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Sevgili Okurlarımız,

Yeni bir yıla, yeni başlangıçlara, yeni umutlara merhaba... 
2021’in ilk sayısında tekrar sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu 
içerisindeyim. 

Yeni yılın ilk sayısında dolu dolu bir içerikle karşınızdayız.  Deniz-
cilik sektöründen en son haberler, en yeni tekne modelleri, yeni 
çıkan marin ürünler, özel röportajlar, dergimize makaleleriyle 
destek veren değerli yazarlarımız ve araştırma konularıyla yat-
çılık sektörünün nabzını tuttuğumuz bir sayı oldu!

Ocak ayında ele aldığımız dosya konumuz “Mega Yatlar” baş-
lığı altında farklı projeleri, ülkemize katkılarını ve 2021 yılında 
bizi bekleyen yenilikleri inceledik.  Bu ay için işlediğimiz 2. dosya 
konusu teknelerde dekorasyon ile tekne sahiplerine birçok fikir 
vermeyi amaçladık. Bu sayede tekne sahipleri teknelerini dekore 
ederken onları nelerin beklediğini ve en doğru dekore yöntemini 
de öğrenerek, en üst konfor düzeyine sahip olabilecekler. 

Tekne sahibi olmak isteyen herkes, en kısa yoldan tekne alabil-
mek için yollar araştırırken, en iyi seçenekleri leasing firmaların-
da buluyor. Tekneleri leasing ile almanın birçok avantajı mevcut. 
Detaylıca inceledik. Hem doğa hem de yat dostu enerji sistem-
leri sizleri bu sayıda bekleyen bir diğer dosya konumuz.

Ocak sayımızı keyifle okuyacağınızı umuyor ve tüm okurlarımı-
zın yeni yılını kutluyorum. 2021 herkese çok iyi gelsin, mutlu yıllar! 

Dear Readers,

Hello to a new year, new beginnings, new hopes ... I am happy 
to meet you again in the first issue of 2021.

We are here with a full content in the first issue of the new year. 
The latest news from the maritime industry, the newest boat 
models, newly released marine products, exclusive interviews, 
our valuable writers who support our magazine with their artic-
les and research topics have been a number that we keep the 
pulse of the yachting industry!

We analyzed different projects, their contributions to our 
country and innovations awaiting us in 2021, under the title of 
“Mega Yachts”, which we discussed in January.

We aimed to give many ideas to boat owners with the deco-
ration of the boats, which is the subject of the second file we 
have covered for this month. In this way, boat owners will be 
able to have the highest comfort level by learning what awaits 
them and the most appropriate decoration method while de-
corating their boats.

Anyone who wants to own a boat finds the best options in le-
asing companies while searching for ways to buy a boat in the 
shortest way. There are many advantages to leasing boats. We 
examined in detail. Both nature and yacht friendly energy sys-
tems are another topic that awaits you in this issue.

I hope you enjoy reading our January issue and congratulate all 
our readers on the New Year.

May 2021 be very good for everyone, happy new year!

Arzum Kaya
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BOOT DÜSSELDORF 
BAHARA ERTELENİYOR 

boot Düsseldorf Moves
 to Spring

SU ÜZERİNDE UÇAN 
TEKNE:DÜNYANIN İLK 
ELEKTRİKLİ HİDROFOİL SÜRAT 
TEKNESİ CANDELA SEVEN 

Flying On Water: Torqeedo Powers 
Candela Seven, The World’s First 
Electric Hydrofoil Speedboat
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Sıra dışı tasarım, lüks, konfor ve performansın muhteşem uyumu... #Momenta45

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

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

BOOT DÜSSELDORF BAHARA ERTELENİYOR
boot Düsseldorf Moves to Spring

Her sene Ocak ayının son haftası düzenlenen boot 
Düsseldorf bu sene tüm Avrupa’da devam eden yük-
sek enfeksiyon sayıları nedeniyle ileri bir tarihe erte-
lendi. boot Düsseldorf 2021, 17-25 Nisan tarihleri ara-
sında yapılacak. 

Messe Düsseldorf’un CEO’su Wolfram Diener, yeni 
tarihlerin su sporları endüstrisine olumlu bir sinyal ve-
receğinden emin konuştu: “Şu anda, mevcut enfeksi-
yon oranları, devam eden seyahat kısıtlamaları ve şu 
anda ticaret fuarlarının yapılmasına izin vermeyen 
mevcut yasal hükümler nedeniyle Ocak 2021’de bir 
ticaret fuarının uygulanıp uygulanamayacağını gü-
venilir bir şekilde ölçemiyoruz. Danışma kurulumuza 
ve derneklere danışarak, Nisan ayındaki yeni tarihleri 
dikkatli bir şekilde seçtik. Çok sayıda uzmanın açık-
lamaları, mevcut tedbirler nedeniyle 2021 baharına 
kadar neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde durumun 
sakinleşme ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyoruz.’’

Boot Düsseldorf Başkanı Robert Marx ise Messe Düs-
seldorf’un kararını olumlu bulduğumu söyleyerek, 
“Sektör olarak fuarın Nisan ayına ertelenmesini des-
tekliyoruz. Kilitleme hükümlerinin genişletilmesinden 
sonra bu, Düsseldorf’u ticari bir başarı olarak tuta-
bilmemiz için önemli bir önlem. Bu ticaret fuarının 
Başkanı ve Alman su sporları endüstrisinin temsilcisi 
olarak, şimdi bu tarihler için plan yapmamızı sağla-
yan hareketi memnuniyetle karşılıyorum’’ dedi.

boot Düsseldorf 2021 will be held from 17th to 25th April. 
The original dates from 23 to 31 January could not be 
used due to the ongoing high infection numbers across 
all of Europe. 

Messe Düsseldorf’s CEO Wolfram Diener is convinced 
that the new dates for boot Düsseldorf send out a 
positive signal to the water sports industry: “At the 
present moment in time, we cannot reliably gauge 
whether a trade fair can be implemented in January 
2021. This is due to current infection rates, ongoing travel 
restrictions and existing legal provisions which do not 
permit trade fairs to be held currently. In consultation 
with our boot advisory board and the associations 
we have selected the new dates in April with caution. 
Statements from numerous experts have led us to 
believe that it is highly probable the situation will calm 
down in almost all European countries by spring 2021 on 
account of the measures currently in place.’’

Representing the exhibiting industry boot President 
Robert Marx praised Messe Düsseldorf’s decision: “We 
as the industry very much support postponing boot to 
April. After the extension to lockdown provisions this 
is an important measure to ensure we can hold boot 
Düsseldorf as a commercial success. As President of 
this trade fair and representative of the German water 
sports industry I welcome the move allowing us to now 
plan for these dates and that with boot 2021 we will be 
holding the first boot show in Europe for more than half 
a year’’



 

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

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

“Dinle, anla ve 

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

imalatını tamamlayıp müşterilerimize teslim 
etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Ahşap, 

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

vermeye devam ediyoruz. 

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

“Dinle, anla ve en iyisini inşa et.”

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

boya/cila atölyelerimiz bulunmaktadır. 

en iyisini inşa et.”
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SİRENA MARINE ABD DÖRDÜNCÜSÜ!
Sirena Marine İs The Fourth İn The USA!

Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena 
Marine, ABD pazar payı verilerine göre 56ft-
70ft segmentinde üç büyüklerin ardından 
en tercih edilen dördüncü marka olarak 
Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.

Yaratıcılığı, el işçiliği ve kalitesi ile dünyada bir mar-
ka olan Sirena Marine teknelerine ilgi her geçen gün 
daha da artırıyor. Son dönemde daha da güçlendiği 
Amerika pazarındaki hedeflerini büyüten Sirena Ma-
rine, pazar payına göre ABD’de dördüncü marka ko-
numuna yükseldi. 

Marin endüstrisi analitik şirketi Info-link tarafından 
2020 yılı başından bugüne kadarki pazar paylarına 
göre yapılan araştırma sonucuna göre; Sirena Mari-
ne, 56ft-70ft segmentinde en iyi 10 marka arasında, 
üç büyüklerin ardından en çok tercih edilen dördün-
cü marka olarak Türkiye’nin gururu oldu. 

Turkey’s global boat manufacturer Sirena 
Marine, according to data from the US 
market share after three major segments of 
the 56ft-70ft fourth as the most preferred 
brand continues to be the pride of Turkey.

The interest in Sirena Marine yachts, which is a 
world brand with its creativity, hand workmanship 
and quality, is increasing day by day. Increasing 
its targets in the American market, where it has 
become stronger recently, Sirena Marine has become 
the fourth brand in the USA according to its market 
share.

According to the results of the research conducted 
by the marine industry analytical company Info-link 
according to their market shares since the beginning 
of 2020; Sirena Marine, the 56ft-70ft segment 
among the top 10 brands, was the pride of Turkey’s 
most preferred as the fourth largest brand after 
three.
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AZİMUT YACHTS GÜNEY DOĞU ASYA’DAKİ 
VARLIĞINI ARTIRIYOR

AZIMUT YACHTS FURTHER STRENGTHENS ITS PRESENCE IN SOUTH EAST ASIA

Azimut Yachts, lüks yatçılığa ilginin arttığı 
Güneydoğu Asya pazarı Vietnam’da yetkili 
bayisi olarak Tam Son Yatçılık’ı seçti.

1994 yılında Vietnam’da kurulan çok sektörlü bir yatı-
rım grubu olan Openasia Group’un bir parçası olarak 
Tam Son Yatçılık, bir dizi turist yat limanı yönetimi ve 
bir teknik servis merkezi aracılığıyla zengin bir dene-
yim kazanmış bir şirket. Tekne sahiplerine, yat satın 
almayı düşünenler için danışmadan, tekne yöneti-
mine, teknik ve diğer hizmet desteğine ve konsiyerj 
çözümlerine kadar tam entegre bir hizmet yelpazesi 
sunuyor.

Azimut Yachts has named Tam Son Yachting 
as its authorised dealer in Vietnam, a South 
East Asia market where interest in luxury 
yachting is on the rise.

As part of the Openasia Group, a multi-industry 
investment group founded in Vietnam in 1994, Tam 
Son Yachting has gained a wealth of experience 
through its management of a number of tourist 
marinas and a technical servicing centre, working 
with prestigious international companies from the 
marine world. It offers boat owners a fully integrated 
range of services from consultation for those 
considering purchasing a yacht through to boat 
management, technical and other service support, 
together with concierge solutions.
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CMC MARİNE, METSTRADE CONNECT'TE 
BAŞROL OYNUYOR

CMC Marine Plays Lead Role At Metstrade Connect
RAI Amsterdam tarafından 2020 Marine Equipment 
Trade Show’un (Mets) iptalini telafi etmek için 
düzenlenen sanal bir etkinlik olan 10 Aralık’ta 
sahnelenen Metstrade Connect etkinliği, beklendiği 
gibi yatçılıktaki tüm ana oyunculardan büyük ilgi 
gördü.

CMC Marine CEO’su Alessandro Cappiello’nun Tech 
Talk’ta yaptığı “Onboard Comfort” konuşması, 
elektrikle çalışan stabilizasyon sistemlerinde lider 
olan İtalyan firmasının etkinliğine en çok ilgi ve 
katılım sağlayanlar arasında yer aldı. 

CMC Marine’in kurucusu ve CEO’su Alessandro 
Cappiello, Tech Talk’un baş kahramanları arasındaydı. 

The Metstrade Connect event staged on 10 
December, a virtual event organized by RAI 
Amsterdam to make up for the cancellation of 
the 2020 Marine Equipment Trade Show (Mets), 
attracted, as expected, a lot of attention from all 
the main players in the yachting industry.

The speech presented by Alessandro Cappiello, CEO 
of CMC Marine, at Tech Talk “Onboard Comfort” was 
among those which aroused the most interest and 
the participation in the event of the Italian 
company, leader in electrically-operated 
stabilization systems, once again points to 
the lead position occupied by CMC Marine on 
the international boating scene.

Alessandro Cappiello, founder and CEO of 
CMC Marine, was among the protagonists of 
Tech Talk.
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ŞIK VE KULLANIŞLI: GALEON 370 HTC
Stylish and Convenient: Galeon 370 HTC

Polonyalı Galeon Yachts’ın 2017 yılında yat 
severler ile buluşturduğu Galeon 370 HTC, 
şık iç dizaynı ve ince düşünülmüş detayları 
ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 

Sportif görünümü ve elektrikli açılabilen geniş cam 
tavanı, kişiselleştirilebilir iç dizaynı, yerleşim planı ve 
performans seçenekleriyle Galeon 370 HTC oldukça 
kullanışlı bir model olarak kendini gösteriyor.

Havuzluk bölümünde güneşlenme yatağına dönü-
şen bir oturma grubu ve masa yer alıyor. Teknenin 
kapıları açılınca salon ve havuzluk koltuklarının yer 
aldığı keyifle vakit geçirebilecek geniş bir alan ortaya 
çıkıyor. Tekne önündeki güneşlenme yatakları keyifli 
ve konforlu vakitler vaat ediyor. 

Salonda mutfak ve oturma grubu karşılıklı, kullanım 
mahalli ise mutfağın ön tarafında konumlandırılmış. 
Kaptanın yanaşma sırasında oldukça işine yarayacak 
olan güverte çıkış kapısı kumanda mahallinin hemen 
yanında bulunuyor. 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İÇ DİZAYN

Alt güverte yerleşimi kullanıcı talebine göre şekille-
nebiliyor. 3 kabin 1 banyodan oluşan standart yerle-
şim, 2 kabin, 1 banyo, 1 giyinme kabini veya 2 kabin 2 
banyo şeklinde de tercih edilebiliyor.  Uzun seyirlerde 
işe yarayacak depolama alanları kabinlerde mevcut 
durumda bulunuyor. 

Standardı 250 beygirlik çift motorla donatılan 370 

HTC’de daha güçlü motor seçenekleri de tercih edi-
lebiliyor.

Galeon 370 HTC, which Polish Galeon 
Yachts introduced to yacht lovers in 2017, 
fascinates those who see it with its stylish 
interior design and thoughtful details.
 
The Galeon 370 HTC shows itself as a very useful 
model with its sporty appearance and electrically 
opening large glass roof, customizable interior 
design, layout and performance options.
 
There is a seating group that turns into a sunbathing 
bed and a table in the pool area. When the doors 
of the boat are opened, a large area with lounge 
and cockpit seats where you can spend time with 
pleasure is revealed. The sun beds in front of the 
boat promise pleasant and comfortable times.
 
The kitchen and sitting group are facing each other 
in the living room, and the usage area is located in 
front of the kitchen. The deck exit door, which will 
be very useful for the captain during berthing, is 
located right next to the command area.
 
PERSONALIZED INTERIOR DESIGN
 
The lower deck layout can be shaped according 
to user demand. Standard layout consisting of 3 
cabins and 1 bathroom can be preferred as 2 cabins, 
1 bathroom, 1 dressing cabin or 2 cabins and 2 
bathrooms. Storage areas that will be useful for long 
cruises are available in the cabins.
 
Equipped with double engines of 250 hp as standard, 
370 HTC can also be preferred with more powerful 
engine options.
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DOLCERIVA TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLE 
GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR

Dolceriva Conquers Hearts With Its Design and Technical Features

Riva tarafından denizle buluşturulan Dolceriva, 
güçlü motoru ve şık iç dizaynı ile denizseverlere 
güzel bir deneyim sunuyor. 

Tüm Riva modelleri gibi mükemmel mühendislik, sağlam 
performans ve mükemmel kullanım konularında övgüyü so-
nuna kadar hak eden Dolceriva her açıdan baş döndürücü 
bir güzelliğe sahip. Güzel olduğu kadar güçlü de olan Dolce-
riva, her biri 800 beygir veya bin beygir gücündeki Volvo D13 
çift motorlar ile 35 ve 40 knot hıza ulaşabiliyor.

Dolceriva Tarihi Sarnico Tersanesinin Mükemmel 
İzlerini Taşıyor

Dolceriva, tekneler arasında yeni bir hikâye yazıyor. Bütün 
tasarımı ve stili üzerinde titizlikle durulmuş bir model olarak 
kendini gösteren Dolceriva, tarihi Sarnico Tersanesinde inşa 
edildi. Riva’nın ilham veren Dolceriva modeli mükemmel 
konfor içinde yaşamak için tasarlanmış 48 feet boyunda bir 
model olarak yat severler ile buluşuyor. Fütüristik tasarım ve 
efsanevi Sarnico Tersanesinin tüm mirası tek bir kelimede bir 
araya geliyor: Tatlı Riva.

Kullanışlı Ve Kişiselleştirilebilir Bir Tasarım 

Zamanının çok ötesinde tasarıma sahip Dolceriva modeli 
Ferretti’nin kendi bünyesindeki tasarımcıları ve Officina Ita-
liana Design’ın ortak çalışmasıyla yaratıldı. Dolceriva 14.92 
metre uzunluğunda, farklı yerleşim seçenekleri sunabilen 
büyük ve geniş bir tekne konforu sunuyor. Ön tarafta çift ki-
şilik bir kabin, salon ve makine dairesinin depo olarak kulla-
nıldığı yerleşime alternatif olarak, makine dairesi depo alanı, 
tek kişilik kaptan kabini olarak tercih edilebiliyor. Bir diğer 
yerleşim seçeneği ise çocuklu aileler için depo veya kaptan 
kabini yerine tercih edilebilecek iki tek kişilik yatağın yer al-
dığı ikinci kabin.

Dolceriva, which was brought together with the 
sea by Riva, offers a nice experience opportunity 
with its powerful engine and stylish interior 
design. 

Like all Riva models, Dolceriva, which deserves praise for its 
excellent engineering, solid performance and excellent use, 
has a stunning beauty in every aspect. As beautiful as it 
is, the Dolceriva can reach speeds of 35 and 40 knots with 
double engines, each with 800 horsepower or thousand 
horsepower Volvo D13.

Dolceriva History Bears The Perfect Traces Of 
Sarnico Shipyard

Dolceriva writes a new story among the boats. Dolceriva, 
which shows itself as a model with all its design and style, 
was built in the historical Sarnico Shipyard. Riva’s inspiring 
Dolceriva model meets yacht lovers as a 48 feet tall model 
designed to live in perfect comfort. Futuristic design and all 
the legacy of the legendary Sarnico Shipyard come together 
in one word: Sweet Riva.

A Useful And Customizablea Design

design The Dolceriva model, which hasfar beyond its time, 
was created by the collaboration of Ferretti’s own designers 
and Officina Italiana Design. Dolceriva offers the comfort of 
a large and wide boat with a length of 14.92 meters, which 
can offer different layout options. As an alternative to the 
layout where a double cabin, lounge and engine room are 
used as storage at the front, the engine room storage 
area can be preferred as a single captain cabin. Another 
settlement option is a second cabin with two single beds, 
which can be preferred instead of a warehouse or captain’s 
cabin for families with children.

Barça Yatçılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydıntepe Mah. Tersane Sk. No:7/3 Tuzla/İstanbul
info@barcayacht.com / www.barcayacht.com

Burak GÜRGEN (0544 271 44 84) / Kemal İLHAM (0532 685 66 75)
barcayacht /     @BarcaYacht /      barcayacht

KALİTENİN VE GÜVENİN
TEK ADRESİ
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 ÖDÜLLÜ YAT SQUADRON 68 
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Award-Winning Yacht Squadron 68 Draws On 
Attention Having

“En İyi İç Tasarım” ödülüyle kendini 
kanıtlayan Squadron 68, sektördeki 
iddiasıyla yat severlerin merakını üzerine 
çekmeyi başarıyor.

Fairline Squadron 68, birçok ödül sahibi ünlü 
tasarımcı Alberto Mancini imzasını taşıyan markanın 
Squadron serisinin amiral gemisi olarak çoktan yerini 
almış bulunuyor. En son teknolojilerle tasarlanan, 
yüksek kaliteli malzemeler, Vripack mühendisliği 
ve İngiliz el işçiliğini barındıran 68ft boyundaki 
Squadron 68, deniz severlerin yeni gözdesi olma 
yolunda ilerliyor. Cannes Yachting Festival’de 
lansmanı yapılan Squadron 68, aynı zamanda kendi 
kategorisinde ‘En İyi İç Tasarım’ ödülünü alarak 
iddialı bir model olduğunu kanıtlıyor. Squadron 68, 
aynı zamanda Ocak 2020’de ‘Motorboat of the Year’ 
finalistleri arasında da yerini alarak, sektöre yaptığı 
iddialı girişine devam ediyor. 

Ana güvertede bulunan mutfağı, genişletilmiş VIP 
ve 2m tavan yüksekliğine sahip Master kabini ile 
muazzam ölçülere sahip Squadron 678 flybridge 
yat severleri şaşırtıyor. Üç veya dört kabin seçeneği 
sunan bu yatı taleplerinize göre şekillendirebiliyor ve 
tamamen size özel bir yat oluşturabiliyorsunuz. 

Proven itself with the “Best Interior Design” 
award, Squadron 68 manages to attract the 
interest of yacht lovers with its assertion in 
the sector.
 
Fairline Squadron 68 has already taken its place as 
the flagship of the brand’s Squadron series, bearing 
the signature of the famous designer Alberto 
Mancini, which has many awards. Designed with 
the latest technologies, high-quality materials, 
Vripack engineering and British handcrafts, this 
68ft Squadron 68 is on its way to becoming the 
new favorite of sea lovers. Squadron 68, which was 
launched at the Cannes Yachting Festival, alsoits 
category ‘Best Interior Design’ proves that it is an 
ambitious model by receiving theaward in. Squadron 
68 alsoJanuary 2020 the ‘Motorboat of the Year’ 
continues its ambitious entry into the industry, 
taking its place amongfinalists in.

The enormously sized Squadron 678 flybridge 
surprises yacht lovers with its kitchen on the main 
deck, an extended VIP and a Master cabin with 
2m ceiling height. You can shape this yacht, which 
offers three or four cabin options, according to your 
demands and create a completely customized yacht.

Teknik Özellikler / Technical Specifications
Tam Boy / Lenght: 21,12m
En / Width: 5,23m
Yakıt Kapasitesi / Fuel Capacity: 4,680 lt.
Su Kapasitesi / Water Capacity : 1,080 lt. 
Kabin / Cabin: 3/4 + 1 Konaklama / Accommodation.  
         6/8 + 2

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
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PEARL 95, ASYA’DAKİ EN POPÜLER 
SÜPER YAT ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

Pearl 95 Wins Most Popular Super Yacht In Asia

Geçtiğimiz 20 yılı aşkın süredir yavaş ama emin 
adımlarla büyüyen lüks motoryat üreticisi Pearl Ya-
chts, dünya çapında birçok cephede beğeni topluyor. 
Tümü Bill Dixon tarafından tasarlanan ve iç mekan-
lara ünlü stilist Kelly Hoppen tarafından sahip olan 
marka ve çarpıcı modelleri, geçtiğimiz aylarda birçok 
ödül kazandı ve halen birçok listede aday olarak yer 
alıyor.

Pearl 62, Avrupa’da Büyük Medya Ödüllerine 
Aday 

Son olarak, Pearl 62 ve Pearl 95, Hong Kong’daki sanal 
Oceanway China Yacht Show’da kategori kazanan-
ları oldu. Ayrıca Pearl 95, özel olarak “24-40m’den En 
Popüler Süper Yat” ödülünü kazandı.

Pearl 62’nin de yaklaşan 2021 Motorlu Tekne Ödül-
lerinde “50ft Üzeri Flybridges” kategorisinde finalist 
olarak yer aldığı açıklandı. 

Luxury motoryacht builder Pearl Yachts, which has 
grown slowly but surely over the past 20-plus years, 
is presently enjoying worldwide acclaim on several 
fronts. The brand and its striking models, all of 
which are designed by Bill Dixon and have interiors 
by celebrity stylist Kelly Hoppen, have won multiple 
awards in recent months and are on nominee 
shortlists for several more.

Pearl 62 Nominated For Major Media Awards 
In Europe

Most recently, both the Pearl 62 and Pearl 95 were 
category winners at the virtual Oceanway China 
Yacht Show in Hong Kong. Plus, the Pearl 95 earned 
a special credit as ‘Most Popular Superyacht from 
24-40m’.

Moreover, the Pearl 62 has just been announced as a 
finalist in the ‘Flybridges Over 50ft’ category at the 
upcoming 2021 Motor Boat Awards. 
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ITAMA 75 KENDİNİ ÖZEL HİSSETMEK İSTEYENLER İÇİN TASARLANDI
Itama 75 Designed For Those Who Want To Feel Special

Itama 75, en talepkâr yat severe dahi son 
derece lüks, yenilikçi ve özgün klasiğin tüm göz 
kamaştırıcılığı ve değeriyle süslü bir deneyim 
sunuyor.

SON DERECE YENİLİKÇİ BİR MODEL

Oldukça özel bir karbon lifi ve cam rüzgâr siperi ve avantop 
ile donatılan Itama 75, yeni, otoklav kalıplı karbon ve cam 
rüzgâr siperi yan taraflarda en az 10.70 metre uzunluğun-
da ve 4.50 metre genişliği ile yat severleri karşılıyor. Rüz-
gâr siperinin tam boyu dolayısıyla 26 metre olan Itama 75, 
benzersiz pencere kesiti ve pruvadaki güneşlenme güverte-
sine açılan pilot mahalline orijinal bir merkezi geçit yoluyla 
pantograf bir hareketle kayan geniş ön açıklık sağlaması 
açısından son derece yenilikçi özellikle sahip bir model ola-
rak tasarlandı. Teknenin etrafında dolaşmak için suyolunu 
kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran Itama 75, bu yenilik ile 
tüm alt güvertelere girişi hem daha güvenli hem de daha 
uygun hale getiriyor. 

YENİLİK ANLAYIŞI İÇ TASARIMA DA YANSIYOR 

Itema 75 modelinde kullanılan karbon lifi aynı zamanda bu 
boyuttaki bir çelik rüzgâr siperinin ağırlığından %60 tasar-
ruf sağlıyor. Kokpit de oldukça yenilikçi özellikler taşımakla 
birlikte, kokpitin yaşam alanını ikinci, fakat daha canlı, ye-
mek odasından ayıran merkezi bir dikme üzerine asılı di-
key tasarımlı bir dümen yekesi konsoluna sahip olmasıyla 

Itama 75 offers even the most demanding 
yacht lovers an experience decorated with all 
the glamor and value of the most luxurious, 
innovative and original classic.

 
 
ITAMA 75 A HIGHLY INNOVATIVE MODEL
 
Equipped with a very special carbon fiber and glass 
windscreen and avant-garde, Itama 75, the new autoclaved 
molded carbon and glass windbreak welcomes yacht lovers 
with a length of at least 10.70 meters and a width of 4.50 
meters on the sides. The Itama 75, which is 26 meters in 
length due to the full length of the windshield, was designed 
as a highly innovative model in terms of providing a unique 
window section and a wide front opening that slides in a 
pantograph movement through an original central passage 
to the pilot’s seat opening to the sun deck in the bow. 
Itama 75 eliminates the need to use the watercourse to get 
around the boat, making it safer and more convenient to 
enter all lower decks with this innovation.
 
INNOVATION IS REFLECTED IN THE INTERIOR 
DESIGN
 
The carbon fiber used in the Itema 75 model also saves 60% 
of the weight of a steel wind shield of this size. Although 
the cockpit is very innovative, it makes the job of yacht 
owners easier by having a vertical designed rudder console 

yat sahiplerinin işini kolaylaştırıyor. Kumanda istasyonu, 
bir şemsiye gibi gerilerek 14.35 metrekarelik alan kaplayan 
sabit avantop yapısı ile korunan Itema 75, elektrikli tahrik 
sistemi sayesinde, üst bölümün ön muhafazası rüzgâr si-
perine kadar ileri doğru kayarak, 19 metrekarelik alanı ka-
patabiliyor.

ITAMA DETAYLARLA HAYAT BULUYOR

Itema 75, tasarım, ağırlık dağılımı ve mühendislikten oluşan 
göz alıcı kombinasyon, avantopu hem şık hem de oldukça 
yararlı hale getirmekte olup, merkezi dikmeler görüş açısını 
geliştirmek amacıyla bilinçli bir şekilde tasarım planlama-
sıyla oluşturuluyor. Küçük yemek odasının üstünü örten ile-
ri-geri hareketli bimininin stiline de gösterilen özen, titizlikle 
çalışılan projenin güzel detayları arasında yer alıyor. Bu bi-
mini, örtüyü otomatik olarak kapanan özel bir karbon yatak 
içine toplamak suretiyle açılıyor. Rüzgâr siperi ve avantop, 
tipik olarak 70’li yılların köşe ve konturlarına yeniden biçim 
vermede başarılı olmuş inanılmaz tasarım yeteneğini açık-
ça gösteriyor.

Kokpit, hem boyutu hem de dikkat çekici özellikleri bakı-
mından belirgin bir biçimde dizayn edildi. Yaklaşık 60 met-
rekarelik alan, kokpitin ortasında bulunan at nalı şeklindeki 
kanepenin kumaşıyla dekore edilmiş ikinci bir yemek odası-
nı içeren 4 bölüme ayrılıyor. Beyaz fiberglas dümen yekesi 
konsolu ve bunun kendine özgü siyah emniyet siperleri, aynı 
zamanda bu ikinci yemek odasının bir parçası olan oturma 
grubunu gizliyor. 

İÇ TASARIMI ORİJİNAL ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Itama 75’in tasarımın amacı bu alanları LED yer ışıklandır-
ması ve fiber optik aydınlatma gibi orijinal çözümler kulla-
narak mümkün olduğu kadar özel ve konforlu hale getir-
mek olduğu ifade ediliyor. LED yer ışıklandırması teknenin 
tüm yürüme yollarında kullanılarak hem ışıklı bir görüntü 
hem de güzel bir hava katılmış durumda. Geniş, hemen he-
men her tarafı aydınlanan, çift bantlı yürüyüş yoluna sahip 
kıç tarafındaki güneşlenme güvertesi, teknenin filikası veya 
jet-skisi ile bunları denize indirecek küçük bir vincin rahatça 
yerleştirildiği hangarın üzerinde duruyor. Kokpit, uygun bir 
yüksekliğe kadar açılan ve aynı zamanda bir yüzme merdi-
veni gibi ikiye katlanan gömme bir borda iskelesiyle dona-
tıldı. Ayrıca lüks yatta, lakerli beyaz renkte kenarları olan tik 
bir masa etrafında 12 kişinin oturabileceği ve beraber kay-
dırılarak büyük bir at nalı şekline dönüşen özel su geçirmez 
kumaşla döşenmiş iki adet konforlu kanepe de bulunuyor. 
Genel itibariyle, tüm mobilyalar üst kısımları ve kapakları tik 
ağacından yapılmış fiberglas çerçevelere sahip.

suspended on a central pillar that separates the cockpit’s 
living space from the second, but more lively, dining room. 
The Itema 75, whose control station is stretched like an 
umbrella and protected by a fixed avant-top structure 
covering an area of 14.35 square meters, thanks to its 
electric drive system, the front casing of the upper section 
can slide forward to the wind shield and cover an area of 19 
square meters.
 
ITAMA MAKES LIFE WITH DETAILS
 
The Itema 75’s eye-catching combination of design, weight 
distribution and engineering makes the avant-garde 
both stylish and highly useful, and the central pillars are 
deliberately created through design planning to enhance 
the viewing angle. The attention paid to the style of the back 
and forth moving bimp that covers the small dining room 
is among the beautiful details of the meticulously studied 
project. This bimini opens by collecting the cover into a 
special carbon bed that closes automatically. The windbreak 
and avant-garde clearly demonstrate the incredible design 
talent that has typically succeeded in reshaping the corners 
and contours of the 70s.

The cockpit has been clearly designed in terms of both its 
size and its remarkable features. Approximately 60 square 
meters of space is divided into 4 sections, including a second 
dining room decorated with the fabric of the horseshoe-
shaped sofa located in the middle of the cockpit. The white 
fiberglass tiller console and its distinctive black safety visors 
conceal the seating group that is also part of this second 
dining room.
 
INTERIOR DESIGN OFFERS ORIGINAL SOLUTIONS
 
It is stated that the purpose of Itama 75’s design is to make 
these spaces as special and comfortable as possible by 
using original solutions such as LED floor lighting and fiber 
optic lighting. LED floor lighting is used on all walkways of 
the boat, adding both an illuminated image and a beautiful 
atmosphere. The sun deck at the stern with a wide, almost 
all-illuminated, double-band walkway stands above the 
hangar, where the boat’s lifeboat or jet-skis and a small 
crane to launch them into the sea are comfortably placed. 
The cockpit is equipped with a recessed sidelight that opens 
to a suitable height and also doubles as a swimming ladder. 
In addition, the luxury yacht includes two comfortable sofas 
upholstered in a special waterproof fabric that can seat up 
to 12 people around a teak table with lacquered white edges 
and slides together to form a large horseshoe. Generally, all 
furniture has fiberglass frames with tops and covers made 
of teak wood.
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INVICTUS YACHTS’IN YENİ AMİRAL GEMİSİ TT460 
İÇİN STİL, PERFORMANS VE ÖZELLEŞTİRME

Invictus TT460, Style, Performance And 
Customization For The New Flagship

Gergin, temel çizgiler, stil ve performansa gösterilen 
ilginin birleştirildiği Invictus gövdelerine özgü. 

Yeni TT460, iki Volvo Penta IPS 650 motorla dona-
tılmış. Invictus Yachts tasarımcısı Christian Grande, 
“Deniz sadece bir tatil beldesi veya bir fotoğraf için 
büyüleyici bir arka plan değil, bir yaşam tarzıdır. Bu 
yat, gemide geçen bir günün enerjisine ve duygula-
rına şekil verme arzusundan doğdu, zamanın durdu-
ğunu ve güneş ve dalgalarla bir bütün olabileceğinizi 
hissediyorsunuz” diyor. 

Yeni Invictus TT460’ın karakteristik özelliği, ön camın 
pruvadan teknenin ortasına kadar, karbon hardtop 
ile sorunsuz bir şekilde harmanlanan ve bu sayede 
etkileyici kütlesini daha da artıran zarif tarzı.

Güvertedeki Geniş Yaşam Alanları, İki 
Katlanabilir Yan Platform İle Daha Da 
Artırılabiliyor

Çevresinde rahat bir yürüme yolu bulunan güverte, 
baş tarafında geniş bir güneşlenme terasına ve ke-
narında oturma alanına sahip. Teknenin ortasında 
yemek masaları, ikinci bir güneşlenme terasına yer 
açmak için katlanabildiği gibi aynı zamanda üstü 

The taut, essential lines are typical of Invictus 
hulls, in which style and attention to performance 
are combined: the new TT460 is equipped with 
two Volvo Penta IPS 650 engines.

“The sea is not just a holiday destination or an 
enchanting background for a photograph - it 
is a way of life,” says Christian Grande, Invictus 
Yachts designer. “This yacht was born from the 
wish to give a shape to the energy and emotions 
of a day on board, when time seems to stop and 
you feel you could be as one with sun and waves. 
All this can be done without sacrificing style and 
that truly Italian elegance that adds value to any 
experience.”

The characterizing element of the new Invictus 
TT460 is the elegant style of the windscreen, from 
the bow to amidships, which blends seamlessly 
with the carbon hardtop and further enhances 
the impressive mass of this yacht.

The Considerably Large Liveable Space On 
The Deck Can Be Further İncreased By The 
Two Foldable Side Platforms 

The deck, which includes a comfortable walkway 
on its perimeter, has a large sundeck in the bow 
with a flush-seat at the edge. Amidships, the 
dinette tables can be folded back to make room 
for a second sundeck, shaded by the hardtop. In 
the same position, the topsides can be equipped 
with two foldable platforms, which increase the 
liveable space aboard.

Teak wood can be laid on the stern swim platform 
and on the whole deck. A hydraulic moving device 
can be added to help swimmers climb back 
aboard and to manage the tender, which is an 
unusual feature on this type of yacht.
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kapalı tavanla gölgelenebiliyor. Aynı pozisyonda, üst 
kısımlar, teknedeki yaşanabilir alanı artıran iki katla-
nabilir platform ile donatılabiliyor.

Kıç yüzme platformuna ve tüm güverteye tik ağa-
cı döşenmesi mümkün. Invictus Yachts, sahiplerine, 
kıçta dönüştürülebilir bir çift kişilik yatak ve pruvada 
bir salon alanı içeren açık alan çözümünden, alanları 
bölmek ve mahremiyeti artırmak için bölmelerin da-
hil edilmesine kadar, iç mekânları kişiselleştirmek için 
birçok fırsat sunuyor.

İç Mekanları Kişiselleştirmek İçin Bolca 
Fırsatınız Var

Kaplamalara ve ayrıntılara odaklanırken “kişiselleş-
tirme” anahtar kelime oluyor: Atelier Invictus’tan se-
çilebilecek çok sayıda renk ve döşeme türü mevcut. 
Bu sayede tekne sahipleri, tekneleri kişisel zevklerine 
göre yapılandırabiliyorlar.

Atelier Invictus, müşterilerine aynı zamanda uzman 
zanaatkarlar ve yüksek nitelikli tedarikçilerden oluşan 
bir ağ sunuyor. Bu sayede müşteriler, satın almanın 
ilk aşamalarından itibaren takip ediliyor ve gerçek 
bir sanal laboratuvarda yönlendiriliyor. Bu ayrıcalık, 
endüstriyel olarak üretilmiş bir teknenin sahibinin ki-
şiliğini, tarzını ve zevkini ifade edecek şekilde özelleş-
tirilmesine olanak tanıyor.

Invictus Yachts has given owners plenty of 
opportunities to customize the interiors, ranging 
from an open-space solution with a transformable 
double bed in the stern and a lounge area in the 
bow, to the inclusion of partitions to divide areas 
and increase privacy.

There Is Ample Opportunity To Personalize 
The İnteriors

“Personalization” is the keyword when focusing 
on finishes and details: there are plenty of colours 
and types of upholstery to choose from the Atelier 
Invictus, so owners can configure their boat to 
satisfy their needs and according to their personal 
taste. 

The Atelier Invictus also offers its customers a 
network of specialized craftsmen and highly 
qualified suppliers. Customers are therefore 
followed from the early stages of purchase and 
guided through a true virtual laboratory, in which 
the yacht or boat is designed with individual 
material inserts and equipment. This allows to 
customize an industrially produced boat, so that 
it expresses the owner’s personality, style and 
tastes.

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
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PRESENTING THE CASTAGNOLA HERITAGE 9.9

CASTAGNOLA 9.9: EL YAPIMI AHŞAP YAPININ ZAMANSIZ 
TADINI, KARBON FİBERGLAS GİBİ SON TEKNOLOJİ 

MALZEMENİN AVANTAJLARIYLA BİRLEŞTİRİYOR

CASTAGNOLA 9.9: El Yapımı Ahşap Yapının 
Zamansız Tadını, Karbon Fiberglas Gibi 
Son Teknoloji Malzemenin Avantajlarıyla 
Birleştiren Bir Tekne

Büyük süper yatlar için bir kovalamaca botu veya 
sınırlı menzilli geziler için bir hafta sonu kruvazörü 
olarak tasarlanan Castagnola Heritage 9.9, dış ve iç 
tasarımda Nauta Design imzası taşıyor. Heritage 9.9 
hem Open hem de Hard Top versiyonlarda mevcut. 
Sunulan ilk birim açık versiyonu.

The Heritage 9.9 – Gelenekçilik Ve Yenilik 
Arasında Mükemmel Denge

Estetik mükemmelliği en kaliteli yapım yöntemleriyle 
birleştiren benzersiz, zamansız güzel bir tekne ara-
yan müşteriler için tasarlanmış Castagnola Heritage 
9.9, kullanımı ve bakımı kolay, aynı zamanda çevreye 
de saygı gösterirken yüksek seviyede araç içi konfor 
sunuyor.

El işçiliği, yüksek kalite, gelenek ve yeniliğin bir karışı-
mı ve zamansız tasarım: bunlar hem Nauta tasarı-

mının hem de yeni Castagnola Heritage 9.9’un yapı-
mının arkasındaki anahtar kelimeler.

Nauta Design Tasarımı Heritage 9.9

Yapım sürecinin yanı sıra Heritage 9.9’un tasarımı da 
modern ve klasik, gelenek ve yeniliğin uyumlu bir bir-
leşimi.

Gövde ve güvertenin dış hatları, hızı ve gücü ifade 
eden tam kesitler ve dikey pruva ile temiz ve modern. 
Modern geometri ile klasik malzemeler ve detaylar 
arasında uyumlu bir denge mevcut. Hacim akıllıca 
kullanılıyor ve alanlar en iyi şekilde dağıtılıyor.

Mükemmel Performans Özellikleri

Francesco Rogantin’in Studio Adları tarafından ta-
sarlanan derin “V” şekilli planya gövdesi mükemmel 
performans özelliklerine sahip. Gövde şekli CFD tes-
tinden geçmiş ve tekne 6 tondan daha hafif.

İki adet 320HP Yanmar motoru ve bölmelerle do-
natılmış Heritage 9.9, 34 knot seyir hızına, 40 knot 
maksimum hıza ve 30 knot’ta 170 NM menzile sa-
hip. Deniz testleri, Heritage 9.9’un suda düzgün ve 
dengeli hareketini ve yüksek hızlarda bile mükemmel 
manevra kabiliyetini doğruluyor. Ahşabın doğal ses 
yalıtım nitelikleri ve pürüzsüz gövde çizgileri saye-
sinde Heritage 9.9, en yüksek hızda bile son derece 
sessiz. Bu özellik araçta yaşam tarzı kalitesini ve kon-
forunu artıran bir özellik ve tekne sahipleri tarafından 
çok beğenileceği öngörülüyor. 

A Boat That Combines The Timeless Taste 
Of The Handcrafted Wooden Construction 
With The Advantages Of A Cutting-Edge 
Material Such As Carbon Fiberglass.

Conceived as a chase boat for big superyachts or 
as a weekend cruiser for limited range trips, the 
Castagnola Heritage 9.9 has a Nauta Design general 
concept and exterior and interior design.

Francesco Rogantin’s Studio Names provided the 
naval architecture and structural engineering, while 
construction is by Castagnola Yacht. The Heritage 
9.9 is available in both Open and Hard Top versions. 
The very first unit presented is the Open version.

The Heritage 9.9 – Perfect Balance Between 
Tradition And Innovation

A very exclusive, custom made, wood and carbon 
fibre construction, designed for discerning clients 
looking for a unique, timeless beautiful boat that 
combines aesthetic excellence with top quality 
construction methods. Castagnola Heritage 9.9 is 

and easy to use and maintain boat, offering high 
levels of on board comfort while also respecting the 
environment.

Hand crafting, high quality, a blend of tradition 
and innovation and a timeless design: those are the 
key words behind both the Nauta design and the 
construction of the new Castagnola Heritage 9.9.

The Nauta Design Of The Heritage 9.9

As well as the construction process, also the design 
of the Heritage 9.9 is a harmonious combination of 
modern and classic, tradition and innovation.

The exterior lines of the hull and the deck are clean 
and modern with full sections and vertical bow that 
express speed and strength. 

The old-fashioned quality of the construction 
methods really comes through in the interior where 
structural elements are left visible to show the 
natural elegance of their materials and create a 
classic seafaring effect. Volume is used wisely and 
spaces are distributed to their best advantage.

Excellent Performance Characteristics

The deep “V” shaped planing hull, designed by 
Francesco Rogantin’s Studio Names, has excellent 
performance characteristics. The hull shape was 
CFD tested and thanks to careful monitoring during 
the construction process the boat weighs less than 
6 tons.

With two 320HP Yanmar engines and equipped 
with pods, the Heritage 9.9 has a cruising speed of 
34 knots, top speed of 40 knots and a range of 170 
NM at 30 knots. Sea trials confirmed the Heritage 
9.9’s smooth and stable movement through the 
water and its excellent maneuverability even at high 
speeds. 

Thanks to wood’s natural sound insulating qualities 
and to the smooth hull lines, the Heritage 9.9 is 
extremely quiet even at top speed: a feature which 
increase the on-board lifestyle quality and comfort, 
which will be very much appreciated by owners.
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SU ÜZERİNDE UÇAN TEKNE:DÜNYANIN İLK ELEKTRİKLİ 
HİDROFOİL SÜRAT TEKNESİ CANDELA SEVEN

Flying On Water: Torqeedo Powers Candela Seven, 
The World’s First Electric Hydrofoil Speedboat

Stockholm takımadalarındaki Lidingö adasında, girişi-
min mühendisleri, programcıları ve matematikçileri son 
birkaç yılını pazara ilk elektrikli hidrofoil botu olan Can-
dela Seven’ı getirmek için harcadılar. Bu sürat teknesi, su 
yüzeyinin üzerinde seyir hızında uçuyor ve hidrofoiller adı 
verilen iki su altı kanadına sahip. Torqeedo Deep Blue 50i 
ile tahrik edilen tekne, 55 km / sa azami hıza ve 37 km / sa 
hızla sürüldüğünde 92 km menzile sahip.

Candela Seven’ın minimum enerji tüketimini maksimum 
performansla birleştirdiğini söyleyen Torqeedo Genel 
Müdürü Dr. Ralf Plieninger, Torqeedo’da teknoloji ve ope-
rasyonlardan sorumlu ve Candela’nın başarısının ne an-
lama geldiğini kısaca şöyle tanımlıyor: “Elektrikli hidro-
for, denizde elektrikli hareketlilik için bir oyun değiştirici.”

CANDELA SEVEN’IN HİKAYESİ

Candela sürat teknesinin hikayesi Stockholm takımada-
larına dayanıyor. Hikaye ise şöyle: 

Bir gün, kurucu ve CEO Gustav Hasselskog, yazlık evinde 
benzinle çalışan motorlu teknesine binerek ada süper-
marketine gider - çocukları dondurma ister. İlk başta 
dondurmanın ne kadar pahalı olduğuna şaşırır: 2,50 €! 
Gidiş-dönüş için yakıt maliyetini hesapladığında ise ben-
zinde 40 € olduğunu farkeder. “İstediğiniz kadar don-
durma alın,” der çocuklarına. Hasselskog, dönüş yolcu-
luğunda Tesla otomobilleri hakkında düşünmeye başlar. 
Ya modern elektrik motorlarını, rekabetçi yelkenli yarış-
larında standart donanım olan hidrofoillerle birleştirebil-
seydiniz? Fikir onu büyüler. Ve bu uzun yolculuk başlar.

On the island of Lidingö in the Stockholm archipelago, 
you’ll find the headquarters of Candela Speed Boat. The 
startup’s engineers, programmers, and mathematicians 
have spent the last few years bringing the first electric 
hydrofoil boat to market, the Candela Seven. This 
speedboat flies above the surface of the water at 
cruising speed, its weight resting on two underwater 
wings called hydrofoils. Propelled by the Torqeedo Deep 
Blue 50i, the boat has a top speed of 55 km/h and a 
range of 92 km when driven at 37 km/h.

“The Candela Seven combines minimum energy 
consumption with maximum performance,” said Dr Ralf 
Plieninger, managing director of Torqeedo. Plieninger is 
in charge of technology and operations at Torqeedo, 
and he’s excited about what Candela’s success means: 
“The electric hydrofoil is a game-changer for marine 
electric mobility.”

CANDELA SPEED BOAT’S STORY 

The story of the Candela Speed Boat is rooted in the 
Stockholm archipelago. One day, founder and CEO 
Gustav Hasselskog got into his gasoline-powered 
motorboat at his summer house to go to the island 
supermarket—his kids wanted ice cream. At first, he was 
shocked how expensive the ice cream was: €2.50! But 
then he calculated the fuel cost for the round trip: €40 
in gasoline.  “Get as much ice cream as you want,” he 
told his children. On the ride back, Hasselskog started 
thinking about Tesla automobiles. What if you could 
combine modern electric motors with the hydrofoils that 
are now standard equipment in competitive sailboat 
racing? The idea captivated him. But it’s a long journey 
from an idea to a market-ready product.

CANADOS’TAN GLADIATOR 411 CARBON SERİSİ
Gladiator 411 Carbon Series By Canados

Canados Gladiator 411 Carbon Serisi projesi, tama-
men güvenilir, sorunsuz, 100 mph 41’ tek gövdeli bir 
tekne sunmak amacıyla ABD pazarı düşünülerek 
oluşturuldu.

Gladiator 411 Carbon Serisi projesinin konsepti, 
dünyanın her yerinde kolayca servis yapılabilen sü-
per güvenilir ve sessiz Mercury 450R dıştan takmalı 
motorlarla büyük güçlü içten takmalı motorlara bir 
alternatif sunuyor. Çift kademeli gövde ve güver-
te tamamen özel dokuma karbon fiber ve Kevlar 
- epoksiden yapılmış. Maksimum güç, sağlamlık ve 
darbe direncini garanti etmek için entegre bir yapısal 
kuyruk braketi ile donatılmış.

Projenin tamamı, Canados Başkanı ve 4 kez açık de-
niz motorlu tekne dünya şampiyonu Michel Karsenti, 
yüksek teknolojili kompozit inşaat uzmanı Simone 
Cesati ve yüksek performanslı tekne danışmanı Al-
bert Dalle Molle tarafından tasarlandı.  Sonuç ola-
rak, boş ağırlıkla 3100 kg olan tekne piyasadaki bu 
tipteki diğer teknelerden ortalama % 30 daha hafif.

The Canados Gladiator 411 Carbon Series project 
was created with the US market in mind to offer a 
fully reliable, problem-free, 100 mph 41’ monohull.

The concept of the Gladiator 411 Carbon Series 
project is to offer an alternative to the big power 
inboards with the super reliable and silent Mercury 
450R outboard engines that can be easily serviced 
anywhere in the world.The double stepped hull and 
deck are entirely made of custom woven carbon-
fiber and Kevlar - epoxy and fitted with an integrated 
structural tail bracket to guarantee maximum 
strength, rigidity and impact resistance.

The entire project has been engineered between 
Michel Karsenti, Canados’ President and 4 times 
offshore powerboat world champion, Simone Cesati, 
an expert in high-tech composite construction, 
and Albert Dalle Molle a high-performance boat 
consultant.As a result, the hull finesse is such, that, 
with an empty weight of 3100 kg, the boat will be on 
average 30% lighter than any other boat of this type 
on the market.
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PIRELLI 35 SUYA İLK KEZ İNDİ
The Pirelli 35 Makes Its Debut On Water

TecnoRib, İsveç stüdyosu Mannerfelt Tasarım Ekibi ta-
rafından tasarlanan ve modern, sağlam bir görünüme 
sahip olan ilk PIRELLI 35 ünitesinin teknik lansmanını ba-
şarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
 
Yerleşik tasarım ve adrenalin dolu performans arasında 
mükemmel dengeyi arayan müşterilere yönelik olarak 
tasarlanan PIRELLI 35, TecnoRib stabil cihazının en son 
üyesi.

Yürüme yolunun etrafındaki geniş alan, bu boyuttaki bir 
tekne için çok rahat bir gezinti şekli oluştururken, yerle-
şim düzeni, uygun bir masanın bulunduğu hem pruva 
hem de kıç tarafındaki geniş güneşlenme terasları sa-
yesinde dış ortamın sonuna kadar kullanılmasını sağlı-
yor. Ayrıca açık havada yemek yemenin tadını çıkarmak 
mümkün.

Bu model, bu ikonik ve ayırt edici markanın DNA’sını 
somutlaştıran ve daha da geliştiren yeni bir yolculuğun 
başlangıcını müjdeliyor. 

Bu teknenin olası sahipleri, ihtiyaçlarını karşılayacak şe-
kilde motoru seçebilirler (benzinli versiyonda minimum 
600 ila maksimum 700 beygir gücü ve dizel versiyonda 
minimum 600 ila maksimum 640 beygir gücü aralığı). 
Geçen ayın sonunda piyasaya sürülen model, 2x300hp 
benzinli motorlarla donatılmıştı.

TecnoRib is announce that it has successfully conducted 
the technical launch of the first PIRELLI 35 unit, the 
walkaround designed by the Swedish studio Mannerfelt 
Design Team featuring streamlined lines and a modern, 
rugged look.
 
Geared towards customers looking for the perfect 
balance between on-board design and adrenaline-filled 
performance, the PIRELLI 35 is the latest addition to the 
TecnoRib stable.

The ample space around the perimeter walkway creates 
a very comfortable walkaround shape for a craft of this 
size, while the layout assures the outdoor environment 
can be enjoyed to the full, thanks to the large sundecks 
at both the bow and stern, where a convenient table 
also makes it possible to enjoy open-air dining.

This model heralds the start of a new journey that 
embodies and further enhances the DNA of this iconic 
and distinctive brand.

Prospective owners of this craft can choose the engine 
to meet their needs (possible power ranges from a 
minimum of 600 to a maximum of 700 horsepower 
in the petrol version, and from a minimum of 600 to 
a maximum of 640 in the diesel version). The model 
launched at the end of last month was equipped with 
2x300hp sterndrive petrol engines.
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SANBOAT FS40 LÜKS YAT SEVERLERE GÖZ KIRPIYOR
SanBoat FS40 is a Win For Luxury Yacht Lovers

Yerli üretici Mursan tarafından denizle 
buluşturulan SanBoat FS40 motoryat, ince 
düşünülmüş, geniş iç tasarımı ve pratik 
detaylarıyla ilgiyi üzerine çekiyor.

Mursan’ın;  2020 yılında adından söz ettiren modeli 
SanBoat FS40 Coupe, 11.99 m boyunda (hidrolik hare-
ket eden platform kapalıyken) ve 3.60 m eninde dört 
mevsim kullanım için tasarlanmış bir motoryat olarak 
deniz severleri karşılıyor.

Rahatlıkla ayakta durulabilinen (201 cm maksimum 
yükseklik) baş kamaradaki iki kişilik yatağı pratik bir şe-
kilde iki ayrı yatağa dönüştürebilmeniz ince düşünülmüş 
bir ayrıntı olarak sunuluyor. Bu kamara, teknenin borda-
sında uzanan camlar ve hatch sayesinde oldukça aydın-
lık ve ferah bir atmosferin yakalanmasına imkân veriyor. 

Arka kamarada standartların oldukça üzerinde iki kişilik 
yatak, bir adet tek kişilik yatak (çocuk için) ve sayısız 
depolama alanı mevcut. Bu kamara da tıpkı baş taraf-
ta olduğu gibi büyük camları sayesinde çok havadar ve 
gün ışığı alıyor.

Etrafı cam ve sürgü kapı ile kapanan ferah salondaki 
oturma grubu ve masa, hidrolik hareket ederek misafir-
ler için son derece konforlu 230 cm x 140 santim iki kişilik 
yatağa saniyeler içinde dönüşüyor. Bu sayede FS40 Cou-
pe’nin yatak kapasitesi 7 kişiye kadar çıkabiliyor. 

FS40 Coupe’nin yüzme platformu hidrolik olarak 54 cm 
uzuyor. Bu sayede teknenin tam boyu 11.99 olmasına 
rağmen, istenilen anda tek bir hareketle platformda 
ekstra alan yaratılmış oluyor.  Ergonomik platformda 
bulunan gömme oturma grubu, akşamüstünün keyfini 
çıkarmak ve balık tutmak için ideal bir manzara oluş-
turuyor.

Launched by the local manufacturer Mursan, 
the SanBoat FS40 motor yacht attracts 
attention with its sophisticated, spacious 
interior design and practical details.

The local manufacturer Mursan; The model SanBoat 
FS40 Coupe, which made a name for itself in 2020, 
welcomes sea lovers as a motor yacht with a length 
of 11.99 m (when the hydraulically moving platform is 
closed) and a 3.60 m width designed for all-season use.

It is presented as a carefully thought out detail that you 
can transform the double bed in the head cabin, which 
can be easily stand up (201 cm maximum height), into 
two separate beds in a practical way. This cabin allows 
a very bright and spacious atmosphere to be captured 
thanks to the windows and hatch lying on the side of 
the boat.

The rear cabin has a double bed, a single bed (for the 
child) and numerous storage spaces, well above the 
standards. This cabin is very airy and receives daylight 
thanks to its large windows, just like the head.

The seating group and table in the spacious living room, 
which is covered with glass and sliding doors, turns into 
a comfortable 230 cm x 140 cm double bed in seconds 
by moving hydraulically. In this way, the bed capacity of 
the FS40 Coupe can reach up to 7 people. 

The FS40 Coupe’s swimming platform is hydraulically 
extended by 54 cm. In this way, although the full 
length of the boat is 11.99, extra space is created on 
the platform with a single movement at any time. The 
recessed seating group on the ergonomic platform 
creates an ideal view for enjoying the afternoon and 
fishing.

X-YACHT TARİHİNDE BİR İLK: KIZIL BARON SUYA İNDİ!
A First İn X-Yacht History: The Red Baron Landed!

30 yıldan daha uzun süredir yüksek performanslı yel-
kenli tekneler üreten X-Yachts, sahip olduğu bu köklü 
tecrübeye dayanarak şimdi de olağandışı bir girişim-
de bulunuyor ve kalite bilincine sahip motorbotçu-
lar için tamamen aynı strateji doğrultusunda, yani 
suda hızlı ve güvenli, sahip olması çok keyifli, yenilikçi 
bir anlayışla geliştirilmiş ve dizayn edilmiş 33 feet’lik 
açık bir sürat teknesini piyasaya sunuyor. 

Bu ay içinde suya inmesi planlanan teknenin dizay-
nerler, tersane personeli, mühendisler ve teknisyenle-
rin çalışmasıyla önemli kilometre taşlarına şimdiden 
erişilmiş bulunuyor.

X-Yachts, yeni sürat teknesi serisinin güçlü sezgilere 
sahip denizciler için bir armağan gibi olacağı konu-
sunda kendisine güveniyor. İlk model, seyir deneyimi-
ni pürüzsüz ve zarif hale getiren patentli Petestep® 
tasarımlı gövde ve içten takma motor ile üretilecek. 
X-Yachts ayrıca, sürüş paneli ile entegre navigasyon 
ve işletim sistemi sayesinde teknenin pilotajının “sez-
gisel” olacağı ve kullanıcı kılavuzuna ihtiyacı ortadan 
kaldırarak herkesin tekneyi tamamen güvenli bir şe-
kilde kullanmasını sağlayacağı konusunda güvence 
veriyor.

 Danimarka’daki X-Yachts tersanesi yeni motorbotun 
yanısıra lüks yüksek performanslı gezi yatlarını geliş-
tirip üretmeye devam edecek. Xpower serisinin ilk 
modeli Ocak 2021’de suya indirilecek. Kapalı olacak 
ikinci modelin Eylül 2021’de suya inişi planlanırken bir 
model de Ocak 2023 için planlanıyor.

Based on its deep-rooted experience, X-Yachts, which 
has been producing high-performance sailboats for 
more than 30 years, is now making an extraordinary 
initiative and for quality-conscious motorboaters, in 
line with exactly the same strategy, that is, fast and 
safe in the water, very enjoyable to own, innovative. 
It introduces a 33-foot open speedboat developed 
and designed with understanding.

While the boat is planned to be launched in 
January 2021, important milestones have already 
been reached with the work of designers, shipyard 
personnel, engineers and technicians.

X-Yachts is confident that the new speedboat range 
will be a gift for discerning sailors. The first model 
is the cruising experience. It will be produced with 
the patented Petestep® designed body and inboard 
motor that make it smooth and elegant. X-Yachts 
also reassures that the navigation and operating 
system integrated with the driving panel will make 
piloting the boat “intuitive”, eliminating the need 
for a user manual, allowing everyone to operate the 
boat in complete safety.

The X-Yachts shipyard in Denmark will continue to 
develop and manufacture luxury high-performance 
cruise yachts as well as the new motorboat. The 
first model of the Xpower series will be launched 
in January 2021. The second model, which will be 
closed, is planned to launch in September 2021, while 
a model is planned for January 2023.
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RÜYA GİBİ BİR YAT: SARGO 36
A Dreamy Yacht: Sargo 36

Hem denizi hissetmeyi hem de evinizin ge-
tirdiği konfor keyfini  yaşamak istiyorsanız, 
Sargo 36 tam sizin için yaratılmış bir model.    

SargoBoats, Sargo 36 modeli ile adından söz ettir-
meye devam ediyor. Geniş kabinler ve kamaralardan 
oluşan Sargo 36, yükseltilmiş pruva bölümü sayesin-
de yumuşak ve kuru bir sürüş sağlayan, denize daya-
naklı büyük bir gövdeye sahip.

Ekstra geniş gezinti düzeni ve  tüm Sargo Boats’lar 
için tipik olan kaymaz tek seviyeli güverteye sahip 
olan Sargo 36, bu sayede güvertede dolaşmayı hem 
kolay hem de güvenli hale getiriyor. Üç pencereden 
oluşan ekstra geniş sürgülü kabin kapağı, güneş ışı-
ğını ve temiz deniz havasını içeri alıyor. Yatın, arka 
güvertesinde davetkâr bir toplanma alanı bulunuyor.
Sargo 36, yatak odası, iki tuvalet ve ayrı bir duş kabi-
ni olarak iki büyük kabin sunuyor. Standart olanaklar 
arasında verimli bir ısıtma sistemi, invertör, mikro-
dalga fırın ve iyi donanımlı bir kiler bulunuyor.

Sargo 36’nın gövdesi, genel güvenliği artıran iki su 
geçirmez bölüme ayrılıyor. Zarafeti sağduyu ile bir-
leştirmek istiyorsanız, bu yat harika bir değiş tokuş 
sunuyor.

If you want to feel the sea and enjoy the 
comfort of your home, Sargo 36 is a model 
created just for you. 

SargoBoats continues to make a name for itself with 
its Sargo 36 model. Consisting of spacious cabins 
and cabins, Sargo 36 has a large sea-based hull that 
provides a smooth and dry ride thanks to its raised 
bow section.

The Sargo 36 has an extra wide promenade and a 
non-slip single level deck typical for all Sargos, ma-
king it both easy and safe to get around the deck. 
The extra wide sliding cabin door consisting of three 
windows lets in sunlight and fresh sea air. There is an 
inviting meeting area on the back deck of the yacht.
Sargo 36 offers two large cabins as bedrooms, two 
toilets and a separate shower stall. Standard ame-
nities include an efficient heating system, inverter, 
microwave oven and a well-equipped pantry.

The Sargo 36’s body is divided into two watertight 
sections that increase overall safety. If you want to 
combine elegance with common sense, this yacht 
offers a great exchange.

Mercan Tekne Deniz Araçları Ltd. Şti.
Sasalı Mah. 43 Sokak No:15 Çiğli - İZMİR/TÜRKİYE

mercanyachting.com.tr

mercanyachting
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mercanyachting

mercanyachting
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EKOMAVİ, EKOBOT ELEKTRİKLİ TEKNE PROJESİYLE 
FARKINDALIK YARATIYOR

2017 yılından beri piyasaya sürdüğü doğa 
dostu elektrikli tekneleriyle adından söz 
ettiren Ekomavi,  çalışmalarıyla teknelerin 
elektrikliye dönüşümünde örnek oluyor.

Ekomavi, getirilen yeni düzenlemeleri takip ederek, 
içme suyu temin edilen göl, gölet ve kanallarda çev-
reyi kirletmeyen doğa dostu elektrikli çözümler üret-
meye 7 yıl önce başladı. İlk olarak Muğla’nın Ortaca 
ilçesi Dalyan Mahallesinde Dalyan Kanalında ve Ula 
ilçesi Akyaka Mahallesi Kadın Azmağında Ar-Ge ça-
lışmalarında bulundu. Ekobot projesi kapsamında 
üretilen “Yalı Çapkını 1” isimli elektrikli tekne 2017 
yılında suya indirildi. Yalıçapkını 1 ile Dalyan kanalı 
ve Akyaka Kadın Azmağında 3 yıl boyunca ARGE ça-
lışması yapıldı. Yalıçapkını 1 teknesi, ARGE çalışması 
tamamlandıktan sonra Türkiye’de içme suyu havza-
larından biri olan Sapanca Gölünde seyrine başladı. 
Elektrikli tekne halen Sapan Gölünde hizmet veriyor. 
Üzerinde uzun süre çalışılan Ekobot projesi bera-
berinde birçok titiz detay da barındırıyor. Bedensel 
engele sahip bireylerin de hatırlandığı ve iç tasarı-
mı buna göre şekillenen teknede, ayrıca cam zemin 
sayesinde deniz altı rahatlıkla seyredilebiliyor. Doğa 

Özleyiş Çakır - Emek Marin

Ekomavi Creates Awareness with the Ekobot Electric Boat Project

Making a name for itself with the 
eco-friendly electric boats it has 
launched since 2017, Ekomavi sets 
an example in the transformation of 
boats into electric with its works. 

Following the new regulations, Ekomavi 
started 7 years ago to produce 
environmentally friendly electrical solutions 
that do not pollute the environment in lakes, 
ponds and canals where drinking water is 
provided. Firstly, he made R&D studies in 
Dalyan Canal in Dalyan District of Ortaca 
district of Muğla and on Woman’s Stream in 
Akyaka District of Ula district. The electric 
boat named “Yali Capkini 1”, produced 
within the scope of the Ekobot project, 

was launched in 2017. R&D work was carried out for 
3 years in the Dalyan Canal and Akyaka Woman’s 
River with Kingfisher 1. Kingfisher 1 boat, after the 
completion of R & D activities in the Sapanca Lake, 
one of the drinking water basins in Turkey began the 
course. The electric boat is still in service in Sapan 
Lake.

The Ekobot project, which has been worked on 
for a long time, includes many meticulous details. 
Individuals with physical disabilities are also 
remembered and the interior design of the boat is 
shaped accordingly, and thanks to the glass floor, 
the underwater can be viewed easily. Electric boats, 
which are also environmentally friendly, use solar 
systems and wind energy for energy.

Ekomavi, a subsidiary of Emek Marin, which has been 
serving in the maritime sector for more than 60 years, 
offers unique solutions for each boat in the name of 
transforming boats to electric with this experience. 
With the alternative electric motors offered 
according to the boat structures, it has started to be 
the solution partner of the manufacturers. Combi 
Ekomav the Turkey distributor of outboards; It 

dostu da olan elektrikli tekneler, enerji için solar sis-
temlerden ve rüzgar enerjisinden yararlanıyor. 

60 yılı aşkın bir süredir denizcilik sektöründe hizmet 
veren Emek Marin’in bir alt kuruluşu olan Ekomavi, 
bu tecrübeyle beraber, teknelerin elektrikliye dönü-
şümü adına her tekneye özgü çözümler sunuyor. 
Tekne yapılarına göre sunduğu alternatif elektrikli 
motorlarla üreticilerin çözüm ortağı olmaya da baş-
ladı. Combi Outboards’un Türkiye distribütörü olan 
Ekomavi; içten takma, dıştan takma, Pod, hibrit ve 
jetdrive motor sistemlerini bu çözümlere dâhil ediyor.

ELEKTRİKLİ YATLAR VE DENIZ ARAÇLARI 
İÇİN 3 YIL ARAŞTIRMA YAPTIK

Elektrikli tekne projesini hayata geçirmek için 3 yıl 
AR-GE yaptıklarını belirten Ekomavi’nin sahibi Özle-
yiş Çakır, “Akyaka’da 1 yıl yaz-kış olmak üzere su de-
bisi akışı takip edildi. Bundan alınan sonuçlardan yola 
çıkarak teknenin motor ve akü seçimleri yapıldı. Ya-
lıçapkını 1 isimli teknemizde fırçasız motor(manyetik 
motor) ve lityum akü kullanıldı. Bu kullandığımız ka-
liteli ve doğru ürünler sayesinde Akyaka çalışmasını 
başarıyla tamamladık. Aynı tekneyle Dalyan kanal-
da iki yıl boyunca seyirler yaptık. Bu çalışmalarımızın 
başarılı sonuç vermesinden sonra projemizin Ar-Ge 
kısmını tamamlamış olduk. Bu yapmış olduğumuz 
çalışmalar Dalyan ve Akyaka içindi. Deniz araçları-
nın çeşitliliği bizleri deniz araçlarının yapılarına göre 
alternatif motor çeşitlerine ve motorların montaj şe-
killerine yönlendirdi” şeklinde konuştu.

TEKNE GÖVDELERİNİ HESABA KATARAK 

includes inboard, outboard, Pod, hybrid and jetdrive 
engine systems in these solutions.

WE HAVE MADE 3 YEARS OF RESEARCH FOR 
ELECTRIC YACHTS AND MARINE VEHICLES

Stating that they have done R&D for 3 years to 
realize the electric boat project, Özleyiş Çakır, the 
owner of Ekomavi, said, “The flow of water in Akyaka 
was followed for 1 year in summer and winter. 
Brushless motor (magnetic motor) and lithium 
battery were used in our boat named Yalçapkını 1. 
We have successfully completed the Akyaka study 
thanks to this quality and correct products we 
used. We have sailed in Dalyan canal for two years 
with the same boat. we have completed the part of 
the R & D of our project after giving. that was it for 
that we have done studies Dalyan and Akyaka. the 
diversity of marine vehicles we have sea vehicles led 
the way assembly of the alternative engine types 
and engine according to the structure,”he said.

HOW TO SAVE ENERGY THANK?

The project’s main Referring to the points of Özleyiş 
Çakır, “One of the main points we thought was to 
reduce friction and resulting energy losses in the 
hull structures in order to use electrical energy in 
the best possible way. Thus, we targeted longer 
and more economical cruises with the principle of 
using energy most efficiently. In the requests we 
received such as pleasure boat, service boat and 
special yacht designs, we have offered a variety of 
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NASIL ENERJİ TASARRUF EDERİZ?

Projenin ana noktalarına değinen Özleyiş Çakır, “Dü-
şündüğümüz başlıca ana noktalardan biri elektrik 
enerjisini en iyi şekilde kullanmak için tekne gövde 
yapılarında sürtünmeleri ve bundan doğan enerji 
kayıplarını azaltmaktı. Böylelikle enerjiyi en verimli 
kullanma prensibiyle daha uzun ve daha ekonomik 
seyirleri hedefledik. Gezi teknesi, hizmet teknesi, özel 
yat tasarımları gibi aldığımız taleplerde onlara uy-
gun motor çeşitlerini kullanıcının hizmetine sunduk. 
Bu teknelerin kullanım amacına göre gövde yapıları-
nı seçerek verimliliği en üst seviyeye çıkardık.”

TÜRKİYE LİTYUM AKÜLERİ ÇOK UYGUNA 
ÜRETİYOR

Ekomavi’nin Imecar Akü ile yaptığı ortak çalışmalarla 
akü maliyetini düşürdüklerinden bahseden Çakır, is-
tenilen güçte istenilen ölçülerde akü üretimi yaptık-
larını belirtti. Çakır, sözlerine şu şekilde devam etti;  
“Bu da bizim yapacağımız ürünleri daha da kolay-
laştırıyor. Bazen teknelerde akülerin konulacak yer 
ölçüleri, standart akülere uyum sağlamıyor. Bizim 
avantajımız ise her güçte her ölçüde akü üretiyoruz. 
Yurt dışında yüksek fiyatlara satılan aküleri biz çok 
daha uygun bir maliyette üretiyoruz.”

EKOMAVİ HER TEKNEYE ÖZGÜ DÖNÜŞÜM 
SUNUYOR
 
Ekomavi sahibi Özleyiş Çakır, sektörden farklı olarak 
bütün tekne modellerini kucakladıklarını belirtiyor. 
Tekneleri elektrikliye çevirmek için standart çözüm-
leri tercih etmiyorlar. Bunun yerine tekne modeline 
uygun özel çözümler üreten Ekomavi, her teknenin 
ihtiyacının özel olduğunu vurguluyor. Ekomavi, ayrı-
ca teknik danışmanlık hizmeti de veriyor.

Ekomavi’nin elektrikli motor yelpazesinde ürün çe-
şitliliğinin geniş olması her kullanıcıya hitap etmesini 
sağlıyor.

engines suitable for them. We have maximized the 
efficiency by choosing the hull structures of these 
boats according to their intended use. “

TURKEY LITHIUM BATTERY VERY 
APPROPRIATE PRODUCES

“Ekomavi the Imec is the mention that they reduce 
the battery cost in collaboration with the battery 
Çakır, he said battery production in desired sizes 
in the desired power. Çakır continued his words 
as follows; “This makes our products even easier. 
Sometimes the dimensions of the place where the 
batteries will be placed in the boats do not comply 
with the standard batteries. Our advantage is that 
we produce batteries of all sizes and sizes. We 
produce batteries sold at high prices abroad at a 
much more affordable cost. “

EKOMAVI OFFERS A SPECIFIC 
TRANSFORMATION FOR EVERY BOAT

“Ekomavi owner Özleyiş Çakır states that, unlike the 
industry, they embrace all boat models. They do not 
prefer standard solutions for converting boats to 
electric. Ekomavi, which produces special solutions 
suitable for the boat model instead, emphasizes 
that each boat’s needs are special. Ekomavi also 
provides technical consultancy services.  The wide 
variety of products in Ekomavi’s electric motor range 
makes it appeal to every user.”
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AQUİLA 36 SPORT POWER KATAMARAN’IN 
100.GÖVDESİ SUYA İNDİ!

100 REASONS TO CELEBRATE
 Aquila 36 Sport Power Catamaran Hull

Aquila ekibi, Aquila 36 Sport 
Power Katamaran’ın 100 
numaralı gövdesinin yeni 

sahibine ulaşmak için yola çıktığını 
duyurdu. Aquila 36, teknede bulunan 
pek çok yeni özellik ile sosyalleşmek 
için mükemmel nitelikler ve bol 
miktarda yaşam alanını sağlam güç 
ve kontrolle harmanlıyor.

Zhejiang Sino Eagle Holding Group’un İcra Direk-
törü Frank Xiong, merak edilenleri yanıtladı.

Aquila 36 Sport 100 numaralı gövdenin önemi 
siz ve ekibiniz için ne ifade ediyor?

Bu kadar kısa bir sürede 100 numaralı gövde üre-
timine ulaşan ikinci Aquila modeli olmak oldukça 
önemli bir kilometre taşıdır. Bu sadece Aquila’nın 
üretim kapasitesindeki büyümenin bir kanıtı değil, 
aynı zamanda Aquila’nın pazara ve müşterilerine 
bir ömür boyu su keyfi için en iyi ürünleriyle hizmet 
etme taahhüdünü de doğruluyor.

The Aquila team is proud to announce 
hull number 100 of the Aquila 36 
Sport Power Catamaran has rolled 

off the production line, on its way to its 
new owner. With so many new features 
onboard, the Aquila 36 blends plentiful 
live aboard space and qualities perfect 
for socializing with rugged strength and 
control. 
 
Frank Xiong, Executive Director of Zhejiang Sino 
Eagle Holding Group, answers questions regarding 
the news. 
 
What does the significance of Aquila 36 Sport 
hull number 100 mean to you and your team? 

 Being the second Aquila model to hit hull number 
100 production in such a short time period is quite 
a milestone. It’s not only evidence of Aquila’s 
production capability growth but also affirming 
Aquila’s commitment to serving the market and 
clients with its best products for the enjoyment of a 
lifetime on the water.   
 

When did the very first 
Aquila 36 Sport roll off the 
production line, and how 
does reaching number 100 
compare to your other 
models that have reached 
the number 100 milestone? 

Hull number one was off the 
production line in November 
2016 and officially launched at 
the Miami International Boat 
Show in February 2017. It only 
took three and a half years 

Model Name: YUKA 363
Lenght Overall: 11.60 m
Hull Length: 10.50 m
Beam: 3.20 m
Draft: 0.46 m
Displacement: 3000 kg
FFuel Tank: 500 liters

Bu eşsiz tekne Yuka Yat için 
özel olarak tasarlanmıştır.

Kullanıcılarına daha fazla hafiflik ve daha iyi performans 
sunmak için karbon fiberden infüzyon tekniği ile üretilmiştir. 2 

adet inboard 370 HP Mercury dizel motor ve 1 adet Bravo 
pervanesi ile +60 knot  knot hız yapmaktadır.

YUKA YACHT
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Alsancak Sokak I-6 
parsel No:6, 34956 Deri Osb/Tuzla/İstanbul

(0216) 504 14 44
(0533) 708 15 81
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İlk Aquila 36 Sport, üretim 
hattından ne zaman çıktı ve 
diğer modellerinizle karşı-
laştırıldığında 100 numara-
ya nasıl ulaştı?

Bir numaralı gövde, Kasım 
2016’da üretim hattından çıktı 
ve Şubat 2017’de Miami Inter-
national Boat Show’da resmi 
olarak lanse edildi. 100 numaralı gövdeye ulaşmak 
yalnızca üç buçuk yıl sürdü, bu da serideki diğer mo-
dellerden çok daha hızlı. Bu kilometre taşına ulaş-
mak için genellikle yaklaşık beş ila altı yıl gerekir.

100 Aquila 36 Sport Power Katamaran’ı bu ka-
dar çabuk satmayı bekliyor muydunuz?

Aquila 36 modelinin ilk günden itibaren 100’den faz-
la birim satacağına dair güçlü bir inancımız vardı, 
ancak dürüst olmak gerekirse bu kilometre taşına 
bu kadar çabuk ulaşmayı beklemiyorduk. Teknenin 
pek çok benzersiz özelliği var. Bu başarı Aquila 36 
Sport’un pazarda doğru noktaya geldiğini kanıtlı-
yor.

Sino Eagle Yacht 1 numaralı gövdeden 100 nu-
maralı gövdeye nasıl büyüdü ve bu gelişim nasıl 
gerçekleşti?

100 numaralı gövdeye ulaşmak zordu, ancak Ma-
rineMax ile olan büyük ortaklığımız ve olağanüstü 
ekip çalışması hepsini mümkün kıldı. Sino Eagle, 
ekibe yatırım yapmak için elinden gelenin en iyisini 
yapmaya devam edecek ve nihai hedefimiz ile şirket 
içi operasyonumuzu güçlendirirken, halihazırda yük-
sek seviyemizi veya işçiliğimizi ve kalitemizi sürekli 
olarak iyileştirirken üretim verimliliğini artıracaktır.

Sino Eagle Yachts ve Aquila’yı güçlü katama-
ranlarda dünya lideri yapan ve en çok gurur 
duyduğunuz şey nedir?

İşletme sahiplerinin bağlılığı ve yatırımı ile araştır-
ma ve geliştirme ekibimizin inovasyon ve geliştirme 
çalışma kültürü nedeniyle güç katamaranlarında 
dünya lideriyiz. Aquila markasının kuruluşundan bu 
yana geçen sekiz yılda küresel olarak kazandığımız 
Aquila sahiplerinin sayısıyla gurur duyuyorum.

to reach hull number 100, which is a lot faster than 
other models in the range that would typically need 
about five to six years to reach this milestone. 
 
Did you expect to sell 100 Aquila 36 Sport Power 
Catamarans so quickly? 

We had a strong belief that the Aquila 36 model 
would sell more than 100 units from day one, but 
we honestly didn’t expect to reach this milestone so 
quickly. The vessel has so many unique features. This 
accomplishment confirms the Aquila 36 Sport hit 
the right spot in the marketplace.

How has Sino Eagle Yacht grown from hull 
number one to hull number 100, and how do you 
continually improve? 

It’s been a challenge to get to hull number 100, 
but our great partnership with MarineMax and 
outstanding teamwork has made it all possible. Sino 
Eagle will continue to make its best effort to invest 
in the team and strengthen our in-house operation 
with the eventual goal to improve manufacturing 
efficiency while continuously improving upon our 
already high level or workmanship and quality.     
 
What makes Sino Eagle Yachts and Aquila the 
world leader in power catamarans, and of what 
are you most proud? 

We are world leaders in power catamarans because 
of the commitment and investment from business 
owners and the innovation and developmental work 
culture of our research and development team. I’m 
most proud of the number of Aquila owners we have 
gained globally over the past eight years since the 
Aquila brand’s establishment. That alone endorses 
the Aquila vision to bring a unique lifestyle and 
enjoyment on the water to boating families and 
people worldwide.
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YAT SEKTÖRÜ 2021 YILINDA DA 
RÜZGÂR GİBİ ESECEK

THE YACHT SECTOR WILL FLY 
LIKE THE WIND IN 2021

2020 yılı küresel virüs nedeniyle birçok sektöre olum-
suz etki etmiş olsa da yat sektörü oldukça verimli 
bir sene geçirdi. Bu sene piyasaya sürülen birbirin-
den güzel yatlar, 2021 senesinin de trendlerini oluş-
turacağı benziyor. 

Herkesin uzaktan baktığı ve iç çektiği bir tekne muhak-
kak olmuştur. Gıcır gıcır güzel yatlar şüphesiz ki lüks üre-
timinin en gözde alıcı eserleri. Bu konuda aslında büyük 
de bir talep yaratmış olan yat imalat sektörü, ülkemizde 
her geçen gün büyüyor. Hem yurt içi hem de yurt dışında 
güzel gelişmeler kaydeden yat imalat sektörü, Türkiye’yi 
denizcilik alanında gururlandırmaya devam ediyor.

Büyük bir iş gücü ve yıllarca süren yat inşaatı oldukça 
karmaşık bir süreci kapsıyor. Yatlarda meydana gelen 
teknolojik gelişmeler ve her sene müşterilerin değişen 
taleplerine göre kendini yenileyen yat sektörü, farklı yat 
projeleri ile dünyanın dikkatini Türkiye’ye çekiyor.

Ocak ayında ele aldığımız dosya konumuz “Mega Yatlar” 
başlığı altında farklı projeleri, ülkemize katkılarını ve 2021 
yılı projelerini ele aldık. Yat imalatı alanında hizmet veren 
ve başarılı projeleriyle gündeme gelen Bilgin Yat ve Ege 
Yat, hayran olunası lüks yatların kapısını aralıyor. Bilgin 
Yat firmasının Tersane Müdürü olan Mehmet Şengün ve 
Ege Yat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özer sorularımıza 
yanıt vererek, sektörü sıcak sıcağına inceleme fırsatını 
yat severlere sunuyor.

Ava Yacht, NBA yıldızı Tony Parker için inşa ettiği M/Y In-
finity projesinin çok özel detaylarını yat severlerle paylaş-
tı. Ava Yacht Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Atilla 
Küçükdiker, yatın oluşum sürecini aktardı.

Alia Yacht tarafından denizle buluşturulması için gün sa-
yılan Al Waab II lüks yatının inşası devam ediyor. Alia Ya-
cht’ın heyecan verici projesine yat severleri de dahil eden 
Alia Yacht firmasının Başkanı Gökhan Çelik, devam eden 
inşaat sürecini paylaştı.

2020 had a negative impact on 
many sectors due to the global 
virus, the yacht industry had a very 
productive year. It seems that the 
beautiful yachts launched this year 
will create their trends in 2021.

 A boat where everyone looked from afar 
and sighed for sure. The crisp beautiful 
yachts are undoubtedly the most 
popular buyers of luxury production. 
The yacht manufacturing sector, 
which has created a great demand in 
this regard, is growing in our country 
with each passing day. Continuously 
developing yachts that are beautiful 
and bigger than each other every year 
are marketed internationally. Both 
domestic and abroad also noted good 
development or manufacturing sector, 
Turkey continues to be proud of in the 
maritime field.
A large workforce and years of yacht 
building involves a highly complex 
process. Yacht and technological 
developments in accordance with 
the changing demands of customers 

renewing itself every year or sector, or with different 
projects every year to collect the attention of the world 
to Turkey.

Under the title of “Mega Yachts”, the file we dealt 
with in January, we will discuss different projects, their 
contributions to our country and 2021 projects. Bilgin 
Yacht and Ege Yacht, which serve in the field of yacht 
construction and come to the fore with their successful 
projects, open the door to admirable luxury yachts. 
Mehmet Şengün, who is the shipyard manager of Bilgin 
Yacht, and Sinan Özer, the Chairman of the Board of 
Ege Yat, answer our questions and offer yacht lovers the 
opportunity to examine the sector in the hot heat. 

Ava Yacht shared the very special details of the M / Y 
Infinity project it has built for NBA star Tony Parker with 
yacht lovers. Atilla Küçükdiker, Chairman and Founder of 
Ava Yacht, talked about the yacht formation process.

The construction of the Al Waab II luxury yacht, which 
is counted as the day for Alia Yat to meet the sea, 
continues. Including yacht lovers in Alia Yacht’s exciting 
project, Alia Yacht Company President Gökhan Çelik 
shared the ongoing construction process.

YAT İMALATI / YACHT MANUFACTURING

Bilgin Yat Türkiye’nin İlklerini Gerçekleştiriyor
Son zamanlarda Tatiana modeli ile kendinden 
söz ettiren Bilgin Yat’ın Tersane Müdürü 
Mehmet Şengün, hem Tatiana’ya dair bilgiler 
paylaştı hem de Bilgin Yat’ın gelecek projelerini 
aktardı. 

Yat sektörünün başarılı isimlerinden Bilgin Yat firmasının 
Tersane Müdürü Mehmet Şengün, Bilgin Yat’ın şimdi ve ge-
lecek projelerine dair çok özel bilgiler aktardı. Şengün, Tür-
kiye’de ilkleri gerçekleştirdiklerini belirtirken, 2021 yılına dair 
umutlu olduğunu da dile getirdi.

TATIANA BİLGİN YAT’IN 2020 YILINDAKİ EN BÜYÜK 
PROJESİYDİ

“Sizlerin de bildiği gibi Şubat 2020’de şimdiye kadarki en 
büyük inşamız olan 80 metrelik Tatiana’yı suyla buluştur-
duk. Hâlihazırda devam eden projelerimiz de mevcut. Bilgin 
263 80 metre serimizde iki gövde daha inşa aşamasında. Bilgin Yat Müdürü Mehmet Şengün
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Biri dış tasarımında Unique Yacht Design ve iç tasarımı ise 
H2 Yacht Design imzalı ve 2021’de teslim edilecek sipariş 
üzerine yaptığımız projemiz, diğeri ise 2022 yılında suya 
indirilecek. Teknik özellikleri Tatiana ile hemen hemen aynı 
olsa da, suya inecek olan NB78 numaralı üçüncü gövdenin 
yerleşim planında bazı değişiklikler söz konusu. Bu yatların 
yanı sıra, sipariş üzerine üretimine başladığımız 85 metrelik 
bir süper yatımız da olacak. Planlandığı gibi 2023 yılında 
suya indiğinde Tatiana’nın “en büyük yerli yat” unvanını da 
alacak tabii ki. Sipariş üzerine yaptığımız projelerin berabe-
rinde on-spec üretimlerimiz de mevcut. 2022 yılına hazır-
lanan 74 metre boyunda bir yat ile 50 metre boyunda bir 
başka yat projesinin de üretimine devam ediyoruz.”

ÜLKEMİZİN İLKLERİNİ OLUŞTURUYORUZ

“Tersanemizde 400’ü aşkın çalışan bulunuyor. En küçük bir 
dekorasyon malzemesinden mobilyalara kadar, yattaki pek 
çok ürünün üretimini mümkün mertebe kendi bünyemizde 
ve yerli malzemeleri ağırlıklı olarak kullanarak üretiyoruz. 
Gerek yatın üretim aşamasının yerli olması, gerekse suya 
indikten sonra Türkiye’de şimdiye kadar üretilen en büyük 
özel süper yat olmasının ülkemize olan katkıları elbette ya-
dsınamaz.“ 

BİLGİN YAT 2021 YILINDAN OLDUKÇA UMUTLU

“İkinci sipariş üzerine yaptığımız NB76 kodlu 80 metrelik 
yatımızı suya indirmeyi planlıyor ve eşzamanlı olarak da di-
ğer projelerimiz üzerinde ilerliyoruz. Salgının yakın zaman-
da geçeceğine dair beklentilerimiz büyük, şayet her şey yo-
lunda giderse uluslararası alanda düzenlenen fuarlara da 
katılım göstereceğiz. Özellikle 2019 yılının başında aldığımız 
SYBAss üyeliğimiz ve Türkiye’yi megayat sektöründe temsil 
ediyor olmamız beraberinde bazı sorumlulukları da getiri-
yor.”

2021’DE DENİZDEKİ KONFOR VE GÜVEN ARAYIŞI 
ARTACAK 

“2020 yılında yaşananlar insanlara aslında konforlu, güvenli 
ve sağlıklı olmanın değerini bir kez daha hatırlattı. Deni-
ze karşı ilgi duyan insanlarının sayısında da artış olduğu 
söyleniyor. Bu bağlamda baktığınızda bu konfor ve güven 
arayışının denizdeki yaşama yansımaları da olacaktır. Her 
zamanki gibi büyük camlar, doğal aydınlatma, geniş açık 
ve kapalı yaşam alanları ön planda.”

TATIANA BİLGİN IS THE LARGEST PROJECT OF YAT 2020

“As you know, in February 2020, we brought our biggest 
building, Tatiana, 80 meters to water. We also have ongoing 
projects. Two more hulls are under construction in our Bilgin 
263 80 meter series. Our project, one of which is Unique Yacht 
Design in the exterior design and the interior design is signed by 
H2 Yacht Design and will be delivered in 2021, and the other will 
be launched in 2022. Although its technical characteristics are 
almost the same as those of Tatiana, there are some changes 
in the layout of the third hull numbered NB78, which will be 
launched. In addition to these yachts, we will also have an 
85-meter super yacht, which we started to manufacture on 
order. As planned, it will of course also receive Tatiana’s “largest 
domestic yacht” title when it launches in 2023. We also have 
on-spec productions along with the projects we make on order. 
We are continuing the production of a 74-meter-long yacht 
and another 50-meter-long yacht project, which is prepared 
for 2022.’’

WE CREATE THE FIRSTS OF OUR COUNTRY

“There are more than 400 employees in our shipyard. From the 
smallest decoration material to furniture, we produce many 
products on the yacht, as much as possible, by using domestic 
materials predominantly. It should be indigenous or of the 
production process, as well as water in Turkey after the largest 
private super yacht ever produced is of course undeniable 
contribution of our country.“

BİLGİN YAT IS HIGHLY HAPPY IN 2021

”We are planning to launch our 80-meter yacht with the code 
NB76, which we made on the second order, and simultaneously 
we are progressing on other projects. We have high expectations 
that the epidemic will pass soon, if everything goes well, we 
will also participate in international fairs. Especially at the 
beginning of 2019 we received we’re sybass our membership, 
and Turkey is represented in the mega-yacht industry also 
brings along some responsibility.”

THE SEARCH FOR COMFORT AND CONFIDENCE IN THE 
SEA WILL INCREASE IN 2021

“What happened in 2020 reminded people the value of being 
comfortable, safe and healthy. It is said that there is an increase 
in the number of people interested in the sea. In this context, 
this search for comfort and confidence will also have reflections 
on life at sea. As usual, large windows, natural lighting, large 
open and closed living spaces are in the foreground.”

GLOBAL YACHT TRANSPORT PARTNER IN TURKEY

turquoise_yacht_transport
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Ege Yat 2021 Yılında da Adından Söz Ettirecek
Ege Yacht to Make a Name in 2021

Ege Yat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özer, yat imalat sektörüne yön veren Ege Yat’ın projelerine dair 
çok özel bilgiler paylaştı. Özer, yaptığı analizlerle yat sektörüne ışık tuttu.

Ege Yacht Board Chairman Sinan Özer shared very specific information about the projects of Ege Yacht, 
which steers the yacht manufacturing sector. Özer shed light on the yacht industry with his analysis.

EGE YAT’TAN EXP 82 / 25 MODELİ GELİYOR

“Tersanemizde 2020 öncesinde imalatına başladığımız 
66 m üç güverteli mega yatımızın inşası devam ederken 
geçtiğimiz ay, planları üzerinde uzun süredir çalıştığımız 
AEGEAN EXPLORER serisinden EXP 82 / 25 metrenin inşa-
sına başladık.”

“EXP 82 / 25 m öne çıkan özellikleri diğer inşa ettiğimiz 
yatlarda olduğu gibi yüksek denizler ve sert hava koşul-
larına uygun tasarlanmış sac gövde ve alüminyum üst 
binaya sahip olması. Performansı, ekonomik yakıt tüke-
timi, güvenilirliği ve yaygın servis ağı sebebiyle 2 x 650 HP 
MAN motor koymayı tercih ettik. Teknede beklenmedik 
bir hacim var. Toplam 12 kişinin kalabileceği 6 adet mi-
safir kabini mevcut. Bunlardan üç tanesi;  üst, alt ve ana 
güvertede olmak üzere master kabin, alt güvertede 1 VIP 
ve 2 çift yataklı kabin. Bu kabinlerin hepsi kendine ait duş 
tuvalete sahip olmakla birlikte mürettebat için de 4 ayrı 
kabin ve her birinin kendine ait tuvalet ve banyosu var. 
Tekne 2022 yaz sezonu başlamadan suda olacak.”

EXP 82/25 MODEL COMES FROM EGE YAT

“While the construction of our 66 m three-deck mega 
yacht, which we started to manufacture before 2020, 
in our shipyard, we started the construction of the EXP 
82/25 meter from the AEGEAN EXPLORER series, on 
which we have been working on plans for a long time, 
last month.

“EXP 82/25 m prominent features are its sheet metal 
body and aluminum superstructure designed for high 
seas and harsh weather conditions, as in other yachts 
we built. We chose to install a 2 x 650 HP MAN engine 
due to its performance, economical fuel consumption, 
reliability and extensive service network. There is an 
unexpected volume on the boat. There are 6 guest 
cabins for a total of 12 people. Three of them are; Master 
cabin on the upper, lower and main deck, 1 VIP and 2 
twin cabins on the lower deck. Although all of these 
cabins have their own shower and toilet, there are 4 
separate cabins for the crew and each has its own toilet 
and bathroom. The boat will be on the water before the 

EGE YAT  YEREL EKONOMİYE ÇOK ŞEY KATIYOR

“Bu projeye farklı açılardan bakarak, özellikle bu dö-
nemde, ekonomiye  büyük bir katma değer sağladığını 
görebiliriz. Projenin inşasında teranemizde 100 e yakın, 
mühendis ve teknik personel çalışmakta. Tedarikçi ve 
taşeronları da hesaba katarsak ciddi bir istihdam yara-
tarak ekonomiye katkıda bulunmuş oluyoruz.  Teknenin 
yurt dışına satılması veya kiralanması durumunda ihra-
cat ve turizm gelirlerinde haliyle katma değeri olacaktır.“ 

2021 YILI İYİ GEÇECEK

“Bir yandan 66 metre mega yatımızın yapımı devam 
ediyor. Diğer hangarımızda da 25 m imalatı devam edi-
yor. Kışlama ve bakım onarım için 50 adet yatı karaya 
çektik ve bakımlarına başladık. Yeni siparişler için 2500 
m2 bir hangar inşaatımız devam ediyor. Bu hangarda 2 
adet 47 metre bir adet de 37 metre tekne imal etmeyi 
planlıyoruz. Ayrıca 70 metre bir tekne siparişi üzerinde 
çalışıyoruz. Açıkçası 2021 ve sonrasından oldukça umut-
luyuz.”

2021 YILI TRENDLERİ ÇEVRE DOSTU OLMAK

“Sürdürülebilir ve çevre dostu malzeme kullanımı ve üre-
tim teknikleri her alanda öne çıkarken yat endüstrisi de 
hızla bu trendlere ayak uydurmakta. Artık tekne satın 
alanların profilleri değişti. Daha minimal, daha akılcı tek-
nelere yöneliyorlar. Tekneler yaşam yeri olarak görülmeye 
başlandı. Gösteriş merakı azalmaya, akılcı ve ekonomik 
tasarımlar öne çıkmaya başladı.” 

TÜRKİYE BİR YATÇILIK POLİTİKASINA SAHİP DEĞİL 

“Dünya yat endüstrisinde ciddi bir oyuncu olan Türki-
ye’nin maalesef bir “yatçılık” politikası yok. Düzenleyici 
bir “ üst akıl “ oluşamadı. Her kafadan bir ses çıkıyor. 
Hepimiz kendi çapımızda tanıtım, pazarlama, satış ça-
lışmaları yapıyoruz ancak devletin maddi ve manevi des-
teği olmadan bizlerin çalışmaları cılız kalıyor. Mesela bir 
“Denizcilik Bakanlığı “ iyi bir başlangıç olabilir. Hele “Mavi 
Vatan” lafının dillerden düşmediği şu dönemde!” 

2022 summer season begins.”

AEGEAN YACHT ADDS A LOT 
TO THE ECONOMY

“By looking at this project from 
different angles, we can see that 
it provided a great added value 
to the economy, especially in 

this period. In the construction of the project, nearly 
100 engineers and technical personnel are working 
on our terrace. If we take into account the suppliers 
and subcontractors, we contribute to the economy 
by creating a serious employment. If the boat is sold 
or rented abroad, it will naturally have added value in 
export and tourism revenues.“

2021 WILL BE GOOD

”On the one hand, the construction of our 66 meter 
mega yacht continues. 25 m production continues in 
our other hangar. We landed 50 yachts for wintering 
and maintenance and started their maintenance. We 
are building a 2500 m2 hangar for new orders. We are 
planning to manufacture 2 boats of 47 meters and a 
boat of 37 meters in this hangar. We are also working 
on an order for a 70 meter boat. Frankly, we are very 
hopeful for 2021 and beyond.”

BEING ENVIRONMENT-FRIENDLY TRENDS IN 2021

“While the use of sustainable and environmentally 
friendly materials and production techniques stand out 
in every field, the yacht industry is rapidly keeping up 
with these trends. Now the profile of boat buyers has 
changed. They tend towards more minimal and rational 
boats. Boats started to be seen as a living place. The 
curiosity of showing off began to diminish, and rational 
and economical designs came to the fore.”
 
YACHTING IN TURKEY NOT HAVE A POLICY 

“To a serious player in the world or an industry, 
unfortunately, Turkey “yachting” policy does not exist. A 
regulating “upper mind” could not be formed. Every head 
has a voice. We all carry out promotional, marketing and 
sales activities in our own right, but without the financial 
and moral support of the state, our work remains weak. 
For example, a “Ministry of Maritime Affairs” can be a 
good start. Especially in this period when the word “Blue 
Homeland” has not fallen out of the language!” 
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Ava Yacht, NBA Yıldızının Yat Teslim Tarihini Güncelledi
Ava Yachts Announces Construction Update On 

NBA Star’s Superyacht

Ava Yacht, M/Y Infinity ilerleyişine ilişkin 
bir duyuruda bulundu. Ava Yacht, NBA 
Basketbol yıldızı Tony Parker için inşa 

edilen Ava’nın Kando serisinin ikinci yatı olan 
M/Y Infinity Nine’ın inşaat tarihini güncelledi. 

M/Y Infinity Nine isimli yatın inşaatı tüm hızıyla devam 
ediyor. Yatın gövde ve üst yapısı gövde kuyusunun son 
kaplamasıyla tamamlandı. Tüm büyük ekipman yata 
teslim edildi ve kuruldu. Yatın iç donanımı için çalışmalar 
başladı.
 
Kıçta genişletilmiş bir yüzme platformu, tavandan ta-
bana kadar pencereleri ve üst güvertede bir spor salonu 
ve bazı radikal iç tasarım stil dokunuşları, bu yatı 2021’in 
gözdesi haline getiriyor.

M/Y Infinity Nine’ın teslimatının 2021 Mart ayı sonunda 
yapılması planlanıyor.
 
Bay Parker, inşaat danışmanlığı ekibiyle bu yıl yata bir-
kaç ziyaret yaptı. Parker ve ekibi ilerlemeden mutlu ve 
heyecanlı bir şekilde M/Y Infinity Nine’ın teslim edilmesi-
ni dört gözle bekliyor.

BÜTÜN DETAYLAR AVA YACHT’A AİT
 
Ava Yachts Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Atilla 

Ava Yachts is happy to announce a 
construction update on the progress 
of M/Y Infinity Nine, the 2nd of AvA’s 

Kando series being built for Tony Parker, NBA 
Basketball Star.
 
Construction is going on at full speed. The hull and 
superstructure are now complete with the final coating 
of the hull well underway. 
 
All major equipment has been delivered and installed 
and the interior fitout has begun in earnest.
 
An extended swim platform at the stern, a full beam 
master with floor to ceiling windows and a gym on the 
upper deck, and some radical interior design styling 
touches are features which will make this yacht a 
standout launch of 2021.
 
Delivery of M/Y Infinity Nine has now been scheduled for 
the end of March 2021.
 
Mr Parker has made several visits to the yard this year 
with his build advisory team. He and his team are happy 
with progress and are excited and looking forward to the 
delivery of M/Y Infinity Nine.

ALL DETAILS BELONGS AVA YACHT
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Küçükdiker şunları söyledi: “Bay Parker ve ekibini ağırla-
maktan ve bizim için en önemli özelliği olan detay, özen, 
dikkat ve kaliteyi süreç içinde gösterebilmekten her za-
man mutluluk duyuyoruz. Bay Parker’ın hayallerindeki 
yatına sahip olacağından ve M/Y Infinity Nine’ın kendi-
si ve ailesi için zevkli bir sahiplik deneyimi olacağından 
eminiz ve bundan gurur duyuyoruz.”
 
Kando 110 serisinden M/Y İnfinity Nine yatının tasarımı 
ve mühendisliği Ava Yacht tarafından yapıldı.

Ava Yacht tarafından Antalya serbest bölge tersane-
sinde inşa edilen M/Y Infinity Nine, 35 metre boyunda. 
Yüksek kaliteli çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile 
inşa edilen Kando110, 320GT’lik sınıf atlatma hacmi ve 
6500+ deniz mili menzili ile kendini gösteriyor.

MÜKEMMEL EKİPMAN MÜKEMMEL KONFOR
 
Yat, beş çift misafir kabini ve sahibine 29 metrekarelik 
bir kabin sunuyor. Üst güvertede ise denizi seyredebile-
ceğiniz tam boy pencereler mevcut.

Ana güverte salonu, geniş pencereli bir yerleşim düze-
nine sahip bir yemek alanı ile 45 metrekareden oluşu-
yor. Hem ana güverte salonu hem de ana süit düz, cilalı 
paslanmaz çelik çerçeveli otomatik kayar kapılar ile do-
natıldı.
 
M/Y Infinity Nine, Volvo-Penta Ticari Deniz Motorları, 
Kohler Deniz Jeneratörleri, eksiksiz bir Simrad navigas-
yon elektroniği seti, Boening izleme sistemleri, Sleipner 
baş pervanesi ve kanat dengeleyicileri ve bunun yanı sıra 
çok sayıda diğer üst sınıf ekipmanla mükemmel bir şe-
kilde donatıldı. Uzun menzilli bir teknenin gerçekte neye 
ihtiyacı olduğun anlayan Naval Mimarlık tarafından ta-
sarlanan basit, güvenilir, kanıtlanmış sistemlerin bir ara-
ya getirildiği yat, ince tasarımların bir sonucu.
 
Sunulan çok sayıda güverte alanı açık havada dinlen-
mek ve eğlenmek için tasarlandı. M/Y Infinity Nine, 
tüm güvertelerde geniş oturma veya güneşlenme alanı 
sunuyor. Bu alanın üzerinde bir jakuzi bulunuyor. M/Y 
Infinity Nine, yetenekli zanaatkarlar ve Bureau Veritas 
Charter’ın özel dokunuşlarıyla yapıldı.

Atilla Küçükdiker, Chairman and Founder of Ava Yachts 
said “it is always a pleasure to welcome Mr Parker and 
his team to the yard and for us to be able to show in-
process the detail, care, attention and quality that 
is the hallmark of an AvA Yachts yacht. We are proud 
and confident that Mr Parker will have the yacht of his 
dreams and that M/Y Infinity Nine will be a pleasurable 
ownership experience for him and his family”.
  
M/Y Infinity Nine is hull#2 of Kando110 Series Explorer 
Yachts designed, styled, and engineered by AvA Yachts’ 
in-house team.
 
M/Y Infinity Nine, the Kando110 Series Explorer Yacht is a 
35 metre superyacht built by AvA Yachts at their shipyard 
in the Antalya FreeZone. Constructed with a high-grade 
steel hull and aluminum superstructure, Kando110 is 
characterised by class-beating volume of 320GT and a 
range of 6500+ nautical miles.
 
EXCELLENT EQUIPMENTE EXCELLENT COMFORT

Featuring four decks with an accommodation layout 
offering five double guest cabins and a full beam, 29 sqm 
Owner’s Master suite cabin with full-height windows 
located at the aft upper deck.
 
The main deck lounge is a generous 45.4 sqm with 
a dining area boasting a full beam layout with large 
windows. Both main deck lounge and master suite 
are provided with flat, polished stainless steel framed 
automatic sliding doors.
 
M/Y Infinity Nine is superbly equipped with Volvo-Penta 
Commercial Marine Engines, Kohler Marine Generators, 
a full set of Simrad navigation electronics, Boening 
monitoring systems, Sleipner bow thruster and fin 
stabilisers, and a wealth of other top grade equipment 
besides. Duplicated where necessary and with the ethos 
of simple, reliable, proven systems designed by Naval 
Architects who truly understand what a long-range ship 
actually needs.
 
Her external areas are designed for outdoor relaxation 
and fun with plenty of deck areas on offer. M/Y Infinity 
Nine offers a jacuzzi on her enormous partially-covered 
flybridge and wide exterior seating / sunbathing areas 
throughout all decks.
 
She is hand-built by skilled craftsmen and classed with 
Bureau Veritas Charter notation.
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Al Waab II, 2021’e Güneş Gibi Doğacak
Al Waab II, Wıll Rıse As The Sun In 2021

Alia Yacht tarafından inşa edilen Al Waab 
II, geniş hacmi ve lüks tasarımıyla farklı bir 
deniz deneyimi yaşatmak için yat severleri 
çağırıyor. Lüks yat 2021 yılının Temmuz 
ayında sahibiyle buluşacak.

Covid-19, 2020’de dünyayı durma noktasına getirmiş 
olabilir, ancak Al Waab II, 24 aylık programına sıkı 
sıkıya bağlı kaldı. Türkiye’nin kıyı kenti Antalya’da 
bulunan Alia Yachts’ta 55 metrelik yatla ilgili 
çalışmaları hızla devam ediyor. Vripack tasarımı 
çelik ve alüminyum motoryat, Haziran ayında gövde 
ve üst yapısının birleşmesini kutladı. Şimdi, her şeye 
rağmen, lüks yat Temmuz 2021 teslimatı için gün 
sayıyor.

COVID-19 ALIA YACHT’I ETKİLEMEDİ

Alia Yacht firmasının Başkanı Gökhan Çelik, Avrupalı 
tedarikçilerin yaşadığı gecikmeleri telafi etmek için 

Al Waab II, built by 
Alia Yacht, invites 
yacht lovers to 
experience a different 
sea experience with 
its large volume and 
luxurious design. The 
luxury yacht will meet 
its owner in July 2021.

Covid-19 may have brought 
the world to a standstill 
in 2020, but Al Waab II’s 
tight 24-month build has 
stayed the course. At Alia 
Yachts, in Turkey’s coastal 
city of Antalya, work on 
the 55-metre yacht has 
continued apace. The 
Vripack-designed steel and 
aluminium motoryacht 
celebrated the joining of 
its hull and superstructure 
in June. Now, against all 
odds, the progressive new 

build remains on schedule for its July 2021 delivery.

COVID DOES NOT AFFECT ALIA YACHT

“It’s been difficult to say the least, but we’ve taken 
a lot of health and safety measures, followed up 
with our suppliers to mitigate any delays, and, most 
importantly, have reorganised and reshuffled our 
production work,” says Gökhan Çelik, president of 
Alia yachts. “To offset delays experienced by our 
European suppliers, we worked around the problem 
and found ways to recreate lost time.”

Aside from the impressive schedule, the amount of 
volume found on the sub 500 GT 55-metre platform 
is itself noteworthy. The exterior design and naval 
architecture, which hails from Vripack’s experienced 
drawing boards, balances the considerable issues 
of weight, space and function with ease making Al 

sorun üzerinde çalıştıklarını ve kaybedilen zamanı 
yeniden yaratmanın yollarını bulduklarını ifade 
ediyor.

Etkileyici programın yanı sıra, 500 GT 55 metrelik 
platformda bulunan hacim miktarı da kayda değer. 
Vripack’in deneyimli çizim tahtalarından gelen dış 
tasarım ve deniz mimarisi, ağırlık, alan ve işlev gibi 
önemli sorunları kolaylıkla dengeleyerek Al Waab II’yi 
öne çıkan bir yat haline getiriyor.

ETKİLEYİCİ BİR DENİZ DENEYİMİ YAŞATIYOR

Geniş cam kullanımı ile dış tasarım, hepsi tek bir 
hedefe işaret eden mantıksal düzenlerle eşleştirilmiş 
optimum görüş hatları optimum yönlendirme 
sağlıyor: denizde yaşam deneyimi. Vripack, üstün 
deniz tutma yeteneklerine sahip yatların eskizlerini 
çizmesiyle ünlü, ancak Al Waab II, bu yerleşik 
konforu yenilenmiş bir sahiplik ve aidiyet duygusuyla 
birleştiriyor. Ağustos ayında inşa edilmiş yata ilk 
adımını atan yat sahibi için, yat tamamlandıktan 
sonra sudaki yaşamın nasıl olacağını hissetmek 
heyecan verici.

HAYRANLIK BIRAKACAK BİR HACİME SAHİP 

SF Yachts’ın CEO’su olan ve proje boyunca 
sahiplerinin temsilcisi olarak görev yapan Francesco 
Pitea şu açıklamalarda bulunuyor: “Yatın sahibi, bu 
kadar hacim yaratıldığına ve tasarımın sunduğu 
geniş açık alan hissine gerçekten şaşırdı. Al 
Waab II, teknik açıdan zorlayıcı birçok unsuru bir 
araya getiren oldukça karmaşık bir projedir ve bu 
mühendislik başarılarına, zamanında ve yat sahibine 
memnuniyetle ulaştırmak için SF Yachts’taki proje 
yönetimi uzmanlığından yararlanarak büyük bir iş 
birliği çabası göstermiştir.Şimdi üç güverteden ikisi 
inşa edildi ve makine dairesi dışında tüm borular 
tamamlandı. Çelik gövde boya için astarlandı ve son 
katın uygulanmasına hazır hale getirildi.’’

Alia Yacht proje yöneticisi Ekin Yıldırım, sürekli olarak 
mevcut koşullara uygun yeni çözümler ve çalışma 
yolları buluyoruz diyor ve ekliyor: ‘’Bu projenin 
hiçbir unsurunu ertelemediğimiz anlamına geliyor. 
Oluşturma aşamasında 14 ay geçirdik ve bu düzeyde 
ilerlemeye devam edeceğimizden eminiz.’’

Waab II a stand out yacht. 

LIVING AN IMPRESSIVE MARINE EXPERIENCE

The exterior design, with its extensive use of glass, 
provides optimum sight lines and optimum routing 
paired with logical layouts that all point to one goal; 
the living experience at sea. Vripack is renowned 
for sketching yachts with superior seakeeping 
capabilities, but Al Waab II matches this onboard 
comfort with a renewed sense of ownership and 
belonging. For the owner, who first stepped foot on 
board the in-build yacht in August, getting a feel 
for what life on the water will be like once the yacht 
is complete was thrilling.

HAS A SCALE TO IMPRESSION

“The owner was really surprised by how much 
volume has been created and the sense of large 
open space that the design delivers,” says Francesco 
Pitea, CEO at SF Yachts, which has served as owner’s 
representative throughout the project. “Al Waab II is 
a highly complex project that brings together many 
technically challenging elements, and it has taken 
a huge collaborative effort leveraging the project 
management expertise at SF Yachts to achieve 
these engineering accomplishments, on schedule, 
and to the owner’s satisfaction.”

Two out of three decks are now built, and all the 
piping, aside from in the engine room, is complete. 
The steel hull has been primed for painting, ready 
for the top coat to be applied in 

January. In a bid to make up lost time, Alia Yachts 
has taken the unusual decision to complete all of 
the cabling outside of the boat, having reserved 
one of its sheds for this process. 

“This allows us to run nearly 5km of cable in five 
days,” says Elkin Yildirim, project manager at Alia 
Yachts. “We are constantly finding new solutions 
and ways of working in line with the current 
conditions, which means we haven’t postponed 
any element of the project. We are 14 months into 
the build, and confident of continuing this level of 
progress.”
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Roda Yacht 2021 Yılında Yatırımlara Devam Edecek

Roda Yacht Will Continue To Invest In 2021

Roda Yacht Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Dinç, 2021 yılı içinde de önemli 
yatırımlara imza atacaklarını söyledi.

Yat sektörü 2020 yılını geride bırakıp 2021’e hazırla-
nıyor. Sektördeki son durumu Roda Yacht Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Dinç ile değerlendirdik.

2020 yılında imalatına başlanan ve tersanenizde 
halen üretimi devam eden proje veya projeleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

2020 yılı sizlerin de bildiği üzere zor bir yıl oldu. Co-
vid-19 salgını ile beraber bir çok durum sekteye uğ-
radı. Çalışanlar olsun, sektörel girdi çıktı ana ham-
maddeler olsun sürekli gecikme yaşandı. Bütün 
bunlara rağmen bizim tersanemizde önceki yıllardan 
devam eden projelerimiz üzerinde çalışmalarımız 
devam etti. Şu anda devam eden 4 aktif teknemiz 
mevcut. Bunlar: Roda115, Viaggio-2, Viaggio-43, 
Pescatore-32

RODA-115
Roda-115 35 metre boyunda tek direkli modern gö-
rünümlü klasik bir gulettir. İki tane 610 HP ana ma-
kineye sahiptir. Tasarımcısı Vento Dizayndır. Tahmi-

Roda Yacht Chairman 
Orhan Dinç said 
that they will make 

important investments in 
2021.

The yacht industry is getting 
ready for 2021, leaving 2020 
behind. We evaluated the 
latest situation in the sector 
with Orhan Dinç, Chairman of 
Roda Yacht.

Could you give information 
about your projects or 
projects that started to be 
manufactured in 2020 and 
are still being produced in your 

shipyard?

 “As you all know, 2020 has been a difficult year. 
With the Covid-19 outbreak, many situations have 
been disrupted. There has been a constant delay, 
whether it is the employees, sectoral input and 
output main raw materials. In spite of all this, our 
work on our ongoing projects from previous years 
continued in our shipyard. We currently have 4 active 
boats in progress. These are: Roda115, Viaggio-2, 
Viaggio-43, Pescatore-32.

RODA-115
Roda-115 is a 35 meters long single-mast modern 
looking classic gulet. It has two 610 HP hosts. It’s 
designer is Vento Design. The estimated time of 
landing is mid June 2021. There are a total of 5 cabins, 
1 master cabin, 2 guest cabins and 2 VIP cabins. 
The total passenger capacity has been designed 
for 10 people. It has the necessary living space 
for 6 personnel. Its interior architect is Aleksander 
Banakis.

VIAGGIO-2
Viaggio-2 is a 30.5 meters long single mast sailing 
boat. It has two 610 HP hosts. Its designer is Fuat 

ni suya iniş zamanı 2021’in Haziran ortası gibidir. 1 
master kabin 2 tane misafir kabini ve 2 tanede VIP 
kabin olmak üzere toplam 5 kabine sahiptir. Toplam 
yolcu kapasitesi 10 kişiye göre dizayn edilmiştir. 6 ki-
şilik personel için gerekli yaşam mahaline sahiptir. İç 
mimarı Aleksander Banakis’tir. 

VIAGGIO-2
Viaggio-2 30.5 metre boyunda tek direkli yelkenli bir 
teknedir. İki adet 610 HP ana makineye sahiptir. Ta-
sarımcısı Fuat Turan’dır. Şuan denizdedir aktif hal-
dedir. Son rütuşları yapılmaktadır. 1 master kabin 1 
tane VIP kabin 2 tane misafir kabini bulunmaktadır. 
8 kişilik yolcu kapasitesine sahiptir. 5 kişilik personel 
için gerekli yaşam mahaline sahiptir. İç mimarı Alek-
sander Banakis’tir.

VIAGGIO-43
Viaggio-43 15 metre boyunda bir tekne olup, ima-
latı devam etmektedir. İç tasarımı alıcısının isteğine 
göre yapılacak olup tersanemizde beklemektedir. 

PESCATORE-32
Pescatore-32 9.75 metre boyunda bir modern balıkçı 
teknesidir. Tasarımcısı Roda Yat’tır. Ana makineleri 
müşterinin isteğine göre konulacaktır. Diğer bütün 
tesisatı ve makineleri yerindedir. Şu an tersanede 
müşterisini beklemektedir.

Yapılan mega yatın, ülke ekonomisine katkısı 
nedir? 

Bizim tersanemizde şu anda taşeron firmalarımız ile 
birlikte 50 kişiye yakın çalışanımız mevcut. Çalışan ki-
şiler mühendis, usta ve taşeron firmalarıyla bir bütün 
olup, yapılan yatın ihtiyacına göre değişiklik göster-
mekte. Yapılan her yat, ya da inşaa edilen her yüzen 
araç muhakkak katkı sağlıyor ekonomiye. Mega yat-
lar bölgesel politikaların önemli bir göstergesi olarak 
ortaya çıkar ve bölgeyi bulunduğu sosyal, ekonomik, 
mekânsal ve politik yönden etkiler. Uluslararası öl-
çekte tanınmak, kentsel imajı güçlendirme, turizm 
odağı olmak ve gelir elde etmek amacıyla bölgelerde 
düzenlenen kültürel, sanatsal ve spor amaçlı etkin-
liklerin sayısını artırır. Mega olan her varlığın amacı, 
düzenlendiği bölgede turizmi ve ekonomiyi geliştirip 
o bölgenin kalkınmasını sağlar. Büyüklüğüne ve kap-
sadığı ölçeğe göre önemli ölçüde mekânsal ve eko-
nomik yansımaları ile beraber etkinliklere kapı açar. 
Maliyeti yaklaşık olup, 3 ila 4 milyon Euro arasında 

Turand. It is active at sea now. Last touches are 
made. There are 1 master cabin, 1 VIP cabin, 2 guest 
cabins. It has a passenger capacity of 8 people. It 
has the necessary living space for 5 personnel. Its 
interior architect is Aleksander Banakis.

VIAGGIO-43
Viaggio-43 is a 15 meters long boat and its 
production continues. Its interior design will be made 
according to the buyer’s request and it is awaited in 
our shipyard.

PESCATORE-32
Pescatore-32 is a 9.75 meter modern fishing boat. 
Its designer is Roda Yacht. Main machines will be 
placed according to the customer’s request. All 
other installations and machines are in place. He is 
currently waiting for his customer at the shipyard.

What is the contribution of the mega yacht to 
the national economy? 

In our shipyard, we currently have nearly 50 
employees, including our subcontractors. Employees 
are integrated with engineers, craftsmen and 
subcontractors and vary according to the needs of 
the yacht built. Every yacht built, or every floating 
vehicle built, definitely contributes to the economy. 
Mega yachts emerge as an important indicator 
of regional policies and affect the region socially, 
economically, spatially and politically. It increases 
the number of cultural, artistic and sports activities 
organized in the regions in order to be recognized 
internationally, to strengthen the urban image, to 
become a tourism focus and to generate income. The 
purpose of every mega asset is to develop tourism 
and economy in the region where it is organized and 
ensure the development of that region. Depending 
on its size and the scale it covers, it opens the door 
to activities with significant spatial and economic 
reflections. The cost is approximate, ranging from 
3 to 4 million Euros, it differs in the request of the 
customer requesting it.
 
What are your plans / projects for 2021?

Our most favorite target for 2021 is to leave behind all 
the negativities left behind by 2020. To compensate 
for these negativities. Mega yachts bring success 
with their prestige or meaning and importance in 
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değişmekte olup,  bunu talep eden müşterinin istek-
leri bağlantısında farklılık gösterir

2021 yılı için planlarınız/projeleriniz nelerdir?

2021 yılı en gözde hedefimiz 2020 yılının bizde bırak-
tığı tüm olumsuzlukları geride bırakmak. Bu olum-
suzlukların telafisini sağlamak. Mega yatlar tüm 
turizm harikalarının içinde dikkat çeken eşsiz ilgi 
uyandıran, prestijleri veya gerçekleştirildikleri dönem 
içerisinde anlam ve önemiyle başarıyı getirir. Yıl ba-
zından ziyade ekonomik, sanatsal ve sportif olmak 
üzere hangi amaçlı yapıldığı çok önemlidir. Tüm bun-
larla beraber bizim projemiz Roda Yat olarak ihtiya-
ca cevap vermek. 

İsteğe Bağlı Tasarımlar

Yat dünyasında 2021 trendleri nelerdir?

Mega yatlarda 2021’i öngörecek olursak, herhangi bir 
standart olmayıp kişinin isteğine bağlı gelişen tasa-
rımlar mevcut.  Her geçen gün yenilenen ve gelişen 
teknoloji ile birlikte dünyaca ünlü firmaların yaptığı 
üretimler ve bunların sergilenmesi şu anda durağan 
olduğu için bir standart yok. Hâlihazırda düzenle-
nen bir fuar olmadığı için çok fazla yeni bir üretim 
mevcut değil. Tersane olarak sade ve kaliteli ürünleri 
tasarımları tercih ediyoruz. Yapmış olduğumuz gö-
rüşmelerde artık yat sektöründe rahatlığın ve sade-
liğin ön plana çıktığını bize gösteriyor.  Projelerde de 
kişiye özel olduğu için zaman zaman kendi projele-
rini getirebiliyorlar. Ya da ne istediklerini anlatıyorlar 
bizde projelerini oluşturuyoruz. Trend kavramı artık 
rahatlık ve sadelik. Covid-19 bir süredir hayatımız-
da. 2021 ile beraber öncelikle bu salgın hastalıktan 
kurtulmak temennimiz. Ardından da 
normal yaşama dönerek, kaldığımız ve 
geliştiğimiz yerden devam etmek. Biz-
ler geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz sürece 
başarıyı yakalarız. Denizcilik her ala-
nında ince işçilik ve özveri gerektiriyor. 
Daha önceki makalelerimde de belirt-
tiğim üzere denizlerimiz bizim gelece-
ğimiz. Onların üzerinde yaptığımız her 
iş ileride evlatlarımıza bırakacağımız 
bir miras. Pruvanız neta, rüzgârınız bol 
olsun.

the period they are realized, attracting attention 
among all tourism wonders. It is very important for 
what purpose it was built, being economical, artistic 
and sportive rather than yearly. In addition to all 
these, our project is to meet the needs as Roda Yat.

Optional Designs
 
What are the 2021 trends in the yacht world?

If we predict 2021 in mega yachts, there are designs 
that are not standard, but that develop depending 
on the person’s wishes. With the technology that 
is renewed and developing day by day, there is no 
standard because the productions made by world 
famous companies and their display are now static. 
There is not much new production, as there is not a 
fair held already. As Tersane, we prefer simple and 
quality products to design. In the interviews we have 
made, it shows us that comfort and simplicity are 
now in the foreground in the yacht industry. Since 
the projects are also personal, they can bring their 
own projects from time to time. Or they tell what 
they want and we create their projects. The concept 
of trend is now comfort and simplicity. Covid-19 has 
been in our lives for a while. By 2021, our first wish is 
to get rid of this epidemic. Then return to normal life 
and continue where we left off and developed. As 
long as we develop and produce, we achieve success. 
Shipping requires fine craftsmanship and dedication 
in all aspects. As I mentioned in my previous articles, 
our seas are our future. Every work we do on them 
is a legacy we will leave to our children in the future. 
Let your bow be clear and your wind plentiful.
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AZIMUT GRANDE TRIDECK: MARKA TARAFINDAN 
YAPILAN EN BÜYÜK MEGAYAT!

Azimut Grande Trıdeck: The Largest Megayacht 
Ever Built By The Brand

Azimut Yachts, tersane tarafından inşa edilen, bu-
güne kadarki en büyük yat olan üç katlı Grande Tri-
deck’i sundu. Grande Trideck, İtalyan markasının ta-
sarım, stil ve yapının sınırlarını zorlama kapasitesinin 
bir örneği niteliğinde.

Alberto Mancini’nin dış tasarımı, her biri yalnızca 
belirli bir tasarım seçiminin sonucu değil, aynı za-
manda daha sanatsal ve orijinal özelliklere ilham 
veren veya yaratan, yerleşim açısından bir dizi yenilik 
getiriyor. Örneğin, arkada yükseltilmiş bir kokpitin 
dahil edilmesi fikri, beklenmedik konseptler, işlevler 
ve özelliklerle yeni açık alanların geliştirilmesine yol 
açmış.

İç mekanlar, çok yönlülük, kayıt dışılık ve konukları 

Azimut Yachts presents Grande Trideck:  first three-
deck yacht built by the shipyard, its largest to 
date. Grande Trideck exemplifies the Italian brand’s 
capacity for pushing the boundaries of design, style 
and construction.

The exterior design by Alberto Mancini introduces a 
host of innovations in terms of layout, each of which 
is not only the consequence of a particular design 
choice, but also inspires or creates further artful and 
original features. The idea of including an aft raised 
cockpit, for example, led to the development of new 
outdoor areas with unexpected concepts, functions 
and characteristics.

The interiors are designed by Achille Salvagni, who 
has moved away from the traditional arrangement 
of on-board spaces to create an environment that 
reflects the lifestyle of today’s owner who is seeking 
versatility, informality and somewhere they can truly 
relax and entertain guests in comfort. 

The water lines are by Pierluigi Ausonio’s firm 
P.l.a.n.a., with a D2P® Displacement to Planing 
hull designed together with the Azimut Research 
and Development centre guaranteeing maximum 
efficiency at all speeds.

The delivery of the first unit is planned for early 2021.

Exterior Design And Layout

As one would expect from an Azimut flagship, the 
exterior lines are elegant and dynamic, but the 
twist comes in the form of a raised deck in the stern 
that creates a series of unprecedented new exterior 
spaces, strategically spaced out around the boat. 

The central idea around which the design develops 
is clear from the moment you step on board: the 
Trideck welcomes guests from the central gangway 

gerçekten rahatlayabilecekleri ve rahatça ağırlaya-
bilecekleri bir yer arayan günümüz sahibinin yaşam 
tarzını yansıtan bir ortam yaratmak için geleneksel 
araç içi alan düzenlemesinden uzaklaşan Achille Sal-
vagni tarafından tasarlanmış. 

Su hatları Pierluigi Ausonio’nun şirketi P.l.a.n.a. ta-
rafından tasarlanmış ve tüm hızlarda maksimum 
verimi garanti eden Azimut Araştırma ve Geliştirme 
merkeziyle birlikte hazırlanan D2P® Planlamaya Yer 
Değiştirme teknesine sahip.

İlk ünitenin teslimatının 2021 başlarında yapılması 
planlanıyor.

Dış Tasarım Ve Yerleşim

Bir Azimut amiral gemisinden bekleneceği üzere, dış 
hatlar zarif ve dinamik bir şekilde karşımıza çıkıyor. 

Tasarımın etrafında geliştiği ana fikir, yata adım at-
tığınız andan itibaren sunuluyor: Trideck, konukları 
merkezi geçitten doğrudan ana güvertenin biraz 
üzerinde duran bir asma kat olarak tanımlanabile-
cek arka yükseltilmiş güverteyle karşılıyor.

Bu yükseltilmiş güvertenin oluşturulması, sırayla üç 
yeni bölgenin kapısını açıyor: Deniz manzaralı teras, 
plaj kulübü ve özel veranda.

Deniz üzerinde açık hava sahnesi olarak nitelendirile-
bilecek deniz manzaralı teras, su üzerinde yükselen, 
yeni oluşturulmuş ferah bir salon alanı. Yan muhafa-
zaların olmaması, muhteşem, engelsiz manzaralar 
sağlıyor ve dış hatlarla oluşturulan sağlam ve boş bir 
etki sayesinde teras, siperliklerden ayrı ve suda yüzer 
gibi görünüyor. 

Arka yükseltilmiş güvertenin konumu, tasarımcının 
büyük, tam yükseklikte bir tavan, deniz seviyesinde 
tam yükseklikte bir plaj kulübü, denizde gerçek bir 
oturma odası sunmasına izin veriyor, çünkü ayrı bir 
ön garajda bot ve su oyuncakları bulunuyor. Sadece 
uzanmak ve dinlenmek için ayrılmış alan. Bu yeter-
li olmazsa, demir attığında tüm alanı 30 metreka-
renin üzerine çıkarmak için kıç yatırması açılıyor ve 
su üzerinde titizlikle süzülüyor. Doğal olarak, beach 
club’ın mobilyaları ve ekipmanları tamamen özelleş-
tirilebilir.

directly onto the Aft Raised Deck, which could be 
described almost as a mezzanine that sits slightly 
above the Main Deck.

The creation of this raised deck in turn opened the 
door to a trio of new zones: a Sea View Terrace, 
Beach Club and Private Patio.

The Sea View Terrace, which could be described as 
an open-air stage on the sea, is a newly-created 
spacious lounge zone that is raised above the water. 
The absence of side enclosures ensures spectacular, 
unimpeded views and, thanks to a solid-and-void 
effect created with the external lines, the terrace 
appears detached from the bulwarks and floating 
on the water.

The position of the Aft Raised Deck allowed the 
designer to offer a huge, full height ceiling, Beach 
Club right at sea level, a true living room on the 
sea, not least because a separate forward garage 
houses the tender and water toys, leaving this area 
solely dedicated to lounging and relaxing. If that 
weren’t enough, at anchor the transom opens up 
to extend the entire space to over 30 square metres, 
hovering tantalisingly over the water. Naturally, the 
Beach Club’s furnishings and equipment are entirely 
customisable.
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BENETTI: GELECEĞE İKİ ADIM
Benetti Two Steps Into The Future

Sağlığımızı ve geleceğimizi korumak konusunda 
herkesin sorumlu ve gerekli bir mesafede kalmasını 
gerektirdiği bu tarihi anda, Benetti iki heyecan veri-
ci yeni projeyi iletmek için sanal bir basın toplantısı 
düzenledi. Bu toplantıda Motopanfilo 37M ve yeni 67 
metrelik FB284 modelleri sunuldu.

Sunulan ilk model, Benetti tarafından özetlenen 
1960’ların Motopanfilo tarzına şapka takan muaz-
zam bir çekiciliğin nüfuz ettiği, ancak nostalji veya 
nostaljik niyet duygusu olmayan Motopanfilo 37M. 
Bu modelin zamandan bağımsız tarzı, yatın dış me-
kan tasarımcısı Francesco Struglia ve iç mekan tasar-
lamakla görevli mimarlar firması Lazzarini Pickering 
Architetti’den Claudio Lazzarini ve Carl Pickering ta-
rafından tanımlandı.

Markanın deneyim ve bilgi birikiminin yenilikçi stil 
seçimleri ve gelişmiş teknolojiler için sağlam bir te-
mel oluşturduğu bir geleceğe bakma arzusu, etkile-
yici ve hükmeden altı güverteli 67 metrelik mega yat 
FB284’te de açıkça görülüyor. Yeni bir hacim tanımı 
etrafında dönen bu yeni mega yat konsepti, dış ta-
sarımcısı Giorgio M. Cassetta tarafından sunuluyor. 
İç mekanlar Benetti’nin Interior Style Department 
tarafından yapılmış. Mükemmel yaşanabilirlik ve son 
derece rasyonelleştirilmiş alanlar, teknenin uzunluğu 
boyunca yatay hareket hissini vurgulayan bir stille 
birlikte tasarımın ana özellikleri olarak ortaya çıkıyor. 
FB284, 63 milyon mega yatın ve tersanenin tanınmış 
inşaat standartlarının sembollerinin inşa edildiği ve 
aynı zamanda FB270, FB274 (her ikisi de 65 metre) 
ve FB278 yatlarının inşası için kullanılan platformun 
evrimi. 

At this historic moment, when protecting our health 
and future requires everyone to stay at a responsible 
and necessary distance, Benetti decided to organise a 
virtual press conference to communicate two exciting 
new projects: the Motopanfilo 37M and the new 
67-metre FB284.

The first model presented was the Motopanfilo 37M, a 
yacht permeated by immense charm that tips its hat to 
the 1960s Motopanfilo style epitomised by Benetti, but 
without any sense of nostalgia or vintage intentions. This 
model’s evocative and timeless style was described by 
Francesco Struglia, the designer of the yacht’s exteriors, 
and Claudio Lazzarini and Carl Pickering from Lazzarini 
Pickering Architetti, the firm of architects engaged to 
design the interiors.

The desire to look ahead to a future in which the brand’s 
background of experience and know-how acts as a 
solid base for innovative style choices and advanced 
technologies is also clear in FB284, an impressive and 
commanding 67-metre mega yacht with six decks. 
Revolving around a new definition of volumes, this new 
mega yacht concept was presented by her exterior 
designer Giorgio M. Cassetta. The interiors are by 
Benetti’s Interior Style Department. Excellent liveability 
and highly rationalised spaces are the main features of 
the design, all with a style that emphasises the sense of 
horizontal movement along the boat’s length. FB284 is 
the evolution of the platform on which Metis, multiple 
award-winning 63m mega yachts and symbols of the 
shipyard’s renowned construction standards were 
built, and that is also being used for the construction 
of yachts FB270, FB274 (both 65 metres) and FB278 
“Project Fenestra” (67 metres).

Your Exclusve Yacht Glazng Partner

Worldwde Servce & Warranty
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ANTONINI NAVI, UP40 İNŞASINA BAŞLADI
Antonini Navi Begins Construction Work On Up40

Gruppo Antonini’nin yeni lüks yat markası Antonini 
Navi, kuruluşundan sadece altı ay sonra, üç farklı 
deplasman modeli üretmek için uyarlanabilen mo-
düler gövdeli bir yat olan ilk Utility Platform 40 üni-
tesinin spesifikasyonu üzerine inşaata başlıyor: Mo-
toryacht, Crossover ve Explorer. 

Tersanenin mühendislik ofisi ile yakın işbirliği içinde 
çalışan ödüllü tasarımcı Fulvio De Simoni’nin yaratı-
cılığı sayesinde, bu 40 metrelik çelik platform, sahibi-
nin üst yapı seçimine göre üç farklı modelin temelini 
oluşturuyor. 

Sahiplerinin tasarım ve kullanım türü açısından farklı 
seçimlerinden bağımsız olarak, Antonini Navi tara-
fından inşa edilen tüm yatlar aynı teknik parametre-
lere ve aynı güvenilirlik, sağlamlık ve denize elverişlilik 
seviyesine sahip bir gövdeye sahip olacak.

Yatın 2022 için planlanan lansman ve teslimiyle bir-
likte, gelecekteki sahibinin konsept ve detaylar hak-
kında karar vermesi için 30 Nisan 2021’e kadar vakti 
olacak.

Just six months on from its creation, Antonini Navi, 
Gruppo Antonini’s new luxury yacht brand, is starting 
construction on spec of its first Utility Platform 
40 unit, a yacht with a modular hull that can be 
adapted to produce three different displacement 
models: Motoryacht, Crossover and Explorer. 

Antonini Navi is proud to announce the start of 
construction on spec of its first unit: the UP40 (Utility 
Platform 40). Thanks to the creativity of award-
winning designer Fulvio De Simoni, working in close 
collaboration with the Yard’s engineering office, this 
40-metre steel platform forms the basis for three 
different models according to the owner’s choice of 
superstructure: Motoryacht, Crossover or Explorer. 
This solution allows construction work to begin on 
the hull before the owner has decided exactly what 
type of boat they want.

Regardless of owners’ different choices in terms 
of design and type of use, all the yachts built by 
Antonini Navi will have a hull with the same technical 
parameters and the same level of reliability, 
robustness and seaworthiness.

With the yacht’s launch and handing over planned 
for 2022, the future owner will have until April 30, 
2021 to decide on the Concept and details.

KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ
& 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ALÜMİNYUM VE ÇİNKO
TUTYALAR

ÇİNKO ESASLI (CİVATALI)
TUTYALAR

YAT / ŞAFT 
TUTYALARI
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BAVARIA C38, 2021 YILINDA SUNULACAK
Bavaria C38 Will Be Presented In 2021

Bavaria Yachts’ın C serisi’ni tamamlayan 
Bavaria C38’in ilk lansmanı bu yıl Düsseldorf 
Boat Show’da gerçekleştirilecek. Heyecanla 
beklenen yeni model, geniş bir yaşam 
alanının yanı sıra yüksek bir konfor düzeyi 
vaat ediyor.   

Kusursuz yelken karakteristiği, kolay kullanım, gü-
verte altındaki iç yaşam alanının azami kullanımı ve 
en üst düzey konfor gibi bir zamanlar tekne tasarı-
mında çelişki içinde bulunan bu unsurların herhangi 
birinden ödün vermeden aynı anda sunulabileceği 
yeni Bavaria C38 ile kanıtlanıyor.  Bir büyük modeli 
C42’de olduğu gibi, Bavaria C38’de de; Bavaria V-Şe-
kil baş tasarımı ve kıç tarafta bulunan omurgalı göv-
de yapısı en temel tasarım unsurlarını oluşturuyor.

46 metre karelik ana yelken ve 35 metre karelik %109 
Genoa ile yaklaşık 80 metre karelik yelken alanı 
rüzgâr enerjisinin en verimli halde kullanımını ga-
ranti altına alıyor. Teknenin standart donanımında 
yer alan 30 metre karelik kendiliğinden tramolalıjib 
ile yelken seyri olabilecek en kolay hale gelirken, 70 
metre karelik Code0 ve 130 metre karelik gennaker 
Bavaria 38’in performans hedefleyen meraklıları için 
seçenekler sunuyor.

Completing the C series of Bavaria 
Yachts tofirst launch of theheld at the 
DüsseldorfBoat Show in 2021. The eagerly 
awaited new model promises a high level 
of comfort that comes with a large living 
space.
  
The flawless sailing characteristics, easy handling, 
maximum use of the interior living space under the 
deck and the highest level of comfort are proved by 
the new Bavaria C38, without compromising any of 
these elements that were once contradictory in boat 
design. Just like the C42, which is a big model, the 
Bavaria C38 also; The Bavaria V-Shape bow design 
and keeled hull structure at the stern are the most 
fundamental design elements.

With 46 square meters main sail and 35 square 
meters 109% Genoa, approximately 80 square 
meters of sail area guarantees the most efficient 
use of wind energy. While sailing travel becomes 
the easiest possible with the 30 square meter self 
tacking, which is included in the standard equipment 
of the boat, the 70 square meter Code0 and the 130 
square meter gennaker Bavaria 38 offer options for 
performance aiming enthusiasts.
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ELAN GT6: AİLE SEYAHATLERİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ
Elan GT6: Indispensable For Family Travels

“2021 Avrupa, Yılın Aile Yatı” dalında aday 
gösterilen Elan GT6, güçlü yelken planı, şıklık 
ve konforun harmanlandığı iç tasarımıyla 
isminin hakkını veriyor. Elan GT6, üretiminde 
kullanılan teknolojik yenilikler ile uzun süre 
denizlerde yerini koruyacak.

Studio F.A. Porsche ve Humphrey Design Studio ta-
rafından tasarlanan yeni Elan GT6; üretiminde kulla-
nılan 3D Vail teknolojisi sayesinde daha stabil, daha 
hızlı, daha uzun ömürlü ve daha denizci  gövde ve 
güverte yapısına sahip.

Elan GT6 güçlü yelken planı ve Studio F.A. Porsche’nin 
şık, ergonomik ve işlevli muhteşem tasarım özellikleri 
ile rakipleri arasında büyük farklılık yaratıyor. Elan GT6 
bu yıl değerlendirilen “2021 European Yacht Of The 
Year Family Cruiser” kategorisinde ve ‘’2020 British 
Yachting Awards Cruising Yacht of The Year” ödülleri-
ne aday gösterildi. 

Ülkemizde 2021 Şubat ayında düzenlenecek olan CNR 
Avrasya Boatshow’da Elan GT6 Türkiye Prömiyeri yeni 
distribütörü olan Mirden Yatçılık tarafından yapılacak.

The Elan GT6, nominated in the “2021 Europe 
Family Yacht of the Year” category, deserves 
its name with its strong sailing plan, interior 
design blending elegance and comfort. Elan 
will keep its place in the seas for a long time 
with the technological innovations used in the 
production of GT6.

The new Elan GT6 designed by Studio FA Porsche and 
Humphrey Design Studio; Vail more stable thanks to 
the 3D technology used in production, faster, more 
durable and thatpossibility of having more sailorshull and 
deckâgives thestructure.

The Elan GT6 makes a big difference among its rivals 
with its powerful sail plan and Studio FA Porsche’s stylish, 
ergonomic and functional design features. Elan GT6 was 
nominated for the category of “2021 European Yacht Of 
The Year Family Cruiser” evaluated this year and for the 
2020 British “Yachting Awards Cruising Yacht Of TheYear” 
awards.

In our country, which will be held in February 2021 CN 
Eurasia Boatshow in Turkey Elan GT6 premiere was 
announced to be held by the new distribütörüol Mire from 
yachting.
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X5⁶’NIN İLK DENEME SEYRİ 
DANİMARKA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

X5⁶’s First Trial Course Held in Denmark

1979’dan bu yana Danimarka’da yüksek performans-
lı lüks gezi yatları üreticisi X Yachts’ın PureX serisinin 
en yeni modeli X5⁶ kızaktan indi ve ilk deneme seyri 
yapıldı. Danimarka’nın bu mevsimdeki soğuk ve gri 
sularına rağmen, test seyrine katılan X-Yachts yöne-
ticilerinin heyecanı doruktaydı.

X5⁶ ile Üstün Yelken Zevki

X5⁶, Atlantiği geçmek ya da harikulâde Akdeniz ada-
larını keşfetmek gibi ciddi gezi seyirleri düşünülerek 
tasarlanmış elli altı feet’lik bir performanslı gezi yatı 
olup övgüler alan çok başarılı PureX serisinin yeri ürü-
nü. X Yachts, diğer tüm modellerinde olduğu gibi X5⁶’ 
da da  tekne sahibine mürettebat tarafından kolay-
lıkla abranabilen bir yatta üstün ve rahat bir yelken 

Since 1979, the newest model of the PureX line from X 
Yachts, a manufacturer of high-performance luxury 
cruisers in Denmark, the X5⁶ landed on the slipway 
and made the first trial run. Despite Denmark’s cold 
and gray waters this season, the excitement of the 
X-Yachts executives who participated in the testing 
course was at its peak.

Superior Sailing Pleasure with X5⁶

The X5⁶ is a fifty-six-foot performance cruising yacht 
designed for serious cruising cruises such as crossing 
the Atlantic or exploring the magnificent Mediterra-
nean islands, and is the place of the highly successful 
PureX series. As with all other models, X Yachts aims 
to provide the boat owner with a superior and com- 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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deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Hafif, Sağlam ve Burulmaz

X-Yachts, 2007 yılında X-65’le beraber, performanslı 
yatlarının gövdelerini epoksi reçine kullanarak infüz-
yonla üretmeye başladı. Epoksi infüzyonu, laminat 
üzerinde azami güç ve burulmazlık için optimize edil-
mesini ve aynı zamanda ağırlık tasarrufu yapılmasını 
sağlayan mükemmel bir kontrol sağlar.

X5⁶’da tasarruf edilmiş olan tüm ağırlık, yatın stabili-
tesinin artırılması için kullanılarak  mürettebatın gü-
vende hissetmesini sağlıyor. Gövdenin yüksek sıcak-
lıklarda neredeyse 24 saat fırınlanmış olması gerçeği, 
yalnızca gövde malzemelerinin özelliklerini optimize 
etmekle kalmayıp koyu renkli gövde yüzeylerinin fi-
nişinin ve görünüşünün bozulması riskini asgariye in-
diriyor.

X-Yachts, epoksi infüzyonuyla tekne üretimindeki 10 
yılın üzerindeki deneyimiyle, 2018 yılından itibaren 
tüm modellerini bu teknolojiyle üretme kararını vere-
rek bunu yapan çok az sayıda üreticiden biri.

İç Mekânda Usta İşçilik

Danimarka dizaynı ve mimarlığı herkes tarafından 
duru ve zamandan bağımsız stiliyle tanınır. X5⁶, lüks 
iç mekân dizaynı için örnek nitelikte bir yat. X5⁶, hem 
açık denizde hem de limanda bağlıyken işe yarayan 
dizaynıyla bir yandan pratiklik ve işlevselliği koruyor, 
diğer yandan insana büyük bir aydınlık ve hacim duy-
gusu veriyor.

Hemzemin (flush) güverte heçleri ile üst güverte yan 
lumbozları tekneye aydınlık  sağlıyor. Büyük gövde 
lumbozları ise geniş salondan dışarıdaki harika man-
zaranın seyredilmesine imkan veriyor.

fortable sailing experience on a yacht that can be 
easily worn by the crew.

Light, Sturdy and Torsion Resistant

With the X5⁶ in 2007, X-Yachts began infusing the 
hulls of its performance yachts using epoxy resin. The 
epoxy infusion provides excellent control over the la-
minate, allowing it to be optimized for maximum 
strength and stiffness, while also saving weight.

All the weight saved in the X5⁶  is used to increase 
the stability of the yacht, making the crew feel safe. 
The fact that the body is baked for almost 24 hours 
at high temperatures not only optimizes the proper-
ties of the body materials, but also minimizes the 
risk of deteriorating the finish and appearance of the 
dark colored body surfaces.

X-Yachts is one of the very few manufacturers that 
has made the decision to produce all models with 
this technology since 2018, with over 10 years of ex-
perience in building boats with epoxy infusion.

Master Workmanship in Interiors

Danish design and architecture is known by all for 
its clear and timeless style. The X5⁶ is an exemplary 
yacht for luxurious interior design. The X5⁶ mainta-
ins practicality and functionality with its design that 
works both offshore and in port, while giving a great 
sense of lightness and volume.

Level (flush) deck hatches and upper deck side port-
holes provide light to the boat. The large body portli-
ghts allow to watch the wonderful view outside from 
the large hall.

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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Zorlu deniz altı koşullarına karşı geliştirilen 
Mor Endüstriyel’in Mor Mirage Serisi, anti 
korozyon kameralarıyla su altında özel çö-
zümler sunuyor.

Su altının zorlu şartlarına karşı devamlı yıpranan yat 
malzemeleri şüphesiz ki yat sahiplerinin en büyük sı-
kıntısı olarak baş gösteriyor. Bu anlamda bir kamera 
sistemi geliştiren Mor Endüstriyel, yüksek performan-
sıyla Mirage Serisi Anti Korozyon Kamera Sistemlerini 
yat severlerin beğenisine sunuyor.

Mor Endüstriyel’s Purple Mirage Series, deve-
loped against tough underwater conditions, 
produces special solutions underwater with 
its anti-corrosion cameras.

Undoubtedly, yacht materials, which are constant-
ly worn out against the harsh conditions of the un-
derwater, are the biggest problem of yacht owners. 
Developing a camera system in this sense, Mor En-
düstriyel offers high performance Mirage Series Anti 
Corrosion Camera Systems to yacht lovers.

ÜRÜN / MARINE PRODUCT

HAK YEMEZ’DEN SU ALTI 
AYDINLATMA SERİSİ

MOR ENDÜSTRİYEL’DEN 
ANTİ KOROZYON 

KAMERA SİSTEMLERİUnderwater Lighting Series 
from Hak Yemez Anti Corrosion Camera 

Systems by Mor Endüstriyel

Üretici firma olarak sektörde yerini alan Hak 
Yemez, yatlar için ürettiği su altı aydınlatma 
ürünleri ile yat severlere kullanışlı çözümler 
sunuyor. 

Yat sahibi olmak çok güzel deneyimleri beraberinde 
getirse de daha pratik ve kullanışlı çözümler üretmek 
gerekiyor. Suyun getirmiş olduğu zararlara karşı teknesini 
korumak isteyenler yeni çözümlere ve ürünlere yöneliyor.

Bu kapsamda çözümü sağlayan Hak Yemez, su altında 
çalışan “Su Altı Aydınlatma Serisi” ile deniz severlerin 
ihtiyacını karşılıyor. 

Hak Yemez, which has taken its place in the 
sector as a manufacturer company, offers 
useful solutions to yacht lovers with underwater 
lighting products it produces for yachts.

Although owning a yacht brings along very good 
experiences, it is necessary to produce more practical 
and useful solutions. Those who want to protect their 
boat against the damage caused by water turn to new 
solutions and products.

Providing the solution within this scope, Hak Yemez 
meets the needs of sea lovers with its “Underwater 
Lighting Series” working under water.

FLIR SYSTEMS, RAYMARINE YACHT SENSE 
ÇÖZÜMÜNÜ DUYURDU

FLIR Systems Introduces Raymarine YachtSense

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR), bir teknenin 
elektrik sistemleri konusunda mutlak kontrol ve bilgi 
sağlayan gelişmiş bir dijital kontrol sistemi Raymarine 
YachtSense™ çözümünü duyurdu. YachtSense sisteminin 
modüler yapısı, tekne yapımcıları ve teknik donanımcılar 
için gemi otomasyonunu yeniden tanımlıyor. Güvenilirlik, 
esneklik ve kullanım kolaylığı sağlamak üzere tasarlanan 
YachtSense, tüm Raymarine Axiom® çok yönlü 
ekranlarında kolay kontrol edilebilen yerleşik sistemleri 
vasıtasıyla ölçeklendirilebilir, isteğe göre uyarlanabilir ve 
tehlikeleri önleyen gemi otomasyonu sunar. 

YachtSense tekne yapımcılarına tüm model grubunda 
ölçeklendirilebilen dijital kontrol çözümleri tasarlama 
ve standartlaştırma özgürlüğü veren benzersiz bir 
modüler mimariden faydalanır. Her YachtSense sistemi, 
YachtSense Master Module (Ana Modül) ve Power 
Supply Module (Güç Kaynağı Modülü) temel alınarak çok 
yönlü sinyal modülü kombinasyonlarının eklenmesiyle 
tamamlanır. Bu özgün modüller aydınlatma, pompalar, 
ırgat, yüzme platformları ve eğlence sistemlerinden 
iklim kontrolü, jeneratörler ve diğer gemi mekanik 
sistemlerine kadar, yerleşik belirli cihaz ve sistemlere bir 
arayüz vasıtasıyla bağlanır. 

YachtSense’in isteğe göre uyarlanan Axiom kullanıcı 
arayüzü seçenekleri, gemi imalatçılarına ve 
kurulumcularına modern ve zarif gemi otomasyon 
çözümleri yaratma özgürlüğü verir. Böylece, kaptanlar 
her türlü yerleşik sistemi dokunmatik olarak çalışan 
Axiom çok yönlü ekranlarında kolayca ve tümüyle 
kontrol edebilir. 

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) announced today 
Raymarine YachtSense™, an advanced digital control 
system affording total command and complete 
awareness of a vessel’s electrical systems. The modular 
nature of the YachtSense system redefines the future 
of vessel automation for boat builders and technical 
installers. Engineered for reliability, flexibility, and ease-
of-use, YachtSense offers scalable, customizable and 
failsafe marine automation through intuitive control 
of onboard systems via any Raymarine Axiom® 
multifunction display.

YachtSense employs a unique, modular architecture 
that allows boat builders the freedom to design and 
standardize digital control solutions that are scalable 
across their entire model range. Each YachtSense system 
begins with the YachtSense Master Module and Power 
Supply Module and is completed with a combination 
of additional multi-channel signal modules. These 
individual modules interface with specific types of 
onboard devices and systems – from lighting, pumps, 
windlass, swim platforms and entertainment systems 
to climate control, generators, and other on-vessel 
mechanical systems.

YachtSense’s customized Axiom user interface options 
empower marine manufacturers and installers to create 
modern and elegant vessel automation solutions. These 
give captains total control of every onboard system 
with simple, touchscreen operation from any Axiom 
mutlifunction display.
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Decidamp SP150, hızlı kuruyan, su bazlı 
viskoelastik bir titreşim sönümleyici ürün 
olarak yat severlerin ihtiyaçlarına cevap 
veriyor. Daha önce Soundpaint olarak 
bilinen bu gelişmiş formül, titreşimlere ve 
darbelere maruz kalan yapıların akustik 
iyileştirmesi için geliştirildi. Decidamp 
SP150, temel yapının  titreşim enerjisini 
etkili bir şekilde emip, dağıtarak  rezonans 
etkilerini azaltır.

ByDecidamp SP150 meets the needs of yacht lovers as a fast 
drying, water-based viscoelastic vibration damping compound 
and adhesive. This advanced formula, previously known as 
Soundpaint, was developed for the acoustic enhancement 
of structures subjected to vibrations and impacts. Decidamp 
SP150 reduces panel coincidence and resonance effects by 
effectively absorbing and dispersing vibration energy from the 
bending stress of the base structure.

Korozyona karşı mükemmel koruma 
sağlayan Decicoat T35, yoğuşma 
önleyici ve termal yalıtım özelliği ile 
yat severlerin bütün ihtiyaçlarına 
cevap veriyor. Su bazlı püskürtmeli bir 
ısı yalıtım kaplaması olan Decicoat 
35, demiryolu, açık deniz, denizcilik, 
kimya, petrol, otomotiv ve inşaat 
sektörlerinde tercih ediliyor. T35,  122 
ADET Sahil Güvenlik Bot projesinde ve 

projeyi yürüten Türkiye nin alanında en yetkin şirketi tarıfından 
tercih edilmiştir.

Excellent protection against corrosion, Decicoat T35 meets all 
the needs of yacht lovers with its anti-condensation feature. 
Decicoat 35, a water-based sprayed thermal insulation 
coating, is preferred in the railway, offshore, marine, chemical, 
petroleum, automotive and construction industries.

ÜRÜN / MARINE PRODUCT

TAMAMEN SESSİZ İLK ŞARJ 
CİHAZI: YENİ YPOWER+

New YPOWER+ Batery 
Charger  Is The First 
Charger Completely Silent

30 yılı aşkın süredir pil şarj cihazlarında uzman olan 
CRISTEC, özel avantajlara sahip yepyeni bir model 
tasarladı:

YPOWER+, 12V 60A, 4 bağımsız çıkış (motor 
aküsüne ayrılmış bir çıkış dahil) ve fansız olduğu 
için tamamen sessiz çalışma özelliğine sahip ilk şarj 
cihazı. Tak çalıştır bağlantısıyla kurulumu kolay, 
sessizliği ve kompakt kasası sayesinde her yere 
monte edilebilir.

Dahili bir Bluetooth düşük enerji arayüzü ve CAN-
BUS arayüzüne sahip YPOWER + 12V 60A şarj cihazı, 
kolay izlemenin keyfini çıkarmanızı sağlayacak.

Specialist in battery chargers for more than 30 
years, CRISTEC has designed a brand new model 
having exclusive advantages:

YPOWER+, 12V 60A is the first charger worldwide 
to have 4 independent outputs (including one 
output dedicated to the engine battery), as well 
as a completely silent operation as it is fanless.

Easy to install using its plug-and-play connection, 
it can be mounted anywhere thanks to its silence 
and compact casing.

Featuring a built-in Bluetooth Low Energy interface 
and a CAN-BUS interface, YPOWER+ 12V 60A 
charger will enable you to enjoy easy monitoring.

DECICOAT T35 Mükemmel Termal Yalıtım Sağlıyor 

DECIDAMP SP150 Titreşim Ve Gürültü Sönümleyici

Decicoat T35 Provides Excellent Protection 

Decidamp SP150 Adhesive Is Not Affected Impacts

VİZYON ENDÜSTRİYEL’DEN  
SEKTÖRE ÖZEL ÜRÜNLER

Special Products from Vizyon Industrial 
to the Sector
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TEKNE DEKORASYONU KONFORU VE 
HUZURU BİRLEŞTİRİYOR

Boat Decoratıon Combines 
Comfort And Peace

Tekneler sahip olmak için çok keyifli birer deniz 
taşıtları ve bu keyif araçlarını daha da konforlu 
bir hale getirmek onları doğru dekore etmek-
ten geçiyor. Doğru detayların uyumu ile ortaya 
çıkacak konfor, sizi rahat ettirirken, ruhunuzu 
da okşayacak.

Tekneler sadece keyifli zamanların geçirebileceği bir yer 
olmaktan çıkalı bir hayli zaman oluyor. Tekneler artık 
insanların ikinci evi olarak nitelendiriliyor. Özellikle son 
zamanlarda dünyanın yaşadığı küresel virüs tekne sa-
hiplerini karadan, denize taşıdı. Virüs nedeniyle denizde 
aranan huzur ve konfor her zamankinden daha önemli 
bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Tekne dekorasyonun 
binbir farklı çeşidi yat sahiplerine sunulsa da dar alan-
ları, kullanışlı bir alana çevirmek için dekorasyon seçimi 
titizlikle yapılmalı. Yüzen ev olarak da adlandırılabilecek 
yatların iç ve dış tasarımındaki konfor unsuru birçok de-
tayla meydana geliyor. Bu unsurlardan bazıları; kumaş 
seçimi ve pratik eşyalar olarak sayılabilir. 

Ocak ayı için işlediğimiz 2. dosya konusu teknelerde 
dekorasyon ile tekne sahiplerine birçok fikir vermeyi 
amaçladık. Bu sayede tekne sahipleri teknelerini deko-
re ederken onları nelerin beklediğini ve en doğru dekore 
yöntemini de öğrenerek, en üst konfor düzeyine sahip 
olabilecekler. Bu konuda bize ışık tutan BMS Design 
firmasının CEO’su Neslihan Işık, yat dekorasyonunda 
birçok parçayı doğru şekilde bir araya getirmeye dair 
önemli sırlar paylaşıyor. Yat halıları konusunda ise sek-

Boats are very enjoyable watercraft to own, 
and making these pleasure vehicles even more 
comfortable requires the right decoration. The 
comfort that will emerge with the harmony of 
the right details will make you comfortable and 
caress your soul.
 
Boats are not just tools, of course. There is a lot of time 
since the boats are not just a place where you can have 
fun. Boats are now described as people’s second home. 
Especially recently, the global virus, where the world has 
lived, carried boat owners from land to sea. The peace and 
comfort sought in the sea due to the virus is more important 
than ever. Although a thousand different types of boat 
decoration are offered to yacht owners, the decoration 
selection should be made meticulously in order to turn 
narrow areas into useful areas. The comfort element in the 
interior and exterior design of yachts, which can also be 
named as floating houses, occurs with many details. Some 
of these elements are; can be counted as fabric selection 
and practical items. Providing service in the field of boat 
decoration, BMS Design combines efficiency and comfort 
with designs unique to Asil Halı and Bolger yachts.

We will give many ideas to boat owners with decoration on 
boats, which is the subject of a file that we will cover for 
January. In this way, boat owners will be able to have the 
highest comfort level by learning what awaits them and 
the most appropriate decoration method while decorating 
their boats. Neslihan Işık, CEO of BMS Design firm, who 
sheds light on this subject, shares important secrets on 
how to correctly combine many pieces of yacht decoration. 

töre yön veren Asil Halı firmasının sahibi Rüştü Özkara-
kaya, yatlarda halı seçiminin inceliklerini vurgulayarak, 
halıların dekore edilen yata nasıl hareket katacağına 
dair ipuçları sunuyor. 

Teknelerine özgün hareketler getirmek ve farklı tasa-
rımları teknenin her alanında sergilemek isteyen tekne 
sahiplerine cevap veren cıvıl cıvıl usturmaçalar, teknele-
ri süslüyor. Teknelerin dışında dans eden usturmaçaları 
özgün tasarımlarla birleştiren Bolger, şahsına münhasır 
yat sahiplerine güzel seçenekler sunuyor. Bolger kurucu 
ortaklarından Murat Esen, usturmaça gibi küçük ayrın-
tıların tekneyi nasıl daha özel hale getireceğinin sırrını 
veriyor. 

Dekorasyon ve mekân algısı anlayışını akademik alanda 
inceleyen ve bu konuda uzun zamandır çalışmalar ger-
çekleştiren ve geçtiğimiz günlerde “Yatlarda İç Mekân 
Tasarım ve Algısı” ismiyle bir kitap çıkaran Doç. Dr. İnanç 
Işıl Yıldırım, dekorasyon ve iç tasarımı psikolojik, fiziksel 
ve insani düzlemde inceliyor. İşte tekne dekorasyon sır-
ları ve 2021 yılının dekorasyon trendleri…

As for yacht carpets, Rüştü Özkarakaya, owner of Asil 
Halı Company, which directs the sector, emphasizes the 
subtleties of choosing carpets for yachts and offers clues 
on how carpets can add movement to the decorated yacht.

Chirpy fenders adorn the boats, responding to boat owners 
who want to bring original movements to their boats and 
exhibit different designs in all areas of the boat. Combining 
fenders dancing outside of the boats with original designs, 
Bolger offers beautiful options for exclusive yacht owners. 
Murat Esen from founding partners of Bolger Company 
gives the secret of how small details such as fender can 
make the boat more special.

Studying the understanding of decoration and space 
perception in the academic field and conducting studies on 
this issue for a long time, Assoc.Prof., Who recently published 
a book titled “Interior Design and Perception in Yachts”. Dr. 
İnanç Işıl Yıldırım examines decoration and interior design 
on a psychological, physical and human level. Here are the 
boat decoration secrets and the decoration trends of 2021...

BMS Design CEO’su Neslihan Işık’tan Yat 
Dekorasyonuna Dair Çok Özel Bilgiler

Bir profesyonel gibi dekorasyon yapmak 
isteyen tekne severler için BMS Design 
firmasının CEO’su Neslihan Işık, doğru 
dekorasyona dair kilit noktaları aktardı.

Birbirinden pahalı lüks yatların olmazsa olmazı gü-
zel bir iç mekân dekorasyonu. Bunun için bin bir farklı 
seçenek arasında kaybolmamak neredeyse imkânsız. 
BMS Design firmasının CEO’su Neslihan Işık, akıllardaki 
bütün soruları siliyor ve en doğru dekorasyon biçim-
lerini anlatıyor. Işık aynı zamanda 2021 trendlerini de 
paylaşıyor.

BMS DESIGN KONFORLU VE LÜKS TASARIMLAR 
SUNUYOR

“Artık bilinçli tüketici için lüks; çevreye zarar vermeyen 

BMS Design CEO’su Neslihan Işık
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markalar tarafından geri dönüşüm üretim teknikleri 
ile yaratılan güvenilir tasarımlara önem veriyor. Temiz 
denizler olmazsa tekne keyfinin ne anlamı kalır? 
Bu nedenle tercih edilen tasarımlar uzun ömürlü 
ve fonksiyonel olmalı. Pratik çözümler ile ortamda 
kolaylıklar sağlamalı. BMS Design Center olarak 
Türkiye’deki yat müşterilerimize önerimiz konforlu 
lüks tasarımlara yatırım yapmaları oluyor. Yemek ve 
uyku alanları için tercih edilen tasarımların özelikle 
şık ve konforlu olması gerekiyor bu nedenle Poltrona 
Frau ev koleksiyonundan tasarımları teknelerde çok 
sık görüyoruz. Salon ve ana güverte alanları hem 
estetik hem de işlevsel olarak kaliteli mobilyalar ile 
dekore edilmeli. Kaliteli malzeme ve tasarım derinliği 
ile kullanıcısını özel hissettirmeli.” 

BMS DESIGN’DAN DEKORASYIN SIRLARI

“Teknede mobilyalar ile yaratılması gereken 
ambiyans sofistike ve elegan olmalı. Yaşam alanları 
keyif ve konfor üzerine kurgulanmalı. Tasarımlar 
seçilirken malzeme kalitesi ve işlevselliği konusunda 
akıllı tercihler yapılmalı. Örneğin; Poltrona Frau 
berjer koltuklar ve saklama hazneli puflar farklı 
alanlara taşınabilir olması ile kısıtlı alanlarda işlevsel 
olabiliyor.” 

2021’DE LÜKS GÜNLÜK YAŞAM OLACAK

“2021 trendlerinde lüksün sadece kutlama ritüelleri 
için değil, günlük yaşamda daha çok entegre 
olduğunu göreceğiz. Fransız Baccarat kristal 
kadehlerde özel seri içkilerin ikramından Pelle 
Frau® derisi ile döşenmiş yataklara kadar her yerde 
ayrıcalıklı gündelik tasarımlar olacaklar.  Teknoloji ve 
zanaatkârlık iş birlikleri bizi şaşırtacak. Akıllı ve şık 
tasarımlar kişiye özel üretimler önem kazanacak.” 

ÖZGÜN İÇ TASARIM İÇİN POLTRONA FRAU

“Poltrona Frau Group’un “Interiors in Motion” 
departmanı, 1980’lerin ortalarında birinci sınıf 
otomotiv, havacılık, demiryolu taşımacılığı ve 

BMS Design CEO Neslihan Işık, Very Special 
Information on Yacht Decoration for boat 
lovers who want to decorate like a professional, 
Neslihan Işık, CEO of BMS Design firm, conveyed 
the key points about the right decoration.

A beautiful interior decoration, indispensable for 
luxury yachts that are more expensive than each 
other. For this, it is almost impossible not to get lost 
among a thousand and one options. Neslihan Işık, 
CEO of BMS Design company, erases all questions 
in mind and explains the most correct decoration 
styles. Işık also shares the 2021 trends. 

BMS DESIGN OFFERS COMFORTABLE AND 
LUXURY DESIGNS

“Now, luxury for the conscious consumer; It attaches 
importance to reliable designs created with 
recycling production techniques by brands that do 
not harm the environment. What is the meaning 
of boating pleasure without clean seas? For this 
reason, the preferred designs should be long-lasting 
and functional. It should provide convenience in 
the environment with practical solutions. The BMS 
Design Center as our advice to our customers in 
Turkey or going to invest in comfortable luxury 
design. The designs preferred for dining and sleeping 
areas should be particularly stylish and comfortable, 
so we often see designs from the Poltrona Frau home 
collection on boats. The lounge and main deck areas 
should be decorated with quality furniture both 
aesthetically and functionally. It should make the 
user feel special with its quality materials and design 
depth. “

SECRETS OF DECORATION FROM BMS DESIGN

“The ambiance that should be created with the 
furniture on the boat should be sophisticated and 
elegant. Living spaces should be built on pleasure 
and comfort. While choosing designs, smart choices 
should be made regarding material quality and 
functionality. For example; Poltrona Frau berjer 
armchairs and pouffes with storage chambers can 
be functional in restricted areas as they can be 
transported to different areas. “
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denizcilik sektörlerinde deri ön planda olarak, özgün 
iç mekânların yaratılması için kuruldu. Poltrona 
Frau ev dışı ortamlarda artan bir konfor ve şıklığa 
ihtiyaç olduğunu görerek bu sektörde aktif bir rol 
alıyor. Poltrona Frau’nun Interiors in Motion bölümü, 
malzemeler, formlar ve tasarımlar üzerine sürekli 
araştırmaları sayesinde benzersiz bir deneyime 
sahip. Bu nedenle ünlü otomobil, jet, tekne ve yat 
markalarının öncelikli iş ortağı olarak tercih ediliyor. 
Örneğin Ferretti grubunun yat koleksiyonundaki 
Pershing 9X, hem tasarım hem de performans 
açısından devrim niteliğinde bir çalışmadır. Pershing 
ve Poltrona Frau Interiors in Motion bölümü 
tarafından ortaklaşa hayata geçirilmiştir.”

EN İYİ TASARIM İÇİN BMS DESIGN POLTRONA 
FRAU’YU TERCİH EDİYOR

“Poltrona Frau yat dekorasyonunda geleneksel üretim 
teknikleri ile teknoloji entegre ediyor. İtalyan tasarım 
stili ile Poltrona Frau tercih edilen yatlar daha da 
yüksek bir seviyeye taşınıyor. Özelikle Poltrona Frau 
tasarımları tercih edilen Frette teknelerinde farkını 
dümen istasyonunda görebilirsiniz, bir tasarım 
şaheseri ve zarafet, teknoloji ve sportifliğin şaşırtıcı 
bir kombinasyonudur. Bağımsız şık ve konforlu 
koltuklar, Pelle Frau derisi ile döşenmiş gösterge 
paneli ve entegre dümen istasyonu Poltrona Frau 
“Interiors in Motion” tarafından tasarlanıyor ve 
uygulanıyor.”

LUXURY WILL BE EVERYDAY LIFE IN

2021 “In 2021 trends, we will see that luxury is more 
integrated into daily life, not just for celebratory 
rituals. Pelle Frau is a special series of drinks 
in French Baccarat crystal glasses they will be 
exclusive everyday designs everywhere, even to 
the beds upholstered with leather. Technology and 
craftsmanship collaborations will surprise us. Smart 
and stylish designs, personalized productions will 
gain importance. “

POLTRONA FRAU FOR ORIGINAL INTERIOR 
DESIGN

“Interiors in Motion” department of Poltrona Frau 
Group was established in the mid-1980s to create 
original interiors with leather at the forefront in the 
world-class automotive, aviation, rail transport and 
marine industries. Poltrona Frau realizes the need 
for increased comfort and elegance in outdoor 
environments and takes an active role in this sector. 
Poltrona Frau’s Interiors in Motion division has a 
unique experience thanks to its continuous research 
on materials, forms and designs. For this reason, 
it is preferred as the priority business partner of 
famous automobile, jet, boat and yacht brands. For 
example, Pershing 9X in the Ferretti group’s yacht 
collection is a revolutionary work in terms of both 
design and performance. Co-developed by Pershing 
and Poltrona Frau Interiors in Motion.“
 
FOR THE BEST DESIGN, BMS DESIGN 
CHOOSES POLTRONA FRAU

“Poltrona Frau integrates traditional 
production techniques with technology in 
yacht decoration. With the Italian design 
style, the yachts preferred by Poltrona Frau 
are taken to an even higher level. You can see 
the difference at the helm station, especially 
in the Frette boats, which are preferred by 
Poltrona Frau designs, it is a masterpiece 
of design and a surprising combination 
of elegance, technology and sportiness. 
Independent stylish and comfortable seats, 
instrument panel upholstered in Pelle Frau 
leather and integrated helm station are 
designed and implemented by Poltrona Frau 
“Interiors in Motion”
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Asil Halı En İyi Halıyı Seçmek İçin 4 Unsur Sunuyor
Asil Carpet Offers 4 Elements To Choose The Best Carpet

“Tekne tasarımında dikkat edilmesi gereken dört ana 
unsur vardır; estetik, teknenin yapımında kullanılan 
malzemeler, tekne ile entegre çalışan çok sayıda tek-
nolojiler ve tekne sahibinin istediği özellikler. Çevre 
dostu ve yenilikçi bir tekne oluşturmak için tüm bu 
özelliklerin güncel olması gerekir.

Genelde kamaralar, ortak alanlar ve banyolarda yük-
sek kaliteli malzemeler kullanılmaktadır. Bu malze-
melerden biri de gemi halısı veya yat halıdır. Yüksek 
kalite standartlarında üretilen yat halıları güvenlik ve 
estetik açıdan önemlidir.”

HALI SEÇERKEN DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN 
NOKTALAR VAR 

“Tekne/yatlarınız için halı tercih etmeden önce sizle-
re bahsedeceğimiz birkaç soruyu düşünmenizi tavsi-
ye ediyoruz. Mevcut yat halınız veya tekne halınız ne 
durumdadır? Yatınızın hangi alanlarında daha fazla 
leke olmaktadır? Hayalinizdeki halının rengi ve stili 
nedir? Tekne veya yat halısında performans beklen-
tiniz nedir?

Bu sorulara cevap verdiğinizde artık halınızı seçmek 
daha kolay olacaktır. Yat veya tekne halınız için ha-
yalinizde bir renk, stil ve desen yoksa, alanınıza uy-
gun yumuşak dokulu özel el dokuma hand tuft halıyı 
veya tüm alanda konfor hissedeceğiniz duvardan 
duvara halı koleksiyonlarımızı profesyonel tasarım-
cılarımız ile yatınızın konseptine göre seçebilirsiniz.”

ÖNCE RENK SEÇİMİ

“Birçok alanda olduğu gibi yat ve tekne dekorasyo-
nunda da renk seçimi oldukça önemlidir. Tasarım her 
ne kadar eşsiz olursa olsun onu ortaya çıkaran asıl 
unsur renktir. Tekne tasarımına uygun, doğru ve eşsiz 
tonlar yakalamak için profesyonel bir destek alabilir-
siniz. Yat ve tekne dışında kullanılan renkleri, iç deko-
rasyonda da kullanmak teknede bir bütünlük sağlar. 
Yatak odaları, koltuk takımı, konsollar, halı tasarım 
ve renk bütünlüğü ile özgün bir tasarım yaratın. Asil 
Halı da tekne tasarımına uygun gemi/yat halısı ta-

“There are four main elements to be considered in 
boat design; aesthetics, the materials used in the 
construction of the boat, many technologies integ-
rated with the boat and the features desired by the 
boat owner. All these features must be up to date 
to create an environmentally friendly and innovative 
boat. “

In general, high quality materials are used in cabins, 
common areas and bathrooms. One of these mate-
rials is ship carpet or yacht carpet. Yacht rugs produ-
ced in high quality standards are important in terms 
of safety and aesthetics.”

THERE ARE POINTS TO CONSIDER WHEN 
CHOOSING THE CARPET

“Before choosing a carpet for your boats / yachts, we 

sarımı ve üretimi yapılmaktadır. Kişiye özel 
projelendirme ve özel tasarım ile tekneniz-
deki ayrıcalığı Asil Halı farkıyla hissedin.”

2021 TRENDİ GEÇMİŞ VE GELECEĞİN 
BİRLEŞİMİ

‘’2021 tekne dekorasyon trendleri, geleceğe 
bakarken geçmişten ödünç alıyor. Mermer ve kuvars, 
ahşaplar, beyazlar ve yumuşak şampanya rengi, 
cam, krom ve minimalizm.

Renk paleti: 2021 iç tasarımı, parlak ve soğuk renkler 
arasında ortak bir zemin buluyor. Toprak rengi de-
taylar ve ahşap unsurlarla harmanlanmış toz pem-
be, mavi ve yeşilin daha soğuk ön planda olacak.
Doğal ürünler: Doğal dokusal vurgular 2021 de trend 
oluyor. Ahşap gibi basit ve doğal malzemelerden ya-
pılmış yüksek kaliteli mobilyalar ve keten gibi doğal 
dokulu kumaşlar bu sezon ön planda.

Yüzeyler: Ahşap, metal, cam ve taş gibi doğal un-
surlar 2021’de ön planda olacak malzemelerdir. Tek-
nolojideki gelişmeler sayesinde, işlenmiş taşlar artık 

recommend that you consider a few questions we 
will talk about. What is your current yacht carpet or 
boat carpet? Which areas of your yacht have more 
stains? What is the color and style of your dream 
carpet? What is your performance expectation in 
boat or yacht carpet?

When you answer these questions, it will be easier to 
choose your carpet. If you do not have a color, style 
and pattern in your dreams for your yacht or boat 
carpet, you can choose the soft textured hand-wo-
ven hand-woven carpet suitable for your area or our 
wall-to-wall carpet collections with our professional 
designers according to your yacht concept.”

FIRST COLOR CHOICE

“As in many areas, color selection is very impor-
tant in yacht and boat decoration. No matter how 
unique the design is, the main element that reveals 
it is color. You can get professional support to cap-
ture accurate and unique tones suitable for boat de-
sign. Using colors used other than yachts and boats 
in interior decoration provides integrity in the boat. 
Create an original design with bedrooms, sofa sets, 
consoles, carpet design and color integrity. Asil Halı 
also designs and manufactures ship / yacht rugs sui-
table for boat design. Feel the privilege on your boat 
with the difference of Asil Halı with personalized pro-
jects and special designs. “
 
2021 TRENDED COMBINATION OF THE PAST 
AND THE FUTURE

The 2021 boat decoration trends borrow from the 
past while looking to the future. Marble and quartz, 
woods, whites and soft champagne, glass, chrome 
and minimalism.

Color palette: The 2021 interior finds common ground 
between bright and cool colors. Powder pink, blue 
and green combined with earthy details and woo-
den elements will be cooler.
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doğal taşa harika bir alternatiftir. Dayanıklı ve çeşitli 
benzersiz desenler sunmaktadır.’’

HALI MODELİNİ İHTİYAÇ BELİRLER

“Tekne ve yat dekorasyonunda kullanılan halı model-
leri alanın ihtiyacına göre seçilmelidir. Su geçirmeyen 
ve leke tutmayan, tekne ve yatlarda konfor, ses yalı-
tımı ve estetik bir dokunuş sunan halılar tercih edil-
melidir. Bu halılardan bazıları şöyle sıralanabilir;

Hand tuft halılar : Hand Tuft Halılar, vurgu sistemiyle 
oluşturulan, renk, stil ve desenleri ile özgünlük sağla-
yan üst düzey el beceresine dayalı üretilen halılardır. 
Alanınızda lüks ve rahatlık sağlayan bu halıları tekne 
ve yatlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 

Duvardan duvara halılar: Konforlu ve ortopedik olan 
duvardan duvara halılar, gerektiğinde sökülüp götü-
rülebildiği için kişiye pratik bir çözüm sağlar. Değişik 
renk alternatiflerinin yer aldığı kataloğumuzdan or-
tam şartlarınıza uygun halı modellerini seçip yaşam 
alanlarınızı renklendirebilirsiniz.”

ASİL HALI OLARAK EN İYİ SONUÇ İÇİN 
DETAYLI ÇALIŞIYORUZ

“Tekne ve yat halı projeleri büyük bir stratejik plan-
lama ve koordinasyon gerektirir. En iyi sonuçları elde 
etmek için halı projenizi detaylı bir şekilde planlıyor, 
tasarlıyor ve son konsepte göre yüksek kaliteli gemi/
yat halınızı üretiyoruz.”

Natural products: Natural textural accents are tren-
ding in 2021. High-quality furniture made of simple 
and natural materials such as wood and naturally 
textured fabrics such as linen are at the forefront 
this season.

Surfaces: Natural elements such as wood, me-
tal, glass and stone will be at the forefront in 2021. 
Thanks to advances in technology, engineered sto-
nes are now a great alternative to natural stone. It is 
durable and offers a variety of unique patterns.

NEEDS THE CARPET MODEL

“Carpet models used in boat and yacht decora-
tion should be selected according to the needs of 
the area. Rugs that are waterproof and stain-proof, 
offering comfort, sound insulation and an aesthetic 
touch in boats and yachts should be preferred. Some 
of these carpets can be listed as follows;

Hand-tufted carpets: Hand-tufted carpets are pro-
duced with an emphasis system, based on high-level 
hand skills that provide originality with color, style 
and patterns. You can easily choose these carpets, 
which provide luxury and comfort in your area, on 
boats and yachts.

Wall-to-wall carpets: Comfortable and orthopedic 
wall-to-wall carpets provide a practical solution to 
the person as they can be removed and taken away 
when necessary. You can color your living spaces by 
choosing carpet models suitable for your environ-
mental conditions from our catalog, which includes 
different color alternatives.

WE ARE WORKING IN DETAIL 
FOR THE BEST RESULT AS THE 
NOBLE CARPET

“Boat and yacht carpet projects 
require great strategic planning 
and coordination. To achieve the 
best results, we plan and design 
your carpet project in detail and 
produce your high quality ship / ya-
cht carpet according to the latest 
concept. “   ASB Marin ANTALYA TURKEY 

   0541 213 29 28 / 0541 919 79 79

2. El Tekne Motor Alım Satım 
0 Tekne Sipariş Alınır
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Farklı Bir Soluk İçin BOLGER
  BOLGER For A Different Breath

Teknenin yanında usulca dans eden usturma-
çalar, teknede ilk göze çarpan unsur. Bolger 
kurucu ortaklarından Murat Esen, usturma-
çalarda kendini tarzınızı yaratma şansı sunu-
yor.

‘’Bolger usturmaça kılıfları olarak teknelerin dekoras-
yonuna farklı bir dokunuş getiriyoruz. Yıllardır alışıla-
gelmiş havlu ve branda usturmaça kılıflarının zaman 
içinde solması, renksiz tek tip olması ve nakış ile isim 
yazılmasının dışında kişiselleştirilebilir olmamasının 
eksiklerinden yola çıktık. Bu noktada ihtiyaç olarak 
belirlediğimiz sonsuz renk seçeneği ile istenildiği gibi 
kişiselleştirilebilir, güneş solmalarına ve tuzlu suyun 
yıpratmalarına karşı daha dayanıklı, sağlam usturma-
ça kılıfları geliştirdik. Böylece tekneye uzaktan bakıldı-
ğında usturmaçaların renkleri ile tekneler kendini daha 
gösterir bir dekorasyona sahip oldular.’’

BOLGER ÖZEL BİR TEKNİK KULLANIYOR

“Tekne dekorasyonunda dikkat edilmesi gerekli konu-
lardan en önemlisi doğru malzeme seçimidir. İç mekan 
ve dış mekan malzemeleri birbirinden farklı olup, her 
maddenin su geçirmezliği ve UV dayanma derecesi 
birbirinden farklıdır. Biz usturmaça kılıfı üretici olarak 

The fenders dancing softly beside the boat are 
the first thing that catches the eye on the boat. 
Murat Esen, one of the founding partners of 
Bolger, offers you the chance to create your own 
style in fenders.

“As Bolger fender covers, we bring a different touch to 
the decoration of boats. We set out from the deficiencies 
of the towel and canvas fender covers that have been 
used for years, fading over time, being colorless and not 
customizable except for writing names with embroidery. At 
this point, we have developed robust fender covers that can 
be customized as desired, more resistant to sun fading and 
salt water abrasion with the endless color options we have 
determined as needs. Thus, when the boat is viewed from 
a distance, the colors of the fenders and the boats have a 
more visible decoration.”
 
BOLGER USES A SPECIAL TECHNIQUE
 
“The most important thing to pay attention to in boat 
decoration is choosing the right material. Indoor and 
outdoor materials are different from each other, and the 
waterproofness and UV resistance degree of each item 
is different. We, as a fender case manufacturer, would 
like to talk about our own product. We call our fabrics as 
nanotechnology fabrics. As a result of our long trials, we 
accurately determine the ratio of the blends in our fabric 
and the thickness of our fabric, and we ensure that the ink 
penetrates into the fabric with a special printing technique 
(with 205 degrees of high pressure). Thus, the print does 
not penetrate the surface of the fabric, but into the fabric 
of the fabric, and no texture is felt when touched by hand. 
In this way, we have ensured that the colors of our fender 
covers, which are the textile product that is most exposed 
to sun and salt water and used outdoors, remain vivid for a 
longer time.”
 
LATEST PRODUCTS SHOULD BE PREFERRED IN 
YACHT DECORATION

“The most important mistake made in yacht decoration 
is choosing the wrong material. As with every product, 
the areas where the material will be used are determined. 
It is important to follow the products produced in today’s 
technology and to choose new generation products and 
materials. Most of us are happy to host guests on our boat. 
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kendi ürünümüzden bahsetmek isteriz. Bizim kumaş-
larımızı nanoteknoloji kumaş diye adlandırıyoruz. Uzun 
denemelerimizin sonucunda kumaşımızdaki karışımla-
rın oranını ve kumaşımızın kalınlığını doğru olarak be-
lirleyerek, özel bir baskı tekniği ile (205 derece yüksek 
basınç ile) mürekkebin kumaşın içine nüfus etmesini 
sağlıyoruz. Böylece baskı kumaşın yüzeyinde değil, ku-
maşın dokusunun içine işlemektedir ve el ile dokunul-
duğunda ele hiç bir doku gelmemektedir. Böylelikle dış 
mekanda kullanılan, güneş ve tuzlu suya en çok maruz 
kalan tekstil ürünü olan usturmaça kılıflarımızın renkle-
rinin daha uzun süre canlı kalmasını sağladık.”

YAT DEKORASYONUNDA EN SON ÜRÜNLER 
TERCİH EDİLMELİ

‘’Yat dekorasyonunda yapılan hataların başında yanlış 
malzeme seçimi gelmektedir. Her üründe olduğu gibi 
malzemenin kullanılacağı alanlar belirlidir. Günümüz 
teknolojisinde üretilen ürünler takip edilerek, yeni nesil 
ürünler, malzemelerin tercih edilmesi önemlidir. Birço-
ğumuz teknemizde misafir ağırlamaktan mutluluk du-
yarız. Gelen misafirlerimizin konforlarının kaçmaması 
içinde onlara en iyisini sunmak isteriz. Büyük zaman 
geçirdiğimiz kokpitler veya dış havuzluklardaki malze-
meler, denize girip çıktığımız için sürekli tuzlu su, güneş 
yağı gibi maddelerde temas halindedir. Çok hareket 
edilen yerler olduğu için, içecek dökülme riski de bu-
lunmaktadır. Bu nedenle kokpit, dış havuzluk gibi alan-
larda su geçirmeyen, kolay silinebilen, güneş çeken çok 
koyu renklerden kaçınılmalıdır.’’

BOLGER’DAN RENK SEÇİMİ İPUÇLARI

‘’Renk seçimi, kişisel bir tercihtir. Ancak evimizin duvar-
larının boyası ile mobilyanın uyumu, arabamızın rengi 
ile döşemelerinin veya konsol renklerinin uyumuna nasıl 
dikkat ediyorsak, göz bebeğimiz teknemizin dekoras-
yonunda da renk seçimi önemlidir. 

İç alanlarda koyu renklerden kaçınmak, teknenin kabin, 
salon ve mutfak gibi alanlarında açık renkler kullan-
mak, az ışık bu bölgeleri daha ferah gösterecektir. Gü-
neş gören kokpit, dış havuzluk gibi alanlarda ise gene 
koyu renklerden kaçınmak önemlidir. Koyu renkler gü-
neşi daha çok çekeceği için hissedilen ısıyı arttıracak, 
mayo bikini ile oturulduğu zaman ısınmadan dolayı 
rahatsızlık oluşturacaktır. Gene dış mekânlarda koyu 
renk kullanılması, güneşi daha çok çekeceği için mal-
zemenin ömründen de yiyerek emsallerine göre daha 
erken solmasına sebep olacaktır. Kum rengi, bej, açık 
gri, krem, açık antrasit, uzay tozu gibi renkler bu ne-
denle daha çok tercih edilmektedir.’’

We would like to offer our guests the best so that their 
comfort is not lost. Materials in cockpits or external cockpits 
where we spend a lot of time are constantly in contact with 
materials such as salt water and sun oil as we go in and 
out of the sea. There is also a risk of beverage spillage as 
there are places where there is a lot of movement. For this 
reason, very dark colors that are waterproof, easy to wipe, 
and attract sunlight should be avoided in areas such as 
cockpit and outdoor cockpit.”

COLOR SELECTION TIPS FROM BOLGER

“Color selection is a personal preference. However, just as 
we pay attention to the harmony of the paint of the walls 
of our house with the furniture, the color of our car with the 
colors of the upholstery or the console, the choice of color is 
also important in the decoration of our pupil boat.

Avoiding dark colors in interior areas, using light colors in 
areas such as the cabin, lounge and kitchen of the boat, 
low light will make these areas look more spacious. It is 
also important to avoid dark colors in areas such as the 
sun-facing cockpit and outer cockpit. Dark colors will 
increase the heat felt as they will attract the sun more, and 
swimwear will cause discomfort due to the warming when 
sitting in a bikini. Again, the use of dark colors in outdoor 
areas will absorb the sun more and will cause the material 
to fade earlier than its counterparts by eating from its life. 
For this reason, colors such as sand, beige, light gray, cream, 
light anthracite and space dust are more preferred.”
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White King Yat Döşeme Kusursuz 
Bir Tekne Dekorasyonu Sunuyor
White King Yacht Flooring Offers 
a Perfect Boat Decoration

Koleksiyonları hakkında bilgi veren White King 
Yat Döşeme, dekorasyon meraklıları için bir 
perde aralıyor. İşte, White King Yat Döşeme’den 
dekorasyonun doğru ve yanlışları.

Bir mekânı gösteren şüphesiz ki dekorasyon tarzı. Doğru 
renkler, doğru seçimler ve doğru malzemeler ile ortaya 
çıkabilecek muhteşem görüntüler olabilir. Fakat bunun 
için atlanmaması gereken bazı detaylar bulunuyor. Bu 
detayları okurlarımızla paylaşan White King Yat Döşeme 
ayrıca uzak durulması gereken noktaları da belirtiyor.

DOĞRU MALZEME SEÇİMİ ÖNEMLİDİR

Tekne dekorasyonu yapmak bir sürü seçenek arasından 
doğru seçimler yapabilmek anlamına geliyor. Dekoras-
yon yapmak kulağa oldukça eğlenceli gelse de doğru 
sonuçlar için farklı parçaların güzel uyumu yakalanmalı. 
Bu konuya vurgu yapan White King Yat Döşeme yetkili-
leri, doğru malzeme seçiminin, tekne dekorasyonunun 
bel kemiği olduğunu vurguluyor.

UNUTULMAMASI GEREKENLER

Birçok detayın bir araya getirildiği dekorasyon sürecinde 
şüphesiz ki yanlış yapmak bir hayli kolay olabiliyor. Bu 
konuda tekne sahiplerini uyaran White King Yat Döşe-
me en sık yapılan hataları şöyle özetliyor: yanlış kalıp ile 
çalışma, kalitesiz malzeme kullanımı ve teknenin yaşam 
alanı olduğunun unutulması.

Providing information about its collections, 
White King Yacht Flooring opens a curtain 
for decoration enthusiasts. Here are the 
rights and wrongs of decorating from White 
King Yacht Flooring.

Undoubtedly, the decoration style that shows a 
place. With the right colors, the right choices and 
the right materials, there can be spectacular images 
that can emerge. But there are some details that 
should not be missed for this. Sharing these details, 
White King Yacht Flooring also specifies the points 
to be avoided.

CHOOSING THE RIGHT MATERIAL IS 
IMPORTANT

Decorating a boat means making the right choices 
among many options. Although decorating sounds 
quite fun, different parts should be harmonized 
well for accurate results. Emphasizing this issue, 
White King Yacht Flooring officials emphasize that 
choosing the right material is the backbone of boat 
decoration.

THINGS TO NOT FORGET

Undoubtedly, it can be quite easy to make mistakes 
in the decoration process where many details 
are brought together. White King Yacht Flooring 

warns yacht lovers by highlighting 
the most common mistakes. White 
King Yacht Flooring summarizes the 
most common mistakes: working with 
the wrong mold, using poor quality 
materials and forgetting that the boat 
is a living space.
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İç Tasarıma Fiziksel Ve Psikolojik Olarak Bakılmalıdır
Interior Design Should Be Looked Physical And Psychological

‘’Yat İç Mekân Tasarımının başarısı, Yat Tasarım süreci-
nin ilk aşamalarında alınan kararlarla başlar Yatlarda 
mekânsal memnuniyet konusu, kavramı kullanıcıların 
mekânsal beklentilerinin fiziksel ve psikolojik boyutları 
ile birlikte açıklanabilir. Başarılı bir iç mekân tasarımın-
da kullanıcının beklentilerinin bu anlamlarda karşılan-
ması gerekmektedir. Mekân söz konusu olduğunda, salt 
teknik hesapları yeterli gelmez. İnsan ve mekân ilişkisini 
temel alan bir yaklaşımla, çevrenin de deniz olduğunu 
göz önünde bulundurularak çözüm üretilmelidir. Bir 
yat iç mekânı ele alındığında, sahibinin zevklerine göre 
özelleştirilmiş tasarımın açık örneğini sunar; kullanıcısı-
nın ayrıcalıklı alanlarını içeren, genel aktivite ve eğlence 
için adanmış mekânların olduğu yüzer bir seyahat evi-
dir. Dolayısıyla, buradaki memnuniyet kullanıcının yat 
üzerindeki yaşantısına ilişkin yalnızca fiziksel değil, aynı 
zamanda psikolojik beklentileri de içerir.’’

TASARIMIN PSİKOLOJİK DETAYLARI GÖZ 
ÖNÜNDE TUTULMALIDIR

‘’Yat sahibinin en önemli beklentileri, stresten, kaostan 
ve günlük hayatın karmaşasından kaçmaktır, bu bağ-
lamda, doğaya uyumlu strüktürler elde etmek amacıy-
la yapılabilen müdahalelerin dışında, iç mekânlardaki 

“The success of Yacht Interior Design starts with the 
decisions made in the early stages of the Yacht Design 
process (Figure 1). The concept of spatial satisfaction in 
yachts can be explained together with the physical and 
psychological dimensions of the spatial expectations 
of the users. In a successful interior design, the user’s 
expectations must be met in these meanings. When it 
comes to space, technical calculations alone are not 
enough. With an approach based on the relationship 
between human and space, a solution should be 
produced considering that the environment is also the 
sea. Considering the interior of a yacht, it presents a clear 
example of design customized to the owner’s tastes; It is 
a floating travel home that includes privileged areas of 
the user and dedicated venues for general activity and 
entertainment. Thus, satisfaction here includes not only 
physical but also psychological expectations regarding 
the user’s life on the yacht.”
 
THE PSYCHOLOGICAL DETAILS OF THE DESIGN 
SHOULD BE KEPT IN FRONT OF THE YACHT 

“The most important expectations of the yacht owner 
are to escape from the stress, chaos and the chaos of 
daily life.

Interior design in yachts requires certain sensitivities 
to be considered both at the level of the plan and at 
the point of reviving this plan, in other words, to keep it 
alive. For example, functional distribution, crew and user 
areas, service areas, entry-exit and circulation areas, 
emergency escape points, control area and motor 
relation locations correctly in the plan and determining 
the indoor-outdoor activities correctly in the plan. In 
addition, the relations between the crew, captain, user, 
guest and even the guest-user should be examined in 
particular in the yacht space; Considering psychological 
factors such as privacy and individual distances at this 
stage increases satisfaction with the design.”
 
 
DECORATION SHOULD BE DETERMINED 
ACCORDING TO THE NEED OF BOAT

“In yachts that are generally symmetrically structured 
with the principle of balance in the plan, createspatial 

İnanç Işıl Yıldırım

stres faktörlerinin en aza indirgenmesi tasarımcılar için 
yat iç mekân tasarımında öncelik taşır.

Yatlarda iç mekân tasarımı hem plan düzeyinde hem 
de bu planın ayağa kaldırılması bir başka deyişle ya-
şatılması noktasında belli hassasiyetlerin göz önünde 
buldurulmasını gerektirir. Örneğin, işlevsel dağılım, mü-
rettebat ve kullanıcı alanları, servis alanları, giriş-çıkış 
ve sirkülasyon alanları, acil kaçış noktaları, kumanda 
mahalli ve motor ilişkisinin yerlerini planda doğru şekil-
de yerleştirmek ve açık-kapalı alan aktivitelerini plan-
da doğru belirlemek gibi.. Bunun yanı sıra, mürettebat, 
kaptan, kullanıcı, misafir ve hatta misafir-kullanıcı ara-
sındaki ilişkilerin yat mekânında özellikle irdelenmesi; 
mahremiyet, bireysel mesafeler gibi psikolojik faktörle-
rin de bu aşamada göz önüne alınması tasarıma dair 
memnuniyeti artırır.’’

DEKORASYON TEKNE İHTİYACINA GÖRE 
BELİRLENMELİ

‘’Planda, denge prensibiyle genelde simetrik yapılan-
maya gidilmiş olan yatlarda, mekânsal farklılık yaratma 
konusunda iç mekân tasarımcısına çok iş düşmektedir. 
Sürekli simetri, mekânda yarattığı tekdüzelik nedeniy-
le kullanıcı memnuniyetini olumsuz yönde etkileyen bir 
faktör halini alabilir. Yatın karakteristiklerinden doğan 
gereksinmelere yanıt veren mekânlar oluşturulması 
amacı ile kalite ve tatmin kavramları temel alınarak, 
genel anlamda mekânlar üzerindeki memnuniyet ta-
nımlarının ışığında gelişir. 

Yüzer mimari birer yapı olan yatlar, karasal mima-
ri mekânlardan farklı mekânsal karakterlere sahip ol-
dukları gibi, mekân memnuniyeti konusunda da farklı 
faktörlerin etkisi altındadır. Yatlarda İç Mekân Tasarımı 
ve Algısı adlı kitabımda bu faktörler üzerinde detaylıca 
durulmuştur.’’ 

İÇ VE DIŞ TASARIM BİRBİRİYLE 
UYUMLU OLMALI

“Yatlarda iç ve dış mekân arasındaki rastlan-
tısal geçişler ve radikal kopuşlar sıkça yapılan 
tasarım hatalarıdır. Ana kütlenin konseptiyle 
bütünleşen ve aynı tasarım dilini konuşan iç 
ve dış mekân ilişkisinin kurulması yatın genel 
tasarım kalitesini artıracaktır. Son yıllarda 
özellikle ödül alan yat iç mekân tasarımla-
rında dikkati çeken noktalardan biri de iç ve 
dış arasındaki sürekliliktir. Yatlar günümüzde 
birçok kurumun ya da bireyin imaj çalışma-

difference interior designers have a lot of work toa. 
Continuous symmetry can become a factor that 
negatively affects user satisfaction due to the uniformity 
it creates in the space. It develops in the light of the 
satisfaction definitions on the spaces in general, based 
on the concepts of quality and satisfaction with the aim 
of creating spaces that respond to the needs arising 
from the characteristics of the yacht.

floating architectural Yachts, which arestructures, 
have different spatial characteristics from terrestrial 
architectural spaces, as well as under the influence of 
different factors in terms of spatial satisfaction. These 
factors are discussed in detail in my book titled Interior 
Design and Perception in Yachts.”

INTERIOR AND EXTERIOR DESIGN MUST BE 
COMPATIBLE WITH EACH OTHER

“Random transitions and radical breaks between 
interior and exterior spaces in yachts are common 
design mistakes. Establishing an interior and exterior 
space that integrates with the concept of the main 
mass and speaks the same design language will 
increase the overall design quality of the yacht. One of 
the striking points in interior design of yachts, which has 
been awarded in recent years, is the continuity between 
interior and exterior. Yachts are nowadays used as a 
reflective factor in the image works of many institutions 
or individuals. Investors trying to build the tallest 
building in the past are now competing to own the 
longest yacht. This gives yachts more meaning than just 
being a marine vehicle. Creating environments that do 
not reflect the status indicators to the interior, without 
analyzing their changing meanings, without knowing 
the new definitions of luxury, and giving the feeling of 
mass production against so much cost and time is one 
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larında yansıtıcı bir etken olarak kullanılmaktadır. Eski-
den en yüksek binayı inşa etmeye çalışan yatırımcılar 
artık en uzun yatın sahibi olmak için yarışmaktadırlar. 
Bu da yatlara sadece birer deniz aracı olmalarının öte-
sinde anlamlar yüklemektedir. Onların değişen anlam-
larını analiz etmeden, lüksün yeni tanımlarını bilmeden, 
statü göstergelerini iç mekâna yansıtmayan, bunca 
maliyete ve zamana karşı seri üretim hissi veren ortam-
lar yaratmak da yat iç mekân tasarımında düşülebilen 
hatalardandır.”

YÜZER MİMARİ ÇOK FARKLIDIR 

“Bunun dışında yat iç mekânlarında en sık yapılan ha-
talar, denizin insana ve mekâna etkilerinin göz ardı edil-
mesidir. Oysa Yüzer mimari birer yapı olan yatlar, ka-
rasal mimari mekânlardan farklı mekânsal karakterlere 
sahiptirler. 

Yat mekânlarındaki insan faktörü ve tasarım standart-
larındaki eksiklikler ve hatalar, güverte üzerinde hata 
oranını artırdığı gibi kullanıcıları fiziksel ve psikolojik ola-
rak da etkiler.Yat tasarım sürecine bakıldığında, hem bir 
taşıt hem de bir konut tasarımına ilişkin belli özellikler 
taşıdığı görülür.”

RENK SEÇİMİ ÖNEMLİDİR AMA TEK BAŞINA 
YETMEZ 

“Mekânların algılanmasında renk en önemli unsur-
lardan biridir. Ancak, renk hiçbir zaman mekâna tek 
başına katılmaz. En başta renk ve aydınlatma etkileşi-
minden, daha sonra da o rengi taşıyan yüzeyin malze-
mesinden söz etmek gerekir. Çünkü farklı dokulardaki 
renklerin mekana etkileri farklı olacaktır. Hatta renk, 
doku, malzeme, ışık, ses, koku gibi uyarıcılar yolu ile 
meydana gelen mekânsal algı sürecinde duyuların bir-
çoğu birlikte çalışabilir. Renk seçimleri bir mekândaki 
aydınlatma kalitesini de olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyebilir.

İnsan yaşamının birçok aşamasında zemin, tavan ve 
duvarlara sahip olan hacimsel boyutlar 
kişi için bir mekânı ifade eder. Deniz-
deki algı, zihinsel durum ve yargılar da 
hacimsel boyut deneyiminden etkilenir. 
Nesnelere ait uzaklıklar, renkler ve ay-
dınlanma değerleri ile gözlemcinin de-
ğişken pozisyonu ve hareketleri gözetil-
meksizin; nesnenin mekânsal konumu, 
yönelimi ve boyutu daha önceden ger-
çekte deneyimlenip kodlanan bilgisiyle 
algılanır.”

of the mistakes that can be deduced in yacht interior 
design. “

FLOATING ARCHITECTURE IS VERY DIFFERENT

“Other than that, the most common mistakes in yacht 
interiors are ignoring the effects of the sea on people 
and space. However floating architectural , yachts, 
which arestructures, have different spatial characters 
than terrestrial architectural spaces.
Human factors and deficiencies and errors in design 
standards in yacht spaces increase the error rate on 
the deck as well as affect the users physically and 
psychologically. When we look at the yacht design 
process, it is seen that it has certain features related to 
both a vehicle and a residential design. “

COLOR CHOICE IS IMPORTANT, BUT IS NOT 
ENOUGH ON ONE

“Color is one of the most important elements in the 
perception of spaces. However, color never joins the 
space alone. First of all, it is necessary to talk about the 
interaction of color and lighting and then the material 
of the surface that carries that color. Because the 
effects of colors in different textures on the space will be 
different. In fact, many of the senses can work together 
in the spatial perception process that occurs through 
stimuli such as color, texture, material, light, sound and 
smell. Color choices can affect the lighting quality in a 
space positively or negatively.

Volumetric dimensions that have floors, ceilings and 
walls in many stages of human life express a space 
for a person. Perception, mental state and judgments 
in the sea are also affected by the experience of 
volumetric dimension. Regardless of the distances, 
colors and illumination values of the objects and the 
variable position and movements of the observer; the 
spatial location, orientation and size of the object are 
perceived by the knowledge previously experienced and 
coded in reality.
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Seher Becel’in Özel Tasarım Yat Lavaboları Beğeni Topluyor
Seher Becel’s Specially Designed Yacht Washbasins 

Get Acclaimed

Uzun yıllardır seramik ile mükemmel tasarımlar ortaya 
koyan Seher Becel, yatlar için özel lavabo tasarımları 
da yapıyor. Becel’in lavabo tasarımları yat sahiplerini 
büyülüyor.

Yat denilince aklımıza birbirinden güzel lüks deniz taşıtları 
geliyor. Yatlara sahip olmak harika bir deneyimken bir de on-
ları dekore etmek yat sahiplerinin içinde güzel heyecanları te-
tikliyor. Yatlar ev dekorasyonundan biraz daha özen ve titizlik 
istiyor. Kısıtlı mekânları özelleştirmek ve en üst verimi almak 
için doğru seçimler yapmak bu konuda önemli bir noktayı 
oluşturuyor.

Yat dekorasyonunda birçok farklı parçayı bir araya getirmek 
ve bu parçaların nihai uyumu sağlaması konforun seviyesini 
belirliyor. Yat sahipleri, yatına en özel parçalar ile donatmak 
isterken, kişiye özel yapılan dekorasyon her zaman ilk seçe-
nekleri oluyor. Bu arayışa köprü olan Seher Becel, seramik ile 
yaptığı yat lavaboları ile yat sahiplerine özgün lavabo model-
leri sunuyor. Uzun yıllardır seramik ile iç içe olan Becel, ken-
dine ait atölyesi ve özel tasarımlarıyla bir kez daha seramik 
sanatına hayranlık uyandırıyor. Seramik ile harika tasarımlar 
ortaya koyan Becel, yaptığı yat lavaboları ile büyülüyor.

Seramik ile nasıl tanıştınız?
Seramik ile 1996 yılında üniversitede seçtiğim seramik bö-

Seher Becel, which has produced excellent designs 
with ceramics for many years, also designs special 
washbasins for yachts. Becel’s sink designs fascinate 
yacht owners.

When we say yacht, we think of luxurious watercraft, each 
more beautiful than the other. While owning yachts is a 
great experience, decorating them also triggers excitement 
among yacht owners. Yachts require a little more care and 
attention from home decoration. Making the right choices 
in order to customize the limited spaces and get the highest 
efficiency is an important point in this regard.

Combining many different parts in yacht decoration and the 
final harmony of these pieces determines the level of comfort. 
While yacht owners want to equip their yachts with the 
most special pieces, personalized decoration is always their 
first choice. Being a bridge to this quest, Seher Becel offers 
yacht washbasins made with ceramic to offer yacht owners 
unique washbasin models. Becel, who has been intertwined 
with ceramics for many years, once again admires ceramic 
art with her own workshop and special designs. Becel, who 
creates wonderful designs with ceramics, fascinates with the 
yacht sinks he makes.
 
Could you please introduce yourself?
I was born in Istanbul. I got my associate degree from 1996-
1998 and my license from Çukurova University in 2000-2004. 
After graduating from the Faculty of Fine Arts, Department 
of Ceramics in 2004, I made artistic designs in different 
ceramic workshops. I have worked with art galleries for a long 
time. In 2015, I established my own art gallery and ceramic 
workshop in Bakırköy, Istanbul. I work with 150 artists. I hold 
exhibitions for artists at Seher Becel Art Gallery. I attend 
art fairs as well as yachting and yacht equipment fairs. I 
realize my artistic and industrial (Washbasins) designs in my 
ceramic workshop located in my gallery.

How did you meet with ceramics?
I got acquainted with ceramics in 1996 thanks to the ceramics 
department I chose at the University. Since then, many of 
my artistic and industrial designs, including my education, 
have entered the collections and homes of good collectors. 
Ceramic art is my life.

What are the construction differences between yacht 
sinks and normal household sinks?
The most obvious difference between yacht washbasins 
and regular household sinks is their weight. While heavy and 

lümü sayesinde tanıştım. O tarihten bu güne kadar eğitim 
sürecim de dâhil hem sanatsal hem endüstriyel birçok tasa-
rımım iyi koleksiyonerlerin koleksiyonlarına ve evlerine girdi. 
Seramik sanatı benim hayatım.

Yat lavaboları ile normal ev lavaboları arasındaki yapım 
farkları nelerdir?
Yat lavaboları ile normal ev lavaboları arasındaki en bariz 
fark ağırlıkları. Evler, butik oteller, restoranlar için ağır ve kalın 
cidarlı lavabolar tercih edilirken, yatlarda durum tam tersi. 
Daha küçük ve hafif ağırlıkta modeller tercih ediliyor.

Lavaboları şekillendirme ve boyama sürecini bizimle 
paylaşır mısınız?
Lavaboların formlarını ve renklerini uygulanacağı yatın doku-
suna, banyosundaki konulacağı yüzeyin ebatlarına, rengine, 
o yatın sahibinin hobilerine varana kadar her anekdot göz 
önünde bulundurarak tasarlıyorum. Çamurunu dayanıklılığı 
en yüksek çamuru seçerek işe başlamak en doğrusu. Ayrıca 
çamurun rengi de üzerine uygulanacak dekor ve sır tabaka-
sının rengini öne çıkaracak tonlarda olması gerekir. İstenilen 
şekli kusursuz bir biçimde vermek sancılı sürecin ilk basama-
ğı. Çünkü kalıp kullanmadan elle şekillendirdiğim lavaboyu 
oda nemine gelene kadar kontrollü bir biçimde kurutmak 
gerekiyor. Hızlı kurutma lavabonun çatlamasına neden olur. 
Çamur istenilen kuruluğa eriştikten sonra sıra çamurun sera-
miğe dönüştüğü ilk sihirli an olan ilk fırınlama işlemine gelir. 
Bu işlem sonunda çamur seramiğe dönüşür. Yüzey ıslandı-
ğında artık toprak çamura dönüşmez. İlk pişirimden sonra 
sırada renklendirme ve sırlama işlemi vardır. Yine elle boya-
nan, dekore edilen lavabo yine elle sırlandıktan sonra lavabo 
tekrar pişirilir. Bu pişirim sayesinde sır tabakası seramik bün-
yeyi tamamıyla kaplar ve su yalıtımı sağlar. Lavabo montaja 
hazırdır.

İstenilen her çeşit, renk ve ölçü-
de lavabo yapılabilir mi?
El yapımı seramik lavabo sadece 
bizim hayal gücümüz ile sınırlı. Yani 
sınırsız. İstenilen her renkte, her 
dokuda, her formda ve her ölçüde 
lavabo yapılabilir.

Fabrikasyon lavabolar ile el ya-
pımı lavabolar arasındaki fark 
nedir?
Fabrikasyon lavabolar kalıp ile şe-
killendirilir. Aynı lavabodan yüzler-
ce hatta binlerce üretilebilir. En-
düstriyel lavabolar çift cidarlıdır. 
Bu nedenle iki cidar yani et kalınlığı 
arasında boşluk bulunur. Bu boşluk 
kullanım risklerini doğurur. Yani la-
vabonun içine düşen fön makinası 
lavaboyu kırabilir. El yapımı özel 
tasarım lavabolarda tek cidar var-
dır ve endüstriyel lavaboların çift 

thick-walled sinks are preferred for houses, boutique hotels 
and restaurants, it is the opposite for yachts. Smaller and 
lighter weight models are preferred.

Could you share with us the process of shaping and 
painting sinks?
I design the forms and colors of the sinks by considering 
every anecdote, from the texture of the yacht on which it 
will be applied, the size and color of the surface on which it 
will be placed, and the hobbies of that yacht owner. It is best 
to start by choosing the mud with the highest durability. In 
addition, the color of the mud should be in a tone that will 
highlight the color of the decor and glaze layer to be applied 
on it. Giving the desired shape perfectly is the first step of 
the painful process. Because the sink, which I shaped by 
hand without using molds, needs to be dried in a controlled 
manner until it reaches room humidity. Fast drying will 
cause the sink to crack. After the mud reaches the desired 
dryness, it comes to the first firing process, which is the 
first magic moment when the mud turns into ceramic. At 
the end of this process, the mud turns into ceramic. When 
the surface is wet, the soil no longer turns into mud. After 
the first firing, there is a coloring and glazing process. The 
sink, which is also hand painted and decorated, is glazed by 
hand, and the sink is cooked again. Thanks to this firing, the 
glaze layer completely covers the ceramic body and provides 
waterproofing. The sink is ready for installation.

Can any desired type, color and size sink be made?
The handmade ceramic sink is only limited by our imagination. 
So unlimited. Washbasins can be made in any color, texture, 
shape and size.
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cidarı kalınlığındadır. Buda kullanımda lavaboya dayanıklılık 
sağlar. Mekâna uygun tasarlandığı için tektir, eşsizdir.

İlham kaynağınız nedir?
İlham kaynağım tabiat ana. Dünyada var olan dokular, renk-
ler, okyanuslar, gökyüzü ve içlerinde barındırdıkları binlerce 
canlı benim için bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine gibi.

Kırılma veya çatlamalara karşı bir sigorta mevcut mu-
dur?
Mekâna uygun tasarlanan ve sadece bir adet üretilen lava-
bonun demirbaş olarak montajının yapılması ile Kırılma ve 
çatlamalar ancak çok büyük darbelerle olur. Üretimden kırık 
ya da çatlak çıkan hiçbir ürün montaja verilmez. Montajdan 
sonra oluşacak üretime bağlı olmayan sorunların garantör-
lüğünü yapmıyorum.

2021 yılında nasıl bir lavabo trendi ile karşılaşacağız?
2021 de üretilecek olan yatların renk ve dokularına paralel 
ve uygulanacağı alana uyumlu lavabolar çıkacak karşımıza. 
Bunu değiştirebilecek tek unsur marjinal fikirleri olan bir iç 
mimar ya da tekne sahibi ile beyin fırtınası yapıyorsam öz-
gürüm demektir. Fikirlerimizi karşılıklı sunarız. En çok tutulan 
fikir uygulanır. Aslında farklı fikirler belki yeni akımlara yelken 
açar.

Yatlar için hazırladığınız başka ürünler de bulunuyor 
mu?
Yatlar kadar değerli özel üretimlerin içine değerlerine değer 
katacak ürünlerim mevcut. Orijinal sanat eserleri (Resim, 
heykel, seramik), Kahvaltı takımları, yemek takımları uygu-
lamalarım arasında. Tek bir yat için özel üretim Lavabonun 
yanında, yine o yat için sofra seramikleri ve orijinal eserler 
harika bir enstantene oluşturur.

Sahip olduğunuz koleksiyonlar var mı?
Aynı zamanda sanat galerisi sahibi olarak orijinal sanat eseri 
koleksiyonu yapıyorum.

Gelecekte sizi farklı koleksiyonlar tasarlarken görebilir 
miyiz?
Tabii ki durağanlık bana göre değil. Zaman ve mekân neyi 
gösterirse tasarım o yönde gelişir. Seramik yeri geldiğinde 
heykel olarak yaşam alanlarımıza girerken, yeri gelir bir la-
vabo yada duvar kabartması olarak hayatımıza girebilir. Se-
ramik sıcak bir malzeme. Bir ruha, farklı bir anlatıma sahip. 
Sınırsız ve eşsiz. Koleksiyonumu sanatsal seramiklerimde ya-
pıyorum. Sergilemek, insanların beğenilerine sunmakta san-
cılı sürecin bir ödülü gibi.

What is the difference between fabricated sinks and 
handmade sinks?
Fabricated sinks are shaped with molds. Hundreds or even 
thousands can be produced from the same sink. Industrial 
sinks are double walled. For this reason, there is a gap 
between the two walls, ie wall thickness. This gap creates 
usage risks. In other words, the blow dryer falling into the sink 
can break the sink. Handmade specially designed washbasins 
have a single wall and industrial sinks have double walls. This 
provides durability to the sink in use. It is unique because it is 
designed according to the space.

What is your inspiration?
My inspiration is mother nature. The textures, colors, oceans, 
sky and the thousands of creatures that exist in the world are 
like an endless treasure for me.

Is there insurance against breakage or cracking?
With the installation of the sink, which is designed in 
accordance with the space and produced only one, as a 
fixture, fractures and cracks occur only with very big blows. 
Any product that is broken or cracked from production is not 
given for assembly. I do not guarantee the non-production 
related problems that will occur after the assembly.

What kind of sink trend will we encounter in 2021?
We will see washbasins parallel to the colors and textures 
of the yachts to be produced in 2021 and in harmony with 
the area of application. The only thing that can change 
this is if I’m brainstorming with an interior designer or boat 
owner who has marginal ideas, I’m free. We present our ideas 
mutually. The most popular idea is applied. In fact, different 
ideas may set sail for new trends.

Are there any other products you have prepared for 
yachts?
I have products that add value to special productions as 
valuable as yachts. Original works of art (painting, sculpture, 
ceramic), breakfast sets and dinner sets are among my 
applications. Beside the sink specially produced for a single 
yacht, table ceramics and original artifacts for that yacht 
create a wonderful snapshot.

Do you have any collections you have?
I also collect original artworks as an art gallery owner.

Can we see you design different collections in the future?
Of course, stagnation is not for me. Whatever time and 
space show, design develops in that direction. While ceramics 
enter our living spaces as sculptures when necessary, they 
can enter our lives as a sink or a wall relief. Ceramic is a hot 
material. It has a soul, a different expression. Unlimited and 
unique. I do my collection on my artistic ceramics. Exhibiting 
is like a reward for the painful process of presenting it to 
people’s taste.

Özel Sipariş El Yapımı Yat Lavaboları

Bu lavabolar 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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LEASING TEKNE SEVDALILARI İÇİN 
MÜKEMMEL FIRSATLAR SUNUYOR

Leasing Boat Offers Excellent Opportunities For Favorites

COVID-19 LEASING SEKTÖRÜNÜ ZORLADI 

Dünyanın küresel bir virüsle uğraştığı bu zamanlar 
bütün sektörler sekmeye uğradı. İnşaat, turizm 
sektöründe ciddi daralmalar yaşanırken leasing 
sektörünün 2020 umutları da pandemi nedeniyle 
söndü. Geçtiğimiz sene Mart ayında başlayan ve tüm 
dünyayı etki altına alan COVID-19, küresel bir salgın 
olarak tarihte yerini aldı. 2020 yılına büyük umutlarla 
başlayan leasing sektörü, Mart ayının ortasına kadar 
güzel ivmeler yakaladı. Mart ayından sonra kendini 
gösteren virüs, leasing sektörünü olumsuz yönde 
etkiledi.

Uzun bir anlaşma dönemine yayılan leasing 
sektöründe beklentilerin virüs nedeniyle sekteye 
uğraması yeni kararlar almasına da yol açtı. Sektörde 
yer alan firmalar artık leasing hizmetinin daha esnek 
ve daha hızlı olması gerektiğini düşünüyor. Uzun 
dönemli sektör planları yerine, gözler daha kısa vadeli 
hedef ve planlara döndürüldü. Leasing sektöründe 
değişen tek şey beklentiler değil, çalışma sistemi de 
oldu. Virüsten mütevellit evden çalışma sistemine 
dönen sektör, teknolojiden yararlanarak bütün 
işlemleri dijital ortamda halletmeye başladı. Leasing 
sektör çalışanları arasında kurulan dijital iletişim 
ortamı sayesinde verilen hizmetlerde herhangi bir 
aksaklık yaşanmadı.

COVID-19 CHALLENGES THE LEASING 
INDUSTRY 

Attabled this time, when the world was dealing with 
a global virus, all sectors were. While there were 
serious contractions in the construction and tourism 
sector, the 2020 hopes of the leasing sector were 
also extinguished due to the pandemic. COVID-19, 
which started in March last year and affected the 
whole world, has taken its place in history as a global 
epidemic. The leasing sector, which started 2020 
with great hopes, gained good momentum until 
the middle of March. The virus, which manifested 
itself after March, negatively affected the leasing 
industry.

Expectations in the leasing sector, which spread 
over a long agreement period, were interrupted by 
the virus, which led to new decisions. Companies in 
the sector now think that leasing service should be 
more flexible and faster. Instead of long-term sector 
plans, eyes turned to shorter-term goals and plans. 
The only thing that changed in the leasing sector 
was not only expectations but also the working 
system. The industry, which turned into a virus-
induced home-to-work system, started to handle 
all transactions in digital environment by taking 
advantage of technology. Thanks to the digital 

The leasing method offers good conditions 
for those who want to own a yacht but 
cannot afford the required amount of 
money. Thanks to the payment plan and 
flexible terms more advantageous than 
bank loans, boat leasing brings yacht lovers’ 
dreams to life.

People who dream of luxury and glamorous yachts 
turn to leasing companies to realize their dreams. 
With their flexible terms and customer-friendly 
policies, leasing companies made many people own 
boats. Leasing method, which is more advantageous 
than bank loans, is the new favorite of yacht lovers. 
The difficulties experienced in the economy during 
the pandemic process did not affect the yacht 
industry, and the yacht industry entered 2021 with 
great hopes, closing a successful year.

Yat sahibi olmak isteyen fakat gereken para 
miktarını karşılayamayan kişiler için leasing 
yöntemi güzel şartlar sunuyor. Banka 
kredilerinden daha avantajlı ödeme planı ve 
esnek şartları sayesinde tekne leasingi, yat 
severlerin hayallerine hayata geçiriyor.

Lüks ve birbirinden göz alıcı yatların hayalini kuran 
kişiler bu hayallerini gerçekleştirmek için leasing 
firmalarına yöneliyor. Esnek şartları ve müşteri 
dostu politikalarıyla leasing firmaları birçok kişiyi 
tekne sahibi yaptı. Banka kredilerine nazaran daha 
avantajlı olan leasing yöntemi, yat severlerin yeni 
gözdesi. Pandemi süreciyle ekonomide yaşanan 
zorluklar yat sektörünü etkilemediği gibi yat sektörü 
başarılı bir seneyi kapatarak, 2021 yılına büyük 
umutlarla girdi.

LEASING
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Dünyada bir hayli yaygın bir sektör olan 
leasing, Türkiye’de de her sene gelişiyor ve yerini 
sağlamlaştırıyor. 2020’de daralmaya giden bir sektör 
olarak bilinse de leasing, Türkiye’nin temel ekonomik 
taşı olmak adına güzel gelişmeler gösteriyor. Leasing 
sektöründe yer alan firmalar, leasing satışının artması 
için birçok kolaylık sağlıyor; uzun vadelere yayılan 
taksitler, düşük faiz oranları ve büyük miktarda kredi 
meblağları gibi.

TEKNE VE YAT ALMANIN EN VERİMLİ YOLU 
LEASINGTEN GEÇİYOR 

Yat sahibi olmak isteyen adaylar çeşitli yolları 
araştırıyor ve kendilerini hayallerine kavuşturacak 
seçenekler arasından en hızlısını bulmaya çalışıyor. 
Bankalardan alınabilecek çeşitli krediler, ilk akla gelen 
seçenek olsa da kredi almak şartları herkes için uygun 

communication environment established between 
leasing sector employees, there were no disruptions 
in the services provided.

Leasing sector, which is quite common in the world, 
it is developing every year in Turkey and replaced by 
consolidating. In 2020, leasing may be known as a 
leading industry contraction, to move on behalf of 
Turkey’s economic fundamentals are showing good 
progress. Companies in the leasing sector provide 
many facilities for increasing leasing sales; such as 
long-term installments, low interest rates and large 
loan amounts.

THE MOST EFFICIENT WAY TO BUY A BOAT 
AND YACHT IS THROUGH LEASING

Candidates who want to own a yacht search various 
ways and try to find the fastest option among the 
options that will make them dream. Although the 
various loans that can be obtained from banks are 
the first option that comes to mind, the conditions 
for obtaining a loan are not suitable for everyone. 
Candidates, who had to turn their route elsewhere, 
take their breath away from leasing companies.

Leasing briefly; It can be defined as a loan service 
received from a leasing company to become a 
property. Leasing sector and the advantages they 
offer as a market economy, strengthened capital 
every year in Turkey makes a great contribution. The 
large-scale loans it offers to candidates, monthly 
payment possibilities and wide-ranging conditions 
that try to include everyone excite all candidates.
 
If you own a firm, you can take advantage of the good 
advantages offered by leasing. Leasing companies 
that loan the amount you cannot get from a bank 
hold property ownership until all the debt is paid. 
When the monthly payments to be determined as 
partners by the leasing company and the yacht 
owner are over, the property ownership leaves the 
company and passes to the opposite side. So; We 
can call it a temporary leasing process for leasing.

Money alone is not enough to own a yacht, of course. 
This requires many operational processes. While a 
person who receives a loan has to carry out all the 
official processes on his own, candidates who apply 
to a leasing company in this regard overcome these 

olmuyor. Rotasını başka 
yere çevirmek zorunda 
kalan adaylar, soluğu 
leasing firmalarında 
alıyor. 

Leasing kısaca; mülk 
olmak için bir leasing 
firmasından alınan 
kredi hizmeti olarak 
tanımlanabilir. Leasing 
sektörü sunduğu avantajlar ile Türkiye’de her sene 
güçlenen bir pazar sermayesi olarak ekonomiye 
büyük katkılar sağlıyor. Adaylara sunduğu büyük 
çaplı krediler, aylık ödeme imkânları ve herkesi 
dâhil etmeye çalışan geniş şartları tüm adayları 
heyecanlandırıyor. 

Bir firmaya sahipseniz, leasingin sunduğu güzel 
avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bir bankadan 
alamayacağınız miktarı kredi olarak veren leasing 
firmaları, borcun tamamı kapanana kadar mülk 
sahipliğini elinde tutuyor. Leasing firması ve yat 
sahibi tarafından ortak olarak belirlenecek aylık 
ödemeler bitince mülk sahipliği firmadan çıkıp, karşı 
tarafa geçiyor. Yani; leasing için geçici kiralama 
süreci diyebiliriz.

Bir yat sahibi olmak için para tek başına yeterli 
değil, elbette. Bunun için birçok operasyonel süreç 
gerekiyor. Kredi alan bir kişi, bütün resmi süreçleri 
kendi başına yürütmek zorundayken, bu konuda bir 
leasing firmasına başvuran adaylar, bu süreçleri daha 
hızlı atlatıyor. Leasing firmaları, yat sahibi olmanız 
için gereken bütün resmi süreçleri sizin adınıza takip 
ediyor.

Dünya ekonomisinde çeşitli sebeplerden dolayı 
yaşanan düşüşler ve krizler teknelere olan ilgiyi 
azaltmıyor. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik 
zorluklara rağmen yat sektörü güzel başarılar 
göstererek yoluna devam ediyor. Hatta tekne ve yat 
sektörünün, yoğun bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz. 
Bu dönemlerde karadan uzaklaşmak isteyen kişiler, 
ilk çözüm olarak deniz yaşamına yöneldi. Bu denize 
dönüş, tekne ve yat sektörünü hareketlendirdi ve 
sektör yılı oldukça başarılı rakamlar ile kapattı.

processes faster. Leasing companies follow all the 
official processes required to own a yacht on your 
behalf.

The declines and crises experienced in the world 
economy due to various reasons do not reduce the 
interest in boats. Despite the economic difficulties 
experienced during the pandemic process, the yacht 
sector continues on its way with good success. We 
can even say that the boat and yacht industry has 
had a busy year. People who wanted to get away 
from the land during this period turned to marine life 
as the first solution. This return to sea has energized 
the boat and yacht sector and the sector closed the 
year with very successful figures.
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Tekne Almak İsteyen Herkes 
Leasing Seçeneklerine Yöneliyor

Everyone Who Wants To Buy A Boat Is Total
 To Leasing Options

Tekne sahibi olmak isteyen herkes, en kısa 
yoldan tekne alabilmek için yollar araştırırken, 
en iyi seçenekleri leasing firmalarında buluyor. 
Tekneleri leasing ile almanın birçok avantajı 
mevcut.

Tekneler hem ev hem de lüksün en güzel çağrışımlarını 
oluşturuyor. Denizde yüzerken veya bir gezinti sırasında 
herkes yanından geçen yatlara dönüp bakmıştır. Ha-
yatında herkes bir defa da olsa “keşke yat alsam” diye 
düşünse de bu hayaline kavuşan insan sayısının, hayal 
kuran kadar çok olmadığı bilinen bir gerçek.

Durum böyle olunca yat almak isteyenler, işini kolay-
laştıracak farklı seçeneklere yöneliyor. Banka kredisi her 
zaman için akla gelen ilk seçenek olsa da her zaman 
ihtiyacı tam karşılamıyor. Yatlar oldukça lüks ve pahalı 
yatırım araçları olduğundan yüksek meblağları göz önü-
ne almak gerekiyor fakat bankalardan bu miktarlarda 
kredi almak biraz güç. Kredi sağlansa bile kişinin haya-
lindeki yatın maliyetini karşılayamıyor. Bu şekilde yat sa-
hibi adayları biraz güçlüklerle karşılaşıyor.

Yat sahibi adayları tam umutsuzluğa kapılacakken elle-
rinden tutan ise leasing fırsatı oluyor. Son zamanlarda 
oldukça popüler bir hale gelen leasing ile yat sahibi olma 
fikri cazip fırsatlar barındırıyor.

Leasing firmaları tarafından verilen krediler ile yat sahibi 
olmak çok daha kolay bir seçenek. Bu sayede, leasing 
firmasından gerekli krediyi temin ediyor ve aylık taksit-
lerle borcunuzu ödeyebiliyorsunuz. 

Leasing sektöründe öne çıkan İş Bankasına bağlı İş Le-
asing, çeşitli konularda mülk edinmek isteyen herkesi 
ağırlıyor. Leasing sektörüne yıllardır hizmet sunan ve 
binlerce kişiyi yat sahibi yapmış İş Leasing firmasının Ge-
nel Müdür Yardımcısı Hasan Ketenci cevaplarıyla aklında 
planları olan birçok kişiye yön verecek. 

Anyone who wants to own a boat is looking 
for ways to buy a boat in the shortest way, 
while leasing companies have the best options. 
There are many advantages to buying boats by 
leasing.

Boats create the most beautiful connotations of both 
home and luxury. While swimming in the sea or during 
a cruise, everyone turned and looked at the passing 
yachts. Although everybody thinks “I wish I could buy a 
yacht” even once in their life, the number of people who 
came up with this dream is clearly a fact that is not as 
many as dreaming.

When this is the case, those who want to buy a yacht 
turn to different options that will make their job easier. 
Although a bank loan is always the first option that 
comes to mind, it does not always meet the exact need. 
As yachts are very luxurious and expensive investment 
tools, high amounts should be taken into account, but 

İş Leasing Tekne Almak İsteyen Herkesin 
Hayalini Gerçekleştiriyor

İş Leasing, tekne sahibi olmak isteyen herkesin ha-
yalini gerçekleştiriyor. Leasing detaylarından bah-
seden İş Leasing firmasının Genel Müdür Yardımcısı 
Hasan Ketenci, bilinmeyenleri aktardı.

LEASING İÇİN ŞİRKET OLMAK GEREKİYOR

“Leasing yoluyla tekne almak için; öncelikle işlemin KDV 
mükellefi bir firma üzerinden yapılması gerekmekte-
dir. Bu tanıma giren şahıs şirketleri de leasing yapabilir. 
Kredi çalışması için gerekli tüm mali evrakların detaylı 
ve eksiksiz olarak temin edilmesi ve planlanan tekne ile 
proforma faturanın tarafımıza iletiliyor olması  gereki-
yor. Bu bilgiler ve mali evraklar temin edilip , kredi tah-
sis çalışması başlatılıyor. Kredibilite anlamında sorunu 
olmayan müşteriler avantajlı koşullar sunularak ,satın 
alım süreçleri başlatılıyor.  Ayrıca teknenin de finansma-
na engel bir durumunun olmaması gerekiyor. (üzerinde 
rehin bulunmaması, talep edilen evrakların norm ve ko-
şullara uygunluğu vb.)” 

LEASINGIN ÇOK ÇEŞİTLİ AVANTAJLARI 
BULUNUYOR 

“Müşterilerimiz adına, tüm operasyonel süreçler dene-
yimli ekiplerimizce, uygun maliyetli ve sorunsuz bir şe-

it is a bit difficult to get credit in these amounts from 
banks. Even if the loan is provided, it cannot cover the 
cost of the yacht in one’s dream. In this way, yacht 
owner candidates face some difficulties.

While the yacht owner candidates will be in complete 
despair, it is the leasing opportunity that benefits 
them. The idea of owning a yacht with leasing, which 
has become very popular recently, contains attractive 
opportunities.

Owning a yacht is a much easier option with loans 
given by leasing companies. In this way, you can obtain 
the necessary loan from the leasing company and pay 
your debt in monthly installmentsİş Leasing, which has 
been serving the leasing sector for years and has made 
thousands of yacht owners, Hasan Ketenci, Deputy 
General Manager ofanswers will guide many people 
with plans in mind with his.

YOU NEED TO BE A COMPANY FOR LEASING

“To buy a boat through leasing; First of all, the transaction 
must be made through a VAT payer company. Individual 
companies that fall under this definition can also lease. 
All financial documents required for the loan work must 
be provided in detail and in full and the planned boat 
and the proforma invoice must be delivered to us. This 
information and financial documents are obtained and 
loan allocation work is started. Customers who do not 
have a credibility problem are offered advantageous 
conditions and purchasing processes are initiated. 
In addition, the boat should not have an obstacle to 
financing. (no pledge, compliance of the requested 
documents with norms and conditions, etc.) “
 
LEASING HAS VARIOUS ADVANTAGES       
 
“On behalf of our customers, we complete all 
operational processes by our experienced teams, 
cost-effectively and smoothly. We quickly and reliably 
complete transactions such as our customers’ special 
purchasing contract for Turkish or foreign flagged 
boats, insurance transactions, transit logs, registration 
records. Our customers can easily complete their new 
and / or used marine vehicle investments with long-term, 
fixed interest repayment opportunities. Our customers 
can enjoy the comfort of using financing by realizing 
their boat investments by leasing instead of equity, 
having the opportunity to spread all the expenses of the 
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kilde tamamlıyoruz. Müşterilerimizin Türk veya yabancı 
bayraklı teknelere özel satın alma sözleşmesi, sigorta 
işlemleri, transit log, sicil kaydı gibi işlemleri hızlı ve gü-
venilir şekilde tamamlıyoruz. Müşterilerimiz uzun vadeli, 
sabit faizli geri ödeme imkânlarıyla sıfır ve/veya kullanıl-
mış deniz araçları yatırımlarını kolaylıkla tamamlayabi-
lir. Müşterilerimiz tekne yatırımlarını öz kaynak yerine le-
asingle gerçekleştirerek, nakit varlıklarına dokunmadan, 
sözleşmeye ait tüm masrafları da kira ödeme planına 
yayma imkânına sahip olarak, finansman kullanmanın 
rahatlığını yaşayabilir.”

EK TEMİNAT İSTENMİYOR

“Tahsis koşullarına bağlı olarak kredi destek oranı de-
ğişiklik gösterse de ek teminat genelde gerekmiyor. 
Leasing ile alınan teknelerin mülkiyeti, leasing kanunu 
gereğince, işlemin  sözleşme süresince leasing şirketinde 
kalıyor. Leasing işlemi yapılan tekne de tahsis süreçle-
rimizde bir  teminat olarak değerlendirilebilmektedir.  
Bundan dolayı müşterilerimizden, genellikle ilave bir 
teminat talep etmeden finansman imkânı sağlayabil-
mekteyiz. Fakat müşterilerimizin  finansal görünümüne 
bağlı olarak ek bir teminat talep edilebilir. Bu kapsamda 
da talep ettiğimiz teminat yapısı işlem bazında değişik-
lik göstermektedir.”

KREDİ VE LEASING KARIŞTIRILMAMALI 

“Leasing ile banka kredisinin yat\tekne yatırımında en 
önemli farkı  leasing firmalarının operasyonel ve huku-
ki süreci  müşterilerinin üzerinden alması, deneyimli ve 
tecrübeli ekipleri tarafından, teknenin müşteriye tesli-
matının eksiksiz bir şekilde yapılabilmesidir. Banka kre-
disinde tüm operasyonel ve hukuki satın alma süreçleri 
müşterinin sorumluluğundadır.”

İŞ LEASING’TEN MUHAKKAK 
TEKLİF ALIN 

‘’Biz, İş Leasing olarak, ülkemizin halka 
açık en büyük leasing şirketiyiz. Çok de-
neyimli bir kadromuz var. Müşterilerimi-
zin nakit akışlarına uygun ödeme planları 
sunabilmekteyiz. Tekne/yat yatırımı olan 
firmalarımızın İş Leasing’den mutlaka 
teklif almalarını tavsiye ediyorum.’’

contract to the lease payment plan without touching 
their cash assets.
 
NO ADDITIONAL COVERAGE
 
“Theownership of the boats purchased through leasing 
remains in the leasing company for the duration of 
the contract, in accordance with the leasing law. 
The leased boat can also be used as a guarantee in 
our allocation processes. For this reason, we are able 
to provide financing from our customers, usually 
without requesting an additional guarantee. However, 
additional coverage may be requested depending 
on the financial appearance of our customers. In this 
context, the collateral structure we request varies on 
transaction basis. “
 
CREDIT AND LEASING SHOULD NOT BE MIXED
 
“Although the loan support rate varies depending on the 
allocation conditions, additional collateral is generally 
not required. The most important difference between 
leasing and bank loan in yacht / boat investment is 
that leasing companies take the operational and 
legal process from their customers, and the delivery 
of the boat to the customer is made completely by 
experienced and experienced teams. In the bank loan, 
all operational and legal purchasing processes are the 
responsibility of the customer. “
 
GET A CONSIDERABLE OFFER ON İŞ LEASING
 
As İş Leasing, we are the largest public leasing company 
in our country. We have a very experienced staff. We are 
able to offer payment plans suitable for our customers’ 
cash flows. I recommend that our companies with boat 
/ yacht investments definitely get offers from İş Leasing.

 +902327541346
0533 777 71 19  Kemal Deri

 Altıntaş, Urla Küçük Sanayi 12 D D:5, 35430 Urla/İzmir

2021 Neta Fisher 6.60 Fırsatı Kaçırmayın!
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ENERJİ SİSTEMLERİ HEM DOĞA HEM DE YAT DOSTU
Energy Systems Are Both Nature And Yacht Friendly

Güç ve enerji sistemleri olarak bizi karşılayan yenilebilir 
enerji modelleri doğaya karşı değil, doğa ile uyumlu bir 
şekilde çalışıyor. Bütün bir teknenin ihtiyacını karşılayan 
sistemler, yat sahiplerini de memnun ediyor

Tekne ve deniz büyük bir tutku. Teknelerin her türlü deneyi-
mi keyifli anlar sunsa da tekneler ile ilgilenmek de gerekiyor. 
Teknelerin getirmiş olduğu konforu arttırmanın en güzel 
yollarından biri de hayatımızı kolaylaştıran elektronik alet-
ler. Saç kurutma makinesi, tost makinesi, çay makinesi gibi 
aletler işimizi ne kadar da kolaylaştırıyor değil mi? Hal böyle 
olunca da teknelerde her geçen gün artan bir enerji ihtiyacı 
kendini göstermeye başlıyor. Bunu çok iyi bilen tekne sa-
hipleri ise her geçen gün tekneleri için en uyumlu enerji ve 
güç sistemlerini araştırıyor ve tekneleri için en doğru enerji 
sistemini bulmaya çalışıyor. 

Teknelerin her biri farklı model ve özellikler ile üretiliyor. Bu 
şekilde akıllara gelen ilk soru; her tekne için her sistem uygun 
mu? Enerji ve güç sistemleri başlığı altında yer alan güneş 
solar enerjisi, rüzgâr panelleri, jeneratör ve akü sistemlerini 
yakından incelemek ve teknenize en uygun olanı seçmek 
için biraz araştırma yapmak gerekiyor. Bununla beraber 
güç ve enerji sistemleri teknenize ayrıca konfor getirirken, 
doğal çevre ile uyum halinde olmanızı da sağlıyor. Güneş 
solar enerjisi ve rüzgâr panelleri doğayla uyumlu bir şekilde 
hatta doğa sayesinde elde edilen güç sistemleri olarak yat 
severlere kendini sunuyor. 

Yiğit Akü, sektördeki liderliğini her yıl koruyan bir marka.  
Marin, gemi, yat, tekne ve deniz araçları için özel geliştir-
diği Marin Aküler ile ön planda. Yiğit Akü yetkilileri, tekne-
lerde kullanılan bu özel akülerin detaylarını tekne sahipleri 
ile paylaştı.

Yenilebilir enerji ve güç sistemleri konusunda en doğru ceva-
bı bulmanızı sağlayacak Ünver Enerji yetkilileri, Yılmazoğlu 
Enerji yetkilileri ve Technicall firmasının kurucusu ve elektrik 
elektronik mühendisi Kerem Çilli, konuya detaylarıyla hâkim 
olmanızı sağlayacak bilgileri bu sayımızda yat severler ile 
paylaştı. İşte yenilebilir enerji ve güç sistemleri hakkında de-
taylar…

Renewable energy models that welcome us as power and 
energy systems work in harmony with nature, not against 
nature. The systems that meet the needs of an entire boat 
also satisfy the yacht owners.

The boat and the sea are a great passion. Although any 
experience of the boats offers pleasant moments, it is also 
necessary to take care of the boats. One of the best ways to 
increase the comfort brought by boats is electronic devices 
that make our lives easier. How much easier are equipment 
such as hair dryers, toasters, and tea machines, right? As 
such, an increasing need for energy begins to manifest itself 
in boats. Boat owners, who know this very well, search for the 
most compatible energy and power systems for their boats 
and try to find the right energy system for their boats.

Each of the boats is produced with different models and 
features. The first question that comes to mind in this way 
is; Is every system suitable for every boat? It is necessary to 
do some research to closely examine the solar solar energy, 
wind panels, generator and battery systems under the title of 
energy and power systems and to choose the most suitable 
for your boat. In addition, the power and energy systems also 
bring comfort to your boat, while ensuring that you are in 
harmony with the natural environment. Solar solar energy and 
wind panels present themselves to yacht lovers in harmony 
with nature and even as power systems obtained by nature. 
in detail with yacht lovers in this issue. Here are the details 
about renewable energy and power systems ...

Yiğit Akü is a brand that maintains its leadership in the sector 
every year. Marin is at the forefront with Marin Batteries 
specially developed for ships, yachts, boats and marine 
vehicles. Yiğit Akü officials shared the details of these special 
batteries used in boats with the boat owners.

Unver Energy officials, Yılmazoğlu Energy officials and the 
founder and electrical and electronics engineer of Technicall, 
Kerem Çilli, who will provide you with the most accurate answer 
on renewable energy and power systems, shared information 
that will enable you to master the subject in detail with yacht 
lovers in this issue. Here are the details about renewable 
energy and power systems ...
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Ünver Energy offers boat-specific choices to 
determine the best energy systems for boats. 
Unver Energy officials convey the unknown 
about energy systems.
 
Many technological devices used to increase comfort on 
boats cause the energy systems to be reviewed. It offers 
different options to meet all the electricity needs of a 
boat. Unver Energy informs yacht lovers about how the 
most suitable energy systems to be selected for boats 
should be.

THE LENGTH OF BOATS IS IMPORTANT TO 
DETERMINE THE MOST IDEAL SYSTEM

 Ünver Enerji, explaining the subject as “It is necessary to 
determine the energy system according to the lengths 
of the boats and the 
devices used in them” 
emphasizes that every 
boat should have a 
unique system. It should 
be noted that solar 
energy and wind panels 
have become a very 
popular idea lately.

Wind panels are the 
most suitable energy 
systems for sailboats. 
Panels, which are a very 
good idea for those who 
own a sailboat, convert 
the energy from the wind 
into electrical energy 
when attached to the 
sailboats. Wind panels, 
which can be fixed to 
the boat afterwards, are 
placed on your boat like 
a third sail, thus using 
the energy from the wind 
in the best way.

If your yacht is not a 
sailboat, there is also 

GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMKLERİ / POWER AND ENERGY SYTEMSGÜÇ VE ENERJİ SİSTEMKLERİ / POWER AND ENERGY SYTEMS

Ünver Enerji Tekne Sahipleri İçin En İyi Çözümleri Sunuyor
The Length Of Boats Is Important To Determine The Most Ideal System

Ünver Enerji, teknelerde en iyi enerji sistem-
lerini belirlemek için tekneye özgü seçimler 
sunuyor. Ünver Enerji yetkilileri, enerji sis-
temleri hakkında bilinmeyenleri aktarıyor.

Teknelerde konforu arttırmak için kullanılan birçok 
teknolojik alet beraberinde enerji sistemlerini de göz-
den geçirmeye neden oluyor. Bir teknenin tüm elekt-
rik ihtiyacını karşılamak için farklı seçenekler sunuyor. 
Ünver Enerji, tekneler için seçilecek en uygun enerji 
sistemlerinin nasıl olması gerektiği konusunda yat 
severleri bilgilendiriyor.

TEKNE BOYU İDEAL SİSTEMİ BELİRLEMEK 
İÇİN ÖNEMLİ

 “Teknelerin boylarına ve içinde kullanılan cihazlara 
göre enerji sistemini belirlemek gerekir” şeklinde ko-
nuya açıklık getiren Ünver Enerji, her teknenin ken-
dine özgü bir sistemi olması gerektiğini vurguluyor. 
Solar enerji ve rüzgâr panellerinin son zamanlarda 
oldukça popüler bir fikir olduğunu da belirtelim.

Yelkenliler için rüzgâr panelleri en uygun enerji sis-
temleri olarak kendini gösteriyor. Yelkenli yata sahip 
olanlar için çok iyi bir fikir olan paneller, yelkenlilere 
takıldığında rüzgârdan aldığı enerjiyi, elektrik enerji-
sine dönüştürüyor. Tekneye sonradan da sabitlenebi-
len rüzgâr panelleri, teknenize üçüncü bir yelken gibi 
yerleştiriliyor ve böylece rüzgârdan gelen enerjiyi en 
güzel şekilde kullanıyor. 
Eğer sahip olduğunuz yat bir yelkenli değilse sizin 
için de solar enerjisi seçeneği bulunuyor. Solar ener-
jisi yani güneşten gelen enerjinin, elektrik enerjisine 
dönüşmesi için teknelerde bazı değişiklikler gereke-
biliyor. Güneş panelleri teknelerin üzerinde aynalı bir 
cam şeklini oluşturuyor. Bunun için de teknede bu 
alanı yaratmak ve enerji sistemini buraya göre şekil-
lendirmek gerekiyor. 

TÜM ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANABİLİR

Akıllara gelen diğer soru ise; bu yenilebilir sistemlerin 
ne derecede elektrik ihtiyacını karşıladığı. Bu konuya 
da değinen Ünver Enerji yetkilileri, “Uygun seçilecek 
doğru bir enerji sistemi ile bir yatın tüm enerji ihti-
yacını karşılamak mümkündür” şeklinde ifade ediyor.

YATTA DİZAYN DEĞİŞİKLİKLERİ GEREKEBİLİR

Yenilebilir enerji sistemleri her ne kadar doğa ile dost 
da olsa bazı değişikliklere sebebiyet verebiliyor. Solar 
enerji ve rüzgâr panelleri için teknede birtakım alt-
yapıyı oluşturmak gerekiyor. Solar enerjisi yani güneş 
panellerini yata uyarlamak için yatın, güneşe bakan 
kısmını paneller ile kaplamak gerekiyor.

Rüzgâr panelleri ise en çok yelkenli yatlarda tercih 
ediliyor. Üçüncü bir yelken direği gibi gözüken rüzgâr 
panelleri de tekne dizaynının yeniden planlanmasını 
sağlıyor.

Bu anlamda teknesinden ödün vermek istemeyen 
tekne sahipleri için de bir çözüm olduğunu belirten 
Ünver Enerji “Yenilenebilir enerji kaynakları teknelerin 
dış dizaynında farklılık yaratırken, dizel jeneratörler 
makina dairesinde yer aldığından dış dizaynda bir 
farklılık yaratmamaktadır” şeklinde konuşarak, di-
zaynından ödün vermek istemeyen yat sahiplerinin 
içine su serpiyor.

DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN DETAYLAR

“Aynı anda hem yeni-
lenebilir enerji kaynak-
ları hem de jeneratör 
kullanmak mümkün de 
olsa teknelerde enerji ve 
güç sistemlerinin en be-
lirleyici unsuru tekneler-
de kullanılan cihazlardır. 
Örneğin;  klimalar, suya-
pıcılar, dalgış kompre-
sörleri, bulaşık makina-
ları vs. Yenilenebilir enerji 
kaynakları doğal ve za-
rarsız güç sistemleridir 
ancak teknelere monte 
edilebilir olanların güç-
leri çok fazla büyük de-
ğildir. Jeneratörlerden 
ise daha fazla güç elde 
etmek mümkündür. Ör-
neğin teknede klima ve/
veya su yapıcı gibi büyük 
güçlere ihtiyaç var ise je-
neratör kullanmak daha 
doğru olacaktır.”

a solar energy option for you. Some changes may 
be required in boats to convert solar energy, that is, 
energy from the sun, into electrical energy. Solar panels 
form a mirrored glass shape on the boats. For this, it is 
necessary to create this area in the boat and to shape 
the energy system accordingly.

ALL ELECTRICITY NEEDS AVAILABLE

Another question that comes to mind is; to what 
extent these edible systems meet the electricity needs. 
Ünver Energy officials, who also touched on this issue, 
state that it is possible to meet all the energy needs 
of a yacht with the right energy system to be selected 
appropriately.

DESIGN CHANGES MAY BE REQUIRED ON THE 
YACHT

“Although renewable energy systems are friendly to 
nature, they can cause some changes. It is necessary 
to establish some infrastructure on the boat for solar 
energy and wind panels. To adapt solar energy, ie solar 
panels to the yacht, the part of the yacht facing the 
sun should be covered with panels. Wind panels are 
mostly preferred for sailing yachts. Wind panels, which 
look like a third mast, also allow the boat design to be 
re-planned.

Stating that it is a solution for boat owners who do not 
want to compromise on their boat in this sense, Ünver 
Enerji says, “While renewable energy sources make 
a difference in the exterior design of the boats, diesel 
generators do not make a difference in the exterior 
design because they are located in the engine room”, 
sprinkling water into the yacht owners who do not want 
to compromise their design.”

DETAILS TO CONSIDER

“Although it is possible to use both renewable energy 
sources and generators at the same time, the most 
determinant element of energy and power systems 
in boats are the devices used in boats. For example; 
air conditioners, watermakers, diving compressors, 
dishwashers etc. Renewable energy sources are natural 
and harmless power systems, but the power of those 
that can be mounted on boats is not very high. It is 
possible to obtain more power from generators. For 
example, if large powers such as air conditioners and 
/ or water makers are needed on the boat, it would be 
better to use a generator.
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Technicall Tekneniz İçin Doğru Enerji Sistemini Belirliyor
Technicall Determines the Right Energy System for Your Boat

Tekneler için en doğru güç ve enerji sistemlerini belirle-
meye yönelik bilgiler aktaran Technicall firmasının sahibi 
Kerem Çilli, tekne sahiplerini birçok konuda bilgilendiri-
yor.

Teknelerin ev konforu sunması, tüm yat sahipleri için 
vazgeçilmez bir detay. Konforu arttırmak için kullanı-
lan teknoloji beraberinde güç ve enerji sistemlerinin de 
kullanılmasını ve üst düzey konfor için bu sistemlerin 
güçlendirilmesini getiriyor. Bu konuda tekne severleri 
bilgilendiren Technicall firmasının kurucusu ve elektrik 

Kerem Çilli, the owner of Technicall, who conveys infor-
mation about determining the most accurate power 
and energy systems for boats, informs boat owners on 
many issues.

Offering home comfort is an indispensable detail for all 
yacht owners. The technology used to increase com-
fort brings along the use of power and energy systems 
and the strengthening of these systems for high-level 
comfort. Kerem Çilli, the founder and electrical and 
electronics engineer of Technicall, who informs boat lo-
vers about this issue, shares guiding information about 
energy and power systems. 

TECHNICALL GIVES IMPORTANT TIPS
 
“Before determining the ideal energy system, it is im-
portant to choose the power consumers we will use 
correctly. Even if it is a bit more expensive to make 
choices considering the energy class, products with a 
higher energy class should be preferred. It is useful to 
know that the price difference between many products 
and the efficient operation of the product pays itself 
over the years.
 
This subject is very important for battery system de-
sign. Because batteries are not at very satisfactory le-
vels in terms of price / performance and especially be-
cause your usage style affects the life of the battery, it 
should be ensured that the products that consume as 
little power as possible are energized with the battery 
during the night.
 
Due to the disadvantages of battery systems in ter-
ms of price, weight and performance (lead acid based 
batteries such as gel), the ideal energy system should 
be considered while determining the ideal energy sys-
tem. Perhaps certain comforts should be sacrificed 
while designing, or perhaps designs should be made 
with battery-free systems. When all kinds of comfort 
are approached, the total system investment will incre-
ase significantly. When we want to get a lot of comfort 
with less investment, problems will always arise. “

Technicall Firmasının Kurucusu Ve Elektrik Elektronik Mühendisi 
Kerem Çilli

elektronik mühendisi Kerem Çilli, enerji ve güç sistemleri 
hakkında yönlendirici bilgiler paylaşıyor.

TECHNICALL ÖNEMLİ İPUÇLARU VERİYOR

“İdeal enerji sistemini belirlemeden önce kullanacağı-
mız güç tüketeçlerinin seçimini doğru yapmak önemli-
dir. Enerji sınıfı dikkate alınarak seçimler yapmak biraz 
daha pahalı olsa bile daha üst enerji sınıfında ürünler 
tercih edilmelidir. Birçok üründe aradaki fiyat farkı, ürü-
nün verimli çalışması ile yıllar içerisinde kendisini ödüyor 
olduğunu bilmekte fayda var.

Bu konu akülü sistem tasarımı için oldukça önem arz et-
mektedir. Zira aküler fiyat/performans olarak çok tat-
min edici seviyelerde olmadığından ve özellikle kullanım 
tarzınızın akü ömrüne etki etmesinden dolayı, olabildi-
ğince küçük güç tüketen ürünlerin gece boyunca akü ile 
enerjilendirilmesi sağlanmalıdır.

Akülü sistemlerin fiyat, ağırlık, performans konularında-
ki (kurşun asit temelli aküler örneğin jel) dezavantajla-
rından dolayı ideal enerji sistemi belirlenirken, teknede-
ki konfor konusuna dikkat edilmelidir. Belki de tasarım 
yapılırken belirli konforlardan feragat edilmeli, belki de 
aküsüz sistemlerle destekli tasarımlar yapılmalıdır. Her 
türlü konforum olsun şeklinde yaklaşıldığında toplam 
sistem yatırımı ciddi olarak artacaktır. Az yatırım ile çok 
konfor almak istendiğinde ise problemler sürekli önümü-
ze çıkacaktır.”

MALİYET OLARAK ARAÇ AKÜSÜ BAZ 
ALINMAMALI

“İlk yatırım maliyeti, akülerden dolayı beklenilenden yük-
sek çıkacaktır. Yüksek çıkmasının sebebi belki de aküler 
konusunda aklımızda referans aldığımız noktanın, araç-
larda kullandığımız akü fiyatlarının olmasıdır. Bilinmesi 
gereken unsur düşük bir yatırım yapıldığında, bakımlar, 
değişimler, performans memnuniyetsizlikleri olarak geri 
dönüşlerin fazla olma ihtimalidir.

Maalesef çevre konusu genelde arka planda kalıyor. La-
kin temiz enerji üretimi açısından, karbon ayak izinin 
azaltılması ve doğa dostu sistemler yakın gelecekte pa-
radan daha önemli bir hal alabilir. Birçok büyük kurulu-
şun yatırımlarını yeşil enerjiye doğru yapması da bunun 
katıdır. Ülkemizde de son zamanlarda enerji üretimi açı-
sından yapılan yatırımların neredeyse tamamına yakını 
yenilenebilir enerji kaynaklarına olmuştur.”

THE VEHICLE BATTERY SHOULD NOT BE TAKEN 
BASE AS THE COST
 
“The initial investment cost will be higher than expe-
cted due to batteries. Perhaps the reason it is high is 
that the point we refer to in terms of batteries is the 
prices of the batteries we use in vehicles. What should 
be known is that when a low investment is made, the 
returns are likely to be high as maintenance, changes, 
and performance dissatisfaction.
 
Unfortunately, the environmental issue is often in the 
background. However, in terms of clean energy genera-
tion, reducing the carbon footprint and environmental-
ly friendly systems may become more important than 
money in the near future. It is also rigid that many lar-
ge organizations are making their investments towards 
green energy. In our country, almost all of the invest-
ments made in terms of energy generation recently 
have been in renewable energy sources.
 
SOLUTIONS SPECIFIC TO EVERY YACHT SHOULD 
BE PRODUCED
 
“In terms of solar energy, the field issue seems to be 
the biggest problem. Wind turbine, on the other hand, 
can be considered as support equipment due to the hi-
gher probability of sound and mechanical problems. It 
would be correct to approach the issue in terms of total 
power consumption (kWh) rather than the way a yacht 
needs it. To give an idea, approximately 3 kWh of daily 
energy can be produced with 2 square meters of solar 
panels on our south beaches in summer.
 
The important point is; It is to make designs according 
to the needs and suitable areas of each yacht. For this 
reason, ready-made systems may not provide the desi-
red performance. If the physical space is sufficient and 
the power consumption is low in kWh, it is possible to 
meet even the entire energy consumption. “

AESTHETIC SOLUTIONS CAN BE PRODUCED 
FOR THE DESIGN OF ENERGY SYSTEMS
 
“In solar energy, there are decorative products 
besides standard products. Panels called glass glass, 
transparent panels, wood patterned, marble patterned 
panels, etc. It is possible to make different designs with. 
Even solar panels can be built on the windows of the 
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HER YATA ÖZGÜ ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ

“Güneş enerjisi özelinde bakıldığında alan konusu en 
büyük sorun olarak görünmekte. Rüzgâr türbini ise ses 
ve mekanik problem ihtimalinin daha fazla olmasından 
dolayı destek ekipmanı olarak düşünülebilir. Bir yatın 
ihtiyacı şeklinden daha çok toplam güç tüketimi(kWh) 
üzerinden konuya yaklaşmak çok doğru olacaktır. Fikir 
vermesi açısından yazın güney sahillerimizde 2 metre-
kare güneş paneli ile yaklaşık 3 kWh günlük enerji üre-
tilebilir.

Önemli olan nokta; her yatın ihtiyacına ve uygun alan-
larına göre tasarımların yapılmasıdır. Bu sebeple hazır 
sistemler istenilen performansı sağlamayabilir. Fiziki 
alan yeterli ise ve güç tüketimi kWh olarak düşük ise 
enerji sarfiyatının tamamının bile karşılanması müm-
kündür.”

ENERJİ SİSTEMLERİ DİZAYNI İÇİN ESTETİK 
ÇÖZÜMLER ÜRETİLEBİLİR 

“Güneş enerjisinde standart ürünlerin haricinde deko-
ratif ürünlerde bulunmaktadır. Cam cam olarak ad-
landırılan paneller, transparan paneller ağaç desenli, 
mermer desenli paneller vb. ile farklı dizaynlar yapılma-
sı mümkündür. Hatta pencerenin camlarına bile gü-
neş paneli yapılabilir hatta perde olarak dizayn edilen 
güneş panelleri ile bile enerji üretimi mümkün olabilir. 
Tabi ki bunun için biraz alışkanlıklarımızı değiştirmemiz, 
ezber işlerden uzaklaşmamız gerekir.

Yeni nesil güneş panellerinin yakın gelecekte hayatımı-
za girmesiyle bir yüzeyi boyamak suretiyle bile enerji 
üretebilmesini sağlayabilir olmamız mümkün olacaktır. 
Silikon temelli güneş panellerinden (poli kristal,mono 
kristal) organik panellere doğru bir geçiş yaşayacağı-
mızı da belirtmek isterim.”

FARKLI ENERJİ SİSTEMLERİ AYNI ANDA 
KULLANILABİLİR

“Aynı anda farklı güç sistemleri kullanılabilir. Enerjinin 
çeşitlendirilmesi yatta bulunan sistemlerin enerji ihti-
yaçlarının kesintisiz bir şekilde karşılanması açısından 
önem arz etmektedir. Jeneratör destekli güneş enerji-
si ve rüzgâr enerji sistemlerinin aynı yatta bulunması 
mümkündür.”

window, and even energy production is possible with 
solar panels designed as curtains. Of course, we need 
to change our habits a little bit and get away from rote 
work.
 
With the introduction of new generation solar panels in 
our lives in the near future, we will be able to produce 
energy even by painting a surface. I would also like to 
state that we will experience a transition from silicon 
based solar panels (poly crystalline, mono crystalline) 
to organic panels. “
 
DIFFERENT ENERGY SYSTEMS CAN BE USED AT 
THE SAME TIME
 
“Different power systems can be used at the same 
time. Diversification of energy is important in meeting 
the energy needs of the systems on board without 
interruption. Generator-supported solar and wind 
energy systems can be found on the same yacht. “
 
THE NEED OF THE BOAT SHOULD BE MEASU-
RED CORRECTLY
 
“Generally, the determining factor is the financial fa-
ctor. In fact, the technical analysis of the needs that 
should be done is to choose the right products. Cal-
culations must be made especially in battery systems. 
For this, the energy consumption on the boat should 
be determined as kWh. For example, if a heater that 
consumes 1000W works for one hour, it consumes 1kWh 
of energy. The total consumption (kWh) value can be 
reached by multiplying the power of all the electrical 
appliances used by the number of hours they will be 
operated and adding the resulting kWh powers one af-
ter the other. Other factors should be determined by 
taking this value into our focus. “

KAPTAN MEHMET BUĞRA
Bozburun Mahallesi 64.Sokak No: 8 Marmaris/MUĞLA

0536 458 7830   k.mehmetbugra1@outlook.com        

Blue Crusie Holidays 
Of A Lifetime...

Yaşam Boyu Mavi Yolculuk Tatili
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Yılmazoğlu Enerji Tekneye Özgü Çözümler Sunuyor

Yılmazoğlu Energy Offers Boat Specific Solutions
“Her tekne için enerji sistemleri değişir. Her 
tekneye solar enerji sistemi yani güneş pa-
nellerini koyamayız. Bunun için en uygunu 
tekneye göre seçimdir. Örnek verecek olur-
sak; bir yelkenli tekneye rüzgâr panelleri 
daha uygundur. Tekne modeline göre buna 
karar vermek en sağlıklısı olacaktır.”

YENİLEBİLİR ENERJİ SAĞLIKLIDIR

“Yenilebilir enerji sistemleri doğa uyumlu olduğu için 
her zaman tavsiye ederiz. Bu şekilde rüzgâr ve güne-
şi direkt olarak enerjiye çevirebiliriz ve hiçbir kirliliğe 
neden olmayız. Maliyet olarak bakacak olursak; ta-
bii ki bir fiyat veremeyiz ama yeni bir sistem için bir 
miktar gözden çıkarılmalıdır. Bu miktar göreceli olsa 
da hem daha sağlıklı hem de uzun ömürlü sonuçlar 
verecektir.”

DOĞRU SİSTEM SEÇMEK GEREKİYOR

“Doğru sistem seçimi tekne modeline göre değişiklik 
göstermektedir. Bu sistemler tekneye göre belirlen-
diği için özel olarak ele alınmalıdır. Eğer tekne için 
doğru bir sistem seçilirse, bütün enerji ihtiyacı karşı-
lanabilir. Tabii bir de burada şuna da bakmak gereki-
yor; tekne sahibi tam olarak ne istiyor ya da teknede 
neler kullanılıyor. Bunların hepsi sonucu etkiler.”

TEKNE GÖRÜNTÜSÜ DEĞİŞEBİLİR

“Yenilebilir enerji kaynakları isteniyorsa, tasarım de-
ğişiklikleri de olacaktır. Eğer teknede güneş paneli 
sistemi kullanılacaksa bazı düzenlemeler yapılmalı-
dır. Bu çok dert edecek bir şey değil aslında. Teknenin 
görüntüsüne güzel yedirildiği sürece dış görünüşte 
herhangi bir rahatsızlık yaratmaz.”

FARKLI ENERJİ SİSTEMLERİ OLABİLİR

“Bir teknede hem yenilebilir enerji kaynakları hem 
de jeneratör kullanılabilir. Hatta bu model daha çok 
tercih edilebilir. Böylece tekneyi gerekli kadar enerji 
desteği sağlamış olursunuz. Enerji sistemleri iyice dü-

“Energy systems vary for each boat. We 
cannot put solar energy system, ie solar 
panels, on every boat. For this, the most 
suitable choice is according to the boat. For 
example; Wind panels are more suitable for a 
sailboat. It would be the healthiest decision 
to decide according to the boat model. “

RENEWABLE ENERGY IS HEALTHY

“We always recommend renewable energy systems 
as they are compatible with nature. In this way, we 
can convert wind and sun directly to energy and we 
do not cause any pollution. If we look at the cost; Of 
course, we cannot give a price, but some should be 
sacrificed for a new system. Although this amount 
is relative, it will give both healthier and long-lasting 
results.”

IT IS NECESSARY TO CHOOSE THE RIGHT 
SYSTEM

 “Choosing the right systemon the boat model. These 
systems should be handled specifically as they are 
determined according to the boat. If the right system 
for the boat is chosen, all energy needs can be met. 
Of course, it is also necessary to look at this here; 
What exactly does the boat owner want or what is 

şünülmesi gereken bir konu.”

EN İYİ SİSTEM İÇİN BEKLENTİLERE BAKILMALI

“En iyi sistem seçimi tekneyle alakalıdır. Tekne sahibi 
tam olarak ne istiyor, tekne içerisinde yer alan elekt-
rikler alet neler? Bunun gibi temel unsurlar göz önü-
ne alındığında ancak en doğru sistem belirlenecektir. 
Her sistem, her tekne için uygun değildir. Beklentiler 
çok önemlidir.”

YENİLEBİLİR SİSTEMLER KENDİ BAŞINA BİR 
AVANTAJ

“Sistemsel olarak baktığımızda yenilebilir yani doğal 
kaynakların enerjiye çevrilmesi ve bu anlamda verdi-
ğimiz hizmeti söyleyebiliriz. Bu sistemleri bir de diğer 
sistemler (jeneratör vs) ile desteklediğimizde güzel 
sonuçlar ortaya çıkar. En önemlisi de uzun ömürlü 
olur. Yani bir kere çekilen zahmet, ömür boyu keyfi-
ni sürmenizi sağlar. Bu zaten kendi başına büyük bir 
avantaj.”

EN İYİ SİSTEMİ BELİRLEMEK İÇİN YARDIM 
ALINMALI

“Tekneler için kulaktan dolma bilgiler ile sistem se-
çilmemelidir. Bu şekilde karşılaştığımız bazı müşteri-
lerimiz oldu. Yanlış seçimlerin mağduru olan müşte-
rilerimiz var. Bu konuda bir mağduriyet yaşamamak 
için teknenin ana unsurları iyi değerlendirilmelidir. 
Özellikle bu konuda bir profesyonel ya da işi bilen bir 
kişi tercih edilmelidir. Yanlış seçimler, teknelerde bü-
yük maliyetlere neden olabiliyor.”

used on the boat. All of these affect the result.”

BOAT IMAGE MAY CHANGE

“If renewable energy sources are desired, design 
changes will also occur. If a solar panel system will 
be used on the boat, some arrangements should be 
made. This is not something to worry about. “

DIFFERENT ENERGY SYSTEMS MAY HAVE 
USED

“Both renewable energy sources and generators can 
be used in a boat. Even more preferred this model. 
Thus, you will provide the boat with as much energy 
support as necessary. Energy systems are considered 
thoroughly. a necessary subject.”

CONSIDER THE EXPECTATIONS FOR THE BEST 
SYSTEM

“The choice of the best system is about the boat. 
What exactly does the boat owner want, what are 
the electrics and equipment in the boat? When 
considering the basic elements such as these, only 
the most correct system will be determined. Not 
every system is suitable for every boat. Expectations 
are very important.”

RENEWABLE SYSTEMS AN ADVANTAGE ON ITS 
OWN

“When we look systematically, we can say that the 
conversion of renewable natural resources into energy 
and the service we provide in this sense. When we 
support these systems with other systems (generators, 
etc.), good results come out. Most importantly, it is 
long-lasting. The effort taken allows you to enjoy it for 
a lifetime. This is a big advantage in itself. ”

HELP TO DETERMINE THE BEST SYSTEM

“A system with hearsay information should not be 
chosen for boats. We have some customers that we 
have encountered in this way. We have customers 
who are the victims of wrong choices. In order not to 
experience any victimization on this issue, the main 
elements of the boat should be evaluated carefully. A 
person who knows the job should be preferred. Wrong 
choices can cause huge costs for boats. “
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Yiğit Akü Denize Özel Çözümler Sunuyor
Yiğit Akü Offers Special Solutions For The Sea

“Yiğit Akü, marin, gemi, yat, tekne ve deniz araçları için 
özel geliştirdiği Marin Aküler ön planda. Marin Aküler’de 
nitelikli ve fonksiyonel çözümler sunan Yiğit Akü; denizde 
sizi yarı yolda bırakmayacak, maksimum korozyon di-
renci,  yüksek çevrim ömrü, düşük iç dirence sahip glass 
mat seperatörleri, vibrasyona karşı güçlendirilmiş tasa-
rıma sahip.  Yiğit Akü’nün Marin Aküleri aynı zamanda; 
ağır hizmet koşullarına uygun güçlü plakaları ve iç tasa-
rım mükemmelliği sayesinde deniz araçlarında maksi-
mum düzeyde performans sağlıyor. “

DOĞRU AKÜ KULLANIMI ÖNEMLİDİR

“Öncelikle araç gereksinimlerine uygun akü seçilmeli-
dir. Sonrasında akünün yaz ve kış kontrolleri ile birlikte 
aracın elektriksel donanımının mutlaka periyodik olarak 
kontrol edilmesi gereklidir. Ek olarak, araçların elektrik 
donanımı üzerinde ek yük yaratacak olan uygulamalar-
dan ve modifikasyonlardan mümkün olduğunca kaçın-
mak akü verimini artıracaktır.”

YİĞİT AKÜ SEKTÖRÜNDE LİDER

“Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından derlenen; 
Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı firması listesinde 158. Sıra-
da bulunuyoruz. Yiğit Akü olarak sektördeki ihracatta 
yine zirveyi koruyoruz. Ayrıca Türkiye’nin Ar-Ge Şampi-
yonları arasında 177. Sıradayız.

Yiğit Akü olarak akü sektörünün ar-ge ve gelişimini sü-
rekli destekliyoruz. Pazardaki yerimizi korumak, gelişi-
mini desteklemek için gayret gösteriyoruz. Teknolojik 
yatırımlarımız ile fark yaratıyor, küresel vizyonda üretim 
yapan ve yenilikçi yapımız ile dikkatleri üzerimize çeki-
yoruz.”

“Marine Batteries, specially developed for marine, 
ships, yachts, boats and marine vehicles, are at the 
forefront. Offering qualified and functional solutions 
at Marin Aküler, Yiğit Akü; Glass mat separators, which 
will not let you down at sea, have maximum corrosion 
resistance, high cycle life, low internal resistance, and a 
design reinforced against vibration. Yiğit Akü’s Marine 
Batteries also; Thanks to its strong plates suitable for 
heavy duty conditions and interior design excellence, it 
provides maximum performance in marine vehicles. “
 
CORRECT BATTERY USE IS IMPORTANT

“First of all, a battery suitable for vehicle requirements 
should be selected. Afterwards, the electrical equipment 
of the vehicle must be checked periodically together 
with the summer and winter checks of the battery. In 
addition, avoiding applications and modifications that 
will create additional load on the electrical equipment 
of the vehicles as much as possible will increase battery 
efficiency.
 
LEADER IN BATTERY INDUSTRY

 “Turkey Exporters Assembly (TIM), compiled by; Turkey’s 
Top 158 list in 1000, we are exporting company Values. 
As Yiğit Akü, we once again maintain the top in exports 
in the sector. 177. In addition, we rank among the 
champions of Turkey’s R & D.

 As Yiğit Akü, we continuously support the R&D and 
development of the battery industry. We strive to protect 
our place in the market and support its development. We 
make a difference with our technological investments, 
and draw attention to us with our innovative structure 
that produces with a global vision.”
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Viravira.Co 2021’e Doludizgin Giriyor
Viravira.Co is Enteringfull Speed

Viravira.Co Kurucu Ortağı & Ceo’su Yıldırım, hedeflerinin hiç bitmediğini söyledi.
2021 atViravira.Co Founding Partner & CEO Yıldırım said that their goals are never over.

Viravira.Co Kurucu Ortağı & Ceo’su Baran 
Yıldırım ile hem 2020’yi konuştuk hem de 
2021 hedeflerini değerlendirdik.

İçinde bulunduğumuz 2020 yılını nasıl geçirdiniz, 
hedeflediğiniz rakamlara ulaşabildiniz mi?

Pandemiden önce 2020’yi 2019’a göre daha iyi bir 
büyüme oranıyla kapatacağımızı düşünüyorduk. 
Pandemi süreciyle beraber, bizim için yüksek sezon 
sayılan mart, nisan ve mayıs aylarında maalesef re-
zervasyon sayılarımızda ciddi düşüş oldu. Seyahat 
yasakları, havayolu şirketlerinin uçuşlarını iptal et-
mesi ve aslında turizmin kapanması sebebiyle sektör 
açısından sıkıntılı bir süreç geçirdik. Haziran ayında 
turizmin tekrar açılmasıyla birlikte tatilseverler klasik 
tatil alternatifleri yerine, daha korunaklı ve tanıdığı, 
bildiği kişilerin bulunduğu tekne tatilini tercih et-
meye başladı. Bu süreçte yurt içinde birçok kişi bu 
sene ilk defa mavi tur tatil konseptini deneyimledi. 

With Baran Yıldırım, Founding 
Partner & CEO of Viravira.Co, 
we both talked about 2020 and 
evaluated 2021 goals.

How did you spend the current year 
of 2020, did you reach your targeted 
figures?

“Before the pandemic, we thought we 
would close 2020 with a better growth 
rate than 2019. With the pandemic 
process, unfortunately, our reservation 
numbers decreased significantly in March, 
April and May, which are considered high 
season for us. We had a troubled process 
in terms of the industry due to travel bans, 
airline companies canceling their flights 
and actually closing tourism. With the 
reopening of tourism in June, holiday lovers 
started to prefer a more sheltered boat 

holiday with people they know and know, instead of 
classical holiday alternatives. During this period, many 
people in the country experienced the blue cruise 
holiday concept for the first time this year. There is 
a serious difference between the period before and 
after June. There was a serious increase in bookings 
in June, July and August. Flexible cancellation policies 
gained great importance after the epidemic. As 
viravira.co, we designed flexible cancellation policies 
to meet this expectation in the 2020 season. We will 
continue this in the 2021 season. Despite the negative 
developments due to the epidemic, we are closing 
the year 2020 with a turnover growth of around 60%. 
As for our website traffic, we anticipate that we will 
complete this year with 1 million users. In 2021, we 
think that there will be a serious jump in the number 
of visitors with new product classes.

2020 has also been a year in which we brought many 

Haziran öncesi ve sonrası dönem 
arasında ciddi bir farklılık var. 
Haziran, temmuz ve ağus-
tos aylarında rezervas-
yonlarda ciddi bir ar-
tış yaşandı. Salgın 
sonrasında esnek 
iptal politikaları 
oldukça önem 
kazandı. vira-
vira.co olarak 
2020 sezonun-
da bu beklenti-
ye karşılık vere-
cek şekilde esnek 
iptal politikaları 
tasarladık. 2021 se-
zonunda da bunu sür-
düreceğiz. Salgın nedeniyle 
yaşanan olumsuz gelişmelere 
rağmen 2020 yılını %60 civarında ciro 
büyümesi ile kapatıyoruz. Websitesi trafiğimize gele-
cek olursak, bu seneyi 1 milyon kullanıcı sayısıyla ta-
mamlayacağımızı öngörüyoruz. 2021 yılında ise yeni 
gelecek ürün sınıflarıyla beraber ziyaretçi sayımızda 
ciddi bir sıçrama olacağını düşünüyoruz.

2020 aynı zamanda ürün tarafında da birçok yeniliği 
getirdiğimiz bir yıl oldu. Yeni viravira.co’yu 3 adımda 
hayata geçirmeye karar vermiştik. 2020 başında yeni 
web sitemizin lansmanını yaptık. Temmuz 2020’de 
ise kullanıcılarımızın platforma giriş yaptıktan sonra 
gördükleri MyVira’nın yeni versiyonunu yayına aldık. 
Son adım olan üye işyeri panelimizin tasarım çalış-
maları ise devam ediyor; 2021 başında yayına ala-
cağız. Böylece Avrupa’nın en gelişmiş yat/tekne re-
zervasyon sisteminin yeni versiyonunu tamamlamış 
olacağız. Üye işyeri panelimizin tekne sahiplerinin 
kullanımına sunulmasıyla birlikte iş modelimizde de 
bazı değişiklikler olacak. Artık SaaS destekli bir plat-
form olacağımızı söylemek mümkün. Tekne sahiple-
rimiz üye işyeri panelini kullanarak tüm rezervasyon, 
satış ve müşteri süreçlerini yönetebilecekler.

Toplam Kullanıcı Trafiğimiz 2 Milyona 
Çıkacak

2021 senesi için hedefleriniz, yatırımlarınız ve 
öngörülerinizi alabilir miyiz?

innovations on the product side. We 
had decided to implement 

the new viravira.co in 3 
steps. We launched our 

new website at the 
beginning of 2020. 

In July 2020, we 
launched the 
new version 
of MyVira, 
which our 
users saw after 
logging into the 

platform. The 
design work of our 

member merchant 
panel, which is the 

last step, continues; We 
will launch at the beginning 

of 2021. Thus, we will complete 
the new version of Europe’s most 

advanced yacht / boat reservation system. With the 
launch of our merchant panel for boat owners, there 
will be some changes in our business model. It is 
possible to say that we will now be a SaaS supported 
platform. Our boat owners will be able to manage all 
reservation, sales and customer processes using the 
merchant panel.”

Our Total User Traffic Will 2 Million Reach

Can we get your goals, investments and 
predictions for 2021?

“Domestic demand in the yacht tourism sector is very 
vigorous and we expect this to continue in 2021. We 
expect a serious recovery in international demand 
in 2021. However, we think that the international 
demand will reach the level of 2019 and will reach 
2022 due to the increase in the use of the vaccine 
and the complete lifting of travel bans. By the end 
of 2021, we aim to increase our total user traffic to 2 
million and reach 100 thousand registered users. If we 
look at the products listed on our platform, we offer 
11 thousand boats to our guests in more than 900 
locations in 41 countries. We think that our portfolio 
abroad is sufficient for now; Our aim is to increase 
the number of our vessels in Turkey. Situated near 
1,900 Turkish and foreign flagged blue boat tour of 
more than 60 percent in Turkey it is from our system. 
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Yat turizm sektöründe yurt içi talep oldukça can-
lı ve 2021 yılında bunun devam etmesini bekliyoruz. 
Yurt dışı talepte ise 2021 yılında ciddi bir toparlan-
ma bekliyoruz. Ama yurtdışı talebin 2019 seviyesine 
gelmesinin aşının kullanım yaygınlığının artması ve 
seyahat yasaklarının tamamen kalkmasına bağlı 
olarak 2022’yi bulacağını düşünüyoruz. 2021 sonun-
da toplam kullanıcı trafiğimizi 2 milyona çıkarmayı 
ve 100 bin kayıtlı kullanıcı sayısına ulaşmayı hedef-
liyoruz. Platformumuzda listelenen ürünlere baka-
cak olursak, 41 ülkede 900’ün üzerinde lokasyonda 
11 bin tekneyi misafirlerimizin erişimine sunuyoruz. 
Yurt dışı portföyümüzün şu an için yeterli olduğunu 
düşünüyoruz; amacımız Türkiye’deki tekne sayımızı 
artırmak. Türkiye’de yer alan 1.900 civarındaki Türk 
ve yabancı bayraklı mavi tur teknesinin yüzde 60’tan 
fazlası sistemimizde yer alıyor. 2021 sezonunda bu 
oranı yüzde 80 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. 

Pazarın Potansiyeli Yüksek

Aynı zamanda 2021’de gece konaklamasız olarak ki-
ralanan tekneleri de listelemeye başlayacağız. Paza-
ra baktığımızda bu alanda 3 bin teknelik bir potansi-
yel olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak, sistemimize 
yeni tekne tipleri de gelecek. Şu anda platformu-
muzda 4 tane tekne tipi var; bunlar gulet, yelkenli, 
motoryat ve katamaran. Bu tekne tiplerine ek ola-
rak, yurt dışında motorbot denilen, genellikle gece 
konaklamasız, saatlik olarak kiralanan ve yüksek hız 
yapabilen tekneler var. Bu sınıfı da sistemimize dahil 
edeceğiz. Bir de RIB denilen sert gövdeli şişme botla-
rı listelemeye başlayacağız. Yani gece konaklamasız 
gün içi kiralamalar ile iki tekne tipi 
daha gelecek. Üye işyeri ekibimiz 
bu tekne tiplerinde çalışmalarına 
devam ediyor. Yeni ürünleri 2021 
başında yayına alacağız ve sezona 
hazır bir şekilde gireceğiz.

Yurt Dışı Açılımımızı 
Gerçekleştireceğiz

2021 yılında bizi en çok heyecan-
landıran hedeflerimizden bir di-
ğeriyse pandemi nedeniyle er-
telediğimiz yurtdışı açılımımızı 
gerçekleştirecek olmamız. Yurtdışı 
müşteri taleplerini en iyi şekilde 
karşılayabilmek için ilk adım ola-

We aim to increase this rate to 80 percent in the 2021 
season.”

The Potential Of The Market Is High

We will also start to list the boats rented without 
accommodation in 2021. When we look at the market, 
we see that there is a potential of 3 thousand boats 
in this area. In addition, new boat types will come 
to our system. Currently there are 4 types of boats 
on our platform; These are gulets, sailboats, motor 
yachts and catamarans. In addition to these boat 
types, there are boats that are called motorboats 
abroad, which are usually rented hourly, without 
accommodation at night, and capable of high speed. 
We will also include this class in our system. We will 
also start to list rigid hulled inflatable boats called RIB. 
In other words, two more boat types will come with 
daytime rentals without overnight accommodation. 
Our member workplace team continues to work on 
these boat types. We will launch new products at the 
beginning of 2021 and enter the season ready.

We Will Realize Our International Expansion

Another one of our most exciting goals in 2021 is that 
we will realize our international expansion, which we 
postponed due to the pandemic. In order to meet the 
demands of foreign customers in the best way, we 
implemented our international call center as the first 
step and started to receive very positive feedback. 
In 2021, we will have entered a new country by 
offering  new language and currency support and by 

rak yurtdışı çağrı merkezimizi hayata geçirdik ve çok 
olumlu geri dönüşler almaya başladık. 2021 yılı içeri-
sinde yeni bir dil ve para birimi desteği sunarak ve di-
ğer operasyonel ve pazarlama süreçlerimizi tamam-
layarak yeni bir ülkeye girmiş olacağız. 2022 yılında 
ise 3 yeni ülkeye daha giriş yapmak ve uluslararası 
pazarda daha çok söz sahibi olmak istiyoruz.

Bir Grup Melek Yatırımcılardan 2019 Yılında 
Yatırım Aldık

2020’yi kur dalgalanmalarının gölgesinde tamam-
lıyoruz. Yeni yılla birlikte ekonomi alanında yeni 
reformların sinyali verildi. Yeni reform dalgasıyla 
beraber ekonomik alanda da bir rahatlamanın ya-
şanacağını söyleyebiliriz. Bu rahatlama beraberinde 
hem yatırım hem de teşvik alanında yeni fırsatları 
doğurabilir. Biz de turizm sektöründeki bir girişim 
olarak atılacak adımları yakından takip edeceğiz. vi-
ravira.co olarak bir grup melek yatırımcılardan 2019 
yılında yatırım aldık. Mevcut hissedarlarımız ve ara-
mıza yeni katılan 3 bireysel yatırımcı ile 2020 yılın-
da bir devam turu daha yaptık. Amacımız 2021 yılı 
içerisinde kurumsal yatırımcılar ve belki yüksek mon-
tanlı yatırım yapan melek yatırımcılarla yeni bir tur 
yapmak. Bu tur sonrasında viravira.co versiyon 2’nin 
temellerini atacağız. 2021 yılında agresif ciro hedefi-
ne ulaşmak, ekibimizi büyüyen ölçek doğrultusunda 
büyütmek ve ürünümüze yatırım yapmaya devam 
ederken listelenen ilan sayısını ve çeşitliliğini artır-
mak istiyoruz.

Global Bir Oyuncu Olmak En Büyük 
Hedefimiz

Uzun vadede ise, öncelikle bölgesel, sonrasında ise 
global bir oyuncu olmak en büyük hedefimiz. Glo-
bal arenaya baktığımızda şunu görüyoruz. İlk online 
tekne kiralama platformları 2013 yılında kuruldu. Do-
layısıyla pazara en erken giriş yapan oyunculardan 
biriyiz. Eğer mevcut büyüme patikamızı koruyabi-
lirsek online tekne kiralama pazarında lider oyuncu 
olmamamız için herhangi bir neden yok. Dünya yat 
turizm pazarı yaklaşık 15 milyar dolar ve bu rakamın 
yüzde 25’i Türkiye’den 2 saat uçuş mesafesinde olan, 
Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye’yi de kapsayan 
Doğu Akdeniz’de oluşuyor. Bu coğrafi avantajımızı, 
Türkiye’nin bir yarımada olmasını ve eşsiz güzellikteki 
yat turizm bölgelerimizi avantaja çevirerek pazar-
dan daha fazla pay almamız gerekiyor.

completing 
our other 
operational 
and marketing 
processes. In 2022, 
we want to enter 3 
new countries and have 
more say in the international 
market.

We Received Investments From A Group Of 
Angel Investors in 2019

 We are completing 2020 in the shadow of exchange 
rate fluctuations. With the new year, new reforms 
in the field of economy were signaled. We can 
say that with the new reform wave, there will be 
a relaxation in the economic field. This relief can 
create new opportunities in both investment and 
incentives. As an initiative in the tourism sector, we 
will closely follow the steps to be taken. As viravira.
co, we received investments from a group of angel 
investors in 2019. We held a continuation tour in 2020 
with our current shareholders and 3 new individual 
investors. Our aim is to make a new tour in 2021 with 
institutional investors and maybe angel investors 
who invest in high amounts. After this tour, we will 
lay the foundations of viravira.co version 2. We want 
to reach the aggressive turnover target in 2021, to 
grow our team in line with the growing scale, and to 
increase the number and diversity of the listings while 
continuing to invest in our product.

Our Biggest Goal Is To Be A Global Player 

In theour biggest goal is to become a long 
term,regional player first and then a global player. 
When we look at the global arena, we see this. The 
first online boat rental platforms were established 
in 2013. Therefore, we are one of the earliest players 
to enter the market. If we can maintain our current 
growth path, there is no reason for us to be the 
leading player in the online boat rental market. World 
tourism market, or about 15 billion dollars and 25 
percent of this figure is a 2-hour flight distance from 
Turkey, Greece, Croatia and Turkey also consisted 
of covering the eastern Mediterranean. This is our 
geographical advantage, Turkey to be a peninsula 
and we need to take a greater share of the market 
by turning to the advantage of the unique beauty of 
our yacht tourism.
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TEKNE LOJİSTİĞİ TAŞIMACILIKTAN ÇOK DAHA ÖTEDE
BOAT LOGISTICS BEYOND TRANSPORT

Pahalı bir yatı, bir noktadan diğer bir 
noktaya taşımak o kadar da kolay bir 
süreç değil. Yatların adreslere ulaşabilmesi 
için birçok sürecin aynı anda gerçekleşmesi 
ve bu süreçlerin tamamının başarılı olması 
gerekiyor.

Tekne lojistiği çok eski yıllardan beri var olan bir 
sektör. Pahalı ve göz alıcı yatların gerek kara, 
gerekse de deniz yoluyla taşınması gözüktüğünden 
daha karmaşık bir süreci kapsıyor. Başlı başına 
risklerle dolu olan yat taşımacılığı için güvenilir 
ve deneyimli şirketlerden yararlanmak gerekiyor. 
Birçok farklı unsurun olduğu yat taşımacılığının 
en büyük riski yol sırasında oluşabilecek kazalar 
ve meydana gelen sıkıntılı hava durumları. Bu 
şartlar göz önüne alındığında tekne transferi 
yapmak isteyen tekne sahipleri birçok soru işareti 
ile boğuşuyor. Tekne lojistiği diğer bir adıyla tekne 
taşımacılığı, yıllarını bu işe vermiş ve alanında tam 
bir hizmet sunabilen firmalar ile gerçekleştirilmeli. 
İyi seçilmiş bir lojistik firması, karışık ve hassas 
konuları denge ile yürütebilecek kadro ve 
ekipmana sahip olup, bu süreci en kısa ve en iyi 
yolla çözüme ulaştırabilir. Bu sayede yat severler, 
tekne teslimatının bütün süreçlerini alanında bilgili 
ve tecrübeli firmaya bırakırken, rahatlıkla bir nefes 
alabilir.

Ocak ayında işlediğimiz bir diğer dosya konumuz 
“Teknelerde Lojistik” ile tekne transfer sürecine 
daha yakın bir mercekten bakacağız. Alanında 
profesyonel ekibiyle hizmet veren Tekne Transfer 
firmasının sahibi ve ayrıca bir kaptan olan Kadir 
Morgül, Gökçe Lojistik sahibi Akın Gökçe ve 
Konyalı Tekne Taşıma yetkilileri, tekne severlere 
taşıma sigortasından, alınması gereken izinlerden, 
yükleme ve boşaltma süreçlerine dair altın bilgiler 
sunuyor.

Moving an expensive yacht from one point 
to another is not an easy process. In order 
for yachts to reach their addresses, many 
processes must take place at the same 
time and all of these processes must be 
successful.

Boat logistics is a sector that has existed for years. 
The transportation of expensive and attractive 
yachts both by land and sea involves a more complex 
process than it seems. It is necessary to benefit 
from reliable and experienced companies for yacht 
transportation, which is full of risks on its own. The 
biggest risk of yacht transportation, where there are 
many different factors, is the accidents that may 
occur during the road and the troublesome weather 
conditions that occur. Considering these conditions, 
boat owners who want to make a boat transfer are 
struggling with many question marks. Boat logistics, 
also known as boat transportation, should be carried 
out with companies that have devoted years to this 
business and can provide a full service in their field. 
A well-chosen logistics company has the staff and 
equipment that can handle complex and sensitive 
issues with balance, and the shortest and best ways 
can solve this process. In this way, yacht lovers can 
easily take a breath while leaving all the processes of 
boat delivery to the knowledgeable and experienced 
company.

We will take a closer look at the boat transfer process 
with the title of “Logistics in Boats”, which is our 
other file we covered in January. Kadir Morgül, the 
owner of the Boat Transfer company serving with his 
professional team in this sector, and also a captain, 
Akın Gökçe, the owner of Gökçe Logistics, and the 
officials of Konyalı Boat Transportation, offer boat 
lovers golden information about transportation 
insurance, permits to be taken, loading and 
unloading processes.
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Gökçe Lojistik Deneyimli Kadrosuyla
Tekneleri Güvenle Taşıyor Gökçe Logistics Carries Boats 

Safely With Its Experienced Staff

Hassas bir süreci kapsayan tekne taşımacılığı 
sektöründe öne çıkan Gökçe Lojistik firmasının 
sahibi Akın Gökçe, tekne taşımacılığına dair 
yakın bir mercek sunuyor. 

Tekne taşımacılığı, gözüktüğü kadar kolay bir sektör 
değil. Dikkat edilmesi gereken birçok nokta ve detaylar 
barındırıyor. Tekneniz için bir lojistik hizmeti almak isti-
yorsanız Gökçe Lojistik firmasının sahibi Akın Gökçe, bu 
konuda bilmeniz gereken tüm şatlardan ve Gökçe Lojis-
tik’in hizmetlerinden önemli bilgiler aktarıyor.

GÖKÇE LOJİSTİK BÜTÜN FAALİYETLERİNİ GÜVENCE 
ALTINA ALIYOR
‘’Taşımacılık faaliyetlerinde sigorta ciddi önem taşımak-
tadır. Taşıtın uğrayacağı kazadan dolayı taşıma yapılan 
ürüne gelebilecek ziyan veya hasara karşı olabildiği gibi, 
bütün tehlikeleri kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Gökçe 
Lojistik olarak şehir içi ve şehirlerarası tüm taşımacılık 
faaliyetlerimizi güvence altına alıyoruz. Hem ekonomik 
hem de manevi kayıpların önüne geçmek adına 5 mil-
yon TL teminatlı tam kapsamlı sigortalı taşımacılıkta 
Gökçe Lojistik gücünü ve tecrübesini müşterilerine sun-
maktadır.’’

TÜM RESMİ SÜREÇLERİ GÖKÇE LOJİSTİK 
GERÇEKLEŞTİRİYOR
‘’2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun 33. Maddesi ge-
reği Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden alınan Yük 
Taşıma Belgesi ile taşımacılık yapılmaktadır. Belgenin 
temin edilmesi sonrasında özel yük taşıma izin belge-
leri e-devlet kapısı üzerinden barkodlu olarak teslim 
edilmektedir. Gökçe Lojistik tüm resmi işlemleri düzenli 
olarak gerçekleştirerek gerek tekne ve yat taşımacı-
lığı gerekse de ağır nakliyat ve proje nakliyat hizmeti 
vermektedir. Sunmuş olduğumuz hizmetler sayesinde 
standart dışı tüm özel taşımacılık faaliyetleri özel izinler 
aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.’’

HİZMET ALANLARI OLDUKÇA GENİŞ
‘’Gökçe Lojistik sektörde 1982 yılından bu yana faali-
yet göstermektedir. 40 yıla yakın tecrübelerimiz ile ka-
rayolu taşımacılığında, tekne ve yat taşımacılığı, proje 
taşımacılığı, ağır nakliyat,  çoklu araç taşıma ve kuru 
yük taşımacılığında faaliyet göstermekteyiz. Filomuzda 
bulunan tüm araçlarımız firmamıza ait olup, özel üre-
tim dorselerimiz tüm taşımacılık faaliyetleri için tasar-
lanmıştır. Operasyon ve Yönetim ekibimiz her aşamada 
maksimum hassasiyet göstermektedir. Ayrıca şirketimiz 

Akın Gökçe, owner of Gökçe Logistics, which 
stands out in the boat transportation sector, 
which covers a sensitive process, offers a close 
lens on boat transportation.

Boat transportation is not as easy as it seems. It contains 
many points and details that need attention. If you 
want to get a logistics service for your boat, Akın Gökçe, 
owner of Gökçe Logistics company, conveys important 
information from all the shots you need to know about 
it and the services of Gökçe Logistics.

GÖKÇE LOGISTICS ASSURING ALL ITS 
ACTIVITIES
“Insurance is of great importance in transportation 
activities. It should be done in a way to cover all dangers, 
as well as against the loss or damage to the product 
being transported due to the accident that the vehicle 
will suffer. As Gökçe Logistics, we secure all our urban 
and intercity transportation activities. In order to prevent 
both economic and moral losses, Gökçe Logistics offers 
its customers its strength and experience in full coverage 
insured transportation with a guarantee of 5 million TL.”

GÖKÇE LOGISTICS PERFORM ALL OFFICIAL 
PROCESSES 
“According  to the 33rd article of the Highway Traffic 
Law numbered 2918, transportation is carried out with 
the Freight Transportation Certificate obtained from the 
General Directorate of Highways. After the document is 
obtained, special freight transport permits are delivered 
with barcodes through the e-state gate. Gökçe Logistics 
performs all official transactions regularly and provides 
both boat and yacht transportation as well as heavy 
transportation and project transportation services. 
Thanks to the services we offer, all non-standard special 
transportation activities are carried out with special 
permits.”

bünyesinde İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde hiz-
met veren operasyon sorumluları bulunmaktadır.’’

İŞ GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR
‘’Gökçe Lojistik olarak önceliğimiz emniyet ve iş güven-
liğidir. Yükleme öncesinde gerekli tedbirler alınarak yük-
leme faaliyetleri başlatılır. Boşaltma sonuna kadar aynı 
hassasiyet gösterilerek devam edilir. Taşıma esnasında 
araç üzerinde bulunan yük ve denge kontrolleri adım 
adım incelenir ve takibe alınır. Çünkü taşımacılıkta den-
ge çok önemlidir. Filomuzda bulunan özel tasarım yat ve 
tekne taşıma dorselerimizin en büyük özellikleri denge 
ve dayanıklılıktan oluşmasıdır.’’

ACUN ILICALI’NIN YATINI BİZ TAŞIDIK
‘’Sayın Acun Ilıcalı ’ya ait olan sürat teknesinin taşıması-
nı gerçekleştirdik. Bizim için tüm taşımacılık faaliyetleri-
mizin öneminin dışında Acun Bey’in bizleri tercih etme-
sinin haklı gururunu yaşamaktayız. Özel tasarım Tekne 
ve Yat dorsemizin uzatma ve serbest aks’ı sayesinde gü-
venli ve konforlu bir taşıma gerçekleştirdik.’’

7 GÜN 24 SAAT BARINMA HİZMETİ 
‘’Gökçe Lojistik tekne ve yat taşımacılığının yanı sıra fir-
mamıza ait toplamda 4 bin metrekare alana sahip bir 
depo ve otoparkımız bulunmaktadır. Müşterilerimizin 
talebi doğrultusunda 7 gün 24 saat güvenlikli ve gü-
venlik kameralı özel otoparkımızda barınma hizmeti de 
sunmaktayız.’’

GENİŞ KAPASİTE VE EK HİZMET ANLAYIŞI
‘’Filomuzda bulunan toplam 7 adet dorsemiz ile taşıma 
kapasitemiz 189 bin kilodur. Tekne ve yat taşımacılığı 
dışında çoklu binek araç taşıma, ağır nakliyat, stan-
dart ölçü dışı proje taşımacılığı, ticari araç taşımacılığı 
( hasarlı ya da arızalı otobüs, kamyon, tır vb. ) ve 4x4 
arazi araçlarımız ile römorklu veya römorksuz tüm deniz 
araçları taşımacılığı yapmaktayız.’’

EXTREMELY WIDE SERVICE AREAS
“Gökçe Logistics has been operating in the sector 
since 1982. With our nearly 40 years of experience, we 
have been operating in road transportation, boat and 
yacht transportation, project transportation, heavy 
transportation, multi-vehicle transportation and dry 
cargo transportation. All of our vehicles in our fleet 
belong to our company and our special production 
trailers are designed for all transportation activities. Our 
Operation and Management team shows maximum 
sensitivity at every stage. In addition, our company 
has operations officers serving in English, German and 
Russian languages.”

WORK SAFETY COMES FIRST 
“Gökçe Logistics, our priority is safety and job security. 
Before loading, necessary measures are taken and 
loading activities are started. Unloading continues 
with the same sensitivity until the end. The load and 
balance checks on the vehicle during transportation are 
examined and followed step by step. Because balance is 
very important in transportation. The most important 
features of our specially designed yacht and boat 
transport trailers in our fleet are balance and durability.”

WE CARRIED ACUN ILICALI’S YACHT 
“We carried out the transportation of the speedboat 
belonging to Mr. Acun Ilıcalı. Apart from the importance 
of all our transportation activities for us, we are proud of 
Acun Bey’s preference for us. Thanks to the extension and 
free axle of our specially designed Boat and Yacht trailer, 
we realized a safe and comfortable transportation.”

7 DAYS 24 HOURS ACCOMMODATION SERVICE 
“In addition to boat and yacht transportation, Gökçe 
Logistics has a warehouse and parking lot with a total 
area of 4 thousand square meters. In line with the 
request of our customers, we also offer accommodation 
services in our private parking lot with security and 
security cameras 24/7.”

LARGE CAPACITY AND ADDITIONAL SERVICE

“With a total of 7 trailers in our fleet, our carrying 
capacity is 189 thousand kilos. Apart from boat and 
yacht transportation, we carry out multi-passenger 
vehicle transportation, heavy transportation, non-
standard project transportation, commercial vehicle 
transportation (damaged or defective bus, truck, truck, 
etc.) and all sea vehicles with or without trailers with our 
4x4 land vehicles.”
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Tekne Transfer Deneyimli Kadrosuyla 
Lojistik Hizmeti Veriyor

Birbirinden pahalı ve güzel teknelere verilen 
lojistik hizmeti gözüktüğünden daha karmaşık bir 
süreçte ilerlediği için deneyimli ve işinde uzman 
firmalar tarafından yapılmalı. Tekne sahiplerine 
uzun yıllardır lojistik hizmeti veren Tekne Transfer’ 
firmasının sahibi Kadir Morgül, tekne lojistiğinin 
bütün süreçlerini aktarıyor.

Tekne Transfer, which provides service with its 
experienced staff, is the right address for safe 
logistics. Company owner Kadir Morgül explained 
the complex logistics services in all details. 

YAT SİGORTASI İKİ ŞEKİLDE ELE ALINABİLİR

Yat sigortası, taşınan bir yatın olmazsa olmazı diyebili-
riz. Bir adresten, diğer bir adrese giderken büyük riskler 
ile taşınan yatlarda iki farklı sigorta olduğunu vurgula-
yan Tekne Transfer sahibi Kadir Morgül, “Birincisi tek-
nenin genel sigortası. Bu sigorta günümüz şartlarında 
araçların trafik sigortası gibi mecburi kılınmaktadır. Bu 
sigorta, Türkiye dâhil herhangi bir limanda ya da ma-

Tekne Transfer, which provides service with its 
experienced staff, is the right address for safe logistics. 
Company owner Kadir Morgül explained the complex 
logistics services in all details. 

Since the logistics service provided to expensive and 
beautiful boats proceeds in a more complex process 
than it seems, it should be done by experienced and 
expert companies. Kadir Morgül, the owner of the ‘Tekne 
Transfer’ company, which has been providing logistics 
services to boat owners for many years, conveys all the 
processes of boat logistics.

YACHT INSURANCE CAN BE TAKEN IN TWO 
WAYS

Yacht insurance is indispensable for a yacht being 
moved. Boat Transfer owner Kadir Morgül emphasized 
that there are two different insurances for yachts 
carried with great risks while going from one address 
to another and said, “Thefirst is the general insurance 
of the boat. This insurance is made obligatory like 
traffic insurance of vehicles in today’s conditions. This 
insurance is compulsory in Turkey at any port or marina 
including accommodation. Unless there is insurance, 
no insurance technique does not allow connection to 
the port, barracks, maintenance, repair, and even port 
presidencies do not give exit. Therefore it is mandatory. 
The second is the insurance provided during the period 
between the departure port and the arrival port, in a way 
that the boat goes from a port to a port. This insurance 
covers the loss or damage suffered by the insured boat 
for the reasons we will list: dangers of the sea, rivers, 
lakes or other navigable waters, fire, explosion, forcible 
theft by people outside the ship, loading into the sea, 
piracy, land vehicles, docks or contact with the port 
equipment or equipment, earthquake, volcano eruption 
or lightning, accidents during the loading, unloading or 
relocation of fuel ”.
 
BOAT OWNERSHIP DOCUMENT REQUIRED
 
Yachts, which are a special transportation material, 
simply cannot go to traffic. Special permissions are 

rina konaklamalarında mecburidir. Sigorta olmadığı 
sürece hiçbir sigorta tekniği limana bağlamaya, kışla-
maya, bakıma, onarıma müsaade etmemektedir hatta 
liman başkanlıkları çıkış bile vermemektedir. Bu nedenle 
mecburidir. İkincisi ise teknenin bir limandan bir limana 
gidecek şekilde, kalkış limanından varış limanına kadar 
geçen süre zarfında yapılan sigortalardır. Bu sigorta, si-
gorta edilen teknenin sayacağımız nedenlerle uğradığı 
zayi veya hasarı kapsar: Deniz, ırmak, göllerin veya diğer 
sefer yapılabilir suların tehlikeleri, yangın, patlama, ge-
minin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan 
hırsızlık, denize yük atılması, korsanlık, kara taşıtları, rıh-
tım veya liman donatı veya gereçleri ile temas, deprem, 
yanardağ püskürmesi veya yıldırım, yakıtın yüklenmesi, 
boşaltılması ya da yerinin değiştirilmesi sırasında olan 
kazalar” şeklinde konuştu. 

TEKNE SAHİPLİK BELGESİ GEREKİYOR

Özel bir taşıma malzemesi olan yatlar, öylece trafiğe 
çıkamıyor. Bunun için özel izinlerin alınması gerekiyor. 
Konu hakkında detaylı bilgi veren Tekne Transfer yet-
kilileri, “deniz yoluyla bir limandan bir limana yat taşı-
macılığı ya da transfer yapılabilmesi için Tekne sahiplik 
belgesinin ya da registreren olması gerekiyor. Eğer tekne 
deniz yoluyla transfer yapılacaksa Kaptan vasıtasıyla 
ekibiyle Noter tasdikli bir muvafakatname şart” olarak 
ifade ediyor. 

TEKNE TRANSFER ULUSLARARASI HİZMET 
VERİYOR

‘’Liman otoritelerinin verdiği izne dayalı olarak dünyanın 
her tarafına motoryat, balıkçı, yelkenli, 
sailing ,römorkör, deplasman tekneleri 
,yarı deplasman tekneleri ve araştırma 
tekneleri gibi denizde yüzen her türlü 
aracı otoritelerin müsaade ettiği sey-
rüsefer dahilinde tekne transferi yap-
maktayız.”

YÜKLEME VE BOŞALTMA 
SÜREÇLERİNDEN GEMİ 
KAPTANI, FİRMA VE SİGORTA 
SORUMLUDUR 

“Kişisel olarak genellikle tekneleri deniz 
yoluyla transfer ettiğimiz için yükleme 
boşaltma işlemleri biz de pek gerçek-

required for this. Providing detailed information on 
the subject, Boat Transfer officials said, “Foryacht 
transportation or transfer from a port to a port by sea, 
The boat must have a certificate of ownership or a 
registration. If the boat is to be transferred by sea, with 
the crew through the captain A notarized consent is a 
requirement ”.

TEKNE TRANSFER SERVES INTERNATIONAL 
SERVICES
Emphasize that the services it provides are international. 
Boat Transfer “Based on the permission given by the port 
authorities, all kinds of vehicles floating in the sea such 
as motor yachts, fishing, sailboats, sailing, tugboats, 
displacement boats, semi-displacement boats and 
research boats are allowed by the authorities. We are 
transferring boats within the navigational course. 
 
THE SHIP’S CAPTAIN, THE FIRM AND 
INSURANCE ARE RESPONSIBLE FOR THE 
LOADING AND UNLOADING PROCESSES
 
“Personally, usually boats loading and unloading 
operations for transfers we also realize we have much 
fortimeAKAT is not appropriate to go by sea from the 
boat, sometimes referring to it The process is completed 
partly by sea and partly by loading the food of the 
boats. Different processes are also applied for this. In this 
transportation, from the moment the boat is loaded, 
the responsibility is shared between the ship’s captain 
firm and the insurance. “
 
BOAT TRANSFER RESISTANT AGAINST TOUGH 
CONDITIONS
 

Tekne Transfer Provides Logistics Service 
With It’s Experienced Staff
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leşmemektedir fakat buna istinaden bazen tekne gide-
ceği mesafeler deniz yoluyla uygun olmadığı zamanlar 
kısmen deniz yoluyla kısmen de teknelerin yemeği yük-
lenerek süreç tamamlanması gerçekleşmektedir. Bunun 
için de ayrıca farklı işlemler uygulanmaktadır. Bu taşı-
mada tekne yüklendiğinden itibaren varış Limanına ka-
dar sorumluluk gemi kaptanı firma ve sigorta arasında 
paylaşılmaktadır.”

TEKNE TRANSFER ZORLU ŞARTLARA KARŞI DA 
DAYANIKLI

“2020 yılında gerçekleştiğim dört projenin en önemlisi 
Ocak 2020 yılında tamamlanan Türkiye İstanbul Lima-
nı’ndan, Nijerya’nın başkenti Lagos’a ben ve ekibim ta-
rafından deniz yoluyla 5 bin 500 deniz mili ile 45 gün sü-
ren beklemeler, hava muhalefeti de dahil 40 metre boy, 
10 metre genişlik, 2 metre draft, 20 metre yükseklikteki 
bir boğaz gezi restoran teknesini teslim ettik. Normal 
şartlarda bu teknenin deniz yoluyla gitmesi ekonomik 
açıdan uygun olmasına rağmen seyrüsefer açısından 
oldukça risk taşımasına rağmen başarıyla tamamlan-
mıştır.”

TEKNE TRANSFER DENİZ ROTALARININ 
TAMAMINA ULAŞABİLİYOR

‘’Deniz lojistiği rotasından dendiğinde, biz kurumsal ol-
mayan kaptanlar kişisel beceri ve mesleki bilgilerimize 
dayanarak ve elimizdeki yeterlilik belgesiyle denizi olan 
her yere uygun şartlarda hizmet vermekteyiz. Burada 
önemli olan kısım tekne deniz yoluyla yani yüzerek bu 
seyrüseferi tamamlaması için ekipmanların mümkün 
olması yeterlidir.”

TEKNE TRANSFER’İN KAPASİTESİ OLDUKÇA 
GENİŞ

“10 groston dan 3000 grostona kadar, 10 metreden 150 
metreye kadar her türlü tekneyi transfer etme kapasite-
sine sahibiz. Adet çoğalırsa ekipte çoğalır sınırlama yok.”

EK HİZMETLER DE SUNUYORUZ

“İstenildiğinde kaptan ve personel temini, boya bakım 
tamirat temini, yedekleme çekme yardım,  motor ma-
kine mekanik hizmeti, elektronik seyrüsefer hizmeti, su 
altı hizmeti, marina hizmetleri, teknenin kara park hiz-
metleri, yakıt ve irakiya hizmeti. Taleplere göre hizmetler 
çoğaltılabilir.”

“Irealized in 2020, the most important of the four 
projects completed in January 2020 from Turkey Istanbul 
port, Nigeria’s capital, Lagos I through the sea by my 
team and 5 thousand 500 nautical miles and 45 days 
of standby, weather We delivered a 40 meter length, 10 
meter width, 2 meter draft, 20 meter high Bosphorus 
cruise restaurant boat including the opposition. Although 
it is economically viable for this boat to sail by sea under 
normal conditions, it has been successfully completed, 
although it carries a lot of risk in terms of navigation. “
 
TEKNE TRANSFER CAN REACH ALL OF THE SEA 
ROUTES
 
When you think of the maritime logistics route, we 
non-corporate captains Based on our personal skills 
and professional knowledge and with the certificate 
of competence we have We serve everywhere with a 
sea under suitable conditions. The important part here 
is that it is sufficient to have the equipment available 
to complete this voyage by boat, in other words by 
swimming. “
 
THE CAPACITY IS OF  TEKNE TRANSFER IS 
LARGE
 
“We have the capacity to transfer any kind of boat from 
10 gross to 3000 gross to 10 meters to 150 meters. If the 
number increases, it will increase in the team and there 
is no limitation. “
 
WE PROVIDE ADDITIONAL SERVICES
 
“Supply of tiger and personnel when requested, paint 
maintenance and repair supply, back-up assistance, 
engine machinery mechanical service, electronic 
navigation service,underwater service, marina services, 
boat’s land parking services, fuel and volunteer service. 
Services can be increased according to demands. “
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Konyalı Tekne Taşıma 
Tekneleri Güvenle Adreslerine Ulaştırıyor

Konyalı Boat Transport Delivers Boat Safely to Their Address

Tekne lojistiği süreçleri hakkında bilgi veren 
Konyalı Tekne Taşıma yetkilileri, bilinmesi ge-
reken tüm detayları tekne sahipleriyle payla-
şarak, yurt içi ve yurt dışı hizmetleri hakkın-
da bilgilendiriyor.

Pahalı yatları bir yerden başka bir yere taşımak gö-
züktüğü kadar kolay değil. Durum böyle olunca da 
bu konuda deneyimli ve işinde uzman firmaların ter-
cih edilmesi gerekiyor. Tekne taşımacılığı konusunda 
sektörde yerini alan Konyalı Tekne Taşıma, bütün bir 
süreçte tam destek sağlıyor.

KONYALI TEKNE TAŞIMA UYARIYOR

Tekne taşıma sigortasının iki tarafı korumak amacıy-
la yapıldığını belirten Konyalı Tekne Taşıma: “Taşıma 
sigortası hem müşteri hem bizim açımızdan riskleri 
sigorta ettirdiğimiz için güven vermektedir. Risk ola-
rak sadece sigorta acentesi ve sigorta şirketinin gü-
venilir olmasını belirleyebilirim. Hasar durumunda bu 

Providing information about boat logistics 
processes, Konyalı Boat Transportation 
officials share all the details that need to 
be known with the boat owners and inform 
them about domestic and international 
services.
 
Moving expensive yachts from one place to another 
is not as easy as it seems. When this is the case, 
companies that are experienced and expert in this field 
should be preferred. Konyalı Boat Transport, which 
takes its place in the sector in boat transportation, 
provides full support in a whole process.
 
KONYALI BOAT TRANSPORT WARNINGS
 
Stating that the boat transportation insurance is made 
to protect both sides, Konyalı Boat Transportation: 
“Transportation insurance gives assurance as we 
insure the risks for both the customer and us. As a 
risk, I can only determine that the insurance agency 
and the insurance company are reliable. In the 
event of damage, this becomes very important, ”he 
emphasizes the importance of insurance.
 
SPECIAL PERMISSIONS REQUIRED
 
Konyalı Boat Transport, stating that special permits 
are required for logistics, adds: “Permission must be 
obtained from the Ministry of Transport, Metropolitan 
Municipality and highways. After the project of 
the load to be transported and the road route is 
removed and road exploration safety is done, the 
transportation process is carried out.
 
KONYALI BOAT TRANSPORT SERVICES 
EVERYWHERE
 
He states that the Konyalı Boat Transport service 
network is quite wide. Providing logistic service 
regardless of location, Konyalı Boat Transportation 

çok önemli bir hale gelmektedir” şeklinde konuşarak, 
sigortanın önemini vurguluyor.

ÖZEL İZİNLER GEREKİYOR 

Konyalı Tekne Taşıma, lojistik için özel izinlerin gerek-
tiğini belirterek, şunları ekliyor: “Ulaştırma bakanlığı, 
Büyükşehir belediyesi ve karayollarından izin belgesi 
alınması gerekiyor. Taşınacak yükün ve yol güzergâ-
hının projesinin çıkarılıp yol keşfi emniyeti yapıldıktan 
sonra taşıma işlemi gerçekleştirilir.“

KONYALI TEKNE TAŞIMA HER YERDE HİZMET 
VERİYOR

Konyalı Tekne Taşıma hizmet ağının bir hayli geniş ol-
duğunu belirtiyor. Lojistik hizmetini lokasyon fark et-
meksizin veren Konyalı Tekne Taşıma yetkilileri hizme-
tini şöyle ifade ediyor: “Yurt içi, yurt dışı tekne taşıma 
ve gümrükleme hizmeti vermekteyiz.”

YÜKLEME VE BOŞALTMADA HIZLIYIZ

Yükleme ve boşaltma süreçlerinde oldukça hızlı ol-
duklarını belirten Konyalı Tekne Taşıma, bu süreci şu 
şekilde aktarıyor: “Liman içinde her türlü güvenlik 
tedbirleri alınarak ortalama 3 saat içerisinde yükleme 
gerçekleşmektedir. Boşaltma işlemi sırasında da her 
türlü güvenlik önlemi alınarak yaklaşık 1 saat içerisin-
de tamamlanmaktadır.“

2020’DE BİRÇOK PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK

Konyalı Tekne Taşıma 2020 yılında birçok lojistik hiz-
meti sunduğunu aktarıyor: “Yalova DFSD limanın-
dan Pendik marinaya Trio firmasına Fransa’dan gelen 
teknenin teslimatını gerçekleştirdik. Yurt içi olarak da 
Bodrum’dan İstanbul’a Sancak yata ait 9.20 boyutun-
daki Teknenin taşımasını gerçekleştirdik.“

MÜŞTERİYE ÖZGÜ HİZMETLER

Konyalı Tekne Taşıma yetkilileri verdiği hizmetleri de-
taylı bir şekilde yat sahiplerine aktarıyor ve şunları ek-
liyor: “Yurt içi ve Yurt dışı taşıma kapasitemiz yıllık 200 
taşıma. Bununla beraber limanlar arasındaki rotamızı 
müşteri istekleri göz önünde bulundurularak belirliyo-
ruz. Lojistik hizmetinin yanında gümrük ve şehirlera-
rası araç taşıma hizmeti de sağlıyoruz.”

officials express their service as follows: “We provide 
domestic and international boat transportation and 
customs clearance services.”
 
WE ARE FAST IN LOADING AND UNLOADING
 
Expressing that they are very fast in the loading and 
unloading processes, Konyalı Boat Transportation 
describes this process as follows: “Loading takes place 
within an average of 3 hours by taking all kinds of 
security measures in the port. During the unloading 
process, all kinds of security measures are taken and 
it is completed in approximately 1 hour.
 
WE PERFORMED MANY PROJECTS IN 2020
 
Konyalı Boat Transport states that it offers many 
logistics services in 2020: “We delivered the boat from 
Yalova DFSD port to Pendik marina to Trio company 
from France. Domesticly, we have carried out the 
transportation of the boat of 9.20 size belonging to 
Sancak yacht from Bodrum to Istanbul.
 
CUSTOMER SPECIFIC SERVICES
 
Konyalı Boat Transportation officials convey their 
services to the yacht owners in detail and adds: “Our 
domestic and international transportation capacity is 
200 transports per year. However, we determine our 
route between ports by taking customer requests into 
consideration. In addition to logistics service, we also 
provide customs and intercity vehicle transportation 
services. “
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GREENLINE YACHTS DÜNYANIN İLK  %100 ELEKTRİK 
MOTORLU CHARTER FİLOSUNU BAŞLATIYOR

Greenline Yachts Supplies
The First 100% Electric Cabin Cruiser Charter Fleet

Alternatif enerji kaynaklı motorlu teknelerde 
dünya lideri olan Greenline Yachts, Norveç’te 
Canal Boats Telemark AS, W-Yachts ve 
Torqeedo ile işbirliği gerçekleştirerek  ilk %100 
elektrikli teknelerden oluşan filo anlaşmasını 
yaptı.

2019’da Boot Düsseldorf’ta başlatılan devrim nite-
liğindeki proje E-Drive sistemiyle donatılmış altı yeni 
Greenline (iki adet Greenline 33 ve dört adet Green-
line  39) tekne ile hayata geçiyor.  Greenline 33 ve 39, 
lityum pil ve elektrik motor sistemleri ile  7 knot seyir 
hızında yada 11 knot azami hızda sessizce ve herhangi 
bir emisyon olmadan seyredebiliyor. Tekneler 80kWh 
akü kapasitesiyle, tek bir şarjla 40nm’ye kadar men-
zile sahipler. Güney Norveç’in en önemli tatil beldesi  
Porsgrunn’da konuşlanan filo merkezi, uluslararası bir 
havaalanı ve Danimarka ile feribot bağlantısına yakın 
ve yerel tren istasyonuna sadece üç dakikalık yürüme 
mesafesinde. Bu popüler tatil beldesi, çarpıcı bir sahil 
şeridine , heybetli dağları ve  yoğun ormanıyla olağa-
nüstü doğal güzelliğe ve su kanallarına sahip.

Greenline Yachts, the worldwide leader in 
alternative propulsion motorboats, has 
teamed up with Canal Boats Telemark AS in 
Norway, W-Yachts and Torqeedo to create 
the first 100% electric charter fleet in the 
world.
 
Canal Boats Telemark will operate six new Greenlines 
- two 33s and four 39s - all fitted with the shipyard’s 
revolutionary EDrive system, which was launched 
at Boot Düsseldorf in 2019. Since then, full electric 
Greenlines have been sold all over the world including 
to the USA, Germany and Russia.

Thanks to their bank of lithium batteries and electric 
motors, the Greenline 33 and 39 can cruise silently 
and without any emissions at a speed of 7 knots and 
to a top speed of 11 knots. With their battery capacity 
of 80kWh, they have a range of up to 40nm on a 
single charge.
 

Norveç Çevre ve İklim Bakanlığına bağlı Enova SF’nin 
bölgede kurduğu, Tesla’nın süper şarj ağına benzer 
şarj üniteleri ile donatılan bölge, elektrikli teknecilikte 
devrim yaratacak  yepyeni bir girişim olup, dünyanın 
diğer bölgeleri içinde bir başarı örneğini temsil ediyor. 
Aynı zamanda denizlerde de elektrikli tekne kullanı-
mının yaygınlaşması için bir öncü görevini üstleniyor.
 
Greenline Yachts Satış ve Pazarlama Müdürü Luca 
Raumland konuyla ilgili şunları söyledi: “Greenline Ya-
chts,  ilk hibrit H-Drive modelini 2008 yılında piyasaya 
sürdü ve o zamandan beri hibrit motorlu teknelerde 
pazar lideri haline geldi. 2020’nin başından bu yana, 
üretimimizin % 60’ından fazlasını elektrikli veya hibrit 
sistemlerle inşa ettik . Buna rağmen bu proje bizi cok 
heyecanlandırdı. Giderek büyüyen sürdürülebilir enerji 
sistemleri hem son kullanıcılar için hemde yatırımcılar 
için , daha temiz ve verimli bir gelecek vaad ediyor.’’

Located in the picturesque surroundings of southern 
Norway, Porsgrunn is close to an international airport 
and ferry connection with Denmark and just three 
minutes’ walk from the local train station. This popular 
vacation destination boasts a stunning coastline 
and the exceptionally beautiful Telemark Canal with 
its impressive locks, imposing mountains and dense 
forest to the west.
 
Crucially, thanks to a grant from Enova SF, a 
subsidiary of the Norwegian Ministry of Climate and 
Environment, Canal Boats Telemarks believes that 
the Telemark Canal and surrounding coastline will 
become the first cruising grounds in the world to have 
a network of charging points specifically designed 
for boats. Like Tesla has done with its supercharger 
network, this will revolutionise electric boating in the 
area and hopefully serve as a blueprint for marine 
electrification in other parts of the world.
 
Luca Raumland, Head of Sales and Marketing at 
Greenline Yachts, says: “We are so excited to see the 
growing demand of alternative propulsion systems 
that our boats can provide. Since the beginning of 
2020 we have built more than 60% of our production 
with either electric or hybrid propulsion and the 
forecast for 2021 is even higher, which is a positive 
sign that consumers are opening their minds to more 
efficient and sustainable ways of powering their 
boats.”
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DANİMARKA’DA YELKENLİ TATİL FIRSATI!
Sailing Holiday Opportunity in Denmark!

X-Yachts, Türk yelkencilere Baltık denizinde, daha-
sı bir X-Yachts üzerinde hayatta belki de bir kez 
tadılabilecek olan bir yelken tatili imkânı sunuyor.

Firma, “2020 Avrupa’da Yılın Teknesi” ödüllü X40’ı 
ve X-Yachts’ın en çok satan modellerinden X43’ü 
2021 yaz sezonunda Haderslev/Danimarka’daki 
X-Yachts tersanelerinden kiralanabileceğini du-
yurdu.

Ayrıca firma yetkilileri, kiralama süresinden sonra-
ki altı ay içinde yeni bir X-Yachts sipariş etmeniz 
durumunda kiralama bedelinin fiyattan düşülece-
ğini de belirtti.

X-Yachts now offers Turkish sailors the opportu-
nity to enjoy a once-in-a-lifetime sailing holiday 
in the Baltic sea, moreover, on an X-Yachts.

The company announced that the “Yacht of the 
Year in Europe 2020” award-winning X40 and 
X-43, one of the best-selling models of X-Yachts, 
can be leased from X-Yachts shipyards in Haders-
lev / Denmark in the summer season of 2021.

In addition, company officials stated that if you 
order a new X-Yachts within six months of the 
rental period, the rental fee will be deducted from 
the price.

PERFECT YACHTING’İN BİRÇOK TONU:
Perfect Yachts CEO’su Artemis Georgatou ile Röportaj

The Many Shades of Perfect Yachting:
Interview with Artemis Georgatou, CEO of Perfect Yachts

Çocukluğundan beri deniz sevgisini içinde barındıran Artemis 
Georgatou, gelecekte yaşamını yelkenle birleştireceğini adeta 
küçük yaşlardan belirlemişti. Yıllar boyunca bu tutkuyu taşıyan 
Georgatou, bunu bir Yunan yat kiralama şirketi olan Perfect 
Yachts ile gerçeğe dönüştürdü. Perfect Yachts, bu yıl Avrupa’nın 
En İyi Lüks Yat Kiralama kategorisinde Lüks Yaşam Tarzı 
Ödüllerinin sahibi oldu. Georgatou Perfect Yacht’ın felsefesi ve 
sunduğu premium hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Bize kendinizden bahseder misiniz? Perfect Yachts’ın 
kuruluşuna giden yol neydi?

Öncelikle, Perfect Yachts tutkumu paylaşmak için sunduğunuz 
fırsattan dolayı size teşekkür etmek isterim. Fizik Akademisi 
Üniversitesi’nden mezun olduktan ve Ekonomi dalında 
derecemi aldıktan sonra, ben ve erkek kardeşim, gıda 
endüstrisinde faaliyet gösteren “Gregory’s Group SA” adlı aile 
şirketimizi devraldık. Bugün Avrupa’nın en başarılılarından biri 
haline geldi.

Yine de en büyük aşkım ve tutkum her zaman deniz oldu! 
Birçok deniz sporları şampiyonasına katıldım ve her zaman 
kendi teknemin kaptanıydım. Özellikle Yunanistan kıyılarına ve 
adalara çok seyahat ettim. Her yelken gezisinde hissettiğim 
en büyük coşku ve mutluluk benzersizdi. Deneyimi dünyanın 
her yerinden insanlarla paylaşma arzum vardı. 2014 yılında bu 
pazarda premium ve lüks hizmetlerin eksikliğini fark ettim. Aynı 
hayali paylaşan ortağım Vangelis Tampakopoulos ile Perfect 
Yachts’ı yarattığımız yıldı.

Şirketinizin her ikisinin de Lavrio’da bulunan iki üssü var. 
Neden bu özel şehri seçtiniz?

Feeling the love of the sea since early childhood, Artemis 
Georgatou was predestined to connect her future life with 
sailing. Having carried this passion through the years, 
Mrs. Georgatou embodied it in her brainchild, a Greek 
yacht charter company Perfect Yachts. This year, Perfect 
Yachts became the winner of Luxury Lifestyle Awards in 
the category Best Luxury Yacht Charter in Europe. This was 
a great opportunity to talk to Mrs. Georgatou about the 
company’s philosophy and premium services it provides.

Please, tell us about yourself. What was your path to 
the foundation of Perfect Yachts?

Initially, I would like to thank you for the opportunity you 
offer me to share my passion for Perfect Yachts. After I 
graduated from the University of Physical Academy and 
got my degree in Economics, me and my brother took 
over our family business, “Gregory’s Group SA,” which 
operates in the food industry. Today it is one of the most 
successful in Europe. Yet, my greatest love and passion has 
always been the sea! I participated in many marine sports 
championships, and I always was the captain of my own 
boat. 

I’ve travelled a lot, especially to the coastal Greece and 
the islands. The ultimate euphoria and happiness I felt on 
every sailing trip were unique. I had the desire to share the 
experience with people from all over the world. It was in 
2014, when I realized that there was a lack of premium and 
luxury services in this market. That was the year when me 
and my partner, Vangelis Tampakopoulos, who shared the 
same dream, created Perfect Yachts.

Your Company has two bases, both located in Lavrio. 
Why did you choose this particular city?

Our bases are where the Perfect Yachts experience begins. 
Our guests can relax in our spacious VIP lounges, have 
a first taste of the famous Greek hospitality, and treat 
themselves to a selection of Greek traditional delicacies, 
wines, and refreshments. Lavrio is a beautiful city with all 
the commodities needed. Market, restaurants, bars, and 
pharmacies, all within a walking distance. 

The most important reason we chose Lavrio is because 
it is the closest port to the Athens International Airport 
(just 25 minutes) and the most famous and biggest island 
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Üslerimiz, Perfect Yachts deneyiminin başladığı yerdir. 
Misafirlerimiz geniş VIP salonlarımızda dinlenebilir, ünlü 
Yunan misafirperverliğini ilk kez tadabilir ve geleneksel Yunan 
lezzetleri, şarapları ve içeceklerinden oluşan bir seçki ile 
kendilerini şımartabilirler.

Lavrio, ihtiyaç duyulan tüm malların bulunduğu güzel bir şehir. 
Market, restoranlar, barlar ve eczaneler yürüme mesafesinde.

Lavrio’yu seçmemizin en önemli nedeni, Atina Uluslararası 
Havalimanı’na en yakın liman (sadece 25 dakika) ve en ünlü 
ve en büyük ada kompleksleri, Kiklad Adaları ve Argo Saronic 
Adaları (bunlardan birincisine sadece 2 saat) olması.

Perfect Yachts web sitesinde, “bir kiralama şirketinden 
daha fazlası” olduğu iddia ediliyor. Bununla ifade etmek 
istediğiniz şey nedir?

Perfect Yachts’ta misafirleri ve dostları ağırlayan büyük bir 
aile gibi hissediyoruz. Büyük farkı yaratan bu küçük detaylarda 
sevgi, saygı, takdir, tutarlılık ve esas olarak ısrarla eşsiz tatil 
deneyimleri sunuyoruz.

Size göre ideal bir yatçılık deneyiminin anahtarı nedir? 

“Perfect Yachts – Mükemmel Yatlar “ mükemmel bir yelken 
tatili demek. Bunu başarmak için misafirlerimizin ne istediğini, 
ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve tercihlerini anlamak çok önemli.

Onlar için bir dizi rota, ilgi çekici yer, ilgi çekici yer ve etkinlik 
planlamak ve önermek için gerekli tüm bilgileri toplamak 
için gerektiğinde anketler, e-postalar ve doğrudan aramalar 
kullanıyoruz. Ayrıca 7/24 destek sunuyoruz.

Filonuzu nasıl tanımlarsınız? Yatlarınızı özel kılan özellikler 
nelerdir?

“Mükemmel Yatlar”. Evet, piyasadaki en lüks filomuzla gurur 
duyuyoruz. Tüm teknelerimiz yeni ve özel mülkiyet. Bu, kaliteyi, 
lüks duygusunu, detaylı ekipmanı ve mükemmel bakımı 
tamamen kontrol ettiğimiz anlamına geliyor. Bu, premium 
standartları korumanın ve 7 yıldızlı yüzen bir otelin lüksünü 
sunmanın tek yolu.

Açıkçası, ekip şirketin faaliyetlerinde büyük bir rol 
oynuyor. Birlikte çalıştığınız kişilerde sizin için en önemli 
şey nedir?

Perfect Yachts ailesi çalışkan, özverili ve tutkulu insanlardan 
oluşuyor. Hepsi sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyime 
sahip profesyoneller. Hepimiz denizi seviyoruz ve misafirlerimizin 
yatlarımızda yelken tatillerinin tadını çıkarmalarını istiyoruz. 
Perfect Yachts olarak, hizmetlerimizi misafirlerimizin 
unutulmaz deneyimlerine dönüştürmeye çalışıyoruz, ilk andan 
son ana kadar mükemmel bir yelken deneyiminden başka bir 
şey değil.

complexes, the Cyclades and Argo Saronic Islands (only 2 
hours to the first of them).

On the Perfect Yachts website, it is claimed to be 
“more than a charter company”. What do you mean 
by this?

At Perfect Yachts, we feel like a big family that welcomes 
guests and friends. We offer unique vacation experiences 
with love, respect, appreciation, consistency, and mainly 
persistence in those small details that make the big 
difference.

In your opinion, what is the key to an ideal yachting 
experience? How does your company achieve this for 
its clients?

“Perfect Yachts” means perfect sailing vacation. To achieve 
this, it is very important to understand what our guests 
want, their needs, interests, and preferences. We use 
questionnaires, e-mails, and direct calls when needed to 
collect all the necessary information in order to plan and 
suggest a number of routes, places of interest, attractions, 
and activities for them. Moreover, we offer 24/7 support. 

How would you describe your fleet? What features 
make your yachts special?

 “Perfect Yachts”. Yes, we are very proud of our fleet, the 
most luxury fleet in the market. 

All our boats are new and privately owned. This means 
that we totally control the quality, the luxury feeling, the 
detailed equipment, and the excellent maintenance. This is 
the only way to keep the premium standards and offer the 
luxury of a 7 star-floating- hotel.

Yunanistan, hem deniz seyahati hem de kara turizmi için 
dünyanın en çekici yerlerinden biri. Müşterilerinize denizde 
değilken ne tür hizmetler sunuyorsunuz?

Resmi ve organize bir seyahat ofisi olarak tecrübemizi tüm 
misafirlerimize kişiye özel hizmetler sunmak için kullanıyoruz. 
Transferler, şehir veya ada turları, otel düzenlemeleri ve 
aktivitelerinin yanı sıra gastronomi ve şarap tadım geceleri 
sunduğumuz ekstra hizmetlerden bazıları.

Kişisel favori yelken rotalarınız neler?

Yunanistan, Mikonos, Paros ve Santorini gibi çok ünlü ve popüler 
adalara sahip. Bu doğru ama, eşsiz ve nefes kesici güzellikte 
gizli ve bilinmeyen yerler de var. Favori rotam Kythnos, Serifos, 
Kimolos, Polyegos ve Milos veya Koufonissia Adaları.

Bu yıl, Luxury Lifestyle Awards komitesi Perfect Yachts’ı 
Avrupa’nın en iyi lüks yat kiralama şirketlerinden biri 
olarak kabul etti. Bununla ilgili duygularınız neler?

Bu yıl Yunanistan’ın ve tüm dünyanın uğraştığı zor koşullar 
altında, Lüks Yaşam Tarzı Ödülü, çabalarımızın bir takdiri gibi 
görünüyor. Tüm misafirlerimize güvenli ve premium standart 
yat tatili sunmak için çok çalışmaya devam etmemiz için bize 
güç ve cesaret veriyor.

Kendi yat kiralama işini kurmak isteyen kişilere neler 
önerirsiniz?

Pek çok yat... Çok fazla şirket...Onlara, yalnızca konsepte 
gerçekten aşık olurlarsa  devam etmelerini tavsiye ederim. 
Harika bir şey, yeni bir şey, “bir kiralama şirketinden daha 
fazlası” gibi bir şey… Hayallerinin peşinden gitmelerini dilerim.

Lüks Yaşam Tarzı Ödülü ve bu fırsatı verdiğiniz için bir kez daha 
teşekkür ederim.

Obviously, the team plays a huge role in the company’s 
activities. What is most important for you in the 
people you work with?

Perfect Yachts family consists of hard-working, dedicated, 
and passionate people. They all are professionals with many 
years of experience in their sector. We all love the sea, and 
we want our guests to enjoy their sailing holidays onboard 
our yachts. At Perfect Yachts, we try to turn our services 
into our guests’ memorable experiences, nothing less than 
the Perfect sailing experience from the very first to the very 
last moment.

Greece is one of the world’s most attractive destinations 
for both sea travel and land tourism. What services do 
you provide to your clients when they are not at sea?

As an official and organized travel office, we use our 
experience to offer tailormade services to all our guests. 
Transfers, city or island tours, hotel arrangements and 
activities, as well as gastronomy and wine testing nights, 
are some of the extra services we offer.

What are your personal favorite sailing destinations 
and routes?

Greece has very famous and popular islands like Mykonos, 
Paros, and Santorini. But it’s true, incomparable and 
breathtaking beauty can be found in the most secret and 
unknown destinations. 
My favorite route is Kythnos, Serifos, Kimolos, Polyegos and 
Milos or Koufonissia Islands.

This year, the Luxury Lifestyle Awards committee 
recognized Perfect Yachts as one of the best luxury 
yacht charters in Europe. What are your emotions 
about it? 

Under the difficult circumstances that Greece and all the 
world is dealing with this year, the Luxury Lifestyle Award 
feels like a relief and recognition of our efforts. It gives us 
the strength and the courage to keep working hard to offer 
safe and premium standard yachting vacation to all our 
guests.

What would you advise people who intend to start 
their own yacht-chartering business?

So many yachts… So many companies… 
I would suggest them to go for it only if they really feel in 
love with the concept and only if they dream of something 
great, something new, something… “more than a charter 
company”. 

Thank you once again for the opportunity and the Luxury 
Lifestyle Award.
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Tatilciler İçin 5 Farklı Ülkeden
10 Tekne Oteli

10 Boat Hotels From 5 Different Countries For Vacationers If You Are
Keşfetmeyi çok seven bir seyahat tutkunuysanız, bu oteller aklınızı başınızdan alacak. 

Hepsi tekneden oluşan yüzen otellere rağbet her geçen gün artıyor.

A travel lover who loves to explore, these hotels will blow your mind. The demand for floa-
ting hotels, all consisting of boats, is increasing day by day.

Asile Flottant – Amsterdam 
Hollanda 

Eski bir tersane olan Ceuvel’de 
demir atmış altı teknenin yan yana 
gelmesiyle ortaya çıkan Asile Flottant 
yüzen oteli, 2016’dan beri ilgiyle 
karşılanan popüler noktalardan biri.

Teknelerin her biri, tek bir daire olarak 
değerlendiriliyor ve o şekilde kiralanıyor. 
ADAM Kulesi ve EYE Film Müzesi’ni 
ziyaret etmek isteyen turistler için 
konum avantajı da sağlıyor. Yaşam 
alanı olarak oldukça geniş bir 
metrekareye yayılan otel, hem estetik 
tasarımıyla hem de ince düşünülmüş 
mimari yapısıyla ev konsepti şeklinde 
düzenlenmiş. Bu şekilde, misafirler ev 
konforunu hissetmeye devam ederken, 
Amsterdam’ın tadını çıkarabiliyor. 

Asile Flottant - Amsterdam, 
The Netherlands

The Asile Flottant floating hotel, which 
emerged with six boats anchored side 
by side in Ceuvel, an old shipyard, 
is one of the popular spots that has 
attracted attention since 2016.

Each of the boats is considered as a 
single flat and rented as such. It also 
provides a location advantage for 
tourists who want to visit ADAM Tower 
and EYE Film Museum. Spreading over 
a very large square meter as a living 
space, the hotel has been arranged 
as a home concept with its aesthetic 
design and thoughtful architectural 
structure. This way, guests can enjoy 
Amsterdam while still feeling the 
comfort of home.

Lightship- Amsterdam, Hollanda

Amsterdam’ın diğer popüler otellerinin 
başında gelen Lightship ise sakin 
bir bölgede konumlanıyor olsa da 
merkeze uzaklığı feribotla sadece iki 
dakika. Feribot yerine, Amsterdam’ın 
tadını çıkarmak isteyenler 15 dakikalık 
bir yürüyüş ile merkeze ulaşabiliyor. 

Otel, A’DAM Kulesi’ne 1.5 kilometre, 
Aziz Nikolaos Bazilikası’na 2.6 
kilometre, Anne Frank Evi’ne 3.3 
kilometre uzaklığında yer alıyor. 
Özellikle güzel bir balayı teması arayan 
çiftler için otel romantik dizaynı ve 
göl manzarası ile güzel deneyimlere 
kucak açıyor. Bölgede çok popüler olan 
bisiklet gezilerine katılmanız için otel, 
bisiklet kiralama hizmeti de veriyor.

Lightship - Amsterdam, Holland 

One of the most popular hotels inis 
located in a quiet area, but its distance 
to the center is only two minutes by 
ferry. Instead of ferry, those who want 
to enjoy Amsterdam can reach the 
center with a 15-minute walk.

The hotel is 1.5 km from A’DAM Tower, 
2.6 km from St. Nicholas Basilica 
and 3.3 km from Anne Frank House. 
Especially for couples looking for a 
beautiful honeymoon theme, the 
hotel embraces beautiful experiences 
with its romantic design and lake view. 
The hotel also offers a bicycle rental 
service for you to participate in the 
very popular bicycle trips in the region.

Angelique - İtalya

Rotamızı İtalya’ya çeviriyoruz. 
İtalya’da yer alan Angelique oteli, 
ahşap dekorasyonun getirmiş olduğu 
vintage tarzıyla misafirlerine kapısını 
açıyor. Otelin içindeki ambiyans 
ruhunuzu dinlendirirken, göl manzarası 
tazelenmenize yardımcı oluyor.  Otelin 
konforuna biraz ara vermek ve İtalya’yı 
keşfetmek isteyen turistler için de 
otelin yakınında birçok keşfetmeye 
değer yerler bulunuyor. Otel, 
Palermo Katedrali’ne 3.4 kilometre, 
Massimo Tiyatrpsu’na ve Politeama 
Tiyatrosu’na 2.3 kilometre mesafede 
yer alıyor. Otele en yakın çarşı sadece 
iki kilometre mesafede kalıyor. Bu 
sayede İtalya’nın yerel lezzetleri ve 
kültürü ile tanışmak isteyen herkes 
kısa bir yürüyüş ile İtalya’nın hareketli 
gecelerine karışabilir. 

Angelique - Italy

We are turning our route to Italy. 
Located in Italy, Angelique hotel opens 
its doors to its guests with the vintage 
style brought by wooden decoration. 
While the ambiance in the hotel 
relaxes your soul, the lake view helps 
you refresh. For tourists who want 
to take a break from the comfort of 
the hotel and explore Italy, there are 
many places worth exploring near 
the hotel. The hotel is 3.4 km from 
Palermo Cathedral and 2.3 km from 
the Massimo Theater and Politeama 
Theater. The closest bazaar is only two 
kilometers from the hotel. In this way, 
anyone who wants to meet the local 
flavors and culture of Italy can join the 
lively nights of Italy with a short walk.

Tersane IV – İtalya

Şık ve ahşap zeminleri ile göz alıcı bir 
iç dizayna sahip olan bir diğer tekne 
otelimiz Tersane IV, bulunduğu konum 
itibariyle de misafirlerini memnun 
ediyor. Tersane IV, Palermo Katedrali’ne 
ve Mondello Plajı’na, araba ile yirmi 
dakika mesafede yer alıyor. Geniş bir 
yaşam alanına sahip olan otelde hem 
tekne esintisini hissedebilir hem de 
İtalya’nın kültürünü tanıyabilirsiniz. 
Tersane IV, merkeze yakınlığı ve sakin 
bir konumda olması nedeniyle hem 
sessizliği hem de keşfetmeyi seven 
tatilciler için mükemmel. 

Tersane IV - Italy

Another boat hotel, Tersane IV, which 
has an eye-catching interior design 
with its stylish and wooden floors, also 
delights its guests with its location. 
Shipyard IV is located twenty minutes 
by car from Palermo Cathedral and 
Mondello Beach. With a large living 
area, you can feel the boat breeze and 
get to know the culture of Italy. Tersane 
IV looks perfect for holidaymakers who 
enjoy both silence and exploring due 
to its proximity to the center but in a 
quiet location.

Motor Yacht Boatel – İspanya

Klasik ve modern tarzın ortak 
buluşmasıyla dekore edilen Motor Yacht 
Boatel, göz alıcı bir yatın içerisinde 
misafirlerini ağırlıyor. Barselona 
Forum Plajı’na 350 metre uzaklığının 
yanı sıra çevresinde İspanya’yı güzel 
hatırlamanızı sağlayacak birçok 
restoran ve kafe de bulunuyor. Bir 
marinada yer alan otel her ihtiyaca 
karşı titizlikle düşünülmüş detaylardan 
oluşuyor. Otelde ortak oturma alanları 
ve barbekü yapmak için özel bir alan 
bulunuyor. Misafir kapasitesi yüksek 
olan Motor Yacht Boatel’de, misafir 
sayısı fark etmeksizin herkese göre oda 
bulunuyor.

Motor Yacht Boatel - Spain

Decorated with a common meeting 
of classical and modern style, Motor 
Yacht Boatel continues to host its 
guests in an eye-catching yacht. In 
addition to being 350 meters from 
Barcelona Forum Beach, there are 
many restaurants and cafes around 
it that will make you remember Spain 
beautifully. Located in a marina, the 
hotel consists of meticulously thought 
out details for every need. The hotel has 
common seating areas and a special 
area for barbecue. Motor Yacht Boatel, 
which has a high guest capacity, has 
rooms for everyone, regardless of the 
number of guests.
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Motor Yacht Dandy – İspanya

Barselona’nın Port Olimpic bölgesinde 
yer alan Motor Yacht Dandy’nin bütün 
kamaraları oldukça lüks bir şekilde 
dizayn edilmiş. Otelde bar, barbekü 
alanı, güneşlenme terası ve özel bir spa 
küveti bulunuyor. Tek kişilik kamaralara 
ek yatak ilavesi yapılabiliyor. İç 
özellikleri gibi çevre özellikleri de bir 
hayli memnun edici olan Motor Yacht 
Dandy, Picasso Müzesine 1.6 kilometre, 
La Seu Katedrali’ne 2 kilometre 
uzaklıkta yer alıyor. Barselona’nı göz 
alıcı mimarisiyle birleşen lüks yat oteli, 
ziyaretçilere güzel günler yaşatıyor.

Motor Yacht Dandy -Spain

All cabins of Motor Yacht Dandy, 
located in the Port Olimpic area of 
Barcelona,are designed in a very 
luxurious way. The hotel has a bar, 
barbecue area, sun terrace and a 
private hot tub. Additional beds can 
be added to single cabins. Motor 
Yacht Dandy, which is very pleasing 
with its environmental features such 
as its interior features, is located 
1.6 kilometers from the Picasso 
Museum and 2 kilometers from La 
Seu Cathedral. Combining Barcelona 
with its eye-catching architecture, 
the luxury yacht hotel offers visitors 
beautiful days.

Soma Jyothi Houseboats – 
Hindistan

Güzel ve zengin bir kültüre sahip 
olan Hindistan’ın bu güzel kültürü 
tabii ki mekânlarına da yansıyor. 
Diğer bir adresimiz olan Soma 
Jyothi Houseboats’ta her sabah 
Asya kahvaltısı veriliyor. Otelde olan 
mutfak, kendi yemeğini pişirmek 
isteyen misafirler için daima açık 
tutuluyor. Otel ayrı zamanda bebekli 
ailelerin çok memnun olacağı bir 
hizmeti hayata geçirerek, bebek 
bakımıyla da ilgileniyor. Bu şekilde 
bebekli aileler tatilinin tadını daha 
özgürce yaşayabiliyor. Yüzen otel, tam 
merkezi bir konumda bulunmasa da 
Hindistan’ın tarihini öğrenmek isteyen 
tatilciler için birçok fırsat barındırıyor. 
Otel, Mullakkal Rajarajeswari 
Tapınağı’na 1.2 kilometre, Alappuzha 
Deniz Feneri’ne 3.6 kilometre mesafede 
bulunuyor.

Soma Jyothi Houseboats - India

Having a beautiful and rich culture, 
this beautiful culture of India is of 
course reflected in its venues. An 
Asian breakfast is served every 
morning at Soma Jyothi Houseboats, 
another address. The kitchen in the 
hotel is always open for guests who 
want to cook their own food. The 
hotel also takes care of baby care by 
implementing a service that families 
with babies will be very pleased with. In 
this way, families with babies can enjoy 
their holiday more freely. Although the 
floating hotel is not located in a central 
location, it offers many opportunities 
for holidaymakers who want to learn 
about India’s history. The hotel is 1.2 
km from Mullakkal Rajarajeswari 
Temple and 3.6 km from Alappuzha 
Lighthouse.

Spice Coast Cruises – Hindistan

Araba ve bisiklet kiralama hizmetlerinin 
de verildiği Spice Coast Cruises otelinin 
dış tasarımı bile tatilcilerin aklını 
çeliyor. Tatilde sessizliği ve dinginliği 
sevenler için tercih edilebilecek bir 
seçenek olduğunu söyleyebiliriz çünkü 
otel merkezden uzak bir konumda 
yer alıyor. Tekne otelde, yemekler yine 
teknede pişirip, servis ediliyor.

Spice Coast Cruises - India

Even the exterior design of the Spice 
Coast Cruises hotel, where car and bike 
rental services are also provided, can 
haunt the minds of vacationers. We 
can say that it is an option that can be 
preferred for those who like silence and 
serenity on holiday because the hotel is 
located far from the center. The boat is 
at the hotel, the meals are cooked and 
served on the boat.

R’paradise – Fransa

Dışarıdan küçük gözükse de içeri 
girince sizi büyüleyen bir tasarım ile 
karşılaştığınız R’paradise, yine birçok 
yatın bir araya gelmesiyle oluşan bir 
otel. Yatların her birinde mobilyalı 
teraslar, şehri izleme imkânı sunuyor. 
Otel, çift kişilik şeklinde ayarlanmış 
kamaralardan oluşuyor yani otel 
genelde çift konsepti üzerinden 
ilerliyor. Bisiklete binmeyi sevenler için 
bisiklet kiralama imkânı da mevcut.

Otel, Aqualand Cap d’Agde parkına 
ve Le Cap d’Agde International Golf 
Sahası’na 1.5 kilometre uzaklığıyla 
ziyaretçilerine farklı aktivitelerde 
bulunma şansı da sunuyor.

R’paradise - France

It looks small from the outside, 
R’paradise, where you encounter 
a design that fascinates you when 
you enter, is also a hotel formed by 
the combination of many yachts. 
Furnished terraces in each of the 
yachts offer the opportunity to watch 
the city. The hotel consists of cabins 
arranged as double, so the hotel 
generally proceeds on the concept of 
couple. Bicycle rental is also available 
for those who like to ride a bike.
The hotel is 1.5 kilometers from the 
Aqualand Cap d’Agde park and Le 
Cap d’Agde International Golf Course, 
offering its visitors the chance to 
engage in different activities.

Yacht Bateau Moteur Benetti – 
Fransa

Sète Marinası’na demirlenen Yacht 
bateau moteur Benetti, 19 metre 
uzunluğunda bir yat otel. İç tasarım 
olarak minimalist bir tasarım tercih 
edilse de bütün ihtiyaçlar göz önüne 
alınarak, misafirlere tam bir hizmet 
veriyor. Farklı kapasitelerde kamaraları 
bulunan Yacht Bateau Moteur 
Benetti çevresinde birçok kafe ve bar 
bulunduruyor. Fransa’nın romantik 
havası bu yat otelle birleşince, özellikle 
çiftler için güzel atmosferler yaratıyor.
   

Yacht Bateau Moteur Benetti - 
France

Anchored in the Sète Marina in Yacht 
bateau moteur Benetti,, is a 19 meters 
long yacht hotel. Although a minimalist 
design is preferred as an interior design, 
it provides a full service to the guests, 
considering all needs. Yacht Bateau 
Moteur, which has cabins in different 
capacities, has many cafes and bars 
around Benetti. When the romantic 
atmosphere of France is combined 
with this yacht hotel, it creates nice 
atmospheres especially for couples.   
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DÜNYANIN %100 GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN İLK LÜKS 
MACERA DESTİNASYONU BAHAMALAR’DA BAŞLATILIYOR

Silent Resorts Announces Its Bahamas Silent Island
Construction To Start Soon And Secures First Silent Yacht

Yenilikçi güneş enerjili elektrikli katamaran üreticisi Avus-
turyalı şirket Silent Yachts ile münhasır ortak olan Silent 
Resorts, tanıtım amaçlı ilk yatı olarak SILENT 55’i güvence 
altına aldı ve ilk tatil yeri olarak Bahamalar’ı seçti. Bu özel 
tropik ada, 16 adet dört yatak odalı sahil villası ve 8 adet 
özel güneş enerjili katamaranın yanı sıra bir sahil kulüp bi-
nası, tatil köyü tarzı havuz, restoran, bar, spor salonu, oyun 
odası ve bir spa içeriyor. İnşaat bu yıl başlayacak.

Silent Resorts’un misyonu, ada villa ve lüks yat sahipliğini 
daha uygun fiyatlı hale getirmek ve sürdürülebilir, kendi 
kendine yeten, özel ve güvenli bir lüks kara ve deniz dene-
yimi yaratmak. 

Silent Yachts’ın kurucusu ve CEO’su Michael Köhler, Silent 
Resorts, lüks deneyim pazarında gerçek bir yenilikçidir diye-
rek şunları ekliyor: “Silent Resorts ile, kara ve denizin entegre 
olduğu, dünyanın %100 güneş enerjisiyle çalışan ilk lüks ma-
cera destinasyonunu yaratıyoruz. Silent Resorts’un Silent 
Yachts ile özel ilişkisi ve dünyanın ilk tamamen güneş enerjisi 
yatlarının ön mühendisliği ile entegrasyonu, modüler, düşük 
etkili, kara tabanlı altyapı, sahiplerin / üyelerin gezegenin 
en bozulmamış ve keşfedilmemiş yerlerinden sürdürülebilir, 
çevreye duyarlı bir şekilde yararlanmasına olanak tanıyor.” 

Silent Resorts, exclusive partner with Silent Yachts, the 
Austrian company that produces innovative solar electric 
catamarans, has secured a Silent 55 as its inaugural 
promotional yacht and chose the Bahamas for the 
location of its very first resort. This private tropical island 
will include 16 four-bedroom waterfront villas and 8 custom 
solar powered catamarans from Silent Yachts, along with 
a beachside clubhouse, resort-style pool, restaurant, bar, 
fitness room, game room, and a spa. The construction will 
begin in 2021.

Silent Resorts’ mission is to make island villa and luxury 
yacht ownership more affordable and create a sustainable, 
self-sufficient, private and secure luxury land and sea 
experience. 

“Silent Resorts is a true innovator in the luxury experience 
market,” said Michael Köhler, founder and CEO of Silent 
Yachts. “With Silent Resorts, we are creating the world’s 
first 100% solar-powered, luxury adventure destination 
where land and sea are integrated. Silent Resorts’ exclusive 
relationship with Silent Yachts and its integration of 
the world’s first fully solar yachts with pre-engineered, 
modular, low-impact, land-based infrastructure, allows 
owner/members to enjoy the planet’s most pristine and 
undiscovered destinations in a sustainable, environmentally 
sensitive manner.”

TEMASSIZ VE İZOLE TURİZMİN ADRESİ 
MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ

The Address Of Non-Contact And Isolated Tourism 
Marina And Yacht Management

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

Küresel salgına neden olan COVID-19 salgın has-
talığı/pandemisinden tüm sektörler olumlu ya da 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Olumlu etkilenenler 
maske, mesafe, hijyen üçlüsünün önemli bir parçası 
olan hijyenik ürün ya da maske üreten firmalar vb. 
olmuştur. COVID-19 bulaşıcı hastalığı/pandemisinin 
yarattığı krizin en olumsuz, en şiddetli ve yıpratıcı 
olumsuz etkileri şüphesiz hizmet sektöründe faali-
yet gösteren işletmelerde görülmüş ve bu hastalığa 
çözüm bulunamadığı sürece görülmeye devam ede-
cektir. Pandeminin en şiddetli yaşandığı bugünlerde 
hizmet sektöründe yer alan firmalar yolculukların 

All sectors are positively or negatively affected by 
the COVID-19 epidemic / pandemic that caused 
the global epidemic. Those who are positively 
affected are masks, distance, companies that 
produce hygienic products or masks, etc., which 
are an important part of the hygiene triad. has 
been. Undoubtedly, the most negative, severe and 
devastating negative effects of the crisis caused by 
the COVID-19 infectious disease / pandemic have 
been seen in businesses operating in the service 
sector and will continue to be seen as long as a 
solution to this disease is not found. Nowadays, 
when the pandemic is most severe, companies in 
the service sector are faced with more than 90% 
decrease in activity due to cancellation of travels, 
decrease in visits to touristic areas, and closure of 
hotels and restaurants. Many companies in the 
sector, especially tourism companies in the service 
sector, have come to the brink of bankruptcy and if 
the process continues for a longer time, it is predicted 
that more companies will go into bankruptcy.

As a result of the negative effects of Coronavirus on 
travel and tourism, the total number of visitors to 
our country in the first quarter of 2020 decreased 
by 20.5% compared to 2019, and decreased to 5.5 
million. In the period we live in, the tourism sector, 
which provides the most important income in the 
country’s economy, experienced serious economic 
losses. 

A SECTOR YACHT AND MARINA 
MANAGEMENT WITH NON-CONTACT AND 
HUMAN MOVEMENT TO MINIMUM 

The affecting the to theworld Coronavirussector 
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iptal edilmesi, turistik bölgelere ziyaretlerin azalma-
sı, otel ve restoranların kapatılmasına bağlı olarak 
%90’dan fazla faaliyet azalmasıyla karşı karşıyadır. 
Dünya genelinde hizmet sektöründeki turizm firma-
ları başta olmak üzere sektördeki birçok firma iflasın 
eşiğine gelmiş ve süreç daha uzun süre devam eder-
se daha çok sayıda firma iflaslarının gerçekleşeceği 
öngörülmektedir.

Koronavirüs’ün seyahat ve turizm üzerinde yaratmış 
olduğu olumsuz etkiler sonucunda 2020 yılı birinci 
çeyreğinde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 
2019 yılına göre %20,5 azalarak 5,5 milyon seviyesi-
ne gerilemiştir. Yaşadığımız dönemde ülke ekonomi-
sinde en önemli geliri sağlayan turizm sektörü ciddi 
boyutta ekonomik kayıplar yaşamıştır.  

TEMASSIZ VE İNSAN HAREKETİNİN 
MİNİMUMA İNDİĞİ BİR SEKTÖR YAT VE 
MARİNA İŞLETMECİLİĞİ

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirus nedeniyle 
diğer turizm alt sektörlerine göre birçok yerde CO-
VID-19 krizini fırsata çevirmeye çalışan sektör; ma-
viliklerin hâkimi marina ve yat turizmi olmuştur. Bu 
süreçte turizmden yararlananların değişen turizm 
alışkanlıkları, tekne ve yat kullanımını küresel CO-
VID-19 pandemisine rağmen ön plana çıkan sektör-
lerden biri durumuna getirmiştir. Bu önlemlerin ön-
celiğinde ancak yine de çok sayıda kişinin katıldığı 
turlar, gruplar halinde tatiller artık yerini daha az sa-
yıda ziyaretçinin bir araya geldiği turizm çeşitlerine 

trying to turn the COVID-19 crisis into an opportunity 
in many places compared to other tourism sub-
sectors due; Marina and yachtdominated the blues 
tourism. In this process, the changing tourism habits 
of those who benefit from tourism have made the 
use of boats and yachts one of the leading sectors 
despite the global COVID-19 pandemic. The priority 
of these measures, however, is the tours in which a 
large number of people participate and the holidays 
in groups are now replaced by tourism types where 
fewer visitors come together. Especially blue tour, 
which is a more isolated type of tourism, came to 
the fore. Especially in the tourism sector, which is 
a human movements-centered sector, marina and 
yacht management is a sector where contactless 
and human movement is minimized. In this respect, 
the desire of having a holiday in a healthy and 
safe environment, which is the basic feeling and 
expectation of tourism today, has the opportunity to 
be realized with yacht tourism. Yacht tourism, which 
was the address of an isolated holiday and non-
contact tourism in the past season, compared to 
other tourism types; With the effect of the COVID-19 
Pandemic, it seems that it will be the tourism sector 
to be preferred by holidaymakers in the next summer 
season.

HIGHEST LEVEL MEASURES IN MARINA AND 
YACHT MANAGEMENT

Marina and yacht operators have created action 
plans in their businesses from the first day of the 

outbreak and have taken 
comprehensive measures 
in line with these plans. 
Some of these measures 
are: Informing the personnel 
about Covid-19 against 
the risk of the epidemic 
and taking the protection 
measures completely, 
providing the personnel 
with the use of masks and 
gloves, making the entrance 
to the marina entrances 
and exits from a single door 
and by measuring the fire, 
periodically disinfecting the 
front offices during the day, 
maintaining the distance. to 

yerini bırakmıştır. Özellikle daha izole bir turizm çe-
şidi olan mavi tur ön plana çıkmıştır.  Özellikle insan 
hareketleri merkezli bir sektör olan turizm sektörü 
içinde bir o kadar da temassız ve insan hareketinin 
minimuma indiği bir sektör marina ve yat işletme-
ciliğidir.  Bu itibarla, turizminin günümüzdeki temel 
hâkim duygu ve beklenti olan sağlıklı ve güvenli bir 
ortamda tatil yapma isteği yat turizmi ile gerçekleş-
tirilebilme olanağına sahiptir. Geçtiğimiz sezonda, 
izole bir tatil ile temassız bir turizmin adresi olan yat 
turizmi, diğer turizm türlerine göre; COVID-19 Pan-
demisi etkisiyle, tatilciler tarafından gelecek yaz se-
zonunda da en başta tercih edilecek turizm sektörü 
olacak gibi görünmektedir. 

MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİNDE EN ÜST 
SEVİYEDE ÖNLEMLER

Marina ve yat işletmecileri salgının duyulmasının ilk 
gününden itibaren işletmelerinde eylem planlarını 
oluşturmuş, bu planlara uygun kapsamlı önlemler 
almışlardır. Bu önlemlerden bazıları: Salgın riskine 
karşı personelin Covid-19 hakkında bilgilendirme ve 
korunma önlemlerinin eksiksiz alınması, personele 
maske ve eldiven kullanma eğitimi verilmesi, marina 
giriş çıkışlarının tek kapıdan ve ateş ölçümü yapıla-
rak girişin gerçekleştirilmesi, ön bürolarını gün içinde 
periyodik olarak dezenfekte ettirilmesi, mesafenin 
korunmasını sağlamak için sosyal mesafe işaretle-
ri yerleştirilmesi,  her gün ateş ölçümü yaptırılması, 
akciğer veya bağışıklık sistemi rahatsızlığı olanların 
belirlenerek gereken önlemlerin alınması, kapalı alan 
dezenfekte işlemleri periyodik olarak sürdürülüp ge-
rekli önlemler eksiksiz uygulanması, Covid-19 hak-
kında bilgilendirme metinleri oluşturmaları ve online 
eğitim gerçekleştirmeleri, yatçılara anlık gelişmeler 
hakkında bilgilendirmeler yapılması, Marinanın tüm 
alanlarında resmi kurumlarca onaylanmış profes-
yonel bir ekip tarafından kapsamlı olarak hergün 
dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirilmesi, Bazı ma-
rinalarda kapalı alanların UVL cihazları ile düzenli 
olarak dezenfekte edilmesi, Yönetim binası girişinde 
kullanılmak üzere hijyen halısı temin edilmesi, şeklin-
de sıralanabilir. Önlemler göz önüne alındığında; ma-
rina ve yat işletmelerinin misafirleri için gösterdikleri 
çabanın, COVID-19 Pandemisinin tüm aşamalarında 
en üst seviyede olduğunu belirtmek mümkündür.

ensure that social distance signs are placed, to have 
fever measurements every day, to determine those 
with lung or immune system disorders, to take the 
necessary precautions, to carry out the closed area 
disinfection operations periodically and to apply 
the necessary precautions, to create informative 
texts about Covid-19 and to provide online training, 
instant Providing information about developments, 
Comprehensive daily disinfection by a professional 
team approved by official institutions in all areas of 
the marina, UVL of indoor areas in some marinas 
regularly disinfected with the devices, Providing 
a hygiene carpet to be used at the entrance of 
the administration building. Considering the 
precautions; It is possible to state that the efforts 
of the marina and yacht businesses for their guests 
are at the highest level in all stages of the COVID-19 
Pandemic.
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DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ 
SEKTÖRDEKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Mehmet Talha Mınık 
İTÜ Denizcilik Fakültesi  Öğrencisi

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 & 
Travrel dergisi için değerlendirdi.

Çin’den başlayıp Avru-
pa’ya kadar bir uza-
nan yol. Aynı zaman 
da tarihte birçok sava-
şa da neden olan İpek 
Yolu eski Çin medeni-
yetini Batı’ya ulaştı-
ran önemli bir kanal 
olmakla birlikte, aynı 
zamanda Çin ve Batı 
arasındaki ekonomik 

ve kültürel temaslardaki önemli bir köprü görevini üstlenmiş-
tir. Çin ve Dünya uygarlığının başlıca beşiği olan ülkeleri bir 
araya getiren ipek yolu, geçtiği ülkeler arasındaki ekonomik ve 
ticari temasları yoğunlaştırdığı için “Doğu ve Batı arasındaki 
diyalog yolu” olarak da adlandırılıyor. Yeni İpek Yolu olarak ad-
landırılan bu proje, Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Bir Kuşak Bir 
Yol projesi girişiminde alternatif koridorlardan birisi üzerinde 
(orta koridorda) yer almaktadır. Özellikle Tren ve Kara yolu için 
Avrupa Limanlarına en ekonomik koridor ve 2500 yıl öncede 
doğal olarak bu yol kullanılmıştır. Ülkemiz 9000 bin yıldır Ti-
caret yollarının kesiştiği ve Ticaret Yük Kervan ve Gemilerinin 
geçtiği yoldadır. Şu anda durum yukarıdaki nedenlerden daha 
da önem kazanmıştır. Bu yüzden Çin hükümeti Kumport’u sa-
tın almıştır. Diğer limanlarla görüşmeler halen devam ediyor. 
Türkiye, jeopolitik konumunun güçlü olması, güçlü üretim ve 
yüksek yük potansiyeli, denizyolundan gelen Karadeniz yükleri 
için önemli aktarma ülkesi olması gibi üstünlüklere sahiptir. Bir 
Kuşak Bir Yol girişimine dahil olmak, sadece belirli Tren hattı ile 
değil tüm lojistik sektörünün geleceği açısından önem veril-
mesi gereken bir konu olacaktır. Dünyada yaşanan koronavi-
rüs salgınından sonra yaşanacak Bir Kuşak Bir Yolun kültürler 

Bir Kuşak Bir Yol Girişiminde Yeni Ekonomik Model
New Economic Model Of “Bir Kuşak Bir Yol” Project

The Silk Road.The road that begins from China reach 
to Europe. At the same time, the road which caused 
many wars in history, was an important channel that 
brought ancient Chinese civilization to the West. 
But also this road served as an important bridge in 
economic and cultural relationships between China 
and the West. The Silk Road, which brings together 
countries that are the main cradle of Chinese and 
world civilization, is also called the “road of dialogue 
between East and West” because it intensifies 
economic and commercial contacts between the 
countries through which it passes. This project, 
called The New Silk Road, is located on one of the 
alternative corridors (middle corridor)  in Turkey’s 
geopolitical position one Bir Kuşak Bir Yol Project 
initiative. It is the most economical corridor for 
European ports, especially for trains and land routes, 
and 2,500 years ago, this road was naturally used. 
Our country has been 9,000 thousand years it is on 
the road where trade routes intersect and trade cargo 
caravans and ships pass. Currently, the situation 
has become even more important for the above 
reasons. That’s why the Chinese government bought 
Kumport. Negotiations between other ports are 
still on going. Turkey has some advantages such as, 
strong geopolitical location,powerful manufacture, 
high potential of cargo,transfer country for Blacksea 
cargos that come from sea way. Joining  “Bir Kuşak Bir 
Yol Project”, is not only important for specific train line 
but also important for future of all logistic sectors. 
After Covid-19 Coronovirus, we will see important of  
“BKBY Project” to increase communication between 

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

arası arttırmada ne kadar önemli olduğu görmüş olacağız. Ay-
rıca demir yolu ve deniz yolu değil hava yolu köprüsü kurularak 
Çin, Singapur ve İstanbul havalimanı arasında kurulan bu hava 
yolu köprüsü hem dünya ticaretini geliştirecek hem de dünya-
da kültürler arası etkileşimi çoğaltarak uluslararası dünya etki-
leşimi içinde katkıda bulunacak.

2020 Bit Artık!
Enough Of 2020!

2021 yılı bizleri mutlu ede-
cek mi? Bu sorunun ce-
vabını bilmiyorum. Fakat 
bildiğim bir şey varsa o da 
2020 yılının Tüm dünyada 
çok büyük travmalara se-
bebiyet vermiş olmasıdır. 
Endişe, korku ve birçok 
konudaki çaresizlik duy-
gularını bizlere yaşatan 
pandemi, özellikle deniz-
cilik ve deniz taşımacılı-
ğında da maalesef birçok 
olumsuzlukların yaşan-
masına yol açmıştır. Bu 
olumsuzlukları sınıflandır-
mak istesek eminim çok 
vakit alacaktır. Onun için 
en önemlilerinden kısaca 
bahsedebiliriz: IMO 2020 
Sülfür Regülasyonuyla ya-
kıt fiyatları bir hayli arttı. 

Böylece bir geminin yakıt maliyeti hemen hemen iki katına 
yükseldi. Bu duruma tepki olarak Türk armatörler, Yunan-
lı armatörlerle iş birliği yaparak IMO’ya tepkisini gösterdi. 
BIM tarafından yayınlanan, raporlara göre 2020 yılının 
Ağustos ayında toplam 135 korsan saldırısı olduğu, 100’e 
yakın deniz adamının da fidye için kaçırıldığı belirtilmiştir. 
Beyrut Limanında 4 Ağustos 2020 günü yaşanan patlama-
da 100 kişiden fazla insanın hayatını kaybetti ve 6000’e ya-
kın insanda yaralandı. Covid19’un etkileri denizcilik sektö-
rünü bir çok yönde olumsuz etkiledi. Denizcilik firmalarının 
bir kısmı pandemiden dolayı önlem olarak bir süreliğine ka-
patıldı. Büyük firmaların Çin’e giden seferleri gözle görülür 
derecede azaldı. Gemilerin limanlara gelmeden önce yap-
maları gereken 24 saatlik bildirge 48 saate çıkarıldı. Türk 
limanlarına giriş yapacak yabancı bayraklı gemilerin sefer 
yaptığı son limanlar arasında Çin, İran, İtalya, Almanya, 
İsveç, Hollanda, Fransa, İspanya, Danimarka, Norveç, Bel-
çika, Tayland, Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Singapur 
limanları mevcut ise ve gemilerinde bu ülkelerin vatandaş-
ları varsa bu gemiler Türkiye sağlık Genel Müdürlüğü tara-
fından denetlendi.

Will the 2021 make us happy? I don’t know what the answer 
is. But I know one thing and that is 2020 gave cause to 
great traumas all around the World. The pandemic that 
made us live through anxiety, fear and despair about a lot 
of topic, unfortunaletly caused to happen many negations 
especially in the  seafaring and seafreight. It’ll be long time 
if we wanted to classify these negations.

Fuel prices increased notably by IMO 2020 Sulfur Regulation. 
In this way, fuel price of a ship almost doubled. As a 
response Turk Shipowners, reacted to IMO by cooperating 
with Greek Shipowners.

According to the reports that published by BIM, it is 
specified that in the August, 2020 in total there were 
135 pirate assault and nearly 100 seaman kidnapping for 
ransom. 

In the explosion that happened on August 4, 2020 in the 
port of Beirut, over the 100 people passed away and nearly 
6000 people injured. Covid-19 affects marine industry in 
a bad way, in many aspect. Some of Marine companies 
closed for a while because of pandemic as a precaution. 
Cruises that went to China that made by big Companies 
increased noticeably. The 24 hours declaration that ships 
had to do before they arrive was extended to 48 hours. 
If the ships with foreign flag that will enter to Turk Ports, 
had made cruises and among that cruises there were 
China, Iran, Italy, Germany, Sweden, Holland, France, 
Spain, Denmark, Norway, Belgium, Thailand, Japan, South 
Korea, Hong Kong, Singapore exist and in the ship there 
were citizens that are from these countries, these ships 
were checked by General Directorate of Emergency Health 
Services. In the result of the audit if there were risk, it was 
not allowed to any contact. 

Not just for us, for all World 2020 was not a good year. But 
in the direction of strict precautions that we took and we 
will take, we wish 2021 will be better for all of us.
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countries. Airway bridge between China, Singapore 
and İstanbul airport, will develop both world trade and 
international interaction by increasing intercultural 
relationship.
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