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Sevgili okuyucularımız, 

Yine, hep birlikte bir yaz mevsimini daha karşılıyoruz, 
ne mutlu! Yazın sıcaklığını ayağınıza getirecek bir 
sayıyla yine sizleri selamlıyoruz. Önce birbirinden 
şık tekne modelleri arasında biraz gezineceğiz 
ardından bir marina turu yapıp, sektördeki tüm 
güncel gelişmeleri sizlere aktaracağız.

Sezonun açıldığı bu hafta her türlü önleminizi 
almanız için birtakım güvenlik konularını inceleyerek 
bu ayki gezimizi tamamlamış olacağız. Haziran 
ayınızı keyifle geçirmenizi diliyoruz.

Sevgi ve saygıyla…

Dear readers,

Again, we welcome another summer season 
together, how happy it is! We greet you again with 
a number that will bring the warmth of summer to 
your feet. First, we will take a tour among the stylish 
boat models, then we will make a marina tour and 
convey all the current developments in the sector 
to you.

This week, when the season starts, we will have 
completed this month’s trip by examining some 
security issues so that you can take all kinds of 
precautions. We hope you enjoy your June.

With love and respect…

Başak Kanık
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kanaryakasabi.com.tr 
İSTANBUL’DAKİ TÜM MARİNALARDA HİZMETTE

kanaryakasabi.com.tr Serves in All Marinas in Istanbul

Sağlıklı, taze ve güvenilir etin adresi 
www.kanaryakasabi.com.tr, İstanbul’daki 
tüm marinalarda hizmet veriyor. Kanarya 
Kasabı’nın birbirinden lezzetli ürünleri, yatınızda 
geçireceğiniz keyifli zamanlarınıza doya doya 
eşlik edecek.
 
1960’dan beri kırmızı ette güvenin markası ve Türkiye’nin 
en köklü firmalarının et tedarikçisi olan Kanarya Et Grup, 
www.kanaryakasabi.com.tr ile perakende et satışını 
bir “tık”la İstanbul’a ve Bursa’ya taşıyor. Aynı zamanda 
İstanbul’daki tüm marinalarda hizmet verdiklerinin altını 
çizen Kanarya Et Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şahin, 
“Müşterilerimiz, www.kanaryakasabi.com.tr adresinden 
Google Play veya AppStore mobil uygulamalarından ya da 
+05392670000 WhatsApp hattımızdan siparişlerini bizlere 
iletebilirler.” diyor. 

0 ile +4 derecedeki soğutuculu araçları ve kendi personeliyle 
sevkiyat gerçekleştiren www.kanaryakasabi.com.
tr’de satılan bütün ürünler, Afyon ve Balıkesir yöresinin 
hayvanlarından temin ediliyor. Kıymadan kuşbaşına, dana 
asadodan dana brisket gibi özel ürünlere kadar taze ve 
sağlıklı eti, bir “tık”la anında İstanbul’daki tüm marinalara 
ulaştıran www.kanaryakasabi.com.tr’de paketleme 
işlemleri normal tabak kapama yöntemiyle yapılıyor. 
Ayrıca ürünleri, günlük olarak veteriner hekim kontrolünde 
hijyen kurallarına uygun olarak uzman kasaplar tarafından 
hazırlanarak eğitimli personel tarafından sevk ediliyor. 

The address of healthy, fresh and reliable meat 
www.kanaryakasabi.com.tr, the provides service 
in all marinas in Istanbul. The delicious products 
of Kanarya Kasabı will accompany your pleasant 
time on your yacht.

The brand of trust in red meat since 1960 and the meat 
supplier of Turkey’s most established companies, Kanarya 
Et Grup is carrying its retail meat sales to Istanbul and 
Bursa with a “click” through www.kanaryakasabi.com.
tr. Underlining that they provide services in all marinas in 
Istanbul, Burak Şahin, Chairman of the Board of Directors 
of Kanarya Et Group, said, “Our customers can send their 
orders to us from the Google Play or AppStore mobile 
applications at www.kanaryakasabi.com.tr or via our 
WhatsApp line +05392670000” says.

All products sold at www.kanaryakasabi.com.tr, which 
carries out shipment with its own personnel and refrigerated 
vehicles at 0 to +4 degrees, are supplied from animals of 
Afyon and Balıkesir regions. At www.kanaryakasabi.com.
tr, which delivers fresh and healthy meat, from minced 
meat to cubes, from veal asado to special products such 
as veal brisket, instantly to all marinas in Istanbul with 
a single click, packaging is done using the normal plate 
closing method. In addition, the products are prepared 
by expert butchers in accordance with the hygiene rules 
under the control of the veterinarian daily and shipped by 
trained personnel. 

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

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

Etiler Çamlık Mevki. Çiçek Apt.
No: 12/1 İstanbul - Türkiye 
+90 (212) 287 2702
info@bornova.com.tr 
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GÜRAL PORSELEN’DEN DENİZ TUTKUNLARINA ÖZEL 
DIGIBONE SERİSİ  

Special Digibone Series for Sea Lovers from Güral Porselen

Güral Porselen’in deniz tutkunlarına özel serisi bu yaz 
teknelerde yerini alıyor. Digibone Serisi denizin bütün 
ruhunu porselene yansıtan büyüleyici parçalardan 
oluşuyor.

Baş başa, kalabalıktan uzak, temiz havada, hijyen endişesi 
olmadan geçirilen tekne ve yat tatillerine Güral Porselen şık, 
zarif ve fonksiyonel ürünleriyle eşlik ediyor.  Şehir hayatının 
stresinden arınarak doğaya ve huzura yönelenlerin tercihi 
Ege ve Akdeniz’in dinginliğinde yapılan tatillerin keyfini, Güral 
Porselen ürünlerinin modern ve stil sahibi ürünleriyle sürmek 
mümkün.

Havaların ısınmasıyla birlikte güneş, deniz, doğa ve temiz 
hava sezonu açılıyor. Yaz aylarında denizden vazgeçemeyenler 
için muhteşem bir tatil seçeneğine dönüşen tekne ve yat 
tutkunlarına özel her zevke hitap eden zengin ürün seçeneğiyle 
Güral Porselen kusursuzluğu sofralara taşıyor. 

Mis gibi deniz kokusunun eşlik ettiği, sessiz, tamamen kişiye 
özel tekne ve yat tatillerinin huzurla dolu atmosferinde yenen 
yemekleri, Güral Porselen’in doğadan ilham alan renkler ile 
birleştirdiği ürünleriyle canlandırmak mümkün.

Ruhun ve bedenin dinlenebileceği, izolasyonu mümkün kılan 
tekne ve yat tatillerinde kusursuz sofralar kurmak için online 
mağazayı ziyaret edebilir, verilen siparişlere temassız bir 
şekilde ulaşabilirsiniz.

Güral Porselen’s special series for sea lovers will take 
its place on the boats this summer. Digibone Series 
consists of fascinating pieces that reflect the whole 
spirit of the sea to porcelain.

Güral Porselen accompanies your boat and yacht holidays 
alone, away from the crowd, in the fresh air and without 
worrying about hygiene with its stylish, elegant and functional 
products. With the modern and stylish products of Güral 
Porselen products, it is possible to enjoy the holidays in the 
tranquility of the Aegean and the Mediterranean, preferred by 
those who turn to nature and peace by purifying from the 
stress of city life.

With the warming of the weather, the season of sun, sea, 
nature and fresh air opens. Güral Porselen brings perfection 
to the table with its rich selection of products that appeal to 
all tastes, special to boat and yacht enthusiasts, which has 
turned into a magnificent holiday option for those who can 
not give up on the sea in summer.

It is possible to revive the meals served in the peaceful 
atmosphere of the quiet, fully personalized boat and yacht 
holidays, accompanied by the fragrance of the sea, with the 
products of Güral Porselen combined with colors inspired by 
nature.

You can visit the online store and reach the orders without 
contact in order to set the perfect table during the boat and 
yacht holidays, where the soul and body can be relaxed and 
make isolation possible.
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BOOT DÜSSELDORF 2022 YELKEN AÇIYOR!

Boot Düsseldorf 2022 Sets Sail!

Boot Düsseldorf için katılımcı kayıtları başladı. Şu 
andan itibaren, ilgilenen yeni katılımcılar ve su sporları 
fuarının tüm uzun süreli arkadaşları 22-30 Ocak 2022 
tarihleri arasında etkinliğe kayıt olabilirler. 

Ekip Şirketlere Tavsiye ve Destek Konusunda 
Yardım Etmek İçin Hazır

Boot Proje Direktörü Petros Michelidakis’in liderliğindeki 
ekip, katılımcılara tavsiye ve destek vermek için hazır 
olacak. Arne von Heimendahl ile motorlu tekneler, 
yelkenli tekneler ve süper yat endüstrisi alanları için 
irtibat kurulabilir. Dalış, trend sporları ve turizm için 
Viktoria Marx müsait. Teknik ekipman ve aksesuarlarla 
ilgili sorular ise Lena Beckmann tarafından yanıtlanacak. 
Caroline Mühl denizcilik sanatının yanı sıra su altı filmi 
ve fotoğrafçılığı konularında da yardımcı olacak.

Mevcut koruma önlemlerine uygun olarak Yelken ve 
Dalış Merkezi gibi sahne programları veya botta yelken, 
kürek çekme, dalış veya sörf gibi uygulamalı programlar, 
su sporları tutkunlarını 2022 açılışında Düsseldorf’a 
davet ediyor. Lara Hannappel özel gösterilerden ve 
aksiyon aşamalarından sorumlu olacak.

Exhibitor registrations for boot Düsseldorf have started. 
From now on, interested new exhibitors and all long-
time friends of the water sports fair can register for the 
event from 22 to 30 January 2022. 

Team Ready to Help Companies With 
Advice And Support

The team around boot Project Director Petros 
Michelidakis will be on hand to give exhibitors advice 
and support. Arne von Heimendahl is the contact 
person for the areas of motor boats, sailing boats and 
the superyacht industry. For diving, trend sports and 
tourism, Viktoria Marx is available. Questions about 
technical equipment and accessories are answered by 
Lena Beckmann. Caroline Mühl helps with the topics of 
underwater film and photography as well as maritime 
art.

Stage programs such as in the Sailing and Dive Center 
or hands-on programs such as sailing in the boot Sailing 
School, paddling, diving or surfing, in compliance with 
current protection measures, also invite water sports 
fans to Düsseldorf at boot 2022. Lara Hannappel is in 
charge of the special shows and action stages.
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“Artı bir” çünkü Trideck’in kıçta geleneksel üçlü güverteye ek 
olarak bir güverte daha yer alıyor. Sonuç olarak, Sun Deck’ten 
su yüzeyine inen dört basamaklı terastan bir merdiven 
oluşmuş. 

Yeni amiral gemisinin lansmanı aynı zamanda Azimut 
Yachts’a, çevrim içi kullanıcıların yatta hareket etmelerine 
olanak tanıyan 360 derece vizyondan yararlanan son teknoloji 
ile çok duyusal, sürükleyici bir dijital deneyim olan A-LIVE’ı 
öne çıkarma şansı verdi. Amaç: her şeyden önce suyun 
samimiyetini ve temas duygusunu iletmek. 

At an online presentation reserved for the press, Azimut 
Yachts unveiled its new Azimut Grande Trideck flagship, the 
brand’s first yacht with three decks and an expression of the 
DNA that continues to give the company its signature ability 
to innovate in terms of design, style and construction.

Azimut Grande Trideck has three decks “plus one”. “Plus one” 
because Trideck has an extra deck in the stern in addition to 
the traditional three. The result is a cascade of four staggered 
terraces descending from the Sun Deck to the water’s surface.

The launch of the new flagship also gave Azimut Yachts the 
chance to bring forward the introduction of A-LIVE, a cutting-
edge multi-sensory immersive digital experience that makes 
use of 360-degree vision to allow online users to move around 
the yacht and, above all, to convey the sense of openness and 
contact with the water.

BIMCO’NUN YENİ BAŞKANI 
SABRINA CHAO OLDU

AZIMUT GRANDE 
TRIDECK’E HOŞ GELDİNİZ

Sabrina Chao Became the 
New President of BIMCO

Welcome to Azimut Grande 
Trideck

Denizcilik sektörünün en büyük çatı kuruluşu olan 
BIMCO’nun (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) 
ilk Türk ve ilk kadın başkanı olarak görev yapan Şadan 
Kaptanoğlu, 20 Mayıs’ta çevrim içi düzenlenen Genel 
Kurul’da başkanlık görevini Hong Konglu armatör Sabrina 
Chao’ya devretti. 

BIMCO’nun yenilikçi yaklaşımı Kaptanoğlu ile devam 
edecek. Kaptanoğlu, iki yıl boyunca BIMCO Geçmiş Dönem 
Başkanı olarak bilgi birikimi ve deneyimini aktarmayı 
sürdürecek. 

Şadan Kaptanoğlu, who served as the first Turkish and 
first female president of BIMCO (Baltic and International 
Maritime Council), the largest organization of the 
maritime industry, took the chairmanship of the General 
Assembly held online on May 20. Handed over to Hong 
Kong shipowner Sabrina Chao.

BIMCO’s innovative approach will continue with 
Kaptanoğlu. Kaptanoğlu will continue to transfer her 
knowledge and experience as the Past President of BIMCO 
for two years. 

Azimut Yachts, basına ayrılan online sunumunda markanın 
tasarım, stil ve inşaat açısından yeniliklere imza atma 
yeteneğinin ve DNA’sının bir ifadesi olan ilk üç katlı yatı Azimut 
Grande Trideck amiral gemisini tanıttı. 

Azimut Grande Trideck’in üç güvertesi ve bir de “artı biri” var. 
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YENİ OTAM CUSTOM RANGE 115 TANITILDI

Presenting The New Otam Custom Range 115

Ligurya Tersanesi, Tommaso Spadolini tarafından tasarlanan 
OTAM Aluminium Custom Range 35 metrelik teknenin ödüllü ilk 
ünitesinin ardından şimdi de 115 fitlik bir teklif sunuyor.Bununla 
birlikte, iki projenin tek ortak noktası; toplam uzunlukları. Bu 
yeni tasarım, su üzerinde 44 deniz miline ulaşabilen en hızlı 
alaşım yatlardan biri olacak.

OTAM Satış Direktörü Matteo Belardinelli, “OTAM Alüminyum 
Özel Yelpazesinin ardındaki felsefe, tamamen ısmarlama 
olması ve sadece bir tekne istemeyen müşterilere yönelik 
olmasıdır, onlar ideal projelerini inşa etmek istiyorlar. 30 
metreden fazla, gelişmiş kompozitler yerine alüminyumdan 
inşa ediyoruz çünkü yatı dış estetik ve iç yerleşim düzeninden 
tahrik özelliklerine kadar her yönden kişiselleştirmek için çok 
daha fazla esneklik sağlıyor” dedi. 

Geniş camlarıyla, otururken bile panoramik deniz manzarası 
sunan kaptan köşkünün arkasında 4 standart ve havadar 
kabin, açık plan salon ve yemek alanı yer alıyor.  

Alt güvertede en-suite banyolu iki misafir kamarası, büyük bir 
VIP kamarası ve geminin ortasında tam kirişli bir ana kamara, 
bir spor salonu veya SPA ya da 24 saat en iyi hizmet için 
büyük bir kiler bulunuyor. Otam’ın amacı, müşterilerin istek 
ve taleplerini, alıcının tercihini tam olarak yansıtacak şekilde 
tasarlanmış sınırsız çözümlerle inşa etmek.  

Following in the wake of the award-winning first unit in the 
OTAM Aluminium Custom Range 35m Gipsy designed by 
Tommaso Spadolini, the Ligurian shipyard now presents 
another fully engineered 115-foot proposal. However, the only 
thing the two projects have in common is their length overall 
- this new design will be one the fastest alloy yachts on the 
water capable of reaching 44 knots.

“The philosophy behind the OTAM Aluminium Custom Range 
is that it is fully bespoke and aimed at clients who don’t just 
want a boat – they want to build their ideal project,” says 
OTAM Sales Director Matteo Belardinelli. “Over 30 metres we 
build in aluminium rather than advanced composites because 
it provides more much more flexibility to personalise the yacht 
in every way, from the exterior aesthetics and interior layout 
to the propulsion specifications.”

The 4 stateroom standard layout comprises an airy, open-plan 
salon and dining area behind the wheelhouse on the main deck 
where the extensive glazing is designed to provide panoramic 
sea views, even when seated. There are two en suite guest 
staterooms on the lower deck, a large VIP stateroom and a 
full-beam master stateroom amidships, together with a gym 
or SPA or a big pantry for best service on board 24h. Otam 
aim is to build what clients desire and request with limitless 
solutions designed to reflect the buyer’s preference in full. 
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TANKOA YACHTS T580’İN İLK SATIŞINI DUYURDU

Tankoa Yachts Announces The Sale Of The First T580

Tankoa Yachts, yeni T580 yatının satışını duyurmaktan 
mutluluk duyuyor. Bu, İtalyan tersanesinin filosuna harika 
bir katkı sağlayan ilk 58 metrelik model. Gövde, alüminyum 
üst yapıya sahip çelikten yapılacak; dış tasarım Francesco 
Paszkowski’ye, iç mekânlar ise Margherita Casprini ile 
işbirliği içinde Francesco Paszkowski’ye ait.
 
Bu satış, Genel Müdür Giancarlo Mussino ile iş birliği içinde 
gerçekleştirildi ve tamamlandı. Müşteriyi tanıyan ve inşaat 
sırasında müşteriyi temsil edecek olan Sinos SA, Cenova 
merkezli tersanenin tamamen özelleştirilebilir projeler 
geliştirme yeteneğini bir kez daha teyit ediyor. 

Tankoa Yachts’ın CEO’su Euro Contenti: “Bu geminin 
satışı ile Tankoa sipariş portföyünü pekiştiriyor. Tersanenin 
amacı, her yıl 40 metreden fazla üç yatın satışını başarıyla 
güvence altına almak, üretimi stabilize etmek ve 
organizasyon yapısını optimize ederken, aynı zamanda her 
zaman ayırt edici özelliklerinden biri olan en yüksek kalite 
standartlarını garanti altına almaktır” dedi.

İlk önizlemelerden itibaren, Tankoa T580, 5 binden fazla 
deniz mili menzili sayesinde uzun yolculukları kapsayabilen, 
sportif bir profile sahip “Dünya Çapında Kaşif” olacak. 
Ayrıca pruvada bir helidek, mürettebat kabinlerine 
ek olarak altı kamara, “özel bir adadan” en iyi şekilde 
yararlanmak için katlanır yan duvarları olan büyük bir plaj 
kulübü ve 9 metrelik iki limuzin tenderı barındırabilecek 
kadar büyük bir garajı olacak.

İnşaat Temmuz ayında başlayacak ve yeni Tankoa T580’in, 
Nisan 2024’te teslim edilmesi planlanıyor.

Tankoa Yachts is pleased to announce the sale of the new 
T580 yacht. This is the first 58-metre model, a fantastic 
addition to the fleet of the Italian shipyard. The hull will be 
built in steel with aluminium superstructures; the exterior 
design is by Francesco Paszkowski, while the interiors are 
by Francesco Paszkowski in collaboration with Margherita 
Casprini. 

This sale, conducted and completed in collaboration 
with Giancarlo Mussino, Managing Director of Sinos 
S.A., who introduced the client and will represent them 
during construction, once again confirms the ability of 
the Genoa-based shipyard to develop fully customisable 
projects.  

“With the sale of this vessel, Tankoa consolidates its 
portfolio of orders,” says Euro Contenti, CEO of Tankoa 
Yachts. “The aim of the shipyard is to successfully secure 
the sale of three yachts over 40 metres each year, to 
stabilise production and optimise the organisational 
structure, while continuing to guarantee the highest 
quality standards that have always been one of its 
distinguishing features.”

From the first previews, the Tankoa T580 will be a “World 
Wide Explorer” with a sporty profile, able to cover long 
cruises thanks to a range of more than 5 thousand nautical 
miles. She will also have a helideck at the bow, six cabins 
in addition to the crew cabins, a large beach club with 
folding side walls to make the most of “a private island” 
and a garage capable of accommodating two tenders, 
including a 9-metre limo tender.

Construction will begin in July and the new Tankoa T580 is 
scheduled for delivery in April 2024.
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F//LINE 33 
DENİZ ÜZERİNDE HEYECAN VERİCİ BİR MODEL

F // Line 33 An Exciting Model on the Sea

F//Line 33, sektörde oldukça ses getiren 
modellerden. Alberto Mancini tarafından 
tasarlanan teknenin iç ve dış mekânları lüks ve 
konforlu. 

Çizgileri, dokusu ve tasarımıyla bir Alberto Mancini eseri, 
F//Line 33. Mancini de bu eserinden oldukça memnun 
görünüyor. Bakın, Mancini tekne hakkında neler söyledi;
“F // LINE 33’ün küçük bir yat olarak şekillendirilmiş, klasik 
60’ların otomobil tasarımının gerçek bir örneği olduğuna 
inanıyorum. Böylesine heyecan verici, canlandırıcı bir 
tasarım ve şık çizgiler içinde mümkün olan en iyi oranları 
elde ettik ancak en önemlisi sadece çılgın derecede hızlı 
bir tekne değil, aynı zamanda bir hafta sonu ve kısa bir 
yolculuk geçirebileceğiniz bir tekne olma becerisini de 
içeriyor.”

Tam boyu 9.99 metre olan bu güzel tekne 8 kişiye kadar 
ağırlayabiliyor. 680 litrelik yakıt kapasitesine sahip teknede 
üç farklı motor seçeneği sunuluyor. Bu seçeneklere göre 
tekne 37 knot, 42 knot veya 48 knot hıza kadar çıkabiliyor. 
Bu özelliği ile tekne diğer modellerin arasından sıyrılıyor 
çünkü bu hızlara çıkabilen nadir yat modeli olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Motor Seçenekleri
2xMercury Verado 300 petrol, outboard (600 hp)
2xMercury Verado 350 petrol, outboard (700 hp)
2xMercury Verado 400 petrol, outboard (800hp)

F // Line 33 is one of the most popular models in 
the sector. The interior and exterior of the boat, 
designed by Alberto Mancini, are luxurious and 
comfortable.

F // Line 33. Mancini, a work of Alberto Mancini with its 
lines, texture and design, also looks very pleased with this 
work. See what Mancini said about the boat;
“I believe the F // LINE 33 is a true example of classic 60s 
car design, shaped as a small yacht. We have achieved the 
best possible proportions in such an exciting, refreshing 
design and sleek lines, but most importantly it includes 
the ability not only to be an insanely fast boat but also 
to be a boat where you can spend a weekend and a short 
cruise.”

This beautiful boat with a full length of 9.99 meters can 
accommodate up to 8 people. Three different engine 
options are offered on the boat, which has a fuel capacity 
of 680 liters. According to these options, the boat can go 
up to 37 knots, 42 knots or 48 knots. With this feature, the 
boat stands out from other models because we can say 
that it is a rare yacht model that can reach these speeds.

Engine Options
2xMercury Verado 300 petrol, outboard (600 hp)
2xMercury Verado 350 petrol, outboard (700 hp)
2xMercury Verado 400 petrol, outboard (800hp)
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KOLAY KULLANIMI VE GENİŞ YAŞAM ALANLARIYLA 
BGX70’İ KEŞFEDİN 

Discover BGX70 with Easy to Use and Large Living Spaces

Sanlorenzo bünyesine katılan İtalyan Bluegame 
Yachts, BGX70 ile oyunun kurallarını yeniden yazıyor. 
21 metrelik tekne teknoloji ve konforun birleşiminden 
oluşmuş. 

Bir İtalyan yat üreticisi olan Bluegame Yachts tarafından suya 
indirilen BGX70, lüks segmentin en gözde modellerinden biri. 

Teknenin hafif karbonfiber malzemeden yapılan sağlam yapısı 
denizin zor şartlarıyla başa çıkarken, iyi dengelenmiş ağırlık 
merkezi ve dümen konumu seyrin kalitesini artırıyor. Modelin 
çevresini kaplayan köpük elastomer dolgulu koruma bölgeleri 
sayesinde yanaşma sırasında tekneye gelebilecek bütün 
zararların önüne geçilmiş. Ayrıca güzel bir teknoloji örneği 
olan IPS (Intelligent Dynamic Positioning) System sayesinde 
teknede yüksek manevra kabiliyeti sunuluyor. 

Teknenin standart donanımında iki adet 900 HP’lik Volvo 
Penta IPS 1200 yer alsa da makine seçimi, opsiyonel olarak 
Volvo Penta IPS 1350 olarak da yapılabiliyor. Bu şartlarda tekne 
27 knot seyir hızına, 30 knot maksimum hıza çıkabiliyor. 

Modelde sunulan geniş platform, oldukça etkileyici. Burada 
şöyle bir tasarım notu düşmek gerekiyor; bu platformun 
altında tekneye güç sağlayan makineler yerleştirilmiş ve bu 
sayede yer tasarrufu ve kabinlere giden gürültünün azalması 
sağlanmış.

Lüks mobilyalarla İtalyan konseptinin uygulandığı salon 
oldukça geniş. Bu alandan master kabine direkt geçiş var. 
Master kabin ise kesinlikle anlatmaya değer. Burada geniş 
camlar sayesinde ferahlık ön planda ve özel bir banyo ve tuvalet 
alanı da mevcut. Bu özellik teknenin diğer kamaralarında da 
var. Mürettebat kabinleri ise yaşam alanlarından bağımsız, 
ayrı bir girişe sahip.

Italian Bluegame Yachts, which joined Sanlorenzo, 
rewrites the rules of the game with BGX70. The 
21-meter boat is a combination of technology and 
comfort.
 
Launched by Bluegame Yachts, an Italian yacht manufacturer, 
BGX70 is one of the most popular models in the luxury 
segment.
 
The robust structure of the boat made of light carbon fiber 
material copes with the harsh conditions of the sea, while the 
well-balanced center of gravity and rudder position increase 
the quality of the cruise. Thanks to the foam elastomer filled 
protection zones covering the perimeter of the model, all 
damage to the boat during berthing is prevented. In addition, 
thanks to the IPS (Intelligent Dynamic Positioning) System, 
which is a good example of technology, the boat offers high 
maneuverability.

Although the standard equipment of the boat includes two 
Volvo Penta IPS 1200 with 900 HP, the machine can be selected 
as optional Volvo Penta IPS 1350. Under these conditions, the 
boat can reach a cruising speed of 27 knots and a maximum 
speed of 30 knots.

The wide platform offered in the model is quite impressive. 
Here it is necessary to make a design note as follows; Under 
this platform, machines that provide power to the boat were 
placed, thereby saving space and reducing the noise to the 
cabins.

The saloon, where the Italian concept is applied with luxury 
furniture, is quite spacious. There is a direct access to the 
master cabin from this area. The master cabin is definitely 
worth mentioning. Here, spaciousness is at the forefront 
thanks to large windows, and there is also a private bathroom 
and toilet area. This feature is also present in the other cabins 
of the boat. Crew cabins, on the other hand, have a separate 
entrance, independent of the living areas. 

+90 533 774 56 99 / +90 216 771 37 77 / +90 542 849 20 20

www.vennayacht.com   info@vennayacht.com vennayacht
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With 20 meters 65 Sport Yacht is an ideal model 
for those who want to see sporty elegance on the 
boat. 

Designed to implement a new philosophy, 65 Sport Yacht 
took its place in the sector with its details and line.

The motor yacht, 20.50 meters legent overall, offers a 
natural and very spacious living space. The natural light 
dominating the yacht is a specially designed detail. 
Thanks to the glass added to the inclined body, the 
sunlight entering inside illuminates the environment, and 
it emerges as a factor that strengthens the relationship 
with the outside world.

The exterior design of the model has a solid structure 
consisting of colored glass, composite flooring, carbon 
fiber and polished steel. You can see the sporty theme 
of the model in a whole boat, for example; The style and 
functionality of the seating group at the back of the model 
and the twin-supported racer seats in the front area are 
quite suitable for the “comfortable and stylish” concept. 
 
The three cabin model can accommodate up to six people. 
All cabin guests have a bathroom specific to the room. 
Some customization is also possible on the boat. For the 
boat owner, these options include an office or adding an 
additional bed and kitchenette to the main cabin. The 
boat using the Volvo Penta engine can go up to 35 knots. 

YAT / YACHT

SPORTİF BİR DENİZ TARZI BENİMSEYENLERE 
65 SPORT YACHT

65 Sport Yacht For Who Has a Sporty Marine Style 

20 metrelik 65 Sport Yacht, spor şıklığını teknede 
görmek isteyenler için ideal bir model. 

Yeni bir felsefeyi hayata geçirmek üzere tasarlanan 65 
Sport Yacht, detayları ve çizgisiyle sektörde yerini aldı.

20.50 metre boyundaki motor yat, doğal ve oldukça ferah 
bir yaşam alanı sunuyor. Yata hâkim olan doğal ışık ise 
özellikle tasarlanan bir detay. Eğilimli gövdeye eklenen  
camlar sayesinde içeriye giren güneş ışıkları ortamı 
aydınlatırken, dış dünya ile ilişkiyi güçlendiren bir etken 
olarak karşımıza çıkıyor.

Modelin dış tasarımı renkli cam, kompozit zemin 
kaplaması, karbon fiber ve parlatılmış çelikten oluşan 
sağlam bir yapıya sahip. Modelin sportif temasını bütün 
bir teknede görebilirsiniz, örneğin; modelin arka tarafında 
olan oturma grubu ve ön bölgede yer alan ikiz destekli 
yarışçı koltuklarının tarzları ve işlevsellikleri “rahat ve şık” 
konseptine oldukça uyuyor.  

Üç kabinli modelde, altı kişiye kadar ağırlanabiliyor. Kabin 
misafirlerinin tamamında odaya özgü bir banyo mevcut. 
Teknede isteğe göre bazı kişiselleştirmeler de mümkün. 
Tekne sahibi için bir ofis veya ana kamaraya ek bir yatak ve 
mini mutfak eklemek bu seçenekler arasında. Volvo Penta 
motorun kullanıldığı tekne 35 knot hıza kadar çıkabiliyor . 

Luxury Gulet Charters
Greek Islands and Turkey

in

sycapricorn1 +90 530 286 7908www.sycapricorn1.com     info@sycapricorn1.com
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68 ‘DIABLE: RİVA’NIN YENİ CAZİBESİ

68’ Diable: The New Temptation From Riva

Riva’nın yeni projesi, sportiflik, yenilikçilik ve 
yaşanabilirlik ile dolu eşsiz bir açık yat. 

Her yeni Riva yatının hikâyesi, eşsiz bir mirastan ayrılan 
ve bir deniz sanatı eserinde yeniden bir araya gelen 
sonsuz yollarla, birçok farklı yönde keşfetme yolculuğudur; 
markanın efsanevi tarzını yansıtır ve her zaman endüstri 
standartları üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olur. 

Yeni Riva 68 ‘Diable projesinin prestijli öncüsü, dikkat çekici 
derecede güzel bir açık yat: Riva Super America gövdesine 
dayanan Riva Diable.

Riva’nın ve yalnızca Riva’nın yaptığı şey budur: geleneği 
asla reddetmeyen bir evrimle her model yaratıcılık, stil ve 
teknik uzmanlık katmanları üzerine inşa edilir.

Riva 68 ‘Diable, Riva’nın en talepkâr sahiplerinin zevklerini 
ve tercihlerini karşılayan elit tekneler yaratma ve yenilik 
yapma kabiliyetiyle tanınan, lider olduğu bir segment olan 
70 feet’in altındaki açık yatlar yelpazesinde bir elmas gibi 
anılır.

Proje, son 27 yıldaki tüm Riva yatları gibi, Bay Piero 
Ferrari ve Ferretti liderliğindeki Ürün Stratejisi Komitesi 
ile ortak çalışan Sergio Beretta ile Officina Italiana 
Design’ın kurucusu Mauro Micheli’nin ve Ferretti Group’un 
Mühendislik Departmanının yaratıcı yeteneğinin bir ifadesi. 

Zarafet, sportiflik ve yaşanabilirlik, ilham verici,  teknolojik 
ve tasarım yeniliklerini bir araya getiren bir projede 
anahtar kelimeler ve tüm bunlar, markanın günümüzün 
stilistik özelliği olan gelenek ve ince detaylara yönelik 
kültürle işleniyor. 

Riva’s new project is an incomparable open yacht 
packed with sportiness, innovation and liveability

The story of every new Riva yacht is a journey to explore in 
many different directions, with infinite paths branching out 
from a peerless heritage and reuniting in a work of marine 
art that reflect the brand’s legendary style and always have a 
disruptive influence on industry standards.
 
The prestigious forerunner of the new Riva 68’ Diable project 
is another remarkably beautiful open yacht: the Riva Diable, 
which was in turn based on the Riva Super America hull.

This is how Riva, and only Riva, does things: every model 
builds on layers of ingenuity, style and technical expertise, an 
evolution without ever denying tradition.

Riva 68’ Diable is set like a diamond in the range of open yachts 
under 70 feet, a segment in which Riva is the recognised leader 
for its ability to innovate and create elite boats that satisfy 
the tastes and preferences of the most demanding owners.

The project, like all Riva yachts in last 27 years, is an expression 
of the creative flair of Mauro Micheli, the founder of Officina 
Italiana Design with Sergio Beretta, working in partnership 
with the Product Strategy Committee led by Mr. Piero Ferrari 
and the Ferretti Group Engineering Department.

Elegance, sportiness and liveability are the key words in a 
project that incorporates inspiring technological and design 
innovations, all run through by the cultured taste for tradition 
and fine detailing that is the brand’s stylistic hallmark today.



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

“Dinle, anla ve 

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

imalatını tamamlayıp müşterilerimize teslim 
etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Ahşap, 

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

vermeye devam ediyoruz. 

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

“Dinle, anla ve en iyisini inşa et.”

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

boya/cila atölyelerimiz bulunmaktadır. 

en iyisini inşa et.”  

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

metrelik bir alanı net şekilde görebilmektedir.

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

Dalış ekipmanları için ayrılmış bölüm mevcuttur.

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

bulunmakta.

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

kün kılınmakta.

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

Oğuz Marin Tersanesi’nde 
34 Metre Yelkenli Yat Projesine Başlandı

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

Technical Specifications

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

Technical Specifications
LOA (inc. Bow spirit) : 50,50 mt
Length of the hull  : 45,00 mt
Beam   : 9,80 mt
Draft   : 4,20 mt
Fuel Capacity  : 24.000 lts    
Certification  : Rina 
Classification C + hull o Mach Ych, 
Unrestricted service
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ÖZEL RÖPORTAJ / INTERVIEW

SEKTÖRÜN ÖNCÜ İSMİ BODRUM OĞUZ MARİN

Leading Name of the Sector Bodrum Oğuz Marin

Bodrum Oğuz Marin, başarılı projeleriyle sıkça 
duyduğumuz bir isim. Peki, firma bu zamanlara 
nasıl geldi? Başarısını neye borçlu? Hepsi 

röportajımızda…

Bodrum Oğuz Marin, denizcilik sektörünün başarılı 
firmalarından biri. Bu zamana kadar yapmış olduğu başarılı 
projeler ve almış olduğu ödüller ile Bodrum Oğuz Marin’in 
yıllara dayanan başarısı kesinlikle okunmaya değer.

Firma sahibi Emre Oğuz, firmanın geçmişten bugüne gelen 
proje ve başarılarının detaylarını Yachtlife&Travel dergisi 
okuyucuları için paylaştı.  

Aksesuar Üretiminden Tekne Üretimine 

Uzun yıllardır yat sektöründe aksesuar üretimi yapan Oğuz 
Marin, Emre Oğuz’un aksesuar üretiminden ayrılıp, 2001 
yılında Bodrum Oğuz Marin’i kurarak tekne imalatı sektörüne 
girmesiyle başlıyor.

İlk olarak 9 metre tekne yapımı ile başlayan bu serüven, Roxstar 
ve Regina gibi tüm dünyada nam salmış ödüllü yelkenli yatların 
da aralarında bulunduğu 23 farklı tekne imalatı ile bugünlere 

Bodrum Oğuz Marin is a name we hear often 
with its successful projects. So, how did the 
company come to these times? What does he 

owe his success to? All in our interview ...
 
Bodrum Oğuz Marin is one of the successful names in the 
maritime industry. The years of success of Bodrum Oğuz 
Marin is definitely worth reading with the successful projects 
it has done so far and the awards it has received.
 
The owner of the company, Emre Oğuz, shared the details of 
the company’s projects and successes from the past to the 
present for Yachtlife & Travel magazine readers.  
 
From Accessory Production to Boat 
Production
 
Oğuz Marin, which has been producing accessories in 
the yacht sector for many years, starts with Emre Oğuz’s 
departure from accessory production and entering the boat 
building sector by establishing Bodrum Oğuz Marin in 2001.
 
This adventure, which started with the construction of a 
9-meter boat, has come to this day with the construction 
of 23 different yachts, including the award-winning sailing 
yachts such as Roxstar and Regina, creating a successful 
career route.
 
Shipyard Works at Full Speed
 
Bodrum Oğuz Marin is currently working on two boats at 
his shipyard. One is a 34-meter-long Miti One and the other 
is anamed MitiK / OguzKhan 50-meter mega-yacht. The 
contribution of the yachts built in the shipyard, where 50 
people are employed, to the country’s economy is around 15-
20 million Euros.
 
In addition to these rapidly ongoing works, the company, 
which also works for future projects, continues to negotiate 
with customers about two 26-meter, one 42-meter and one 
40-meter sailboat projects.
 
Bodrum Oğuz Marin Can't Get enough of 
Awards
 
One of the boats manufactured by the company, Regina 

gelerek, başarılı bir kariyer rotası oluşturuyor. 

Tersane Tüm Hızıyla Çalışıyor 

Bodrum Oğuz Marin Tersanesi’nde şu anda iki tekne üzerinde 
çalışıyor. Biri 34 metrelik Miti One diğeri ise MitiK/OguzKhan 
isminde 50 metrelik bir mega yat. 50 kişinin istihdam edildiği 
tersanede yapılan yatların ülke ekonomisine katkısı 15-20 
milyon Euro civarında.

Hızla devam eden bu çalışmalarının yanı sıra gelecek projeler 
için de çalışan firma şu anda iki tane 26 metre, bir tane 42 
metre ve bir tane 40 metre yelkenli tekne projeleri hakkında 
müşterilerle görüşmeye devam ediyor. 

Bodrum Oğuz Marin Ödüllere Doymuyor

Firmanın imalatını yaptığı teknelerden biri olan Regina, 2014 
yılında ‘‘Yılın Yatı’’  kategorisinde finalist oldu.  Rox Star isimli 
tekne, 2015 yılında birçok sektörel dergi tarafından yılın en 
iyi yelkenli yatı olarak gösterildi ve Monaco Yat Fuarı’nda 
‘‘Dünyanın En İyi 9 Yelkenlisi’’nden biri olarak seçildi.

"Dünya Markası Olma Yolunda İlerliyoruz"

Türkiye’nin yelkenli yat imalatı yapan önemli tersanelerinden 
biri olduklarını belirten 
Oğuz,  ‘‘Yelkenli tekne imalatında bir dünya markası olma 
yolunda adımlarımızı yavaş ama sağlam atarak ilerliyoruz’’ 
dedi.

"Hem Üretim Hem AR-GE Çalışmaları 
Yapıyoruz"

Sektörün şu anki durumunu ve geleceğini değerlendiren Oğuz, 
şunları söyledi: “Her üretimde olduğu gibi yat imalatında da 
en önemli konu; çalışacak eğitimli insan gücü. Sektörümüzde 
kullanılan tüm malzeme ve ürünler global markalar olduğu için 
farkı oluşturan kesinlikle bu malzemelerin işlenme kalitesinde. 
Bu sebeple elimizden geldiğince üretimimizi yaparken 
bir yandan da iş geliştirme, AR-GE çalışmaları yapıyoruz. 
Potansiyel müşteri , ilgilenen insan sayısında hissedilir bir artış 
var. İlgili kişilerin müşteri konumuna geçmesi durumunda Türk 
Denizcilik sektörünün önünün açık olduğunu düşünüyoruz.” 

became a finalist in the category of “Yacht of the Year” in 
2014.  The boat named Rox Star was shown as the best sailing 
yacht of the year by many sectoral magazines in 2015 and 
was selected as one of the “9 Best Sailboats in the World” at 
the Monaco Yacht Fair.
 
"We Are Proceeding The Way To Become A 
World Brand"
 
Oğuz continues his words as follows: “We are one of the most 
important shipyards in Turkey producing sailing yachts. We 
are progressing slowly but firmly towards becoming a world 
brand in sailing boat manufacturing. ‘’
 
"We Do Both Production and R&D Studies"
 
Evaluating the current situation and future of the sector, 
Oğuz said: “As in every production, the most important issue 
in yacht manufacturing is; trained manpower to work. Since 
all materials and products used in our industry are global 
brands, it is definitely in the processing quality of these 
materials that make the difference. For this reason, while 
doing our production as much as we can, we also do business 
development and R&D studies. There is a noticeable increase 
in the number of potential customers, interested people. If 
the relevant persons become customers, we think that the 
Turkish Maritime sector has a clear path.”

Emre Oğuz
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ALIA YACHTS TARAFINDAN BAŞLATILAN
 EZBER BOZAN YENİ DESTEK GEMİSİ PHI PHANTOM

Mould-breaking new support ship PHI Phantom launched 
by Alia Yachts

Alia Yachts’ın 36 metrelik özel destek gemisinin denize 
indirilmesiyle şık, kaslı yeni bir avcı denizlere çıktı. Bu ayın 
başlarında, Türk tersanesi, tamamen alüminyumdan yapılan 
yatı titizlikle salonlarından çıkardı ve 200 tonluk bir gezinti 
asansörü kullanarak Antalya’da suya indirdi.

Dış tasarımından Cor D Rover sorumluydu ve gemi mimarisi 
Van Oossanen tarafından yapıldı.PHI’ye destek gemisi olarak 
görev alacak gemi Royal Huisman süper yat tersanesinde inşa 
ediliyor.

Alia Yachts Başkanı Gökhan Çelik: “PHI sahibi, gerçekten detay 
odaklı ve yapının her unsuru ile çok ilgilendi. Zorlu bir brifingle 
teslim etmemiz için bize güvendi ancak kesinlikle anlaştık 
ve bu benzersiz destek gemisi için beklentilerini aştığımızı 
umuyorum. Özellikle alüminyum bükme ve hassas kaynak, 
büyük bir zorluktu” dedi.

A sleek, muscular new predator has taken to the seas with 
the launch of a 36m custom support vessel by Alia Yachts. 
Earlier this month, the Turkish yard painstakingly drove the 
fully aluminium yacht out of the building halls and lifted 
it into the water in Antalya using a 200-tonne travel lift.

Cor D Rover was responsible for her exterior styling, and 
naval architecture was by Van Oossanen. Destined to 
support the custom superyacht PHI by Royal Huisman,.

“The owner of PHI Phantom is really detail-oriented, and 
he has been very involved with every element of the build,” 
says Gökhan Çelik, President of Alia Yachts. “He trusted 
us to deliver on a demanding brief, but we have certainly 
matched and, I hope, surpassed his expectations for 
this unique support vessel. In particular, the aluminium 
bending and precision welding was a major challenge.” www.marinetime.com.tr MarineTimeTRmarinetimetr

www.ardoras.com 
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Gövde bitişi için bir kaplama kullanılmadı bu nedenle plakaların 
üç boyutta çok hassas bir şekilde bükülmesi ve ardından en 
ufak bir bozulma yaratmadan kaynak yapılması gerekiyordu. 
PHI, ana gemiyle tamamen aynı mat mavi-griye kusursuz bir 
şekilde boyandı. 

PHI Phantom, ana gemininin garajda saklayamayacağı 
tenderları ve oyuncakları taşımak ve okyanusları geçmek için 
inşa edildi. Buradaki anahtar, 5.5 tonu sudan çıkarabilen ve 
150 metrekarelik geniş arka güverteye kaldırabilen 9m HS 
Marine vinç. Gemi, şu anda Spirit Yachts’ta şekillenmekte olan 
14 metrelik tekne sahibinin tenderı ve Axopar 37 Suntop’u idare 
etmek için fazlasıyla güce sahip. 

Ancak tekne başka açılardan da teknik olarak harika. Pompalar 
ve borulardan hidrolik ve elektriğe kadar her sistem mümkün 
olduğunca güvenilir olması için aşırı spesifik. Pompalar ve 
borulara kadar neredeyse her şey bombaya karşı dayanıklı.

Van Oossanen’in patentli Hızlı Deplasmanlı Gövde Formu ve 
ikiz Cat C-32 motorları ile PHI Phantom, 12 knot seyir hızında 
4.200 deniz mili menzile sahip. Gemi bütün gayretiyle ana 
gemiye yetişmek için 21 knota çıkacak.

İç mekân, süper yat mürettebatı standartlarına göre 
tamamlanmış olsa da olabildiğince işlevsel olacak şekilde 
tasarlandı. Altı mürettebat için rıhtım vardır, ancak tekne 
yalnızca üç tarafından elleçleme için sınıflandırılmış ve 
kabinlerden biri misafir kabini gibi tasarlanmış bu da ekstra 
alan ve bir masa demek. 

PHI Phantom şu anda son deniz denemelerinden geçiyor. 
Haziran ayında gemi sahibine teslim edilecek.

Çelik: “PHI Phantom maceralarına başlıyor, şimdiye kadar 
yapılmış en sağlam ve şık destek gemilerinden birini temsil 
edecek. Alia Yachts, inanılmaz derecede yüksek işçilik ve 
kaplama standartlarımızı sergileyen bu projeyi hayata 
geçirdiği için inanılmaz derecede gurur duyuyor” dedi. 

The hull was to have no fairing to finish it, so the plates 
had to be very accurately bent in three dimensions, then 
welded without creating the slightest distortion. It is 
flawlessly painted in the exactly same matt blue-grey as 
the mothership. 

PHI Phantom is built to cross oceans carrying the tenders 
and toys that the mothership has no garage to stow. The 
key here is a 9m HS Marine crane capable of lifting 5.5 
tonnes out of the water and onto the vast 150 square-
metre aft deck. It has more than enough power to handle 
the 14m gentleman’s tender currently taking shape at 
Spirit Yachts, as well as the Axopar 37 Suntop. 

But the boat is also a technical marvel in other respects. 
Every system is overspecced, so as to be as reliable as 
possible. From pumps and piping to hydraulics and 
electrics, everything is designed to be 
as bombproof as possible. 

With a patented Fast Displacement Hull Form by Van 
Oossanen and twin Cat C-32 engines, PHI Phantom has 
a range of 4,200 nautical miles at 12 knots cruising speed. 
Flat out, she’ll do 21 knots to match the slim, easily-driven 
hull of the mothership.

The interior is designed to be as functional as possible, 
although finished to superyacht crew standards. There 
are berths for up to six crew, but the boat is classified for 
handling by just three. It means that there is extra space 
on board, and one of the cabins has been designated as a 
guest cabin, with a little more volume and a desk. 

PHI Phantom is undergoing final sea-trials now and will be 
delivered to the owner in June.

“When PHI Phantom does begin her adventures, she will 
represent one of the most robust and stylish support 
vessels ever built,” says Çelik. “Alia Yachts is incredibly 
proud to have brought this project to life, which showcases 
our incredibly high standards of craftsmanship and finish.”
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Adres: Şile Yolu Caddesi, Balçık Mevkii, No.6 Gebze/Kocaeli
Telefon: +90 532 403 17 26  - E-mail: info@nautamarin.com

Nauta 6.80 ile denizin keyfini sürün...

NAUTA 6.80 İLE TÜM SULAR SİZİN

With Nauta 6.80 All Waters Are Yours 

Nauta’nın amiral gemisi olan 6.80; ince 
düşünülmüş tasarımı denizde keyifli vakit 
geçirmek isteyenler için özel olarak tasarlandı.

Nauta Marin, tekne sektörünün önemli oyuncularından 
biri. Yaptığı her teknede kaliteyi ön planda tutmak ve 
teknelerinin sorunsuz bir şekilde seyir alması için çalışan 
firma, her türlü isteğe ve plana cevap veren modeller 
üretiyor.  

“Bir teknem olsun, her şeyi onunla yapayım!” diyorsanız, 
Nauta 6.80 ile sizi tanıştıralım. Tekneyi; balıkçılıkta, 
günlük gezilerinizde veya uzun soluklu planlarınızda keyifle 
kullanabilirsiniz. 

Kaliteli malzemelerin ve titiz işçiliğin bir sonucu olan güzel 
mini tekne, konforlu yapısıyla elverişli bir atmosfer sunuyor. 
Nauta 6.80’de geniş arka oturma alanı, 2 kişinin aynı anda 
rahatça güneşlenebileceği ön güneşlenme alanı (yastıklı 
güneşlenme minderleri ile birlikte) iki taraflı rahat yan 
yürüme yolları, kapalı kabinli elektrikli tuvaleti ve kapalı 
kabin içi duş sistemi, 174 santim kamara yüksekliği, geniş 
ve rahat 2 kişilik yatağı ile deniz üzerinde bir ev konforu 
vadediyor. 

6.80 is Nauta’s flagship; Its thoughtful design has 
been specially designed for those who want to 
have a pleasant time at sea.

Nauta Marin is one of the important players in the boat 
industry. The company, which works to prioritize quality 
in every boat it builds and to ensure that its boats cruise 
smoothly, produces models that respond to all kinds of 
requests and plans. 

“I have a boat, let me do everything with it!” If so, let us 
introduce you to Nauta 6.80. the boat; You can enjoy it 
while fishing, on your daily trips or in your long-term plans.
The result of quality materials and meticulous 
craftsmanship, the beautiful mini-boat offers a 
comfortable atmosphere with its comfortable structure. 
Nauta 6.80 has a large rear seating area, a front sunbathing 
area where 2 people can sunbathe comfortably at the 
same time (with padded sunbathing mats), comfortable 
two-sided side walkways, closed cabin electric toilet and 
closed cabin shower system, 174 cm cabin height, wide 
and It promises a home comfort on the boat with its 
comfortable double bed.
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Ayrıca arzu edildiği takdirde arka oturma alanı ile masa 
arası 2 kişi için yatağa çevrilebiliyor ki bu ek alan benzersiz 
bir fark yaratıyor...

Tekne 6.80 metre boyutunda fakat tasarım olarak, iç 
mekanların kullanımı çok iyi işlenmiş. Teknede 8 kişiye 
kadar konaklama sağlanabiliyor. 2.55 metre genişliğe 
sahip modelin her bir parçası konforun artırılması için 
düzenlenmiş.

Modelin birçok opsiyonel seçeneği de var. Bu seçenekler; 
krom ayaklı tam kapama branda sumbrella kumaş, 
elasteak kaplama, solar güneş paneli, baş pervane, 
buzdolabı, su altı lambası, Webasto ısıtıcı, sabit telsiz ve 
anten, çift yastıklı ön güneşlenme minderi olarak sayılabilir. 

6.80, Nauta’nın amiral gemisi ve ayrıca modelde 57 HP ile 
110 HP arasında motor seçimi yapılabiliyor.

In addition, if desired, the distance between the rear 
seating area and the table can be converted into a bed 
for 2 people, which creates a unique difference.

The boat is 6.80 meters in size, but in terms of design, 
the use of interior spaces is very well done. Up to 8 people 
can be accommodated on the boat. With a width of 2.55 
meters, every part of the model has been arranged to 
increase comfort.

The model also has many optional options. These options 
are; chrome-legged, full-coverage canvas, sumbrella 
fabric, elasteak coating, solar solar panel, bow thruster, 
refrigerator, underwater lamp, Webasto heater, fixed radio 
and antenna, double-padded front sunbathing mat. 
The 6.80 is Nauta’

6.80 is flagship and there is also a choice of engines 
between 57 HP and 110 HP in the model.

Teknik Özellikler / Technical Specifications 

Uzunluk: Tam boy 6.80 (Arka platform ile birlikte 7.50) / Length: Full length 6.80 (7.50 with rear platform)
Motor Aralığı: 57 HP – 110 HP Arası  / Engine Range: 57 HP - 110 HP

Genişlik: 2.55  /  Width: 2.55
Yatak Kapasitesi: 2 + 2  / Bed Capacity: 2 + 2

Yükseklik: 2.65  / Height: 2.65
Taşıma Kapasitesi: 8 Kişi  / Carrying Capacity: 8 Person

Su Çekimi / Draft: 79 
Sertifikasyon: CE  / Certification: CE

Ağırlık: Fiber Ağırlığı 1900 KG, Toplam Ağırlığı 3.250 KG  /  Weight: Fiber Weight 1900 KG, Total Weight 3.250 KG
 

+90 530 330 26 82  /  +90 535 528 76 13       Bodrum/ Göcek/ Miami
Sailor Yachting adres: Göcek mah. Okaliptus iş merkezi 48/1 Göcek/ Fethiye/ Muğla

www.sailoryachting.com      sailoryachting / sailoryachtingusa / sailorcharter
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BÜYÜLEYİCİ BİR KLASİK OLAN BORKUMRIFF II 
YENİDEN DOĞUYOR

SY Borkumriff II A Charming Classic is Reborn

31 metrelik Borkumriff II, 1982 yılında son derece deneyimli 
ve tutkulu bir tekne sahibine Lubbe Voss tarafından teslim 
edildi. 2020’de kapsamlı bir yenilemeden sonra, büyüleyici, 
klasik tarzdaki gemiye, rahat aile kaçamakları için ideal bir 
seçim veya macera arayan arkadaş grupları için eğlenceli 
bir üs haline getiren çağdaş bir dokunuş getirildi. 

TARİHİN BİR PARÇASINI YENİDEN YARATMAK 

Yelkenli, zamana meydan okuyan siyah ve kırık beyaz renk 
boya işleminden sonra dışarıdan ışıl ışıl parlıyor, modelin 
teknik ve yelken sistemleri kapsamlı bir şekilde gözden 
geçirildi ve gereken noktalar güncellendi. 

İçeride, Borkumriff II’nin ana kabinine, boya ve vernik 
işlerinin yanı sıra yeni bir ahşap maun zemin dâhil 
olmak üzere tam bir dekoratif yenileme yapıldı. Tekne 
salon ve misafir kabinleri, görsel-işitsel ve klima sistemi 
modernizasyonlarının yanı sıra yeni döşeme, boya ve vernik 
çalışmaları sayesinde yeni bir görünüme sahip oldu. Ayrıca 
tüm kamaralarında yeni şilteler, yastıklar ve nevresimler var.

Kaptan köşkü; krom çerçeveli yeni Thermopane yalıtımlı 
pencereler, yeni döşemeler ve cilalama da dâhil olmak 
üzere tam bir dekorasyon işlemi gördü ve yenilendi.  Mutfak; 
mürettebat alanları ve çamaşır makineleri de dâhil, yeni 
ekipmanlarla donatıldı. İç mekânda, enerji tasarruflu LED 
aydınlatma, yepyeni bir navigasyon ve elektronik sistemi 
paketi var. Güvertede, geçit ve merdivenler dâhil olmak 
üzere tüm donanım güncellendi veya yenilendi. Güverte 
lastiği değiştirildi. 

The 31-meter Borkumriff II was originally delivered in 1982 
by Lubbe Voss for a highly experienced and passionate 
yacht owner. After a comprehensive refit in 2020, the 
charming, classically styled schooner has been given a 
contemporary twist that makes her the ideal choice for 
relaxed family getaways or as a fun base for groups of 
friends on the lookout for adventure.

RESTORING A PIECE OF HISTORY

She is gleaming on the outside, thanks to a full new paint 
job in timeless black and off-white, while her technical 
and sailing systems have been comprehensively reviewed 
and updated where needed. 

Inside, Borkumriff II’s master cabin has been given a full 
decorative revamp, including paint and varnishing work 
as well as a new hardwood mahogany floor. The saloon 
and guest cabins also have a fresh look thanks to new 
upholstery, paint and varnish work, alongside audiovisual 
and air conditioning system modernizations. In addition, 
all her cabins have new mattresses, pillows and bed linens. 

The wheelhouse has been renovated, including new 
Thermopane insulated windows with chromed frames, 
new flooring and upholstery, and a full redecoration 
and revarnishing. The galley and crew areas have 
also been refurbished, with new equipment including 
laundry machines. Energy efficient LED lighting has been 
introduced throughout the interior, and she has a suite of 
brand new navigation and electronics systems.

On deck, all hardware has been updated or refurbished, 
including the gangway and stairs, and the deck rubber 
has been replaced. 
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LUSBEN, M / Y “OASIS” REFİTİNİ TAMAMLADI
Lusben Completes The Refit Of M/Y “Oasis”

Lürssen Yachts tarafından 2006 yılında inşa edilen 60 
metrelik çelik ve alüminyum yat M / Y “Oasis” Livorno’daki 
Lusben Tersanesi’nde yenilendi. Tamamen yeniden 
boyanan ve planlanandan önce sahibine iade edilen süper 
yat, artık yaz sezonuna hazır.

Ekim 2020’den bu yana Lusben, Alman Tersanesi Lürssen 
Yachts tarafından 2006 yılında inşa edilen 60 metrelik 
görkemli bir süper yat olan M / Y “Oasis” üzerinde 
çalışıyor. İlgili tüm tarafların büyük memnuniyeti için 
onarım planlanandan sekiz gün önce 2021 Nisan sonunda 
tamamlandı.

Yenileme işlemleri; sınıfın yenilenmesini ve en çok da tüm 
yatın tamamen yeniden boyanmasını içeriyordu. Kesin ve 
doğru planlama gerektiren son faaliyet, yaklaşık 2 bin 300 
metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Lusben, tersanenin anti-
covid düzenlemelerinin getirdiği sınırlamaları aşan uzman 
iş gücü sayesinde işi sekiz gün erken bitirdi.

Daha önce tersane ile iş birliği yapmış olan Binbaşı 
Massimiliano Frazzetta, elde edilen sonuca büyük bir 
heyecanla yorum yaptı. “Oasis” ekibinin 15 üyesi ile çalışma 
ortamını, güveni ve aşinalığı vurgulayarak profesyonellikleri 
ve nezaketleri için Lusben ekibine teşekkür etti. Frazzetta, 
“Lusben’in katma değerleri, Toskana şirketinin güvendiği 
son teknoloji tesislerin stratejik coğrafi konumu ve nihai 
harcamaların sapma olasılığının düşük olduğu başlangıç 
bütçesiyle uyumluydu” diye ekledi. Tutarlı maliyet, Lusben’i 
birçok rakipten ayıran bir avantajdı ve bu işletme sahibinin 
ve kaptanın başlangıçta döndüğü diğer dört sağlayıcıya 
göre bu işi kazanmada belirleyici faktördü.

The refit of M/Y “Oasis”, the 60-meter steel and 
aluminum yacht built by Lürssen Yachts in 2006, has just 
been completed at the Lusben shipyard in Livorno. The 
superyacht, completely repainted and returned to its 
owner ahead of schedule, is now ready for the summer 
season.

Since October 2020, Lusben has been working on M/Y 
“Oasis”, an imposing 60-meter superyacht, built by the 
German shipyard Lürssen Yachts in 2006. To the great 
satisfaction of all parties involved, the refit concluded at 
the end of April 2021, eight days ahead of schedule.

The refit operations involved the renewing of the class and, 
most intensive, the total repainting of the entire yacht. 
The latter activity, which called for precise and accurate 
planning, concerned a total area of about 2,300 square 
meters. Lusben finished the work eight days early, thanks 
to the shipyard’s specialized workforce overcoming the 
limitations imposed by anti-covid regulations.

Commander Massimiliano Frazzetta, who had previously 
collaborated with the shipyard, commented with great 
enthusiasm on the result obtained. He thanked the Lusben 
team for their professionalism and kindness, emphasizing 
the climate of work, trust and familiarity with the 15 
members of the “Oasis” crew. “Lusben’s added values 
were the strategic geographical position of the cutting-
edge facilities, on which the Tuscan company relies, and 
compliance with the initial budget, from which the final 
expenditure is unlikely to deviate,” added Frazzetta. 
Consistent cost is an advantage that distinguishes Lusben 
from many competitors, and that was the deciding factor 
in earning this business over the four other providers to 
which the owner and the captain had initially turned.
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OCEANIS YACHT 54 İLE RÜZGÂR SİZE EŞLİK ETSİN
Let The Wind Accompany You With Oceanis Yacht 54

Kolay bir kullanım ve dengeli bir gövde sayesinde 
konforlu bir seyir sunan Oceanis Yacht 54, yeni 
nesil bir yelkenli deneyimini sektöre kazandırıyor.

Roberto Biscontini ve Lorenzo Argento tarafından 
tasarlanan 17 metrelik Oceanis Yacht 54, sadece görsel 
olarak değil, özellik olarak da oldukça ilgi çekici.

Teknede kolay hareket ve manevra konusuna özellikle 
dikkat edilmiş. Bu sayede ortaya kolay idare edilen yelkenli 
bir tekne çıkmış.  

“Yeni nesil” olarak vurgulanan yelkenli pruva yeni hacim 
sunan düz bir gövdeye sahip. Gövde kısmında vadedilen 
dengeli seyir sayesinde tekne hakimiyeti oldukça kolay ve 
eğlenceli. Teknede mürettabatın daha esnek bir şekilde 
hareket etmesi için güverte ve kokpitin etrafındaki hareket 
alanları için titiz detaylara yer verilmiş. Kokpitten güverteye 
geçiş oldukça kolay. 

Yelkenlide iki farklı versiyon sunuluyor; 3 kabin-2 banyo veya 
3 kabin-3 banyo şeklinde. Teknenin genel detaylarından 
biri de doğallık vurgusu. Pencerelerden içeriye giren güneş 
ışığının verimli kullanılması, tasarım sürecinde dikkat edilen 
noktalardan biri olmuş. 

Oceanis Yacht 54, which offers a comfortable 
cruise thanks to its easy handling and a balanced 
hull, brings a new generation sailing experience 
to the sector.

17-meter Oceanis Yacht 54, designed by Roberto Biscontini 
and Lorenzo Argento It is interesting not only visually, but 
also in terms of features.

Particular attention was paid to easy movement and 
maneuvering on the boat. In this way, a sailing boat that 
is easy to handle has emerged.  

Highlighted as the “new generation”, the sailing bow has 
a flat body offering new volume. Thanks to the balanced 
cruise promised on the hull, boat control is quite easy and 
fun. In order for the crew to move more flexibly on the 
boat, meticulous details are included for the movement 
areas around the deck and cockpit. The transition from 
cockpit to deck is easy.

Two different versions are offered on the sailboat; 3 
cabins-2 bathrooms or 3 cabins-3 bathrooms. One of the 
general details of the boat is the emphasis on naturalness. 
Efficient use of sunlight entering through the windows has 
been one of the points to consider in the design process.
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SUNFAST 3300 İLE YELKENLİ 
SEYRİNİ DOYASIYA YAŞAYIN

Enjoy Sailing Cruise 
with Sunfast 3300

Yelkenlilere karşı özel bir ilginiz varsa Sunfast 3300 
ile tanışın. Hafifletilmiş gövde ve güçlendirilmiş 
performansıyla model oldukça iddialı.

Sunfast 3300, yelken performansının gücünü ve zevkini 
artırmak için optimize edilmiş, sofistike ve yenilikçi bir 
tasarım vadediyor.

Yanmar motorla desteklenen modelde 2 Kanatlı Flex-
O-Fold katlanır pervane yer alıyor. 46,2 Harken vinçler 
sayesinde güçlendirilen yelken trimleri, zahmetsiz bir 
yelken keyfi sunuyor.

Teknenin kıçında iki adet kabin yer alıyor. İç mekânda 
kullanılan kumaş kapı ve kimyasal tuvalet sayesinde 
gövde daha hafifletilmiş. Çifte yeke dümen sisteminin 
bulunduğu modelde iki adet vinç kolu ve direkte renkli Led 
seyir feneri var.

100 litre tatlı su kapasitesi, 50 litre yakıt kapasitesi bulunan 
yelkenlinin salon alanında oturma grubu ve mutfağında 2 
gözlü ocak ve 40 litrelik bir buz kutusuna yer verilmiş.

Kıçta bulunan yüzme merdiveni, tekne sahiplerini denize 
davetkâr bir şekilde çağırıyor.  

If you have a special interest in sailboats, meet 
the Sunfast 3300. The model is quite ambitious 
with its lightened body and strengthened 
performance.
  
The Sunfast 3300 promises a sophisticated and innovative 
design optimized to increase the power and pleasure of 
sailing performance.
 
Supported by Yanmar engine, the model has a 2-Wing 
Flex-O-Fold folding propeller. Sail trims, powered by 46.2 
Harken winches, offer effortless sailing pleasure.
 
There are two cabins in the stern of the boat. Thanks to 
the fabric door and chemical toilet used in the interior, 
the body is lighter. In the model with double tiller steering 
system, there are two crane arms and a colored LED 
navigation light on the mast.
 
The sailboat, which has a fresh water capacity of 100 liters 
and a fuel capacity of 50 liters, has a 2-chamber cooker 
and a 40-liter ice box in the living room and kitchen.
 
The swimming ladder at the stern invites boat owners to 
the sea.  
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JEANNEAU 60 HEM FONKSİYONEL HEM ÇOK ŞIK
Jeanneau 60 Functional And Very Stylish

Kıvrımlı çizgileri ve dış tasarımı Jeanneau 60’ın 
hemen dikkat çeken ilk özelliği. İç tasarımı da bir 
o kadar etkileyici olan teknede, kaliteli bir konfor 
sunmak için hiçbir detay atlanmamış.

Jeanneau 60, herkesin aradığı şeyi bulması için 19 farklı 
konfigürasyon seçeneği ile tasarlandı. Teknenin iskele 
tarafında kalan salonunda U şeklinde bir oturma grubu 
var. Bu alan 7 kişiyi ağırlayabiliyor.

Teknede bulunan ve yat sahibine özel yapılan kamarada, 
büyük bir çift kişilik yatak bulunuyor. Ferah bir alana 
yayılmış kamarada başucu masaları, kanepe, askı dolabı 
ve farklı noktalarda saklama alanına yerildi.

Teknenin misafir kabini ise kalabalık eğlenceleri seven yat 
sahipleri için mükemmel. Misafir kabininde yer alan ikiz 
ranzaların alt tarafı, ihtiyaç anında çift kişilik bir yatağa 
dönüşerek, pratik bir hamleyle alanı genişletiyor.

Teknenin tasarımı, güneşten gelen ışığın içeriye eşit şekilde 
dağılmasını ve teknenin doğal bir şekilde aydınlanması 
sağlıyor.

Curved lines and exterior design Jeanneau 60is 
the first feature ofthat immediately catches the 
eye. The interior design of the boat is equally 
impressive, no detail has been omitted to offer 
quality comfort.

Jeanneau 60 has been designed with a choice of 19 
different configurations for everyone to find what they are 
looking for. There is a U-shaped seating group in the hall 
on the pier side of the boat. This area can accommodate 
7 people.

There is a large double bed in the cabin, which is on 
the boat and specially designed for the owner. In the 
cabin, spread over a spacious area, bedside tables, 
sofa, hanging cabinet and storage areas were placed at 
different points.
 
The guest cabin of the boat is perfect for yacht owners 
who love crowded entertainment. The lower side of the 
twin bunk beds in the guest cabin turn into a double 
bed when needed, expanding the space with a practical 
move.
 
The design of the boat ensures that the light from the sun 
is distributed evenly and the boat is illuminated naturally.
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ASTRÉA 42 İLE 
DENİZİN ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISINA KULAK VERİN

Listen to the Sea’s Call to Freedom with the Astréa 42

Astréa 42 doğal ve kendinizi canlı 
hissedebileceğiniz bir tasarım ile şekillenerek 
suya indirilmiş bir tekne. Dar alanların 

kullanımı ve iç dekorasyon oldukça ferah.

Yazın keyifli vakit geçirmek için bir tekne arıyorsanız eğer 
Astréa 42’yi oldukça seveceksiniz. Yelkenli bir katamaran 
olan tekne canlandırıcı bir tasarımla çizilmiş.

Salonun 360 derece açı sunan büyük pencereleri sayesinde 
içeriye giren güneş ışıklarının tüm doğal gücünden 
yararlanılmış. 12.58 metrelik bir uzunluğa sahip olan 
teknenin üç veya dört kabinli seçenekleri var. Bununla 
beraber misafir banyolarında da farklı versiyonlar 
sunulmuş. 

Teknede 700 litrelik bir yakıt kapasitesi, 470 litrelik bir su 
kapasitesi bulunuyor. 

Astréa 42 is a boat launched into the water, 
shaped with a natural and lively design. The 
use of narrow spaces and interior decoration 

is quite spacious.

If you are looking for a boat to have a pleasant time in 
the summer, you will love Astréa 42. The boat, a sailing 
catamaran, is drawn in a refreshing design.

Thanks to the large windows of the hall offering 360 
degrees, all the natural power of the sunlight entering 
inside was used. The boat, which has a length of 12.58 
meters, has three or four cabin options. In addition, 
different versions were offered in the guest bathrooms.

The boat has a fuel capacity of 700 liters and a water 
capacity of 470 liters. 

KATAMARAN / CATAMARAN

FOUNTAINE PAJOT NEW 51 İLE
 TATİL KEYFİNİZİ ZİRVEDE YAŞAYIN  

Enjoy Your Holiday at the Top with Fountaine Pajot New 51 

Çift master kabin bulunan Fountaine Pajot New 51, 
bu özelliğe sahip ilk katamaran.

Fountaine Pajot serisinin en iyi ve en gelişmiş özelliklerini 
bünyesinde barındıran New 51, güzel detaylarla oluşturulmuş 
bir tasarım. Modelin vurucu noktalarından biri ise; dünya 
katamaran pazarında bir ilke imza atarak, çift master kabin 
versiyonunu bulunması.

15 metrelik katamaranın güvertesi yeniden tasarlandı ve 
ortaya çıkan cömert yaşam alanları sayesinde davetkâr bir 
ambiyans sağlandı.

Katamaranda yer alan fly bridge ve güneşlenme alanının 
genişliği sayesinde tekne misafirleri burada saatlerce keyifli 
vakit geçirebilir. Teknede olan 2000 Watt’lık güneş panelleri 
diğer panellere göre 5 kat daha fazla enerji üretebiliyor. Bu 
özellik, tekneyi lüks bir araç olmaktan çıkarıp, doğa dostu bir 
konuma taşıyor.

Katamaranda yüksek bir kişiselleştirme imkânı var. 4 farklı 
yerleşim seçeneği bulunan modelin aynı zamanda 6 farklı 
kabin versiyonu ve bu versiyonların her birinde kabine özel 
banyo alanı mevcut. 

Fountaine Pajot New 51 with double master cabin is 
the first catamaran with this feature.

New 51, which incorporates the best and most advanced 
features of the Fountaine Pajot series, is a design created with 
beautiful details. One of the striking points of the model is; 
breaking new ground in the world catamaran market, to find 
the double master cabin version.

The deck of the 15-meter catamaran has been redesigned and 
an inviting ambiance is provided thanks to the generous living 
spaces that have emerged.

Thanks to the fly bridge on the catamaran and the width of 
the sunbathing area, boat guests can spend hours of fun here. 
The 2000 Watt solar panels on the boat can produce 5 times 
more energy than other panels. This feature transforms the 
boat from being a luxury vehicle to an environmentally friendly 
position.

The catamaran has a high degree of customization. The model, 
which has 4 different layout options, also has 6 different cabin 
versions and each of these versions has a private bathroom 
area.

Teknik Özellikler / Technicial Specifications

Tam boy / Full length: 15,54 m.
En / Width: 8,08 m.
Ağırlık / Weight: 18100 kg.
Yakıt kapasitesi / Fuel capacity: 900 L
Su kapasitesi / Water capacity 900: L.
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AQUILA’NIN YENİ AMİRAL GEMİSİNE YAKINDAN BİR BAKIŞ 

A Closer Look at Aquila’s New Flagship

New Aquila 70 Luxury Power Catamaran, artırılmış 
performansı ve konforlu özellikleriyle iç ve dış 
tasarımda oldukça etkileyici. Modelin detayları 
oldukça iyi. 

Denizlerde bir kuğu gibi süzülmeye gelen New Aquila 70 
Luxury Power Catamaran, güzel bir model ve Aquila’nın 
yeni amiral gemisi. 

27 knot hıza kadar çıkabilen teknenin sahip olduğu güç ve 
manevra kabiliyeti, joystick kontrolü ile birleştirilmiş Volvo 
Penta içten takmalı motorlardan geliyor. Bu detay gibi diğer 
detaylar da performans açısından oldukça destekleyici.

Teknedeki karbon fiber takviyeler, yatın gücünü artırırken 
ağırlığını da azaltıyor. Ayrıca güverte altı sudan yüksek, bu 
da seyir halindeyken teknenin daha hızlı ve daha konforlu 
olmasını sağlıyor.

21 metrelik katamaran, iç ve dış tasarımıyla oldukça ferah 
ve davetkâr alanlar sunuyor. Teknede yer alan master suit, 
teknenin genişliği kadar ve içinde her detayı barındırıyor. 
Katamaranın içerisinde konaklayanlar için denizle olan 
bağlantı panoramik pencereler ile artırılmış. 

The New Aquila 70 Luxury Power Catamaran is quite 
impressive in interior and exterior design with its 
increased performance and comfortable features. 
The details of the model are quite good.

The New Aquila 70 Luxury Power Catamaran, which comes 
to float like a swan in the seas, is a beautiful model and 
Aquila’s new flagship.

The power and maneuverability of the boat, which can reach 
speeds of up to 27 knots, comes from Volvo Penta inboard 
engines combined with joystick control. Other details like 
this one are also very supportive in terms of performance.

Carbon fiber reinforcements on the boat increase the 
strength of the yacht and reduce its weight. Also, the 
bottom of the deck is higher than the water, which makes 
the boat faster and more comfortable while cruising.

The 21-meter catamaran offers very spacious and inviting 
spaces with its interior and exterior design. The master suite 
on the boat is as wide as the boat and contains every detail 
in it. For those staying in the catamaran, the connection 
with the sea has been increased by panoramic windows.

 +902327541346
0543 691 49 96  Pelin Deri

 Altıntaş, Urla Küçük Sanayi 12 D D:5, 35430 Urla/İzmir
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CRANCHI E26 RIDER  CHRISTIAN GRANDE TARAFINDAN 
YENİDEN YORUMLANDI

Cranchi E26 Rider Reinterpreted By Christian Grande

Cranchi E26 Rider, dıştan takma motorla donatılmış 
yenilikçi bir bowrider. Çok yönlülük onun ayırt edici özelliği. 
Christian Grande harika bir klasiği yeniden yorumladı, 
onu lüks bir tender, yat veya bir villa gibi çağdaş ve çok 
yönlü hale getirerek gerçek bir “günlük lüks tender” modeli 
çıkardı.

Pruva güvertesi, kokpit ile aynı seviyede bir zemine sahip 
bir salon alanına ev sahipliği yapıyor. Köprü, teknenin 
ortasındaki bir açıklıktan kolayca erişilebilir ve tekne 
hareket halindeyken bile konukları güvenle ağırlayabilir. 
Biri sağ tarafa diğeri sola doğru konumlandırılmış iki 
karşıt koltuk, hem koltuk hem de uzanma koltuğu olarak 
kullanılabiliyor.

Çok doğru bir mimariyle, mekânların dağılımı gemilerin 
ortasında devam ediyor: kokpit, kendisini gemide 
yaşayan insanlara maksimum özgürlük tanıyan 
fonksiyonel çözümlerle boyutu açısından şaşırtıcı, zarif 
bir alan olan teknenin gerçek kalbi olarak öne çıkıyor. 
Mükemmel simetriye sahip iki büyük kanepe, iki tarafta 
birbirine bakarken, pilot ve yardımcı pilot koltukları 
dönüyor ve eğlenceye ayrılan alanı daha da genişletmek 
için kanepelere doğru yönlendirilebiliyor. Soldaki pilot 
konsolunun yanında bir lavabo ve bir tuvalet bölmesi var.

Kıçta, dıştan takmalı motor her iki tarafta iki yüzme 
platformuyla çevrelenmiş. Bu zarif yüzme platformları, 
suya veya kıyıya doğrudan ve kolay erişim sağlıyotr ve 
ayrıca uygun bir geri çekilebilir merdivenle de destekleniyor. 

The Cranchi E26 Rider is an innovative bowrider equipped 
with an outboard engine. Versatility is its distinguishing 
trait. Christian Grande has reinterpreted a great classic, 
making it contemporary and versatile, ideal for day trips 
or as a luxury tender serving a yacht or villa - a true “luxury 
day tender”.

The bow deck houses a lounge area with a floor on the 
same level as the cockpit. The bridge is easily accessible 
through an opening in the middle of the boat and can 
accommodate guests safely even with the boat in motion. 
Two opposing sofas, one positioned towards the right side 
and the other towards the left, can be used either as 
seats or as chaise longues.

With a very smooth development, the distribution of 
spaces continues amidships: the cockpit reveals itself 
as the true heart of the boat, an elegant area that is 
surprising in terms of its size, with functional solutions 
that leave maximum freedom to people living on board. 
With perfect symmetry, two large sofas face each other 
on the two sides, while the pilot and co-pilot seats are 
pivoting and can be oriented towards the sofas to further 
extend the area dedicated to conviviality. A sink and a 
toilet compartment are next to the piloting console, on 
the left. 

At the stern, the outboard motor is flanked on both sides 
by two bathing platforms. These elegant swim platforms 
give direct and easy access to the water or the shore, also 
aided by a convenient retractable ladder. 

BOAT / TENDER

EVOJET İŞLEVSEL TASARIMI VE 
KONFORLU KULLANIMIYLA BİR DENEYİM YARATIYOR
EvoJet Creates an Experience With Its Functional Design 

and Comfortable Use

Tenderlar, yeni dönemin yükselen yıldızları gibi 
gözüküyor. Bu ailenin bir parçası olan EvoJet, dar 
bir alana sığdırılan işlevselliğin güzel bir örneği.

Güzel bir tender modeli olan EvoJet, tekne ve yatlar 
dışında farklı bir seçenek arayanların tam istediği bir tarz. 

7 metre uzunluğa ve 2.65 metrelik genişliğe sahip 
tender desteklendiği Yanmar motorlar sayesinde güçlü 
bir performans gösteriyor. Tender, iç hacim ve saklama 
alanları konusunda oldukça başarılı çünkü dar alanların 
kullanımı için yapılan tasarım oldukça iyi. Zaten sunulan 13 
kişilik bir misafir kapasitesi de bu işlevselliğe vurgu yapar 
nitelikte.  200 litrelik bir yakıt kapasitesine sahip tender, 
her türlü plan ve seyahat için oldukça uygun bir görünüm 
sergiliyor.

Tenders look like the rising stars of the new era. 
EvoJet, a part of this family, is a good example of 
functionality packed into a narrow space.

EvoJet, a nice tender model, is just the style that those 
looking for a different option other than boats and yachts 
want.

The tender, with a length of 7 meters and a width of 
2.65 meters, shows a strong performance thanks to the 
Yanmar engines supported by it. Tender is very successful 
in internal volume and storage areas because the design 
for the use of narrow spaces is very good. A guest capacity 
of 13 people already offered emphasizes this functionality. 
With a fuel capacity of 200 liters, the tender looks quite 
suitable for all kinds of plans and travels.
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 WALLY, 43WALLYTENDER X İLE
 SPORTİF YÖNÜNÜ GÖSTERİYOR  

Wally shows its sporty side with the 43wallytender X   

43wallytender X; gelişmiş hız, üstün özellikler 
ve stille 43wallytender’ın dıştan takmalı bir 
versiyonu.

Wally’nin en iyi gündüz teknesi olarak hizmet veren çok 
amaçlı 43wallytender X, kendi boyut kategorisindeki en 
eksiksiz çözümü sunar. Wally’nin karakteristik olarak havalı 
ve fütüristik estetik parıltısını sergileyen yat, markanın 
ikonik tasarım mirasına bir övgü niteliği taşırken, aynı 
zamanda günümüz yat sahiplerinin arzuladığı esnekliği 
sağlıyor. 43wallytender X, etrafını saran cam ön camlı 
korumalı bir kokpit, banyolu ve ayrı duşlu bir kabin, geniş 
yandan açılır siperler, koruyucu bir T-top ve standart 
olarak bir tik güverte içerir.

50 KNOT İÇİN ÜÇLÜ DIŞTAN TAKMA MOTOR 

43wallytender X’in standart tahrik paketi, 40 knot ile en 
üst seviyeye çıkan üçlü 300hp Mercury Verados sağlar veya 
tekne sahibi 50 knot’luk heyecan verici bir maksimum hız 
için üçlü 450R Mercury Verados içeren daha da hızlı paketi 
tercih edebilir. 

The 43wallytender X, a new outboard version of 
the 43wallytender with enhanced speed, premium 
features and style. 

Serving as the ultimate day boat, the multipurpose 
43wallytender X from Wally delivers the most complete 
solution in its size category. Showcasing Wally’s 
characteristically cool and futuristic aesthetic flare, the 
yacht is a tribute to the brand’s iconic design heritage 
while at the same time it provides the kind of flexibility 
today’s yacht owners crave. The 43wallytender X features 
a protected cockpit with wraparound glass windshield, 
a cabin with bathroom and separate shower, expansive 
side-opening bulwarks, a protective T-top and a teak deck 
as standard. 

TRIPLE OUTBOARDS FOR UP TO 50 KNOTS 

The 43wallytender X ’s standard propulsion package 
provides triple 300hp Mercury Verados that top out at 40 
knots, or owners can opt for the even faster package that 
includes triple 450R Mercury Verados for an exhilarating 
maximum speed of 50 knots. 

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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TECNORIB, 2021 VENEDİK TEKNE FUARI’NDA 
YENİ PIRELLI 35’İ TANITIYOR

Tecnorib Presents The New Pirelli 35 
At The Venice Boat Show 2021

Şişirilebilir tekneler için PIRELLI markasının resmi lisans 
sahibi TecnoRib, 29 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında 
Venedik Tekne Fuarı’na katılacak ve çift kuyruk motoru 
ve dıştan takmalı motor versiyonlarında yeni, cesur 
PIRELLI 35’i dünya prömiyerinde sunacak. Prömiyerde 
Pirelli markasını denizcilik dünyasının 
zirvesine yükselten iki konuk olacak: Luna 
Rossa Prada Pirelli ekibinden Max Sirena 
ve Gilberto Nobili.
 
TecnoRib, 29 - 6 Haziran tarihleri 
arasında Arsenale’de düzenlenecek olan 
Venedik Boat Show’un ikinci edisyonunda 
katılımcılar arasında olacak. Şişirilebilir 
tekneler için PIRELLI markasının resmi 
lisans sahibi olan şirket, çift tahrikli 300 
hp MerCruiser 6.2L V8 benzinli motor ile 
donatılmış hem kuyruk motoru hem de 
dıştan takmalı versiyonlarda ters yönde 
dönen çift pervaneli bir Mercury Bravo 
III ile PIRELLI 35’in iki örneğinin dünya 
prömiyerini sunacak.

TecnoRib, official licensee of the PIRELLI 
brand for inflatable boats, will be 
participating in the Venice Boat Show 
from 29 May to 6 June, and will be 
presenting the world premiere of the new, 
gritty PIRELLI 35 walkaround in the double 
sterndrive and outboard versions. Two 
guests will be present at the premiere who 
together have elevated the Pirelli brand 
to the pinnacle of the nautical world: Max 
Sirena and Gilberto Nobili from the Luna 
Rossa Prada Pirelli team.

TecnoRib will be among the exhibitors 
at the second edition of the Venice Boat 
Show, being held from May 29 to 6 June 
at the Arsenale. The company, which 
is official licensee of the PIRELLI brand 
for inflatables boats, will be presenting 
the world premiere of two examples of 
the PIRELLI 35, in both sterndrive and 
outboard versions, equipped with a dual 
propulsion 300 hp MerCruiser 6.2L V8 

petrol engine with a Mercury Bravo III drive with dual 
contra-rotating propellers.

TEKNELERİ KARAYLA BULUŞTURAN İSKELELERE YAKINDAN BİR BAKIŞ  

A Closer Look At The Piers that Bring Boats To Land  

Kara denilince tekne sahiplerinin gözleri önce iskele 
arar. Karaya ilk adımı atmak için tahta bir yol sunan 
iskelelerin yapım süreci oldukça dikkat ve emek 
istiyor.

Deniz üzerinde geçen keyifli zamanlardan sonra, teknecileri 
karaya davet eden iskelelerin arka yüzünü hiç merak ettiniz 
mi? İskeleleri sadece yanaşmak için kullanıyor olabilirsiniz ama 
aslında iskeleler büyük zahmetler sonucunda tasarlanıyor. 
İlker Denize İskele firmasından Hasan Kaya, iskele yapım 
sürecinden ve dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsetti. 
Kaya, firmanın her türlü ölçüde, özel projeler ürettiğini 
vurgulayarak, doğaya ve mimariye uymayan iskele yapımına 
karşı olduklarını belirtiyor. 

Öncelik İskele Güvenliği 

Her gün yüzlerce insana hizmet veren iskelelerde şüphesiz ki 
ilk dikkat edilen nokta; güvenlik. Onlarca insanın kullandığı 
iskelelerin sağlamlığı kesinlikle çok iyi olmalı. Aynı zamanda 
kazıklarının çakımı ve temizliği çok önemli. İskele altında 
yüzüldüğünde, iskelenin ayakları ve diğer aksamlarının 
yaralanmaya ve olası kazalara neden olabilecek herhangi bir 
unsurun önüne geçilmesi gerekiyor. 

Mevsim Şartları Göz Önüne Alınmalı
 
İskeleler sabit yapılar. Dolayısıyla inşaatları sırasında her türlü 
mevsim şartları göz önünde     bulundurulmalı. İklim değişikliği 
ile sahillerde giderek deniz seviyesinin yükselmesi ve kış 
aylarında dalgalarla, zemindeki yer değiştirmeleri göz önüne 
almak bir zorunluluk. Bunun için iskelelerin üzerinde durduğu 
kazıkların sert zemine ulaşana kadar çakılması gerekiyor. 

İskele Ölçüleri Değişebilir
 
İskele yapımında ölçüler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
belirlenir. Genel olarak bu ölçüler; 3 metre genişliğinde ve 20 
metre uzunluğunda olmak üzere sabitlenmiş olsa da turizm 
amaçlı kurulan otel ve restoranlarda ağırlanan misafirler için 
yat ve balıkçı motorları bağlanan iskeleler, özel izinle farklı 
ölçülerde yapılabilir.

When land is mentioned, boat owners first look for 
the pier. The construction process of the piers, which 
offer a wooden way to take the first step on land, 
requires a lot of attention and effort.
 
 Have you ever wondered about the back side of the piers that 
invite boaters to land after a pleasant time on the sea? You 
may be using the piers only for docking, but actually the piers 
are designed with great effort. Hasan Kaya, from İlker Denize 
İskele company, talked about the pier construction process 
and the points to be considered. Kaya emphasizes that the 
company produces special projects of all sizes and states that 
they are against the construction of scaffolding that does not 
fit nature and architecture.
 
First Scaffolding Safety 
 
Undoubtedly, the first point to be paid attention in the piers 
serving hundreds of people every day; security. The strength 
of the scaffolding used by tens of people must be very good. 
At the same time, driving and cleaning the piles is very 
important. When swimming under the pier, anything that 
could cause injury to the legs and other parts of the pier and 
potential accidents must be avoided.
 
Seasonal Conditions Should Be Considered
 
Piers are fixed structures. Therefore, all seasonal conditions 
should beduring their construction  considered. It is a 
necessity to consider the rising sea level on the beaches with 
climate change and the displacement of the ground with 
waves during the winter months. For this, the piles on which 
the piers stand must be driven into the hard ground.
 
Scaffolding Dimensions May Vary
 
Dimensions in scaffolding are determined by the Ministry of 
Environment and Urbanization. Generally these measures 
are; Although fixed to be 3 meters wide and 20 meters long, 
the piers with yachts and fishing boats for the guests hosted 
in hotels and restaurants established for tourism purposes 
can be built in different sizes with special permission.



HABER / NEWS

58

AVART / MERKEZ - İSTANBUL
Kavacık Mahallesi Serpil Sk No:5/A  34810 Sim Plaza Kavacık / İstanbul

AVART / BODRUM Yalıkavak Mh. Eser Cad.  

No:2/20 Yalıkavak / Bodrum / Muğla

AVART / GÖCEK Göcek Mh. 

No:18  48310 Göcek / Muğla

www.avartluxurytoys.comavartluxuryseatoys

LUXURY TOYS

LUXURY TOYS
LUXURY TOYS

Teknenizin 
Olmazsa Olmaz 

Oyuncağı

Gittiğiniz her yer
eğlence parkı

2021’in tartişmasız 
en popüler oyuncağı Lift Foil ile 
su üzerinde artık uçabilirsiniz

YENİ AKIM 
SU ÜSTÜNDE UÇMAK

Sürüş süresi: 60-90 dakika 
Hız: 40km/s 
Kanat ölçüleri:  170, 200 
Karbon Fiber Direk: 76cm karbon fiber direk 
Fırçasız Motor: 5000 watt fırçasız dalgıç motor 
Lityum İyon Batarya: 2kW Lityum İyon Batarya 
Şarj Süresi: 2 saatten az 
Kumanda: Su geçirmez Bluetooth kumanda 
Dahil olan taşıma çanta/kılıfları 
Board çantası, kanat çantası, şarj cihazı & çantası,
batarya seyahat çantası

Elektrikli surf board ile 
sınırsız gücü hissedin

TEK ÜRÜNLE denizlere ayak basın 
kendi özel rıhtımıznızı yaratın

BÜYÜK BİR PLANLAMA HATASINDAN DOĞAN
 İLGİNÇ BİR HİKÂYE: KORINT KANALI

An Interesting Story Born from a Major Planning Mistake: 
The Corinth Canal

Korint Kanalı’nı diğer kanallardan ayıran çok önemli 
bir hata var. Yıllar sonra fark edilen bu büyük hata, 
Yunanistan’a oldukça büyük bir zarar olarak geri dönmüş.
 
1830 yılında, Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle ortaya 
atılan bu kanal fikri ancak 1881 yılında hayata geçiriliyor. 1830 
yılında Yunanistan Başkanı Ioannis Kapodistrias kanal yapımı için 
başvurduğu Fransızlardan çok üst bir rakam alınca kanal projesi 
rafa kaldırılıyor.

İlerleyen yıllarda açılan Süveyş Kanalı, Yunanlılar’da tekrar bir yankı 
uyandırıyor ve Korint Kanalı yeniden gündeme geliyor. Bu sayede 
1881 yılında açılan kanal, özel bir şirket tarafından 99 yıllığına 
üstleniliyor. Kanalı işleten firma 10 yılı görmeden batınca, kanal 
yine ortada kalıyor.

Seneler Sonra Yapılan Büyük Hata Fark Ediliyor

1890 yılında kanal yeniden başka bir firmaya veriliyor. Firma üç yıllık 
bir çalışmadan sonra 1893 yılında kanalı gemilere açıyor. Kanalı inşa 
eden Yunan firması, bu projede büyük yük gemilerinin bu kanaldan 
geçmesini ve onlardan gelecek geçiş ücretini hedefliyorlardı fakat 
yapılan bir tarihi hata çok sonradan fark edilecekti; kanal, yük 
gemileri için çok küçüktü!

Uzun ve yorucu bir geçmişten sonra bile günümüze ulaşan Korint 
Kanalı hâlâ bile yük gemileri için kullanılmıyor fakat turistik gemiler 
ve turlar için oldukça uğrak bir nokta. Yapılan bir hata beraberinde 
ilginç bir tarihi örgü oluşturuş, öyle değil mi?  

There is a very 
important mistake that 
distinguishes the Corinth 
Canal from other canals. 
This big mistake, noticed 
years later, has returned 
to Greece as a huge loss.

The idea of this canal, which 
was put forward when Greece 
declared its independence 
in 1830, was only put into 
practice in 1881. In 1830, 
when Greek President Ioannis 
Kapodistrias received a very 
high number from the French, 
to whom he applied for the 
canal construction, the canal 
project was shelved.

The Suez Canal, which was 
opened in the following years, resonates with the Greeks and 
the Corinth Canal is on the agenda again. In this way, the canal, 
which was opened in 1881, is undertaken by a private company for 
99 years. When the company that operates the canal goes down 
without seeing 10 years, the canal is still in the middle.

The Big Mistake Made Years Later is Recognized 

In 1890, the channel is given to another 
company again. The company opens the 
canal to ships in 1893 after three years of 
work. The Greek company that built the 
canal was aiming for large cargo ships to 
pass through this canal and the toll to come 
from them, but a historical mistake would be 
realized much later; the canal was too small 
for freighters!

The Corinth Canal, which has survived even 
after a long and tiring past, is still not used 
for cargo ships, but it is a very frequent 
destination for tourist ships and tours. A 
mistake made has created an interesting 
historical weave, isn’t it?  
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COOL MARINE’NİN YÜKSEK PERFORMANSLI 
TEKNE BUZDOLAPLARIYLA TANIŞIN

Meet Cool Marine’s High Performance Boat Refrigerators

Cool Marine buzdolapları az bir enerjiyle, 
yiyeceklere uzun süreli bir tazelik sağlıyor.

Tekneler, kimi zaman çok kısa kimi zaman da çok uzun 
seyahatler yaptığımız deniz taşıtları. Bu seyahatler 
sırasında bize eşlik edecek güçlü cihazlara ihtiyacımız var. 
Cool Marine’nin buzdolapları, enerji tasarruflu ve güçlü bir 
performansla yiyecek-içecekleri ilk günkü gibi koruyor.

Firmanın Satış ve Pazarlama sorumlusu Leyla Naz, bizlere  
Cool Marine buzdolaplarından, servis ağından ve birçok 
detaydan bahsetti.

Merhaba. Kısaca sizi ve firmayı tanıyabilir miyiz?

“Herkese merhabalar. Ben Cool Marine’den Leyla Naz. Satış 

Cool Marine refrigerators provide long-term 
freshness to food with little energy.

Boats are vessels on which we travel sometimes for 
very short and sometimes very long trips. We need 
powerful devices to accompany us on these journeys. 
Cool Marine’s refrigerators protect food and beverages 
like the first day with an energy-efficient and powerful 
performance.

Leyla Naz, Sales and Marketing Manager of the firm, 
told us about Cool Marine refrigerators, service network 
and many details.

Hello there. In short, can we get to know you 
and the company?

“Hello everyone. I’m Leyla Naz from Cool Marine. I am in 
charge of Sales and Marketing. Our company is about 
30 years old. Our previous name was Uzman Soğutma. 
Later, since we were a company with German partners, 
our company as Cool Life and Cool Marine is currently 
serving under this brand name. “

Can we get information about your products?

“The range of our products is very wide. There are 6 
types of products in its standard models and 8-9 types 
of products in portable models. Before I move on to 
standard products, I want to state the following; All 
of our products operate with both 12 and 24 volts, 
optionally with 220 volts. All of our products are original 
12-24. They are not retrofit cabinets. If I want to go into 
the details of this, what does the 12-24 standard mean? 
I mean standard; Non-conversion cabinets always 
draw less amperage, their insulation is much better, 
and unfortunately we cannot get this performance in 
rotating cabinets.

If I will talk about it briefly; Various liters of our products 
are available as 45 liters, 65 liters, 90 liters, 123 liters, 
100 liters, 225 liters. We determine the dimensions 
completely according to your wishes and then we 
recommend our products to whatever size you will 
have. Products are guaranteed for 2 years, with battery 
protection. As I said; It works with 12-24 volts.

ve Pazarlama sorumlusuyum. Firmamız yaklaşık 30 yıllık 
bir firmadır. Daha önceki adımız Uzman Soğutma’ydı. 
Daha sonra Alman ortaklı bir şirketimiz olduğu için Cool 
Life ve Cool Marine olarak şirketimiz bu marka adı altında 
şu an hizmet vermekte.”

Ürünleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

 “Ürünlerimizin yelpazesi çok geniş. Standart modellerinde 
6 çeşit, portatif modellerinde 8-9 çeşit ürün mevcut. 
Standart ürünlerine geçmeden önce şunu belirtmek 
istiyorum; ürünlerimizin hepsi hem 12 hem 24, opsiyonel 
olarak 220 volt ile çalışır. Ürünlerimizin hepsi orijinal 12-
24’tür. Sonradan dönüşümlü dolaplar değildir. Bunun 
da ayrıntısına girmek istersem eğer 12-24 standardı ne 
demektir? Standart demek istediğim; dönüşüm olmayan 
dolaplar her zaman daha az amper çeker, yalıtımları 
çok daha iyidir, dönüşümlü dolaplarda bu performansı 
maalesef ki alamıyoruz.

Kısaca bahsedeceksem; 45 litre, 65 litre, 90 litre, 123 
litre, 100 litre, 225 litre olarak ürünlerimizin çeşitli litreleri 
mevcuttur. Tamamen sizin isteğinize yönelik olarak 
ölçüleri belirliyoruz ve daha sonra size hangi ölçü olacaksa 
ona ürünlerimizi tavsiye ediyoruz. Ürünler 2 yıl garantilidir, 
akü korumalıdır. Dediğim gibi; 12-24 volt ile çalışır.

İlk önce size 90 litreyi göstermek istiyorum. Daha çok 
teknelere verdiğim dolaplardan bir tanesi aslında bu 90 
litre. Daha çok tezgah altı olarak kullanabiliyorsunuz. 
Yüksekliği 82 santim, genişliği 45 santim, derinliği 49 
santimdir bu ürünün.

Diğer modelimiz 123 litre; bunu biraz daha yer olarak 
daha rahat olan müşterilerimiz tercih ediyor. Bu ürünün 
yüksekliği yine 82 santim ama genişliği 51 santim, derinliği 
52 santim.

Bir üst modeli de 225 litre. Buzluğu yaklaşık 20-25 litre 
civarındadır, dondurucu özelliği vardır. Eksi 15 dereceye 
kadar buzluk kısmında ürünlerinizi çok rahat  bir şekilde 
muhafaza edebilirsiniz.”

First I want to show you 90 liters. One of the cabinets 
that I mostly give to boats is actually this 90 liters. 
You can use it more under the counter. Its height is 82 
centimeters, its width is 45 centimeters, and its depth 
is 49 centimeters.
Our other model is 123 liters; Our customers, who are 
more comfortable with a little more space, prefer this. 
The height of this product is again 82 centimeters, 
but its width is 51 centimeters and its depth is 52 
centimeters.

The top model is 225 liters. The icebox is about 20-
25 liters, it has a freezer feature. You can store your 
products very comfortably in the freezer section up to 
minus 15 degrees.“

So, how many amps do these refrigerators 
draw?

“The cooling system of all products is the same. One 
of the questions you ask is; If I run this product, how 
many amps will it draw per hour? When you run these 
products, it draws around 3.5 - 4 amperes per hour, 
but as I said, these are completely variable numbers. 
This may vary depending on the ambient temperature 
and your opening and closing situation. “

How and in what time do you deliver the orders?

“We ship all over Turkey by cargo. We deliver your cargo 
on the same day you want. It is delivered to you within 
1 or 2 days. “

Can you give information about your service 
network?

“Maybe your cabinet malfunctioned so that our 
breakdown rates are very low, but let’s say it happened. 
If we have a service in your area, we direct it to the 
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Peki, bu buzdolapları kaç amper çekiyor?

“Ürünlerin hepsinin soğutma sistemi aynıdır. Sorduğunuz 
sorulardan bir tanesi; bu ürünü çalıştırırsam saatte kaç 
amper çeker? Bu ürünleri çalıştırdığınızda saatte yaklaşık 
olarak 3,5 - 4 amper civarı çekiyor ama dediğim gibi bu 
tamamen değişken rakamlardır. Bu ortam sıcaklığına, 
kapağı açıp kapatma durumunuza göre  değişkenlik 
gösterebiliyor.”

Siparişleri nasıl ve ne kadar bir sürede teslim 
ediyorsunuz?

“Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderim yapıyoruz. 
İstediğiniz aynı gün içerisinde kargoya teslimatınızı 
gerçekleştiriyoruz. 1 veya 2 gün içerisinde size teslim edilmiş 
oluyor.”

Servis ağınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

“Ola ki dolabınız arıza yaptı ki arıza oranlarımız çok düşüktür 
ama oldu diyelim. Bulunduğunuz bölgede eğer 
ki servisimiz varsa servise yönlendiriyoruz. Eğer 
bulunduğunuz bölgede servisimiz yoksa da 
dolapları ücretsiz olarak bize gönderip, yine 
ücretsiz bir şekilde garanti kapsamında dolabın 
tamirini gerçekleştirebiliyoruz.”

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

“Ürünlerimizin hepsi bahsettiğim gibi 12-
24 opsiyonel olarak 220 de çalıştırıldığından 
bahsetmiştim sizlere. 220 isterseniz nasıl olur? 
Bunu satın almadan öncesinde bildirmeniz 
gerekiyor. Dolabınız 12 yerine 220 oluyor. Mesela 
tekneyi limana yerleştirdiniz, dolabınız limana 
gelmeden önce 12 ile çalışıyordu. Limana 
geldiğinizde 220 elektriği verdiğiniz anda 
dolaba hiçbir şey yapmanıza gerek yok, direkt 
dolap otomatik olarak fişe taktığınız anda 220 
ile çalışmaya devam edecektir. Bu da aslında 
hem akünüzden tasarruf etmenize yarıyor. 
Böylelikle 3 voltajda dolaplarınızı çok rahat bir 
şekilde kullanabiliyorsunuz.”

service. If we do not have service in your area, we can 
send the cabinets to us free of charge and repair the 
cabinets free of charge under warranty. “

Is there anything you want to add?

“I mentioned to you that all of our products are operated 
at 220, 12-24 optionally as I mentioned. How about if 
you want 220? You must report this before purchasing. 
Your closet is 220 instead of 12. For example, you put 
the boat in the harbor, your locker was working with 
12 before it came to the harbor. When you come to 
the port, you do not need to do anything to the closet 
as soon as you turn on 220 electricity, the cabinet will 
automatically continue to work with 220 as soon as 
you plug it in automatically. This actually helps you 
save your battery. Thus, you can use your cabinets very 
comfortably at 3 voltages. “

Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi Körfez Meydan Plaza Kat 1 Daire A1-11  
Gsm: 0 532 571 31 01 - Tel: 0 252 611 00 16

info@gokcelojistik.com
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OLIVER DÖRSCHUCK, D-MARIN’İN YENİ CEO’SU
Oliver Dörschuck is the new CEO of D-Marin

D-Marin Yönetim Kurulu, Oliver Dörschuck’un Başkan olarak 
atandığını duyurdu.  Oliver, 1 Haziran 2021 itibariyle görevine 
başlayacak.
 
Oliver, konaklama, eğlence ve turizm sektörlerindeki 
büyümeyi ilerleterek, marina ve yatçılık işinde yeni standartlar 
belirleyerek ve müşterilerine seçkin deneyimler sunarak 
D-Marin’e değer katacak zengin deneyim ve güçlü bir 
performans geçmişi getiriyor.
 
Oliver, havaalanları, tren istasyonları ve otoyol servis 
alanları dahil olmak üzere seyahat noktalarında restoranlar 
tasarlayan ve işleten bir şirket olan SSP Group’tan D-Marin’e 
katıldı. Continental Europe CEO’su olarak görev yaptığı süre 
boyunca, yenilikçi ve verimli hizmetler ve F&B konseptleri, 
ihaleleri kazanan ve rakipleri satın alıp entegre ederek pazar 
büyümesini geride bıraktı.
 
Oliver, SSP’den önce 14 yıl boyunca TUI Group’un bir parçasıydı 
ve Almanya, Avusturya, İsviçre ve Polonya için Operasyon 
Direktörü olarak en uzun görev süresine sahip bir dizi üst 
düzey görevde bulundu.
 
Oliver, şu anda D-Marin Geçici CEO’su ve Yönetim Kurulu 
Başkanı olan Steven Rudnitsky’nin yerini aldı ve Başkan 
olarak işi desteklemeye devam edecek.

The Board of D-Marin is pleased to announce the appointment 
of Oliver Dörschuck as Chief Executive Officer, effective June 
1, 2021

Oliver brings rich experience and a strong track record 
of outperformance in the hospitality, leisure and tourism 
industries that will add value to D-Marin by advancing our 
growth, setting new standards in the marina and yachting 
business and offering distinguished experiences to our 
customers.

Oliver joins D-Marin from SSP Group, a company that designs 
and operates restaurants at travel locations, including 
airports, railway stations and motorway service areas. During 
his tenure as CEO for Continental Europe, he outperformed 
market growth through innovative and efficient services and 
F&B concepts, winning tenders and acquiring and integrating 
competitors.

Before SSP, Oliver was part of TUI Group for 14 years, holding 
a series of senior roles, with the longest tenure as Chief 
Operating Officer for Germany, Austria, Switzerland and 
Poland. It was through his leadership that the company 
initiated the TUI Customer Experience project to add value to 
every step of the customer journey using digital tools, a deep 
experience we expect to replicate at D-Marin. He created 
and launched several hotel brands around the Mediterranean 
region and is highly appreciated in yield management.

Oliver succeeds Steven Rudnitsky, currently D-Marin Interim 
CEO and Chairman, who will continue supporting the 
business as Chairman.

GÖKOVA ÖREN MARİNA YAZ SEZONU İÇİN KAPILARINI AÇTI

Gökova Ören Marina Opens Their Doors for the Summer Season

Harika bir lokasyonda yer alan Gökova Ören Marina, 
kampanyaları ve pırıl pırıl deniziyle teknecileri 
ağırlıyor.

Gökova Ören Marina, Gökova Körfezi’nin kuzey yakasında, 
körfezin tam kalbinde yer alıyor. Marinanın Müdür Vekili 
Alp Can Demirezen ile yaptığımız röportajda marina ve 
kampanyalar hakkında konuştuk. 

416 deniz, 130 kara kapasitesi bulunan marina, masmavi bir 
denizi çevreliyor. 14 bin metrekarelik bir çekçek alanı ve 100 
tonluk bir lift hizmeti sağlayan marinada 2 adet restoran, 
1 adet pub, 1 adet butik mevcut. Yoğun bir yaz sezonu 
beklediklerini ifade eden Demirezen, yüzde 90 oranında dolu 
olduklarını vurguluyor. 

Demirezen, tekne sahipleri için sundukları kampanyaları şöyle 
anlatıyor: “Marinamızda yıllık sözleşmesi olan misafirlerimize 
özel, bir ay ücretsiz kara park imkânı sunuyoruz. Sadece 
çekme-atma bedeli ödeyerek bir aya kadar kara parkında 
ücretsiz konaklayabiliyorlar. Yine Gökova Körfezi’nde birçok 
tekne seyir halinde. Bu teknelerimize de hizmet verebilmek 
adına, dışarıdan gelen teknelerimize özel yedi günlük bir kara 
park kampanyamız söz konusu. Yedi güne kadar konaklama 
ücreti almıyoruz. Sadece bir çekme-atma bedeli ödeyerek 
marinamızda 7 gün konaklayabiliyorlar. Avantajlı bağlama 
imkânlarımızla sizleri Gökova Ören Marina’ya bekliyoruz.”

Located in a wonderful location, Gökova Ören 
Marina welcomes boaters with its campaigns and 
sparkling sea.

Gökova Ören Marina is located on the northern side of 
Gökova Bay, right in the heart of the bay. In our interview 
with Alp Can Demirezen, Deputy Manager of the Marina, we 
talked about the marina and its campaigns.

The marina, which has a capacity of 416 seas and 130 land, 
surrounds a deep blue sea. There are 2 restaurants, 1 pub and 
1 boutique in the marina, which provides a rickshaw area of 14 
thousand square meters and a lift of 100 tons. Expressing that 
they expect a busy summer season, Demirezen emphasizes 
that they are 90 percent full.

Demirezen describes the campaigns they offer for boat 
owners as follows: “We offer free one-month land parking for 
our guests who have an annual contract at our marina. They 
can stay in the land park for free for up to a month by paying 
only the pick-up fee. Again, many boats are sailing in the gulf 
of Gökova. In order to serve these boats as well, we have a 
seven-day land park campaign for our boats coming from 
outside. We do not charge accommodation fees for up to 
seven days. They can stay in our marina for 7 days by paying 
only one pick-up fee. We are waiting for you at Gökova Ören 
Marina with our advantageous tying opportunities.”
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MİLTA BODRUM MARİNA’DA 
BODRUM EXCLUSIVE YACHT DAYS BAŞLIYOR!

Bodrum Exclusive Yacht Days Begins at Milta Bodrum Marina!

Etkinlik boyunca ünlü markalar teknelerini 
sergilerken, deniz aşıkları teknelerle birebir 
bağlantı kurabilecek. 

Milta Bodrum Marina Haziran ayı içerisinde başlatacağı bir 
etkinlikle sektörü canlandırmayı hedefliyor. 

Deniz üzerinde düzenlenen ilk butik deniz günleri olan 
Bodrum Exclusive Yacht Days, 17-20 Haziran tarihinde 
başlayacak ve 10 hafta boyunca sürecek.

Bu süreç içerisinde marina her hafta bir markayı ele alarak, 
hafta boyunca tekne severleri ağırlayacak. Etkinliğin 
tamamı pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek.
Marina gelecek aylarda da birçok etkinlik düzenleyeceğini 
duyurdu. Yapılacak tüm bu etkinliklerde ülkenin sektöre 
yön veren tekne üreticileri, dünyanın ünlü tekne markaları, 
üreticiler ve distribütörler yer alacak. 

During the event, famous brands will exhibit their 
boats, while sea lovers will be able to connect with 
the boats.

Milta Bodrum Marina aims to revitalize the sector with an 
event it will start in June.

Bodrum Exclusive Yacht Days, the first boutique sea days 
on the sea, will start on June 17-20 and will last for 10 
weeks.

During this period, the marina will handle a brand every 
week and host boat lovers throughout the week. The entire 
event will be held in accordance with pandemic conditions.

Marina announced that it will organize many events 
in the coming months. Boat manufacturers who lead 
the country’s industry, world famous boat brands, 
manufacturers and distributors will take part in all these 
events. 
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Perfection Pro, Perfection isminden daima aldığınız yüksek performansı bir üst seviyeye taşıyor. Perfection Pro, uygulanması kolay 

formülasyonu sayesinde, çok yüksek parlaklığı ile ayna görüntüsünde finiş sağlar. 

Her zevke hitap eden geniş renk yelpazemizden Perfection Pro’nuzu seçin ve size en yakın distribütörümüze başvurun. International 

Paint’in yenilikçi boya karıştırma sistemi ile zamandan ve paradan tasarruf edin.  

Mükemmel bir profesyonel sistem oluşturmak için sizlere iki ürün 

daha sunuyoruz: Hızlı kuruyan sonkat astarımız Perfection Pro 

Undercoat ve her tür ahşap yüzeyde kullanılabilen yüksek parlaklığa 

sahip verniğimiz Perfection Pro Varnish. Perfection Pro serisi her 

profesyonel uygulamacı için kapsamlı çözüm seçenekleri sunar. 

Perfection Pro: profesyoneller tarafından 

profesyoneller için geliştirildi.
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AİLELER İÇİN TASARLANDI: NAUTA 54M WIDE

Design For Families: Nauta 54m Wide

Nauta 54m Wide, modern aile yaşam tarzları 
için tasarlanmış saf hatlara ve orijinal yerleşim 
çözümlerine sahip yeni bir konsept.

Milano’daki Nauta Design’ın kurucu ortağı Mario Pedol: 
“Nauta 54m Wide’ın arkasındaki temel konsept;  bir aileyi 
rahat bir şekilde barındırmak için teknede bol miktarda 
yer isteyen müşterilerin talepleriyle başladı, ancak St 
Tropez gibi pitoresk yerlerde veya Balearics’teki samimi 
koylarda demirlemek için çok büyük bir yat değil. Bu 
nedenle genel uzunluğa odaklanmak yerine, yenilikçi bir 
genel düzenlemeyle kirişi 11 metreye kadar genişlettik ve 
geliştirdik.”

Alçak dış hatlar, Nauta’nın şık ve sade stilininin tipik bir 
örneği ve Nauta 54m Wide yüksek hacimli bir yat olmasına 
rağmen su üzerinde dengeli ve zarif görünüyor. Ancak bu 
çelik ve alüminyum motoryat konseptini kendi sınıfındaki 
diğerlerinden farklı kılan iç mekân düzeni.

Alt Güvertede Makine Dairesi

Dizel-elektrik sistemi tahrik makineleri, 6 adet jeneratör, 

The Nauta 54m Wide is a new concept with pure 
lines and original layout solutions conceived for 
modern family lifestyles afloat.

“The basic concept behind the Nauta 54m Wide started 
with requests from clients who wanted plenty of room 
on board to accommodate a family in comfort, but not 
a yacht that was too big to moor in picturesque places 
like St Tropez or intimate bays in the Balearics,” says 
Mario Pedol, co-founder of Nauta Design in Milan. “So 
instead of focussing on length overall, we widened the 
beam to 11 metres and developed an innovative general 
arrangement.”

The low-slung exterior lines are typical of Nauta’s sleek 
and simple styling and despite being a high-volume 
yacht for her length, the Nauta 54m Wide looks poised 
and graceful on the water. But it is principally the interior 
layout that makes this steel and aluminium motoryacht 
concept different from any other in her class.

The Engine Room On Under-Lower Deck

tablo, invertör ve ikiz 1,000 kW elektrik motorlar için daha 
esnek bir dağıtım, izin tahrik şaftlarına bağlı veya alternatif 
olarak elektrikli bölmeler barındırdığı için alt güvertede yer 
alıyor. Bu, alt güvertenin büyük bir bölümü kullanılabilecek 
başka amaçlar için ayrıldı.

Nauta’nın patentli ‘The Island’ katlama platform sistemi, 
100 metrekarelik bir alanda; 9 metrekarelik tender alanı, 
su oyuncakları için bir garaj ve beach clubta üç üç tarafı 
kucaklayan kesintisiz bir yürüyüş yolu sunuyor.  

Normalde, beach clubı/tender garajını  makine dairesi 
takip eder ancak bu alanlar aşağı güvertede olduğu için 6 
en-suite misafir kabini için yer kalıyor. (alternatif olarak bir 
kabin, bir spor salonuna ve spaya dönüştürülebilir).

75 metrekarelik özel ofisli ana süit, ön güvertede yer alıyor.  
Ana kamaradaki büyük, içinde yürünebilir gardırobun, 
tekne sahibinin alanına Kalyon’dan gelen gürültüyü 
ortadan kaldırmak için bir filtreleme sistemi akıllıca 
yerleştirildi. Kadırganın karşısındaki sancak tarafına giden 
Bir VIP süit personel veya çocuklar için bir kabin olarak da 
kullanılabilir.

Her iki tarafı yandan cam sürgülü 78 metrekarelik ana salon 
ve yemek alanı, yüzme platformunun çift merdivenine ve 
açık güverteye bakıyor.

Şaşırtıcı Bir Üst Güverte

54 metrelik yatta, birinci kaptanın ve yardımcı kaptanın 
üst güvertede, dümen köşkünün arkasında bir ofisinin 
bulunduğu bir sürpriz daha ortaya çıkıyor. Sky lounge alanı; 
açık kıç güvertede rahatlamak, yemek yemek ve televizyon 
seyretmek için samimi bir bölge olarak oldukça ideal ir alan 
sunuyor.  

Son bir detay; 137 metrekarelik güneşlenme terası, öne 
doğru bir jakuzi, çevredeki şezlonglar, üstü kapalı yemek 
alanı ve arka tarafta büyük bir barbekü ünitesi ile donatıldı. 
Nauta 54m Wide için gemi mühendisliği Francesco 
Rogantin’s Studio Names tarafından yapıldı ve ilk 
mühendislik çalışamaları halihâzırda tamamlandı.

Because the diesel-electric system allows for greater 
flexibility in how the propulsion machinery is distributed, 
the 6 generators, switchboards, inverters and twin 
1,000-kW electric motors connected to drive shafts, or 
alternatively electric pods, is located on the under-lower 
deck.  This freed up a large chunk of the lower deck for 
other purposes.

The yacht features Nauta’s patented ‘The Island’ system 
of folding platforms that create an uninterrupted 
walkway embracing three sides of the large beach club, 
which doubles as a garage for water toys and a tender of 
almost 9m, for a total surface area of 100 sqm.

Ordinarily, the beach club/tender garage would be 
followed by the engine room, but because this is on 
the deck below there is room for 6 ensuite guest cabins 
(alternatively a cabin can be transformed into a gym and 
spa).

The 75 -sqm master suite with private office is on the 
main deck forward. The large walk-in wardrobe in the 
master stateroom is cleverly placed to eliminate any 
possible noise from the galley filtering into the owner’s 
area. A VIP suite to starboard opposite the galley can also 
be used as a cabin for staff or children.

The 78 -sqm main salon and dining room, with sliding 
glass side doors on both sides, look over the open aft deck 
and double stairs down to the swim platform.
  
A Surprising Upper Deck

More surprises are revealed on the upper deck that has 
cabins for both the captain and the first officer as well as 
a ship’s office behind the wheelhouse – unheard on a 54 
m yacht. The sky lounge is a more intimate chill-out zone 
ideal for watching TV and the open aft deck is furnished 
for al fresco dining.

A final highlight is the 137 sqm of sundeck equipped with 
a forward hot tub, surrounding loungers, dining under the 
hardtop and a large bar-barbecue unit aft.

The naval architecture for the Nauta 54m Wide is by 
Francesco Rogantin’s Studio Names and the initial 
engineering has already been completed.
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İki Farklı Konseptin Birleşimi: 
KATAMARAN DENİZ TAKSİ 

Combination of Two Different Concepts: Catamaran Sea Taxi
Design Nobis tarafından tasarlanan bu model 
hem bir katamaran hem de bir taksi. 

Küçük grupları taşımak için geliştirilen bu ilginç tekne 
oldukça işlevsel ve dikkat çekici. Design Nobis tarafından 
“deniz taksisi”  olarak tasarlanan katamaran iki farklı 
konseptin birleşmesiyle ortaya çıktı.

Çift güverteli katamaran kısa mesafe seyahatini daha 
keyifli hale getirmek üzere İstanbul Boğazı için tasarlandı. 
Alüminyum ve kompozit gibi yüksek performanslı 
malzemelerin kullanıldığı tekne 65 yolcu kapasitesine 
sahip.

Alt güvertede 62 metrekarelik bir alan mutfak ve tuvalet 
için ayrılmış. Üst güverte ise 45 metrekare genişliğinde ve 
9 metrekarelik ek bir alan da içeriyor.Deniz taksinin geniş 
cam panelleri sayesinde iç mekânlar oldukça ferah.
Tasarımın katamaran olarak tercih edilmesinin sebebi 
İstanbul denizinin dalga boyları. Daha iyi bir seyir 
yakalamak için daha dengeli ve stabil olduğundan dolayı 
firma bu konsepti katamaran olarak tasarlamış. 

Designed by Design Nobis, this model is both a 
catamaran and a taxi.

Developed to transport small groups, this interesting boat 
is highly functional and remarkable. Designed by Design 
Nobis as a “water taxi”, the catamaran has emerged from 
the combination of two different concepts.

The double-deck catamaran was designed for the 
Bosphorus to make short-distance travel more enjoyable. 
The boat, in which high performance materials such as 
aluminum and composite are used, has a capacity of 65 
passengers.

On the lower deck, an area of 62 square meters is reserved 
for the kitchen and toilet. The upper deck is 45 square 
meters wide and includes an additional 9 square meters of 
space. The interior spaces are quite spacious thanks to the 
large glass panels of the sea taxi.

The reason why the design is preferred as a catamaran 
is the wavelengths of the Istanbul sea. The company has 
designed this concept as a catamaran because it is more 
balanced and stable to catch a better cruise. 
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T EKNE SALONUNUZ U BAŞTAN YARATACAK

5 DEKORASYON TAVSİYESİ
5 Decorating Tips That Will Make Your Boat Saloon Redefined

Teknenizin salonunu yeniden yaratmak istiyor 
ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız, Seydik’in 
tavsiyeleri size çok iyi gelecek.

Yaz mevsimi geldiğine göre tekneleri suya indirme 
zamanı da gelmiş demektir. Peki, yaz boyunca bize eşlik 
edecek olan teknelerimizi nasıl dizayn etmeliyiz? Bu konu 
çok keyifli fakat bir o kadar da kafa karıştırıcı. Tekneler 
evler kadar büyük değil; o yüzden hem dar alanlar iyi 
kullanılmalı, hem denizin çetin şartları düşünülmeli, 
hem de muhteşem bir dekorasyon ortaya çıkarmalıyız. 
Hepsini aynı anda yapmak mümkün mü? Elbette!

Tam bu noktada okuyucularımıza harika önerilerde 
bulunan Bosey Mimarlık firmasının kurucusu Betül Seydik, 
ihtiyacınız olacak birçok dekorasyon sırrını açıkladı. 
Salon dizaynı hakkında birçok altın tavsiye veren Seydik, 

If you want to recreate the saloon of your boat 
but do not know what to do, Seydik’s advice will 
be very good for you.

Now that the summer season has come, it is time to 
launch the boats. So, how should we design our boats 
that will accompany us throughout the summer? This 
topic is very enjoyable but also confusing. Boats are not 
as big as houses; Therefore, narrow spaces should be used 
well, we should consider the harsh conditions of the sea 
and create a magnificent decoration. Is it possible to do 
all of them at the same time? Of course!

At this point, Betül Seydik, the founder of Bosey Mimarlık 
firm, who made great suggestions to our readers, 
explained many decoration secrets you will need. Seydik, 
who gave many golden advice about saloon design, works 

yat dizayn projeleri için kullandığı 
tekne ürünlerinde Ripples markası ile 
çalışıyor. İşte, salonunuzu harika bir 
atmosferle yaratmak için 5 öneri…

FONKSİYONEL VE ŞIK 
KUMAŞLAR TERCİH EDİN

Tekne salonlarında renk ve kumaş 
seçimi nasıl olmalıdır?

“Tekne salonları açık hava ve deniz 
kullanımı ile bağlantılı olarak zamanın 
en çok geçirildiği mekân. Birçok 
fonksiyonu bir arada barındırması 
da mekânda fonksiyonel performans 
kumaşlarının kullanılmasını zorunlu 
kılıyor. Kumaşların deniz suyuna ve 
lekelenmeye karşı dayanıklı olması şart. 
Açık havada bu kumaşlar güneş ışığına 
karşı solmamayı da garanti ediyor. Bu konuda İtalyan 
kumaş markası Tempotest’i özellikle tercih ediyoruz. 
Renk seçenekleri ve desenler o kadar çeşitli ki, her türlü 
kişisel renk zevkine de hitap edebiliyor. Biz genelde ana 
döşeme kaplamasının daha soft, açık, pastel tonlarda 
olmasını tercih ediyoruz. Yastıklarla ve aksesuarlarla renk 
ve desenleri mekâna sokmak kullanıcıyı da zaman içinde 
değişiklik yapabilmek için daha esnek kılıyor.”

DOĞRU PARÇALAR TEKNEYİ FERAH 
GÖSTERİR
 
Dar alanları daha kullanışlı bir hale getirmek için 
neler mümkün?

“Teknelerde dar alanda birçok ihtiyacı çözmek zorunlu. 
Tasarım aşamasında mobilya detaylarını doğru çözerek, 
doğru aksesuarlarla çözümler sunulabiliyor. Mekânı daha 
ferah gösteren renkler, açık ton ahşap kaplamalar ve 
aydınlatma da çok önemli rol oynamakta.”

CANLI RENKLER CANLI SALON DEMEK

Salonu daha canlı göstermek için birkaç ipucu 
verebilir misiniz?

“Tekstil ürünleri bu alanda baş rol oyuncusu. Yastıklarda 
çok canlı desenler ve enerjik renkler seçilebilir. Geometrik 
ve modern çizgileri öncelikli olarak tercih ediyoruz. 
Mekânın aydınlatma renginde gün ışığı tonu kullanılması 
da canlı ve sıcak etkiyi çok etkiler.”

DEKORATİF AKSESUARLAR SİZİN DOSTUNUZ!

with the Ripples brand on boat products used for yacht 
design projects. Here are 5 suggestions for creating your 
living room with a great atmosphere…

CHOOSE FUNCTIONAL AND CHIC FABRICS

How should color and fabric selection be in boat 
salons? 

“Boat halls are the places where the most time is spent 
in connection with open air and sea use. Having many 
functions together makes it necessary to use functional 
performance fabrics in the space. Fabrics must be 
resistant to sea water and staining. In the open air, these 
fabrics also guarantee not fading against sunlight. In 
this regard, we especially prefer the Italian fabric brand 
Tempotest. The color options and patterns are so diverse 
that they can appeal to all kinds of personal color tastes. 
We generally prefer the main floor covering to be softer, 
lighter and pastel tones. Bringing colors and patterns into 
the space with pillows and accessories makes the user 
more flexible to make changes over time.”

THE RIGHT PARTS MAKE THE BOAT SPACIOUS 

What is possible to make narrow spaces more 
useful? 

“It is imperative to solve many needs in narrow spaces 
in boats. By solving the furniture details correctly during 
the design phase, solutions can be offered with the right 
accessories. Colors, light-tone wood coatings and lighting 
also play a very important role. “
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Dekorasyonu desteklemek veya tamamlamak 
için neler yapılabilir?

“Dekoratif aksesuarlar mekânın tamamlayıcı ve ana 
destek oyuncuları. Ayrıca mekânın kokusu da enerjiyi ve 
algıyı çok değiştiren bir konu.” 

DOĞANIN RENKLERİ TEKNELERİ DONATACAK

2021 yılının salon trendleri nedir?

“2021 yılında dekorasyonda da doğadan gelen tonlar 
ön planda. Soft pastel tonlar,  kum bejleri, griler baz 
tonlar. Bunların üzerinde tamamlayıcı olarak baz renkler 
üzerinde detaylarda kullanılan canlı ve doygun renkler 
ile kombinler oluşturuluyor. Denizden, gökyüzünden, 
balıklardan, güneşten ilham alan renkler.” 

ÜRÜNLERİMİZ İTALYAN VE STİL SAHİBİ

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

“Ripples® markası iç ve dış mekân için özel nitelikli 
kumaşlar ile yaratılan aksesuarları pazara sunar. 
Ürünlerimizin tamamı İtalyan Tempotest® kumaş ve 
vinil kumaşlarının el işçiliği ile stil sahibi tasarımları 
birleştirerek yaşam alanlarına estetik, dayanıklılık, 
kolaylık ve itibar katar.

Bu yıl yaşadığımız kısıtlamalardan dolayı insanların 
genel talepleri hep daha çok açık hava ve doğa ile 
bütünleşebilmek. Bu da tekne sahipleri için çok avantajlı 
bir sezon demek. Herkese keyifle ve rahatlık içinde 
kullanabilecekleri, güzel mekânlar diliyoruz.”

LIVE COLORS MEAN LIVE HALL

Can you give us some tips to make the salon look 
more vivid?
 
“Textile products play a leading role in this field. Very 
vivid patterns and energetic colors can be chosen on 
the pillows. We prefer geometric and modern lines with 
priority. The use of daylight tone in the lighting color of 
the space also affects the lively and warm effect very 
much. “
 
DECORATIVE ACCESSORIES ARE YOUR 
FRIEND!
 
What can be done to support or complement the 
decoration?
 
“Decorative accessories are the complementary and 
main support players of the space. In addition, the smell 
of the place is a subject that changes the energy and 
perception a lot. “
 
COLORS OF NATURE WILL EQUIP THE BOATS

What are the salon trends of 2021?
 
“In 2021, tones from nature are also in the foreground in 
decoration. Soft pastel tones, sand beiges, grays base 
tones. On top of these, combinations are created with 
vivid and saturated colors used in details on base colors 
as complementary. Colors inspired by the sea, sky, fish 
and sun. “
 
OUR PRODUCTS IS ITALIAN AND STYLE 
OWNERS

 
Is there anything you want to add?
 
“The Ripples® brand introduces accessories 
created with special quality fabrics for indoor and 
outdoor use to the market. All of our products add 
aesthetics, durability, convenience and reputation 
to living spaces by combining handcrafting of 
Italian Tempotest® fabric and vinyl fabrics with 
stylish designs.

Due to the restrictions we are experiencing this 
year, the general demands of people are always to 
be more open air and to be integrated with nature. 
This means a very advantageous season for boat 
owners. We wish everyone beautiful places that 
they can use with pleasure and comfort. “
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TEKNENİZ İÇİN EN DOĞRU ÇIPA SEÇİMİNİ 
NASIL YAPARSINIZ?

How Do You Choose the Right Anchor for Your Boat?

Her çıpa, her tekne için uygun değildir. Güzel bir 
tatil esnasında yarı yolda kalmamak için sizlere 
doğru çıpa seçimi hakkında bilgilendirici bir yazı 
hazırladık.

Nasıl her tekne kendine has özelliklere sahipse, çıpalar da 
öyledir. Bir çapıdan en yüksek verimi almak istiyorsanız 
hesaba katmak zorunda olduğunuz birçok etken var; 
teknenin boyu, ağırlığı, kullanım alanları gibi. Mantus 
Çıpa’nın Türkiye temsilcisi olan Seneca Marine firmasının 
Genel Müdürü Mert Özmenç doğru çıpa seçimine dair 
önemli detayları bizimle paylaştı.

ÇIPA TÜRLERİNİ İYİ TANIYIN

Çıpalar şüphesiz teknelerin olmazsa olmazlarıdır. Genel 
olarak çıpaları ikiye ayırabiliriz; Dip zemine gömülen ve 
dip zemini tutan. Çeşitlerine göre baktığımızda karşımıza 
yüzlerce model çıkar. Bu modellerin hepsinden bahsetmek 
mümkün olmasa da, sektörde en çok karşımıza çıkan 
modeller; admiralti, simüs, danfor, pulluk ve balıkçı 
tipi dediğimiz modeller olarak sıralayabiliriz ancak  bu 
modellere genel  olarak baktığımızda çoğunun  büyük 
tonajlı gemiler için tasarlandığını ve çalışma prensiplerinin 
ağırlığa dayalı olduğunu  görürüz.
 
Bu bahsettiğimiz çıpaların her birinin avantajları ve 
dezavantajları bulunur. Bunlara örnek vermek  gerekirse;  
admiral çıpalar hafif tekneleri tutmakta fena olmasa da, 
ağır tekneleri tutmakta pek de iyi değillerdir. Bunun yanı 
sıra demir atım alımları oldukça zordur ve locaya düzgün 
bir şekilde  oturmaları mümkün değildir. Başka bir örnek 
ise; simüs tipi demirdir. Çiposuz çıpa türlerine girmesi 
bir avantaj olarak görülebilir ancak taramaya başladığı 
zaman tutma yetisini geri kazanması pek mümkün 
değildir. 

Ayrıca  çıpa türlerini sadece  tasarım olarak değerlendirmek 
doğru değildir. Kullanılan malzemede burada çok büyük bir 
noktadır. Mesela; fiber bir motor yatta döküm demir çıpa 
kullanımı hem görsel  hem de  malzeme kalitesi  olarak 
olumsuzluklar yaratır. Bu olumsuzluklara en güzel örnekleri 
pas yapmış, yamulmuş çıpalar olarak görebiliriz. Sektörde  
gördüğümüz  bu  olumsuzluklardan yola çıkarak bütün bu 
olumsuz  örneklerden muaf bir model ile çalışıyoruz. 

Not all anchors are suitable for every boat. We 
have prepared an informative article about 
choosing the right anchor in order not to be left 
halfway through a nice holiday.

Just as every boat has its own characteristics, so are the 
anchors. There are many factors you have to take into 
account if you want to get the most out of a hoe; such as 
the length, weight, usage areas of the boat. Mert Özmenç, 
General Manager of Seneca Marine, Turkey representative 
of Mantus Anchor, shared with us the important details of 
the correct anchor selection.

KNOW THE TYPES OF ANCHORS WELL

Anchors are indispensable for boats. In general, we can 
divide the anchors into two; Deep is buried in the ground 
and the bottom is holding the ground. When we look at 
the types, we come across hundreds of models. Although 
it is not possible to talk about all of these models, the 
most common models in the sector are; We can list the 
models we call admiralti, simus, danfor, plow and fisher 
type, but when we look at these models in general, we see 
that most of them are designed for large tonnage ships 
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TEKNE GÜVENLİĞİ HER ŞEY DEMEKTİR

Boat Safety Means Everything
Tekneler her zaman güzel olayların bir parçası olsa da dikaktle 
kullanılması gereken araçlar. Boyutları büyük ve sahip oldukları 
donanım ve mekanik alt yapı bir hayli karışık. Üstelik bu deniz 
taşıtlarıyla denizlere, okyanuslara doğru yol alıyoruz.

Bu noktada tekne güvenliği bizim en iyi arkadaşımız.  Her seyir 
öncesi alınması gereken bazı önlemler ve edinilmesi gereken 
bazı ekipmanlar var. Burada şunu vurgulamamız gerekiyor; bu 
güvenlik önlemleri seyirden önce alınmalı, seyir sırasında değil.

Deniz kazaları, kara kazalarından daha fazla can alıyor. Derin 
sularla şakaya gelmez yani. Bu yüzden sezonun açıldığı şu 
zamanlarda, Haziran ayı dergimizde bu konunun üzerinde 
durmak istedik.

Seyir öncesi bazı ekipman kontrolleri ve doğru ekipman 
seçimleri çok önemli. Örneğin; bir batma anında sizi kurtaracak 
olan can yeleklerini iyi tanımanız gerekir ki zorlu koşullarda 
patlamış veya batan bir yelekle uğraşmayın. Yani; güvenlik 
ekipmanlarının orada olması yetmez, onları kullanmayı da 
bilmek gerekiyor. 

Bir nokta daha var, vurgulamamız gereken; pratiklik! Kötü 
anlarda sizi kurtaracak olan şey, pratiklik! Malzemelerinizi 
seçerken, hem kaiteli olmasına hem de duruma hızlıca 
müdahale edebilmesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. 

Unutmayın, denizde 1 saniye; hayat kurtarır.  

Even though boats are always a part of good events, they 
are tools that should be used with care. They are large in size 
and their hardware and mechanical infrastructure are quite 
complex. Moreover, we sail towards the seas and oceans with 
these sea vehicles.

At this point, boat safety is our best friend. There are some 
precautions to be taken before each cruise and some 
equipment to be acquired. Here we need to emphasize that; 
These safety precautions should be taken before the cruise, 
not during the cruise.

Marine accidents take more lives than land accidents. It’s no 
joke with deep waters. That’s why we wanted to focus on this 
issue in our June magazine when the season opened.

Some equipment checks and correct equipment selections 
are very important before the cruise. For example; You should 
know the life jackets that will save you in a sinking situation, 
so that you do not deal with a burst or sinking vest in difficult 
conditions. So; It’s not enough to have security equipment 
there, you also need to know how to use them.

There is one more point that we should emphasize; practicality! 
Practicality is what will save you in bad moments! When 
choosing your materials, you need to be very careful that they 
are of good quality and that they can intervene quickly.

Remember; 1 second at sea saves lives.  



78

ARAŞTIRMA/RESEARCH: TEKNELERDE GÜVENLİK

www.oggymarin.com    -   www.shipcontroller.com

Motoryatlar, Yelkenliler ve Büyük Gemiler için Son Teknoloji
Uzaktan Kumanda Sistemi:

SHIPCONTROLLER ile
kokpitteki tüm fonksiyonlar

avucunuzun içinde.
Üstelik artık teknenizde 
olmanız da şart degil! 

(Opsiyonel olarak 150 metreye kadar.)
 

Tekne üreticileri manevra kolaylıgı için geniş camlı tekneler üretiyor...
Motor üreticileri akıllı manevra özelliklerine sahip yeni tahrik sistemleri 

geliştiriyor... 
Tekne sahipleri güvenli bir seyir için personel sayısını artırıyor... 

Teknesini kendi kullananlar rahat bir görüntü için yagmurda ve fırtınada 
flybridge’de koşuyor...

 Oysa tüm bunlar için tek bir çözüm  Oysa tüm bunlar için tek bir çözüm yeterli: 

+90 532 375 80 57 oggymarin     info@oggymarin.com

Ana Motorlar
Baş Pervaneler
Irgat, Korna ve Seyir Fenerleri
Zincir Sayacı, Derinlik ve Pusula
Uyumlu Otopilotun Yönetimi
Varsa DPS’in (uydu çapası) kontrolü

TEKNENİN BOYU VE AĞIRLIĞI ÇIPA SEÇİMİNİ 
ETKİLER

Çıpa seçimlerinde en önemli etken teknenin boyu ve 
ağırlığıdır. Farklı ağırlık ve tekne boylarına göre üreticilerin 
hesapladığı, test ettiği değerler vardır. Her zaman en 
ağır çıpa en iyi çıpa demek değildir. Çıpa - zincir - ırgat 
ve fırdöndü seçimlerinin yapılırken doğru kombinin 
oluşturulması gereklidir. Çıpa ağırlık seçimi yapılırken 
ırgatın özelliklerinin göz ardı edilmemesi gerekiyor .Özellikle 
ırgatın dipten koparma gücü, çıpa seçimi yapılırken dikkat 
edilmesi gereken birinci özelliktir.

MEVSİM ŞARTLARI ÇIPAYI ETKİLER 

Zemin şartları çıpa seçimini etkileyen diğer faktörler 
arasındadır. Kumluk, yoğun posedonyalı zeminler ve sert 
zeminler çıpa tiplerini belirlerken dikkat edilmesi gereken 
faktörlerdir. 

YEDEK ÇIPA SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Teknede her zaman yedek çıpa bulundurmak acil 
durumlarda güvenliğiniz açısından çok önemlidir. Çıpanız 
kopabilir, kaybolabilir veya fırtınalı bir havada ikinci bir 
çıpa olarak kullanabilirsiniz. Tekne ağırlık ve boyuna göre 
yedek çıpanızı seçebilirsiniz. Yedek çıpanın kolay saklama 
özelliği, yer tutmaması önemlidir. 

and their working principles are based on weight.

Each of these anchors we mentioned has advantages and 
disadvantages. To give an example to these; While admiral 
anchors are not bad at handling light boats, they are not 
very good at handling heavy boats. In addition to this, 
iron shot purchases are very difficult and it is not possible 
for them to fit in the lodge properly. Another example is; 
simus type of iron. It’s entry into the chipless anchor types 
can be seen as an advantage, but it is unlikely to regain it’s 
ability to hold back when it starts scanning.

In addition, it is not correct to consider anchor types only 
as a design. There is a huge point here in the material 
used. E.g; The use of cast iron anchors in a fiber motor 
yacht creates negativities in terms of both visual and 
material quality. We can see the best examples of these 
negativities as rusted and warped anchors. Based on these 
negativities we see in the sector, we are working with a 
model that is exempt from all these negative examples.

BOAT LENGTH AND WEIGHT AFFECT ANCHOR 
SELECTION

The most important factor in choosing anchor is the 
length and weight of the boat. There are values that 
manufacturers calculate and test according to different 
weights and boat lengths. The heaviest anchor does not 
always mean the best anchor. When choosing anchor - 
chain - capstan and swivel, it is necessary to create the 
right combination. While choosing the anchor weight, the 
features of the capstan should not be ignored. Especially 
the breaking power of the capstan from the bottom is the 
first feature to be considered when choosing the anchor.

SEASONAL CONDITIONS AFFECT THE ANCHOR

Ground conditions are among the other factors that 
affect anchor selection. Sand, dense posedonian soils 
and hard soils are factors that should be considered when 
determining the anchor types.

HOW TO CHOOSE A SPARE ANCHOR?

It is very important for your safety to have spare anchors 
on the boat at all times. Your anchor may break, get lost, 
or use it as a second anchor in a stormy weather. You can 
choose your spare anchor according to the weight and 
length of the boat. It is important that the spare anchor is 
easy to store and does not take up space.
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ULUSAL TEKNE GÜVENLİĞİ HAFTASI İÇİN EN İYİ BEŞ 
TEKNE GÜVENLİK DONANIMI ÖNERİSİ

OCEAN SIGNAL’DEN DAHA GÜVENLİ BİR TEKNE TURU 
SEZONU İÇİN STRATEJİLER

The Top Five Boating Safety Gear Recommendations for 
National Safe Boating Week

Strategies for a Safer Boating Season from Ocean Signal

Hayatta kalma uzmanı ACR Electronics, teknecilerin su 
üzerindeki emniyetlerini artırmalarına yardımcı olmak için en 
yeni cihazları öne çıkaracak yıllık kampanyayı destekliyor.

Güvenlik ve hayatta kalma teknolojilerinde dünya lideri 
olan ACR Electronics, yararlı bilgiler sağlayacak yeni deniz 
teknolojisinin, arkadaşlarınız ve ailenizle tekne gezintisi veya 
balık tutarken eğlenceli ve güvenli bir yaza nasıl katkıda 
bulunabileceğini vurgulayarak, yıllık Ulusal Güvenli Tekne 
Gezisi Haftası’nı destekliyor.

Son teknoloji kurtarma fenerleri ve yenilikçi hayatta kalma 
ekipmanı geliştirmede 65 yılı aşkın deneyime sahip olan ACR 
Electronics, bu yaz tekneyle seyahat ederken güvenliklerini 
etkin bir şekilde artırmak için teknelerini can yelekleriyle 
donatan tekneciler için beş tavsiyeyle uzmanlığını paylaşıyor.

Tekne için doğru güvenlik teknolojisine yatırım kaptan, 
acil durumlarda  teknedeki herkesin gönül rahatlağıyla eve 
dönmesini sağlayabilir. 

Ne yapabilirsiniz?

1 - Acil Durum Konum Gösteren Telsiz İşaretçisi (EPIRB) ve / 
veya Kişisel Konum Belirleyici Işıldağı (PLB) edinin.
2 - Bir kablosuz motor kapatma sistemine yatırım yapın.
3 - Elektronik bir fişek satın alın.
4 - Can yeleğinize ışık ekleyin.
5 - Emniyet Kemeri AIS teknolojisinin avantajlarından 
yararlanın.

Survival specialist ACR Electronics supports annual 
campaign by highlighting the latest devices to help 
boaters improve their safety on the water.

ACR Electronics, world leader in safety and survival 
technologies, is supporting the annual National Safe 
Boating Week by providing useful information and 
highlighting the way new marine technology can 
contribute to a fun and safe summer for people out 
boating and fishing with friends and family.

With over 65 years of experience in developing cutting-
edge rescue beacons and innovative survival equipment, 
ACR Electronics is sharing its expertise with five 
recommendations for boaters when equipping their 
vessels and life jackets to effectively increase their safety 
while boating this summer. 

By investing in the right safety technology for boats, 
captains can provide peace of mind to everyone onboard 
and back at home that they are prepared for an 
emergency out on the water.

What can you do?

1 – Get an Emergency Position-Indicating Radio Beacon 
(EPIRB) and/or Personal Locator Beacon (PLB)
2 – Invest in a Wireless Engine Shut-Off System
3 – Buy an electronic flare
4 – Add lights to your life jacket
5 – Harness the benefits of AIS technology

Önde gelen deniz güvenliği üreticisi, acil bir durumda 
arama ve kurtarmaya güvenle ulaşabilmeleri için 
teknecilere bir EPIRB ve PLB’ler taşımalarını tavsiye ediyor.

Giderek daha fazla insan karantinadan çıkıp, suya 
girebilmek için kilitli durumdan kaçarken, güvenlik uzmanı 
Ocean Signal, Ulusal Güvenli Tekne Gezisi Haftası sırasında 
teknecilere, teknelerinin uygun şekilde kaydedilmiş bir 
Acil Durum Konum Belirleme Telsiz İşaretçisi (EPIRB) ve 
mürettebat için Kişisel Konum Belirleme İşaretleri (PLB) 
ile donatıldığından emin olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Ocean Signal, çok az teknenin bir EPIRB ile donatıldığının 
altını çiziyor ancak her teknede olması gereken şey 
tam olarak bu. EPIRB’ler, tekneye kurulduğunda acil bir 
durumda maksimum hayatta kalma şansı sağlıyor ve 
etkinleştirildiğinde 406MHz Cospas-Sarsat uydu sistemi 
aracılığıyla bir kazazedenin yerini arama ve kurtarma 
hizmetlerine iletiyor.

Bir PLB, bir EPIRB’e çok benzer ancak mürettebat 
tarafından giyilmek veya bir can yeleğinin içinde 
istiflenmek üzere tasarlanır. Bu GPS yer belirleme işaretleri, 
hayatta kalanın konumunu birkaç dakika içinde dünyanın 
herhangi bir yerine doğrudan arama ve kurtarma için 
işaret gönderiyor.

Leading marine safety manufacturer advises boaters to 
carry an EPIRB and PLBs for the reassurance that they 
can alert search and rescue in an emergency.

As more and more people escape from lockdown to get 
out of quarantine and onto the water, safety specialist 
Ocean Signal is reminding boaters during National Safe 
Boating Week to make sure their vessels are equipped 
with a properly registered Emergency Position-Indicating 
Radio Beacon (EPIRB) and Personal Locator Beacons 
(PLB) for crew.

Ocean Signal is highlighting that far too few boats are 
equipped with an EPIRB, although it is precisely what every 
vessel should have onboard. EPIRBs ensure maximum 
chance of survival in an emergency when installed on the 
boat, communicating the location of a survivor to search 
and rescue services via the 406MHz Cospas-Sarsat 
satellite system when activated.

A PLB is very similar to an EPIRB, but they are designed to 
be worn by the crew or stowed away inside a lifejacket. 
These GPS locator beacons will pin-point the survivor’s 
location directly to search and rescue anywhere in the 
world in just a few minutes.
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DOĞRU CAN YELEĞİ SEÇİMİ HAYATTA KALMANIZI SAĞLAR

Choosing the Right Life Jacket Helps You Survive

Teknelerde güvenlik asla hafife alınmaması gereken 
bir konu çünkü direkt insan hayatıyla ilgili. 

Can yeleklerinin standartları karşılayacak şekilde imal edilmesi 
çok önemli çünkü direkt insan hayatını kurtarmak amacıyla 
üretiliyor. Anchor Denizcilik firmasından Songür Eledağ, 
önemli bir güvenlik önlemi olan can yeleklerini ele aldı. İşte, 
can yelekleri ve onlara dair her şey....

Newton Hesaplamasıyla Can Yeleğinin 
Kaldırma Gücü

Suyun kaldırma kuvveti sayesinde cisimlerin karadaki ağırlıkları 
ile sudaki ağırlıkları farklıdır. Bilindiği üzere insan vücudunun 
büyük bir kısmı sıvıdan oluşur ve yoğunluğu suyun yoğunluğuna 
yakındır. Buna bir de akciğerlerdeki hava eklenince insan 
vücudu suda yüzmeye meyilli bir hake gelir. Genel olarak insan 
vücudunun sudaki ağırlığı karadakinin yüzde 10’u kadardır. 
Yani 80 kilo olan bir insanın denizdeki ağırlığı yaklaşık olarak 
8 kilodur.

Solas Standartlarına Uygun Can Yeleklerinde 
Olması Gereken Özellikler;

-Yardımcısız, bir dakika içinde giyilebilmelidir,
-Suya düşen kişiyi baygın veya bilinç kaybı olma hali de 
dâhil kullanıcıyı beş saniye içerisinde yüzünü yukarı bakacak 
şekilde çevirmelidir. Kişinin ağzını sudan yukarıda rahat nefes 
alabileceği pozisyonda tutmalıdır.
-Can yeleğine sıkıca bağlanmış bir düdük ve en az sekiz 
saat yanabilen 0,75 mum aydınlatma kapasiteli bir ışığının 
bulunması gerekir.
-Kolayca fark edilebilen görülebilir renkte olmalıdır.- 
-Kullanan kişinin en az 4-5 metreden suya atlaması sonucunda, 
üzerinden çıkmamalı ve yelek hasar almamalıdır. Ayrıca 
atlayan kişinin yaralanmadan suya girmesine izin vermelidir.

Safety on boats is an issue that should never be taken 
lightly, because it is directly related to human life.

It is very important that life jackets are manufactured to meet 
the standards because they are produced directly to save 
human life. Songür Eledağ from Anchor Denizcilik company 
handled life jackets, which are an important security measure. 
Here, lifejackets and everything about them ....

Lifting Force of Lifejacket by Newton 
Calculation

Thanks to the buoyancy of water, the weights of objects on 
land and in water are different. As it is known, a large part 
of the human body consists of liquid and its density is close 
to the density of water. When the air in the lungs is added to 
this, the human body tends to swim in water. Generally, the 
weight of the human body in water is 10 percent of that on 
land. In other words, a person weighing 80 kilograms weighs 
approximately 8 kilograms in the sea.

Features That Should be in Life Jackets in 
Accordance With Solas Standards;

- The unassisted should be able to be worn within a minute,
 - The user should turn the user face up within five seconds, 
including the person falling into the water, unconscious or loss 
of consciousness. The person should keep his mouth above the 
water in a position where he can breathe comfortably.
- There should be a whistle tightly tied to the life jacket and a 
light with a capacity of 0.75 candles that can burn for at least 
eight hours.
-It should be in a visible color that can be easily noticed.
- As a result of the user jumping into the water from at least 
4-5 meters, the vest should not get off and the vest should 
not be damaged. He must also allow the jumper to enter the 
water without injury.
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NHD Boats tasarımları inovasyon teknolojisi ile 
hayatınıza hız ve kontor katar.
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YAKAMOZ MAKİNA HER GEÇEN GÜN BAŞARIYLA BÜYÜYOR

Yakamoz Makina is Growing Successfully Every Day

FPT motorlarının Türkiye temsilciliğini yapan ve 
servis kökenli bir firma olan Yakamoz Makina, 
güçlü bir İtalyan firmasıyla birleşince ortaya 
muazzam bir iş performansı çıkmış. 

Yakamoz Makina, denizcilik sektöründe her geçen ivmeyi 
yukarıya taşıyor. Son olarak FPT motorlarının Türkiye 
temsilciliğini yapmaya başlayan firma, İtalyan markasının 
ürünlerini, kendi tecrübeleriyle birleştirdi.

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özdemir 
ve Marin Birimi Sorumlusu Ceyhan Kaya ile yaptığımız 
röportajda hem Yakamoz Makina’yı yakından tanıdık 
hem de FPT motorları hakkında bilgi aldık.

Sektörde güçlü performansıyla nam salan FPT motorları 
özellikle su sporlarında çok fazla tercih ediliyor. Elbette 
bu popüler tercihin fiyat, performans ve servis ağı gibi 
birçok üstünlüğü bulunuyor. Özdemir ve Kaya neden FPT 
motorlarını tercih etmeniz gerektiğini anlatırken, doğru 
motor seçimine de değiniyor.

Bize Yakamoz Makina’dan bahseder misiniz? 

“Yakamoz Makina olarak 15 yıldır sektörün içerisinde 
yer alıyoruz. Endüstriyel, marin, iş makineleri gibi tüm 
gruplarda faaliyet gösteren bir firmayız. Birçok markanın 
ana bayiliği yanında, 2020 yılının Ocak ayından itibaren 
de FPT Motorlarının Türkiye distribütörlüğü görevini devre 
aldık. O tarihten günümüze kadar da büyük bir ilerleme 
kaydettik.”

Yakamoz Makina, a company with service origins 
and representing FPT engines in Turkey, merged 
with a strong Italian company, resulting in a 
tremendous business performance.

Yakamoz Makina increases the momentum in the 
maritime industry. Finally, the company, which started to 
represent FPT engines in Turkey, combined the products of 
the Italian brand with its own experience.

In our interview with Abdullah Özdemir, Deputy General 
Manager of the company, and Ceyhan Kaya, Marine Unit 
Officer, we got to know Yakamoz Makina closely and got 
information about FPT engines.

FPT engines, renowned for their strong performance in the 
industry, are highly preferred especially in water sports. Of 
course, this popular choice has many advantages such as 
price, performance and service network. While Özdemir 
and Kaya explain why you should choose FPT engines, 
they also touch on choosing the right engine.

Could you tell us about Yakamoz Makina?

“As Yakamoz Makina, we have been in the sector for 15 
years. We are a company operating in all groups such 
as industrial, marine and construction equipment. In 
addition to being the main dealership of many brands, 
we have taken over the Turkey distributor of FPT Engines 
since January 2020. We have made great progress since 
then.”

Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özdemir Marin Birimi Sorumlusu Ceyhan Kaya
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Bu kadar hızla büyüyor olmanızı neye 
bağlıyorsunuz?

“Firmamız bünyesinde FPT birimi marin tarafında, diğer 
gruplara göre çok hızlı bir ilerleyiş gösterdi. Burada 
sektörün hareketliliğinin yanı sıra firma olarak da servis 
kökenli  olmamız ve sektörde uzman arkadaşlarla bu 
görevi yürütüyor olmamızın ciddi bir payı oldu. 2020 
yılının başında ilk kez Boat Show Fuarı’na katıldık. Burada 
aldığımız sonuçlar çok iyiydi ama maalesef pandemi 
süreci oldu. Bizim de şanssızlığımız o oldu açıkçası. 
Pandemi dönemiyle İtalyan markası bir süre ara vermek 
durumunda kaldı. Daha sonra her şey normale dönmeye 
başladı ve o tarihten itibaren de biz hızlı bir şekilde 
ilerliyoruz.”

FPT markasının bilinirliği Yakamoz Makina ile 
nasıl bir iş birliğine dönüştü?

“FPT firması dizel motor üretiminde dünyada ikinci sırada 
bulunan bir firma. Ürünlerimizin bilinirliği “çok sağlam 
bir makine” üzerine olduğundan bizim için marin işinde 
ilerlemek hem bir prestij hem de rahatlık kaynağı oldu. 
Çünkü gerçekten sahaya çıkan makinelerimizin hem 
ticari hem de plesiure kullanımı sorunsuz bir şekilde hâlâ 
devam ediyor ve bunun yanında bir de son bir buçuk 
sene içerisinde Yakamoz Makina’nın yedek parça ve servis 
desteği ile beraber hızlı bir şekilde büyümeye devam 
ediyoruz.”

Firmada Marin Biriminin sorumlusu olarak çalışan Ceyhan 

What do you attribute that you are growing so 
fast?

“The FPT unit within our company showed a very rapid 
progress on the marine side compared to other groups. 
Here, in addition to the dynamism of the sector, our 
service origin as a company and the fact that we are 
carrying out this task with experts in the sector had a 
significant share. At the beginning of 2020, we attended 
the Boat Show Fair for the first time. The results we got 
here were very good, but unfortunately, there was a 
pandemic process. It was our misfortune, frankly. During 
the pandemic period, the Italian brand had to take a 
break for a while. Then everything started to return to 
normal and since then we are progressing rapidly. “

How did the awareness of the FPT brand turn into 
a cooperation with Yakamoz Makina?

“FPT company is the second company in the world in 
diesel engine production. Since the awareness of our 
products is based on a “very solid machine”, it has been 
a source of prestige and comfort for us to progress in the 
marine business. Because, both commercial and plesiure 
use of our machines, which are actually on the field, still 
continues without any problems, and we continue to 
grow rapidly with the spare parts and service support of 
Yakamoz Makina in the last year and a half. “

Ceyhan Kaya, who is in charge of the Marine Unit in 
the company, manages all marine sales. Since Kaya is a 
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Kaya, tüm marin satışlarını yönetiyor. Kaya, üretim kökenli 
olduğu için özellikle tekne imalatçılarına, doğru yere doğru 
makine verme noktasında firmaya danışmanlık yapıyor. 
Bu noktada sorularımızı Kaya yanıtlıyor.

Motor yelpazenizden ve doğru motor seçiminden 
bahseder misiniz?

“115 beygirden, 1000 beygire kadar olan motorlarımız 
var. 6 metreden, 40 metreye kadar olan teknelere 
motorlarımız takılabiliyor ama; 6 metre, 8 metre, 10 
metre olan teknelerde teknenin yapısı çok önemli. Gövde 
altının V olması, yarı deplasman veya tam deplasman 
olması; ona göre motor seçimi ve tekneye uyumlu olması 
çok önemli.

Charter teknelerinde 1800-2000 devir makine verebiliyoruz 
ama en çok verdiğimiz makineler 8 metre, 10 metre ve 
12 metre üzerindeki tekneler. Bunların seçimlerini nasıl 
yapıyoruz? Teknenin yapısı bizim için çok önemli. Altının 
V olması, yarı deplasman olması gibi. Bunların bilgisini 
üreticilerden alıp, uygun motorları vermeye çalışıyoruz. Her 
tekneye motor satmak gibi bir amacımız yok. Amacımız; 
uygun tekneye, uygun motoru takmak. Motorla, teknenin 
birleşimi güzel olursa her zaman avantajlı olur.

230 ve 250 beygir olan makinelerimizi 8 metre ve 10 metre 
arası teknelerde kullanıyoruz. Bunları da teknenin yapısını, 
redüksiyon oranlarını ve şanzıman oranlarını belirleyip ona 
göre kullanıcılarımıza veya üreticilerimize makinelerimizi 
veriyoruz. Ticari kısımda ise ağır demir olarak istenilen 
makinelerde ise 380, 600, 825 beygir olan makinelerimiz 
var.”

Kaya, bu noktadan sözü Özdemir’e bırakıyor.

production-based company, he advises the boat builders 
to give the right machine to the right place. At this point, 
Kaya answers our questions.

Can you tell us about your engine range and the 
right choice of engine?

“We have engines ranging from 115 horsepower to 1000 
horsepower. Our motors can be mounted on boats from 
6 meters to 40 meters, but; The structure of the boat is 
very important in boats with 6 meters, 8 meters and 10 
meters. Bottom of the body is V, half displacement or full 
displacement; According to him, it is very important to 
choose the engine and to be compatible with the boat.
We can provide 1800-2000 rpm machines on charter 
boats, but the machines we mostly give are boats over 
8 meters, 10 meters and 12 meters. How do we make 
their choices? The structure of the boat is very important 
to us. It’s like gold being V, half displacement. We take 
the information of these from the manufacturers and 
try to give the appropriate engines. We do not have a 
goal to sell engines to every boat. Our aim; Installing 
the appropriate engine on the appropriate boat. If the 
combination of the engine and the boat is good, it will 
always be advantageous.

We use our 230 and 250 horsepower machines on boats 
between 8 meters and 10 meters. We determine the 
structure of the boat, reduction ratios and transmission 
ratios and give our machines to our users or manufacturers 
accordingly. In the commercial part, we have machines 
with 380, 600, 825 horsepower in machines that are 
desired as heavy iron. “

From this point, Kaya leaves the word to Özdemir.

What are the advantages of 
FPT motors? Why should it be 
preferred?

“The advantage of our customers 
choosing FPT; good ruby savings, 
very robust machine and very low 
failure rates. The failure rates of 
our machines used in water sports 
on commercial boats are very low 
compared to other machines and 
brands. These are the steps that 
put us forward. “

So, what can you say about 
FPT, considering the prices in 
the motor market?

 “One of the crucial points here 

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

www.sanatal.com’dan TU-050 kodu ile satın alabilirsiniz.

www.sanatal.com’dan TU-051 kodu ile satın alabilirsiniz



88 89

BAŞARI HİKAYESİ / SUCCESS STORY 

FPT motorlarının avantajları nelerdir? Neden 
tercih edilmeli?

“FPT’yi müşterilerimizin tercih etmesinin avantajı; yakut 
tasarrufunun iyi olması, çok sağlam bir makine olması ve 
arıza oranlarının çok düşük olması. Ticari teknelerde su 
sporlarında kullanılan makinelerimizin arıza oranlarının 
diğer makine ve markalara göre çok düşük olması. Bunlar 
bizi öne çıkartan adımlardan.”

Peki, motor piyasasındaki fiyatları göz önüne 
alarak FPT için ne söyleyebilirsiniz?

“Buradaki elzem noktalardan bir tanesi fiyatların da 
ekonomik olması. Bu ekonomikliği sağlayabilmek için 
motor satışında her tekneye ayrı bir proje olarak bakılıyor, 
hesaplama yapılıyor; kullanılacak redüksiyon oranı, kaç hız 
bekliyorsunuz, üzerine nasıl bir şanzıman istiyorsunuz gibi. 
Bakıldığında her projeyi bir Lego gibi yapıyoruz dolayısıyla 
müşteri için gereksiz olabilecek bazı ayrıntılar, maliyeti 
düşürebilecek bazı ufak tefek detayları onların tercihine 
bırakabiliyoruz. Örneğin; gaz kolu. Bunu kendiniz de 
tedarik edebilirsiniz.  Biz makinenin start-upını yaparken 
gaz kolunun uyumluluklarını da kontrol ediyoruz. Kişi, gaz 
kolunu kendi seçebilir, panelin tipini kendi seçebilir, ultra 
lüks bir panel koymak isteyebilir. Lego gibi kendisinin inşa 
edebileceği bir yapı olduğu için maliyeti ve bütçeyi kontrol 
edebilme şansı var. Bu da müşteriye ciddi bir avantaj 
sağlıyor.”

Müşteriler, kendi seçimlerini yapabilir mi?

“Standart olarak sunduğumuz bir listemiz var ve 
bunun üzerinden gidiyoruz ama müşterinin durumuna 
göre istemedikleri varsa alternatiflerini önerebiliriz ya 
da başka parça istendiği zaman kendi segmentimiz 
içerisinde alternatif paneller önererek 
ilerleyebiliyoruz. Burada müşteriye 
ciddi bir fiyat avantajı da sağlamış 
oluyoruz.”

Genel bir değerlendirme 
yaparsanız, neler 
söyleyebilirsiniz? 

“Pazardaki konumlandırmamıza 
baktığımız zaman oldukça iyi bir 
konumdayız; fiyat olarak da teslimat 
olarak da. Umuyoruz ki önümüzdeki 
dönemde daha hızlı bir şekilde pazar 
payımızı daha fazla artırarak, birçok 
üreticiyle çalışmanın da rüzgârıyla 
önümüzdeki dönem çok daha iyi bir 
noktaya geleceğiz.”

is that the prices are also economical. In order to ensure 
this economy, each boat is considered as a separate 
project in engine sales, and calculations are made; Such 
as the reduction ratio to be used, how many speeds do 
you expect, what kind of gearbox you want on it. When 
we look at it, we make every project like a Lego, so we 
can leave some details that may be unnecessary for the 
customer and some small details that may reduce the 
cost to their preference. For example; Gas handle. You can 
also supply this yourself. While we start-up the machine, 
we also check the compatibility of the throttle handle. 
The person can choose the throttle, choose the type of 
the panel, and want to put an ultra-luxurious panel. Since 
it is a structure that can be built by itself like Lego, it has a 
chance to control the cost and the budget. This provides 
a serious advantage to the customer. “

Can customers make their own choices?

“We have a list that we offer as a standard and we go 
over it, but according to the customer’s situation, we 
can suggest alternatives if they do not want it, or we 
can proceed by suggesting alternative panels within our 
segment when other parts are requested. Here, we also 
provide a serious price advantage to the customer. “

If you make a general assessment, what can you 
say?

“When we look at our positioning in the market, we are 
in a very good position; in terms of price or delivery. We 
hope that in the upcoming period, we will increase our 
market share more rapidly, and with the wind of working 
with many manufacturers, we will come to a much better 
point in the coming period.”

ÜRÜN / MARIN PRODUCT

TEKNENİZDE LEZZETLİ 
SOFRALAR KURUN

AKILLI CİHAZLARINIZI 
DENİZDE GÜVENDE 

TUTMANIN YOLU Set Delicious Dinner Tables 
on Your Boat The Way to Keep Your Smart 

Devices Safe in the Sea 

Wallas 87D deniz basınçlı hava fırını ve sobası, güvenli dizel 
basınçlı hava teknolojisini kullanarak gerçek cebri havayla 
pişirme sağlayan ve deniz şartlarına uygun bir fırın. 

Ürünün bir başka özelliğini de vurgulamak gerekiyor; fırın 
için herhangi bir gaz şişesi deposuna ihtiyaç yok çünkü 
fırının içinde açık alev yok. Bu özellik sayesinde ürün hem 
güvenli hem de açık alevden oluşan zararlı nemi tamamen 
ortadan kaldırıyor.

The Wallas 87D marine compressed air oven and stove 
is an oven suitable for marine conditions that provides 
real forced air cooking using safe diesel compressed air 
technology.

Another feature of the product should be highlighted; 
There is no need for any gas bottle storage for the oven 
because there is no open flame inside the oven. Thanks to 
this feature, the product completely eliminates both safe 
and harmful moisture from open flame.

Keyifli dakikaları ölümsüzleştirebileceğiniz birçok fotoğraf 
çekerken işinize yarayacak Aquapod şamandıra su altı 
monopod suda uygun kullanımı ve hafifliği ile oldukça 
yararlı.

Suda batmama özelliğine sahip bu ürün sayesinde deniz 
içerisinde rahatlıkla fotoğraf veya görüntü çekebilir ve 
akıllı cihazlarınızı kaybetme korkusunu tamamen rafa 
kaldırabilirsiniz. Ürün kapalı bir haldeyken 36 santim, açık 
bir haldeyken ise 62 santim. 

The will be useful when taking many photos where you 
can immortalize the pleasant moments, Aquapod float, 
whichis very useful with its convenient use and lightness 
in the underwater monopod water.

Thanks to this product, which has the feature of immersion 
in water, you can easily take photos or images in the sea 
and completely remove the fear of losing your smart 
devices. The product is 36 centimeters in the closed state 
and 62 centimeters in the unopened state. 
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Teknelerin kekamoz sorununa karşı çözüm getiren 
Waveblade, ürettiği Powershark isimli cihaz ile pratik 
bir kullanım sunuyor.

Cihaz, titreşimli dalga özelliği ile tekne altına yapışan 
canlıları, tekneden ayırıyor. Su altında da kullanılabilen 
cihaz sayesinde 6 metre derinliğe kadar inebilir ve 
temizleme işini kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Aralıksız 
üç saat çalışma kapasitesine sahip cihaz, istenmeyen 
lekelerin çıkarılması için de kullanılabilir.

Waveblade, which provides a solution to the problem 
of shipworm in boats, offers a practical use with the 
device called Powershark it produces.

The device, with its vibrating wave feature, separates 
the living things that stick to the bottom of the boat 
from the boat. Thanks to the device, which can also 
be used underwater, you can go down to a depth of 6 
meters and do the cleaning yourself. The device, which 
has a continuous operation capacity of three hours, 
can also be used to remove unwanted stains.

ÜRÜN / MARIN PRODUCT

TEKNENİZİ DENİZ DOSTU 
VE KİMYASAL İÇERMEYEN 
ÜRÜNLERLE TEMİZLEYİN 

PRATİK ÇÖZÜMLERLE 
KEKAMOZ PROBLEMİYLE 

BAŞA ÇIKIN
Clean Your Boat With 
Marine-Friendly and 

Chemical-Free Products

Deal with the Problem of 
Shipworm with Practical 

Solutions

Sleek çok kullanışlı bir tekne temizlik ürünü. Bu ürünü; 
tekne deterjanı, tik temizleyici, kumaş temizleyici ve leke 
önleyici olarak kullanabilirsiniz. Ürünün içerisinde herhangi 
bir kimyasal madde bulunmuyor. İçerisinde kokusuz 
beyaz sirke ve anti bakteriyel malzemeler bulunuyor 
ve kullanıldığında meyve aromalı kokusu tüm tekneye 
yayılıyor. Ayrıca hayvanlar üzerinde deney yapılmadan 
üretilen temizlik ürünü deniz ve okyanuslara zarar 
vermeyen yapısıyla tam bir doğa dostu!

Sleek is a very useful boat cleaning product. This product; 
you can use it as boat detergent, teak cleaner, fabric 
cleaner and anti-stain. There is no chemical substance 
in the product. It contains odorless white vinegar and 
anti-bacterial materials, and when used, the fruit-
flavored scent spreads throughout the boat. In addition, 
the cleaning product, which is produced without any 
experiments on animals, is a complete nature-friendly 
with its structure that does not harm the sea and oceans!

Konakcık Mah. Atatürk Blv. Pamir İş Merkezi G No:114 G İçkapı No:4 BODRUM/MUĞLA
0532 354 22 12 - 0252 363 07 53 

www.usturmacakilifi.com  info@usturmacakilifi.com
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YELKENCİLER BURAYA!
Arma ve Donanım Bakımı Hakkında Altın Bilgiler

Sailors Here! 
Golden Information on Rigging and Hardware Maintenance

Yelkenler güzel olduğu kadar detaylı da. Keyifli 
ve güvenli bir yelken seyri için arma ve donanım 
bakımlarını iyi bilmeniz ve düzenli olarak kontrol 
etmeniz gerekiyor.

Yelkenlerde arma ve donanım hakkında sorularınız varsa 
Silver Marine firmasından Alper Yannier, sizin için bütün dikkat 
edilmesi gereken noktalara ışık tuttu.

Yelkenli teknelerde arma dayanıklılığı büyük önem taşır. 
Özellikle arma donanımınızda (direk, teller ve terminaller) 
meydana gelebilecek herhangi bir kırılma, kopma veya arıza, 
direğin düşmesine neden olarak bir kazaya sebebiyet verebilir. 
Armada kullanılan krom telleri tellerinin ömrü, yelken yapılan 
yerin ortam ve hava şartlarına ve seyir süresine bağlı olarak 
değişir. 

Çarmık ayağı, ekipman yorgunluğu ve tellerin esneklik 
katsayısının yıllar itibariyle azalması nedeniyle her türlü 
gerilime maruz kalır bu da rüzgârlı durumlarda donanım için 
tehdit oluşturur. Tüm dünyada arma tel ve terminallerinin 
değişimi için tanınan zaman periyodu, 10-12 yıl arasında 
değişir. Hâlihazırda bazı sigorta şirketleri yükümlülük olarak 10 
yıllık süreyi şart koşar. 

Peki Bir Tekenin Arma Ayarı Ne Zaman Yapılmalıdır?

Eğer teknenizi sıfır aldıysanız, imalatçı veya tedarikçi firma 
arma ayarını yapıp, size tekneyi öyle teslim eder.  Arma 
tellerinizi lastik halatlar gibi düşünün. Yelken seyri esnasında 
oluşan yükler neticesinde esneyip, kendilerini geri toplarlar. 
Zaman içerisinde bu esneme özelliği azalır. Bu sebepten arma 
bir yaşındayken tekrardan ayarlanmalıdır.  Daha sonrasında 
ise 3 yıllık periyotlar içinde arma ayarının yapılması gerekir. 

Arma Ayarının Bozuk Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Her teknenin, imalatçı tarafından yayınlanan bir polar 
diyagramı vardır. Bu diyagram teknenin hangi rüzgârda kaç 
derece açıya, hangi hızla yelken yapabileceğini belirtir. Seyir 
esnasında teknenin belirtilen açı ve hızlara ulaşıp ulaşmadığı 
kontrol edilmelidir. Her arma türü, farklı arma ayarı gerektirir. 

Sails are as detailed as they are beautiful. For a 
pleasant and safe sailing cruise, you need to know 
rigging and equipment maintenance and check 
regularly.

If you have questions about rigging and equipment in sails, 
Alper Yannier from Silver Marine company has shed light on 
all the points that need to be considered for you.

Rigging strength is of great importance in sailboats. Especially 
any break, rupture or failure that may occur in your rigging 
equipment (pole, wires and terminals) may cause the pole 
to fall and cause an accident. The life of the chrome wires 
used in the armada varies depending on the environment and 
weather conditions of the place where the sail is made and 
the duration of the cruise.

The arbor foot is exposed to all kinds of stress due to 
equipment fatigue and the decline of the elastic coefficient of 
the wires over the years, which poses a threat to the hardware 
in windy situations. The time period for the replacement of 
rigging wires and terminals around the world varies between 
10-12 years. Currently, some insurance companies require 10 
years as a liability.

So When Should the Rigging of a Boat Be Adjusted?

If you bought your boat as zero, the manufacturer or supplier 
will adjust the rigging and deliver the boat to you. Think of 
your rigging wires like rubber ropes. As a result of the loads 
generated during sailing, they stretch and pull themselves 
back. Over time, this stretching feature decreases. For this 
reason, the rig should be adjusted again when it is one year 
old. Afterwards, the rigging should be adjusted within 3-year 
periods.

How Do You Know If The Rigging is Out Of Order?

Each boat has a polar diagram published by the manufacturer. 
This diagram indicates how many degrees at which wind the 
boat can sail and at what speed. During the cruise, it should 
be checked whether the boat has reached the specified 
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Günümüzde kesirli arma, kesirsiz arma, ekli arma, eksiz 
arma, sarma direk, klasik direk ve farklı derecede gurcata 
açıları bulunan  donanımlar mevcuttur. Her tür arma faklı 
ayarlara sahiptir. Donanım ayarlanırken armanın tipine dikkat 
edilmelidir.

Arma Ne Zaman Değiştirilir?

Direk, tel ve terminal üreticiler, ürünlerin güvenli kullanım 
ömrünü 10 yıl olarak belirler.Teknenin kullanıldığı hava şartları 
veya ne kadar zorlandığı bu süreyi değiştirmez. Birçok tekne 
sahibi sert havada yelken yapmadığı için bu konuyu göz ardı 
eder fakat deniz koşullarında havanın ne zaman  değişeceği 
belirsizdir. Armanıza yüzde yüz güvenmeli ve aklınızda soru 
işareti olmamalıdır. 

Çelik teller zaman içerisinde esneme özelliğini kaybeder. 
Esnemeyen teller kopmaya daha yatkındır.  Aynı zamanda 
direğe ve güverteye gereğinden fazla yük bindirmesine sebep 
olur. Güvertede çarmıh ayaklarının etrafında gördüğünüz 
çatlakların sebebi genellikle bu yüzdendir.

Bunları Kontrol Edin, Güvenliğinizi Sağlama Alın

Marinadan ayrılmadan önce mutlaka tüm güverteyi dolaşın. 
Güvertede ve direk üzerinde kontrol edilmesi gereken birçok 
kritik nokta mevcuttur; vardevela telleriniz yeterince gergin 
mi ve pimlerdeki kopilyalar yerinde mi? Çarmıh liftlerinin 
kopilyaları yerinde duruyor mu? Bu tarz ürünler paslanmaya 
daha çok yatkın olduğundan düşme olasılıkları yüksektir.  

angle and speed. Each type of rigging requires different 
rigging settings. Today, there are equipment with fractional 
rigging, non-fractional rigging, attached rigging, seamless 
rigging, winding pillar, classic pillar and different degrees of 
divergence. Each type of rigging has different settings. While 
adjusting the hardware, attention should be paid to the type 
of coat of arms.

When to Replace the Rig?

Pole, wire and terminal manufacturers determine the safe life 
of the products as 10 years. The weather conditions or how 
hard the boat is used does not change this period. Many 
boat owners ignore this issue as they do not sail in rough 
weather but it is unclear when the weather will change in sea 
conditions. You should trust your coat of arms one hundred 
percent and have no question marks in your mind.

Steel wires lose their flexibility over time. Stiff wires are more 
prone to breaking. At the same time, it causes excessive load 
on the mast and the deck. This is why cracks that you see on 
the deck around the feet of the cross are usually the reason.

Check These, Ensure Your Safety 

Be sure to tour the entire deck before leaving the marina. 
There are many critical points that need to be checked on the 
deck and on the mast; Are your handrail wires tight enough 
and the pins on the pins in place? Are the pins of the crucifixes 
in place? As such products are more prone to rusting, they are 
more likely to fall off. 

It is also useful to check the crucifixion feet under the deck. 
The water tightness of the crucifixes should be checked every 
3-4 months. Since the anchor and anchor chain work very 
close to the bow pin, the deck connection pin and cotter pin 
of the furler (winding system) should be checked.

You can check whether there is any strain by opening and 
closing your winding system by hand without using a crane. 
This will give you an idea of whether the system is faulty.

If your mainsail is winding for the mast, you can control the 
system by opening and closing the mainsail with arm force. 
These systems are designed to be opened and closed by arm 
force. If there is a need to use a crane in windless weather, it 
means that the system is malfunctioning.

If You Have The Classic System Sail ... 

If you have a classical system sail, you can see if the top of the 
mast reel is working properly by moving the mainsail halyard 
up and down.

It should be checked whether the rivets on the boom and 

Ebetteki çarmıh ayaklarını güverte altından da kontrol etmek 
de fayda var. 3-4 ay ara ile çarmıh ayaklarının su sızdırmazlığı 
kontrol edilmelidir. Çapa ve çapa zinciri baş istralya pimine 
çok yakın çalıştığından, furlerın  (sarma sistemi) güverte 
bağlantı pimi ve kopilyası kontrol edilmelidir. 

Sarma sisteminizi, vinç kullanmadan elinizle ile açıp kapatarak 
zorlanma olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu size 
sistemde arıza olup olmadığının fikrini verecektir.

Eğer ana yelkeniniz direk için sarma ise, ana yelkeni de kol 
kuvveti ile açıp kapatarak sistemi kontrol edebilirisiniz. Bu 
sistemler kol kuvveti ile açılıp kapanacak şekilde tasarlanmıştır. 
Rüzgârsız havada vinç kullanma gereksinimi doğar ise 
sistemde arıza olduğu anlama gelir. 
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Eğer Klasik Sistem Yelkenine Sahipseniz…

Eğer klasik sistem yelkeniniz var ise, ana yelken mandarını 
aşağı yukarı hareket ettirerek direk tepesi makarasının düzgün 
çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz.

Bumba ve pupa palangası bağlantı mapalarının üzerindeki 
perçinlerin gevşek olup olmadığı kontrol edilmelidir. Direk 
dibi ve bumba üzerindeki makaralarının çalışıp çalışmadığına 
bakılmalıdır. Bu makaraların kilitleri zaman ile formlarını 
kaybederler. Makara kilitleri kontrol edilmelidir.

Çarmıh tellerin boşlayıp boşlamadığından emin olunmalıdır. 
Direğin arka kesitinden, direk tepesine bakılarak direğin 
sancak veya iskele tarafa eğilmediğine bakılmalıdır. Direk 
dibine bağlanan halatlar  (balon mandarı, gönder üst baskı, 
yedek genoa mandarı gibi); gurcata ya, radara ve/veya direk 
üzerindeki ekipmana çarpması sebebi ile hasar görebilir.  

stern collar connection lugs are loose. It should be checked 
whether the pulleys on the bottom of the pole and the boom 
are working. The locks of these reels lose their form over time. 
Roller locks should be checked.

It must be ensured that the cross wires are empty or not. From 
the rear section of the pole, it should be observed that the 
pole is not bent to the starboard or port side by looking at the 
top of the pole. Ropes tied to the bottom of the pole (such 
as balloon halyard, send overprinting, spare genoa halyard); 
It may be damaged by hitting the expatriate, radar and / or 
equipment on the pole. 

mavidetatil.com  -   info@mavidetatil.com  -  Tel: 0 533 373 72 77 
Akarca Mahallesi 831 Sokak No:3/1 Fethiye/Muğla 
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ÖZEL RÖPORTAJ - INTERVIEW

BLUESPACE USTURMAÇA KILIFLARI 
HEM KORUYOR HEM SÜSLÜYOR

Bluespace’s Fenders Covers and Decorate Both 

Usturmaça kılıfından, havlu üretimine kadar geniş 
bir ürün yelpazesi sunan Bluespace, tüm ürünleri 
kendi imal ediyor.
 
Denizcilik sektörü çok geniş ve büyük bir sektör. Kaliteli işçilik 
ve kaliteli malzeme bulmak için dikkatli olmak gerekiyor. 
Bluespace, sektördeki 10.yılında usturmaça kılıflarıyla uzun 
ömürlü ve emsalsiz bir hizmet sunuyor.

Firmanın sahibi Erkan Uzun ile yaptığımız röportajda 
Bluespace usturmaça kılıflarını yakından inceledik. Uzun, 
kılıfların özelliğinden ve yine kendi imalatı olan diğer 
ürünlerinden bahsetti. Firma, yat personel kıyafetlerinden 
başlayarak, minder gibi farklı kategorilerde üretim yapıyor.

Merhaba. Bluespace’i tanıyabilir miyiz?

“Merhaba. Bluespace ailesine hoş geldiniz. Bluespace 

Bluespace, which offers a wide range of products from 
fender covers to towel production, manufactures all 
products itself.

The maritime sector is a very large and large sector. One must 
be careful to find quality workmanship and quality materials. 
In its 10th year in the industry, Bluespace offers a long-lasting 
and unmatched service with fender covers.

In our interview with the owner of the company, Erkan Uzun, 
we closely examined the Bluespace fender covers. Uzun 
talked about the features of the covers and other products 
of his own manufacture. The company produces in different 
categories such as mattresses, starting with yacht personnel 
clothing.

Hello there. Can we get to know Bluespace?
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usturmaça kılıfçılığı 10. yılını kutluyor. Bluespace usturmaça 
kılıfı 32 tane bayi ağıyla Türkiye’de hizmet vermektedir. 
Bluespace kılıfları aynı zamanda Avrupa’da Asya’da da ilgi 
görmektedir.”

Usturmaça kılıflarınızdan bahseder misiniz? 
Özellikleri nelerdir?

“Usturmaça kılıflarımız, triko örgü olup, akrilik malzeme 
ile örülüyor. Usturmaça kılıfımızın en büyük özelliği şudur; 
teknelerdeki sürtünmelerden dolayı, tekne üzerinde kalacak 
izleri tamamen yok eder. Jelkot boyaya zarar vermez.

Piyasada bulunan sentetik tipli usturmaça kılıfları tuz ve 
güneşten dolayı sertleşme yapıyor ve teknenizin gövdesini 
çiziyor. Usturmaça kılıfımızın en büyük özelliklerinden bir 
tanesi; usturmaçayı korumasıdır. Normalde bir usturmaçayı 
üç veya dört gün kullanırsınız fakat kılıfla birlikte bunu sekiz 
veya on yıl rahatlıkla kullanabilirsiniz.”

Renk ve desen seçenekleri neler?

“Usturmaça kılıflarımızın artı bir özelliği; üzerine nakış 
işlemesi yapıp, teknenize ayrı bir görsellik vermekteyiz. 
Bütün renklerimiz mevcuttur. İplik olarak bize gelir. Kendi 
fabrikamızda üretim yapılmaktadır. Emsali Türkiye’de yoktur.”

Usturmaça kılıfı dışında neleri imal ediyorsunuz?

“Aynı zamanda Bluespace markası olarak yat personeli 
giyimine de girdik. Kendi markamız olan tişörtlerimiz, 
şortlarımız, havlu modellerimiz dünya personelinin tedariki 
olabilecek her şeyi artık imal ediyoruz. Hepsini Blucespace 
markası adında kullanıcılara sunmaktayız.

Aynı zamanda Danfender’de usturmaça bayiliğimiz de vardır. 
Talebe göre müşterilerimize usturmaçalardan da verebiliyoruz. 
Havlu stantlarımız vardır. Havluların üzerine istediğiniz ana 
nakışı, tekne isimlerinize göre bu tür logolarınızı işleyebiliyoruz. 
Kendi imalatımız olan çantalarımız artı minderlerimizi bütün 
görsellikleriyle müşterilerimize sunuyoruz.”

“Hello there. Welcome to the Bluespace family. Bluespace 
celebrates its 10th anniversary of fender case making. 
Bluespace fender case serves in Turkey with a network of 32 
dealers. Bluespace covers are also gaining attention in Europe 
and Asia. “

Can you tell us about your fender covers? What are 
its features?

“Our fender covers are tricot knit and knitted with acrylic 
material. The most important feature of our fender cover is 
that; Due to the friction on the boats, it completely removes 
the traces left on the boat. Does not harm gelcoat paint.

Synthetic type fender covers available in the market harden 
due to salt and sun and scratch the hull of your boat. One 
of the biggest features of our fender cover; is to protect the 
fender. Normally you use a fender for three or four days, but 
with the holster you can easily use it for eight or ten years.”

What are the color and pattern options?

“A plus feature of our fender covers; We embroider on it and 
give your boat a distinct visual. All colors are available. It 
comes to us as a thread. Production is carried out in our own 
factory. There is no precedent in Turkey. “

What do you manufacture other than the fender?

“At the same time, we entered the yacht crew clothing as 
the Bluespace brand. Our own brand T-shirts, shorts, towel 
models, we now manufacture everything that can be the 
supply of the world staff. We offer all of them to users under 
the name of Blucespace brand.

We also have a fender dealership in Danfender. We can also 
provide fenders to our customers on demand. We have towel 
stands. We can embroider the main embroidery you want 
on the towels and your logos according to your boat names. 
We present our own production bags plus cushions to our 
customers with all their visuals. “



Hemy Marin, denizcilik sektörüne ayna tutan geniş bir ürün 
yelpazesiyle tekne sahipleri için hizmet veriyor. Binlerce ürünü 
tek bir mağazada birleştiren Hemy Marin’de; aydınlatma, boya 
bakım, elektrik, elektronik ve outdoor spor kategorileri var. 

HerkesinHerkesin aradığını bulması adına mağaza her çeşit marka ve her 
bütçeye hitap eden birçok seçenek yer alıyor. Tekneniz için 
herhangi bir malzeme eksiğinde mağaza mağaza dolaşmak yerine 
Hemy Marin’in web sitesine girebilir ve ürünlerin görsel ve 
bilgilerini kahvenizi yudumlarken inceleyebilirsiniz.  Bununla 
beraber, Hemy Marin’in sunduğu kargo hizmetiyle seçtiğiniz 
ürünleri taşımak yerine adresinize gelmesini sağlayabilir ve 
konforlu alışverişin tadını çıkonforlu alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.

Hemy Marin provides service for boat owners with a wide range of 
products that mirror the maritime industry. At Hemy Marin, which 
combines thousands of products in a single store; There are lighting, 

paint care, electricity, electronics and outdoor sports categories.

InIn order for everyone to find what they are looking for, the store has 
many options that appeal to all kinds of brands and every budget. If 
your boat is lacking any material, you can go to Hemy Marin's website 
instead of going around the store and review the visuals and 
information of the products while sipping your coffee. However, with 
the cargo service offered by Hemy Marin, you can have the products 
you choose to arrive at your address instead of carrying them and enjoy 

comfortable shopping.comfortable shopping.

E-ticaret sitemiz üzerinden tüm tekne, yat ve karavan 
ekipmanlarını satın alabilirsiniz.

www.hemymarin.com
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GALEO YATÇILIK GÜZEL BİR TEKNE TATİLİ İÇİN 
HARİKA FIRSATLAR SUNUYOR

Galeo Yachting Offers Great Opportunities
 for a Nice Boat Vacation

Galeo Yatçılık tüm dünyaya uzanan rotaları 
ve konforlu tekneleriyle mavi yolculuk 
için ideal bir konsept sunuyor.

Pandemi döneminin devam ettiği şu süreçte, tatil 
planlarınız yarıda kalmasın! Galeo Yatçılık, mavi yolculuk 
için izole ve hijyen kurallarına sıkıca bağlı kalınan konforlu 
bir tatil vadediyor. Firma, tüm dünyayı dolaşabileceğiniz 
birbirinden farklı birçok lüks tekneyi ayağınıza getiriyor. 

Galeo Yatçılık’ın sahibi Güneş Aysun ile yaptığımız 
röportajda mavi yolculuğun tüm detaylarını öğrendik. 
Hatta Aysun’un kurucu üyeliği yaptığı TYBA derneğinden 
ve sektöre olan katkılarından bahsettik. İşte, keyifli 
röportajdan başlıklar…

Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz?

“Merhaba. Bodrum’dan selamlar. Güneş Aysun ben. 

Galeo Yachting offers an ideal concept 
for a blue voyage with its routes and 
comfortable boats all over the world.

In the current period of pandemic, your vacation plans 
should not be interrupted! Galeo Yachting promises 
a comfortable holiday for the blue voyage, which is 
isolated and strictly adhered to hygiene rules. The 
company brings you many different luxury boats that 
you can travel around the world.

In the interview with Güneş Aysun, owner of Galeo 
Yachting, we learned all the details of the blue cruise. We 
even talked about the TYBA association, of which Aysun 
is a founding member, and his contributions to the 
sector. Here are the titles from the pleasant interview…

Hello. Can we know you?

“Hello there. Greetings from Bodrum. I am Güneş 
Aysun. I own Galeo Yachting. My firm is a yachting firm 
and agency. We do yacht charter, second hand sales 
and related services and we are also a travel agency. 
My company is a company for more than 20 years. 
We established it in 2000. With our offices in Bodrum 
and Göcek, we rent yachts together with our solution 
partners in Turkey and abroad. In Greece, Croatia, Italy 
and France, but of course our main country is Turkey. “

Can you tell us about your boat types and service 
network?

“There are different types of boats in my company for 
which we are the main agency. In other words, the 
area we are specializing in is yachts, gulets, motor 
yachts between 25-50 meters. Galeo Yachting is also 
the first Turkish member of TYBA (Turkish Yachting & 
Brokers Association), which is the World Yacht Brokers 
Association, so we can serve our guests who want boats 
from us all over the world, such as the Mediterranean 
and Caribbean, with our TYBA network. For this purpose, 
of course, we visit many fairs abroad. Except the fairs 
in Turkey; We have been visiting these fairs in Greece, 
Spain, the Caribbean, Monaco, or rather, we were going, 
of course, for the last 2 years, unfortunately, such an 

Güneş Aysun
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Galeo Yatçılık’ın sahibiyim. Firmam bir yatçılık firması ve 
acentesi. Yat kiralama, ikinci el satış ve ilgili hizmetleri 
yapıyoruz ve aynı zamanda bir seyahat acentesiyiz. 
Firmam 20 yılı aşkın bir firma. 2000 yılında kurduk. 
Bodrum ve Göcek’teki ofislerimizle Türkiye’de ve Türkiye 
dışında da çözüm ortaklarımızla beraber yat kiralama 
yapıyoruz, Akdeniz’de özellikle; Yunanistan, Hırvatistan, 
İtalya ve Fransa’da ama tabii ki bizim ana ülkemiz 
Türkiye.”

Tekne çeşitlerinizden ve hizmet ağınızdan 
bahseder misiniz?

“Firmamda bizim ana acentesi olduğumuz değişik türde 
tekneler var. Yani bizim özel olarak uzman olduğumuz 
alan 25-50 metre arası mürettebatlı yatlar, guletler, 
motor yatlar. Galeo Yachting aynı zamanda Dünya Yat 
Brokerları birliği olan TYBA’nın (Turkish Yachting&Brokers 
Association) ilk Türk üyesi dolayısıyla TYBA ağımızla 
birlikte bizden tekne isteyen misafirlerimize Türkiye 
haricinde Akdeniz, Karayip’ler gibi dünyanın her yerinde 
hizmet verebiliriz. Bu amaçla tabii ki biz pek çok yurt 
dışında fuar ziyaret ediyoruz. Türkiye’deki fuarlar 
haricinde; Yunanistan’da, İspanya’da, Karayipler’de, 
Monaco’da bu fuarları geziyoruz daha doğrusu 
gidiyor idik tabii son 2 senedir bu şekilde herhangi bir 
organizasyon maalesef dünyada yapılamıyor, pandemi 
sebebiyle.”

Pandemi süreci nasıl geçiyor? Charter turları 
için ne gibi hijyen önlemleri alınıyor? 

“Pandemi tabii bizi etkiledi, her sektör gibi ama şimdi 

organization cannot be held in the world, due to the 
pandemic.

How is the pandemic process going? What 
hygiene measures are taken for charter tours?

“Of course the pandemic affected us, like every sector, 
but looking now, all or most of the yachts now have 
a safe tourism certificate. Yachts are inspected. It is 
disinfected before tours. If the crew is requested, the 
crew is present with a mask. Yacht is already an isolated 
concept. Our crews, like a family, are constantly under 
control so we have not had any problems so far. This 
season has also started. Hopefully, we hope it goes well. 
Also, as you know, certain priorities have been given to 
the tourism sector in vaccination. Therefore, many of 
our friends working in this sector are currently in the 
vaccination process. So this is a plus for us. “

Could you tell us about TYBA, your establishment 
purpose and activities?

“We have been doing this for 20 years in Turkey. We 
have been in the center of Bodrum for 4 years, we call it 
TYBA for short, we have all yacht agencies, brokers and 
investors union association. 80 important companies of 
Turkey are members of this association. In the yachting 
area; An association brought together by companies 
whose business is yachting, yacht tourism, yacht sales 
or yacht service, to raise the standards in our sector, to 
bring ourselves to better positions. We are also founding 
members of this association. Currently, I was de facto 
elected as the chairman of the last general assembly. 
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bakıldığında tüm yatlarda ya da pek çoğunda artık 
güvenli turizm sertifikası var. Yatlar denetleniyor. 
Turlardan önce dezenfekte ediliyor. Mürettebat 
istenmişse, mürettebat maske ile bulunuyor. Yat 
zaten izole bir kavram. Bir aile gibi mürettebatlarımız, 
devamlı kontrol edildiği için şimdiye kadar bir problem 
yaşamadık. Bu sezon da başladı. İnşallah, iyi şekilde 
gideceğini umuyoruz. Ayrıca bildiğiniz gibi turizm 
sektörüne aşılamada belirli öncelikler verildi. Dolayısıyla 
bu sektörde çalışan pek çok arkadaşımız şu an aşılama 
sürecinde. Yani, bu da bizim açımızdan artı.” 

TYBA’dan bahseder misiniz, kuruluş amacınızdan 
ve faaliyetlerinizden?

“Türkiye’de 20 yıldır bu işi yapıyoruz. 4 yıldır da 
Bodrum merkezde, biz kısaca TYBA diyoruz, tüm yat 
acenteleri, brokerları ve yatırımcılar birliği derneğimiz 
var. Bu derneğimize, 80 tane Türkiye’nin önemli firması 
üye. Yatçılık alanında; işi yatçılık olan, yat turizmi, 
yat satışı veya yat servisi olan firmaların birlikte 
getirdiği, kendi sektörümüzde standartları yükseltmek 
amacıyla, kendimizi daha iyi yerlere getirmek amacıyla 
kurduğumuz bir dernek. Biz de aynı zamanda bu 
derneğin kurucu üyesiyiz. Şu anda ben fiilen son yapılan 
genel kurulda başkan olarak seçildim. Başkanlığını 
yürütüyorum. Arkadaşlar öyle takdir ettiler. Bizim 
de dernek olarak sektörümüzün sorunlarına çözüm 
bulmak, kendi kalitemizi arttırmak, daha iyi hizmet 
sağlamak aynı zamanda Türkiye Yatçılığı’nın yurt 
dışında tanıtımını yapmak gibi değişik amaçlarımız var. 
Bu amaçlar üzerinde çalışıyoruz.”

Düzenlendiğiniz etkinliklere de değinelim. Bu 
etkinliklerin amacı neydi?

“Pandemiden önce iki defa Türkiye’de bir Yacht Show 
düzenledik Bodrum, Yalıkavak Marina’da. Buradaki 
amaç; Türkiye’de çalışan ticari yatlarımızı, sektörümüzde 
bulunan guletleri, motor yatları yurt dışında bu işi 
yapan profesyonellere tanıtmak. Yurt dışından pek çok 
acente, broker ve basın mensubu ağırladık ve oldukça 
başarılı organizasyonlar oldu bunlar sezon başında. 
Ama maalesef, gerek geçen sene, gerek bu sene bunu 
pandemi sebebiyle gerçekleştiremedik. Biz normalde 
Mayıs başında yapıyoruz. Şimdi hem başka projeler 
üzerinde çalışıyoruz hem de önümüzdeki senenin ufak 
ufak sezon içinde hazırlıklarına başlayacağız.”

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

“Tabii ki bu pandeminin ve seyahat kısıtlamalarının 
yakın gelecekte bitmesi umudunu taşıyoruz. Şimdilik 
belirtmek istediklerim bu kadar. Tüm herkese iyi sezonlar 
diliyorum.”

I am presiding over. Friends appreciated it that way. As 
an association, we have various aims such as finding 
solutions to the problems of our sector, increasing our 
own quality, providing better service, and promoting 
Turkish Yachting abroad. We are working on these 
goals.“

Let’s talk about the events you organize. What 
was the purpose of these events?

“We organized a Yacht Show in Turkey twice before the 
pandemic in Bodrum, Yalıkavak Marina. Purpose of this; 
To introduce our commercial yachts working in Turkey, 
gulets in our sector, motor yachts to professionals doing 
this business abroad. We hosted many agencies, brokers 
and press members from abroad and these were very 
successful organizations at the beginning of the season. 
But unfortunately, we could not achieve this both last 
year and this year due to the pandemic. We normally 
do it at the beginning of May. Now, we are working on 
other projects and we will start preparations in the small 
season of next year. “

Is there anything you want to add?

“Of course we hope that this pandemic and travel 
restrictions will end in the near future. That’s all I want 
to say for now. I wish everyone a good season. “

YATINIZDAKİ YENİ YARDIMCINIZ
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MAVİ YOLCULUK KOYLAR: GÖCEK-FETHİYE-MARMARİS

İŞTE MAVİ YOLCULUK İÇİN EN GÜZEL KOY VE ADALAR
Here are the Most Beautiful Bays and Islands for Blue Voyage

Mavi yolculuk denilince ülkemiz sonu gelmeyen bir doğa harikası 
sunuyor. Sizler için hazırladığımız bu listeyi çok seveceksiniz. 

Yaz tatili için rota oluşturmaya başladığınızı tahmin eder gibiyiz. 
Gezilecek, görülecek birçok yer var ve karar veremiyorsanız bu listeye 
bakmanızda fayda var.

Sizler için Fethiye, Göcek ve Marmaris’in en güzel koy ve adalarını 
derledik. Türkiye, her açıdan içinde harika güzellikler barındıran bir 
cennet. Oluşturduğumuz bu rotaların her biri harika bir deniz deneyimi 
ve çeşitli aktiviteler sunuyor.

Eğer hem tekne tatilinin vermiş olduğu bir dinginlik hem de dalış, 
yüzme, balıkçılık ve tarih ilginizi çekiyorsa bu lokasyonlar tam size 
göre!

Pandemiden dolayı artan izole tatil anlayışı, Türkiye’nin farklı koy 
ve adalarını turistlere açtı aslında. Her sene yurt dışından veya 
yurt içinden binlerce turist bu noktalara akın akın geliyor. Neden 
geldiklerini anlayabiliyoruz çünkü doğanın muhteşem işçiliği herkesi 
hayran bırakacak nitelikte. 

Turizmin ve yatçılığın bir arada olduğu tatil noktaları birer birer merkez 
haline geliyor. Artan tekne tatilleri sayesinde ko ve adalar, tekneciler 
için daha elverişli bir ortam sunmaya başladı. Kimi yerlerde tekneler 
için iskeleler kuruldu, kimi yerlerde restoranlar ve kafeler açıldı.

Bu sayede gidilen her bir rota daha keyifli bir hale geldi. Tekneler 
için sunulan bu fırsatlar, turizme de büyük katkı sağlayacak gibi 
gözüküyor. İşte, sizin için derlediğimiz o liste…

When it comes to blue voyage, our country offers an endless 
natural wonder. You will love this list we have prepared for you.

We seem to guess that you have started to create a route for the 
summer vacation. There are many places to visit and see, and if you 
can’t decide, you should look at this list.

We have compiled the most beautiful bays and islands of Fethiye, 
Göcek and Marmaris for you. Turkey is a paradise with wonderful 
beauties in every respect. Each of these routes we have created offers 
a wonderful sea experience and various activities.

If you are interested in both the serenity of a boat holiday and diving, 
swimming, fishing and history, these locations are for you!

The increasing sense of isolated holiday due to the pandemic has 
actually opened Turkey’s different bays and islands to tourists. Every 
year, thousands of tourists from abroad or domestically flock to these 
points. We can understand why they came because the magnificent 
workmanship of nature is such that everyone will be amazed.

Holiday spots where tourism and yachting come together are 
becoming centers one by one. Thanks to the increasing number of 
boat holidays, the kos and islands began to offer a more favorable 
environment for boaters. Piers were built for boats in some places, 
restaurants and cafes were opened in some places.

In this way, each route traveled has become more enjoyable. These 
opportunities for boats seem to contribute greatly to tourism. Here is 
the list we have compiled for you…

Ölüdeniz – Fethiye

Ölüdeniz, tüm dünyada güzel bir ünvana sahip bir mekân. Pırıl pırıl beyaz bir 
kumsal, masmavi bir deniz ve ona eşlik eden canlı bitki örtüsü ile büyüleyici bir 
yer. Kesinlikle bu denizin sakin sularını değerlendirmelisiniz.

Ölüdeniz is a place with a beautiful reputation all over the world. It is a fascinating 
place with a sparkling white beach, a deep blue sea and accompanying live 
vegetation. You should definitely evaluate the calm waters of this sea.

Kelebekler Vadisi / Butterfly Valley – Fethiye

80’den fazla kelebek türünü barındıran bu güzel vadi, birinci derece sit alanı. 
Hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmiyor. Doğanın bit lütfu olan Kelebekler 
Vadisi, masmavi suları ve büyüleyici manzaralarıyla tüm sezonun yorgunluğunu 
atmanız için harka bir nokta.

This beautiful valley, which hosts more than 80 butterfly species, is a first-
degree protected area. No construction is allowed. Butterfly Valley (Kelebekler 
Vadisi), a bounty of nature, is a great spot to relieve the tiredness of the whole 
season with its deep blue waters and fascinating views.

Kabak Koyu / Pumpkin Bay – Fethiye 

Kelebekler Vadisi’nin hemen yanında  yer alan Kabak Koyu da bir sit alanı. 
Ormanın, denize usulca eşlik ettiği güzel bir görüntü, demir atıp saatlerce 
burada kalmak için kesinlikle değer bir manzara sergiliyor.

Located right next to Butterfly Valley, Pumpkin Bay is also a protected area. 
A beautiful view of the forest softly accompanying the sea, it makes for an 
absolutely worthwhile sight to drop anchor and stay here for hours.

Kamelya Adası  / Kamelya Island – Marmaris

Burası ilginç bir ada çünkü adada keçiler ve eşekler yaşıyor! Bununla beraber çok 
güzel bir deniz sunan ada, çeşitli su altı canlılarına da ev sahipliği yaptığı için 
güzel bir dalış noktası aynı zamanda.

This is an interesting island because goats and donkeys live on the island! 
However, the island, which offers a very beautiful sea, is also a beautiful diving 
spot as it is home to various underwater creatures.



Denizin Tazeligi Ccol Marine ile Hayat Buluyor

Lacivert Koy / Dark Blue Bay – Marmaris

Burası ismini; denizin laciverte benzeyen renginden alıyor. Bu güzel manzara, 
keyifli bir yüzme deneyimi vadediyor ki zaten birçok teknenin uğradığı popüler 
bir koy.

This place is named after; It gets its name from the dark blue-like color of 
the sea. This beautiful view promises a pleasant swimming experience, as it is 
already a popular cove frequented by many boats.

Yassıca Adaları  /  Yassıca Islands – Göcek

Burası bir ada topluluğu. Su sporlarıyla ilgilenenler için adada bir su sporları 
merkezi var. Denizi sığ ve oldukça temiz. Ortalama yarım saatlik bir yüzme ile 
ya da bir tekne turu ile adaları dolaşabilirsiniz.

This is an island community. For those interested in water sports, there is a 
water sports center on the island. The sea is shallow and very clean. You can 
visit the islands with an average of half an hour of swimming or a boat tour.

Göbün Koyu / Göbün Bay  – Göcek 

Zeytin ve çam ağaçlarıyla çevrili olan koy, oldukça korunaklı bir yerde. Girişi 
oldukça dar fakat herkesin tekne bağlayabileceği bir iskele yer alıyor. Burası 
sessiz ve aileyle vakit geçirmek için oldukça ideal bir yer. Denizi ise oldukça 
temiz ve sakin.

The bay, surrounded by olive and pine trees, is in a very sheltered place. The 
entrance is quite narrow, but there is a pier where everyone can moor a boat. 
This is a quiet and ideal place to spend time with the family. The sea is very 
clean and calm.

Merdivenli Koyu / Merdivenli Bay – Göcek 

Devasa doğal kayaların ve turkuaz suların güzel bir manzara oluşturduğu koy, 
dingin bir tatil isteyenler için ideal. Ayrıca kayaların üzerinden şahit olabileceğiniz 
koy manzarası ve gün batımı da çok keyifli aktiviteler arasında. 

The bay, where huge natural rocks and turquoise waters create a beautiful 
landscape, is ideal for those who want a quiet holiday. In addition, the view of 
the bay and the sunset that you can witness over the rocks are among the very 
enjoyable activities. 



Sarsala Koyu / Sarsala Bay – Göcek

Sakin ve ılık bir denize sahip olan koy, oldukça sığ. Bu yüzden burada güvenle 
yüzebilirsiniz. Gür bir ormanın çevrelediği masmavi deniz hem yurt içi hem de 
yurt dışı birçok turistin uğrak noktası.

The bay, which has a calm and warm sea, is quite shallow. So you can safely swim 
here. The deep blue sea surrounded by a lush forest is a frequent destination for 
many domestic and foreign tourists.

Kille Koyu  / Kille Bay – Göcek

Kille Koyu; çok büyük bir koy. Koyun hemen arkasında çam ağaçlarından 
oluşan bir orman ve bir koy var. Toprak zeminli bir deniz yer yer bulanık olsa da 
ileriye doğru su berrak bir hal alıyor. Araba ile ulaşım çok zor olduğu için burası 
teknecilere özel bir bölge diyebiliriz.

Kille Bay; a very large bay. Just behind the bay is a forest of pine trees and 
a bay. Although the sea with an earthy ground is blurry in places, the water 
becomes clear forward. We can say that this is a special area for boaters as it 
is very difficult to reach by car.

Göcek Adası  / Göcek Island

Çam ağaçlarıyla kaplı güzel bir ormanın birleştiği mavi ve sakin bir deniz…
burada çok sayıda plaj ve korunaklı liman var. Denizi ve içindeki farklı koylarıyla 
ada, tekneciler için popüler bir seçim.

A blue and calm sea where a beautiful forest covered with pine trees meets…
there are many beaches and sheltered harbors here. With its sea and different 
bays, the island is a popular choice for boaters.

Tersane Adası  / Shipyard Island – Göcek 

Osmanlı zamanında tersane olarak kullanılan bu ada, ismini hâlâ koruyor. Yaz 
ve kış olmak üzere iki liman yer alıyor hatta adanın doğusunda bir yat limanı 
inşa edildi.

This island, which was used as a shipyard during the Ottoman period, still 
preserves its name. There are two ports, summer and winter, and a marina was 
built in the east of the island.



Domuz Adası / Pig Island  – Göcek

Bu ada, yüzerek geçen yaban domuzlarına ev sahipliği yaptığı için ismini 
buradan alıyor. Şimdiler de Hürriyet Adası olarak bilinse de bu güzel mekâna 
kara ulaşımı yok dolayısıyla tekneciler için harika bir dinlenme ve yüzme noktası.

This island takes its name from here because it is home to wild boars that swim. 
Although it is now known as Hürriyet Island, there is no land access to this 
beautiful place, which does not have land access, so it is a great resting and 
swimming spot for boaters.

Selimiye Koyu / Selimiye Bay  – Marmaris 

Berrak ve sığ bir deniz sunan bu güzel koyun sahil şeridi de bir o kadar canlı. 
Gündüz, denizin güvenli dalgaları arasında güzel bir dalış yapabilir, akşamları 
sahildeki birçok işletmenin tadını çıkarabilirsiniz.

The coastline of this beautiful bay, which offers a clear and shallow sea, is just 
as lively. During the day you can take a nice dive among the safe waves of the 
sea, and in the evening you can enjoy the many businesses on the beach.

Boncuk Koyu  / Bead Bay – Marmaris 

Burası Kum Köpekbalıklarının üreme noktası yüzden kısmi bölge yasakları var 
fakat denizi isminden de anlaşılacağı üzere masmavi ve duru. Denizin temizliği 
sebebiyle bu bölge aynı zamanda bir dalış merkezi.

This is the breeding point of Sand Sharks, so there are partial regional 
restrictions, but the sea, as the name suggests, is deep blue and clear. Due to 
the cleanliness of the sea, this area is also a diving center.

Ayın Koyu  / Ayın Bay – Marmaris

Burası dalış için çok tercih edilen sakin bir bölge. Güzel bir denizin kapladığı 
alana uzunca bir kumsal eşlik ediyor. Burada antik yapılar da var. Yani tekne 
tatili için de güzel, bir dalış için de tercih edilebilir.

This is a quiet area that is very preferred for diving. A long beach accompanies 
the area covered by a beautiful sea. There are also ancient structures here. In 
other words, it can be preferred for a boat holiday or for a nice dive.

Cennet Koyu / Heaven Bay – Fethiye 

Burası hem bir kamp alanı hem de etkileyici bir deniz macerası sunuyor. 
Masmavi, sakin bir denize eşlik eden doğal bir manzara ve günbatımı ile tekne 
turu için ideal bir koy.

This place offers both a camping area and an impressive sea adventure. It is an 
ideal cove for a boat tour with a natural scenery and sunset accompanying a 
deep blue, calm sea.

Şövalye Adası / Knight Island – Fethiye

Diğer bir adı Fethiye Adası olan bu ada ismini Rodos Şövalyelerinden almış. 
Adanın içinde faydalanabileceğiniz birçok işletme yer alıyor. Denizi masmavi bir 
şekilde adanın önünde uzanıyor.

Also known as Fethiye Island, this island got its name from the Knights of 
Rhodes. There are many businesses you can benefit from on the island. The sea 
stretches out in front of the island in a clear blue.

Küçük Samanlık Koyu / Küçük Samanlık Bay – Fethiye

Sakin ve sığ bir deniz tarafından çevrelenen ada, dingin bir tatil için birebir. 
Tekneler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bu nokta her zamanki gibi bir doğa 
manzarası.

Surrounded by a calm and shallow sea, the island is perfect for a quiet holiday. 
This spot, which is frequently visited by boats, is a natural sight as usual.

Kumlubük Koyu / Kumlubük Bay – Marmaris

Enfes bir deniz ve enfes bir kumsal. Koyun etrafını saran balık restoranları da 
cabası. Burası ayrıca bir yerleşim yeri. Yani hem tekne tatili yapmak hem de 
kalabalıklardan hoşlanıyorsanız buraya bir uğrayın deriz.

A beautiful sea and a beautiful beach. Not to mention the fish restaurants 
surrounding the bay. This is also a residential area. So if you like both boating 
and crowds, we suggest you stop by here.
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Kızılada  / Red Island – Marmaris

Burası güneş battığında bir anda kızıl tonlara bürünüyor, adanın ismi de 
buradan geliyor zaten. Balıkçılık ve dalış için harika bir lokasyon. Bu muhteşem 
adada, deniz trafiğine yön veren bir fenerden başka yerleşim bulunmuyor.

This place suddenly turns into red tones when the sun goes down, which is where 
the name of the island comes from. A great location for fishing and diving. On 
this magnificent island, there is no settlement other than a lighthouse that 
directs the maritime traffic.

Amos Koyu  / Amos Bay – Marmaris

Amos Antik Kenti’nin çevrelediği bu güzel koy, güzel bir deniz ve taze bir ormanla 
yükseliyor. Hem güzel bir denizi var koyun hem de tarih meraklıları için sunduğu 
ilginç parçalar. Tarih ve denizi bir arada seviyorsanız burayı kaçırmayın.

This beautiful bay, surrounded by Amos Ancient City, rises with a beautiful sea 
and a fresh forest. The bay has a beautiful sea and interesting pieces it offers 
for history buffs. If you love history and the sea together, don’t miss this place.

Orhaniye Koyu / Orhaniye Bay – Marmaris

Orhaniye Koyu, denizin en güzel mavi tonlarına sahip. Sakin ve temiz bir 
denizin tadını çıkarırken mercan resiflerinin olduka zengin olduğu su altını da 
keşfedebilirsiniz.

Orhaniye Bay has the most beautiful blue tones of the sea. While enjoying a 
calm and clean sea, you can also explore underwater, where coral reefs are rich.

Sıralıbük Koyu / Sıralıbük Bay  – Göcek 

Teknecilerin uğrak noktalarından bir tanesi daha. Turkuaz ve serin sular harika 
bir yüzme deneyimi için güzel bir ortam oluşturmuş. Burada, tatlı su ve tuzlu su 
birleşiyor. Şunu da söyleyelim; iyi yüzme bilmeniz gerekiyor çünkü koy oldukça 
derin.

Another frequent destination for boaters. Turquoise and cool waters create a 
beautiful setting for a wonderful swimming experience. Here, freshwater and 
saltwater converge. Let’s also say this; You need to know how to swim well 
because the bay is quite deep.
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ÜNLÜ TURİZMCİ KADİR UĞUR DÜNYA TURUNU TAMAMLADI

  Famous Business Man Kadir Uğur Completed His World Tour

Yelkenliyle dünya turuna çıkan turizmci Kadir 
Uğur, turu tamamlayarak Türkiye’ye dönüş yaptı. 
Birçok macera atlatan Uğur, bu süreçte bir kitap 
yazdı. 

Bentour Reisen gibi her sene Türkiye’ye binlerce turist 
getiren başarılı bir turizm şirketi kuran iş adamı Kadir 
Uğur, yelkenliyle çıktığı dünya turu macerasını tamamladı.

2017 yılında 17 metrelik “Benswiss Yat” isimli teknesiyle 
tura çıkan ve keyifli birçok hatıra biriktiren, yer yer korku 
dolu deneyimler yaşayan Uğur ile dünya turu hakkında 
eğlenceli bir röportaj gerçekleştirdik. İşte, o röportajdan 
başlıklar…

Öncelikle dünya turunuzdan bahsedelim. Nasıl 
geçti? 

“Esasında tam dünya turunu yapamadık. 2017 ve 2018 
yılları denizlerde geçti fakat kullandığım tekne, elektroniği 
çok bozulan bir tekne. 2014 yılında Hanse’de yapıldı, 
Almanya-Polonya sınırında. Bir Alman firması. Çok arıza 
verdi, her hafta bir şey bozuldu. Her hafta bir olay oldu. 
Dediler ki eğer ‘Pasifik Okyanusu’na geçerseniz, bu tekneyi 
tamir edecek ne servis bulabilirsiniz, ne yedek parçacı 
bulabilirsiniz.’ Onun için Panama’dan geri döndük. Böyle 
bir macera yaşadık, her şey bozuldu teknede. Sonra 
hiç kimseye tavsiye etmedim tekneyi ama bir taraftan 
da diyorlar ki ‘rahmetli Sadun Boro bilinçsiz değildi, 

Kadir Uğur, who went on a world tour by 
sailboat, returned to Turkey after completing 
the tour. Uğur, who had many adventures, 
wrote a book in this process.

Kadir Uğur, a businessman who founded a successful 
tourism company that brings thousands of tourists to 
Turkey every year like Bentour Reisen, completed his 
world tour adventure on a sailboat.

In 2017, we had an entertaining interview with Uğur, who 
went on a tour with his 17-meter boat named “Benswiss 
Yacht”, accumulated many pleasant memories and 
had some fearful experiences. Here are the headlines 
from that interview ...

First of all, let’s talk about your world tour. How 
did it go?

“Actually, we couldn’t do the full world tour. The years 
of 2017 and 2018 were spent at sea, but the boat I use 
is a boat whose electronics are very bad. It was held in 
Hanse in 2014, on the German-Polish border. A German 
firm. It malfunctioned a lot, something broke every 
week. There was an event every week. They said, “If 
you cross the Pacific Ocean, you can find no service or 
spare parts to repair this boat.” We came back from 
Panama for it. We had such an adventure, everything 
broke down on the boat. Then I did not recommend 
the boat to anyone, but on the other hand, they say 
‘the late Sadun Boro was not unconscious, he came 
out on a boat without equipment so that nothing 
could be spoiled’. We got out on a fully equipped boat, 
everything broke down. Nothing rests on the sea. Being 
electronic is also a negative thing. There is corrosion, it 
rust and disable the whole device.”

If you were to go on such a world tour again, 
would you follow Sadun Boro’s footsteps, would 
you go on a boat without equipment?

“I wouldn’t have used a boat with this much equipment 
and electricity. Even if the electricity is not working, we 
need a boat with manual functions. “

What can you say for sailors who want to tour 
the world like you?
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teçhizatsız tekneyle çıktı ki hiçbir şeyi bozulmasın’ diye. 
Biz tam teçhizatlı tekneyle çıktık, her şey bozuldu. Denize 
hiçbir şey dayanmıyor. Elektronik olması da negatif bir 
olay. Bir korozyon oluyor, paslanıyor bütün cihazı devre 
dışı bırakıyor.”

Bir daha böyle bir dünya turuna çıkacak olsaydınız 
Sadun Boro’nun izinden mi giderdiniz, teçhizatsız 
tekneyle mi ilerlerdiniz? 

“Bu kadar donanımlı, elektriği bu kadar fazla olan bir 
tekne kullanmazdım. Elektriği çalışmasa bile manuel 
fonksiyonlarının olduğu bir tekne lazım.”

Sizin gibi dünya turu yapmak isteyen denizciler 
için neler söyleyebilirsiniz?

“Tavsiye ederim. Yaş olarak 50’yi, 60’ı geçirmesinler. Ben 
70 yaşında çıktım ama pek bir rahatsızlığım olmadı. 
Okyanus ortasında kas tutulmasına yakalandım, bir hafta 
bununla uğraştık. Onun dışında bir şey olmadı. Tavsiye 
ederim. Denizlerde Türk teknelerini görmek çok güzel ve 
ender bir şey.”

Son zamanlarda aslında bu sayı arttı. Ne 
düşünüyorsunuz bu konuda?

“Ne kadar artsa da üç tekne, beş tekne. Yeterli değil. 
Hollanda’dan 150 tekne çıkıyor, orasının nüfusu 10 milyon. 
80 milyonluk Türkiye’den her sene 250 teknenin çıkması 
lazım.”

Bir kitap çıkarmışsınız? Kitabınızda nelerden 
bahsettiniz?

“Evet, hem Almancası var hem Türkçesi var. ‘Hayatım 
Deniz’ diye bir kitap çıkardım. Üç bölümden oluşuyor. İlki, 

“I advise. They should not exceed 50 or 60 in age. I 
came out at the age of 70, but I didn’t have much of 
a discomfort. I caught a muscle stiffness in the middle 
of the ocean, we dealt with it for a week. Nothing else 
happened. I advise. It is very nice and rare to see Turkish 
boats in the seas. “

This number has actually increased lately. What 
do you think about this?

“No matter how much it increases, three boats, five 
boats. Not enough. There are 150 boats leaving from the 
Netherlands, the population of there is 10 million. Every 
year 250 boats should leave Turkey with a population of 
80 million. “

Did you publish a book? What did you mention 
in your book?

“Yes, it has both German and Turkish. I published a book 
called ‘My life is Sea’. It consists of three parts. The first is 
my departure and arrival to Panama. In fact, we made 
the same mile in terms of distance, it actually coincided 
with the same mile as turning the earth. Second part; 
The arrival of the boat I built in Germany from here to 
here. Beginner section; I do not understand sailing yet. 
We found the boat from there and brought it up here. 
In the third part; my main job is; tourism. I am someone 
who has brought 200 thousand tourists to Turkey every 
year for 50 years. I explained my experiences about him, 
my travel experiences, and the important points about 
my life. It was a 400-page book. “

Well, what did you learn on this trip? Whether 
maritime or about life?

“The most important thing I learned on this trip; Turkey 
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Panama’ya kadar gidiş gelişim. Mesafe olarak esasında 
aynı mili yaptık aslında, dünyayı dönmekle aynı mile denk 
geldi. İkinci bölüm; Almanya’da yaptırdığım teknenin, 
oradan buraya gelişi. Acemilik bölümü; henüz yelkenliden 
anlamıyorum. Oradan bulduk tekneyi, buraya kadar 
getirdik. Üçüncü bölümde; benim esas mesleğim; turizm. 
50 senedir her sene 200 bin turisti Türkiye’ye getiren 
biriyim. Onunla ilgili tecrübelerim, seyahatlerle ilgili 
tecrübelerim, hayatımla ilgili önemli noktaları anlattım. 
400 sayfalık bir kitap oldu.”

Peki, ne öğrendiniz bu seyahatte? Denizcilik olsun, 
hayat ile ilgili olsun? 

“Bu seyahatte öğrendiğim en önemli şey; Türkiye’nin 
dünyanın en güzel memleketi olduğu, Türkiye insanlarının 
en iyi insan olduğu, sevecen insan olduğu.”

Neden böyle düşünüyorsunuz? 

“Edindiğim tecrübelerden. Yaşadığımız olaylardan. 
Gördüğümüz koylarından tutun, memleketlerinden tutun, 
marinalarına kadar şeylerden. Dönüşte bu kanaati verdim. 
Kitabın sonunda da onu yazdım; ‘Dünyanın en iyi yerleri 
Türkiye’de, dünyanın en iyi insanları Türkiye’de’ dedim. 
Herkes burada hayıflanır ya ne biçim memleket diye. 
Kaptanımız Murat Bey ile beraber gittik, o da o kanaate 
vardı.”

Korktuğunuz bir tecrübe yaşadınız mı?

“Yaşadık. Cebelitarık’tan çıktık, dedik Fas Sahilleri’nden 
aşağıya inelim, Agadir Adaları’na kadar inelim dedik. 
Oradan Kanarya Adaları’na vururuz, oradan son 
hazırlıklarımızı tamamlarız. Orada okyanusa 20 gün, 
24 gün Barbados Adaları’na  geçeriz. Cebelitarık’tan 
çıktık, o boğazı döndük, hava raporları gayet güzeldi. 
Akşam olmaya başladı, dedik ki gece gideriz, Rabat’ta 
bir marinada yer ayırtmıştık. Bir döndük ki bir fırtına, 
bir hava..önden geliyor. Biz de Rabat’a söz vermişiz, 
yetişeceğiz diye rüzgâra karşı debelene debelene bütün 
gece gittik. Ertesi sabah geldik, (telsizle konuşuyor gibi 
yapıyor) ‘Marina, marina. Rabat Marina, biz geldik!’ Ses 
yok. Ondan sonra tekrar tekrar…ses çıktı ama kontak 
kayboldu. ‘Kapalı’ dedi, onu anladık. ‘Girmeyin’ dedi. ‘Ne 
yapacağız’ dedik, ‘dalgalar büyük fırtına devam ediyor, 
biz girmek istiyoruz’ dedik. “Bir bot çıktı Zodiac” , dedi 
‘siz den önce bir tekne girerken battı, hatta biz marinayı 
kapattık’ dedi. ‘Ne yapacağız?’ dedik, ‘gidin bir yüz mil, 
orada Kasablanca var, limana girersiniz’ dedi.

Gittik, Kasablanca’ya girdik. Zaten bir gün daha geçti, 
biz bir gece iki gün yoldayız. Kasablanca’ya girdik, 
mazotumuz bitti. Sonra dedik Kasablanca Marina biz 
geldik.  Ses yok.  Ondan sonra bir ses çıktı, ‘çıkın dışarıya 

is the most beautiful country in the world, that the 
people of Turkey are the best, loving people. “

Why do you think so?

“From my experiences. From the events we have 
experienced. From everything from the bays we see to 
their hometowns to their marinas. I gave this opinion 
on my return. I also wrote it at the end of the book; I 
said, ‘The best places in the world are in Turkey, the best 
people in the world are in Turkey. Everyone here regrets 
what kind of country it is. We went with our captain 
Mr.Murat, and he came to that opinion. “

Have you had an experience that you fear?

“We lived. We left Gibraltar, we said, let’s go down the 
Moroccan Coast and go down to the Agadir Islands. 
From there we hit the Canary Islands and from there we 
complete our final preparations. 20 days to the ocean 
there, 24 days to the Barbados Islands  we will pass. We 
left Gibraltar, we turned that strait, the weather reports 
were fine. It started to fall in the evening, we said we 
would go at night, we had booked a place in a marina 
in Rabat. Once we turned that a storm, a weather… 
coming from the front. We had promised Rabat, we 
went all night long to catch up with the wind. We 
arrived the next morning, (pretending to be talking on 
the radio) ‘Marina, marina. Rabat Marina, we are here! ‘ 
No sound. After that over and over… there was a sound 
but the contact was lost. He said ‘off’, we got it. He said 
‘Don’t enter’. We said ‘what are we going to do’, we said 
‘the waves continue the big storm, we want to enter’. 
“A boat went out, Zodiac,” he said, ‘before you did a 
boat sank while entering, we even closed the marina’. 
‘What are we gonna do?’ We said, “Go a hundred miles, 
there is Kasablanca, you will enter the harbor.”
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buradan’ diye. ‘Çıkmayız’ dedik, ‘mazot alacağız, mazot 
yerini gösterin. Biz çıkmayız’ dedik. Bir bot geldi, attı bizi 
dışarıya. Neden atıldığımızı biz de bilmiyoruz. Agadir’e 
daha  300 mil var. Mazot yok, bir şey yok, saklanacak koy 
da yok.  Öyle iki saat gene debelene debelene gittik. Üç 
kişiydik ama harap olmuşuz, uyku gözümüzden akıyor. 
Yani uyuyamıyorsun da, nöbet tutman lazım, yelkenlere 
o fırtınada hâkim olman lazım. İki saat sonra bir durdu 
hava, tersine dönmeye başladı, arkadan esmeye başladı. 
Sonra geldik Agadir’e kadar, orada bizim acente vardı 
turizmden. Girmeden içeri hemen onu aradım, dedim: 
‘Bize hemen bir hamam bul, hamamı da kapat.’ Hamamı 
buldular, boşalttılar, kapattılar. Hamama girdik, Murat 
(kaptan), bir Alman vardı o ve ben..1,5 saat masaj, sonra 
24 saat uyumuşuz.”

En beğendiğiniz ülke? Keşke bir daha gelebilsem 
dediğiniz bir yer?

“Azor Adaları. Çok çok güzeldi. Azor Adaları’na gelirken 
de okyanusun geri dönüşü…gene ortasındayız. Nereden 
bakarsan her tarafa bin mil, bin 500 kilometre uzaktayız. 
Azor Adaları’na gelince orada yüksek basınç alanı var. 
Alçak basınç alanı olan yerlerde, rüzgâr kesiliyor. Onu 
da biliyoruz biz. Rüzgâr kesildi, akıntı var biraz. Onunla 
gidiyoruz. Motoru açtık, motorla gidiyoruz. Bir saat gittik, 
tak tuk tuk (motor durma sesini taklit ediyor) motor 
durdu. Eyvah dedik, biz kaldık. Daha bir hafta yolumuz var. 
Bir hesapladık, rüzgârsız bir ay gideceğiz. Ne yapacağız, 
ne edeceğiz derken ben tersaneyi aradım dedim ki ‘Bizim 
motor şanzıman dağıttı.’,  ‘Ne şanzımanı?’ dediler, ‘onda 
şanzıman yok ki. İnin, pervaneye bakın’ dedi. Okyanusun 
ortasında, köpek balıkları var, her türlü balık var. Sonra 
cesaretli kardeşim Murat (kaptan) ben de zıpkın aldım 
merdivende, Murat bıçak elde dalgıç takımıyla daldı. 
Ama ikimiz de terledik suda. Hakikaten balık ağı sarmış. 
Okyanusun ortasında balık ağının ne işi var? Böyle sarmış, 
bloke edince o sesler çıkmış, durmuş. Kestik, çıktık. Dedim 
ki bir on dakika basma Murat, moralimiz bozulmasın. 
Basarız, çalışmazsa o da kötü. Haydi Bismillah dedik; bastık, 
çalıştı. Geldik Azor Adaları’na. Azor Adaları hakikaten pırıl 
pırıl adalar, her daim ilkbahar olan adalar. Hep 23 derece, 
24 derece. İnsanları mülayim, her taraf tertemiz.”

 We went, entered Kasablanca. One more day has 
already passed, we are on the road for two days a 
night. We entered town and our diesel fuel ran out. 
Then we said Kasablanca Marina, we arrived. No 
sound. After that, there was a voice saying ‘get out of 
here’. We said ‘we will not go out’, ‘we will buy diesel, 
show the diesel fuel place. We said, ‘We will not go out. 
A boat came and threw us out. We also don’t know 
why we were kicked out. There is another 300 miles 
to Agadir. There is no diesel, nothing, no bay to hide. 
We went there for two hours. We were three people 
but we were devastated, sleep is running out of our 
eyes. So you can’t sleep, you have to keep watch, you 
have to control the sails in that storm. Two hours later 
the air stopped, it started to reverse, it started to blow 
from behind. Then we came to Agadir, there was our 
agency from tourism. I immediately looked for him 
before entering, I said: ‘Find us a bath immediately, 
close the bath.’ They found the bath, emptied it and 
closed it. We entered the bath, Murat (captain), there 
was a German, he and me. 1.5 hours of massage, then 
we slept for 24 hours. “

Your favorite country? A place where you wish 
I could come again?

“Azores Islands. It was very, very beautiful. On the way 
to the Azores Islands, the return of the ocean… we 
are in the middle again. Wherever you look at it, we 
are a thousand miles and a thousand 500 kilometers 
everywhere. As for the Azores Islands, there is a high 
pressure zone there. In places with low pressure areas, 
the wind breaks down. We know that too. The wind 
has stopped, there is a little current. We go with it. 
We turned on the engine, we go with the engine. We 
went for an hour, the tack tuk (imitating the sound of 
engine stopping) the engine stopped. We said alas, we 
stayed. We have another week to go. We calculated, 
we will go for a windless month. When I was saying 
what to do and what to do, I called the shipyard and 
said ‘Our engine has distributed the gearbox.’ ‘What 
gearbox?’ They said, ‘There is no gearbox on it. Get 
off, look at the propeller, ‘he said. In the middle of the 
ocean, there are sharks, there are all kinds of fish. Later, 
my brave brother Murat (captain) took the harpoon 
on the ladder, Murat dived with a diving suit in hand. 
But we both sweated in the water. It really wraps a 
fishing net. What is a fishing net doing in the middle 
of the ocean? It wrapped like that, when it blocked, 
those noises came out, it stopped. We cut and went 
out. I said, don’t hit ten minutes, Murat, don’t get 
depressed. We can, if it doesn’t work, that’s bad too. 
We said, Bismillah; we pressed it, it worked. We came 
to the Azores. The Azores Islands are truly sparkling 
islands that are always spring. Always 23 degrees, 24 
degrees. People are bland, everywhere is clean. “
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