütçü Şen, Türkiye’nin ilk ka-
dın kılavuz kaptanı. Şen, “Benim şu an 
bir kadın olarak bu işi yapıyor olmam 
Cumhuriyet’in eseridir” dedi.

Denizciliğe tutkuyla bağlı olan Nildeniz Sütçü 
Şen, 1981’de Balıkesir’in sahil kasabası Erdek’te 
doğup büyüdü. Sözcü gazetesinin haberine göre 
Memur olan babasının da en büyük tutkusu deni-
ze açılmaktı. Hafta sonları baba kız mutlaka kayık-
la balığa çıkardı. Şen’in hayalinde denizcilik oku-
mak vardı. 1999’da ilk kez kız öğrencilere de 10 
kişilik kontenjan açan İstanbul Teknik Üniversitesi 
Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü’nü kazandı. 
2004’te bölümden mezun olan iki kız öğrenciden 
biriydi. Üniversite eğitimi sırasında gemilerde staja 
başladı. İlk uzak yolculuğunu stajı sırasında 7 ay 
süren Hindistan’a yaptı.

Genç kaptan, 15 yıl dünya denizlerinde gö-
rev yaptı

İlk denizcilik ehliyetini ise 4. kaptan olarak aldı. 

Bundan sonrasını Şen şu sözlerle anlatıyor: “2 
yıl çalıştıktan sonra sınavlara girip 2. Kaptan ol-
dum. Ardından kaptan ehliyetini aldım. Denizcilik 
ifadesiyle ‘Süvari’ olarak açık denizlerdeki ilk yol-
culuğumu 10 bin tonluk bir tankerle yaptım. Son 2 
yıldır İzmit Körfezi’ndeki tüm limanlarda gemilere 
kılavuzluk yapan kaptanlardan biriyim.. Türkiye’de 
kaptan olmadan kılavuz olamıyorsun. Mesleğin en 
sonu bu.” Bir vardiyada yaklaşık 17 kadar gemiye 
tırmanıp manevra için kılavuzluk ettiğini söyleyen 
Nildeniz Sütçü Şen “5 gün gece gündüz çalışıp 10 
gün izin yapıyoruz. Benim şu an bir kadın olarak 
bu işi yapıyor olmam Cumhuriyet’in eseridir” dedi.

‘Başaramazsın bile dediler

Nildeniz Sütçü Şen, zaman zaman iş hayatında 
çoğu kadın gibi ön yargılarla baş etmek zorunda 
kaldığını söyledi. Şen, “İşin içine girdikten sonra 
kadın olduğumuz için bize her zaman ilk önce “ya-
pamazsın, başaramazsın” diyorlar. Oysa severek 
yaptığınızda her zorluk aşılıyor” dedi.

Nildeniz SÜTÇÜ ŞEN Turkey’s first wo-
man pilot said, “Thanks to the Repub-
lic for I am doing this job as a woman 
right now.”

Nildeniz SÜTÇÜ ŞEN, who is passionately devo-
ted to maritime, was born and raised in Erdek, the 
coastal town of Balıkesir, in Turkey, in 1981. Ac-
cording to the news of SOZCU Newspaper Her 
father who was a civil servant, has also had the 
greatest passion for going to sail. Weekends, she 
and her father, they had together gone definitely to 
fishing. ŞEN, had a dream to study seamanship. 
In 1999, he won the ‘Istanbul Technical University 
Maritime Faculty Deck Department’, which ope-
ned a 10-person quota for female students, for the 
first time. He was one of two female students who 
graduated from the department in 2004. During 
his university education, he started her internship 
on ships. She made his first far cruising that was 
lasted 7 months, to India, while she is doing her 
internship. 

Young captain served in world seas for 15 
years

She had her the first maritime license, as ‘the 4th. 
Captain’. After that, about the process ŞEN says 
the followings:  “After working 2 years, I got the 
exams and I became ‘the 2nd. Captain’. Then I 
got the ‘Captain’ license. I did my first offshore 
cruising as  “the Cavalry”, by a 10 thousand ton 
tanker. Last 2 years, I have been one of ‘The Ma-
ritime Pilots’ who guiding ships at all ports in the 
Gulf of Izmit. The Maritime Pilot, who maneuver 
ships in dangerous or congested waters such as 
ports or river mouths, is must be an experienced 
captain in the profession and the region. It is not 

possible to be ‘The Maritime Pilot’, before being a 
Maritime Captain, according to the Turkish Mariti-
me Law. This is the top level of the profession.” In 
addition, Nildeniz SÜTÇÜ ŞEN said that she clim-
bed about 17 ships and guided them to maneuver, 
in one shift. Their working schedule is that after 
working 5 days and 5 nights continuously, and ta-
king 10 days off. Thanks to ‘the Republic’ for ‘I am 
doing this job as a woman right now’.

They even said “You can’t succeed”

Nildeniz Sütçü Şen said that she sometimes had to 
deal with prejudices in her business life, like most 
women. Şen said, “Since we are women after get-
ting involved, they always tell us first ‘you cannot 
do it, you cannot succeed’. Whereas, every diffi-
culty is been overcomed when you did it fondly ”.
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HALİÇ TERSANESİ’NDE BİR YILDA, 
45 GEMİ BAKIMDAN GEÇTİ

45 SHİPS UNDER MAİNTENANCE IN ONE YEAR AT 
HALİÇ SHİPYARD

Dünyanın yaşayan en eski tersanesi olan İBB Şehir 
Hatları Haliç Tersanesi’nde son bir yılda,  toplam 45 
gemi, havuz, güverte ve makine işleri için içeri alındı. 
Tersanede öncelikle 24’ü vapur olmak üzere İBB 
ve bağlı iştiraklerinin toplam 10, BOTAŞ’ın 4, Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 3, özel işletmelerin 
2, Adalet Bakanlığı ile GESTAŞ’ın da birer gemisi 
bakım ve onarımdan geçti. 3 havuzu da sürekli 
dolu olan Tersanede, yıl bitmeden, ihalesi alınan 
4 gemi daha bakıma girecek. Haliç Tersanesi’nde 
bir yılda, 45 gemi bakımdan geçirildi. İBB, BOTAŞ, 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, 
GESTAŞ ve özel işletmelere ait vapur ve gemilere ek 
olarak, yıl bitmeden dört gemi daha bakıma alınacak. 
Hedeflerinin, 565 yıllık tarihi Haliç Tersanesi’nin üretim 
kapasitesi ve verimliliğini artırmak olduğunu açıklayan 
İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, 
“ Haliç Tersanesi ve markasını yeniden hatırlatıyor ve 
parlatıyoruz. Tersanemizde, tarihi mirasımıza sahip 
çıkarken, sürdürülebilir ilerlemeyi de gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz” dedi. Son olarak Dedetaş, üretim 
kapasitesi ve verimliliğin artacağını ifade ederek, 
Haliç Tersanesi ile ilgili ana hedeflerinin, üretim 
kapasitesi ve yönetim verimliliğini artırmak olduğuna 
dikkat çekti. İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem 
Dedetaş,  tersanenin itibarını yeniden kazandırmak 
için çalıştıklarını kaydetti.

In the last one year, a total of 45 ships were taken inside 
for the pool, deck and machinery works at the IMM City 
Lines Haliç Shipyard, the oldest living shipyard in the 
world. First of all, 10 ships of IMM and its affiliates, 4 of 
BOTAŞ, 3 of the General Directorate of Coastal Safety, 
2 of the private enterprises, and one each of the Ministry 
of Justice and GESTAŞ went through maintenance 
and repair in the shipyard. At the Shipyard, where all 3 
pools are constantly full, 4 more ships whose tender is 
awarded will go into maintenance before the year ends. 
In one year, 45 ships were maintained at Haliç Shipyard. 
In addition to the ferries and ships belonging to IMM, 
BOTAŞ, General Directorate of Coastal Safety, Ministry 
of Justice, GESTAŞ and private enterprises, four more 
ships will be taken into maintenance before the end of the 
year. Stating that their goal is to increase the production 
capacity and efficiency of the 565-year-old Haliç Shipyard, 
IMM Şehir Hatları AŞ General Manager Sinem Dedetaş 
said, “We remind and polish Haliç Shipyard and its brand 
again. In our shipyard, while protecting our historical 
heritage, we are trying to achieve sustainable progress”. 
Lastly, Dedetaş stated that the production capacity and 
efficiency will increase, and drew attention to the main 
objectives of the Haliç Shipyard are to increase the 
production capacity and management efficiency. Sinem 
Dedetaş, General Manager of IMM City Lines, noted that 
they are working to regain the reputation of the shipyard.
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‘Denizde Moda’ Kelimesinin Karşılığı Mengen 
Group, Komple Çözümler Sunuyor

Mengen Group, The Equivalent Of The Word 
‘Fashion At Sea’, Offers Complete Solutions

Mengen Group 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk 
Mengen, “Bizi 
diğer firmalar-
dan ayıran en 
temel özellik 
proje bazlı ça-
lışmamız. Bizi 
bir moda tasa-
rımcısı olarak 
d ü ş ü n e b i l i r -
siniz” diyerek 
‘denizde moda’ 
kavramının kar-
şılığı olduklarını 

söyledi.

Sektöre 62 sene önce başlayan Mengen Denizcilik, 2015 
itibarıyla turizm sektörüne de girerek ‘Mengen Group’ 
adı altında faaliyet gösteriyor. Aile mirası olarak nesillere 
aktarılan ve aktarılacak olan Mengen Group, 2000’lerin 
değişen Türkiye’sinde ‘ana yurdu’ olarak tanımladığı Ay-
vansaray’dan taşındı ve Tuzla’da müşterilerine hizmet 
vermeye başladı. Ülkemizin güzide firmalarından Men-
gen Group Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Mengen ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Röportajımızın gerçek-
leşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

MENGEN GROUP’UN GELİŞMESİNDE EN 
BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM FULYA OLDU
 
Mengen Group nasıl gelişti? Gelişmesindeki en te-
mel etken neydi?
 
Bugün Mengen Group ’un gelişmesindeki en büyük et-
ken Eşim Fulya’dır. Her zaman benim yanımda oldu ve 
beni hep destekledi. Sonuna kadar beni destekleyen in-
sanlardan bir tanesi. Açıkçası bugün Mengen Group ‘un 

Faruk Mengen, Chairman of the Board of 
Directors of Mengen Group, said, “The main 
feature that distinguishes us from other 
companies is our project-based work. You 
can think of us as a fashion designer” he said, 
adding that they correspond to the concept of 
“Fashion at sea”.

Mengen Denizcilik, which started the sector 62 years 
ago, has also entered the tourism sector as of 2015 
and operates under the name of “Mengen Group”. 
Family heritage and to be transmitted to generations as 
Mengen Group, 2000 the changing of Turkey ‘homeland’ 
as defined moved from Ayvansaray and began to serve 
customers in Tuzla. We had a pleasant conversation with 
Faruk Mengen, the Chairman of the Board of Mengen 
Group, one of the distinguished companies of our country. 
We would like to thank everyone who contributed to the 
realization of our interview.

MY BIGGEST SUPPORT IN THE 
DEVELOPMENT OF MENGEN GROUP IS MY 
WIFE FULYA

How has the Mengen Group developed? What was 
the main factor in its development?

Today, the biggest factor in the development of Mengen 
Group is my wife Fulya. She has always been with me 
and has always supported me. One of the people who 
supported me to the end. Frankly, she has a great effort 
and support in the establishment of Mengen Group today.

WE ARE SERVING IN A WIDE RANGE FROM 
REFIT SERVICE TO IDEAS AND PROJECTS

Do you have any developing projects as Mengen 
Group?

kurulmasında çok büyük emeği ve desteği var. 

REFİT HİZMETİNDEN FİKİR VE PROJELERE 
KADAR ÇOK GENİŞ YELPAZEDE HİZMET VERİ-
YORUZ

Mengen Group olarak gelişmekte olan projeleriniz 
var mı? 

Evet gelişmekte olan mevcut projelerimiz var. İş haya-
tına denizcilik sektörüyle başladık. Fakat 2015 itibariyle 
‘’Mengen Denizcilik ‘’ olan firmamızı ‘’Mengen Group’’ 
olarak değiştirdik. Denizcilik sektörüyle ilgili yat kiralama, 
yat organizasyonları, yedek parça, bakım onarım ve re-
fit hizmeti veriyoruz. Turizm alanında ise otel ağırlama 
ve konaklama, özel davetler, lansman, seremoni, parti, 
toplantı, festival organizasyonu, açılış ve dönemsel ak-
tiviteler, proje üretimi, mekan tasarımı, prodüksiyondan 
operasyon aşamalarına kadar, etkinlik yönetiminin tüm 
alanlarında hizmet veriyoruz. Her geçen gün yeni fikir-
ler ve projeler geliştiriyoruz. Bu projeleri müşterilerimize 
sunmaya devam edeceğiz. 

Sizce Türkiye’de denizcilik yeterince gelişti mi? 

Tabii! Türkiye’nin bazı yerlerinde denizcilik gerçekten ge-
lişti. Fakat gelişmeyen yerler de var. O yüzden bu soruya 
net bir cevap vermek mümkün değil. 

PROJE BAZLI ÇALIŞMAMIZ BİZİ AYIRAN EN 
ÖNEMLİ ÖZELLİK

Sektörde sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz 
var mı? 

Bizi diğer firmalardan ayıran en temel özellik proje bazlı 
çalışmamız. Bizi bir moda tasarımcısı olarak düşünebi-
lirsiniz. Baktığınızda, ürünün benzerlerinden çok fazla 
görebilirsiniz fakat içine, kumaşına baktığınızda ondaki 
kaliteyi ve farkı görebilirsiniz. Yani bizim en büyük farkı-
mız kaliteli hizmet anlayışımız.
 
‘’Marinburada.com’’ adında bir internet siteniz var. 
İnternetten nasıl bir hizmet vermeyi planlıyorsunuz? 

‘’Marinburada.com’’ adlı internet sitemiz henüz aktif de-
ğil. Bu yüzden şimdiden bazı fikirlerimizi ve projelerimizi 
saklı tutuyoruz. Çok yakın bir zamanda hizmet verece-
ğiz.

Yes, we have existing projects under development. 
We started our business life with the maritime sector. 
However, as of 2015, we changed our company from 
“Mengen Denizcilik” to “Mengen Group”. We provide yacht 
charter, yacht organizations, spare parts, maintenance 
and refit services related to the maritime sector. In the 
field of tourism, we provide services in all areas of event 
management, from hotel hosting and accommodation, 
special invitations, launching, ceremony, party, meeting, 
festival organization, opening and seasonal activities, 
project production, venue design, production to operation 
stages. We are developing new ideas and projects every 
day. We will continue to present these projects to our 
customers.

Do you think shipping has improved enough in 
Turkey?

Of course! Turkey’s really improved shipping in some 
places. But there are also places that do not develop. 
Therefore, it is not possible to give a clear answer to this 
question.

OUR PROJECT-BASED WORK IS THE MOST 
IMPORTANT FEATURE THAT DIVIDES US

Do you have any features that distinguish you from 
other companies in the sector?

The main feature that distinguishes us from other 
companies is our project-based work. You can think of 
us as a fashion designer. When you look at it, you can 
see a lot of similar products, but 
when you look inside, you can 
see the quality and difference 
in it. So our biggest difference 
is our understanding of quality 
service.

You have a website called 
“Marinburada.com”. What 
kind of service do you plan to 
provide online?

Our website “Marinburada.
com” is not active yet. That’s 
why we reserve some of our 
ideas and projects already. We 
will provide service very soon.
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565 YILLIK TERSANEDE ÇAĞDAŞ SANAT ETKİNLİĞİ
CONTEMPORARY ART ACTIVITY AT THE 565-YEAR-OLD SHIPYARD

Dünyanın yaşayan en 
eski tersanesi olan 
Haliç Tersanesi 12-28 
Ekim tarihlerinde farklı 
bir organizasyona 
ev sahipliği yaptı. 
İnşa Atölyesi’ndeki 
“Tersane-i Amire’de 
Çağdaş Sanat” 
etkinliği, sanatçılar 
ile tersanedeki 
zanaatkarları bir 
araya getirdi.  Yedi 
heykeltıraş, metalden, 
büyük ölçekli 
heykellerini üretirken, 
tersanenin deneyimli 
ustalarından da 
destek aldı.  İBB 
Kültür ve İBB Şehir 

Hatları’nın birlikte düzenlediği etkinliğin 
küratörlüğünü heykeltıraş Kemal Tufan yaptı. 
Tufan’ın yanı sıra, Sevgi Karay, Ayla Turan, 
Kadriye İnal, Bülent Çınar, İlker Yardımcı ve 
Bahadır Çolak heykel üretti.  

TERSANE ÇALIŞANLARI DA KATILDI

565 yıllık tersanenin doklarından (havuz) gelen 
çekiç seslerine,  sanatçıların çekiç, kaynak 
sesleri karışıyor. Tersaneyle ilgili diğer işlerini 
sürdüren çalışanları, sanatçıların da kaynak, 
saç kesme, bükme gibi işlerine yardımcı 
oldu. Her gün atölyede heykeltıraşları ziyaret 
eden çalışanlar, gemilerin bakım,  onarım ve 
tutumlarında kullandıkları malzemelerin aynı 
veya benzerleriyle üretilen eserlerin adım adım 
ayağa kalkmasını yakından izleme fırsatı buldu. 

Haliç Shipyard, the oldest living shipyard in the world, 
hosted a different organization on October 12-28. The 
“Contemporary Art in Tersane-i Amire” event at the 
Construction Workshop brought together artists and 
craftsmen in the shipyard. While the seven sculptors 
produced their large-scale metal sculptures, they also 
received support from the shipyard’s experienced 
craftsmen. Sculptor Kemal Tufan was the curator 
of the event organized by IBB Culture and IBB City 
Lines. In addition to Tufan, Sevgi Karay, Ayla Turan, 
Kadriye İnal, Bülent Çınar, İlker Yardımcı and Bahadır 
Çolak produced sculptures.

SHIPYARD EMPLOYEES ALSO 
ATTENDED

The sounds of hammers from the docks (pool) 
of the 565-year-old shipyard are mixed with the 
hammer and welding sounds of the artists. His 
employees, who carried out other works related to 
the shipyard, also helped the artists in their works 
such as welding, cutting and bending. Employees, 
who visited the sculptors in the workshop every day, 
had the opportunity to closely watch how the works 
produced with the same or similar materials used 
in the maintenance, repair and attitude of the ships 
stand up step by step.
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GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İHRACATININ 
LOKOMOTİFİ OLDU

Ship And Yacht Sector Was The Locomotive Of Turkey’s Exports

TİM tarafından kategoriler bazında derlenmiş 
27 sektör arasında bu yılın 9 ayında 2019’un 
aynı dönemine kıyasla en fazla ihracatını ar-
tıran sektör yüzde 26,9 ile gemi ve yat oldu.

TİM tarafından kategoriler bazında derlenmiş 27 sek-
tör arasında bu yılın 9 ayında 2019’un aynı dönemine 
kıyasla en fazla ihracatını artıran sektör yüzde 26,9 ile 
gemi ve yat oldu. Gemi ve yat sektörü bu yılın 9 aylık 
döneminde yakaladığı yüzde 26,9’luk ihracat artışıyla 
27 sektör arasında liderliğe yerleşirken, 133 noktaya 

ürünlerini ulaştıran sektörün dış satımını büyük ölçü-
de İstanbul sırtladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden 
(TİM) derlenen verilere göre, 2019’un ocak-eylül dö-
neminde 726 milyon 638 bin dolar düzeyinde bulunan 
gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 
921 milyon 860 bin dolara ulaştı.

Zirveye yerleşti

Söz konusu dönemde ihracat artışında yüzde 26,9’u 
yakalayan sektör, bu oranla lokomotif olarak nitelendi-
rilen birçok sektörü geride bırakarak zirveye yerleşti. 
Sektörün, yılın 9 aylık döneminde toplam 133 nokta-
ya ihracat gerçekleştirmesi dikkati çeken bir başka 
unsur oldu. Yılın 9 ayında Türkiye’nin 32 kentinden 
ürün ihraç eden gemi ve yat sektörünün bu dönem-
deki toplam ihracatının 600 milyon 262 bin dolarlık 
bölümünü İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün 
toplam ihracatının yüzde 65,1’ine denk geldi. İstan-
bul’un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçek-
leştiren diğer kentler ise 246 milyon 675 bin dolarla 
Yalova, 26 milyon 932 bin dolarla İzmir ve 25 milyon 
653 bin dolarla Bursa olarak sıralandı. Geçen yılın 9 
ayında gemi ve yat ihracatı gerçekleştirmeyen Aydın, 
Samsun, Sinop, Giresun ve Şırnak’ın bu yılın aynı dö-
neminde sektörün ihracatına toplam 257 bin dolarlık 
katkı verdiği görüldü.

En fazla ihracat Norveç’e

Gemi ve yat sektörünün yılın 9 ayında en fazla ihracat 
gerçekleştirdiği ülke Norveç oldu. Bu dönemde Nor-
veç’e 213 milyon 989 bin dolarlık ihracat yapılırken, 
söz konusu ülke, sektörün toplam ihracatının yüzde 
23,2’si ile beşte birinden fazlasını karşıladı. Norveç’i, 
176 milyon 336 bin dolarla Marshall Adaları, 65 mil-
yon 722 bin dolarla Malta, 50 milyon 893 bin dolarla 
Lüksemburg, 43 milyon 88 bin dolarla Birleşik Krallık, 
39 milyon 320 bin dolarla Kanada, 38 milyon 162 bin 
dolarla Hollanda, 31 milyon 623 bin dolarla Rusya, 
29 milyon 540 bin dolarla Umman ve 28 milyon 937 
bin dolarla Polonya takip etti. Bu dönemde İtalya’ya 
26 milyon 144 bin dolarlık, ABD’ye 20 milyon 624 
bin dolarlık, Danimarka’ya 14 milyon 832 bin dolar-
lık, Kenya’ya 11 milyon 358 bin dolarlık ve İspanya’ya 
10 milyon 885 bin dolarlık gemi ve yat ürünleri ihraç 
edildi. Böylece sektör, dünyada toplam 15 noktaya 10 
milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Among the 27 sectors compiled by TİM on the 
basis of categories, the sector that increased 
its exports the most in 9 months of this year 
compared to the same period of 2019 was the 
ship and yacht with 26.9 percent.

Among the 27 sectors compiled by TİM on the ba-
sis of categories, the sector that increased its exports 
the most in 9 months of this year compared to the 
same period of 2019 was the ship and yacht with 26.9 
percent. While the ship and yacht sector became the 
leader among 27 sectors with an export increase of 
26.9 percent in the 9 months of this year, Istanbul led 
the exports of the sector, which delivered its products 
to 133 points. Turkey Exporters’ Assembly (TIM), ac-
cording to data compiled, 2019 January-September 
period in the level of 726 million 638 thousand dollars, 
ship and yacht sector exports in the same period of 
this year reached 921 million 860 thousand dollars.

Settled on the top

The sector, which caught 26.9 percent in the increase 
in exports in the said period, surpassed many sectors 
that are considered as the locomotive with this rate 
and reached the top. Another noteworthy factor was 
the fact that the sector exports to a total of 133 points 
in 9 months of the year. 9 months of the year, Turkey’s 
exports from the 32 cities that ship and yacht sectors 
of the total exports in this period, 600 million 262 thou-
sand dollars was realized part of Istanbul. This figure 
corresponded to 65.1 percent of the total exports of 
the sector. Following Istanbul, the other cities with the 
highest export of ships and yachts were Yalova with 
246 million 675 thousand dollars, İzmir with 26 million 
932 thousand dollars and Bursa with 25 million 653 
thousand dollars. It was seen that Aydın, Samsun, 
Sinop, Giresun and Şırnak, who did not export ships 
and yachts in 9 months of last year, contributed 257 
thousand dollars to the exports of the sector in the 
same period of this year.

Most exports to Norway

The country to which the ship and yacht industry 
exported the most in 9 months of the year was Norway. 
During this period, exports of 213 million 989 thou-
sand dollars were made to Norway, while the country 
in question met 23.2 percent of the total exports of the 
sector and more than one fifth. The Marshall Islands 
with $ 176 million 336 thousand, Malta with 65 milli-
on 722 thousand dollars, Luxembourg with 50 million 
893 thousand dollars, the United Kingdom with 43 
million 88 thousand dollars, Canada with 39 million 
320 thousand dollars, the Netherlands with 38 million 
162 thousand dollars, 31 million Russia with 623 thou-
sand dollars, Oman with 29 million 540 thousand dol-
lars and Poland with 28 million 937 thousand dollars 
followed. During this period, ship and yacht products 
worth 26 million 144 thousand dollars to Italy, 20 mil-
lion 624 thousand dollars to the USA, 14 million 832 
thousand dollars to Denmark, 11 million 358 thousand 
dollars to Kenya and 10 million 885 thousand dollars 
to Spain. exported. Thus, the industry has exported 
over $ 10 million to 15 destinations in the world.
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Melikoğlu: Türk Loydu 
Continues Its Progress With 

Mega Projects

Melikoğlu: Türk Loydu, 
Mega Projelerle 

İlerleyişini Sürdürüyor

Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Melikoğlu, “Türkiye’nin Milli Klas Kuruluşu 
Türk Loydu; istikrarlı ilerleyişini mega pro-
jeler ile sürdürmeye devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin tek ulusal klaslama ve uygunluk değer-
lendirme kuruluşu Türk Loydu; istikrarlı ilerleyişini 
mega projeler ile sürdürmeye devam ederken, di-
jitalleşme alanında önemli adımlar atmaya devam 
ediyor. Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Melikoğlu şunları söyledi: “Kuruluş amacı, deniz-
cilik ve endüstri alanında teknik gelişimi sağlamak 
olan Türk Loydu; bugün gelinen noktada hizmetle-
rini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve 
yetkiler çerçevesinde sürdürmektedir. Türkiye ve 
dünyanın çeşitli yerlerindeki büro ve temsilcilikleri 
bulunan Türk Loydu;  200’den fazla uzman insan 
kaynağı ile denizcilik, savunma sanayi, endüstri-
yel sektörler, imalat, inşaat ve eğitim alanlarında 
geniş bir yelpazede; gemi klaslama, yönetim sis-
temleri, ürün ve personel belgelendirme, muaye-
ne, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük, 
gözetim ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Türk Loydu’ndan Savunma Sanayi Alanında 
Önemli Başarılar

Özellikle Savunma Sanayi projelerinde son yıllar-
da çok büyük ilerlemeler kaydetmiş durumda olan 
Türk Loydu; Türkiye’de inşa edilen tüm askeri pro-
jelerde 20 yıldan fazladır kesintisiz yer alan, yurt 
içi ve yurt dışı projelerde bugüne kadar toplam 
150’yi aşan askeri gemi klaslamış bir klas kuru-
luşu konumundadır. Türk Loydu çok önem verdiği 
savunma sanayi faaliyetlerini, özellikle 2015 yılın-

Cem Melikoğlu who is Chairman of Turk 
Loydu said that: “Turkey’s National 
Classification Society Turk Loydu; continues 
its steady progress with mega projects. ”

Turkey’s sole national organization of Turk Loydu 
classification and conformity assessment; While 
continuing its steady progress with mega projects, 
it continues to take important steps in the field of 
digitalization. Cem Melikoğlu, Chairman of the Board 
of Türk Loydu, said: “Türk Loydu, whose foundation 
purpose is to provide technical development in 
maritime and industry; It continues its services 
within the framework of internationally recognized 
accreditations and authorities at the point reached 
today. Turkey and the Turk Loydu offices and 
representatives located in various parts of the 
world; In a wide range of maritime, defense industry, 
industrial sectors, manufacturing, construction 
and education fields with more than 200 expert 
human resources; provides ship classification, 
management systems, product and personnel 
certification, inspection, notified body, third party 
control, surveillance and training services.

Important Achievements in Defense Industry 
from Türk Loydu

Especially Türk Loydu, which has made great 
progress in Defense Industry projects in recent 
years; Built in Turkey in all military projects are 
located in more than 20 years without interruption, 
domestic and foreign projects in far location is a 
classy establishment has been classed military 
ships totaling more than 150. Türk Loydu continues 

dan bu yana, hem ulusal hem de uluslararası are-
nada milli görev şuuruyla yerine getirmeye devam 
ediyor. Bugüne kadar MİLGEM projesi, Amfibi Çı-
karma Gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayrak-
tar, Kurtarma ve Yedekleme Gemileri TCG Akın ve 
TCG Işın, Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alem-
dar gibi büyük projeleri başarı ile tamamlayan 
Türk Loydu, inşaatı devam eden Acil Müdahale 
ve Dalış Eğitim Gemileri, Lojistik Destek Gemileri, 
Test ve Eğitim Gemisi ile Türk savunma sanayi-
nin gururu olan ve tamamlandığında Türkiye’nin 
en büyük savaş gemisi olacak olan Çok Maksatlı 
Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun klaslama 
faaliyetlerine de son hızıyla devam ediyor. Türk 
Savunma Sanayi’nin gelişiminde son nokta olarak 
kabul edilen ve uçak gemisi sınıfı içerisinde yer 
alan TCG Anadolu için 2015 senesinde Türk Loy-
du ve Sedef Tersanesi arasında yapılan klaslama 
sözleşmesinin ardından klaslama çalışmalar hız-
la devam etmiş, 2019 senesinde blok çelik inşa 
üretimleri ve blokların kızakta birleşim çalışmaları 
tamamlanmış ve Türk donanmasının amiral ge-
misi olacak gemi suya kavuşmuştur. 2020 yılının 
sonunda tamamlanması beklenen TCG Anadolu; 
Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekât alanlarında ve 
gerektiğinde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanu-
su’nda kullanılabilecektir. Türk Loydu son yıllarda 
savunma sanayi alanında sahip olduğu geniş re-
ferans ve tecrübeyi sadece Türkiye’de değil, ulus-
lararası arenalarda; Türkmenistan, Pakistan ve 
Katar gibi ülkelerde de göstere-
bilmek adına yeni projelere imza 
attı. Bu kapsamda; Ayrıca ASFAT 
AŞ ile Pakistan Savunma Üretimi 
Bakanlığı arasında inşa sözleş-
mesi imzalanan ve Türkiye’nin 
bir kalemde gerçekleştirdiği en 
büyük savunma sanayi ihracatı 
olan, 4 adet MİLGEM tipi korvetin 
klaslama faaliyetleri de Türk Loy-
du tarafından gerçekleştiriliyor. 
Uluslararası organizasyonlarda 
da üst düzey görevler alarak ül-
kemizi başarıyla temsil eden Türk 
Loydu; Savunma sanayinin de-
nizcilik alanındaki en önemli ulus-
lararası üst kuruluşlarından olan 
Uluslararası Askeri Gemi Birliği 
INSA’da konsey üyeliği görevi-

to fulfill its defense industry activities, which it 
attaches great importance to, especially since 2015, 
with the awareness of national duty both in the 
national and international arena. Türk Loydu, which 
has successfully completed major projects such as 
the MİLGEM project, Amphibious Landing Ships 
TCG Sancaktar and TCG Bayraktar, Rescue and 
Towing Ships TCG Akın and TCG Işın, Submarine 
Rescue Ship TCG Alemdar, Emergency Response 
and Diving Training Ships, Logistics Support vessels, 
when Test and Training ship with Turkish defense 
which is the pride of the industry and the completion 
of Turkey will be the largest warships Multipurpose 
Amphibious Assault ship TCG continues with the last 
speed to Anatolia classification activities. Following 
the classification agreement made between 
Turk Loydu and Sedef Shipyard in 2015 for TCG 
Anadolu, which is regarded as the last point in the 
development of Turkish Defense Industry and is 
included in the aircraft carrier class, the classification 
works continued rapidly, the block steel construction 
production and the assembly works of the blocks 
on the slipway in 2019 was completed and the ship, 
which will be the flagship of the Turkish navy, has 
reached the water. TCG Anadolu, which is expected 
to be completed by the end of 2020; It can be used in 
the Aegean, Black Sea and Mediterranean operation 
areas and, when necessary, in the Indian Ocean and 
the Atlantic Ocean. Turk Loydu extensive references 
and experience in the defense industry has in recent 
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nin yanı sıra, Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birli-
ği NSCA’nın 12 Ekim 2020’de yapılan yıllık genel 
toplantısında Başkanlığı Polonya Klas Kuruluşu 
PRS’den devralarak, NSCA’nın yeni başkanı oldu. 
Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla sanal or-
tamda yapılan toplantıda geçen dönem başkan 
yardımcılığı görevini üstlenmiş olan Türk Loydu 
yeni dönemde oybirliği ile başkanlığa seçildi. Bir 
yıl süreyle bu görevi üstlenecek olan Türk Loydu, 
NSCA’nın idari görevlerinin yanında komite top-
lantılarını yöneterek NATO ile olası görüşme ve 
raporlamayı yürütecek.

Türkiye’nin En Önemli Projeleri Türk Loydu 
Güvencesi ile İnşa Ediliyor

Türkiye’nin yerli milli tek klas kuruluşu olan Türk 
Loydu; askeri deniz araçlarının yanı sıra, ticari 
yeni inşa gemilerin; yolcu teknelerinin, römorkör-
lerin, hopper barge ve dredger’ların klaslamasın-
da önemli bir tecrübe birikimine sahip. Bu gemi 
tiplerinin klaslanmasının yanında aynı zamanda, 
dökme yük gemileri, sondaj ve araştırma gemileri, 
balıkçı gemileri, tankerler, destek gemileri ile “Sıfır 
Emisyonlu” ve batarya ile çalışan inovatif gemiler 
ile ilgili de bir yandan kural geliştirme çalışmalarını 
sürdürürken diğer taraftan hız kesmeden klaslama 
faaliyetlerine devam ediyor. Ülkemiz için stratejik 
olan alanlarda daha fazla yer almak için filosunda 
bulunan gemilerin çeşitliliğini artırmak üzere farklı 
girişimlerde bulunan Türk Loydu; 2018 yılında fi-
losuna kattığı Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’e 
ilave olarak, sondaj filosunun diğer gemileri olan 
Yavuz’u ve Kanuni’yi de klaslama filosuna kattı. 
Türk Loydu aynı zamanda; Ülkemizin en önemli 
kuruluşlarından olan Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü için inşa edilecek 
olan 122 adet süratli devriye botunun inşa çalış-
malarında da klaslama faaliyetlerini yürütecek. 
Türkiye’nin gemi inşa tarihindeki en büyük seri 

years not only in Turkey but in the international arena; 
He carried out new projects to show in countries 
such as Turkmenistan, Pakistan and Qatar. In this 
context; Also asphaltene Inc. with Pakistani Defense 
Production, the largest defense industry exports 
carried Ministry signed between the construction 
contract and in Turkey of a pen, 4 MİLGEM type 
corvettes’s classification activities are also carried out 
by Turk Loydu. 

Turk Loydu successfully represented our country 
by taking senior roles in international organizations 
as well; In addition to his council membership in the 
International Naval Ship Association INSA, one of 
the most important international organizations in the 
maritime field of the defense industry, he took over 
the Presidency from the Polish Classification Society 
PRS at the annual general meeting of the Association 
of Military Ship Classification Societies NSCA on 
October 12, 2020. became the new president. Turk 
Loydu, who served as the last term vice president at 
the meeting held in the virtual environment due to the 
new type of coronavirus epidemic, was unanimously 
elected president in the new period. Turk Loydu, who 
will undertake this task for a year, will conduct the 
possible negotiations and reporting with NATO by 
managing the committee meetings in addition to the 
administrative duties of the NSCA.

Turkey’s most important construction 
projects by Turk Loydu Assurance Checking

Turkey’s national indigenous Turk Loydu is the 
only classification society; In addition to military 
marine vehicles, commercial newly built ships; It 
has an important accumulation of experience in the 
classification of passenger boats, tugboats, hopper 
barges and dredgers. In addition to the classification 
of these ship types, we also continue to develop rules 
for bulk carriers, drilling and research vessels, fishing 

üretiminin gerçekleştirileceği projenin beş yıl sür-
mesi planlanıyor. Türk Loydu Deniz sektöründeki 
başarılarının yanı sıra Endüstri ve Belgelendirme 
Sektörü faaliyetleri kapsamında; enerji, inşaat, 
maden, imalat, kimya, ulaşım ve lojistik sektörü 
gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Çanakka-
le Köprüsü, Akkuyu Nükleer Santrali başta olmak 
üzere çeşitli çelik yapılar, köprüler, stadyumlar, 
hastaneler, uçak bakım hangarları, endüstriyel te-
sisler ve çeşitli tipte sivil yapılardan oluşan birçok 
mega projede de yer alıyor.”

vessels, tankers, support vessels and innovative 
“Zero Emission” and battery-powered vessels, while 
continuing to do classification activities without 
slowing down. continues. Turk Loydu, which has 
taken different initiatives to increase the diversity of 
the ships in its fleet in order to be more involved in 
areas that are strategic for our country; 2018 Turkey’s 
first drilling ship in its fleet in addition to Fatih, Yavuz 
drilling fleet of ships and other statutory who also 
joined the fleet classification.

Turk Loydu at the same time; It will also carry out 
classification activities in the construction works 
of 122 fast patrol boats to be built for the Coast 
Guard Command and the General Directorate of 
Security, one of the most important organizations of 
our country. Series production will take place in the 
history of the largest construction projects in Turkey’s 
ship is scheduled to last five years. In addition to 
Turk Loydu’s achievements in the Marine sector, 
within the scope of the Industry and Certification 
Sector activities; provides services in many areas 
such as energy, construction, mining, manufacturing, 
chemistry, transportation and logistics. Çanakkale 
Bridge is also included in many mega projects, 
including various steel structures, bridges, stadiums, 
hospitals, aircraft maintenance hangars, industrial 
facilities and various types of civil structures, 
especially the Akkuyu Nuclear Power Plant.

Türk Loydu, Ar-Ge Projelerine Önemli 
Yatırımlar Gerçekleştiriyor

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında son 
zamanlarda hizmet verdiği tüm sektörlerdeki diji-
talleşme süreçlerine paralel olarak uzaktan sörvey 
yapabilme araçları, sanal gerçeklik uygulamaları ve 
eğitim kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik yenilik-
çi ve trendlere uygun büyük yatırımlar yapan Türk 
Loydu; sektöre ve ülkemize faydalı olabilecek tek-
nolojik ve inovatif çözümler sunmak üzere üniver-
siteler, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve diğer 
organizasyonlarla uzun vadeli stratejik işbirlikleri 
kurarak inovasyon süreçlerinde çok yönlü hamleler 
yapmayı hedefliyor.

Turk Loydu Makes Significant Investments 
in R&D Projects

Within the scope of research and development 
activities, Turk Loydu, which has recently made 
great investments in innovative and trend-oriented 
investments towards increasing the distance 
surveying tools, virtual reality applications and 
training capabilities in parallel with the digitalization 
processes in all the sectors it has served; It aims to 
make multi-faceted moves in innovation processes 
by establishing long-term strategic partnerships 
with universities, national and international 
organizations and other organizations in order to 
offer technological and innovative solutions that can 
be beneficial to the industry and our country.



94

FUAR / FAIR

IMEAK DTO Başkanı Kıran,
Tuzla Viaport Marina Denizcilik Fuarı’nı Ziyaret Etti!

IMEAK DTO President Kıran Visited 
Tuzla Viaport Marina Maritime Fair!

İstanbul Tuzla Viaport’ta düzenlenen Tuzla Vi-
aport Marina Denizcilik Fuarı, sektör aktörle-
rini bir araya getirdi. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tamer Kıran, Tuzla Viaport Marina’da, bu yıl beşincisi 
düzenlenen “Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı”nı 
ziyaret etti.

Türkiye’nin açık havada ve denizde düzenlenen en bü-
yük tekne fuarı

Türkiye’nin açık havada ve denizde düzenlenen en bü-
yük tekne fuarı olan, İMEAK DTO’nun da standının bu-
lunduğu fuarı gezen Tamer Kıran, yetkililerden bilgi aldı. 

Kıran: Pandemi olmasına ragmen fuara katılım geçen 
yılın üstünde

Tamer Kıran yaptığı açıklamada, 2020 yılına damgasını 
vuran pandemi yüzünden insanların çok keyifli olama-
dıklarına dikkat çekerek, “Buna rağmen ben geçtiğimiz 
yıllara göre fuara daha yüksek bir katılım gördüm. Bu açı-
dan memnuniyet verici” dedi. Stantları gezerken yaptığı 
görüşmelerde, piyasaların açık ve önümüzdeki yıllara yö-
nelik siparişlerin iyi olduğunu öğrendiğini belirten Tamer 
Kıran, “Bu daha da memnuniyet verici... İnşallah herkes 
için keyifli ve bereketli bir fuar olur” diye konuştu. Fuar-
da, yelkenli teknelerden motor yatlara, boatlardan deniz 
ekipmanlarına kadar denizseverlerin tüm ihtiyacını karşı-
layacak ürünler 7-15 Kasım tarihleri arasında ziyaretçi-
lerle buluşmuştu.

Tuzla Viaport Marina Maritime Fair, held in 
Istanbul Tuzla Viaport, brought industry actors 
together.

Tamer Kıran, Chairman of the Board of IMEAK Chamber 
of Shipping, visited the “International Boat Show Shipping 

Fair” held for the fifth time this year at Tuzla Viaport 
Marina.

Turkey’s largest boat show held outdoors and the sea

Turkey’s held outdoors and the sea is the largest boat 
show, where the IMEAK DTO also stands trade browsing 
Tamer Kiran, received information from the authorities.

Kıran: Participation in the fair is above last year, 
despite the pandemic

In his statement, Tamer Kıran pointed out that people 
could not be very enjoyable due to the pandemic that left 
its mark on 2020 and said, “Despite this, I saw a higher 
participation in the fair compared to the previous years. 
It is pleasing in this respect ”. Stating that he learned that 
the markets are open and the orders for the coming years 
are good in the interviews he made while visiting the 
stands, Tamer Kıran said, “This is even more pleasing... 
I hope it will be an enjoyable and fertile fair for everyone, 
”he said. At the fair, products that will meet all needs 
of sea lovers, from sailing boats to motor yachts, from 
boats to marine equipment, met with visitors between 
November 7-15.
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Remmarin, Fuarda Rivarama Super ve Aquariva 
Super Modelleriyle Show Yaptı

Remmarin Made A Show With Rivarama Super And 
Aquariva Super Models At The Fair

Tuzla Boat Show’da birbirinden önemli yenilik-
ler ve ilkler de gerçekleşti. Bunlardan biri de 
Remmarin’e aitti… Deniz Yatçılık çatısı altında 
özel ve ayrıcalıklı hizmet vermek üzere kurulan 
Remmarin, ilk kez 7-15 Kasım tarihlerinde ger-
çekleşen Tuzla Boat Show’da denizseverlerle 
buluştu.

Türkiye, dünya arenasındaki markalaşma kavramını yat 
sektörü ile gerçekleştirmekte kararlı. Sektördeki yenilik-
ler, inovatif gelişmeler fuarlara da yansıyor.

Fuarlar ilklerin adresi oluyor

Pandemi sürecine rağmen gerçekleştirilen denizcilik sek-
tör fuarlarının ortak özelliği açık alanda yapılıyor olması. 
Fuarların hiç bu kadar özlenmediği bir konjönktörde Tuz-
la’da gerçekleştirilen boat show, birbirinden önemli ilkleri 
de bünyesinge gerçekleştirdi.

Remmarin’den fuara özel

Important innovations and firsts took place at 
the Tuzla Boat Show. One of them belonged 
to Remmarin… Remmarin, which was 
established to provide special and privileged 
service under the roof of Deniz Yachting, met 
with sea lovers for the first time at Tuzla Boat 
Show held on November 7-15.

Turkey, determined to accomplish with the branding 
concept yacht industry in the global arena. Innovations 
and innovative developments in the sector are also 
reflected in the fairs.

Fairs are the addresses of firsts

The common feature of the maritime industry fairs 
held despite the pandemic process is that they are 
held in the open area. The boat show, held in Tuzla in 
a conjunctor where fairs have never been missed so 
much, has also realized important firsts.

Special from Remmarin to the 
fair

Remmarin, who made a name for 
himself with innovative, creative 
and important innovations, broke 
grounds for the boat show. Modern 
and sophisticated elegance icon 
Riva Yacht Turkey assumed the 
official distributor Remmarin the 
exhibited models of 2 Riva at 
the fair. Combining its customer 
satisfaction and trust-oriented 
service understanding with 
years of experience, Remmarin 
introduced Rivarama Super and 
Aquariva Super models to sea 
lovers at the Tuzla Boat Show fair, 

İnovatif, creatif ve önemli yeniliklerle adın-
dan söz ettiren Remmarin, boat showa yö-
nelik ilkleri gerçekleştirdi. Modern ve sofis-
tike zerafetin simgesi Riva Yacht’ın Türkiye 
resmi distribütörlüğünü üstlenen Remmarin, 
fuarda 2 adet Riva modeli sergiledi. Müşteri 
memnuniyeti ve güven odaklı hizmet anla-
yışını yılların verdiği tecrübe ile birleştiren Remmarin ilk 
kez katıldığı Tuzla Boat Show fuarında Rivarama Super 
ve Aquariva Super modellerini deniz tutkunlarıyla buluş-
turdu. Remmarin ayrıcalığıyla kullanıcıların beğenisine 
sunulan modeller hız tutkunlarının gözdesi oldu.  13.40 
metre boyunda, 3,88 metre genişliğindeki Rivarama Su-
per ve 10,07 metre boyunda 2,80 metre genişliğindeki 
Aquariva Super modeli tekneler 41 deniz mili azami hıza 
ulaşabiliyor.

RIVARAMA SUPER

44 fitlik Rivarama Super, iki yıl üst üste 40 ila 60 fit arası 
kategoride en iyi Avrupa açık yatı ödülüne layık görülen 
klasik Rivarama’nın geliştirilmiş verisyonudur.

AQUARIVA SUPER

Yaşam tarzı ve tasarımın tarihini oluşturan büyük mar-
kalar, onları yöneten şirketlere değil, onları sevenlere, 
onları hayal eden, hayranlık ve coşkusuyla onurlandıran 
hayranlarına aittir. Riva efsanesinin kült modeli Aquara-
ma’nın tüm efsanevi niteliklerini ve zamansız cazibesini 
aktardığı Aquariva Super, yumuşak ve zarif hatlara, kali-
teli ahşaplara (akçaağaç dolgulu maun güverte panelleri) 
ve lüks deri yüzeylere olan tutkudan dolayı doğdu.

which it attended for the first time. The models offered 
to the users with the privilege of Remmarin became 
the favorite of speed lovers. The 13.40 meters long, 
3.88 meters wide Rivarama Super and 10.07 meters 
long 2.80 meters wide Aquariva Super model boats 
can reach a maximum speed of 41 knots.

RIVARAMA SUPER

The 44-foot Rivarama Super is the enhanced version 
of the classic Rivarama, which was awarded the best 
European open yacht in the 40 to 60 feet category for 
two consecutive years.

AQUARIVA SUPER

The great brands that make up the history of lifestyle 
and design do not belong to the companies that 
manage them, but to those who love them, their fans 
who dream of them and honor them with admiration 
and enthusiasm. Aquariva Super, in which Riva’s 
legend conveys all the legendary qualities and 
timeless charm of Aquarama, the cult model, was 
born out of a passion for soft and elegant lines, fine 
woods (maple-filled mahogany deck panels) and 
luxurious leather surfaces.
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Dünyanın İlk Trimonoran Tasarımında
‘Bir Türk İmzası’

‘A Turkish Signature’ In The World’s First Trimonoran Design

Yatlarda yeni trend tasarım. Türk yat tasarım-
cısı Baran Akalın ve Hollandalı mühendis G. 
Jelle Bilkert imzalı dünyanın ilk trimonoran 
projesi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Yacht Lıfe & Travel dergisi olarak yatlardaki tasarımla-
rı ve bu tasarımların yansımalarını her sayımızda siz 
değerli okuyucularımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bu 
sayımızda dünyanın ilk trimonoran tasarımı olan Es-
calade’ı ele aldık. Trimonoran fikri Hollandalı mimar 
Bilkert’in uzun zamandır hayalinde olan bir projeydi. 
Bilkert, Steaming adlı projesiyle Uluslararası Yat ve 
Havacılık Ödülleri’nde ‘’Yılın En İyi İç Tasarım Kon-
septi’’ ödülünü alan genç Türk tasarımcı Baran Akalın 
ile iş birliğine gitti. Ezber bozan lüks bir motoryat pro-
jesi olan çalışma Akalın’ın da vizyonuyla konseptini 
daha ileriye taşıdı. Tek gövdeli veya katamaranlardan 
daha verimli, daha güvenli bir tekne yaratma halinin 
ürünü olan trimonoran projesi sektörde yeni bir sayfa 
açma potansiyeli taşıyor. Tasarım geleneksel tek göv-
deli motoryatlara uygulandığında yüzde 30, yelkenli 
yatlara uygulandığında yüzde 50’ varan hız kazanımı 
sağlarken balast ağırlığına gerek duymadan yüksek 
stabilite ve verimlilik sağlıyor.

New trend design in yachts. The world’s first 
trimonoran project, signed by Turkish yacht 
designer Baran Akalın and Dutch engineer G. 
Jelle Bilkert, has managed to attract attention.

As Yacht Life & Travel magazine, we try to convey 
the designs on yachts and the reflections of these 
designs to our valuable readers in each issue. In 
this issue, we discussed the world’s first trimonoran 
design, Escalade. The Trimonoran idea was a project 
that Dutch architect Bilkert had long dreamed of. 
Bilkert collaborated with the young Turkish designer 
Baran Akalın, who received the “Best Interior Design 
Concept of the Year” award at the International Yacht 
and Aviation Awards with his project named Steaming. 
The project, which is a game-changer luxury motor 
yacht project, carried its concept further with Akalın’s 
vision. The trimonoran project, which is the product of 
creating a boat that is more efficient and safer than 
single-hull or catamarans, has the potential to open 
a new page in the sector. The design provides up to 
30% speed gain when applied to traditional single-
hull motor yachts and 50% when applied to sailing 
yachts, while providing high stability and efficiency 
without the need for ballast weight.



HABER / NEWS

100 101

MAKALE/ ARTICLE

VİAPORT MARİNA; DÜNYA STANDARTLARINDA 
TÜRKİYE’NİN EN YENİ MARİNASI

VIAPORT MARINA; THE NEW MARINA IN TURKEY 
IN THE WORLD STANDARDS

Prof. Dr. Serap İNCAZ
Kırklareli Üniversitesi/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı

Dünya standartlarında “Türkiye’nin en yeni 
marinası” olan Viaport Marina’yı Prof. Dr. 
Serap İncaz Yacht Life & Travel için derledi. 

Türkiye’nin en yeni marinalarından biri olan, dünya 
standartlarına sahip Viaport Marina, sunmuş 
olduğu imkanlar ve sahip olduğu fonksiyonlarıyla 
misafirlerinin tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları ve 
keyifli zaman geçirdikleri bir tesis olarak gözde bir 
marinadır.

World class “Turkey’s new marina” Marina 
Prof. that Viaport Dr. Serap İncaz compiled 
for Yacht Life & Travel.

One of Turkey’s new marina, Viaport with world-
class marina, which offers its guests with its facilities 
and functions that have been reviewed as a marina 
facilities and enjoyable time they had met all their 
needs.

VİAPORT MARİNA’DA 80 M’YE KADAR GÜVENLİ 
BAĞLAMA HİZMETİ

Özel tasarımı ve coğrafi konumu ile en kötü iklim koşul-
larına dahi hazır olan Viaport Marina’da, yüzer pontonlar 
ve rıhtımlar ile 80 m’ye kadar güvenli bağlama hizmeti 
sunulmaktadır.

VİAPORT MARİNA’DA KAPASİTE

Viaport Marina’da denizde değişik boyutlarda 750 yat 
bağlama kapasitesi bulunmaktadır. Karada ise 30.000 

SECURE MOUNTING SERVICE UP TO 80 M 
AT VIAPORT MARINA

Viaport Marina, which is ready for even the worst 
climatic conditions with its special design and 
geographical location, offers secure mooring service 
up to 80 meters with floating pontoons and docks.

CAPACITY AT VIAPORT MARINA

Viaport Marina has 750 yacht mooring capacity at sea 
in different sizes. On land, on the 30.000 m2 area, 75 t 

m2’lik alanda 75 t ve 300 t ka-
pasiteli travelliftler ve konusun-
da uzman personeller ile tek-
neler karaya çekilerek, çekek 
sahasında bulunan teknik servis 
işletmecileri tarafından bakım-o-
narımlar gerçekleştirilir.

VİAPORT MARİNA’DA 
HİZMETTE SINIR YOK

Viaport Marina’da misafirlerin ihtiyaçlarını lüks ve konfor-
lu tesis imkanlarından ve konusunda uzman personel-
lerden hizmet alarak karşılayabilirler. Viaport Marina’da 
yatçılar için 7/24 ücretsiz palamar desteği, özel ücretsiz 
otopark, yüksek hızlı sınırsız wifi internet, duş tuvalet ve 
aynı zamanda engelli misafirleri için de bu hizmetleri su-
nan sanitary üniteleri, çamaşırhane& bulaşıkhane, mari-
na içinde bulunan hipermarketten tekneye sipariş verme 
olanağı, yüksek güvenlikli parmak ve kart okuyucu sis-
tem ile çalışan ponton girişleri ile tekne sahiplerinin tüm 
güvenlik, huzur ve konforları düşünülmüştür.

VİAPORT MARİNA’NIN MİSAFİRLERİNE 
SUNDUĞU ÇOK FONKSİYONLU VE 
AYRICALIKLI HİZMETLER

Viaport Marina’da tekne sahipleri marinadan çıkmadan, 
hayatlarını tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak geçirebi-
lirler. Viaport Marina dünyanın sosyal imkanları en geniş 
marinalarından biridir. Ünlü markalara ve 174 mağazaya 
ve cafe-restauranta bulunduğu çarşısı, on binlerce deniz 
canlısına ev sahipliği yapan Akvaryumu, büyük kedileri 
barındıran Aslanparkı, keyifli vakit geçirilebilecek Aqua-
parkı, özel eğlence ünitelerini barındıran Temaparkı, si-
nema, bowling ve oyun alanları ile misafirlerine çok fonk-
siyonlu bir marinanın ayrıcalıklarından yararlanabilirler. 

and 300 t capacity travel lifts and the boats are pulled 
ashore with the expert personnel and maintenance 
and repairs are carried out by the technical service 
operators in the boatyard.

NO LIMITS ON SERVICE AT VIAPORT MARINA

At Viaport Marina, guests can meet their needs from 
luxurious and comfortable facilities and expert staff. 
24/7 free mooring support for yachtsmen at Viaport 
Marina, private free parking, high-speed unlimited wifi 
internet, shower toilets and sanitary units for disabled 
guests, laundry & dishwashing, the opportunity to 
order from the hypermarket in the marina to the boat, 
All the safety, peace and comfort of the boat owners 
are considered with the pontoon entrances operating 
with high security finger and card reader system.

MULTI-FUNCTIONAL AND EXCLUSIVE 
SERVICES OFFERED BY VİAPORT MARINA 
TO ITS GUESTS

At Viaport Marina, boat owners can spend their 
lives meeting all their social needs without leaving 
the marina. Viaport Marina is one of the most social 
facilities in the world. The bazaar with famous 
brands and 174 stores and cafe-restaurants, the 
Aquarium hosting tens of thousands of sea creatures, 
the Aslanpark hosting the big cats, the Aquapark 
where you can have fun, the Temapark with special 
entertainment units, cinema, bowling and playgrounds 
are among the privileges of a multi-functional marina. 
they can benefit.

THE PRIVILEGES OF THE VİAPORT MARINA 
LOCATION FROM THE SEA AND THE LAND

Tuzla district, where Viaport Marina is located, can be 
considered as the starting point of Istanbul. Sabiha 
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VİAPORT MARİNA’NIN KONUMUNUN 
DENİZDEN VE KARADAN SUNDUĞU 
AYRICALIKLAR 

Viaport Marina’nın bulunduğu Tuzla ilçesi İstanbul’un 
başlangıç noktası gibi düşünülebilir. Sabiha Gökçen Ha-
vaalanı Tuzla Marina’ya yaklaşık 15 km uzaktadır. Via-
port Marina’ya yurtiçi ya da yurtdışından gelecek ziya-
retçiler kolaylıkla ulaşabilirler. Viaport Marina’da İstanbul 
merkeze yaklaşık 30 km mesafedir. Denizden ulaşım için 
Bayramoğlu sahili 1.5 deniz mili, Sedef Adası 7,5 deniz 
mili, Büyükada 8,5 deniz mili, Heybeliada’ya 10 deniz mili 
mesafedir. Gemi trafiğinden uzakta olması sebebiyle ke-
yifle yelken yapılabilecek bir bölgededir.

VİAPORT MARİNA’NIN ÜLKEMİZE VE 
BÖLGEYE  KATKISI

Viaport Marina bulunduğu konum itibariyle gemi en-
düstrisinin merkezindedir. Bu sebeple Viaport Marina’da 
bakım-onarım için ihtiyaç duyulan uzman kadro ve mal-
zemeye daha kolay, hızlı ve uygun koşullarda erişilebilir. 
Çekek sahasında 30.000 m2’lik alanda, konusunda Via-
port Marina uzman ekibi ile teknelerin güvenli şekilde ka-
raya alınması ve korunması sağlanmaktadır. Viaport Ma-
rina’da misafirler; çekek sahasında dünyanın önde gelen 
tekne üreticilerinin temsilcileri ve servislerini bulabilir, tüm 
ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlar gerçekleştirilebilir. 
Yine çekek sahası içinde bulunan yat marketten ihtiyaç 
duyulan tüm malzemeleri tedarik edebilirler. 

VİAPORT MARİNA’NIN GELECEK İÇİN 
PLANLAMASI 

Viaport Marina yönetimi; denizciler için sosyal, yaşanabi-
lir bir ortam yaratma çabası içerisinde misafirlerinin tek-
nelerini uzaklarda düşünmeden, her zaman ulaşılabilir ol-
malarını ve yaz-kış demeden teknelerinde keyifli zaman 
geçirmelerini sağlamayı temel hedef olarak almıştır. Bu-
nun için de denizcilerin birlikte olacağı sosyal buluşmaları 
organize ederek; ralliler, yarışlar düzenlemeyi planlamak-
tadırlar. Viaport Marina’nın bir yandan da bakım-onarım 
imkanları açısından Tuzla’nın imkanlarından daha fazla 
faydalanma ve ülkemize katkı sağlamak için çekek saha-
sını genişletmeyi kapsayan projeleri de vardır.  Bu konuy-
la ilgili olarak, Viaport Marina yönetimi, yakın zamanda 
bu girişimin uygulamaya geçirileceğini belirtilmiştir.

Gökçen Airport is approximately 15 km away from 
Tuzla Marina. Domestic or foreign visitors can easily 
access Viaport Marina. At Viaport Marina, it is about 
30 km from the center of Istanbul. For transportation 
from the sea, Bayramoğlu beach is 1.5 nautical miles, 
Sedef Island 7.5 nautical miles, Büyükada 8.5 nautical 
miles, and Heybeliada 10 nautical miles. Since it is far 
from ship traffic, it is in an area where you can enjoy 
sailing.

CONTRIBUTION OF VIAPORT MARINA TO 
OUR COUNTRY AND THE REGION

Viaport Marina is in the center of the shipping industry 
due to its location. For this reason, the expert staff 
and materials needed for maintenance and repair 
at Viaport Marina can be accessed more easily, 
quickly and under suitable conditions. With the expert 
team of Viaport Marina in the area of 30.000 m2 in 
the boatyard area, the boats are safely landed and 
protected. Guests at Viaport Marina; In the boatyard, 
you can find the representatives and services of the 
world’s leading boat manufacturers, and perform all 
the needed maintenance and repairs. They can also 
supply all the materials needed from the yacht market 
located in the boatyard.

PLANNING OF VIAPORT MARINA FOR THE 
FUTURE

Viaport Marina management; In an effort to create a 
social and livable environment for seafarers, the main 
goal is to ensure that its guests are always accessible 
without thinking about their boats and have a pleasant 
time in their boats in summer and winter. For this, 
by organizing social gatherings where seafarers will 
be together; They are planning to organize rallies 
and races. On the other hand, Viaport Marina has 

VİAPORT MARİNA VE EĞİTİME KATKISI

Yalnızca sektörümüz için değil, ülkemiz kalkınması için 
eğitimli ve donanımlı kadrolar oluşturmak ve bu gençleri 
istihdam ederek, ekonomiye katkıda bulunmak Viaport 
Marina için önemli kilometre taşlarıdır.  Viaport Marina 
eğitim ile ilgili destek isteyen gençlerimize katkı sağlayıp, 
gençlerimizi aynı zamanda bilgi anlamında beslemekte-
dir. Viaport Marina’nın bu noktadaki görüşü;  özel sektör 
ve üniversite arasındaki işbirliği de sağlıklı olmalı, üniver-
sitelerimiz iş sahasının kapılarını açmakta öğrencilerimi-
ze yol göstermelidir, şeklindedir.

PANDEMİ SÜRECİ VE VİAPORT MARİNA

Covid-19 salgın süreci denizciliğin kıymetini bize bir kez 
daha hatırlattı.  Salgınının ilk çıktığı günlerden itibaren 
denizciliğe olan ilginin arttığını, sosyal izolasyonu sağla-
mak için teknesi olanların teknelerinde daha fazla vakit 
geçirdiklerini, olmayanların ise tekne alarak denizciliğe 
adım attıklarını gördük. Bu süreçte Viaport Marina misa-
firlerinin zarar görmemesi için ortak kullanım alanlarında 
önlemlerini tümüyle almaktadır.

VİAPORT MARİNA MARİNANIN OLANAKLARINI 
KEŞFETMEK İÇİN TÜM DENİZCİ DOSTLARI 
MARİNAYA BEKLİYOR

Viaport Marina yönetimi; sunulan olanaklar ve sağlanan 
fiyat avantajıyla İstanbul’da yaşayan teknecilerin, tekne 
ile geçirdiklerini günlerin hayalini kurmaları yerine, tekne-
lerini kış döneminde İstanbul’da bağlayarak her istedik-
lerinde denize ulaşabilmelerini hedeflemektedir. Viaport 
Marina sağladığı süreyi dondurmak suretiyle, denizcilerin 
yaz aylarında güneye inmelerini, kış döneminde yeniden 
Tuzla’ya  dönmelerini, böylece tekneyi yalnızca sezonluk 
değil, tüm yıl boyunca kullanmalarını istemektedir.

projects that include expanding the boatyard area in 
order to benefit more from Tuzla’s facilities in terms 
of maintenance and repair facilities and to contribute 
to our country. Regarding this issue, Viaport Marina 
management has stated that this initiative will be 
implemented in the near future.

VIAPORT MARINA AND ITS CONTRIBUTION 
TO EDUCATION

It is important milestones for Viaport Marina to create 
educated and well-equipped staff not only for our 
sector but also for the development of our country, 
and to contribute to the economy by employing these 
young people. Viaport Marina contributes to our young 
people who want support in education and also feeds 
them in terms of information. Viaport Marina’s opinion 
on this point; The cooperation between the private 
sector and the university should also be healthy, our 
universities should guide our students in opening the 
doors of business.

PANDEMIC PROCESS AND VIAPORT MARINA

The Covid-19 epidemic process reminded us once 
again the value of shipping. Since the first days of the 
epidemic, we have seen that interest in maritime has 
increased, those who have a boat spend more time on 
their boats to ensure social isolation, and those who do 
not have taken a step into maritime by buying a boat. 
In this process, Viaport Marina takes all measures in 
common areas to prevent damage to its guests.

VIAPORT MARINA IS WAITING FOR ALL 
MARINE FRIENDS TO EXPLORE THE 
FACILITIES OF THE MARINA

Viaport Marina management; With the opportunities 
offered and the price advantage offered, it aims 
to enable the boatmen living in Istanbul to be able 
to reach the sea whenever they want by tying their 
boats in Istanbul during the winter season, instead of 
dreaming of the days they spend by boat. By freezing 
the time it provides, Viaport Marina asks the sailors 
to go south in the summer and return to Tuzla in the 
winter, so that they can use the boat not only for the 
season but throughout the year.
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YachtEye’in ‘Süperyat Helikopter Takip Sistemi’ Her 
Yolculuğu Tüm Detaylarıyla Sanal Ortama Aktarabiliyor
YachtEye’s ‘Superyacht Helicopter Tracking System’ Can Transfer 

Every Journey To The Virtual Environment With All Its Details

Teknolojinin gelişmesi beraberinde birçok yeniliği de 
getiriyor. Bunlardan biri de YachtEye’in ‘Süperyat He-
likopter Takip Sistemi’… Sistem hakkında daha fazla 
bilgi almak istiyorsanız haberimizi okumanız yeterli. 
YachtEye markasının süperyatlar için geliştirdiği, her 
yolculuğu tüm detaylarıyla sanal ortama aktarabilen 
yazılıma, helikopter takip sistemi eklendi. HeliDeck 
adlı sistem, süperyatların helikopterlerini YachtEye 
arayüzü üzerinden, tüm detaylarıyla takip etmeye im-
kan sağlıyor. Yat sahipleri, konuklar, kaptan ve mü-
rettebat için zaman zaman önem arz eden helikopter 
takibi, süperyatın bir veya birden fazla helikopterine 
entegre edilen sistem sayesinde sağlanıyor. Yach-
tEye arayüzüne eklenen HeliDeck uygulaması saye-
sinde, helikopterin üç boyutlu görüntüsü ile rotasını 
görüntüleme imkanı sunuyor. Helikopterin süperyata 
yaklaşma ve kalkış anlarında ise, otomatik olarak ka-
mera görünümüne değişerek gerçek görüntü ile takip 
sağlıyor. YachtEye’ın en popüler sistemi TenderTrac-
ker ile, süperyatın servis teknesinin gerçek zamanlı 
takibi yapılabiliyor. Bu sayede konukların varış zama-
nı önceden bilinebiliyor. 

The development of technology brings with it many 
innovations. One of them is YachtEye’s “Superya-
cht Helicopter Tracking System”… If you want to get 
more information about the system, just read our 
news. A helicopter tracking system was added to the 
software developed by the YachtEye brand for super-
yachts, which can transfer every journey to the virtu-
al environment in all its details. The system named 
HeliDeck enables the helicopters of superyachts to 
be followed in all details via the YachtEye interface. 
Helicopter tracking, which is sometimes important for 
yacht owners, guests, captain and crew, is provided 
by the system integrated into one or more helicopters 
of the superyacht. Thanks to the HeliDeck application 
added to the YachtEye interface, it offers the opportu-
nity to view the route of the helicopter with a three-di-
mensional view. When the helicopter approaches the 
superyacht and takes off, it automatically changes to 
the camera view and provides a real image tracking. 
With TenderTracker, YachtEye’s most popular sys-
tem, it is possible to monitor the service boat of the 
superyacht in real time. In this way, the arrival time of 
the guests can be known in advance.
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TORQEEDO 2021 İÇİN YENİ ÜRÜNLERİNİ DUYURDU
Torqeedo Announces New Products For 2021

Torqeedo, dijital bir basın toplantısında 
su üzerinde elektrikli mobilite için birkaç 
yeni ürün ve geliştirmeyi duyurdu. Etkin-
lik sırasında, şirketin genel müdürleri Dr. 
Ralf Plieninger ve Dr. Michael Rummel, 
şirket, ürünleri ve pazar fırsatları ve şirke-
tin deniz mobilitesinin geleceğini yaratma 
misyonunu nasıl yerine getirdiği hakkın-
da konuştu.

Torqeedo’nun mevcut ekonomik zorluklarla nasıl başa 
çıktığı sorulduğunda Rummel, “Doğru pazarda doğ-
ru şirketiz” dedi. “Organizasyonumuzu dahili olarak 
güçlendiriyoruz ve küresel ayak izimizi daha da ge-
nişletiyor ve güçlendiriyoruz.” Plieninger, “Vizyon tek 
başına bir şirketi başarılı kılmaz” dedi. “Torqeedo’nun 
elektrikli denizcilik endüstrisindeki diğerlerinden farklı 
bir yaklaşımı var. Müşterilerimize her zaman eksiksiz 
sistemler sunuyoruz.”

Genel müdürler, Torqeedo’nun geçtiğimiz yıl ZF ile 
yaptığı işbirliği sonucunda iki güçlü yeni yelken mo-
toru seçeneği, Deep Blue 50 SD ve Deep Blue 100 
SD’nin piyasaya süreceğini duyurdu. Sessiz, emis

Torqeedo announced several new produ-
cts and developments for electric mobility 
on the water at a digital press conference. 
During the event, Dr Ralf Plieninger and 
Dr Michael Rummel, the company’s mana-
ging directors, talked about the company, 
its products and market opportunities, 
and how the company fulfils its mission 
to create the future of marine mobility.

“We are the right company in the right market,” said 
Rummel when asked how Torqeedo is dealing with 
current economic challenges. “We are strengthening 
our organisation internally, and we are further expan-
ding and fostering our global footprint.” “Vision alone 
does not make a company successful,” said Plienin-
ger. “Torqeedo has a different approach than others 
in the electric marine industry. We always provide 
complete systems for our customers.” The managing 
directors announced that Torqeedo will launch two 
powerful new saildrive options, Deep Blue 50 SD and 
Deep Blue 100 SD, the result of a cooperation with ZF 
announced last year. The quiet, emission-free, fixed 
saildrives are reliable components for environmental-

ly friendly bluewater sailing and 
are fully integrated into Deep 
Blue’s advanced propulsion and 
onboard energy management 
systems. The 50 kW and 100 
kW saildrives are designed for 
sailing speeds up to 30 knots 
for high-performance sailing and 
efficient hydrogeneration, kee-
ping the system’s high-capacity 
batteries with BMW technology 
charged while under sail. Like all 
Deep Blue and Deep Blue Hyb-
rid systems, renewable energy 
from solar panels, wind or hyd-
rogeneration can easily be in-
tegrated into the central system, 
along with a range extender for 
seamless backup power.

yonsuz, sabit yelkenli motorlar, çevre dostu mavi su 
seyri için güvenilir bileşenlerden oluşan Deep Blue 
modelleri gelişmiş tahrik ve yerleşik enerji yönetim 
sistemlerine tamamen entegre edilmiş. 50 kW ve 100 
kW yelkenli motorlar, yüksek performanslı yelken ve 
verimli hidrojenleme için 30 knot’a kadar seyir hızla-
rı için tasarlanmış olup, yelken halindeyken sistemin 
BMW teknolojisine sahip yüksek kapasiteli pillerini şarj 
ediyor. Tüm Deep Blue ve Deep Blue Hybrid sistem-
leri gibi, güneş panellerinden, rüzgar veya hidrojenas-
yondan gelen yenilenebilir enerji, kesintisiz yedek güç 
için bir menzil genişletici ile birlikte merkezi sisteme 
kolayca entegre edilebiliyor. Beş ila yirmi beygir gücü-
ne eşdeğer olan popüler Cruise serisi elektrikli tahrik 
sistemlerinde de gelişmeler görülüyor. 2021 için, Cru-
ise 10.0 R dıştan takmalı motor ve Cruise 10.0 FP, 
Torqeedo’nun TorqLink adlı gelişmiş iletişim protoko-
lüyle birlikte gönderilen teknik bir güncelleme alacak. 
Yeni protokol başlangıçta Deep Blue için geliştirilmiş 
ve şimdi Cruise 10.0 motorlar, Power 48-5000 lityum 
piller ve premium Torqeedo gaz pedalları için mevcut. 
Plieninger: “TorqLink, nispeten karmaşık bir elektrikli 
veya hibrit sürücü sistemi kurmayı bile çok kolaylaş-
tıran bileşenler arasında yeni bir arayüz. Hepsi aynı 
sistem üzerinde çalışıyor, aynı ekranda bilgi sağlıyor 
ve sorunsuz bir şekilde birlikte işliyor” dedi. 

The popular Cruise series of electric drive systems 
from five to twenty horsepower-equivalents is seeing 
advances as well. For 2021, the Cruise 10.0 R outbo-
ard and the Cruise 10.0 FP will receive a technical up-
date, shipping with Torqeedo’s advanced communica-
tions protocol called TorqLink. The new protocol was 
initially developed for Deep Blue and is now available 
for Cruise 10.0 motors, Power 48-5000 lithium batte-
ries and premium Torqeedo throttles. “TorqLink is a 
new interface between the components that makes 
it very easy to set up even a relatively complex elect-
ric or hybrid drive system. They all work on the same 
system, provide information on the same display, and 
work seamlessly together,” said Plieninger.
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CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARARASI YAT 
YARIŞI’NDA COŞKU VARDI

ENJOYMENT AT THE PRESIDENTIAL’S 
INTERNATIONAL YACHT RACE

Yat ve tekne sektörü pandemi sürecinde bü-
tün önlemleri alarak etkinliklere devam ediyor. 
İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez 
gerçekleştirilen ‘Cumhurbaşkanlığı Uluslararası 
Yat Yarışı ödülleri törenle sahibini buldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
bu yıl ilk defa düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslara-
rası Yat Yarışı, 29 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında dü-
zenlendi. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından 
organize edilen yarışın ödül töreni 15 Kasım tarihinde 
pandemi önlemlerine uygun şekilde Esma Sultan Yalı-
sı’nda yapıldı. Üç etap sonunda yedi ayrı sınıfta yarışan 
yelkenli teknelerin genel klasman birincileri ödüllerini al-
dılar. Ödül kazanan isimler şu şekilde oluştu;

IRC-0 ENKA CHEESE Tekne sahibi: Enka / Levent Pey-
nirci
IRC-1 LINEA ROSSA  Tekne sahibi: Onur Tok
IRC-2 AKKİM KİMYA CHEESE Tekne sahibi: Levent 
Peynirci / Güney Kaptan
IRC-3 PUPA-DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Tekne sahibi: 
Cenk Tekkaya / Yusuf Tunç
IRC-4 KUPA KIZI-SETUR MARİNAS Tekne sahibi: Gül 
Çelikel
SPORTSBOAT NİMBUS  Tekne sahibi: Saruhan Cinay
GEZGİN CAPE TOWN Tekne sahibi: Barış Kılınç               

Yemlihanoğlu: Yelken sporunun gelişmesi için 
çalışacağız

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yem-
lihaoğlu şunları söyledi: “Yelken sporunun ülkemizde çok 
daha geniş kitlelerce sevilmesi, takip edilmesi adına 
önemli bir sorumluluk üstlenmiştik ve yarışlar aracılığıy-
la bu spor dalının geleceğine katkı sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Türkiye markası için bir değer sağlamaktan 
gururluyuz”.

The yacht and boat sector continues its activities 
by taking all precautions during the pandemic 
process. The Presidential International Yacht 
Race Awards, organized for the first time this 
year by the Istanbul Open Sea Yacht Race Club 
under the auspices of the Presidency, found 
their owners at a ceremony.

Presidential held this year for the first time under the 
auspices of the International Yacht Racing Presidency of 
the Republic of Turkey, 29 October - was held between 
November 1st. The award ceremony of the race, 
organized by the Istanbul Open Sea Yacht Race Club, 
was held in Esma Sultan Mansion on 15 November in 
accordance with the pandemic measures. At the end of 
three stages, the sailboats competing in seven different 
classes received their awards. Award-winning names are 
as follows;

IRC-0 ENKA CHEESE Boat Owner: Enka / Levent 
Peynirci
IRC-1 LINEA ROSSA Boat Owner: Onur Tok
IRC-2 AKKİM KİMYA CHEESE Boat Owner: Levent 
Peynirci / Güney Kaptan
IRC-3 PUPA-DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Boat Owner: Cenk 
Tekkaya / Yusuf Tunç
IRC-4 KUPA KIZI-SETUR MARİNAS Boat Owner: Gül 
Çelikel
SPORTSBOAT NİMBUS Boat Owner: Saruhan Cinay
GEZGİN CAPE TOWN Boat Owner: Barış Kılınç               

Yemlihanoğlu: We will work for the development 
of sailing

Istanbul Offshore Yacht Race Club President Ekrem 
Yemlihaoğlu said: “We have undertaken an important 
responsibility for sailing to be loved and followed by a 
wider audience in our country and we are happy to 
contribute to the future of this sport branch through races. 
Turkey proud to provide a value for the brand.”
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CMC MARINE 2020’DE 43 SÖZLEŞME İMZALADI
CMC MARINE 2020’DE 43 SÖZLEŞME İMZALADI

Her geçen gün daha fazla tersane ve tekne sahibi, 
yatlarına takmak için Waveless ultra kompakt stabi-
lizatörleri seçiyor. Eylül 2019’da piyasaya sürülen ve 
en zor aylarda bile çalışmaya devam eden, gittikçe 
daha geniş tabanlı ve geniş kapsamlı bir satış ve yar-
dım ağı ile dünya çapında dağıtılan Waveless kanat 
stabilizatörleri, güvenilirlikleri ve ileri teknolojileri ne-
deniyle 12 metrelik ve üzeri teknelerde tercih edilerek 
pazarda standardı belirliyor. 

CMC Marine’nin Waveless ultra kompakt stabilizatör 
sistemi gittikçe güçlenmeye devam ediyor ve hem 
yeni inşaatlar hem de onarım projeleri için dünya ça-
pında önde gelen uluslararası tersaneler ve tekne 
sahipleri tarafından tercih ediliyor. Toskana merkezli 
şirket, geçen yıl 43 tedarik sözleşmesi imzaladı. Wa-
veless kanat dengeleyicilerle donatılmış toplam altı 
yat halihazırda suda, beşi ise inşa halinde.

More and more shipyards and owners are choosing 
Waveless ultracompact stabilizers to install on board 
their yachts. Launched on the market in September 
2019 and distributed worldwide by an increasingly 
broad-based and wide-reaching sales and assistan-
ce network that has continued to operate even during 
the most difficult months, Waveless fin stabilizers are 
setting the standard in the market for 12-meter boats 
and larger because of their reliability and advanced 
technology.

CMC Marine’s Waveless ultracompact stabilizer sys-
tem continues to go from strength to strength and is 
the choice of leading international shipyards and ow-
ners worldwide for both new builds and refit projects. 
The Tuscany-based company has signed 43 supply 
contracts over the last year and a total of six yachts 
equipped with Waveless fin stabilizers are already in 
the water, of which five new builds.

KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ
& 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ALÜMİNYUM VE ÇİNKO
TUTYALAR

ÇİNKO ESASLI (CİVATALI)
TUTYALAR

YAT / ŞAFT 
TUTYALARI
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YANMAR ve Mastry, ‘Wake Spor Pazarı’na ‘Yeni 
Dizel Motor Çözümü’nü Tanıtmak İçin Nautique İle 
İşbirliğine Girdi
YANMAR and Mastry Join with Nautique to Introduce New 
Diesel Engine Solution to Wake Sports Market

‘Yanmar Marine Uluslararası’, önde gelen 
deniz motorları ve tahrik sistemleri tedarikçisi 
ve ABD’nin güneydoğusundaki Yanmar 
distribütörü ‘Mastry Engine Center(MASTRY 
Motor Merkezi)’, ünlü su sporları tekne üreticisi 
NAUTIQUE Boat Company, Inc(Nautique Tekne 
Şirketi) ile, eğlence amaçlı dinamik su sporları 
sektörü ve süperyat ihale pazarına yönelik 
‘Yüksek Kaliteli YANMAR Dizel Sistemi’nin, 
verimlilik, performans ve emniyet faydalarını 
ortaya koymak için, iş ortaklığı kurdu. 

İki yıl önce ortak işbirliğini duyurduktan sonra, Yanmar, 
Mastry ve Nautique, Yanmar 8LV370 dizel deniz moto-
runu temel alan, ve dizelin NAUTIQUE LINC Panoray 
ve Kontrol Sistemleri ile kesintisiz bir şekilde iletişim kur-
masını sağlayan kişiselleştirilebilir hız kontrol teknolojisi 
içeren, yenilikçi sistemi geliştirdi. YANMAR dizel, yeni 
suya indirilen 2021 yılı modeli, yeni nesil, ‘Super Air NA-
UTIQUE G23 ve G25 Wake Serisi’ tekneleri ile, ‘Wake 
Spor’ tekneleri arasında, dünyanın ilk tam entegre dizel 
seçeneğini sektöre sunmuştur. Dizel bir sistemin olumlu 
sonuçları, wake sporları tekneciliği sektöründeki temel 
ihtiyaçları karşılamak için çeşitli avantajlar sunar;

Yanmar Marine International, leading supplier 
of marine engines and propulsion systems, 
and south-east US Yanmar distributor, 
Mastry Engine Center, have partnered with 
renowned water sports boat manufacturer 
Nautique Boat Company, Inc. to introduce the 
efficiency, performance, and safety benefits 
of a premium Yanmar diesel package to 
the recreational wake sports industry and 
superyacht tender market.

After announcing the joint collaboration two years 
ago, Yanmar, Mastry, and Nautique have developed 
the innovative package based on the Yanmar 8LV370 
marine diesel engine, including custom speed control 
technology allowing the diesel to communicate 
seamlessly with the Nautique LINC Panoray and control 
systems. The Yanmar diesel is now the world’s first fully-
integrated diesel option in wake sport boats, available 
on the newly-launched, next generation 2021 model 
year Super Air Nautique G23 and G25 wake series of 
boats.

The benefits of a diesel package offer several 
advantages to meet key needs across the wake sports 
boating sector, including: 

• Greater fuel efficiency - Already the most 
efficient diesel engine in its class with electronically-
controlled common rail fuel injection technology, the 
8LV diesel offers significantly greater fuel efficiency 
over a gasoline counterpart. The 8LV’s 600 ft lbs of 
torque on the lower end of the power band delivers 
superior performance and acceleration but with a lower 
horsepower output, which saves significantly on fuel 
burn. 
• Longer maintenance intervals - Diesel engines 

• Daha fazla yakıt verimliliği – Halihazırda elekt-
ronik olarak kontrol edilenler sınıfının en verimli dizel 
motoru olan ‘Ortak Hatlı Yakıt Enjeksiyon Teknolojisi’ne 
sahip 8LV dizel, benzinli bir muadiline göre önemli ölçü-
de daha fazla yakıt verimliliği sunar. 8LV dizel motorun, 
güç bandının alt ucundaki 600 ft lbs dönme momenti(-
torku), daha düşük beygir gücü çıkışı ile yakıt tüketimin-
de önemli ölçüde tasarruf sağlayarak hızlanma ve üstün 
performans ortaya koyar.
• Daha uzun bakım aralıkları - Dizel motorlar, 
Yanmar ile, 250 saatlik  normal servis aralığına sahiptir, 
ya da, farklı bir ifadeyle, benzinli motordan 5 kat daha 
uzun sürede servis bakım ihtiyacı ortaya koyar. 
• Daha temiz çalışma - Yanmar motorlar, EPA 
kademe III CO2 ve NOx deniz emisyon düzenlemeleri-
ni çok aşan ve duman, koku ve gürültü için olağanüstü 
düşük ölçümler yaparak, teknenin içinde ve arkasında 
herkes için rahat bir seyir deneyimi sağlayan dünyadaki 
en temiz deniz dizel motorlardır. 

Azaltılmış yakıt ikmalinin maliyet ve zaman tasarrufu, 
uzun saatler boyunca ve arka arkaya birkaç gün suda 
kalan tekne sahiplerine ve ailelerine fayda sağlaya-
caktır. Yakıt tasarrufu ve daha az düzenli bakım gideri, 
özellikle, günlük operasyonları en üst düzeye çıkarmak 
isteyen ‘Wake Spor Okulları’ için kritik olacaktır. Süper 
yatlarda kullanım için, ihale olarak oyuncak isteyen 
gemi sahipleri, gemideki tek yakıttan yararlanacak; pat-
lamaya dayanıklı dizel daha kullanışlıdır ve daha az dü-
zenleme gerektirir. Özel Yanmar dizel motor sistemi, su 
sporları tekneleri için daha ekonomik, çevre dostu, daha 
güvenli ve daha güçlü bir seçenek arayan, büyük göller 
ve kıyı bölgelerindeki mülk sahipleri için idealdir. Mastry 
Motor Merkezi Başkanı Kevin Carlan: “Yanmar, Mastry 
Motor Merkezi ve Nautique olarak Biz, yüksek kaliteli bir 
dizel sisteminin hızla büyüyen ‘Wake Sporları Pazarı’na 
büyük fayda sağlayacağını fark ettik. İlk tam entegre çö-
zümü sunmaktan heyecan duyuyoruz - Nautique’nin dü-
men çözümüyle sorunsuz çalışan bir Yanmar dizel sis-
temi. Görünür bir dümen bileşeni eklemeden Nautique 
ekranıyla entegre olarak, sektör lideri Zero Off GPS hız 
kontrol sistemi ile çalışmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca 
dizel, net olarak, benzinliye göre daha fazla içsel ener-
jiye sahiptir, bu nedenle inanılmaz verimlilik tasarrufu 
sağlar. Orijinal Nautique dümen ve kontrol çözümleriyle 
tamamen entegre olan bu yeni temiz, verimli güç seçe-
neği ile, Yanmar kullanıcıları yakıt ikmali için daha az 
zaman ve para, bakım biriminde daha az zaman ve su 
üzerinde daha kaliteli zaman harcayabilirler. “

also allow for longer maintenance intervals, with the 
Yanmar operating for 250 hours, or five times longer 
than a gasoline, between regular services. 
• Cleaner operation - Yanmar engines are the 
cleanest marine diesels in the world, far exceeding 
EPA tier III CO2 and NOx marine emissions regulations 
and measuring exceptionally low for smoke, odor, and 
noise, ensuring a comfortable experience for everyone, 
in and behind the boat. 

The cost and time savings of reduced refuelling will 
benefit boat owners and families who are out on the 
water for long hours and multiple days in a row. The 
fuel savings and fewer regular maintenace disruptions 
will be especially critical for wake schools who want 
to maximize daily operations. For use in superyachts, 
owners who want a toy as their tender will benefit from 
single fuel onboard; explosion proof diesel is more 
convenient and requires less regulations. The custom 
Yanmar diesel engine package is ideal for owners in 
large lakes and coastal regions looking for a more 
economical, environmentally-friendly, safer, and more 
powerful option for water sports boats.  Kevin Carlan, 
President, Mastry Engine Center: “We [Yanmar, 
Mastry Engine Center, and Nautique] recognized a 
premium diesel package would greatly benefit the 
rapidly-growing wake sports market. We are excited 
to announce the first fully-integrated solution - a 
Yanmar diesel package which works seamlessly with 
Nautique’s helm solution. It has been developed to 
work with the industry-leading Zero Off GPS speed 
control system, integrating with the Nautique display 
without adding a visible helm component. Also, diesel 
simply has more intrinsic energy than gasoline so there 
are incredible efficiency savings. With this new option 
of clean, efficient power which integrates fully with the 
native Nautique helm and control solutions, Yanmar 
users can spend less time and money refuelling, less 
time in the maintenance shop, and more quality time 
on the water.”
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Raymarine 
Yeni Teknelerin  

Dümeninde

Raymarine at the 
Helm of New Boat 

Introductions

FLIR Systems’ın Raymarine marka elektroniği, 
2020 yeni model lansmanlarına dahil edilmek 
üzere premium yat üreticileri Princess Yachts, 
PRESTIGE ve Spirit Yachts tarafından seçildi.
 
Raymarine ürünleri, kullanım kolaylığı, sağlam tasa-
rımı ve güvenilirliği sayesinde önde gelen lüks yat 
üreticileri tarafından uzun süredir tercih edilen seçim 
oldu. Bu yeni yatlar, sınıfının en iyisi sensörleri ve akıl-
lı navigasyon sistemleri dahil olmak üzere Raymarine 
ürün serisinin tamamından ürünler kullanacak. Yakın 
zamanda tanıtılan Princess Yachts X95, X-Class sü-
per üstgeçitli yat, lüks ve estetik zarafeti Raymarine’in 
Axiom XL çok işlevli navigasyon ekranları (MFD) ile 
birleştiriyor. Birinci sınıf yatlar için tasarlanan Axiom 
XL cam köprü ekranları, Axiom ailesinin amiral gemisi 
ve Raymarine’in LightHouse 3 işletim sisteminin üs-
tün performans ve zarif sadeliğini sunuyor. Üç adet 
19 inç Axiom XL ekran, X95’in navigasyon sisteminin 
bağlantı noktasını oluşturarak harita çizme, radar, 
3D sonar, otopilot, enstrümantasyon ve motor verile-
ri ekranlarını kaptanın parmaklarının ucuna getiriyor. 
X95’in Axiom XL navigasyon sistemi, makine daire-
lerini ve kör noktaları izlemek için Raymarine IP ta-
banlı CCTV kameralarla daha da geliştirilmiş. Bir FLIR 
M625CS termal görüntüleme kamerası, daha güvenli 
gece navigasyonu sağlıyor ve Raymarine ClearCrui-
se artırılmış gerçeklik, hem HD video hem de termal 
görüntülerin üzerine ilgili navigasyon verilerini yerleş-
tirerek gelişmiş durumsal farkındalık sağlıyor. Rayma-
rine Axiom XL sistemleri, tüm Raymarine sensörleri 
ve çevre birimleri ile birlikte Avrupa, Orta Doğu ve As-
ya’daki Princess Yachts’ta standart ekipmanlar. Bu tür 
kurulumların genişliği, Raymarine’in Princess Yachts 
ile uzun vadeli ilişkisinin gücünü gösteriyor. Princess 
Yachts Ürün Planlama Müdürü Nick Smith, “Yıllar bo-
yunca Raymarine’deki ekiple işbirliğine dayalı bir ilişki 
kurduk ve ürün serimiz için yeni yeniliklere bakarken 
düzenli olarak danışıyoruz” diyor. “Bize sundukları 
hizmet hem üretim operasyonlarımızı destekliyor hem 
de bayi ağımız her zaman Raymarine ile çalışmanın 
önemli bir avantajı olmuştur.”

FLIR Systems’ Raymarine brand electronics have 
been selected by premium yacht builders Princess 
Yachts, PRESTIGE, and Spirit Yachts for inclusion 
on their 2020 new model launches. 

Raymarine products have long been the preferred 
choice for leading luxury yacht manufacturers thanks 
to their ease-of-use, rugged design, and reliability. 
These new yachts will utilize products from across 
the Raymarine product line including its best-in-
class sensors and intelligent navigation systems. The 
recently introduced Princess Yachts X95, X-Class 
super flybridge yacht combines luxury and aesthetic 
elegance with Raymarine’s Axiom XL multifunction 
navigation displays (MFD). Designed for premium 
yachts, Axiom XL glass bridge displays are the flagship 
of the Axiom family, delivering superior performance 
and the elegant simplicity of Raymarine’s LightHouse 
3 operating system. Three 19-inch Axiom XL displays 
form the nexus of the X95’s navigation system, putting 
chartplotting, radar, 3D sonar, autopilot, instrumentation, 
and engine data displays at the captain’s fingertips. The 
X95’s Axiom XL navigation system is further enhanced 
with Raymarine IP based CCTV cameras for monitoring 
engine rooms and blind spots. A FLIR M625CS thermal 
imaging camera provides safer nighttime navigation 
and Raymarine ClearCruise augmented reality delivers 
enhanced situational awareness, overlaying pertinent 
navigation data on both HD video and thermal imagery. 
Raymarine Axiom XL systems are standard equipment 
on Princess Yachts in Europe, the Middle East, and 
Asia along with a full range of Raymarine sensors and 
peripherals. The breadth of such installations indicates 
the strength of Raymarine’s long-term association with 
Princess Yachts. “Over the years we have established 
a collaborative relationship with the team at Raymarine 
and we consult on a regular basis when looking at new 
innovations for our product line,” says Nick Smith, Head 
of Product Planning at Princess Yachts. “The service they 
offer us supports both our manufacturing operations and 
our dealer network has always been a key advantage of 
working with Raymarine.”
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Intellian’ın v60Ka 2 ve v100NX Ka Antenleri, 
Telenor Satellite’tan Tip Onayı Alıyor

Intellian’s v60Ka 2 and v100NX Ka Antennas Gain Type 
Approval From Telenor Satellite

Intellian, endüstri lideri iki anten sistemi olan v60Ka 
2 ve v100NX Ka’nın THOR 7 Ka-bant GEO uydu 
ağlarında kullanılmak üzere Telenor Satellite’tan tip 
onayı aldığını duyurdu. Bu, sistemlerin artık ağda tip 
onayı alan ilk 85 cm anteni olan Intellian’ın v85NX 
ile birlikte hizmette yerini almak üzere resmi olarak 
onaylandığı anlamına geliyor.

Kompakt, uygun fiyatlı, 65cm v60Ka 2 yalnızca 39 kg 
ağırlığında ve Intellian’ın NX Serisi antenleriyle aynı 
platformu temel alıyor. Yüksek bant genişliğine sahip 
kullanıcılar için hem 5W hem de yüksek güçlü 10W 
BUC yapılandırmalarında mevcut olan v60Ka 2, bu 
anten boyutunda benzersiz veri hızları sağlamak için 
sınıfının en iyi RF performansını sunuyor.

Telenor Satellite Veri Hizmetleri Direktörü Jan Hetland, 
“Intellian’ın v60Ka 2 ve v100NX Ka sistemleriyle 
hizmet sağlama seçeneklerimizi genişletebilmekten 
mutluluk duyuyoruz,” dedi. “Intellian v85NX, tip onayı 
aldığından beri popüler, güçlü, güvenilir ve uygun 
maliyetli bir seçim olduğunu kanıtladı ve yüksek kaliteli 
teknoloji ve sürüş konusunda üne sahip bir şirketle 
çalışma ilişkimizi pekiştirmenin bir ödülü niteliğinde. “

Intellian is pleased to reveal that two of its industry-
leading antenna systems, the v60Ka 2 and v100NX 
Ka, have gained type approval from Telenor 
Satellite for use on their THOR 7 Ka-band GEO 
satellite network. This means that the systems are 
now officially certified to take their place in service 
alongside Intellian’s v85NX, the first 85cm antenna to 
receive type approval on the network.

The compact, affordable, 65cm v60Ka 2 weighs 
only 39kg and is based upon the same platform as 
Intellian’s NX Series antennas. Available in both 5W 
and high-power 10W BUC configurations for high-
bandwidth users, the v60Ka 2 offers best-in-class RF 
performance to provide incomparable data rates for 
this antenna size.

Active since 2015, the THOR 7 HTS Ka-band mobility 
VSAT service provides full satellite coverage for 
key pan-European shipping routes throughout the 
Mediterranean Sea, North Sea, Red Sea, Norwegian 
Sea, Baltic Sea, Barents Sea and Persian Gulf, 
deploying up to 25 highly-focused, simultaneously 
active spot beams for seamless handover. “It’s a 
pleasure to be able to expand our service provision 
options with Intellian’s v60Ka 2 and v100NX Ka 
systems,” says Jan Hetland, Director, Data Services, 
Telenor Satellite. “The Intellian v85NX has proven 
itself to be a popular, powerful, reliable and cost-
effective choice since it gained type approval in May 
this year, and it’s rewarding to consolidate our working 
relationship with a company whose reputation for high-
quality technology and drive to innovate correlates so 
closely with our own.”
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Global Ports Holding’den 
Akdeniz’de Bir Haftada İkinci Stratejik Hamle
Second Strategic Move In A Week From Global Ports 

Holding In The Mediterranean
Global Yatırım Hol-
ding iştiraki ve dün-
yanın en büyük 
kruvaziyer liman 
işletmecisi Global 
Ports Holding (GPH) 
İtalya’daki Taranto 
Kruvaziyer Limanı’nı 
portföyüne kata-
cak. İyonya Denizi 
Liman Başkanlığı 
tarafından seçile-
rek bir imtiyaz söz-
leşmesi elde eden 
GPH, 2021 yılının 1. 

çeyreğinden itibaren Taranto Limanı’ndaki tüm kruva-
ziyer liman operasyonlarını 20 yıl süreyle işletecek. 
Taranto Kruvaziyer Limanı, GPH’nin bir hafta içinde 
Akdeniz’deki ikinci stratejik adımı oldu. Şirket geçti-
ğimiz günlerde de ortağı Balearia Group’un Valencia 
Kruvaziyer Limanı’nda imtiyaz sözleşmesi hakkı ka-
zandığını, anlaşmaya göre limanın kruvaziyer ope-
rasyonlarını kendilerinin işleteceğini açıklamıştı. GPH 
CEO’su Emre Sayın, Taranto ve Valencia limanları 
için anlaşmaların 2021’in ilk çeyreğinde tamamlan-
masını öngördüklerini belirterek, “İki limanı da port-
föyümüze kattığımızda toplam 21 kruvaziyer limanını 
işletiyor olacağız. Stratejimiz doğrultusunda kruvazi-
yer odağımız daha da arttı” dedi. Taranto Kruvaziyer 
Limanı 2019 yılında yaklaşık 9 bin kruvaziyer yolcusu 
ağırlamıştı. Limanın Covid-19 öncesi 2020 yılında 14 
binden fazla kruvaziyer yolcusu ağırlaması öngörülü-
yordu. Taranto Kruvaziyer Limanı’nın, GPH’nin kruva-
ziyer ağı için önemli bir ek olacağını ifade eden GPH 
CEO’su Emre Sayın, Akdeniz’deki varlıklarını güçlen-
dirmeye devam ettiklerini belirtti. 

Global Ports Holding (GPH), a subsidiary of Global 
Investment Holding and the world’s largest cruise port 
operator, will add the Taranto Cruise Port in Italy to its 
portfolio. Having acquired a concession agreement 
by being selected by the Ionian Sea Port Authority, 
GPH will operate all cruise port operations in Taranto 
Port for 20 years from the 1st quarter of 2021. Taranto 
Cruise Port was GPH’s second strategic step in the 
Mediterranean in a week. The company has recently 
announced that its partner Balearia Group has won 
the right to a concession agreement at the Valencia 
Cruise Port and will operate the cruise operations of 
the port themselves. GPH CEO Emre Sayın stated 
that they anticipate that the agreements for Taranto 
and Valencia ports will be completed in the first quar-
ter of 2021 and said, “When we add both ports to our 
portfolio, we will be operating 21 cruise ports in total. 
In line with our strategy, our cruise focus has increa-
sed even more”. Taranto Cruise Port hosted approxi-
mately 9 thousand cruise passengers in 2019. Before 
Covid-19, the port was expected to host more than 14 
thousand cruise passengers in 2020. Expressing that 
Taranto Cruise Port will be an important addition to 
GPH’s cruise network, GPH CEO Emre Sayın stated 
that they continue to strengthen their presence in the 
Mediterranean.
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Dış ticaretin bir türevi olan denizcilik sektö-
rü, finansal kriz ve ekonomik daralma dö-
nemlerinden en fazla etkilenen sektördür. 
Denizcilik sektörünün bu özelliği aynı za-
manda, ekonomik büyüme dönemlerinde 
yatırımcılara yüksek getiri sağlamaktadır. 
Deniz işletmelerinde finansal amaç karın 
en yüksek düzeye çıkarılmasıyken, her iş-
letmede olduğu gibi günümüz koşullarında 
da değişime uğramıştır. Bu farklılığı kısaca 
şu şekilde açıklayabiliriz: İki firmanın gele-
cek dönemlerde beklenen karlık oranı aynı 
olsa bile, bir firmada beklenen gelirlerin ger-
çekleşmeme olasılığı daha yüksek ise bu 
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Taneciklerin üzerinde 
yüzmek diye bir şey duy-
dunuz mu siz? Ya o tane-
ciklerden ekmek yemek… 
Birçok meslek arasından 
deniz insanı olmak ve de-
nizcilik sektörüne mensup 
bulunmak, dünya insanı 
olmanın en güzel yolu, en 
kaliteli hayatın, en değerli 
zamanın pek bir sahibi olu-
yorsunuz… İşte, gemiler, 
denizler, acenteler, forwer-
derler, daha ucu bucağı ol-
mayan bir o kadar birim ve 
topluluk ile çalışırsınız ki, 
taneciklerin üzerinde gidip 
geldikçe gemilerin insanla-
rı, topraklar arasında bin-
lerce çeşidi oradan oraya, 
su üzerinde götürmek için 
çırpınırken özlem ve emek 
dolu bir ömür geçirirler. Bir 

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. 
Çalışmayı hazırlayan İTÜ 
Denizcilik Fakültesi öğrencisi 
Mehmet Talha Mınık’a teşekkür 
ederiz. 

Denizcilik fakültesi öğrencileri 
sektördeki son durumu Yacht Life & 
Travel Dergisi için değerlendirdi.

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 
Mehmet Talha Mınık, a student 
of ITU Maritime Faculty who 
prepared the study.

Maritime faculty students evaluated 
the latest situation in the sector for 
Yacht Life & Travel magazine.

DENİZCİ İNSAN  DÜNYA VATANDAŞIDIR
THE MARINE HUMAN IS A CITIZEN OF THE WORLD

Alperen Çobanoğlu 
İskenderun Teknik Üniversitesi 
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 
2.Sınıf

Mehmet Talha Mınık 
İTÜ Denizcilik Fakültesi

Have you heard of such things as floating on particles? 
Or making income from those particles. Among many 
professions being a sea person and being a member 
of the maritime sector is the best way to be a world 
citizen you become the owner of the best quality 
life the most valuable time, ships, seas, agencies, 
forwerders

You work with so many infinite units and communities 
that as the people of the ships scramble to carry 
thousands of varieties between lands and places on 
the water as they move on and off the particles, they 
spend a longing and labor-filled life. It is an informal 
business that you cannot break the rules, your 
slightest wrong mistake causes many material and 
moral losses as well as creates gains for the other 
parties dealt with in the diplomatic channel, and this 
can be sad for you.

I guess that you, too, will like the reflections of the 
gains, not the losses. This is precisely the fact that the 
world people reach the world burden from one point 
to the next in the channel of administration, free from 

o kadar resmi ve bir o kadar da gayrı resmi bir iştir 
ki denizcilik, kuralları çiğneyemezsiniz, en ufak bir 
yanlış bir hatanız, maddi manevi birçok kayba neden 
olduğu gibi, diplomasi kanalında muhatap alınan di-
ğer taraflara kazançlar yaratır ve bu sizin için üzücü 
olabilir. Tahmin ederim ki, sizler de kayıplarla değil, 
kazançların yansımalarından hoşlanacak yapıdası-
nız. İşte bu tam olarak, dünya insanlarının, dünyanın 
yükünü, maddi zararlardan uzak ve menfaatler kol-
layarak ve toparlayarak, sevk ve idare kanalında bir 
noktadan bir noktaya ulaştırmasıdır. Her gün yenile-
nen, hiçbir zaman değişmeyecek kurallara sahip olan 
bir çelişki aslında denizcilik. Sektör bir yandan kendi-
ni, diğer yandan ardından geleni geliştirmektir, eğit-
mek, senin boşalttığın o noktayı dolduracak liyakatli 
insanlar bırakmak gereğidir. Denizcilik hasret, deniz-
cilik özlem, denizcilik beklenilen mutluluk, beklenileni 
yaşamak bazı vakitlerde de elvedadır. İnsanlığın belki 
de hiçbir zaman durdurmayacağı bir ulaşım ağı olan 
denizcilik sektörü dünya lojistiğinin başını çekmekte-
dir ve denizlerde buluşan birçok şey, denizlerde de-
vam etmek ister. Uygun bantlarda, yüksek tonajlarda 
çalışılan bu sektörde, insanın da değeri bilinir ve her 
zaman da bilinmelidir. Öyle bir sektör ki denizcilik ne 
sensiz ne bensiz ne de bir başkası olmadan ayakta 
durabilir… Çünkü senin, benim, bizim ihtiyaçlarımız 
var, bu sektör ise, senin, benim, bizim ihtiyaç ve ge-
reksinimlerimizi denizler aşırı noktalardan ulaştırıyor 
bizlere. İşte bu yüzdendir ki, bizsiz olmaz bu işleyiş 
ve onlar olmadan bizler işleyemeyiz. 

material damages and by looking after and collecting 
benefits. a contradiction with rules are actually what 
maritime is.

The sector is about improving yourself on the one 
hand and on the other hand, it is the need to educate 
and leave qualified people who will fill that point you 
have emptied. Maritime longing, maritime longing, 
maritime happiness expected, living the expected 
are sometimes not achievable. The maritime sector, 
which is a transportation network that humanity may 
never stop, leads the world logistics and many things 
that meet in the seas want to continue in the seas, in 
this sector where suitable bands and high tonnages 
are worked, the value of human is also known and 
should always be known.

It is such a sector that maritime can survive neither 
without you, without me, nor without anyone else 
... Because we have your needs, mine, our needs, 
this sector transports our needs and requirements 
from the seas to us, that’s why This sector cant work  
without us, we work and without this sector we cannot 
work. Yours truly

DENİZ İŞLETMECİLİĞİNDE FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMENT IN MARITIME BUSINESS

Rukiye Şener / İskenderun Teknik Üniversitesi 
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 2. Sınıf 

The maritime sector 
which is a derivative 
of foreing trade is 
the most affected 
sector by the 
financal crisis and 
economic recession. 
This feature of the 
maritime industry 
also provides high 
retuns to investors 
during the times of 
economic growth. 
While the financial 
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firmanın piyasa değeri düşük olacaktır. Bu nedenle 
firmaların karşı karşıya kaldığı risklerdeki farlılık piya-
sa değerlerine de yansıyacak ve risk etkisi finansal 
amacın gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayacaktır. 
Finansal amaç ve kararları deniz işletmeleri için özel 
kılan faktörleri bulundurmaktadır. Deniz işletmecili-
ğinde finansal yönetimi özellikli kılan nedenleri şöyle 
sıralayabiliriz; Sermaye Yoğunluğu yani gemi yatı-
rımlarının yüksek maliyetli olması bu sektörü dünya 
sermayesinin en yoğun sektörlerinden biri haline ge-
tirmiştir. Sadece gemi inşa sektöründe yıllık talep 80 
milyar dolar civarındadır. Kaldıraç oranında ise deniz 
işletmeciliğinde tarihsel olarak yüksek oranda yaban-
cı kaynak kullanımı sebebiyle finansal kaldıraç oranı 
fazladır. Hareketli varlıklar üzerinden bakarsak gemi-
lerin fiziksel ve coğrafi konumlarına göre düzenleyi-
ci çevrenin teknolojik yenilikler ile risk yaratmasıdır. 
Sahiplik yapısında ise deniz işletmeciliğinin uluslara-
rası olma özelliği rekabetinde uluslararası boyutunun 
kazanmasına ve sektörün politik ve iç çevre olarak(-
makroekonomik) daha fazla tepki vermesine neden 
olmaktadır. Finansman kararları, sermaye yapısı ve 
oluşumu gibi uzun vadeli yatırımlar için hızlı ve büyük 
değişimler sebebiyle planlama yapmalıdırlar. Yani iş-
letmeler piyasa itibarlarını ve kredi değerleri koruma-
ları için yeterli işletme sermayesine sahip olmaları ge-
reklidir. Bu nedenlerden dolayı alt yapılardan biri olan 
finansal yönetim, daha fazla etkin ve etkili olması için 
planlama yapmalı, organizasyon söz konusu olmalı, 
yönetim ve kontrol sağlanmalıdır.

goal in maritime businesses is to maximize profit, as 
in every business, it has evoluated inself in today’s 
conditions. We can briefly explain the difference in 
this way: Even though the expected profitability of 
the two companies aret the same fort he oncoming 
periods, one of these companies market cap will bi 
lower if the possibility of not being able to meet this 
expectation is higher. The difference between the 
risks that the companies are exposed to will reflect 
on their market cap and the effect of the risks will 
play a big role in meeting financial goals. For the 
maritime industy, there are several factors that make 
financial goals and decisions special. The reasons 
that make the financial managment of the maritime 
industry special can be listed as follows. The 
capital intensity: In other words, the hing cost of the 
maritime investments, has made this sector one of 
the highest capital intense sectors in the world. The 
yearly demand just in the ship construction is about 
80 billion dollars. Levarge Ratio: The ratio is too 
much due to the considerable usage of foreign funds 
in marine businnesses historically. Dynamic Wealth: 
It is refularory enviroment’s causing risk with the 
technological developments by the location of shipp 
physical and geopgraphic location. Owner Struce: 
Since the marine businesses are international, the 
competition is international too. Because of that the 
sector reach much more both politically and internally 
(makroeconomics). Because of quick and huge 
alterations, managers must plan since long term 
investments such as financing decisions, structure 
and formation of capital. So businesses must have 
enough business capital to protect their reputation 
and credit values. Because of this reasons, financial 
management as one of infrastructures must plan, be 
organised, take control in order to be more effective, 
permanent.

Özel Sipariş El Yapımı Yat Lavaboları

Bu lavabo ve daha fazlası www.sanatal.com’da.SANATAL sanatsal 
alışveriş sitesi orijinal sanat eseri ve sanatsal aksesuarlar satar.

SanatAl’da satılan tüm eserler Seher Becel Sanat Galerisi 
güvencesi ile orijinal sanat eseri sertifikalıdır.

www.sanatal.com www.seherbecel.com.tr

SEHER BECEL SANAT GALERİSİ

sanatalcom
seherbecel

Telefon: 0530 920 56 81

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

YENİ FUSION® EL MİKROFONU
THE NEW FUSION® HANDHELD MICROPHONE

Yeni Fusion El Mikrofonu, 
teknenizin içindeki ve çev-
resindeki insanlarla kolayca 
iletişim kurmanıza imkan 
vererek kontrolü elinizde 
tutmanızı sağlar. Dahili ön 
amplifikasyona sahip kom-
pakt cihaz, wakeboarding, 
su kayağı veya balık tutma, 
sosyal toplantılar veya tek-
ne raftingleri için iletişim kur-
mak için mükemmel.

Deniz El Mikrofonu

Fusion® El Mikrofonu, tele-
mute özelliğine sahip uyum-
lu Fusion deniz stereoları 

için tasarlanmıştır ve yerleşik ses eğlence sisteminiz 
üzerinden duyurular yapmanızı sağlar. El Mikrofo-
nu’nu teknenizin içindeki ve çevresindeki insanlarla 
iletişim kurmak için kullanın.  Wakeboarding, su kaya-
ğı veya balık tutma, sosyal toplantılar veya tekne bot-
ları, turist teknelerinde ve diğerlerini su tehlikesi du-
rumları konusunda uyarmak için mükemmel bir cihaz.

Özellikleri:
Kompakt Tasarım: Fusion El Mikrofonu, yerleşik ön 
amplifikasyona sahiptir ve kompakt boyutu, mikrofon 
askısını kullanarak dümeninizin ön panel boşluğuna 
kolayca sığmasını sağlar.

Oynatma Geçersiz Kılma: En sevdiğiniz şarkıyı 
dinlerken bile duyurular yapın. El Mikrofonu’nuzdaki 
tetiğe basmanız yeterli; Fusion stereonuzdaki ses ka-
yıttan yürütme duraklatılarak yerleşik yayına izin verir.

IPX7 Suya Dayanıklı: Deniz ortamı için tasarlanmış 
ve tasarlanmış el mikrofonu, suya dayanıklılık için 
IPX7 uluslararası standartlarını karşılar ve uzun süre 
dayanacak şekilde üretilmiştir.

***Geri bildirimi önlemek için PartyBus-Network özel-
likli stereolarda PartyBus ™ ‘u devre dışı bırakın.

The new Fusion Handheld Microphone keeps you 
in control, allowing you to easily communicate 
with people in and around your boat. The compact 
device with built in pre-amplification is perfect for 
communicating when wakeboarding, water-skiing or 
fishing, for social gatherings or boat raft-ups.

Marine Handheld Microphone

The Fusion® Handheld Microphone is designed for 
compatible Fusion marine stereos with telemute 
feature, enabling you to make announcements over 
your onboard audio entertainment system. Use the 
Handheld Microphone to communicate with people 
in and around your boat - the perfect device for 
communicating when wakeboarding, water-skiing 
or fishing, for social gatherings or boat raft-ups, on 
tourist boats and warning others of water-hazard 
situations.

Features:
Compact Design: The Fusion Handheld Microphone 
features built-in pre-amplification and its compact 
size ensures that it fits easily in the dash space of 
your helm using the microphone hanger.

Playback Override: Make announcements even 
when listening to your favorite song. Simply squeeze 
the trigger on your Handheld Microphone and the 
audio playback on your Fusion stereo will be paused, 
allowing onboard broadcasting. 

IPX7 Water Resistant: Designed and engineered for 
the marine environment, the handheld microphone 
meets IPX7 international standards for water 
resistance and is built to last.
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FUAR / FAIR

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

Yat Markaları, Fort Lauderdale Boat Show’da 
Kullanıcıyla Bir Araya Geldi

Yacht Brands Gathered with the User at the Fort Lauderdale Boat Show

Amerika kıtasının en büyük yat fuarı Fort 
Lauderdale Boat Show, 28 ekim - 1 kasım 
tarihleri arasında konuklarını ağırladı.

Çin’den başlayarak tüm dünyaya yayılan Covid-19 
salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyahat 
kısıtlamalarına gidilirken pek çok uluslararası 
organizasyon da iptal edildi. Dünyaca ünlü yat 
markalarının buluşma adresi olan uluslararası yat 
fuarları da bu gelişmeden payına düşeni almış, pek çok 
marka yeni modellerini kullanıcıyla buluşturamamıştı. 
Ancak normalleşme süreciyle birlikte fuarlar da birer 
birer kapılarını açmaya başladı. Yedi denizin en büyük 
fuarı olarak lanse edilen uluslararası Fort Lauderdale 
Yat Fuarı da ekim ayı sonunda deniz tutkunlarını 
ağırladı. Avrupalı ve Amerikalı yat üreticileri için ciddi 
bir pazar niteliği taşıyan fuar, uzun zaman sonra yat 
markalarını kullanıcıyla bir araya getirdi. Yüksek hijyen 
tedbirleri çerçevesinde düzenlenen fuarda çeşitli boy 
ve özelliklerdeki tekneler cazip fiyatlarla ziyaretçilerin 
beğenisine sunuldu. Dünyaca ünlü bazı markaların 
katılmadığı fuarda 20’ye yakın yeni model sergilendi.

Fort Lauderdale Boat Show, the biggest 
yacht fair of the American continent, 
hosted its guests between 28 October and 
1 November.

As part of the measures taken against the Covid-19 
epidemic, which started in China and spread all over 
the world, travel restrictions were imposed, while many 
international organizations were canceled. International 
yacht fairs, the meeting place of world-renowned yacht 
brands, had their share of this development, and many 
brands could not introduce their new models to the 
users. However, with the normalization process, fairs 
started to open their doors one by one. The international 
Fort Lauderdale Yacht Fair, launched as the largest 
fair of the seven seas, also hosted sea lovers at the 
end of October. The fair, which is a serious market for 
European and American yacht manufacturers, brought 
yacht brands together with the users after a long time. 
Boats of various sizes and features were presented to 
the visitors at attractive prices at the fair organized within 
the framework of high hygiene measures. Nearly 20 new 
models were exhibited at the fair, where some world 
famous brands did not participate.
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Denizcilik Dünyası 20 Şubat’ta Buluşuyor
Maritime World Meets On February 20

Her yıl kesintisiz olarak, CNR Expo İstanbul Fuar 
Merkezi’nin, 85 bin metrekarelik sergi alanında, 
3500’den fazla deniz aracını misafir eden CNR 
Avrasya Boat Show, 20 Şubat 2021’de açılacak. 
Dünyanın dört bir yanından deniz meraklılarını 
ağırlayacak olan fuarda, yerli ve yabancı en 
prestijli markalar ürün, ekipman ve hizmetlerini 
sergileyecek.
 
CNR Holding ve YATED tarafından organize 
edilecek olan CNR Avrasya Boat Show, mega 
yat, tekne ve yelkenlilerle ilgilenen profesyoneller 
ile birlikte amatör denizciliğe meraklı ziyaretçiler 
tarafından da ilgi görecek. Her bütçeye uygun 
deniz araç ve malzemesinin bulunacağı Avrasya 
Boat Show, katılımcı firmaların yanı sıra Türk 
denizciliğinin gelişmesine önemli katkılar 
sağlayacak.

Dünyanın en büyük ikinci denizcilik fuarı özelliğini 
de taşıyan CNR Avrasya Boat Show, kamp, 
karavan ve doğa tutkunları için düzenlenen ilk 
fuar organizasyonu Camp & Caravan İstanbul 
Fuarı ile eş zamanlı hayata geçirilecek. Fuar, 2021 
yılında da birbirinden renkli etkinlikleri ile hem 
katılımcılarına hem de ziyaretçilerine dopdolu bir 
içerik sunacak.

The CNR Eurasia Boat Show, which hosts more 
than 3500 vessels in the 85 thousand square 
meter exhibition area of CNR Expo Istanbul Expo 
Center every year, will open on 20 February 2021. 
The most prestigious domestic and foreign brands 
will exhibit their products, equipment and services 
at the fair, which will host marine enthusiasts from 
all over the world.

CNR Eurasia Boat Show, which 
will be organized by CNR Holding 
and YATED, will be attracted by 
professionals interested in mega 
yachts, boats and sailboats, as well 
as visitors interested in amateur 
maritime. The Eurasia Boat Show, 
in which marine vehicles and 
equipment suitable for every budget 
will be found, will make significant 
contributions to the development 
of Turkish maritime as well as 
participating companies.

CNR Eurasia Boat Show, which is 
also the second largest maritime 
fair in the world, will be realized 
simultaneously with the Camp & 
Caravan Istanbul Fair, the first fair 
organization organized for camping, 
caravan and nature lovers. The fair 
will offer a full content to both its 
exhibitors and visitors with colorful 
events in 2021.
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