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Değerli okuyucularımız,

Yazın en keyifli zamanları olan Temmuz ayından 
hepinizi selamlıyoruz. Havalar ısındı, tatil sezonu 
açıldı. Harika bir tatil geçirmeniz için sizlere 
teknenizle gidebileceğiniz birbirinden lüks otelleri 
derledik. Tatiliniz sırasında yat ve tekne dünyasının 
tüm gelişmelerinden haberdar olun diye güzel bir 
sektör turu attık. 

Bu yılın ilk fuarı olan CNR Yat Fuarı’na uğradık ve 
özlenen fuar havasını dergimize getirdik. Kısaca tüm 
sektörü kucakladığımız bir sayı ile sizlere ulaşıyoruz. 
Ekip olarak, hepinize İstanbul’dan sevgilerimizi 
yolluyoruz.

Dear readers, 

We greet you all from July, the most enjoyable time 
of summer. The weather has warmed up and the 
holiday season has begun. We have compiled luxury 
hotels that you can go with your boat to have a 
wonderful holiday. During your holiday, we took a 
nice sector tour so that you can be informed about 
all the developments in the yacht and boat world.

We stopped by the CNR Yacht Show, the first 
fair of this year and brought the longed-for fair 
atmosphere to our magazine. In short, we reach you 
with a number that embraces the entire sector. As 
a team, we send our love to all of you from Istanbul.

Başak Kanık
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SIRENA 68 İLE DENİZCİLERİN 
TÜM HAYALLERİ GERÇEK 

OLUYOR 

All Sailors’ Dreams Come True 
with Sirena 68

MENGİ YAY YATÇILIK 
MY WHITE’IN REFİTİNİ 
TAMAMLADI 

Mengi Yay Yachting 
Completes Refit of My White
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Evo Yachts Yeni Evo V8 
Amiral Gemisini Piyasaya 
Sürüyor

26XP Serisinin 14. Ünitesi 3 
Yıl İçinde Teslim Edildi 

Evo Yachts Launches The 
New Evo V8 Flagship

14th unit of the 26XP Series 
delivered in 3 years

Evo V8; Mercuri kardeşlerin Blue Emme Yachts’a ait 
ünlü marka Evo Yachts filosunun yeni amiral gemisi .

Gemi sahibi ve Evo Yachts ekibi, Napoli yakınlarındaki 
Torre Annunziata Yat Limanı’ndaki rıhtımdan geleneksel 
lansman törenini izleyerek; tersanenin mühendisleri ve 
ustalarının aylarca süren dikkatli planlama ve inşaat 
çalışmalarının sonucunu kutladı. Ekip, Evo V8 ile en 
başından beri Blu Emme Yachts’ın bir özelliği olan inşaat 
yeteneklerini, ayrıntılara gösterilen özeni ve yenilikçiliğe 
yönelik kabiliyetlerini sergiledi. 

Evo V8 is the new flagship in the Evo Yachts fleet, the 
famous brand owned by the Mercuri brothers’ Blue 
Emme Yachts. 

The owner and the Evo Yachts team watched the 
traditional launch ceremony from the dock at the Torre 
Annunziata marina near Naples, celebrating the outcome 
of months of careful planning and construction work 
involving the shipyard’s engineers and craftsmen. With Evo 
V8, they have showcased the construction capabilities, 
attention to detail, and drive for innovation that have 
been a feature of Blu Emme Yachts right from the outset. 

Merkezi İstanbul’da bulunan Avrupa’nın yüksek performanslı 
motor yat tersanesi Numarine, yeni bir keşif yatı teslim etti; 
26 XP serisinin 14.ünitesi.

Yeni 26XP yat, aşağıda dört büyük misafir kamarası ile 
standart bir yerleşim düzenine sahip. Bu model, ikiz 560 hp 
MAN motorları tarafından desteklenen, bombeli pruvaya 
sahip bir deplasman versiyonu.

Sehayate hazır
26XP’nin deplasmanlı versiyonu 13,5 knot maksimum hıza ve 
9 knot seyir hızına sahip. Verimli gövde, 8 knot’ta 3.000 nm’ye 
kadar daha fazla yakıt verimliliği sunar. 

Numarine, the European high-performance motor-yacht 
shipyard headquartered in Istanbul, has delivered a new 
explorer yacht. This is the 14th unit of the 26XP Series.

The new 26XP yacht has a standard layout with four large 
guest cabins below. This yacht is a displacement version with 
a bulbous bow powered by twin 560 hp MAN engines. 

Ready for voyages
The displacement version of the 26XP has a maximum speed 
of 13.5 knots, and a cruising speed of 9 knots. The efficient hull 
offers greater fuel efficiency with up to 3,000 nm at 8 knots. 

guralporselen.com.tr
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FARK YARATAN DOĞAL BİR DOKUNUŞ: 
DIGIBONE SERİSİ

Stil sahibi, eşsiz ve zarif tasarımlarıyla fark 
yaratan Güral Porselen’in Digibone Serisi ile 
bahçelerde, balkonlarda kurulan yaz sofralarının 
tadına doyum olmayacak.

Stil sahibi, eşsiz ve zarif tasarımlarıyla fark yaratan Güral 
Porselen, yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmezi olacak.  
Güral Porselen’in sıra dışı dokuyu ve gerçek renk tonlarını 
modern dekorlarla birleştirerek oluşturduğu Digibone 
Serisi ile bahçelerde, balkonlarda kurulan yaz sofralarının 
tadına doyum olmayacak.

Sofra sanatının öncüsü Güral Porselen, sunumlara 
fark yaratan doğal dokunuşları tasarım ve işlevsellik 
ile buluşturduğu Digibone serisi ile yazın huzur dolu 
havasını en zarif haliyle sofralara taşıyor. Sunumları doğal 
dokunuşlarla buluşturan zarif ve kaliteli Digibone serisi 
ile kusursuz güzellikte parıldayan yaz sofralarında güzel 
havanın tadını çıkarmak mümkün.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da lider markaları 
arasında yer alan Güral Porselen, inovasyon ve yaratıcılığı 
eşsiz porselen tasarımlarına Digibone serisi ile taşımaya 
devam ediyor. Güral Porselen’in doğallıktan ilham aldığı 
koleksiyonu Digibone serisi, yazın tazelenme ve yenilenme 
enerjisinin sofralarda hissedilmesine olanak sağlayacak. 

With the Digibone Series of Güral Porselen, which 
makes a difference with its stylish, unique and 
elegant designs, you will not be satisfied with the 
taste of summer tables set up in the gardens and 
balconies.

Güral Porselen, which makes a difference with its stylish, 
unique and elegant designs, will be indispensable on the 
tables in the summer season. With the Digibone Series, 
created by Güral Porselen by combining extraordinary 
texture and real color tones with modern decors, summer 
tables set in gardens and balconies will not be enough.

The pioneer of tableware art, Güral Porselen brings the 
peaceful atmosphere of summer to the tables in its most 
elegant form with its Digibone series, where it brings 
together the natural touches that make a difference in 
presentations with design and functionality. With the 
elegant and high-quality Digibone series, which combines 
presentations with natural touches, it is possible to enjoy 
the beautiful weather at the shining summer tables.

Being among the leading brands not only in Turkey but also 
in the world, Güral Porselen continues to carry innovation 
and creativity to its unique porcelain designs with the 
Digibone series. The Digibone series, the collection of 
Güral Porselen inspired by naturalness, will allow you to 
feel the energy of summer refreshment and renewal on 
the tables. 
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French Riviera Günleri 
Eylül’de Başlıyor

Yat İhracatından Alınan 
Nispi Ödeme Tutarı 

DüşürüldüThe Days of French Riviera 
Will Begin On September  Relative Payment Amount 

Received from Yacht 
Exports Has Been Reduced 

Fransa’da ve Avrupa’da aşı kampanyalarının ardından 
sağlık durumunun sürekli iyiye gitmesi ve Fransız hükümeti 
tarafından açıklanan sağlık önlemlerinin gevşetilmesi, 
Haziran ayından itibaren ticari fuarların yeniden açılmasını  
işaret ediyor.

Geleneksel olarak deniz sezonunun açılış etkinliği ve 
Avrupa’nın en büyük su altı tekne fuarı olan Fransız Riviera 
Yatçılık Festivali, bu yıl 7-12 Eylül 2021 tarihleri arasında 
Cannes’da kapılarını açan ilk büyük etkinliklerden biri olacak. 

Vieux Limanı’ndan Port Pierre Canto’ya, ünlü Croisette 
boyunca;  uluslararası en iyi motorlu, yelkenli, tek gövdeli ve 
çok gövdeli tekneler, yelkencilikte en iyi isimler tarafından 
sunulacak.

The continuous improvement of the health situation in 
France and in Europe following vaccination campaigns and 
the loosening of health measures announced by the French 
government augur well for the reopening of trade shows 
from June onwards.

Traditionally the inaugural event of the nautical season 
and the biggest in-water boat show in Europe, this year the 
Yachting Festival will be one of the first major events to open 
its doors, from 7 to 12 September 2021 in Cannes in the heart 
of the French Riviera.

From the Vieux Port to Port Pierre Canto, all along the famous 
Croisette, the best of the international offering in motor, 
sailing, monohull, and multihull vessels will be presented by 
the top names in sailing.

Ticaret Bakanlığı’nın onayı ve Gemi Yat ve Hizmetleri 
İhracatçıları Birliği’nin girişimleri ile; gemi ve yat 
ihracatından alınan nispi ödeme tutarı 10 binde beş 
oranından, 10 binde dört oranına indirildi. 

Buna göre, karar 22 Haziran’da uygulanmaya başlandı. 
Nispi ödeme tutarı, ihracatçıların FOB değeri üzerinden 
yaptıkları ihracat bedelinden üye oldukları birliklere 
ödeniyor. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan GYHİB 
Başkanı Cem Seven, indirimin gemi ve yat ihracatında 
maliyetleri azaltacağı için yaşanan gelişmeyi memnuniyet 
ile karşıladıklarını kaydetti. 

With the approval of the Ministry of Commerce and 
the initiatives of the Ship Yacht and Services Exporters’ 
Association; The relative payment amount received from 
ship and yacht exports was reduced from five per 10 
thousand to four per 10 thousand.

Accordingly, the decision began to be implemented on 22 
June. The relative payment amount is paid to the unions 
of which they are members from the export price made 
by the exporters over the FOB value. Making an evaluation 
on the subject, GYHİB President Cem Seven noted that 
they welcomed the development as the discount would 
reduce the costs in ship and yacht exports.

NESPRESSO BARISTA.indd   11 9.06.2021   18:20
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SIRENA 68 İLE 
DENİZCİLERİN TÜM HAYALLERİ GERÇEK OLUYOR

All Sailors’ Dreams Come True with Sirena 68

Sirena 68, tamamen hayalleri yansıtıyor dersek 
abartmış olmayız çünkü model tüm tekne 
sahiplerinin deneyimi ve istekleri üzerinden 
şekillendi. 

Müşterilerin deneyim ve beklentileri doğrultusunda 
tasarlanan yeni Sirena 68; daha gelişmiş özellikleri ile 
7-12 Eylül’de yapılacak Cannes Yachting Festival’de ilk kez 
tanıtılacak.

KUSURSUZ BİR GÖVDE

German Frers imzası taşıyan 68, yenilikçi bir gövde yapısına 
sahip. Titiz işçilik ve geniş bir hacimin sunulduğu gövde, 
“kusursuzluk” üzerine inşa edildi. Bu yapı, sektörün yeni 
oyuncusuna uzun menziller yapma imkânı tanıyor. İsteğe 
bağlı olarak tercih edilebilecek motor gücüne göre yarı 
deplasman gövde 29 knot hıza ulaşabiliyor.

LÜKS ANA KAMARA 

Alt güvertede yer alan ana kamarada tıpkı mega 
yatlar gibi çift lavabo var. Büyük boy yatağa kapsayan 
kamaraya, denizin çevrelediği büyük pencereler ve 
dekoratif aydınlatma eşlik ediyor. 

ÖZELLEŞTİRİLEBİLEN KONSEPTLER

Sirena 68’de sunulan farklı yerleşim düzenleri, tekneyi 
istediğiniz gibi kullanma şansı veriyor. İlk yerleşim planına 
göre; baş ve kıç tarafında iki adet lüks ana kamara yer 
alıyor. Diğer yerleşim planlarında ise bu sayı üçe çıkıyor.

It wouldn’t be an exaggeration to say that Sirena 
68 completely reflects dreams, because the model 
was shaped by the experience and wishes of all 
boat owners.

The new Sirena 68, designed in line with the experience 
and expectations of customers; With its more advanced 
features, it will be introduced for the first time at the 
Cannes Yachting Festival to be held on 7-12 September.

A PERFECT HULL

68, bearing the signature of German Frers, has an innovative 
body structure. The body, which offers meticulous 
craftsmanship and a large volume, was built on “perfection”. 
This structure allows the new player of the sector to make 
long distances. Depending on the optional engine power, 
the semi-displacement hull can reach a speed of 29 knots.

LUXURY MASTER CABIN

Located on the lower deck, the master cabin has double 
sinks just like the mega yachts. Large windows surrounded 
by the sea and decorative lighting accompany the cabin, 
which covers the oversized bed.

CUSTOMIZABLE CONCEPTS

The different layouts offered in Sirena 68 give you the 
chance to use the boat as you wish. According to the first 
settlement plan; There are two luxury master cabins at the 
bow and aft. In other settlement plans, this number rises 
to three.

YÜKSEK 
HİJYEN 

ÖNLEMLERİ İLE 

24 SAAT İÇİNDE 
TESLİMAT 

FETHIYE YAT ILAN A4.indd   7 30.06.2021   13:52
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DAHA GÜÇLÜ VE DAHA KARİZMATİK FERRETTI 920 PURE
Stronger and More Charismatic Ferretti 920 Pure

Ferretti Yachts, sektörün öncü isimlerinden. 
Ailenin bir üyesi olan 920, yeniden tasarlanan ve 
bu tasarım sonucu daha güçlü ve daha rafine 

özellikler kazanan bir tekne.

Yeniden stillendirilmiş bir tekneyle karşı karşıyayız. Flybridge 
alanı yeniden tasarlanan Ferretti 920 Pure; “evdeymiş hissini” 
uyandıran karizmatik bir tekne. 

İç mekânlarda kullanılan sıcak renklerin ağırlığı ile ortama 
katılan renk; beyaz lake tavanlar, kum detaylı, açık renk 
mermerli zeminler ve deri mobilyalar ile vurgulanmış. Bu 
versiyonda yapılan seçimler; malzemeleri azaltırken, şıklığı 
artıran özellikleriyle yeni bir teknenin doğmasını sağlamış. 

Yemek salonuna ulaşmak için büyükçe yer verilmiş bir yan kapı 
bulunuyor. İç mekâna açılan bu kapının arkasında kalan sekiz 
kişilik yemek masası kalabalık davetler için birebir. 

Alt güvertenin misafir alanında üç adet büyük kabin var; bir 
arka ana kabin ki master kabin olarak da nitelendirilebilir, 
iskele tarafında VIP süit ve tek yatağıyla konforlu bir üçüncü 
kabin. 

Mürettebat için de titizlikle çalışılmış, buna göre çamaşır 
yıkama alanlı yemek odasına ilaveten mürettebat, ayrı 
duşlarla donatılmış ortak banyolu iki çift kişilik kabinde 
ağırlanıyor.

Teknenin baş tarafı, bu zamana kadar Ferretti’nin yatları 
arasında en geniş metrekareye sahip. Güneşlenme minderleri 
iki adet, başa bakan ve bir çift, sırtlıkları ayarlanabilir minderler 
ile donatılmış. Ayrıca bu alanda yer alan kahve masaları ile 
büyük bir dinlenme odası yaratılmış. 

Ferretti Yachts is one of the leading names in the 
sector. As a member of the family, the 920 is a 
redesigned boat that stronger and more refined 

features as a result of this design.

We are faced with a remodeled boat. The Ferretti 920 Pure, 
whose flybridge area has been redesigned; a charismatic boat 
that evokes a “feeling at home”.

The color added to the environment with the weight of the 
warm colors used in the interiors; white lacquered ceilings are 
accentuated with sand detail, light marble floors and leather 
furniture. The choices made in this version are; While reducing 
the materials, it provided the birth of a new boat with its 
features that increase the elegance.

There is a large side door to reach the dining hall. The eight-
person dining table behind this door that opens to the interior 
is perfect for crowded parties.

There are three large cabins in the guest area of the lower 
deck; a rear main cabin which can also be described as a 
master cabin, a VIP suite on the port side and a comfortable 
third cabin with a single bed.

Meticulous attention has been paid to the crew as well, 
according to which, in addition to the dining room with 
laundry area, the crew is accommodated in two double cabins 
with shared bathrooms equipped with separate showers.

The bow of the boat has the largest square meter area among 
Ferretti’s yachts. Two of the sunbathing cushions, head facing 
and one pair, are equipped with adjustable backrests. In 
addition, a large relaxation room has been created with the 
coffee tables in this area.

www.marinetime.com.tr MarineTimeTRmarinetimetr
www.ardoras.com 
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Günlük Geziler için İdeal 
Bir Model: Mazu 38

Küllerinden Doğan Bir 
İtalyan Tasarımı: 

Navetta 58
An Ideal Model for Daily Trips: 
Mazu 38 An Italian Design Born From 

It’s Ashes: Navetta 58
Mazu Yachts’ın bir modeli olan 38, tekne sahibinin 
tercihlerine göre farklı planlar ile birlikte sunuluyor. 
Modelin donanım ve özellikleri onu ideal bir günlük 
gezi teknesi yapıyor. 

Yatlarını soğuk kalıp sistemi kullanarak inşa eden Mazu 
Yachts’ın bir üyesi olan Mazu 38, günlük geziler için tasarlanan 
12 metrelik bir bir motor yat. 

Alt güvertenin ön tarafından yer alan çift kişilik yatak oldukça 
konforlu ayrıca bu kabinde banyo ayrı bir duş kabini tarafından 
çevreleniyor. Teknede standart bir yerleşim düzeni yok; tekne 
sahibi isteğine göre bu planı düzenleyebiliyor.  Teknenin 
önünde bir güneşlenme yatağı, arka havuzlukta ise oturma 
grubu ve yemek bölümü var. 2 adet IPS 500 Volvo Penta motor 
ile desteklendiğinde tekne, 36 knot hıza çıkıyor.

38, a model of Mazu Yachts is offered with different 
plans according to the owner’s preferences. The 
model’s equipment and features make it an ideal day 
cruiser.

A member of Mazu Yachts, which builds its yachts using a cold 
mold system, Mazu 38 is a 12-metre motor yacht designed for 
day trips.

The double bed located at the front of the lower deck is very 
comfortable and the bathroom is surrounded by a separate 
shower cabin in this cabin.There is no standard layout on the 
boat; The boat owner can arrange this plan according to his 
wishes. There is a sun bed in the front of the boat, and a sitting 
group and dining area in the rear cockpit. When supported 
by 2 IPS 500 Volvo Penta engines, the boat accelerates to 36 
knots.

Bir İtalyan tarzı sunan Navetta 58; yenilenen ve özellikleri 
daha gelişmiş bir model olarak öne çıkıyor.

Yenilenen tasarımı ve kaliteli detaylarıyla bir İtalyan teknesi 
olan Navetta 58; kategorisindeki en geniş üst güverteye sahip. 

Modelde çift kişilik bir master kabin ve üç adet misafir kabini 
var. Bütün kabinlerde kişisel bir banyo alanı bulunuyor. Üç 
misafir kabinin ikisinde çift kişilik birer yatak var. Diğer kabinde 
ise tek kişilik,  iki adet yatak bulunuyor fakat yataklar elektrikli 
sistem ile çift kişilik yatağa dönüşebiliyor. 

2 x IPS 800 motorlar ile güçlendirilen ve 27 knot maksimum 
hıza çıkabilen modelin yakıt tüketimi IPS sistemleri sayesinde 
oldukça düşük seviyede. 

Navetta 58, offering an Italian style; It stands out as a 
renewed and more advanced model.

Navetta 58, an Italian boat with its renewed design and 
quality details; It has the largest upper deck in its category.

The model has a double master cabin and three guest cabins. 
All cabins have a personal bathroom area. Two of the three 
guest cabins have a double bed. In the other cabin, there are 
two single beds, but the beds can be converted into double 
beds with the electrical system.

The fuel consumption of the model, which is powered by 2 x 
IPS 800 engines and can reach a maximum speed of 27 knots, 
is at a very low level thanks to its IPS systems.
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SDX 290 Outboard Güçlü 
Bir Performansa Sahip

Zamansız Bir Klasik Tekne: 
Vicem 50

SDX 290 Outboard Has 
Strong Performance

A Timeless Classic Boat: 
Vicem 50

Dıştan takmalı modeller kategorisinde kendini ön plana 
çıkaran SDX 290, Sea Ray’in özenli seçimlerini ve işlevsel 
tasarımını yansıtıyor

Sea Ray’in dıştan takmalı bir teknesi olan SDX 290, 8.90 metre 
boyunda ve oldukça işlevsel.
Teknenin arkasında bir dinlenme koltuğu yer alıyor ve bu 
koltukların bacak bölümü aşağı-yukarı şeklinde manevra 
kabiliyetini sahip.

Modelde yer alan dönebilen iskele ve sancak kaptan koltuklar 
sayesinde iletişimin kesintisiz olması sağlanmış ayrıca genişçe 
bir ön tarafa sahip olan modelde bir wet bar ve standart 
tuvalet seçenekleri opsiyonel olarak sunuluyor. 

Standing out in the category of outboard models, the SDX 
290 reflects Sea Ray’s careful selections and functional 
design.

The SDX 290, an outboard boat from Sea Ray, is 8.90 meters 
long and highly functional.There is a resting seat at the back 
of the boat and the leg section of these seats has the ability 
to maneuver up and down.

Thanks to the rotating port and starboard captain seats in 
the model, uninterrupted communication is ensured, and a 
wet bar and standard toilet options are optionally offered in 
the model, which has a wide front.

Klasik tekneler; zamansız ve stil sahibi. Vicem Yachts tarafından 
üretilen ve yoğun ilgi gören 50 Classic’in iki gövdesi suya indi. 

Türk yat üreticisi Vicem Yachts tarafından piyasaya sürülen Vicem 
50 Classic, Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ilgi görüyor.

Firma en sonki duyurusunda teknenin ilk iki gövdesinin piyasaya 
sunulduğunu açıkladı. 5 aylık bir üretim süresinden sonra gövde 3 
ve 4 de aynı şekilde piyasaya sunulacak.  25 knot sürat hızına kadar 
çıkabilen tekne, 8,5 knot hızında 477 deniz mili gidebiliyor fakat 
tekne sahibinin isteğine göre modelde yapılacak bazı değişiklikler 
ile bu hız 28 knota kadar çıkabilir. 

Classic boats; timeless and stylish. The two hulls of the 50 
Classic, produced by Vicem Yachts and attracted great interest, 
landed on the water. 
 
Launched by Turkish yacht manufacturer Vicem Yachts, Vicem 50 
Classic attracts great attention in the United States.
 
In its latest announcement, the company announced that the 
first two hulls of the boat were introduced to the market. After 
a production period of 5 months, the hull 3 and 4 will also be 
introduced to the market. The boat, which can reach a speed of 25 
knots, can travel 477 nautical miles at a speed of 8.5 knots. 
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New Azimut 53 Aileler için 
İdeal Bir Tekne Konsepti 
Sunuyor

Swift Trawler 41 ile 
Denizi Hissedin

New Azimut 53 Offers an 
Ideal Boat Concept for 
Families 

Feel the Sea with Swift 
Trawler 41

Azimut Yachts ve Alberto Mancini’nin ortak eseri olan New 53 
modeli “aile konsepti” üzerine tasarlanmış. 

Orta sınıf fly bridge pazar segmentinin yeni bir oyuncusu 
olan New Azimut 53, Azimut Yachts’ın bir imzası. Modelin dış 
tasarımı Alberto Mancini tarafından yapılırken, iç tasarımı ise 
Azimut Style Office tarafından üstlenildi. 

Birden çok çözümü birleştirmek ve ortaya yeni bir şey çıkarmak 
amacıyla teknedeki bazı düzenlemeler sayesinde modele 
daha işlevsel bir yapı kazandırılmış. Gündüz vakit geçirmek için 
ayrılan alan ve giriş tarafına yakın mutfak, yerden 25 santimlik 
bir farkla yaşam alanından ayrılmış. Modeli çevreleyen büyük 
camlar sayesinde içeri giren doğal ışık atmosfere ayrı bir 
canlılık katmış. 

The New 53 model, a joint work of Azimut Yachts and Alberto 
Mancini, is designed on the “family concept.”

A new player in the mid-range fly bridge market segment, 
New Azimut 53 is a signature of Azimut Yachts. While the 
exterior design of the model was done by Alberto Mancini, the 
interior design was undertaken by Azimut Style Office.

In order to combine multiple solutions and create something 
new, the model has been given a more functional structure 
thanks to some arrangements on the boat. The area reserved 
for spending time during the day and the kitchen near the 
entrance are separated from the living area with a 25 cm 
difference from the ground. Thanks to the large windows 
surrounding the model, the natural light that enters adds a 
different vitality to the atmosphere.

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 

Uzun yol teknesi olmak için her türlü detayın titizlikle 
işlendiği 41, ferah ve aydınlık. 

Swift Trawler 41, konforlu bir uzun yol teknesi. Teknede 
hem Fly hem de Sedan versiyonu sunuluyor. 7 kişi ağırlama 
kapasitesine sahip tekne, dümen ve seyir mahallinde geniş 
bir alana sahip. 

Swift Trawler 41’in yaşam alanları aydınlık, kullanıcı dostu, 
konforlu ve pratik. Teknede hayatı kolaylaştıran bir çok 
yenilikçi çözüm var. Salonun arka tarafına konumlandırılan 
mutfak, yüzme platformuna ulaşmayı kolaylaştıran kokpit 
ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kuruyor. Sürüş mahalinde 
pilot koltuğu dönerek sekiz yolcunun salonda oturmasına 
imkân sağlıyor. Salon çok kolay bir şekilde 2 kişilik yatak 
odasına dönüşebiliyor. 

Swift Trawler 41, where every detail is meticulously 
processed to be a long-distance boat, is spacious and 
bright. 

Swift Trawler 41 is a comfortable long haul boat. Both Fly 
and Sedan versions are offered on board. The boat, which 
can host 7 people, has a large area at the helm and cruise 
area. 

Swift Trawler 41’s living spaces are bright, user-friendly, 
comfortable and practical. There are many innovative 
solutions that make life on the boat easier. The kitchen, 
located at the back of the saloon, seamlessly connects 
with the cockpit, making it easy to reach the swimming 
platform. In the driving seat, the pilot’s seat rotates, 
allowing eight passengers to sit in the saloon. The living 
room can easily be converted into a double bedroom.
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MENGİ YAY YATÇILIK MY WHITE’IN REFİTİNİ TAMAMLADI

Mengi Yay Yachting Completes Refit of My White 

2020 yılından bu zamana kadar tersanede olan My 
White’ın refiti tamamlandı ve yat sahibine teslim 
edildi. Yatın yeni ismi Çağlar I oldu.

Mengi Yay Yatçılık tarafından 2020 yılında refit için 
tersaneye alınan My White’ın tüm işlemleri tamamlandı ve 
yat 5 Haziran günü suya indirildi. 

Sahibine teslim edildikten sonra Çağlar I ismini alan  36.2 
metre uzunluğundaki yatta, 6 misafir ve 3 personel kabini 
yer alıyor. 23 knot hıza kadar çıkabilen modelde 2 x CAT 
C32 1825 mhp motoru var.

Yatın iç ve dış tasarımı firmaya ait ve tamamlanan refitin 
arkasından yatta birçok değişim yapıldı.Yatta var olan 
beach club, konukların eğlencesini artırmak amacıyla 
yeniden geliştirildi ve eklenen stabilizatör sayesinde konfor 
seviyesi artırıldı. 

BTA Design tarafından iç alan renk skalası, yeni master 
ve misafir kabinleri, personel kabinleri, tüm iç tavan 
ve döşeme kumaşları ve perdeler tamamen yenilendi. 
Yatın baş tarafına eklenen oturma grubu ve güneşlenme 
terasıyla dinlenme alanları artırıldı.

Kıç tarafa ise bar ve oturma grubu eklendi. Flybridge 
ikiye ayrıldı ve bu alana oturma ve yemek bölümü ilave 
edildi.  Ayrıca yatta, tüm navigasyon cihazları yenilendi ve 
jeneratör değişikliği yapıldı.

The refit of My White, which has been in the 
shipyard since 2020, has been completed and the 
yacht has been delivered to its owner. The new 
name of the yacht was Çağlar I.

All procedures of My White, which was taken to the 
shipyard for refit by Mengi Yay Yachting in 2020, were 
completed and the yacht was launched on 5 June.

Named Çağlar I after it was delivered to its owner, the 
36.2 meter long yacht has 6 guest and 3 crew cabins. The 
model, which can reach a speed of 23 knots, has 2 x CAT 
C32 1825 mhp engines.

The interior and exterior design of the yacht belongs to 
the company and after the refit was completed, many 
changes were made to the yacht. The beach club on the 
yacht was redeveloped to increase the entertainment of 
the guests and the comfort level was increased thanks to 
the added stabilizer.

The interior color scale, new master and guest cabins, 
staff cabins, all interior ceiling and upholstery fabrics and 
curtains were completely renewed by BTA Design. The 
resting areas have been increased with the sitting group 
and sun terrace added to the bow of the yacht.

A bar and seating group has been added to the stern. 
The flybridge was divided into two and a living and dining 
area was added to this area. In addition, all navigation 
devices on the yacht were renewed and the generator was 
changed.

BOZBURUN

www.dsvyachts.com 0531 71 28 777
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NAVAL YACHTS 
36 METRELİK  MEGA YATIN BOYUNU UZATIYOR

Naval Yachts Extends the Length of a 36-meter Mega Yacht

La Familia, 36 metrelik bir tekne ve sahibinin 
isteği üzerine boyunda ve şeklinde bazı 
değişiklikler yapılıyor.

Naval Yachts, 1996 yılında İtalya’da yapılan La Familia 
isimli 36 metrelik tekne üzerinde çalışıyor. 

Tekneye baştan ve kıçtan boy vererek 36 metreden, 43 
metreye çıkaran ekip ayrıca teknenin baş formunu balta 
baş şekline dönüştürüyor.

Bu refit sürecine başlamadan önce 8 aylık bir mühendislik 
süreci gerçekleşti. Mühendislik sürecinden sonra başlayan 
işlemler 12 ay sonra tamamlanacak ve tekne yeni haliyle 
mavi sulardaki yerini alacak. 

Teknenin kıç kısmındaki bordalar, hidrolik kapak görevi 
yapacak ve bu şekilde keyifle geçirilen yüzme zamanları için 
teknedekilere ferah bir alan oluşturulacak. Ayrıca teknenin 
owner cabin kısmının iskele tarafına bir hidrolik kapak 
koyularak buranın da balkon görevi görmesi sağlanacak. 
Baş güverte kısmı yükseltilerek 6 metre uzunluğunda 
havuz yapılacak. Teknenin iç kısmı ise Roberto Cavalli’nin 
tasarım diline uygun bir şekilde revize ediliyor.

La Familia is a 36-meter boat and at the 
request of its owner, some changes are made 
in its length and shape.

Naval Yachts is working on the 36-meter boat La Familia, 
built in Italy in 1996.

Extending the boat from 36 meters to 43 meters by 
lengthening the boat from the bow and stern, the team 
also transforms the bow form of the boat into an ax head 
shape.

An 8-month engineering process took place before 
starting this refit process. The processes that started after 
the engineering process will be completed after 12 months 
and the boat will take its place in the blue waters in its 
new state.

The sides at the stern of the boat will act as hydraulic 
hatches and in this way, a spacious area will be created 
for those on the boat for enjoyable swimming times. In 
addition, a hydraulic cover will be placed on the port side 
of the owner cabin of the boat, which will also serve as a 
balcony. The bow deck will be raised and a 6 meter long 
pool will be built. The interior of the boat is being revised in 
accordance with the design language of Roberto Cavalli.
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“Dinle, anla ve 

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

imalatını tamamlayıp müşterilerimize teslim 
etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Ahşap, 

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

vermeye devam ediyoruz. 

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

“Dinle, anla ve en iyisini inşa et.”

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

boya/cila atölyelerimiz bulunmaktadır. 

en iyisini inşa et.”  

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

metrelik bir alanı net şekilde görebilmektedir.

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

Dalış ekipmanları için ayrılmış bölüm mevcuttur.

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

bulunmakta.

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

kün kılınmakta.

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

Oğuz Marin Tersanesi’nde 
34 Metre Yelkenli Yat Projesine Başlandı

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

Technical Specifications

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

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

LUSBEN MASQUENADA’YI TAMAMEN YENİLİYOR 

Lusben, sadece 9 ay süren büyük bir yenilemenin ardından, 
şu anda Pier Luigi Loro Piana’ya ait olan 51 metrelik keşif 
yatı “Masquenada”yı denize indirdi. Ana odak, teknenin kıç 
bloğunda radikal bir şekilde dönüştürülen ve genişletilen 
Nauta Design’ın çalışmasına dayanan dış profilinin yanı 
sıra iç mekânın tamamen yenilenmesi ve tüm üst yapının 
ve gövdenin bir kısmının yeniden boyanmasıydı. 

Masquenada’nın geçirdiği ana dönüşüm tüm kıç bloğunun 
kaldırılması ve genişletilmesiydi: plaj alanının mevcut 
yüzeyini iki katına çıkaran bir transformatörün kurulumuna 
ek olarak, köprü ve üst güverte uzunlukları 1,5 metre 
artırıldı. Bu işlem özellikle karmaşıktı çünkü başlangıçta 
teknik çizimler veya kablolama şemaları gibi bilgiler 
eksikti ve bu nedenle yatın 3D taramasının yapılması ve 
ölçümlerin ve surveylerin sıfırdan yapılması gerekiyordu. 

Daha sonra dış dekor, kişiselleştirilmiş bağımsız mobilyalara 
ek olarak, jakuzinin güneşlenme güvertesinden çıkarılmasını 
ve bir dış mekân pişirme istasyonu ile değiştirilmesini talep 
eden sahibinin isteklerine uyum sağlamak için tamamen 
elden geçirildi. 

Kadırganın yatın başka bir alanına taşınması hariç, başlığın 
artık kıç duvara dayandığı ve pruvaya doğru kesintisiz bir 
manzaranın keyfini çıkarmasına izin veren master kabin 
içindeki düzen değişmedi. Ancak mobilyalar, dekor ve 
esanslar, tavanlar ve zeminler gibi tamamen değiştirildi. 

After a major refit that lasted just 9 months, Lusben has 
launched “Masquenada”, a 51-meter expedition yacht 
now owned by Pier Luigi Loro Piana. The main focus was 
the external profile of the boat – based on the work of 
Nauta Design – which has been radically transformed 
and extended in the stern block, as well as the complete 
renovation of the interior and the repainting of the entire 
superstructure and part of the hull. 

The main transformation that “Masquenada” underwent 
was the removal and extension of the entire stern block: in 
addition to the installation of a transformer that doubled 
the available surface of the beach area, the lengths of 
the Bridge and Upper Deck were increased by 1.5 meters 
each. This operation was particularly complex because, 
in the beginning, there was a lack of information such 
as technical drawings or wiring diagrams, and it was 
therefore necessary to perform a 3D scan of the yacht 
and carry out measurements and surveys from scratch. 

Next, the exterior décor was completely overhauled to 
adapt to the wishes of the owner who, in addition to 
customized freestanding furniture, requested to remove 
the jacuzzi from the Sun Deck and replace it with an 
outdoor cooking station. 

With the exception of moving the galley to another area 
of the yacht, by the owner inside the Master Cabin where 
the headboard now rests against the stern wall, allowing 
him to enjoy an uninterrupted view towards off the bow, 
the layout has remained unchanged. Furnishings, décor 
and essences, however, have been completely modified, 
as have the ceilings and floors. 
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Bavaria C50 ile Hayal 
Ettiğiniz Tatile Çıkmanın 
Zamanı Geldi

Bir Matteo Polli İmzası 
Daha Denizde: 

Grand Soleil 44
It’s Time to Take the 
Vacation You’ve Dreamed of 
with the Bavaria C50

Another Matteo Polli 
Signature at Sea: 

Grand Soleil 44

Bavaria C50, güçlü performansı ve tasarımsal çizgileriyle 
denizlerde usulca süzülüyor. 

Bavaria C50, yelkenleri ve tasarımıyla deniz üzerinde farklı 
keyifler için hoş bir atmosfer sunuyor. Tasarımsal olarak 
“çağdaş çizgiler” üzerine kurulan bir konsept ile yola çıkılmış.

Modelin öne çıkan detaylarından biri; kamara sayısı. Teknede 
isteğe göre 3, 4, 5 ve 6 kamara seçenekleri var. Yani tekne, 
kalabalık aileler için oldukça ideal. Bununla beraber üç farklı 
donanım seviyesi de var; Holiday, Style ve Ambition.

Teknenin güvertesi düz olarak uzanıyor ayrıca bu alanda yer 
verilen hatchler sayesinde güverte, her daim aydınlık ve temiz 
hava ile doluyor. Bu detay güverte altında da devam ettirilmiş. 

The Bavaria C50 glides gently on the seas with its powerful 
performance and design lines.

With its sails and design, the Bavaria C50 offers a pleasant 
atmosphere for different pleasures on the sea. It started out 
with a concept based on “contemporary lines” in design.

One of the prominent details of the model is the number of 
cabins. There are 3, 4, 5 and 6 cabin options on the boat. So 
the boat is ideal for large families. In addition, three different 
cabins are available. There are also equipment levels; Holiday, 
Style and Ambition.

The deck of the boat lies flat and thanks to the hatches in 
this area, the deck is always filled with light and fresh air.This 
detail is continued under the deck. 

Kolay seyir ve konforlu bir yelkenli arayanlar için ideal 
bir tekne olan Grand Soleil 44, sportif bir konseptle 
Matteo Polli tarafından tasarlandı.

Titiz bir tasarım ve yüksek performans üzerine inşa edilen 
Grand Soleil 44, Matteo Polli imzası taşıyor. Dengeli bir 
gövde ve kolay manevralarıyla tekne uzun seyahatler için 
kesinlikle elverişli. Üstelik tekne sahibi için iki farklı düzen 
sunuluyor; Yarış ve Performans.

Merkezi bir noktada konumlandırılan yemek salonu; 
L şeklinde mutfağı ve rahat U şeklinde bir kanepeyi 
çevreliyor. Bu alanda 8 kişilik geniş bir ortam yaratılmış. 
Ayrıca doğal ışığın gücünden yararlanmak adına gövde ve 
güverte pencerelerindeki ufak dokunuşlar ile aydınlık bir 
ortam sağlanmış. 

Grand Soleil 44 is the ideal sailing boat for those looking 
for easy sail and comfort was designed by Matteo Polli 
with a sporty concept.

Built on meticulous design and high performance, Grand 
Soleil 44 bears the signature of Matteo Polli. With a well-
balanced hull and easy maneuvering, the boat is definitely 
suitable for long trips. Moreover, two different layouts are 
offered for the boat owner; Racing and Performance.

The dining hall located at a central point; It surrounds the 
L-shaped kitchen and a comfortable U-shaped sofa. A 
large environment for 8 people has been created in this 
area. In addition, in order to benefit from the power of 
natural light, a bright environment is provided with small 
touches on the hull and deck windows. 
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Moody DS54 ile Harika Bir 
Yaz Sezonu Geçireceksiniz

En Gelişmiş Özelliklere 
Sahip Oceanis Modeli: 46.1

You Will Have A Wonderful 
Summer Season With 
Moody DS54

Oceanis Model with the 
Most Advanced Features: 
46.1

Moody;  konforlu ve lüks detayların bir araya 
getirildiği şık bir yelken modeli.

Moody DS54’ün 25.30 metrelik direği ve yaklaşık 160 
metrekarelik yelken alanı, ince kıç yapısı ve denize 
dik bir şekilde girerek suyu rahatlıkla yaran pruvayla 
birleşince tekneye mükemmel bir denizcilik kazandırıyor. 
Sunulan 360 derecelik bir manzara ve geniş penceler ile 
teknenin dümen alanından, tüm mekanlara hâkimiyet 
sağlayabilirsiniz. 
 

Moody; An elegant sailing model combining 
comfortable and luxurious details.

Moody DS54’s 25.30 meter mast and approximately 160 
square meter sail area, combined with the thin stern 
structure and the bow, which can easily penetrate the 
water by entering the sea, give the boat an excellent 
nautical feel. With a 360-degree view and wide windows, 
you can dominate all areas from the helm area of the 
boat.

Önceki Oceanis modelinin daha zekice 
tasarlanmış, daha fonksiyonel yeni modeli olan 
46.1, kabinleri ve sunduğu keyifli yaşam tarzıyla 
oldukça beğeniliyor.

Oceanis 45 modelinin daha gelişmişi, daha güçlü 
performansa sahip bir üst modeli olan Oceanis 46.1 
donanımları ve tasarımıyla oldukça fonksiyonel bir tekne.

Finot-Conq tarafından tasarlanan kademeli gövde 
sayesinde baş kısma doğru genişleyen iç mekânlar 
doğmuş ve tekne sahipleri için konforlu bir yaşam alanı 
ortaya çıkmış. 

The more cleverly designed, more functional new 
model of the previous Oceanis model, the 46.1, is 
highly appreciated for its cabins and the pleasant 
lifestyle it offers.

The Oceanis 46.1, which is a more advanced model of the 
Oceanis 45 model with more powerful performance, is a 
highly functional boat with its equipment and design.

Thanks to the stepped hull designed by Finot-Conq, 
interior spaces that expand towards the bow were born, 
creating a comfortable living space for boat owners.

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...
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TENDR YAT YAPIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Balçık Mah. Organize Cad. No: 23 Gebze / KOCAELİ

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

HYLAS 57’NİN ÜÇÜNCÜ GÖVDESİ 
HOT LAB’IN STİLİNİ YANSITIYOR

The Third Hull of The Hylas 57 Represents Hot Lab‘s  Interior

Hylas 57’nin formu ve stili kesinlikle baş döndürücü. Akıcı 
hatları, genişleyen tenteli entegre hardto-pu, ön camı ve 
kokpit ve kıç güvertesindeki yenilikçi sosyal alanlar, onu 
daha fazla araştırmaya de-ğer kılıyor. Hylas 57’nin temel 
tasarımı ve genel görünümü onu bir “kazanan” yapıyor. 
Ancak Hylas, yatın performansı kadar iç yapı kalitesi ve 
stilinin de dikkate alınmaya değer olduğunu düşünüyor; 
sonuçta özelliklere ve konuma göre bir ev satın alıyorsunuz 
ama onu ev yapan şey iç mekânda ne yaptığınızdan 
geçiyor.

Hylas Yachts Direktörü Peggy Huang: “İnsanların genellikle 
bir Hylas iç tasarımından bir evrim ola-rak bahsettiğini 
duyuyoruz” diyor ve sözlerini şöyle devam ediyor: “Her yeni 
sahip, kendi zevklerine ve ihtiyaçlarına en uygun birkaç 
kişisel dokunuş ve değişiklik getiriyor,” dedi. 

The form and styling of the Hylas 57 is for sure a 
headturner. Its flowing lines, integrated hardtop with 
extending awning, windshield and the innovative social 
spaces in the cockpit and aft deck make it worthy of 
further investigation. The fundamental design and overall 
look of the Hylas 57 has proven to be an immediate winner. 
But Hylas feels that the interior build quality and styling is 
worth as much consideration as the performance of the 
yacht, after all you buy a house based on features and 
location but what makes it a home is what you do with 
the interior.

“We often hear folks refer to a Hylas interior as an 
evolution,” said Peggy Huang, Director at Hylas Yachts. 
“Each new owner brings a few personal touches and 
modifications that best suit their particular tastes and 
needs.”
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Bali Cataraman’ın En Geniş 
ve En Yeni Modeli: 4.2

Excess 11 ile Keyifli Bir Seyir 
Deneyiminin Tadını Çıkarın

Bali Cataraman’s Largest 
and Newest Model: 4.2 

Enjoy a Pleasant Cruise 
Experience with Excess 11

Haziran ayında Türkiye pazarına giriş yapan yeni model Bali 
4.2, sınıfına göre daha geniş bir yaşam alanu sunuyor. 
 
Bali Catamaran’ın yeni bir modeli olan Bali 4.2, geniş yaşam 
alanları ve konforlu yapısıyla ön plana çıkıyor.

Model, 79 metrekarelik güvertesiyle kendi boyutundaki 
katamaranlara göre yüzde 10 daha geniş bir alana sahip. 
Ailenin geri kalan üyesinde de olduğu gibi bu model de file 
yerine sert platformdan oluşan ön güvertede; masalı bir 
oturma grubu ve güneşlenme alanı var.

Teknenin iç dizaynında iki farklı versiyon var; 3 veya 4 kamara. 
Şunu da ekleyelim;  modelde 2 kamaranın olduğu gövdelerde 
her kamaranın kendi özel tuvaleti ve ortak bir duşa kabin yer 
alıyor.

The new model Bali 4.2, which entered the Turkish market 
in June, offers a wider living space compared to its class.

Bali 4.2, a new model of Bali Catamaran, stands out with its 
spacious living spaces and comfortable structure.

With its 79 square meter deck, the model has a 10 percent 
larger area than catamarans of its own size. As in the rest of 
the family, this model also has a hard platform instead of net 
on the foredeck; There is a sitting room with a table and a 
sunbathing area.

There are two different versions in the interior design of the 
boat; 3 or 4 cabins. Let’s also add: In the two cabins, each 
cabin has its own private toilet and a shared shower cabin.

En küçük gezi katamaranı olarak ilgi çeken Excess 11, 
tasarımı ve yaşam alanlarıyla deniz üzerinde ikinci bir ev 
konforu yaşatıyor.

Geniş, ferah ve tekne üzerinde konforlu bir yaşam sunan Excess 
11 ile ister ıssız koyları, ister derin mavilikleri keşfedin.

Katamaran tasarımı ve konforuyla Cruising World 2021’de 
”Yılın En İyi Teknesi” ve Sail 2021’de “50 Feet Altı En İyi Seyahat 
Teknesi” kategorilerinde ödül aldı.

Teknenin master kabininde yer alan 2x2 metre yatak ve 
bağımsız duş bölümlerine sahip tuvalet, tekne sahibi için ideal 
bir alan yaratıyor. Güverte kısmında ise çift dümen dolabı ve 
geniş havuzluk, iletişim için uygun bir ortam yaratırken, keyifli 
bir seyir deneyimi de sunuyor.

Keeping attention as the smallest cruise catamaran, Excess 
11 offers the comfort of a second home on the sea with its 
design and living spaces.

With Excess 11, which offers a wide, spacious and comfortable 
life on the boat explore either deserted coves or deep blues.

With its design and comfort, the catamaran won the “Best 
Boat of the Year” at Cruising World 2021 and the “Best Travel 
Boat Under 50 Feet” in Sail 2021.

The 2x2 meter bed and the toilet with independent shower 
sections in the master cabin of the boat create an ideal space 
for the boat owner. On the deck, the double rudder and large 
cockpit create a suitable environment for communication, 
while providing a pleasant cruising experience.

Altıntaş, Urla Küçük Sanayi 12 D D:5, 35430 Urla/İzmir
 +90 543 691 49 96

www.netafisher.com.tr
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Silent 60: Uçurtma 
Kanadı Sistemli Elektrikli 
Katamaran

Leopard 42  Size Yeni Bir 
Felsefe Kazandıracak

Silent 60: Electric Catamaran 
With Kite Wing System

Leopard 42 Will Bring You A 
New Philosophy

İsviçreli girişimci Philippe Guénat tarafından yönetilen, 
Tayland’daki Silent Yachts üretim tesisi; kısa süre önce piyasaya 
sürdüğü yeni Silent 60’ı ile; yenilikçi, okyanus seyri yapan, güneş 
enerjili, elektrikli katamaran filosunu artırdı. Bu, sekiz gövdesi 
daha yapım aşamasında olan teknenin ilk ünitesi ve toplamda 17 
adet sipariş verildi. 

Sistem nasıl çalışıyor?
Uçurtmayı fırlatmak için yalnızca iki fit yüksekliğinde, dört adet 
katlanabilir ped gözüne sabitlenmesi gereken küçük bir direk 
kurmak gerekir (bu birkaç saniye sürüyor). Uçurtma çıkarıldıktan 
sonra, kutuda bulunan elektrikli pompa ile pompalanır (bu da 
sadece birkaç saniye sürüyor), vinci çalıştırıp, uçurtmayı rüzgârla 
sürükleneceği yerden denize atılır ve sonra uçurtma uçurulur.
İpleri çektiğiniz uçurtma, suyun üzerinde havalanır.  Havadayken, 
otomatik dümen kontrolü devralabilir - uçurtma teknenin 120 
metre üzerinde olana ve gökyüzünde kocaman bir “8” çizene 
kadar çekme halatı bırakılır. 

Silen Yachts has increased its fleet of innovative oceangoing solar 
electric catamarans introducing the new SILENT 60 that has been 
launched recently at Silent-Yachts production facility in Thailand, 
which is led by the Swiss entrepreneur Philippe Guénat. This is the 
first unit of the model while eight more hulls are currently under 
construction and 17 are ordered in total. 

How the system works?  
To launch the kite, it’s only required to set up a small mast, which 
is only two feet high, with four stays that need to be fixed to four 
foldable pad-eyes (this takes a few seconds). After taking out the 
kite, it gets pumped up with an electric pump that is in the box 
as well (this takes only a few seconds), you switch on the winch, 
throw the kite overboard where it will drift away with the wind and 
then the kite can start from the water by pulling the ropes. When 
in the air, the automatic steering can take over - the pulling rope 
is released until the kite is more than 120 meters above the boat 
and it starts to paint a huge “8” in the sky. 

Leopard 42 sunduğu panoramik manzara ve lüks 
donanımlarıyla tekne sevenleri selamlıyor.

Leopard 42 keskin dış tasarımı, geniş kabinleri ve ekstra 
eğlence alanlarıyla konforlu bir performans gösteriyor. 
Leopard 42’de sunulan 50 metrekarelik alan, modelin 
dikkat edilmesi gereken noktalarından biri çünkü tekne, 45 
feetin altında kalan katamaran modellerine göre yüzde 65 
daha fazla eğlence alanına sahip.

360 derecelik bir bakış açısıyla gün ışığını, dev 
pencerelerinden içeriye davet eden şık tekne, Leopard 40’a 
göre daha geniş; bu modelde tekne gövdesinin iç kısmı ve 
kabin tavan yükseliği daha fazla. 

Leopard 42 greets boat lovers with its panoramic 
view and luxury equipment.

The Leopard 42 shows a comfortable performance with 
its sharp exterior design, spacious cabins and extra 
entertainment areas. The 50 square meter area offered on 
the Leopard 42 is one of the highlights of the model, as 
the boat has 65 percent more entertainment space than 
catamaran models under 45 feet.

Inviting daylight through its giant windows with a 
360-degree view, the stylish boat is wider than the Leopard 
40; In this model, the inside of the hull and the cabin roof 
height are higher. 

Merkez Ofis
Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.
Güven İş Merkezi No:83/1 A Blok K.2 D.52
Zeytinburnu/İSTANBUL

/mossyacht

/mossyacht

www.mossyacht.com
Fabrika
Sanayi Diğer Santral Sok. 12/2/2
Merkez/YALOVA

JADE CABIN(9.00 metre)

DIAMOND PLUS(7.00 metre)

DIAMOND(7.00 metre)
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Yeni “Tam Elektrikli” 
Magonis Wave e-550 
Venedik Kanallarını 
Büyülüyor  

Tiwal 2 ile Denizde “Minik” 
Bir Seyir Keyfi Yaşayın 

Göz Alıcı Bir Tender: 
A44 Luxury 

Su Sporları için İdeal Bir 
Seçim: Nimbus T8 

The new “full electric” 
Magonis Wave e-550 
enchants the canals of 
Venice  

Enjoy a “Tiny” Cruise at Sea 
with Tiwal 2

A Glamorous Tender: 
A44 Luxury

An Ideal Choice for Water 
Sports: Nimbus T8

Bir tekneyi anında tanınabilir kılan ayrıntılara keskin bir gözle 
bakarak; konfor, verimlilik ve çevreye saygıyı birleştirmek: Mayıs 
ayında Venedik Boat Show 2021’de dünya prömiyeri yapılan, 
İtalyan-İspanyol tersanesi Magonis’in ilk modeli olan Wave 
e-550’nin yaratılmasına rehberlik eden başlangıç noktası buydu. 

Merkezi Barselona’da ve üretim tesisi İtalya’nın Sabaudia kentinde 
bulunan tersane, iki ülkenin farklı etkilerinden yararlandı: Katalan 
yaratıcılığı ve coşkusu İtalyan zevki ve teknolojisi ile bir araya 
getirilerek 5,50 metre uzunluğunda (su hattında 4,96 m) ve 1,98 
metre genişliğinde, Capri Denizi’nde veya İbiza’dan Formentera’ya 
hızlı bir geçişle, Garda Gölü’nde seyahat edilebilecek, keyifli ve 
konforlu günlük bir seyahat teknesi ortaya çıktı. (üst taraftaki 
göller de dâhil olmak üzere, geleneksel motorlu teknelere yasak 
olan tüm rotalara izin veriliyor).

Combining comfort, efficiency and respect for the environment, 
with a keen eye for the details that make a boat instantly 
recognisable: this was the starting point that guided the creation 
of Wave e-550, the first model from the Italo-Spanish shipyard 
Magonis, which made its world debut in May at the Venice Boat 
Show 2021. 

The shipyard, with its headquarters in Barcelona and production 
site in Sabaudia, Italy, has drawn on the different influences of 
the two countries. Catalan creativity and exuberance have been 
combined with Italian taste and technology to create a boat that, 
in its 5.50 metre length (4.96 m at waterline) and 1.98 metre 
width, has all the ideal comforts for an enjoyable day cruise, be 
it sailing on Lake Garda (with all routes permitted, including the 
ones on the upper lake, forbidden to traditional motorboats), in 
the sea of Capri or a quick crossing from Ibiza to Formentera. 

Her türlü hava koşulu için uygun ve dengeli bir 
tender olan T8, İskandinav tarzı ile uzun veya kısa 
bütün seyahat planları için hazır.

İstikrarlı, güvenli ve dengeli bir performans sunan Nimbus 
Tender 8; sosyal aktiviteler, ulaşım, su sporları ve keyifli 
zamanlar geçirmek için tasarlanan günlük bir tekne.

T8 is a well-balanced tender suitable for all 
weather conditions. With its Scandinavian style, 
it is ready for all long or short travel plans.

Nimbus Tender 8 offers a stable, safe and balanced 
performance; It is a daily boat designed for social activities, 
transportation, water sports and enjoyable times.

Toplamda iki çantaya sığabilen Tiwal 2, güvenli ve 
eğlenceli bir şişme yelkenli bot. 

Yaz tatili sırasında yeni şeyler keşfetmekten zevk 
alıyorsanız, Tiwal 2 şişme yelkenli botu size önerebiliriz. 
Hiçbir alete ihtiyaç duymadan 15 dakikada şişen bot, 150 
kiloya kadar taşıyabiliyor. 

Yüksek basınçlı Drop Stitch şişirilebilir V-şekilli gövdeye 
sahip bot, son derece stabil ve dengeli bir performans 
gösteriyor. 

Ebeveynler açısından oldukça kullanışlı olan bu mini tekne 
çocuklar için güvenli bir kullanım sağlıyor. Kullanımı ve 
idaresi kolay yelkenli, rengiyle hemen fark edilebiliyor 
ayrıca 40 kilo ağırlığıyla oldukça hafif bir yapı sunuyor.  

Tiwal 2, which can fit in two bags in total, is a safe 
and fun inflatable sailing boat.

If you enjoy discovering new things during your summer 
vacation, we can recommend the Tiwal 2 inflatable sailing 
boat. The boat, which inflates in 15 minutes without the 
need for any tools, can carry up to 150 kilograms.

The high-pressure Drop Stitch inflatable V-shaped hull 
provides an extremely stable and balanced performance.
This mini boat, which is very useful for parents, provides a 
safe use for children. Easy to use and manage, the sailboat 
is immediately recognizable with its color and offers a very 
light structure with a weight of 40 kilograms..

A44 Luxury Tender hem kullanışlı hem de her plan 
için uygun.

A44 Luxury Tender oldukça işlevsel bir model. 14.25 metre 
uzunluğundaki tekneyle ister günübirlik bir gezintiye 
çıkabilir, isterseniz uzun süreli bir seyahat planlayabilirsiniz.
Soft ve uyumlu atmosferiyle oldukça keyif veren teknenin 
kokpit alanı oldukça geniş. Teknenin kıç tarafında bulunan 
güneşlenme alanına ek olarak kokpit tarafındaki tavan 
açılabiliyor ve böylece ortaya bir güneşlenme alanı daha 
çıkıyor.

Kıç güneşlenme tarafının altında iki metreye kadar bot 
kapasitesi olan bir garaj ve çift hareketli yüzme platformu 
var. Teknenin işlevselliğine de tasarımı kadar önem verilmiş 
ve bu kapsamda kabine eklenebilen bir yemek odası, 
istendiği takdirde bir uyku alanına da çevrilebilir.

A44 Luxury Tender is both useful and suitable for 
every plan.

A44 Luxury Tender is a very functional model. You can 
either take a day trip or plan a long-term trip on the 14.25 
meter long boat.

The cockpit area of the boat, which gives a lot of pleasure 
with its soft and harmonious atmosphere, is quite wide. In 
addition to the sunbathing area at the stern of the boat, 
the roof on the cockpit side can be opened, thus creating 
another sunbathing area.
Beneath the aft sundeck there is a garage with boat 
capacity of up to two meters and a double action 
swimming platform. The functionality of the boat is as 
important as its design, and in this context, a dining room 
that can be added to the cabin can also be turned into a 
sleeping area if desired.
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METRO TÜRKİYE, YAT SEKTÖRÜNÜN A’DAN Z’YE TÜM 
İHTİYAÇLARINI GİDERİYOR

Metro Turkey Supply All The Needs Of The Yacht Industry 
From A to Z

Metro Türkiye Sezon Bölge Müdürü Kortan 
Kızılay, yatçıların 7/24 yanında olduklarını 
ifade ederek Metro Türkiye kalitesi ve 

güvencesi ile yatçılardan tam not aldıklarını 
sözlerine ekledi.

Metro Türkiye Sezon Bölge Müdürü Kortan Kızılay ile 
firmanın çalışmalarını değerlendirdik.

Metro Turkey Season Regional Manager 
Kortan Kızılay stated that they are with 
the yachtsmen 24/7 and added that they 

got full marks from the yachters with the quality 
and assurance of Metro Turkey.

We evaluated the company’s work with Metro Turkey 
Season Regional Manager Kortan Kızılay.

TÜRKİYE’NİN 21 ŞEHRİNDEKİ 37 MAĞAZADA 
25 MİLYON TÜKETİCİYE HİZMET VERİYORUZ

Metro Türkiye’yi okuyucularımıza tanıtır mısınız?

Dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden 
Metro olarak, Türkiye’de faaliyete başladığımız 1990 
yılından günümüze ülkemize ekonomik katma değer 
yaratıyoruz. Metro “Türkiye’ye yatırım yapan ilk uluslararası 
perakendeci” unvanını da taşıyor ki bu Türkiye’ye verdiğimiz 
önemin büyük bir göstergesi. Türkiye’nin 21 şehrindeki 37 
mağazada yaklaşık 4.500 çalışanıyla doğrudan 2 milyon, 
otel ve restoranlar aracılığı ile dolaylı olarak 25 milyon 
tüketiciye hizmet veriyoruz. 30 yıldır Türk mutfağına sahip 
çıkarak, Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini 
ortaya çıkarmak ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda 
bulunarak dünyada hak ettikleri yere gelmelerini sağlamak 
için sürdürülebilirlik, yerellik, izlenebilirlik odağında çalışma 
ve yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz.
 
YATSEVERLERİN 7/24 HİZMETİNDEYİZ

Yatlara, yat sektörüne yönelik ne tür çalışmalarınız 
var, detaylandırır mısınız?

Mağazalarımızda müşterilerimize güvenilir bir alışveriş 
deneyimi sunarken pandeminin etkisiyle artan yat ve 
tekne müşterilerine ve buralara catering hizmeti yapan 
firmalara özel marina sevkiyatını da 2015 yılından bu yana 
zaten yapıyoruz. Bu kapsamda yat turizminin önemli 
merkezlerinden olan Bodrum ve Fethiye’de de tekne ve yat 
seyahatlerine özel marina sevkiyatı hizmetimiz bulunuyor. 
Fethiye ve Göcek civarında bulunan tüm marina, liman 
ve iskelelerdeki özel yat müşterilerimiz https://yatservis.
metro-tr.com, Bodrum yarımadasındaki tüm iskele ve 
marinalardaki yat müşterilerimiz ise www.metroyatservis.
com siteleri üzerinden tek tıkla sipariş imkânından 
faydalanabiliyor. Online sipariş hizmeti kapsamında 
sunduğumuz 5.000’den fazla ürünün teslimatını ise fiyat 
farkı ve teslimat ücreti olmadan pazar hariç haftanın 6 
günü 24 saat içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu ürünlerin 
arasında Metro Premium markalı Anzer balından özel 
üretim zeytinyağına, Kars yöresine ait tereyağından 
İtalya’ya özgü balzamik sirkeye, kabuklu midyeden 
manda peynirine ve taze olarak sevk edilen paketli meyve 
sebzeden 70 çeşit balığa kadar birçok farklı seçenek 
sunuluyor. Hem yerel hem ithal 100’e yakın coğrafi işaretli 
ürünle birlikte, organik ve glütensiz ürün gamı da online 
sipariş kapsamındaki ürünler arasında yer alıyor. Gıda 
ürünlerinin yanı sıra temizlik ve kişisel bakım ürünleri gibi 
ihtiyaç duyulabilecek ürün seçenekleri de yat tutkunlarına 
kesintisiz bir mavi yolculuk imkânı sağlıyor. 

YAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIMLARIMIZ 
ARTACAK

WE SERVE 25 MILLION CONSUMERS IN 37 
STORES IN 21 CITIES OF TURKEY

Could you introduce Metro Turkey to our readers?

As Metro, one of the most important international retail 
companies in the world, we have been creating economic 
added value for our country since 1990, when we started 
our operations in Turkey. Metro also bears the title of “the 
first international retailer to invest in Turkey”, which is a 
great indicator of the importance we attach to Turkey. 
With approximately 4,500 employees in 37 stores in 21 
cities of Turkey, we serve 2 million consumers directly 
and 25 million indirectly through hotels and restaurants. 
For 30 years, we have been working and investing in 
sustainability, locality and traceability in order to reveal 
the true potential of Turkish cuisine culture, to contribute 
to the development of Turkish chefs, and to ensure that 
they reach the place they deserve in the world.

WE ARE AT THE SERVICE OF YACHT LOVERS 
24/7

What kind of work do you have for yachts and the 
yacht sector, can you elaborate?

While providing a reliable shopping experience to our 
customers in our stores, we have been making special 
marina shipments since 2015 to yacht and boat customers 
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GENTA LOGISTIC’İN SAHİBİ KULAÇOĞLU İLE 
YAT SEKTÖRÜNE YAKIN BİR BAKIŞ

A Closer Look at the Yacht Industry with Genta Logistic’s 
Owner Kulaçoğlu

Ahmet Kulaçoğlu, 50 senedir içinde bulunduğu 
yat ve charter sektörünü değerlendirdi. 

Genta Logistic hem tekne taşımacılığı hem de charter 
sektöründe yer alıyor. Firmanın sahibi Ahmet Kulaçoğlu ile 
yaptığımız röportajda hem yat sektörünü hem de charter 
sektörünü değerlendirdik. Önemli başlıklara değindiğimiz 
röportajımızı, firmanın charter teknesi olan 36 metrelik 
Silver Moon’da gerçekleştirdik.

Türk yatçılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

“Şu anda Silver Moon teknesi üzerindeyiz. Türk charter 
tekneler arasında bu tekne de bulunmakta. Üst segment 
bir tekne çünkü zaruretten doğuyor bu tip şeyler. Malum, 
zamanında bu Gökova gezileri yapılırken çok iktidai şartlar 
vardı; su kısıtlı, buz taşıma vs. Şimdi her şey değiştiği için, 
kaliteler standartlar yükseldiği için teknelerin de boyları 
büyüdü, yolcu kapasiteleri büyüdü, kaliteleri arttı. Yeni 
jenerasyonda iyi ustalar geldi. Mimarlar girdi işin içine. 
Bu sektörde aşağı yukarı 50 senedir varım. En başından 
beri keyifle izlemekteyim ki her geçen sene üzerine bir şey 
koyarak ilerleniyor ve Türk yatçılığı hem inşa açısından, 
hem işletme açısından, hem servis açısından dünyadaki 
yerini çok güzel bir şekilde aldı.

Rakiplerimiz kimler ve onlara göre hangi 
noktadayız? 

“E var tabi rakiplerimiz; Hırvatlar, Yunanlar şunlar bunlar. 
Bir Batı Akdeniz modası vardı. Tabii ki var, her zaman 
da olacaktır ancak biz onların standartlarını yakalamış 
durumdayız diyebilirim. Şöyle ki yetişmiş eleman hatta 
yetiştirenler de kendini yetiştirdiler. Hem işletmeciler hem 
inşa edenler… devir değişti. Gururla söyleyebilirim ki Türkler 
de buna gayet güzel ayak uydurdular. Dünyada tabii gelir 
dağılımı müthiş bir şekilde lükse doğru ilerlemekte. Olanın 
çok parası var, olmayanın da halleri malum, biliyorsunuz.”

Charter sektörü nasıl bir sektör? Kime hitap 
ediyor?

“Bu sektör; üst segment tekneler, özel uçaklarıyla gelen, 
evlerinde çifter aşçıları bulunan  vs. o tarz yaşayan insanlar. 

Ahmet Kulaçoğlu evaluated the yacht and charter 
industry, he has been in for 50 years.

Genta Logistic is involved in both boat transportation and 
charter sectors. In our interview with Ahmet Kulaçoğlu, the 
owner of the company, we evaluated both the yacht sector 
and the charter sector. We held our interview, in which we 
touched on important topics, on the company’s charter 
boat, the 36-meter Silver Moon.

What do you think about Turkish yachting?

“We are currently on the Silver Moon boat. This boat is among 
the Turkish charter boats. It is an upper segment boat, 
because such things arise out of necessity. As you know, there 
were very economic conditions when these Gökova trips were 
made; water limited, ice transport etc. Now that everything 
has changed, as the quality standards have increased, the 
boats have also grown in length, their passenger capacity 
has increased, and their quality has increased. Good masters 
have arrived in the new generation. Architects got involved. 
I have been in this industry for about 50 years. From the very 
beginning, I have been watching with pleasure that each 
passing year, something is progressing and Turkish yachting 
has taken its place in the world in a very good way in terms of 

Yat sektöründeki hedefleriniz ve yatırımlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Tüm yatırımlarımızda olduğu gibi yat sektörüne yönelik 
yatırımlarımızı da oldu-bitti yaklaşımı ile değil, sürekli 
kendimizi yenileyerek, sektörde ortaya çıkan talepleri 
yakından takip ederek hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda bu 
sektöre yönelik yatırımlarımız da artmaya devam edecek. 
Bodrum ve Fethiye’nin yanı sıra ülkemizde yat turizminin 
diğer gözde bölgelerine yönelik online sipariş hizmetimizi 
daha da genişletmeyi hedefliyoruz. 

who have increased with the effect of the pandemic, and 
to companies providing catering services there. In this 
context, we have a special marina delivery service for 
boat and yacht cruises in Bodrum and Fethiye, which are 
important centers of yacht tourism. Our private yacht 
customers in all marinas, ports and piers around Fethiye 
and Göcek can take advantage of one-click ordering on 
https://yatservis.metro-tr.com , and our yacht customers 
in all piers and marinas in Bodrum peninsula at www.
metroyatservis.com. We deliver more than 5,000 products 
that we offer within the scope of online ordering service, 
without price difference or delivery fee, within 24 hours, 
6 days a week, except Sunday. Among these products, 
there are many different options from Metro Premium 
brand Anzer honey to specially produced olive oil, from 
butter from Kars region to balsamic vinegar unique to 
Italy, from shelled mussels to buffalo cheese and from 
freshly shipped packaged fruits and vegetables to 70 
kinds of fish. Along with nearly 100 geographically marked 
products, both local and imported, organic and gluten-
free product range is also among the products within the 
scope of online order. In addition to food products, the 
product options that may be needed such as cleaning 
and personal care products also provide yacht enthusiasts 
with an uninterrupted blue voyage.

OUR INVESTMENTS IN THE YACHT SECTOR 
WILL INCREASE

Could you tell us about your goals and investments 
in the yacht sector?

As in all our investments, we implement our investments 
in the yacht sector, not with a fait accompli approach, 
but by constantly renewing ourselves and closely following 
the demands emerging in the sector. In this context, 
our investments in this sector will continue to increase. 
We aim to further expand our online ordering service for 
Bodrum and Fethiye, as well as other popular regions of 
yacht tourism in our country.

YATÇILARIMIZIN İHTİYAÇLARINI BİR TIKLA 
YATLARINA BIRAKIYORUZ

Yatçılara ve denizlerimizde yolculuk yapan müşterilerimize 
ihtiyaç duydukları tüm ürünleri tek bir tıkla kendilerine 
ulaştırırken üst düzey hijyen önlemlerimizden taviz 
vermediğimizi de belirtmek isterim. Marina ve yatlardaki 
müşterilerimiz tüm ürünlerimizi gönül rahatlığı ile 
tüketebilirler. Tüm operasyonlarımızda olduğu gibi marina 
sevkiyatlarında da ürünlerimizi sağlıklı ve güvenilir şekilde 
müşterilerimize ulaştırmak için titizlikle çalışıyor, teslimat 
sürecindeki tüm araçlarımızı düzenli aralıklarla dezenfekte 
ediyoruz. Teslim edilecek tüm ürünleri uygun sıcaklıklarda, 
izolasyonlu araçlarla ve koruyucu ekipmanlarla taşıyarak 
hijyenik ve güvenli şekilde sunuyoruz. Üstelik müşterilerimiz 
izlenebilirlik çözümlerimiz sayesinde satın aldıkları 
gıdaların üretim süreçlerini öğrenebiliyor, gıdaların izini 
sürerek bilgiyle de beslenebiliyorlar. 

WE LEAVE THE NEEDS OF OUR YACHTSMEN 
TO THEIR YACHTS WITH ONE CLICK

I would also like to state that we do not compromise on 
our high-level hygiene measures, while delivering all the 
products they need to yachtsmen and our customers 
traveling on our seas with a single click. Our customers 
in marinas and yachts can consume all our products 
with peace of mind. As in all our operations, we work 
meticulously to deliver our products to our customers in 
a healthy and reliable manner in marina shipments, and 
we disinfect all our vehicles during the delivery process 
at regular intervals. We offer all products to be delivered 
in a hygienic and safe manner by transporting them at 
appropriate temperatures, with insulated vehicles and 
protective equipment. Moreover, thanks to our traceability 
solutions, our customers can learn about the production 
processes of the foods they buy, and they can be fed with 
information by tracking the food.
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Onlar evlerindeki düzenleri üst segment teknelerde bulmak 
istiyorlar. Kimileri tekne sahibi, kimileri de o işe girmiyorlar, 
kiralıyorlar vs. Tabii, bu tip insanlara hizmet vermek için 
onların ne istediğini, nasıl yaşadığını, neyi sevip sevmediğini, 
kahvaltısından tutundan da akşam yemeklerini, masa 
örtülerinden efendim masa düzeni detayından, en küçük 
detaylara bile bir lüks restoranda nasıl yapılıyorsa bunu 
vermek durumundasınız. Türkler genelinde konuşuyorum, 
iyiyiz yani. İnsanlar işlerini ciddiye alıyorlar. Bizim TYBA diye 
bir kuruluşumuz var; tekne sahipleri, brokerları, acenteleri, 
işletmecileri diye bir açılımı var. Yeni jenerasyondan 
bilhassa hem iyi eğitimli insanlar var hem de kendilerini çok 
iyi yetiştirmiş diğer insanlar var. Ahenk içerisinde çalışılıyor, 
Türk yatçılığına hizmet ediliyor. İkinci genel kurulumuzu 
geçen de yaptık. Denizcilik, yatçılık nasıl ilerler diye kurullar 
kuruldu; etik kurullar, hukuk kurulları…”

Gelişmemiz için değiştirmemiz gereken noktalar 
var mı?

”Şimdi bu tekne 
boylarını büyütmemiz 
lazım. 50 metre 
plus yapmak 
gerekiyor çünkü 
dünya genelinde bu 
işler böyle. Gelirler 
alabildiğine çoğalıyor 
ve onlar o paralarını 
bir yerde harcamak 
durumundalar. Dünya 
böyle dönüyor.”

construction, operation and service.

Who are our competitors and where do we stand 
relative to them?

“Well, of course, our competitors; Croats, Greeks, etc. There 
was a western Mediterranean fashion. Of course there is, 
there will always be, but I can say that we have achieved 
their standards. Namely, trained personnel and even those 
who trained themselves trained themselves. Both operators 
and builders… times have changed. I can proudly say that 
the Turks have adapted very well to this. The natural income 
distribution in the world is advancing towards luxury. Those 
who have have a lot of money, and those who do not have, 
you know.”

What is the charter industry like? Who is it 
addressing?

“This sector; upper segment boats, those who come by private 
planes, have double cooks in their homes, etc. people who live 
that way. They want to find the layouts in their homes on 
top segment boats. Some of them are boat owners, some 
of them do not get into that business, they rent it etc. Of 
course, in order to serve such people, you have to give them 
what they want, how they live, what they like and don’t like, 
their breakfast, dinner, table linens, even the smallest details, 
how it is done in a luxury restaurant. I’m speaking in general 
Turkish, so we’re fine. People take their jobs seriously. We have 
an organization called TYBA; boat owners, brokers, agents, 
operators. There are especially well-educated people from 
the new generation, and there are other people who have 
trained themselves very well. Working in harmony, serving 
Turkish yachting. We held our second general assembly last 

year. Boards were established 
to see how maritime and 
yachting would progress; 
ethical committees, legal 
committees…”

Are there any points we 
need to change for our 
improvement?

“Now we need to increase 
these boat sizes. It is 
necessary to do 50 meters 
plus because this is how 
things are around the world. 
Income is increasing as 
much as possible and they 
have to spend their money 
somewhere. This is how the 
world turns.”

Turkey's Leading Charter Broker
T: +90 252 645 20 32  F: +90 252 645 20 33
A: Gocek Mh. Genclik Sok. No:2/3 Fethiye 
48310 Mugla / TURKEY   

T: +90 252 316 49 89  F: +90 252 316 49 80
A: Eskicesme Mh. Danacı Sok. No:8/B1 Bodrum 
48400 Mugla / TURKEY

@galeoyachting

www.galeoyachting.com  - info@galeoyachting.com
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GF HAKAN PLASTİK EĞİTİMLERİ İLE 
SAHADAKİ ENERJİYİ YÜKSELTİYOR

WEST MARINE VERDİĞİ HİZMETLE HER SEZON TEKNE DOSTU

GF Hakan Plastik Raises the Energy in the Field with its Trainings
West Marine’s Service Provides Boat Friendly Every Season

GF Hakan Plastik online eğitimleri ve webinar 
çalışmalarıyla herkesi bilgilendiriyor.

Pandemi döneminin en başından beri tüm şirket içi ve dışı 
eğitimlerinin teknoloji ile uyumu arasındaki hassas dengeyi 
başarıyla sürdüren GF Hakan Plastik, yılın ilk yarısında 30’a 
yakın eğitim düzenledi. 

Online eğitimlerin içerikleri, grupların ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak hazırlanıyor. Bayiler ve çalışanlarına, 
ürünlerin detaylı şekilde özellikleri aktarılarak satış 
noktasında ihtiyaca uygun ürün sunulması konusunda 
katkı sağlanırken; depolama, istifleme, sevkiyat sırasında 
dikkat edilecek konular hakkında bilgiler aktarılıyor.  
Tesisatçı gruplarına, ürün özelliklerinin yanı sıra montaj 

bilgileri, kaynak ve test yöntemleri üzerine paylaşımlar 
gerçekleştiriliyor.  Mekanik tesisatçılar ve mühendislerle ise 
teknik toplantılar düzenleniyor.

GF Hakan Plastik bu bağlamda geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirdiği iki farklı webinar çalışması ile hem bayileri 
hem de ürünlerinin uygulamalarını yapan tesisatçılarla bir 
araya geldi. “Atık Su Sistemlerinde Sessizlik ve Yanmazlık” 
başlığı altında gerçekleştirilen webinar’larda kullanıcıların 
yaşadıkları sorunlar, uygulama teknikleri, yapılan doğru 
ve yanlışlar GF Hakan Plastik Teknik Hizmetler Müdürü 
Yasemin Arslan sunumu ile detaylı bir şekilde masaya 
yatırıldı. 

GF Hakan Plastik informs everyone with its 
online trainings and webinars. 

GF Hakan Plastik, which has successfully maintained the 
delicate balance between technology and harmony of all 
internal and external trainings since the beginning of the 
pandemic period, organized nearly 30 trainings in the first 
half of the year.

The contents of the online trainings are prepared 
considering the needs of the groups. While contributing 
to the presentation of products suitable for the needs at 
the point of sale by conveying the detailed features of the 
products to the dealers and their employees; Information 
is given on issues to be considered during storage, stacking 
and shipment. In addition to product features, installation 
information, welding and test methods are shared with 
the installer groups. Technical meetings are held with 
mechanical installers and engineers.

In this context, GF Hakan Plastik came together with both 
its dealers and the plumbers who applied their products, 
with two different webinars it held recently. In the webinars 
held under the title of “Silence and Fireproofing in Waste 
Water Systems”, the problems experienced by the users, 
application techniques, the right and wrong made were 
discussed in detail with the presentation of GF Hakan 
Plastik Technical Services Manager Yasemin Arslan. 

Birçok markanın yetkili servisi olan West Marine 
firmasının Genel Müdürü Arif Çuvalcı ile keyifli 
bir röportaj yaptık.

Yoğun bir sezon geçirdiklerini ifade eden Çuvalcı ile sezonu 
konuştuk. 

Merhaba. Sizi ve West Marine’i tanıyabilir miyiz?
“Merhabalar, ben Arif Çuvalcı. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. 
15 kişilik bir ekibimiz var. Yaptığımız işler; Volvo Penta, 
Yanmar, Köhler, Fischer Panda, Onan, ZF şanzımanları 
yetkili servisiyiz. Ayrıyeten bot hangarımız var. Anlık 
bakımlar, motor bakımları, jeneratör bakımları, şanzıman 
bakımları yapıyoruz. Sezon zamanı o işlerle uğraşıyoruz. 
Markalarımızın hepsinde yetkili servisiz. Yetkili servisi 
olmayan harici makinelere bakmıyoruz. Marin grubundayız. 
Bütün markaların hepsi marin grubun zaten bizde.”

Sezon öncesi süreç nasıl ilerliyor West Marine için? 
“Sezonun en hızlı zamanındayız. Sezon öncesi bakımlar çok 
önemli hatta bakımı kış ayında yaptırsalar, çok çok daha 
iyi bizim için. Sezon başladığı zaman çok yoğunlaşıyoruz, 
işler de gecikmelerimiz oluyor yoğunluktan dolayı tabii bir 
de müşteri memnuniyeti var. Sıkı bir dönem geçiriyoruz. 
Özellikle, bu pandemiden dolayı çok yoğun geçiyor 
zamanımız.”

Bakımın yaz, kış diye bir mevsimi var mı? 
“Kışlık bakımlarda tekneler kullanılmıyorsa, kışlamaya alıp 
bırakıyoruz.  Ama illaki kışlamaya alınacak diye bir şey yok.”

We had a pleasant interview with Çuvalcı, the 
General Manager of West Marine, which is the 
authorized service center of many brands.

Çuvalcı who said very busy season at this time we talked 
about season. 

Hello there. Can we get to know you and West 
Marine?
“Hello, I am Arif Çuvalcı. We’ve been doing this for 20 
years. We have a team of 15 people. The works we do; 
We are authorized service for Volvo Penta, Yanmar, 
Köhler, Fischer Panda, Onan, ZF transmissions. We also 
have a boat hangar. We do instant maintenance, engine 
maintenance, generator maintenance, transmission 
maintenance. We deal with those things during the 
season. We are authorized service for all of our brands. 
We do not look at external machines that do not have 
an authorized service. We are in the Marine group. We 
already have all the brands of the marine group.”

How is the pre-season progressing for West 
Marine?
“We are in the fastest time of the season. Pre-season 
maintenance is very important, even if they do the 
maintenance in winter, it would be much better for us. 
When the season starts, we get very busy, we have delays 
in the works, and of course there is customer satisfaction 
due to the intensity. We are having a tough time. Especially 
because of this 
pandemic, our time 
is very busy.”

Does care have 
a season such 
as summer or 
winter?
“If boats are not 
used in winter 
maintenance, we 
take them for the 
winter and leave 
them. But there is 
no such thing that 
it will be taken for 
wintering.”
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25 Haziran
Dünya Denizciler Günü

Turkyacht 3 Milyon 
Euro’luk Tekneyi Suya 
İndirdi

June 25 Day of the Seafarer

Turkyacht Launched 3 Million 
Euro Boat

25 Haziran Dünya Denizciler Günü’nde bir mesaj yayınlayan 
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer 
Kıran: “Dünyada hayatın durduğu Koronavirüs döneminde 
hiç durmayan sektörlerden bir tanesi denizcilik sektörü oldu. 
Dünya taşımacılığında denizlerin payı yüzde 90’lara çıkarken, 
bu sayede ekonomilerin ayakta kalması, toplumsal ihtiyaçların 
temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği sağlandı. Bu 
başarının en önemli aktörlerinin başında her türlü zorluğa 
karşı görevlerini aksatmadan sürdüren ve muazzam bir çaba 
sergileyen deniz çalışanları geldi,” dedi. Yazının devamında 
deniz çalışanlarının sorunlarına ve aşılanma sürecine de 
değinen Kıran, emeği geçen her denizcinin gününü kutladı.

Publishing a message on June 25 Day of the Seafarer, Tamer 
Kıran, Chairman of the Board of Directors of IMEAK Chamber 
of Shipping: “One of the sectors that never stopped during 
the coronavirus period, when life stopped in the world, 
was the maritime sector. While the share of seas in world 
transportation increased to 90 percent, the survival of the 
economies, the supply of social needs and the sustainability of 
the supply chain were ensured. At the beginning of the most 
important actors of this success are the maritime employees, 
who continue their duties without interruption and show 
a tremendous effort against all kinds of difficulties.” In the 
continuation of the article, Kıran also mentioned upon the 
problems of sea workers and the vaccination process, and 
celebrated the day of every seafarer who contributed.

Turkyacht, Roda Yacht’a yaptırdığı Pura Vida isimli 37 
metrelik mega yatı suya indirdi. Ticari amaçla kullanılacak 
yat iki yılda, 60 kişilik bir ekiple inşa edildi. 3 milyon Euro 
değerindeki yatın töreninde  konuşan İstanbul ve Marmara, 
Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası 
Bodrum Şubesi Başkanı ve yatın yapıldığı firmanın ortağı 
Orhan Dinç, salgın döneminde zorlandıklarını fakat şu 
anda herkesin mutlu olduğunu dile getirdi.

Turkyacht launched Pura Vida, a 37-meter mega yacht 
built by Roda Yacht. The yacht, which will be used for 
commercial purposes, was built in two years with a crew of 
60 people. Speaking at the ceremony of the yacht worth 
3 million Euros, Orhan Dinç, President of the Istanbul and 
Marmara, Aegean, Mediterranean, Black Sea Regions 
Chamber of Shipping Bodrum Branch and partner of the 
company where the yacht was built stated that they had 
difficulties during the epidemic period, but that everyone 
is happy now.

Çakıl Mahallesi Erdek/Balıkesir

0535 889 83 45

Arabacıoğlu Denizcilik

www.arabaciogludenizcilik.com

arabacioglu_denizcilik

kadirdemirtas10@gmail.com

aarabacioglu_dnz

“Deniz İşlerinizde Çözüm Ortağınız”

Yat Kurtarma ve Yedekleme Hizmeti •
Savunma Sanayi Deniz Testleri •

Şamandıra Atım, Bakım ve Onarım •
Yapay Resif Atımları •

Midye/Balık Çiftliği Kurulumları •
Su Ürünleri Ar-Ge Çalışmaları •

Deniz Derin Su Deşarj Yapım ve Bakım •
Boru Hattı Bakım ve Onarım Hizmetleri •

Dalgıçlık Hizmeti •
Deniz Yapıları ve İnşaatları Lojistik Destek • 

Gemi Kurtarma, Yükleme ve •
 Boşaltma



54 55

MARİNA / MARINAS

KARPAZ GATE MARİNA MİSAFİRLERİNİ GERİ ÇAĞIRIYOR

Karpaz Gate Marina Recalls Their Guests
Karpaz Gate Marina has announced special berthing 
packages to welcome boat owners to the spectacular 
shores of North Cyprus as the region opens its borders 
with new entry requirements for international visitors.

Effective from 3rd June, the travel criteria allow quarantine-
free entry to North Cyprus from low-risk (green, orange 
and yellow) countries, with no test requirements for 
vaccinated visitors from the lowest risk areas. The status 
of each country will be updated on a weekly basis by 
the Ministry of Health and will be posted weekly on the 
Karpaz Gate Marina website. The lowest risk countries 
currently include Malta, Israel, New Zealand, Australia 
(Green), Norway, Italy, Austria, Portugal, Finland, Poland 
and Gibraltar (Yellow). Turkey, Spain, Croatia, Germany, 
Russia, UK and Lebanon are listed as Orange.

Offering the perfect berthing solution as a safe, hassle-free 
and peaceful home port for owners seeking to escape the 
crowds, award-winning Karpaz Gate Marina is introducing 
its ‘Back2Boating’ campaign to attract new clients and 
returning berth holders over the summer and beyond.

The special Back2Boating deals are available from June 
and include discounted annual packages, with options for 
a lift-out service for hull check and technical work or three 
months’ flexibility to sail elsewhere within the contract. 
There are also sho6rt-term deals for new clients, with the 
potential for an extended stay.

Karpaz Gate Marina, tekne sahiplerini Kuzey Kıbrıs’ın 
muhteşem kıyılarında ağırlamak için uluslararası 
ziyaretçilere yeni giriş koşullarını içeren bir paket duyurdu.
3 Haziran’dan itibaren geçerli olan seyahat kriterleri 
düşük riskli (yeşil, turuncu ve sarı) ülkelerden gelen aşılı 
ziyaretçiler için test şartı aranmaksızın, Kuzey Kıbrıs’a 
karantinasız girişe izin veriyor.

Her ülkenin durumu Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık 
olarak güncellenecek ve Karpaz Gate Marina web sitesinde 
haftalık olarak yayınlanacak. Şu anda en düşük riskli ülkeler 
arasında Malta, İsrail, Yeni Zelanda, Avustralya (Yeşil), 
Norveç, İtalya, Avusturya, Portekiz, Finlandiya, Polonya ve 
Cebelitarık (Sarı) bulunuyor. Türkiye, İspanya, Hırvatistan, 
Almanya, Rusya, İngiltere ve Lübnan ise turuncu olarak 
listeleniyor.

Kalabalıktan kaçmak isteyen tekne sahipleri için güvenli, 
sorunsuz ve huzurlu bir ana liman olarak mükemmel bir 
yanaşma çözümü sunan ödüllü Karpaz Gate Marina, yaz ve 
sonrasında yeni müşteriler ve geri dönen rıhtım sahiplerini 
çekmek için ‘Back2Boating’ kampanyasını tanıtıyor. 

Haziran ayından itibaren geçerli olacak olan özel 
Back2Boating fırsatları, tekne kontrolü ve teknik işler için 
lifting hizmeti veya sözleşme dahilinde başka bir yere 
yelken açmak için üç aylık esneklik seçenekleriyle birlikte 
indirimli yıllık paketleri içeriyor. Ayrıca, yeni müşteriler için 
uzun süreli kalma potansiyeli olan kısa vadeli fırsatlar da 
var. 

www.rancraft.com.tr RancraftTRrancrafttr
www.ardoras.com 
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D-Marin’in Kampanyaları 
Herkesi Mutlu Ediyor

Rib Boat Fest 7 Temmuz’da 
Milta Bodrum Marina’da 

BaşlıyorThe Campaign of D Marin’s 
Makes Everbody Happy Rib Boat Fest Begins at Milta 

Bodrum Marina on July 7Tekne sahipleri arasında oldukça popüler bir 
marina olarak bilinen D-Marin, kampanyaları ve 
yıllık indirimleriyle herkesi memnun ediyor. 

Türkiye’de üç farklı yerde hizmet veren D-Marin; 
Turgutreis, Didim ve Göcek’te tekneleri kabul ediyor. 
Marina kampanyalarıyla herkesin iyi bir hizmet almasını 
sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda Happy Berth Days 
kampanyalarına bir göz atalım;

D-Marin marinalarının herhangi biriyle yıllık anlaşmanız 
varsa eğer, her marinada 7 gün ücretsiz bağlama hakkı 
kazanıyorsunuz. Bu süre dolduktan sonra 4 aya kadar 
geçerli olan yüzde 40 indirimden yararlanabilirsiniz.

D-Marin, which is known as a very popular marina 
among boat owners, pleases everyone with its 
campaigns and annual discounts.

D-Marin provides service in three different locations in 
Turkey; Turgutreis accepts boats in Didim and Göcek. 
Marina tries to ensure that everyone receives a good 
service with its campaigns. In this context, let’s take a look 
at the Happy Berth Days campaigns;

If you have an annual agreement with any of the D-Marin 
marinas, you get 7 days of free berthing at each marina. 
After this period, you can benefit from a 40 percent 
discount valid for up to 4 months.

Milta Marina Bodrum, yaz aylarının her birinde 
farklı bir etkinlikte yat sektörünü bir araya 
getirmeyi planlıyor. 

Son zamanlarda tekneler kadar popüler olan RIB botlar, 
öyle güzel donanımlara sahip ki. Milta Bodrum Marina 
Temmuz ayında düzenleyeceği etkinlikte fiber bot severleri 
bir araya getirecek. 

7 Temmuz’da başlayacak olan “Bodrum Rib Boat Fest”, 11 
Temmuz’a kadar sürecek. Bu süre zarfında E ponton, iç ve 
dış iskele; farklı ebatlardaki birçok bota ve çeşitli markalara 
ev sahipliği yapacak. 

Milta Marina Bodrum plans to bring the yacht 
industry together at a different event in each of 
the summer months. 

RIB boats, which are as popular as boats lately, have such 
beautiful equipment. Milta Bodrum Marina will bring fiber 
boat lovers together at the event to be held in July. 

“Bodrum Rib Boat Fest”, which will start on July 7, will last 
until July 11. During this time, E pontoon, inner and outer 
pier; will host many boats of different sizes and various 
brands. 

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
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CNR FUARLAR GRUP MÜDÜRÜ TURAN İLE
 FUARA YAKIN BİR BAKIŞ

A Closer Look at the Fair with CNR Fairs Group Manager Turan 

Bu senenin ilk deniz fuarı olan CNR Yat 
Fuarı’nda, CNR Fuarlar Grup Müdürü İlhan 
Turan ile sektör bazlı ve yönlendirici bir röportaj 
yaptık.

2-6 Haziran arasında gerçekleştirilen CNR Yat Fuarı’nı, 
CNR Fuarlar Grup Müdürü İlhan Turan ile değerlendirdik. 
Turan ile yaptığımız bu röportajda gelecek fuarlardan, 
pandemi sürecinin sektörel etkisinden ve güncel 
gelişmelerden bahsettik. 

Merhaba, İlhan Bey. Şu an devam eden fuar ve 
gelecek fuarlar ile ilgili değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?

“Merhabalar. Fuarımızı dün itibariyle açtık. 2 - 6 
Haziran arasında fuarımız, deniz severlerle buluştu. 
Pandemi sebebiyle Pazar günü de devam etmesi 
gereken fuarımızı bir gün daha uzattık, Pazartesiyi 
de ilave ettik. Birçok firmamızın elinde maalesef, sıfır 
tekneler olmadığı için, biraz ikinci el ağırlık verdik bu 
fuarımızda. firmalarımız var dolayısıyla hafta sonuna 
doğru bu ticaretin daha da artacağını düşünüyoruz. 

We made a sector-based and guiding interview 
with CNR Fairs Group Manager İlhan Turan at 
the CNR Yacht Fair, the first marine fair of this 
year.

We evaluated the CNR Yacht Fair held between 2-6 
June with İlhan Turan, CNR Fairs Group Manager. In this 
interview with Turan, we talked about the upcoming 
fairs, the sectoral impact of the pandemic process and 
current developments.

Hello, Mr. Ilhan. Can we get your evaluations 
about the current fair and future fairs?

“Hello. We opened our fair as of yesterday. Between 
2 - 6 June, our fair met with sea lovers. We extended 
our fair, which should continue on Sunday due to the 
pandemic, for one more day, and added Monday. Since 
many of our companies unfortunately do not have 
brand new boats, we gave a little weight to second 
hand in this fair. We have companies, so we think this 
trade will increase even more towards the end of the 
week. Likewise, we will hold a sea boat show here at 
Ataköy Marina between 9 and 17 October, where we 
hope that there will be more launch boats in October 
and that many companies will participate.”

When will organize a fair that canceled in 2020?

“Our fair will be held again in February in 2022, on 
February 19-27. The whole sector is already a participant 
in the fair right now. We will open approximately that 
fair in 8 halls. We are opening in a closed area of 80 
thousand square meters. It is already our traditional 
CNR Eurasia Boat Show. It is already Europe’s second 
fair, after Düsseldorf. It is the largest indoor fair in 
Europe.”

Before the pandemic, everyone was eagerly 
waiting for this fair until the fair was cancelled. 
When the fair was postponed, it was shifted to 
2022. Now, we can say that new participants 
will be added on top of the old ones.

“Absolutely right. We sold all the fields in that fair, which 

Aynı şekilde yine Ekim ayında daha 
çok lansman teknelerin de olacağı 
ve birçok firmanın da katılım 
sağlayacağını umduğumuz 9 ile 17 
Ekim tarihleri arasında da tekrardan 
burada, Ataköy Marina’da deniz bot 
şovu yapacağız.”

2020 yılındaki iptal olan fuar ne 
zaman yapılacak? 

“O fuarımız yine Şubat ayında 2022 
yılında, 19-27 Şubat tarihlerinde 
yapılacak. Zaten bütün sektör fuarda 
katılımcı şu an. Yaklaşık o fuarı 8 
holde açacağız. 80 bin metrekare 
kapalı alanda açıyoruz. Zaten o bizim 
geleneksel CNR Avrasya Boat Show. 
O da zaten Avrupa’nın ikinci fuarıdır, Düsseldorf’tan 
sonraki. Avrupa’da en büyük kapalı alanda yapılan 
fuar.”

Pandeminden önce, fuar iptal olana kadar 
herkes bu fuarı merakla bekliyordu. Fuar 
ertelenince 2022’ye kaydı. Şimdi, eski 
katılımcılarn üzerine yeni katılımcıların da 
ekleneceğini söyleyebiliriz. 

“Kesinlikle, doğru. Zaten o fuarda bizim Şubat ayında 
yapacak olduğumuz yani geleneksel her sene yaptığımız 
fuarda bütün alanları sattık. Yani pandemiden dolayı 
ertelendiği için o mevcut alanları alan firmalar zaten 
2022 de otomatikman fuarda varlar. Yani sektördeki 
bütün ithalatçılar ve bütün büyük imalatçılar fuarda 
yerlerini aldılar. Zaten şu an dediğim gibi fuarda yer 
kalmadı, sayılı miktarda alanlarımız var. O da zaten 
sanırım bir iki ay içerisinde bitmiş olur.”

Temenni ediyoruz ki sektördeki yeni tekneleri 
yeni  ürünleri görelim fakat bu sene pandemi 
bize çok müsaade etmedi.

“Pandemi hayatımıza girdi ve izole yaşam çok ön plana 
çıktı. İnsanlar izole yaşamı tercih etmeye başladılar, 
sonrasında da izole yaşamda konforu arar oldular. 
Dolayısıyla izole yaşam denilince ya müstakil eviniz 
olacak, eğer denizi seviyorsanız tekneniz olacak ya da 
eğer hiçbiri yoksa bir tane karavan sahibi olacaksınız. 
Dolayısıyla bu karavan sektörünü de bir anda tetikledi. 
Dolayısıyla yeni oyuncular girdi karavan sektörüne 
de. Fuarda bunun en iyi öncülerinden oldu. Bu fuarda 
denizdeyse tekne, karadaysa karavan. Yani ikisini biz 
birlştirdik ve bu fuara karavancıları da dâhil ettik.”

we will hold in February, that is, the traditional fair we 
hold every year. In other words, since it was postponed 
due to the pandemic, companies that bought those 
existing areas are already at the fair in 2022. In other 
words, all the importers and all the big manufacturers 
in the sector took their place in the fair. As I said right 
now, there is no place left in the fair, we have a limited 
number of areas. I think it will be finished in a month 
or two anyway.”

We hope that we will see new boats and 
new products in the sector, but this year the 
pandemic did not allow us much.

“Pandemic has entered our lives and isolated life has 
come to the fore. People started to prefer isolated 
life, and then they sought comfort in isolated life. 
Therefore, when it comes to isolated life, you will either 
have a detached house, if you love the sea, you will 
have a boat, or if there is none, you will have a caravan. 
Therefore, this triggered the caravan industry at once. 
Therefore, new players entered the caravan industry. It 
was one of the best pioneers of this at the fair. At this 
fair, if it’s a boat at sea, it’s a caravan on land. In other 
words, we combined the two and included caravans in 
this fair.”
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AVART LUXURY TOYS DENİZ ÜZERİNDE YENİ BİR 
EĞLENCE ANLAYIŞI YARATIYOR 

Avart Luxury Toys Creates a New Sense of Fun on the Sea 

Çok çeşitli su oyuncağı sunan Avart Luxury Toys, 
denizde yapılacak aktiviteler için adeta yeni bir 
kapı açıyor. 

Denizi çok seviyorum diyorsanız, deniz oyuncaklarına 
bayılacaksınız demektir. Avart Luxury Toys, farklı ülkelerden 
birçok eğlenceli su oyuncağını Türkiye’ye getiriyor. Firmanın 
kurucusu Gökhan Doboğlu bizi CNR Yat Fuarı’nda misafir 
etti ve ürünleri tek tek anlattı. Bu oyuncakların tamamı 
yeni bir eğlence anlayışı sunuyor.  

Merhaba, öncelikle. Avart Luxury Toys’dan ve 
sizden bahsedelim biraz.

“Merhabalar, ismim Gökhan Doboğlu. Avart Luxury Toys 
firma sahibiyim.

Yaklaşık 7 yıldır Avart Luxury Toys ailesi  olarak farklı 
ülkelerden on bir adet lüks deniz oyuncağının ithalatını, 
ihracatını, kiralamasını ve aynı zamanda teknik servis 
hizmetini vermekteyiz. İstanbul ana merkez olarak; 
Bodrum ve Göcek’te  mağazalarımız var. Ayrıyeten 14 adet 
de alt bayilik sistemimiyle çalışmaktayız.”

Bize deniz oyuncaklarını tanıtır mısınız? 

Offering a wide variety of water toys Avart Luxury 
Toys opens a new door for activities at sea.

If you say you love the sea, it means you will love sea 
toys. Avart Luxury Toys brings many fun water toys 
from different countries to Turkey. Gökhan Doboğlu, the 
founder of the company, hosted us at the CNR Yacht Fair 
and explained the products one by one. All of these toys 
offer a new sense of fun.  

Hello, first of all. Let’s talk about Avart Luxury 
Toys and you.

“Hello, my name is Gökhan Doboğlu. I am the owner of 
Avart Luxury Toys company.

As the Avart Luxury Toys family, we have been providing 
the import, export, rental and technical service of eleven 
luxury sea toys from different countries for about 7 years. 
Istanbul as the main center; We have stores in Bodrum 
and Göcek. In addition, we work with 14 sub-dealership 
systems.”

Could you introduce us the sea toys?

“All of our products are electric; It is completely nature 
friendly and environmentally friendly. At the same time, 
we especially prefer products that do not require technical 

38 Yıllık Tecrübemizle...
Tekne ve yatınızı istediğiniz zamanda
 istediğiniz yere güvenle taşıyoruz.

Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi Körfez Meydan Plaza Kat 1 Daire A1-11

info@gokcelojistik.com 0 252 611 00 160 532 571 31 01 
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“Ürünlerimizin tamamı elektriklidir; tamamıyla doğa 
dostudur, çevrecidir. Aynı zamanda teknik servis hizmeti 
çok gerektirmeyen ürünleri özellikle tercih ediyoruz. 
Şirketimizin ana lokamatif olan ürünü Seabob’tur. Seabob, 
“Sea Scooter” olarak isimlendirilir. Üç tane ayrı modeli 
vardır. Kullanım sürelerine ve hızlarına göre değişkenlik 
gösterir. En düşük model 14 kilometre, 40 dakika kullanım 
süresi. En üst model olan cihazsa, yaklaşık 50-60 dakika 
kullanım süresi sunar ve 22 kilometre hız yapar.

Cihazın üstüne tutunuyorsunuz, sizin vücut manevranızla 
isterseniz suyun üstünde,  isterseniz suyun altında 
40 metreye kadar gitme özelliği vardır. Dediğim gibi 
elektriklidir, yaklaşık bir saat kullanım süresi vardır. 1,5 saat 
hızlı şarjla da cihaz tekrardan full şarjla beraber kullanıma 
açıktır.

Seabob’tan sonra en çok popüler olacak ürün de ki bu 
sene de gayet popüler, Lift e-Foil diye bir ürünümüz var. 
Bu da yüzde yüz elektriklidir. Porto Riko’dan getiriyoruz, 
Porto Riko malıdır. Bu belli bir hıza geldiği zaman altındaki 
wingin sayesinde denizin üzerinde yaklaşık 45-50 santim 
yükselerek denizle teması kesiyor. Teması kestiğinden 
sürtünme çok az olduğu için uzun süre kullanım süresi 
veriyor. Dediğim gibi bunlarda da boy ve kiloya göre board 
ebatları vardır. Şu an sergilediğimiz orta seviye aile boyu 
kullanılan 5.6 cruiser dediğimiz bir modeldir. Bunu tüm aile 
boyu müşterilerimiz kullanabiliyor.

Diğer ürünümüz de Elektrikli Surf Board olarak geçiyor. 
İsveç malıdır, Awake Ravik 3 diye bir modelidir bu. Bunun da 
yaklaşık 25 dakikayla, 45 dakika bir kullanım süresi vardır. 
Elimizde bir tane bluetooth kontrolü vardır, bluetooth 
kontrolüyle gaz veriyorsunuz. Burada bir tane emniyet 
kemeri vardır. Bunu şortunuza bağlıyorsunuz, düştüğünüz 
zaman bu bunu buradan çekiyor ve iletişimi kesiyor.  
Telefonunuza bir application indiriyorsunuz, üç dört tane 
modu var. Çocuklar için de kullanılabilir büyükler için de 
kullanılabilir. Aynı zamanda, dediğim gibi yine yüzde yüz 
elektriklidir ve yaklaşık 25-45 dakika kullanım süresi vardır.

service. The main driving force of our company is Seabob. 
Seabob is called “Sea Scooter”. It has three different 
models. It varies according to usage times and speeds. 
The lowest model is 14 kilometers, 40 minutes of driving 
time. The device, which is the top model, offers about 50-
60 minutes of use and speeds up to 22 kilometers.

You hold onto the device, it has the ability to go up to 40 
meters above or under water with your body maneuver. 
As I said, it is electric, it has a usage time of about one 
hour. With a 1.5-hour fast charge, the device can be used 
again with a full charge.

We have a product called Lift e-Foil, which will be the 
most popular product after Seabob, which is also very 
popular this year. This one is 100% electric. We’re bringing 
it from Puerto Rico, it’s Puerto Rican property. When it 
reaches a certain speed, it rises about 45-50 cm above 
the sea thanks to the wing under it, cutting off contact 
with the sea. Since it cuts off the contact, the friction 
is very low, giving it a long usage time. As I said, they 
also have board sizes according to height and weight. 
The mid-range family-size 5.6 cruiser we are presenting 
is a model we call. It can be used by our entire family of 
customers.

Our other product is called Electric Surf Board. Made 
in Sweden, this is a model called Awake Ravik 3. It also 
has a usage time of about 25 minutes, 45 minutes. We 
have one bluetooth control, you give gas with bluetooth 
control. There is one seat belt here. You tie this to your 
shorts, when you fall it pulls it from here and cuts off 
communication. You download an application to your 
phone, it has three or four modes. It can be used for 
children as well as for adults. At the same time, as I said, 
it is 100% electric and has a usage time of about 25-45 
minutes.

Dünya’nın en güzel yatları en kendine özgü ve en uzun ömürlü sonkata ihtiyaç duyar. Bu yüzden Awlgrip
tekneye özel yüksek parlaklıkta boya sisteminin bir parçası olarak devrim niteliğinde yeni bir sonkat
geliştirdi. Sonuç, sayısız düz ve metalik renk paleti ile sadece hayal gücünüz tarafından sınırlanan
gösterişli hızlı kuruyan uygulaması kolay sonkattır.

facebook.com/awlgripfinishfirst twitter.com/awlgripwww.awlgrip.com

Türkiye Distribütörü: 
Marintek Deniz ve Yat Malzemeleri Ticaret A.Ş., Ünalan Mah. Ünalan Cad. No: 9/1 34700 Üsküdar – İstanbul
Tel: +90 (0) 216 317 10 10 (Pbx)  Faks: +90 (0) 216 317 56 56
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VENNA YACHT’IN TEKNELERİ CNR YAT FUARI’NDA 
İLGİYLE KARŞILANDI

Venna Yacht’s Boats Were Welcomed At CNR Yacht Show

Venna Yacht ürettiği tekneleriyle ister 
aileyle yapılacak planlara, ister sportif 
aktivitelere uyacak davetkâr bir ortam 

sunuyor. Firmanın 2022’de bir teknesi daha 
suya inecek. 

Venna Yacht ürettiği farklı model tekneleriyle her 
türlü hayat tarzına göre bir konsept sunuyor. 1 ile 6 
Haziran arasında CNR Yat Fuarı’nda stand açan firma 
sahibi Murat Özdoğancı ile  konuşma fırsatı yakaladık 
hatta bir teknede tur bile attık. İşte, Venna Yacht’ın 
teknelerine yakın bir mercek…

Merhaba. Venna Yacht’ı  ve modellerinizi 
tanıyabilir miyiz? 

“Hoş geldiniz, merhabalar. Venna markası 1,5 yıl önce 
kurulmuş bir firma. Yurt içi ve yurt dışı pazarına hitap 
etmekteyiz. Dört farklı modelimiz var; 8.20, 8.50, 4.80 
ve 5.80 modellerimizi üretime geçirdik. Müşterimizin 
tercihlerine göre içten takma ve dıştan takma motor 
akuple edebiliyoruz. Bunun gibi iç sularda rahatlıkla 
kullanabilecekleri konforlu, keyifli, aile tekneleri. İleriki 

Venna Yacht offers an 
inviting environment with 
its boats to suit family 

plans or sports activities. Another 
boat of the company will land in 
the water in 2022.

Venna Yacht offers a concept for every 
lifestyle with its different model boats. 
We had the opportunity to talk with 
Murat Özdoğancı, the owner of the 
company, who opened a stand at the 
CNR Yacht Show, between June 1 and 
6, and even took a tour on a boat. Here 
is a lens close to the boats of Venna 
Yacht…

Hello. Can we get to know Venna 
Yacht and your models?

“Welcome, hello. Venna brand is a 
company established 1.5 years ago. We 

cater to the domestic and international market. We have 
four different models; We put our 8.20, 8.50, 4.80 and 
5.80 models into production. We can couple inboard and 
outboard motors according to our customer’s preferences. 
Comfortable, pleasant, family boats that can be used 
easily in inland waters like this one. In the future, we will be 
here with new models that will join our family.”

Let’s talk about the models you exhibit at the CNR 
Yacht Show.

zamanlarda ailemize katılacak yeni modellerle de 
karşınızda olacak.”

CNR Yat Fuarı’nda sergilediğiniz modellerden 
bahsedelim. 

“Şu anda fuardaki modellerimiz 8.20 Weekend 
modelimiz; 8.20 boyunda, 2.90 eninde. Yaklaşık 4,5 
ton ağırlığında bir tekne. Minumum 110 beygirle, 230 
beygir gücüne kadar motora takabiliyoruz. İç dizaynı 
tamamen konfora yönelik. Döşemesi, camları, birinci 
sınıf. Tekne birinci kalite malzemeden üretilmiştir.

Diğer modelimiz 8.45 SeaPilot modelimiz. Onda 2022 
yılında ilk tekneyi suya indirmiş olacağız. O da tamamen 
dıştan takma versiyonlu, Avrupa pazarına hitap edecek 
bir tekne. Diğer modelimiz 5.80 ve 4.80. Onlar da ünlü 
bir tasarımcı tarafından çizildi ve dizayn edildi. Onunla 
da daha çok sportif amaçlı olan müşterilerimize hitap 
ediyoruz. Bu şekilde ailemiz genişlemeye devam ediyor.”
Bu noktada, Murat Bey ile fuarda sergilenen 8.20 
modelini yakından görmek için tekneye çıktık ve 
röportajın kalanını burada tamamladık.

Tekneyi anlatır mısınız, Murat Bey? 

“Şu anda 8.20 Weekend modelimizin iç kısmını 
tanıtmaktayım size. Teknemiz gayet ferah ve kullanışlı 
bir iç hacme sahiptir. 8.20 boyunda, 2.90 genişliğinde. 
Burada gayet sekiz kişinin oturabileceği oturma 
grubumuz var. Masamız mevcut. Ocak ve lavabomuz, 
kullanışlı çekmecelerimiz… hepsi burada mevcuttur. 
Teknenin dizaynı ve görüş açısına göre; direkt kaptan 
koltuğuna oturduğunuzda bütün alana hâkimsiniz, 
ona göre tasarladık. Tavanımızda camlar mevcut, 
bu insanları hiçbir zaman için kapalı bir mekânda 
oturduğunu hissettirmez. Teknelerde en çok aranan 
özellik budur. Gayet ferah bir  iç yapıya sahiptir. 
İsterseniz biraz da kamara kısmını size tanıtayım.

1.85 yatağımız mevcut. Gayet iki kişinin yatabileceği 
konfora sahip. Sol tarafta bir gardırobumuz var. 
Buzdolabımız burada. Bu tarz teknelerde olmayan 
bir tüp kabinimiz var. Uzunluk 1.65 ve 90 santim 
genişliğinde. Rahatlıkla tek kişilik yatak olabiliyor. 
Burada tuvaletimiz mevcut. Burada gardırop var. 
Rahatlıkla eşyalarınızı koyabileceğiniz çok ferah, geniş 
bir gardıroba sahip burası.”

“Currently, our models at the fair are our 8.20 Weekend 
model; 8.20 in length, 2.90 in width. A boat weighing 
about 4.5 tons. With a minimum of 110 horsepower, we 
can attach up to 230 horsepower to the engine. Its interior 
design is purely for comfort. Upholstery, windows, first 
class. The boat is made of first quality material.

Our other model is our 8.45 SeaPilot model. On that, we 
will have launched the first boat in 2022. It is also a fully 
outboard version boat that will appeal to the European 
market. Our other model is 5.80 and 4.80. They were also 
drawn and designed by a famous designer. With it, we 
appeal to our customers who are more sportive. In this 
way, our family continues to expand.”

At this point, we went on the boat with Mr. Murat to see 
the 8.20 model exhibited at the fair closely and completed 
the rest of the interview here.

Can you tell us about the boat, Mr. Murat?

“I’m presenting to you now the interior of our 8.20 Weekend 
model. Our boat has a very spacious and useful interior 
volume. 8.20 tall, 2.90 wide. Here we have a seating group 
that can seat eight people. We have a table. Our stove 
and sink, our handy drawers… all available here. According 
to the design and viewing angle of the boat; When you 
sit directly on the captain’s seat, you dominate the whole 
area, we designed it accordingly. There are windows on our 
ceiling, this never makes people feel like they are sitting in 
a closed space. This is the most sought after feature on 
boats. It has a very spacious interior. If you want, let me 
introduce you to the cabin part.

We have 1.85 beds. It has the comfort that two people can 
sleep in. On the left we have a wardrobe. Our refrigerator 
is here. We have a tube cabin that is not available on 
this type of boat. Length 1.65 and width 90 inches. It can 
easily be a single bed. We have a toilet here. Here is the 
wardrobe. It has a very spacious and large wardrobe where 
you can easily put your belongings.”
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ARDOR TEKNELERİYLE FUARDA İLGİ TOPLADI SIRADIŞI BİR KONSEPTLE TANIŞIN: YÜZEN KARAVAN

Ardor Boats Gained Attention at the Fair Meet an Extraordinary Concept: The Floating Caravan 

Ardor’un tüm tekneleri tüm planlar için konforlu 
bir ortam sunuyor. 

CNR Yat Fuarı’nda tekneleriyle ilgi çeken Ardor, herkese hitap 
eden farklı modelleriyle fuarda kendini gösterdi. Firmanın 
yetkilisi Pınar Hanım, bize modellerden ve Ardor’dan 
bahsetti.

Merhaba, sizi ve Ardor’u tanıyabilir miyiz? 

“Merhabalar. Ardor’da bir senedir çalışıyorum. Şu anda 
fuara katıldığımız iki modelimiz var, Ardor olarak; Marine 
Time markası. Polonyalı bir markanın Türkiye distribütörüyüz. 
Onun dışında bir de Rancraft İtalyan markamız var. Onlarda 
iki modelle katıldık. Marine Time markamızda 5 modelle 
katıldık fuara.”

Modelleri tanıyabilir miyiz?

“Rancraft ile iki modelle katıldık fuara. RS 5 olan modelimizde 
uzunluk 5.55. En olarak 2.19, ağırlık olarak da 650 kilo oluyor. 
Bunda önerdiğimiz motor 100 beygir gücünde. 100’lük motor 
kullanıyoruz normalde ama en yüksek güç olarak  115 beygire 
kadar çıkabiliyor. Su tankı 50 litre. Kişi sayısı olarak da 7 
kişilik. Bir tane çalışır vaziyette motorla teslimini yapıyoruz.

Diğer ikinci Rancraft modelimizde RM 21 modelimizdir. RM 
21 modelimizde uzunluk 6.15, en olarak 2.44, ağırlık olarak 
900 kilo. Motor olarak bizim RM 21’de önerdiğimiz 150 beygir 
gücünde motor öneriyoruz ama en yüksek  güç olarak 210 
beygire kadar çıkabiliyor. Kişi sayısı olarak da 9 kişilik. Yine 
aynı şekilde bunda da motoru kurulmuş vaziyette teslimatını 
yapıyoruz.” 

Ardor’s all boats offer a comfortable 
environment for all plans.

Attracting attention with its boats at the CNR Yacht Fair, 
Ardor showed itself at the fair with its different models 
appealing to everyone. Mrs. Pınar, the representative of 
the company, told us about the models and Ardor.

Hello, can we get to know you and Ardor?

“Hello. I’ve been working at Ardor for a year. Currently, we 
have two models that we participate in the fair, as Ardor; 
Marine Time brand. We are the Turkey distributor of a Polish 
brand. Apart from that, we also have an Italian brand 
Rancraft. We joined them with two models. We attended 
the fair with 5 models of our Marine Time brand.”

Can we recognize the models?

“We attended the fair with Rancraft with two models. In 
our RS 5 model, the length is 5.55. It is 2.19 kilos in width 
and 650 kilos in weight. The engine we recommend in this 
is 100 horsepower. We use a 100 engine normally, but it can 
go up to 115 horsepower as the highest power. Water tank 
50 liters. 7 people as the number of people. We deliver with 
one working engine.

Our other second Rancraft model is our RM 21 model. In 
our RM 21 model, the length is 6.15, the width is 2.44, and 
the weight is 900 kilos. As an engine, we recommend the 
150 horsepower engine we recommend in the RM 21, but it 
can go up to 210 horsepower as the highest power. As for 
the number of people, it is 9 people. Likewise, we deliver it 
with the engine installed.” 

Türkiye’de bir ilk olan bu taşıt, denizde bir tekne 
iken, karada bir karavan olarak kullanılıyor.

CNR Yat Fuarı’nda yaptığımız tura devam ederken, sizleri 
çok ilginç bir konseptle tanıştıracağız. Biliyorsunuz ki 
pandemiden dolayı hem karavan hem de tekne sektörü 
ciddi bir artış gösterdi. Bu rağbete Sealions firması 
tarafından şöyle bir yanıt geldi; hem tekne hem karavan! 
Firmanın Satış ve Pazarlama Direktörü Ece Tataroğlu, bize 
bu ilginç konsepti anlattı. 

Mikrofon sizde, nedir bu konsept?

“Görmüş olduğunuz aslında yüzen karavan. Biz bunu 
böyle adlandırıyoruz. Yüzen karavanımızı, aracınızın 
arkasına bağlayarak istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. 
Orada gördüğünüz herhangi bir koyda, deniz kenarında 
karavanımızı önde bulunan römorku ile denize 
indirebiliyorsunuz, harici bir işlem yapmadan. Dolayısıyla 
aslında pandemi sürecinde insanların tam olarak 
ihtiyaçlarına cevap veren bir üretim oldu diyebiliriz. 
Şu an bu fuarda görmüş olduğunuz 7,5 metre ve 4,5 
metre portatiflerimiz var. Ama tamamen kişilerin birebir 
ihtiyaçlarına göre hem boyutları hem iç mobilyaları, hem 
iç dizaynı değişebiliyor. Bu şekilde üretim sırasında kişilerle 
talepleri doğrultusunda konuşup, üretimler yapıyoruz. 
Onun haricinde bir sonraki portatifler, tamamen yüzde yüz 
elektrikle çalışıyor olacak.”

This is a first in Turkey and is used as a caravan on 
land, while it is a boat on the sea.

As we continue our tour at the CNR Yacht Show, we will 
introduce you to a very interesting concept. As you know, 
both the caravan and boat industry have increased 
significantly due to the pandemic. The following response 
was received by the Sealions company to this demand; 
both boat and caravan! Ece Tataroğlu, Sales and Marketing 
Director of the company, told us about this interesting 
concept.

You have the microphone, what is this concept?

 “What you’ve seen is actually the floating trailer. This is how 
we call it. You can go anywhere you want by connecting 
our floating caravan to the back of your vehicle. In any bay 
you see there, you can launch our caravan by the sea with 
its trailer, without any external action. Therefore, we can 
say that it was a production that fully met the needs of 
people during the pandemic process. Currently, we have 
7.5 meters and 4.5 meters portables that you have seen 
at this fair. However, the dimensions, interior furniture 
and interior design can change completely according to 
the individual needs of the people. In this way, we talk to 
people during production in line with their demands and 
make productions. Other than that, the next portables 
will be completely powered by one hundred percent 
electricity.”
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Yazın Tadını Çıkarın
Enjoy Summer

Güneş yakmaya başladıysa, artık tatil zamanı gelmiş 
demektir. 

Pandemi, virüs derken bir yaz mevsimini daha karşıladık! 
Hepimiz için oldukça stresli zamanlar oldu. Fakat şimdi tüm 
stresleri geride bırakma ve rahatlama zamanı geldi. Yaz 
mevsimi tüm sıcaklığı ve dinginliği ile bizi çevreledi. Bizler de 
bu fırsatı kaçırmadık ve en iyi otelleri bulmak için bir Türkiye 
turu yaptık.

Birbirinden güzel ve kaliteli otelleri seçtik ve sizler için mini bir 
rehber oluşturduk. Tabii ki, bütün otellerin bir ortak noktası var, 
o da tekne ile gidiliyor olması. Eğer teknenizden ayrılmadan 
bir tatil planlıyorsanız veyahut bazen kara bazen tekne 
planlarınız varsa sizin için derlediğimiz otellerin her birini çok 
seveceksiniz. Denize sıfır konumlarıyla karadan ve denizden 
misafir kabul eden oteller aynı zamanda dünya mutfakları, 
kulüpleri ve iç organizasyonlarıyla sıcak yaz gecelerini daha 
da canlı kılıyor.

Üstelik bazı otellerde tekneye servis hizmeti bile veriliyor. 
Teknenizden ayrılmanıza gerek kalmayacak fakat aynı 
zamanda karadan da ayağı kesmeyeceğiniz bir tatil 
dosyasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. 

If the sun is starting to burn, it’s time for a vacation.

When we say pandemic, virus, we have met another summer 
season! It’s been pretty stressful times for all of us. But now 
it’s time to leave all the stress behind and relax. The summer 
season surrounded us with all its warmth and serenity. We 
did not miss this opportunity and made a Turkey tour to find 
the best hotels.

We chose beautiful and high quality hotels and created 
a mini guide for you. Of course, all hotels have one thing 
in common, which is that all of them can go to by boat. If 
you are planning a vacation without leaving your boat, or if 
you have plans for a boat or a land, you will love each of the 
hotels we have compiled for you. The hotels, which accept 
guests from land and sea with their seafront location, also 
make hot summer nights more lively with world cuisines, 
clubs and internal organizations.

Moreover, some hotels even offer a shuttle service to the 
boat. We leave you alone with a holiday file that you will not 
have to leave your boat but at the same time you will not cut 
your feet from the land. 

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



70 71

DOSYA: TEKNEYLE GİDİLEN OTELLER / HOTELS CAN GO TO BY BOATDOSYA: TEKNEYLE GİDİLEN OTELLER / HOTELS CAN GO TO BY BOAT

LÜKS VE DİNLENDİRİCİ BİR TATİLİN ADRESİ: LUJO HOTEL CARESSE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA İLE 
TÜM YAZ SİZİNThe Address of a Luxury and Relaxing Holiday: Lujo Hotel
With Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa All Summer 
is Yours Dünya mutfakları, çeşitli kokteyller, konserler...

tüm bunların hepsi Lujo Hotel’de bir araya geliyor. 

Lujo, yazı heyecanla bekleyenler için harika bir otel 
konseptiyle kapılarını açıyor. Bodrum’da yer alan otel “her 
şey dâhil” konseptiyle hizmet veriyor. Korunaklı bir koyda 
konuşlanan otel, tekne ile gelen misafirler için ideal bir 
demirleme noktasına sahip. Bu şekilde ulaşım sağlayan 
misafirler, bot yardımıyla otele ulaşabiliyor.

Geniş bir arazi üzerine kurulan otelde odaların çoğu 
tam bir deniz manzarası sunuyor. Otelde aşina olunan 
standart oda teması yok. Havuzlu villalar, havuzlu Laguna 
odalar veya yeşilliklerin arasındaki ayrıcalıklı mimarisi ile 
Forest Oda ve süitler, eğlence severlere özel Indigo Clubber 
Odalar, misafirlerin yaşamak istediği deneyime göre 
belirleniyor.

Tatil sırasında farklı rahatlama alanları da arıyorsanız, 
otelde Ayurvedik terapiler dâhil oldukça geniş kapsamlı 
masaj ve bakım imkânları sunan Sensum Spa ve 
profesyonel kuaför hizmetlerinin verildiği Sensum Pro 
Beauty ve özel eğitmenler eşliğinde spor programlarının 
yer aldığı Lujo Sports Academy yer alıyor.

Farklı deneyimler arayan herkesin ilgisini çekebilecek 
bir seçenek Lujo’da mutlaka bulunuyor. Bu sezonun en 
büyük yeniliği deniz uçağı. Bodrum ve çevresini havadan 
keşfetmek isteyenler için harika bir seçenek olduğu kesin. 
Ayrıca yat turları da istek üzerine organize edilebiliyor.

World cuisines, various cocktails, concerts...all of 
these come together at Lujo Hotel.

Lujo opens its doors with a wonderful hotel concept for those 
who are eagerly waiting for the summer. Located in Bodrum, 
the hotel provides service with the concept of “all inclusive”. 
Located in a sheltered bay, the hotel has an ideal anchorage 
point for guests arriving by boat. Guests using this way can 
reach the hotel by boat.

Most of the rooms offer a full sea view in the hotel, which is built 
on a large land. There is no standard room theme familiar in 
the hotel. Villas with pools, Laguna rooms with pools or Forest 
Rooms and suites with their privileged architecture among 
the greenery, Indigo Clubber Rooms for entertainment lovers 
are determined according to the experience the guests want 
to live.

If you are looking for different relaxation areas during your 
holiday, there is Sensum Spa, which offers a wide range 
of massage and care opportunities, including Ayurvedic 
therapies, Sensum Pro Beauty, where professional hairdressing 
services are provided, and Lujo Sports Academy, which sports 
programs with private trainers.

Lujo has an option that can attract the attention of anyone 
looking for different experiences. The biggest innovation 
of this season is the seaplane. It is definitely a great option 
for those who want to explore Bodrum and its surroundings 
from the air. In addition, yacht tours can be organized upon 
request.

Caresse, tatilin en konforlu biçimini sunuyor. 

Lüks ve premium hizmet veren bir otel olan Caresse, a Luxury 
Collection Resort & Spa Bodrum, kaliteli yaşamayı seven ve 
gustosu olan özel konukları sezon boyunca ağırlıyor. 

Otel, bu sezonda da premium oda servis ve hizmetleri, otele ait 
plajı, kişiye özel kullanım fırsatı yaratan misafir ve gruplarına 
ait özel iskeleleri, kısa ve uzun dönem özel havuzlu villaları, 
rezidansları, otel odaları ve tekne kiralama opsiyonları ile  
izole ve güvenilir tatilin tercih edilen adresleri arasında olmayı 
hedefliyor.

TEKNELERE SERVİS

Caresse Bodrum’da bağlanan teknelere otel kullanımı, yeme 
– içme servisi, ana güverteye bağlanan teknelere ayrı olarak 
elektrik ve su gibi hizmetler mevcut. 

AZİMUT YACHTS’TAN OTEL MİSAFİRLERİNE ÖZEL 
FIRSATLAR

Dünyanın en büyük ve prestijli İtalyan yat üreticisi Azimut 
Yachts ile  yapılan iş birliğinde; otelde konaklayan tekne 
tutkunlarına ve tekne sahiplerine özel fırsat ve ayrıcalıklar 
sunulacak. 

Azimut Yachts sahiplerini ise daha farklı ayrıcalıklar bekliyor. 
Bu kapsamda tekne sahiplerini; özel servis, deck, lounge 
alanı ve tekne bağlamada verilen özel avantajların yanı 
sıra; konaklama, yeme-içme ve SPA’da da farklı ayrıcalıklar 
tanınacak. 

Caresse offers the most comfortable form of 
vacation.

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa Bodrum, a luxury 
and premium hotel, welcomes special guests who love a 
quality life and have gusto throughout the season.

In this season, the hotel is the preferred choice for an isolated 
and reliable holiday with its premium room services, the hotel’s 
beach, private piers for guests and their groups, short and 
long-term villas with private pools, residences, hotel rooms 
and boat rental options. aims to be among the addresses.

SERVICE TO BOATS 

Caresse Bodrum offera hotel usage, food and beverage 
service, electricity and water services for boats moored to the 
main deck.

SPECIAL OFFERS FOR HOTEL GUESTS FROM 
AZİMUT YACHTS

In cooperation with the world’s largest and most prestigious 
Italian yacht manufacturer Azimut Yachts; special 
opportunities and privileges will be offered to boat enthusiasts 
and boat owners staying at the hotel.

More privileges await Azimut Yachts owners. In this context, 
boat owners; In addition to special services, deck, lounge area 
and special advantages in mooring; different privileges will be 
granted in accommodation, food and beverage and SPA. 
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MANDARIN ORIENTAL BODRUM İLE 
HEM DİNLENİN HEM EĞLENİN

Relax and Have Fun with Mandarin Oriental Bodrum

Tatil için ideal bir otel olan Mandarin Oriental 
Bodrum, Ege Denizi’nin ayağında yer alıyor.

Mandarin Oriental; Bodrum Yarımadası’nın kuzeyinde yer 
alan Cennet Koyu’nda, Ege Denizi’ni panoramik olarak gören, 
denize sıfır 60 hektar arazi üzerinde konumlanıyor. 

Otel; çeşitli organizasyonlar için uyarlanmış etkinlik alanları, 
kum plajları ve geniş bir alana yayılmış dinlenme imkânlarıyla 
resort, stil ve kişiselleştirilmiş lüksü bir araya getirerek 
dinlenmek isteyen gezginler için kusursuz bir kaçış noktası 
haline geliyor. 2 bin 700 metrekarelik bir alan üzerine kurulan 
SPA’da holistik imza bakımları ve sağlıklı yaşam merkezi yer 
alıyor.

Sadece gezmek veya dinlenmek isteyenler değil, evlenmek 
isteyenler için de harika bir konsept sunan otelin özel beyaz 
kumlu plajı ve panoramik Ege denizi manzaralı muhteşem 
açık hava mekânları romantik bir hava estiriyor. 

Lucca by the Sea, Hakkasan ve Atelier Di Carne by Dario 
Cecchini gibi 10 seçkin restoran ve barı bünyesinde bulunduran 
otel; misafirlerinin unutulmaz bir gastronomi deneyiminin yanı 
sıra gündüz deniz kenarında veya gece bar ve restoranlarında 
farklı lezzetler ile tanışmasını sağlıyor.  

TEKNE SAHİPLERİ İÇİN ÖZEL HİZMETLER

Otele tekne ile gelen misafirler; teknelerini iskeleye 
bağlayabiliyor veya ücretsiz bir şekilde plajdan yararlanabiliyor. 
Otelin restoranı ve SPA’sı, teknelere servis şeklinde de hizmet 
verebiliyor. Kısacası; konaklayan misafirlere sunulan her türlü 
imkân, tekne sahipleri için de sağlanıyor.

An ideal hotel for a vacation, Mandarin Oriental 
Bodrum is located at the foot of the Aegean Sea.

Mandarin Oriental; It is located in Cennet Bay, located in the 
north of Bodrum Peninsula, on 60 hectares of land by the sea, 
with panoramic views of the Aegean Sea.

Hotel; With event spaces tailored for various events, sandy 
beaches and sprawling relaxation opportunities, the resort 
combines style and personalized luxury, making it the perfect 
getaway for travelers who want to relax. Established on 
an area of 2,700 square meters, the SPA includes holistic 
signature treatments and a wellness center.

Offering a wonderful concept not only for those who want to 
travel or relax, but also for those who want to get married, the 
hotel’s private white sandy beach and magnificent open-air 
venues with panoramic Aegean Sea views create a romantic 
atmosphere.

Such as Lucca by the Sea, Hakkasan and Atelier Di Carne 
by Dario Cecchini hotel, which includes 10 distinguished 
restaurants and bars; In addition to an unforgettable 
gastronomic experience, it allows its guests to meet different 
tastes by the sea during the day or in its bars and restaurants 
at night.  

SPECIAL SERVICES FOR BOAT OWNERS

Guests arriving to the hotel by boat; They can moor their boats 
to the pier or use the beach for free. The hotel’s restaurant 
and SPA can also serve as a boat service. In short; All kinds 
of facilities offered to the guests staying are also provided for 
the boat owners.

Your Exclusve Yacht Glazng Partner

Worldwde Servce & Warranty

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

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

M/Y SYZYGY - FEADSHIP - 2019

M/Y GO - Turquose Shpyard- 2017 M/Y Lady May - Feadshp - 2015
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ELISTA HOTEL&SPA İLE 
UNUTAMAYACAĞINIZ BİR YAZ TATİLİ YAŞAYIN 

NO:81 HOTEL 
EGE’NİN BÜYÜLEYİCİ MANZARASINA EŞLİK EDİYOR

Experience an Unforgettable Summer Vacation with 
Elista Hotel&SPA

No:81 Hotel Ege’nin Büyüleyici Manzarasına Eşlik Ediyor

Türkbükü’nde yer alan Elista Hotel&SPA’nın 
teknelere bar, restoran ve kahve dükkanından özel 
servisi var.

Türkbükü’nün değeri ve kalitesi ile örtüşen, keyifli bir tatil 
geçirmeyi hedefleyen tüm misafirler için kaliteli bir hizmet 
veren Elista Hotel&SPA, İskandinav Bohem tarzıyla dekore 
edilen otel sanatsal bir konsept sunuyor. 29 odalı otelde, 6 
farklı oda seçeneği var. 

SPA’NIN KEYFİNİ ÇIKARIN

Otelde güneş ve havuzun eşliğinde yararlanabileceğiniz 
lounge bar ve aynı zamanda kokteyl bar mevcut. Havuzun 
tadını çıkarmanız akabinde rahatlatıcı bir aktivite arıyorsanız 
otelin SPA’sına uğramalısınız. Burada katılacağınız 
dinlendirici masaj terapileri bütün stresinizi alıp götürecek. 

TEKNELERE ÖZEL PAKET SERVİS

Otel sadece konaklayan misafirlere değil, herkese hizmet 
vermeyi amaçlıyor. Otel, bu sene İspanya’nın en popüler 
ve lezzetli kahve markasını Franchise olarak bünyesine 
katmış ve Türkbükü’nün ilk Roasted Coffee’si ile koya kahve 
kültürü getirmeyi hedefliyor. Burada şöyle bir noktaya 
vurgu yapalım; SantaGloria Coffee’den teknelere servis 
var! Otelde Zodiac ile günde iki kere tekne sakinleri ziyaret 
ediliyor. Sadece kahve değil, aynı zamanda restoran ve bar 
bölümünden de paket servis hizmeti sağlanıyor. 

Located in Türkbükü, Elista Hotel&SPA has 
a special service to the boats from the bar, 
restaurant and coffee shop.
 
Elista Hotel&SPA, which provides a quality service for all 
guests who aim to have a pleasant holiday that matches 
the value and quality of Türkbükü, offers an artistic 
concept in the hotel decorated in Scandinavian Bohemian 
style. There are 6 different room options in the hotel with 
29 rooms.
 
ENJOY THE SPA
 
The hotel has a lounge bar where you can enjoy the sun 
and the pool, as well as a cocktail bar. If you are looking 
for a relaxing activity after enjoying the pool, you should 
stop by the hotel’s SPA. The relaxing massage therapies 
you will attend here will take away all your stress.
 
SPECIAL PACKAGE SERVICE FOR BOATS
 
The hotel aims to serve everyone, not just the guests. The 
hotel has incorporated Spain’s most popular and delicious 
coffee brand as a franchise this year and aims to bring 
coffee culture to the bay with Türkbükü’s first Roasted 
Coffee. Let us emphasize one point here; There is a shuttle 
service from SantaGloria Coffee to the boats! Boat 
residents are visited twice a day by Zodiac at the hotel. 
Not only coffee, but also takeaway service is provided 
from the restaurant and bar section. 

Ege Denizi’nin hemen yanında yer alan No:81 Hotel, 
begonvil çiçekleriyle kaplı, canlı ve geniş alanlarıyla 
tatil yapmak isteyen herkesi Türkbükü’ne doğru 
çekiyor. 

6 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulan ve Ege Denizi’nin 
güzel manzarasıyla çevrelenen No:81 Hotel, doğayla iç içe bir 
tatil keyfi sunuyor.

Türkbükü Koyu’nda; yeşil ve mavinin birleştiği yerde hizmet 
veren butik otelin, 49 süiti ve odaları; 20 ile 120 metrekare 
arasında değişiyor. Odaların her biri bej ve gri tonlarıyla oldukça 
sade bir dekorasyona sahip. Üstelik misafirler arzularına göre 
deniz veya bahçe manzaralı odaları seçebiliyor.

“Good food, good drink, good music” konseptinde  misafir 
ağırlayan, modern akdeniz mutfağı ile her gün sofraları 
donatan Şef Gürkan Ürün eşliğinde hizmet veren DAZE 
Restoran; mevsime özgü doğal ürünleri, evrensel pişirme 
teknikleriyle harmanlayarak konuklara bir lezzet şöleni 
yaşatıyor. Bar olarak da hizmet veren restoran, denizin 
üzerindeki şezlonglarında kokteyllerini yudumlayan misafirleri, 
DJ’ler ile müziğin evrensel ritmine katılmaya çağırıyor. 

Located right next to the Aegean Sea, No:81 Hotel 
attracts everyone who wants to have a holiday to 
Türkbükü with its lively and wide areas covered with 
bougainvillea flowers.
 
No:81 Hotel, built on a land of 6 thousand square meters and 
surrounded by the beautiful view of the Aegean Sea, offers a 
holiday pleasure intertwined with nature.
 
In Türkbükü Bay; Providing service at the junction of green 
and blue, the boutique hotel has 49 suites and rooms; It varies 
between 20 and 120 square meters. Each of the rooms has a 
very simple decoration with beige and gray tones. Moreover, 
guests can choose rooms with sea or garden view according 
to their desires.
 
DAZE Restaurant, which welcomes guests with the concept 
of “good food, good drink, good music” and serves with Chef 
Gürkan Ürün, who sets the tables with modern Mediterranean 
cuisine every day; blending seasonal natural products with 
universal cooking techniques, it offers guests a feast of taste. 
The restaurant, which also serves as a bar, invites guests who 
sip their cocktails on the sun loungers over the sea to join the 
universal rhythm of the music with DJs. 
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DENİZİN TADINI MIVARA LUXURY RESORT&SPA İLE ÇIKARIN
Enjoy the Sea with Mivara Luxury Resort & Spa

Mivara Luxury Resort&Spa öyle hizmetler sunuyor 
ki bütün senenin stresini sizden alacak ve tatil hiç 
bitmesin isteyeceksiniz. 

Bodrum’da hizmet veren Mivara Luxury Resort&Spa; 
kendine özgü mimarisi, doğanın içindeki konumu, fark 
yaratan hizmet anlayışıyla misafirlerine lüks ve ihtişamın 
yanı sıra üst düzey konfor ve ferahlık sunuyor. 

ENERJİNİZİ YÜKSELTİN 

9 bin metrekarelik alanda, 72 oda ve 2 villasıyla hizmet 
veren otelde yer alan standart odalar 40 metrekare 
genişliğe sahip. Bunun yanında 80 metrekare ile 125 
metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki jakuzili, özel 
teraslı, giyinme odalı, salon ve çift banyolu lüks rezidanslar 
ve her biri 700 metrekare büyüklüğünde olan, 9 yatak 
odalı, özel havuz ve bahçeye sahip villalar da konaklama 
seçenekleri arasında yer alıyor. 

Uluslararası ödüllü Şef Koray Kibar yönetimindeki deneyimli 
mutfak ekibiyle damaklarda tat bırakan çok özel lezzetler 
sunan otel, tatili eşsiz yemeklerle taçlandırıyor. Bu yıl 
açılan Uzak Doğu restoranı Minami zengin sushi menüsü 
sunarken, Amanni Restaurant&Lounge’ın menüsünde 
ise Tapas’tan Mivara Burger’e, el yapımı makarnalardan 
Tahinli Sufle’ye kadar farklı seçenekler sunuluyor.

Bodrum’un popüler bir düğün destinasyonu olmasıyla, bu 
konuda da hizmet veren otel özel davetler için yurt içinden 
olduğu kadar yurt dışından da yoğun talep alıyor.

Mivara Luxury Resort & Spa offers such services 
will take the stress of the whole year away from 
you and you will want the holiday to never end.

Providing service in Bodrum, Mivara Luxury Resort&Spa; 
With its unique architecture, location in nature, and 
service concept that makes a difference, it offers its 
guests luxury and splendor as well as high-level comfort 
and spaciousness.

RAISE YOUR ENERGY

The standard rooms in the hotel, which provides service 
with 72 rooms and 2 villas on an area of 9 thousand square 
meters, have a width of 40 square meters. In addition, 
luxury residences ranging from 80 square meters to 125 
square meters with jacuzzi, private terrace, dressing 
room, living room and double bathroom, and villas with 
9 bedrooms, 700 square meters each, with a private pool 
and garden are among the accommodation options.

Offering very special tastes that leave a taste on the palate 
with its experienced kitchen team under the management 
of international award-winning Chef Koray Kibar, the 
hotel crowns the holiday with unique dishes. While the Far 
East restaurant Minami, which opened this year, offers 
a rich sushi menu, Amanni Restaurant&Lounge’s menu 
offers different options from Tapas to Mivara Burger, from 
handmade pasta to Tahini Souffle.

With Bodrum being a popular wedding destination, 
the hotel, which also serves in this regard, receives high 
demand from abroad as well as domestically for special 
invitations.
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SIRENE LUXURY HOTEL İLE 
YAZA MÜKEMMEL BİR BAŞLANGIÇ YAPIN

Make a Perfect Start to Summer with Sirene Luxury Hotel

Yalıkavak’ta yer alan Sirene Luxury Hotel, deniz 
manzaralı odaları ve havuzlu villalarıyla herkesi 
memnun ediyor.

Bodrum’un harika denizinin ve büyüleyici manzarasının 
kalbinde yer alan Sirene Luxury Hotel, Bed&Brunch konseptini 
Bodrum mevkiinde uygulayan ilk otel.

Yalıkavak’a tepeden bakan harika manzarasıyla, konforun 
ve lüksün bir arada olduğu otel, misafirlerine hayallerindeki 
Bodrum tatilini vadediyor.

68 bin metrekarede hizmet veren otelde panoramik deniz 
manzaralı 98 oda ve 13 villadan oluşan konaklama seçenekler 
sunuluyor. Odalar; 70 ile 90 metrekare arasında, villar ise; 500 
ile 900 metrekare arasında değişen bir büyüklüğe sahip. Her 
biri özenle dizayn edilmiş odalar, konaklayan misafirlere sakin 
ve özel bir alan sağlıyor.

Otel, konum olarak da oldukça ideal bir yerde. Yalıkavak 
Marina’ya olan ulaşım kolaylığı sayesinde teknenizi 
düşünmenize gerek kalmıyor.

Okuyucularımıza seslenen otelin Halkla İlişkiler ve İletişim 
Müdürü Pelin Turan, mükemmel bir başlangıç için herkesi 
Sirene’ye beklediklerini ifade ediyor.

Located in Yalıkavak, Sirene Luxury Hotel pleases 
everyone with its sea view rooms and pool villas.

Located in the heart of Bodrum’s wonderful sea and 
enchanting scenery, Sirene Luxury Hotel is the first hotel to 
implement the Bed&Brunch concept in Bodrum.

The hotel, which combines comfort and luxury with its 
magnificent view overlooking Yalıkavak, promises its guests 
the Bodrum holiday of their dreams.
 
Providing service on 68 thousand square meters, the hotel 
offers accommodation options consisting of 98 rooms and 
13 villas with panoramic sea views. Rooms; Between 70 and 
90 square meters, villas; It has a size ranging from 500 to 900 
square meters. The rooms, each of which has been carefully 
designed, provide a quiet and private space for the guests.
 
The hotel is in an ideal location as well. Thanks to the ease of 
transportation to Yalıkavak Marina, you don’t have to worry 
about your boat.
 
Addressing our readers, the Hotel’s Public Relations and 
Communications Manager Pelin Turan states that they are 
waiting for everyone to Sirene for a perfect start.

ECE SARAY MARİNA&RESORT İLE 
HEM TEKNE HEM KARA TATİLİ YAPIN

Take a Boat and Land Vacation with Ece Saray Marina & Resort

Ece Saray Marina&Resort, yazın keyfini bazen 
teknede bazen de karada geçirmek isteyenler 
için muazzam.

Ece Saray Marina&Resort, tekne sahipleri için oldukça ideal 
bir ortam sunuyor. Burası marinası olan bir otel dolayısıyla 
eğer teknenizden ayrılmadan tatil yapmak gibi planlarınız 
varsa bu konsepti oldukça seveceksiniz. 

34 standart ve 14 suit odasıyla Ece Saray Marina Resort, 
Türkiye’den, Avrupa Birliği’nden ve Birleşik Krallık’tan 
birçok turistin uğrak noktalarından bir tanesi. Bu yüksek 
oranda otelin hizmet kalitesinin yanı sıra Fethiye’nin 
büyüleyici manzaraları ve doğayla iç içe yaşamın vermiş 
olduğu güzel hislerin de payı olduğunu eklemek gerekiyor.

TEKNELER İÇİN BİRÇOK HİZMET 

Otel, marinasında ağırladığı teknelere birçok hizmet 
veriyor; denizde emniyetli bağlama hizmeti, 24 saat 
palamar hizmeti, marina ofis, akaryakıt-atık istasyonu, 
wc-duş- engelli tuvaletleri, çamaşır ve bulaşık yıkama 
üniteleri, süpermarket, deniz ürünleri restoranı, Türk ve 
uluslararası mutfak, kafe restoran, kamera sistemi, 24 
saat güvenlik ve ücretsiz wifi gibi. 

Ayrıca tekneli misafirler, otel bünyesinde yer alan spa 
merkezi, yüzme havuzu ve restoran hizmetlerinden 
indirimli olarak yararlanabiliyor.

Ece Saray Marina & Resort is great for those 
who want to enjoy the summer sometimes on 
the boat or on the land.

Ece Saray Marina & Resort offers an ideal environment for 
boat owners. This is a hotel with a marina, so if you have 
plans to take a vacation without leaving your boat, you 
will love this concept.

With it’s 34 standard and 14 suite rooms, Ece Saray 
Marina Resortis a popular destination for many tourists 
from Turkey, the European Union and the UK. In addition 
to the service quality of this high rate of hotels, it should 
be added that the fascinating views of Fethiye and the 
beautiful feelings of life in nature have a share.

MANY SERVICES FOR BOATS 

The hotel provides many services to the boats it hosts 
in its marina; safe mooring service at sea, 24-hour 
mooring service, marina office, fuel-waste station, 
WC-shower-disabled toilets, laundry and dishwashing 
units, supermarket, seafood restaurant, Turkish and 
international cuisine, cafe restaurant, camera system, 24 
hours like security and free wifi.

In addition, guests on board can benefit from the spa 
center, swimming pool and restaurant services at a 
discount.
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WYNDHAM GRAND İSTANBUL KALAMIŞ MARİNA HOTEL 
SİZİ ÇAĞIRIYOR

Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel Is Calling You

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina 
Hotel marinaya olan yakınlığı ile hem tekne 
hem kara tatili yapabileceğiniz bir otel. 

İstanbul´un Asya kıtasında bulunan, beş yıldızlı Wyndham 
Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, misafirlerine 
Doğu ile Batı´nın kesiştiği noktaya zahmetsizce ulaşma 
imkânı sağlarken, Kalamış Marina´ya karşı konumuyla da 
Marmara Denizi´nin nefes kesen manzarasını sunuyor. Bu 
sayede tekne ile gidilebilecek oteller kategorisinde başı 
çekiyor.  

GECE HAYATINA KARIŞIN

Otel, konumu itibariyle İstanbul’un en popüler alışveriş 
noktası olan Bağdat Caddesi’ne yürüme mesafesinde 
kalıyor. Bu lokasyonda birçok dünya markasının 
mağazaları yer alıyor ayrıca gece hayatıyla da ünlü olan 
Bağdat Caddesi, tatil sırasında eğlenceli ve canlı gecelere 
karışmak için harika gözüküyor.

ÖDÜLLÜ LEZZETLER

Otelde iki açık havuz ve Akdeniz mutfağını tüm lezzetiyle 
ayağınıza getiren ödüllü Ouzo Roof Restaurant bulunuyor. 
Ayrıca tamamen yenilenen dekorasyonu ile Jigger 
Kitchen&Bar ve 3 bin 500 metrekareye sahip Shape Club, 
keyifli tatilinize eşlik etmek için sizi bekliyor. 

Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel 
is a hotel where you can have both a boat and 
a land holiday with its proximity to the marina.

Located in the Asian continent of Istanbul, the five-star 
Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel offers its 
guests the opportunity to reach the point where East and 
West intersect effortlessly, while offering a breathtaking 
view of the Marmara Sea with its location against Kalamış 
Marina. In this way, it leads the category of hotels that 
can be visited by boat.  

ENJOY WITH NIGHTLIFE

The hotel is within walking distance of Bağdat Avenue 
which is the most popular shopping spot in Istanbul due 
to its location. There are stores of many world brands in 
this location, and Bagdat Avenue which is also famous 
for its nightlife, looks great to mingle with fun and lively 
nights during the holidays.

AWARD-WINNING TASTES 

The hotel has two outdoor pools and the award-winning 
Ouzo Roof Restaurant, which brings the Mediterranean 
cuisine to your feet with all its flavors. In addition, Jigger 
Kitchen&Bar with its completely renewed decoration 
and Shape Club with 3 thousand 500 square meters are 
waiting for you to accompany your pleasant holiday. 

+90 532 446 65 92 - Tepe Mh. 33 Sk. No:32/2 Marmaris
www.contactyachts.com - info@contactyachts.com
Diğer Ofislerimiz: Singapur - Sydney - Split - Bodrum
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YAZ BEACH HOTEL İLE DENİZ VE GÜNEŞİ SELAMLAYIN SEZONUN TÜM YORGUNLUĞUNU
 MERCAN STORY İLE GERİDE BIRAKIN

Greet the Sea and the Sun with Yaz Beach Hotel 
Leave All the Tiredness of the Season Behind with Mercan Story

Sıcak kumlarla çevrili bir sahil ve geniş odalarıyla 
Yaz Beach Hotel, tüm sezonun stresini atmanızı 
sağlayacak. 

Yaz Beach Hotel, harika plajı ve kaliteli servisiyle yaz tatili 
için güzel bir rota.  Otelin yüksek metrekareli odaları ve 
200 metre uzunluğundaki sahili keyifli bir Bodrum tatili 
düşleyen tüm maceracılara sonuna kadar açık.

Yalıkavak - Gökçebel mevkiinde denize sıfır konumu ve 134 
yatak kapasitesiyle hizmet veren otel; berrak denizi, eşsiz 
manzarası, peyzajı, konforlu odaları, içerisinde yer alan 
imza restoranı ve kendisine ait özel plajı ile misafirlerine 
unutulmaz bir tatil sunuyor.

Dergimiz aracılığı ile misafirlerine ve okuyucularımıza 
mesajlarını ileten otel yetkilileri, şunları söylüyor: 
“Ülkemizin en büyük zenginliklerinden olan denizlerimizi 
her zaman korumalı, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı 
denizlerin önemi konusunda sıkça bilinçlendirmeliyiz.  
Küçük yaşlardan itibaren edinilen bu farkındalıklar canlı 
türlerinin devamlılığını korumasına ve denizlerin temiz 
kalmasına olanak sağlayacaktır.”

With a beach surrounded by warm sands and 
spacious rooms, Yaz Beach Hotel will allow you to 
relieve the stress of the whole season.

Yaz Beach Hotel is a beautiful route for a summer holiday 
with its wonderful beach and quality service. The hotel’s 
high square meter rooms and 200 meters long beach are 
open to all adventurers who dream of a pleasant Bodrum 
holiday.

Providing service with its seafront location and 134 bed 
capacity in Yalıkavak - Gökçebel location; It offers an 
unforgettable holiday to its guests with its crystal clear 
sea, unique view, landscape, comfortable rooms, signature 
restaurant and its own private beach.

Hotel officials, who convey their messages to their guests 
and readers through our magazine, say: “We must always 
protect our seas, one of the greatest riches of our country, 
and raise awareness of the importance of the seas to all 
our citizens, from 7 to 70 years old. These awarenesses, 
acquired from an early age, will allow living species to 
preserve their continuity and keep the seas clean.”

Zengin bir restoran, temiz bir plaj ve yazın keyifli 
esintileri Mercan Story’de hayat buluyor. 

En güzel tatil rotalarından biri olan Yalıkavak’ta yer alan 
Mercan Story, güler yüzlü hizmeti ve imkânlarıyla sezon 
boyunca herkese kapılarını açıyor.

Denize sıfır bir konumda bulunan otel, sahil hattı boyunca 
en geniş plaja sahip. Yalıkavak’ı boylu boyunca çevreleyen 
sahil, aynı zamanda bir Mavi Bayrak’a sahip. 

ZENGİN VE TAZE BİR MENÜ

Şunun altını çizelim; burası 25 yıllık bir aile işletmesi. Oteli 
anne babasından devralan Can İş, restoranın sebze meyve 
ihtiyacını ailesinin tarlasından sağlıyor. Tarlada yetişen 
sebze ve meyveler, her gün taze bir şekilde misafirlere 
sunuluyor. 

Restoran kısmında taze etlerin desteklediği, Ege yöresine 
ait geniş bir menü alakart servis şeklinde hizmet veriyor. 
Bu ana menünün yanında sofralar, zengin meze çeşitleriyle 
donatılıyor.

OTEL İÇİNDE BİRÇOK KONSEPT 

Oldukça sakin ve dinlendirici bir auraya sahip olan otelin 
konseptinde birçok farklı aktivite sunuluyor. Gelecek sene 
aktif edilecek kapalı havuzun yanı sıra; spa, sauna, Türk 
hamamı ve fitness salonu misafirlere hizmet veriyor. 

A rich restaurant, a clean beach and pleasant 
summer breezes come to life in Mercan Story.
 
Located in Yalıkavak, one of the most beautiful holiday 
destinations, Mercan Story opens its doors to everyone 
throughout the season with its friendly service and 
facilities.
 
Located at the seafront, the hotel has the widest beach 
along the coastline. The coast, which surrounds Yalıkavak 
in its entirety, also has a Blue Flag.
 
A RICH AND FRESH MENU
 
Let me underline that; This is a family owned business for 
25 years. Can İş, who took over the hotel from his parents, 
supplies the restaurant’s vegetables and fruits from his 
family’s field. Vegetables and fruits grown in the field are 
offered to guests fresh every day.
 
In the restaurant part, a wide menu of Aegean region 
supported by fresh meat is served in the form of a la carte 
service. In addition to this main menu, the tables are 
equipped with a wide variety of appetizers.
 
MANY CONCEPTS INSIDE THE HOTEL
 
The concept of the hotel, which has a very calm and 
relaxing aura, offers many different activities. In addition 
to the indoor pool that will be activated next year; Spa, 
sauna, Turkish bath and fitness center serve the guests. 
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39 KALAMIŞ MARİNA HOTEL İLE TEKNE TATİLİ BAŞLASIN

Let the Boat Vacation Begin with 39 Kalamış Marina Hotel

Teknenizden ayrılmadan bir tatil keyfi düşlüyorsanız, 
39 Kalamış Marina’yı tercih edebilirsiniz. 

Kalamış Marina’nın karşısında eşsiz bir manzaraya sahip 
39 Kalamış Marina Hotel, Kalamış’ın geçmişten gelen 
değerlerine bağlı kalarak genç, dinamik ve sanatla iç içe 
olmasına özen gösterilmiş bir tasarım sunuyor. 

MAHALLENDE KENDİNİ İYİ HİSSET MOTTOSU

Mahalle kültürünün hâkim olduğu bu semtin temel 
değerine sahip çıkarak “feel good in the neighbourhood 
(mahallende kendini iyi hisset)” mottosuyla misafirlerini 
ağırlayan marina otel, 39 galeri ile sanatı ve sanatçıları 
destekliyor.

ÖZENLE TASARLANAN ODALAR

Otelin ilk 3 katında; 8 farklı konsepte 33 oda, teras katında 
ise 6 farklı oda bulunuyor. Buna göre otelde; 
12 adet deluxe, 9 adet standart, 9 adet marina deluxe, 3 
adet marina süit, 2 adet terrace room, 1 adet terrace loft 
room, 1 adet terrace loft ile 1 adet King’s ve 1 adet Queen’s 
Room bulunuyor.

39 KALAMIŞ COMMUNITY SPACE 

Otel, sadece konaklama ya da restoran  servisi olarak 
hizmet vermiyor.  Bir network buluşma noktası olan oteli, 
ister girişimci ister kurumsal çalışan olun, ortak alanları 
ofisiniz olarak kullanabilir, sosyal ağınızı genişletirken farklı 
iş birlikleri yakalayabilirsiniz.

If you dream of enjoying a holiday without leaving 
your boat, you can choose 39 Kalamış Marina.

Having a unique view across Kalamış Marina, 39 Kalamış 
Marina Hotel offers a design that is young, dynamic and 
intertwined with art, adhering to the values of Kalamış 
from the past. 

“FELL GOOD IN YOUR NEIGHBOURHOOD”

Welcoming its guests with the motto of “feel good in the 
neighborhood”, the marina hotel supports art and artists 
with 39 galleries by protecting the basic value of this 
neighborhood where the culture of the neighborhood is 
dominant.

CAREFULLY DESİGNED ROOMS

On the first 3 floors of the hotel; There are 33 rooms in 8 
different concepts and 6 different rooms on the terrace 
floor. Accordingly, at the hotel; There are 12 deluxe, 9 
standard, 9 marina deluxe, 3 marina suites, 2 terrace 
rooms, 1 terrace loft room, 1 terrace loft, 1 King’s and 1 
Queen’s Room.

39 KALAMIŞ COMMUNITY SPACE

The hotel does not only serve as accommodation or 
restaurant service. Whether you are an entrepreneur or a 
corporate employee, you can use the hotel as a network 
meeting point and use the common areas as your 
office, and you can catch different collaborations while 
expanding your social network.
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DEDEMINN MARİNA OTEL İLE DENİZİN TADINI ÇIKARIN FLAMM KARADAN VEYA DENİZDEN 
TÜM TATİLCİLERİ ÇAĞIRIYOR

Enjoy the Sea with Dedeminn Marina Hotel Flamm Calls All Vacationers By Land or Sea
Muğla’nın nefis denizini seyrederken, 
sevdiklerinizle vakit geçirmeniz için harika bir 
atmosfer oluşturulmuş.

Muğla’da çok canlı bir konumda olan Dedeminn Marina 
Otel, denizin hemen yanında. İster tekneyle, isterseniz 
de kara yoluyla gidebileceğiniz otel; hem konforlu hem 
dinlendirici.

GÖCEK’İN YAT TURİZMİNİ KAÇIRMAYIN 

Otel; Almanya, İngiltere, Rusya ve Ukrayna başta olmak 
üzere birçok ülkeden turist ağırlıyor. Ayrıca lokasyon olarak 
bir yat merkezinde olan işletme yat turizmi veya denizcilik 
yarışları için özellikle İstanbul ve Ankara’dan gelen yerli 
turistlere de kapısını açıyor. 

BİRÇOK FARKLI AKTİVİTE İMKÂNI

Deniz kenarında olan işletme; atçılık, rafting, tekne 
balıkçılığı ve deniz sporları gibi Göcek içi etkinlikler için 
davetkâr bir köprü konumda. Ayrıca otel bünyesinde 
düzenlenen etkinliklerde yerel tatların servis edildiği 
restoranlara ve merkeze yakın gezilecek yerler için turlar 
düzenleniyor.

A wonderful atmosphere has been created for 
you to spend time with your loved ones while 
watching the beautiful sea of Muğla.

Dedeminn Marina Hotel, which is in a very lively location in 
Muğla, is right next to the sea. The hotel where you can go 
by boat or by land; both comfortable and relaxing.

DON’T MISS GÖCEK’S YACHT TOURISM

Hotel; It hosts tourists from many countries, especially 
Germany, England, Russia and Ukraine. In addition, the 
business, which is located in a yacht center as a location, 
opens its doors to domestic tourists, especially from 
Istanbul and Ankara, for yacht tourism or maritime races.

MANY DIFERENT ACTIVITY OPPORTUNITIES

The business by the sea; It is an inviting bridge for activities 
in Göcek such as horse riding, rafting, boat fishing and 
sea sports. In addition, tours are organized to restaurants 
where local flavors are served and to places to visit near 
the center during the events organized within the hotel.

Flamm Bodrum, huzur odaklı bir tatil geçirmek 
ve denizin tadını çıkarmak isteyenler için ideal 
hizmetler veriyor. İsterseniz otele tekne ile de 

gidebilirsiniz.

Turizmin kalbi Bodrum’da hizmet veren Flamm, 17 odası ile 
tüm tatil severlere kapısını açıyor. Sakin ve dingin bir tatilin 
kollarına kendinizi bırakmak istiyorsanız; otelin parti veya 
müzikli eğlenceler yapmadığını bilmenizde fayda var. Bu 
sayede tatiliniz boyunca deniz ve sıcak kumlarla baş başa 
kalabilirsiniz. 

Otel denize sıfır bu yüzden sıcak kumlarla çevrili güzel 
bir plajı var. 250 kişilik geniş bir alana yayılan plajda aynı 
zamanda bir iskele de yer alıyor. Bu sayede otele tekne 
veya botla gelmek isteyenler için davetkâr bir ortam 
yaratılıyor.

HAYVAN DOSTU OTEL

Evcil hayvan sahiplerinin de çok memnun olacağı bir 
detayı daha belirtelim; işletme hayvan sever kimliği ile 
sadece insanları değil, hayvanları da memnuniyetle kabul 
ediyor.

Flamm Bodrum offers ideal services for those 
who want to spend a peaceful holiday and 
enjoy the sea. If you want, you can also go to 

the hotel by boat.

Providing service in Bodrum, the heart of tourism, Flamm 
opens its doors to all holiday lovers with its 17 rooms. If you 
want to leave yourself in the arms of a calm and serene 
holiday; It is good to know that the hotel does not hold 
parties or musical entertainment. In this way, you can 
stay alone with the sea and hot sand during your holiday.
The hotel is by the sea, so it has a beautiful beach 
surrounded by warm sand. Spanning a large area of 250 
people, the beach also has a pier. In this way, an inviting 
environment is created for those who want to come to the 
hotel by boat or boat.

PET FRIENDLY HOTEL

Let’s mention one more detail that pet owners will be very 
pleased with; With its animal lover identity, the company 
gladly accepts not only people but also animals.
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KORDON APART EV KONFORUNU SİZE GETİRİYOR 

Kordon Apart Brings You Home Comfort

Fethiye Limanı’na bakan deniz manzaralı apart 
odalarda isteyeceğiniz her şey var.

Fethiye şehir merkezinde yer alan ve eski şehrin denize 
bakan tarafında hizmet veren Kordon Apart, Fethiye 
Limanı’nın manzarasıyla çevrelenmiş beş apart sunuyor. 
Tam donanımlı olan bu odalar küçük bir daire tarzında bir 
düzen ile misafirleri karşılıyor. 

Apartlardan üç tanesinde geri dönüşümlü malzeme 
kullanılmış ayrıca bu odalarda; bir çift kişilik yatak ve iki 
kişilik yatağa dönüşen divan bulunuyor. Diğer iki apart 
dairede ise ayrı bölümde bir çift kişilik yatak ve ayrı bir 
başka bölümde de iki tek kişilik yatak mevcut. 

Dairelerin tamamı otonom olarak yönetiliyor bu sayede 
konaklayan misafirler teknolojik bir alt yapıyla hizmet 
alıyor. 

Apart rooms that overlooking sea wiev to Fethiye 
Harbor have everything you could want.

Kordon Apart, located in Fethiye city center and serving on 
the sea-facing side of the old city, offers five apartments 
surrounded by the view of Fethiye Harbor. These fully 
equipped rooms welcome guests with a small apartment 
style layout.

Recycled materials were used in three of the apartments, 
and in these rooms; There is a double bed and a sofa that 
converts into a double bed. In the other two apartments, 
there is a double bed in a separate section and two single 
beds in another section. 

All of the apartments are managed autonomously, so 
that the guests staying in service receive service with a 
technological infrastructure. 
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TEKNE TASARIMI MİNİMAL HESAPLARIN VE 
EKİP İŞİNİN BİR SONUCUDUR

Boat Design is the Result of Minimal Accounts and Teamwork

Yaren Design ile tekne tasarım sürecinin perdesini 
aralıyoruz. Büyük bir ekip çalışmasıyla ortaya 
çıkan tekneler titiz hesaplarla ve büyük bir hayal 
gücüyle inşa ediliyor.

Tekneler, muhteşem tasarımları ve arkasında saklanan 
uzun yaratım süreçleri…Herkes aşağı yukarı bu sürecin ne 
kadar zor olduğunu tahmin ediyordur. Kolay değil devasa 
makineleri tasarlamak. Ortaya iyi bir sonucun çıkması 
için birçok profesyonel alanın, iyi bir ekip işi çıkarması 
gerekiyor. Şimdi, bu tasarım sürecine daha yakından 
bakacağız. Yaren Design firmasından Proje Müdürü Eda 
Meral, okuyucularımız için bu sürecin detaylarını aktardı. 

We are opening the curtain of the boat 
design process with Yaren Design. The 
boats, which emerged with a great 
teamwork, are built with meticulous 
calculations and a great imagination.

The boats, their magnificent designs and 
the long creation processes that are hidden 
behind them… Everyone almost guesses 
how difficult this process is. It’s not easy to 
design huge machines. In order for a good 
result to emerge, many professional fields 
need to do a good teamwork. Now, we’ll 
take a closer look at this design process. 
Project Manager Eda Meral from Yaren 
Design shared the details of this process for 
our readers.

Let’s talk about the boat design 
process. How does it start, how does 
it progress?

“In the design process, first of all, it is decided 
which features and for what purpose the 
boat will be used. The design is started by 
taking into consideration factors such as 
comfort, speed, capacity of people to stay, 
and the geographical region to be used. The 
equipment, equipment, tanks, engines, etc. 
that will be on the boat. weight is calculated 
and the body design starts based on these 

features. The interior layout is planned and then the outer 
lines begin to form. The design can be directed in line with 
the wishes of the customer.”
 
What points do you pay attention to?
 
“The priority in boat design is to have innovative and 
distinctive features. The main philosophy of our designs 
is to be clearly noticed at sea and to attract attention by 
considering all comfort standards. There are thousands of 
different models of boats, but many of them are similar 
models that repeat each other. Thanks to advanced 
computer technology, we can analyze our designs in 3D 
visually in detail and customize our designs in a unique 

Tekne tasarım sürecinden bahsedelim. Nasıl 
başlıyor, nasıl ilerliyor?

“Tasarım sürecinde öncelikle teknenin hangi özelliklerde 
ve ne amaçla kullanılacağına karar verilir. Konfor, hız, 
konaklayacak kişi kapasitesi, kullanılmak istenen coğrafi 
bölge gibi unsurlar göz önünde bulundurularak tasarıma 
başlanır. Teknede yer alacak olan donanım, ekipman, 
tanklar, motorlar vs. hesaplanarak ağırlık çıkarılır ve gövde 
tasarımı bu özellikler baz alınarak başlar. İç yerleşim 
planlanır ve sonrasında dış hatlar oluşmaya başlar. 
Müşterinin istekleri doğrultusunda tasarıma yön verilebilir.”

Dikkat ettiğiniz noktalar neler?

“Tekne tasarımında öncelik yenilikçi ve fark yaratacak 
özellikler barındırması. Tüm konfor standartlarını gözeterek 
denizde açıkça fark edilip, ilgiyi üzerimize toplamak 
tasarımlarımızın ana felsefesi. Binlerce farklı modelde 
tekne var ama birçoğu birbirini yineleyen, benzer modeller. 
Gelişmiş bilgisayar teknolojisi sayesinde tasarımlarımızı 
imalata geçmeden önce 3 boyutlu olarak görsel açıdan 
detaylı analiz edebiliyoruz ve tasarımlarımızı özgün şekilde 
kişiselleştirebiliyoruz.”

Tasarım sürecinde tekne sahiplerinin istekleri 
tasarım sürecine nasıl yansıyor? 
 
“Tekne sahiplerinin hayallerini, deneyimlerimizle 
yönlendiriyoruz. Tasarımın tüm süreçlerinde beraber 
kararlar veriyoruz, istenen tasarımsal detayları mümkün 
olan en modern çizgilerle yeni ve benzersiz bir model 
haline getiriyoruz.” 

İç dekorasyon sürecinde seçilen mobilya tarzı, 
kumaş ve renk gibi unsurları nasıl ve neye göre 
seçiyorsunuz?
 
“İç dekorasyon tamamen teknenin tüm tasarımıyla uyumlu 
bütünleşik olarak tasarlanıyor. Tasarlanan mobilyalar dış 
görünümün bir tamamlayıcısı olarak yer alıyor. Kullanılan 
kaplama, boya ve kumaşta bütünlük sergilemesi için 
özenle belirlediğimiz temanın renk paletlerini kullanarak 
seçiliyor. Ayrıca tüm ürünler deniz koşullarına dayanıklı 
1.sınıf malzeme olarak kullanılıyor.”
 
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

“Son olarak; yat tasarımı yapmak bize çok keyif veren bir 
iş. İşini severek yapmanın mutluluğu ile müşterilerimizin 
hayallerini gerçekleştirmek bu işi bizim için vazgeçilmez 
yapıyor. Uzun yıllar daha ufka doğru yol alan insanlara 
keyifle eşlik edebilmeyi diliyoruz.”

way before they go into production.”

How do boat owners’ wishes reflect on the design 
process? 
 
“We guide the dreams of boat owners with our experiences. 
We make decisions together in all processes of design, and 
we turn the desired design details into a new and unique 
model with the most modern lines possible.”
 
How and on what basis do you choose the 
elements such as furniture style, fabric and color 
chosen in the interior decoration process?
 
“The interior decoration is designed in harmony with the 
entire design of the boat. The designed furniture takes 
place as a complement to the exterior appearance. The 
coating used is chosen by using the color palettes of 
the theme that we have carefully determined to exhibit 
integrity in paint and fabric. In addition, all products are 
used as 1st class material resistant to sea conditions.”
 
Is there anything you want to add?
 
“Finally; Yacht design is a job that gives us great pleasure. 
Realizing the dreams of our customers with the happiness 
of doing their job makes it indispensable for us. We wish 
to be able to accompany people who have been moving 
towards the horizon for many years with pleasure.”
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GÖKÇE LOJİSTİK’İN GÜVENİLİRLİĞİ 
TECRÜBESİNDEN GELİYOR

The Reliability of Gökçe Logistics Comes From Its Experience

Gökçe Lojistik, verdiği taşıma hizmetleriyle pahalı 
tekneleri tek bir çizik almadan adresine teslim 
ediyor. Tabii ki bu güvenin arkasında kocaman bir 
tecrübe ve emek var.

Önceleri nakliye firması olarak hizmet vermeye başlayan 
Gökçe Lojistik, bir gün aldığı stratejik bir kararla 
sektör ağını genişletiyor ve bu manevra birçok başarıyı 
beraberinde getiriyor. Firma lojistik sektörünün getirmiş 
olduğu tüm titiz detayları profesyonelce kontrol ediyor ve 
tekneler adrese güvenle ulaşıyor. Firmanın Yönetim Kurulu 
Başkanı Akın Gökçe ile yaptığımız röportajda adım adım 
büyüyen Gökçe Lojistik’in hikâyesini dinledik. 

Gökçe Lojistik sektöre nasıl girdi?

“Gökçe Lojistik 1982 yılında Kurucumuz ve Onursal 

With the transportation services it provides, 
Gökçe Logistics delivers expensive boats to its 
address without a single scratch. Of course, there 
is a great experience and effort behind this trust.

Gökçe Logistics, which started to serve as a transportation 
company, is expanding its sector network with a strategic 
decision it has taken one day, and this maneuver brings 
many successes. The company controls all the meticulous 
details brought by the logistics industry professionally and 
the boats reach the address safely. In our interview with 
Akın Gökçe, the Chairman of the Board of Directors of 
the company, we listened to the story of Gökçe Logistics, 
which is growing step by step.

How did Gökçe Logistics enter the sector?

“Gökçe Logistics was established in 1982 by our Founder and 
Honorary President Galip Gökçe as a sole proprietorship 
on intercity transportation. With the change we made in 
our Board of Directors in 2014, we focused on boat and 
yacht transportation in the logistics sector, apart from 
land transportation. We provide superior service to our 
customers with our specially produced trailers and latest 
model tow trucks to be used entirely for boat and yacht 
transportation.”

Can you tell us about your current and future 
projects?

“Our special production boat transport trailer, which we 
added to our fleet for boat and yacht transportation 
last week, is automatically stabilized on high transports 
with disabled and inclined roads with its independent 
suspension system, and we are proud of being the only 
company with this system. With this trailer, we are able 
to transport all boats with dimensions in accordance with 
the legislation of highways by land.”

What can you say about the economic contribution 
and employment of your services to the country?

“Logistics sector is of great importance for our country 
as well as all over the world. It provides significant 
macro contributions to our country’s economy in terms 
of employment, national income and directing foreign 

Yönetim Kurulu Başkanı  Akın Gökçe

YATINIZDAKİ YENİ YARDIMCINIZ

Türkiye Distrübitörü BC Denizclik Ltd. Şti.    0216 349 2992 -  0532 330 11 11
Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No:147 İstmarina C Blok D:176 Kartal İstanbul
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Başkanımız Galip Gökçe tarafından şehirlerarası nakliyat 
üzerine şahıs firması olarak kuruldu. 2014 yılında Yönetim 
Kurulumuzda gerçekleştirdiğimiz değişiklik ile birlikte 
lojistik sektöründe kara yolu taşımacılığının haricinde 
tekne ve yat taşımacılığına yöneldik. Tamamen tekne ve 
yat taşımada kullanılmak üzere özel üretim dorselerimiz 
ve son model çekicilerimiz ile müşterilerimize üstün hizmet 
sunmaktayız.” 

Şu anda devam eden projelerinizden ve gelecek 
projelerinizden bahseder misiniz? 

“Tekne ve yat taşımacılığı için filomuza geçtiğimiz 
hafta dâhil ettiğimiz özel üretim tekne taşıma dorsemiz 
bağımsız süspansiyon sistemi ile yüksek taşımalarda 
engelli ve eğimli yollarda otomatik olarak dengeye 
almakta olup, bu sisteme sahip tek firma olmamızın 
haklı gururunu yaşamaktayız. Bu dorsemiz ile karadan 
karayolları mevzuatına uygun ölçülerdeki tüm teknelerin 
taşımasını yapabilmekteyiz.” 

Hizmetlerinizin ülkeye ekonomik katkıları ve 
istihdamı konusunda neler söyleyebilirsiniz? 

“Lojistik sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz 
açısından da büyük önem arz etmektedir. Yarattığı 
istihdam, milli gelir ve yabancı yatırımcıları yönlendirmesi 
açısından ülkemiz ekonomisine makro açıdan önemli 
katkılar sağlamaktadır. Mikro açıdan ise firmaların rekabet 
gücünü arttırması açısından görülmektedir.” 

Gökçe Lojistik’in geldiği nokta itibariyle kendinizi 
nerede görüyorsunuz?

“Şirketimizin kuruluşundan günümüze baktığımızda 
kilometre taşlarımız bizleri teknolojinin gerekliliklerini 
doğru biçimde kullanmanın olumlu yönlerde etkilediğini 
söyleyebilirim. Geride bıraktığımız 39 yıllık geçmişimizde 
değişmeyen tek şey “Mükemmellik Vizyonumuz” oldu. 
Kuru yük taşımacılığı ile başlayan serüvenimiz bugün 
özel üretim dorselerimiz ile tüm Türkiye’ye tekne ve yat 
taşımacılığı ile sürmektedir.” 

Türk denizcilik sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

“Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize 
denizci bir ülke olmamızı sağlayacak bütün imkânları 
sunmaktadır. Ülke ekonomimize ciddi katkı sağlayan 
denizcilik sektörünün daha da gelişmesi gerektiğinin 
kanaatindeyim. Tıpkı Yüce Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Cumhuriyeti kurduğu ilk yıllarda: “Denizciliği, 
Türk’ün “Büyük Milli Ülküsü” olarak düşünmeli ve onu az 
zamanda başarmalıyız” diyerek, denizciliğin ne kadar 
önemli olduğunu belirttiği gibi.

investors. From a micro point of view, it is seen in terms of 
increasing the competitiveness of companies.”

Where do you see yourself as of the point where 
Gökçe Logistics has reached?

“When we look at the present day from the establishment 
of our company, I can say that our milestones have 
positively affected us by using the requirements of 
technology correctly. The only thing that hasn’t changed 
in our 39 years of history is our “Vision of Excellence”. Our 
adventure, which started with dry cargo transportation, 
continues today with boat and yacht transportation all 
over Turkey with our special production trailers.”

How do you evaluate the Turkish maritime 
industry?

“The location of our country, surrounded by sea on 
three sides, offers us all the opportunities to become a 
maritime country. I am of the opinion that the maritime 
sector, which makes a significant contribution to our 
country’s economy, should be developed further. Just as 
our Great Leader Mustafa Kemal Atatürk stated in the 
first years when the Republic was founded: “We should 
think of maritime as the Turkish “Great National Ideal” 
and achieve it in a short time, and stated how important 
maritime is.
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MÜSİLAJ SORUNU DOĞAYI VE EKONOMİYİ NASIL 
ETKİLİYOR?
Kırklareli Üniversitesi  /  Prof. Dr. Serap İncaz

Kırklareli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap İncaz 
kaleme aldığı yazısıyla; müsilaj problemini inceledi. 

BALIKÇILIK SEKTÖRÜ TEHLİKEDE

Deniz salyaları, tabi ki en başta balıkçılık sektörünü etkilemiş/ 
etkileyecektir.  Normal av sezonundaki avlanma miktarı ile 
bu dönemdeki avlanma miktarı azalacaktır.  Özellikle kıyı 
avcılığı yapan balıkçıları bu faaliyetten mahrum bırakacaktır. 
Balıkçılık sektöründeki İstihdam büyük ölçüde etkilenecektir. 
Bu işletmelerin bazılarının kapanmalarına ya da çalışanlarının 
işsiz kalmalarına neden olacaktır. Bir işletmede beş kişi 
çalışıyorken, aynı işi gören 2 kişi yada daha fazla çalışan işsiz 
kalacaktır. 

Müsilajın çevresel etkisi balık türlerinin belki de bazılarının 
yok olmasına neden olacaktır. Bioçeşitliliğin eski durumunu 
kazanması için geçen zaman da ayrı bir doğa ve ekonomik 
kayıp olarak da nitelendirilebilir. 

TURİZME BÜYÜK DARBE

Tabi ki, sadece balıkçılık sektörü değil, turizm sektörü de 
müsilajdan nasibini alacaktır. Müsilajın hâkim olduğu kıyılarda 
plaj turizmi olanakları yok olacaktır. Bu durum milli gelirde 
önemli bir gelir kalemi olan turizm faaliyetlerinin yarattığı 
gelire de olumsuz olarak yansıyacaktır.

Global anlamda bakıldığında Türkiye’nin turizm sektörü tanıtım 
açısından olumsuz etkilenecektir. Deniz yaşamını, balıkçılık ve 
turizmi doğrudan etkileyen deniz salyalarının ortaya çıkardığı 
sonuçları tümüyle büyük bir çerçevede dikkate aldığımızda; 
balıkçılık, turizm, çevre kirliliği, istihdam, kaynakların israfı 
bağlamında milli gelire önemli yansımalarının yaşanabileceği 
acı bir gerçektir.  

Professor Dr. Serap 
İncaz from Kırklareli 
University wrote; 
studied the mucilage 
problem. 

FISHING SECTOR IN 
DANGER

Sea slobber has, of course, 
affected/will affect the 
fishing industry in the 
first place. The amount 
of catch in the normal hunting season and the amount 
of catch in this period will decrease. In particular, it will 
deprive the fishermen engaged in coastal fishing from 
this activity. Employment in the fishing sector will be 
greatly affected. This will cause some businesses to close 
or their employees to be unemployed. While five people 
are working in a business, 2 or more employees doing the 
same job will be unemployed.

The environmental impact of mucilage will cause 
perhaps some extinction of fish species. The time taken 
for biodiversity to regain its former state can also be 
characterized as a separate natural and economic loss.

BIG IMPACT ON TOURISM

Of course, not only the fishing industry, but also the 
tourism industry will get their share of mucilage. Beach 
tourism opportunities will disappear on coasts dominated 
by mucilage. This situation will reflect negatively on the 
income generated by tourism activities, which is an 
important income item in national income.

From a global perspective, Turkey’s tourism sector will 
be adversely affected in terms of promotion. When we 
consider the results of the sea saliva, which directly affects 
the marine life, fishing and tourism, in a large framework; 
It is a bitter reality that important reflections on national 
income can be experienced in the context of fisheries, 
tourism, environmental pollution, employment and waste 
of resources.  



Hemy Group İndigo Marine’nin 
Yeni Distribütörü Oldu!

Tüm Ekipman ve Malzeme İhtiyacınızda 
Hemy Marin Yanınızda

Hemy Marin Is By Your Side Whwn Need All
 Equipment and Materials 

Hemy Group; Hemy Yat ve Hemy Marin olarak verdiği 
hizmetlerde her daim çıtayı yükseltiyor. En son olarak İndigo 
Marine’nin Marmara Bölgesi temsilciğini  üstlenen Hemy Group, 
müşterilerinin her türlü ihtiyacını onlar adına düşünüyor. 
Teknoloji ve mühendisliğin bir araya geldiği İndigo’nun iç-dış ve Teknoloji ve mühendisliğin bir araya geldiği İndigo’nun iç-dış ve 
su altı aydınlatma ürünleri profesyonel çözümler sunarken, 
Hemy Group hızlı ve kaliteli bir dağıtım ağı ile Tüm Türkiye’ye 
ulaşıyor.

Hemy Group Became the New 
Distributor of Indigo Marine!
Hemy Group; It always raises the bar in 
his services as Hemy Yacht and Hemy 
Marin. Most recently, Hemy Group, which 
has assumed the Marmara Region 
representative of Indigo Marine, 
considers all kinds of needs of its 
customers on their behalf.
While Indigo's indoor-outdoor and While Indigo's indoor-outdoor and 
underwater lighting products, where 
technology and engineering come 
together, offer professional solutions, 
Hemy Group reaches all of Turkey with a 
fast and high quality distribution 
network.

Hemy Marin offers all the materials and equipment that boat 
owners may need at a single address. The store has hundreds 
of products in many categories.
Hemy Marin provides service for boat owners with a wide range 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. In 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 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.

Hemy Marin, tekne sahiplerinin ihtiyacı olabileceği tüm 
malzeme ve ekipmanları tek bir adreste sunuyor. Mağazada, 
birçok kategoride yüzlerce ürün var.
Hemy Marin, denizcilik sektörüne ayna tutan geniş bir ürün 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. 
Herkesin aradığını bulması adına mağaza her çeşit marka ve Herkesin 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 çıkarabilirsiniz. konforlu alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. 

HEMY MARİN DENİZCİLİK TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yayla Mah. Vatan Cad. Kafkale Evleri Sitesi A Bl. No:14/B 
TUZLA / İSTANBUL  / TÜRKİYE

0216 395 15 10 – 0533 033 72 71
www.hemymarin.com
info@hemymarin.com
engin@hemymarin.comengin@hemymarin.com

HEMY YAT DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Orta Mah. İshkapaşa Cad. Modsan San. Sit. No:3 İç Kapı:29
TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE

0216 395 15 10 – 0541 410 97 04
www.hemymarin.com
refit@hemymarin.com
hakan@hemymarin.comhakan@hemymarin.com

İndigo Led ürünlerini www.hemymarin.com 
adresinden güvenle satın alabilirsiniz.
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TEKNELERİN EN DAVETKÂR 
EKİPMANI: PASARELLALAR

YENİ NESİL GÖSTERGE 
PANELLERİ

MARİN HOPARLÖRLE 
DENİZ ÜZERİNDE DE 

MÜZİĞİN KEYFİNİ ÇIKARIN SEKTÖRÜN YENİ TERCİHİ: 
ELEKTRİKLİ MOTORLAR

The Most Inviting Equipment 
of the Boats: Gangways

New Generation Dashboards

Enjoy the Music on the Sea 
with the Marine Speaker New Preference of the 

Sector: Electric Motors

Türkiye’de Pasifik Marin tarafından temsil edilen GS 
Composite, 7 kilo ağırlığı ile diğer pasarellalara göre çok 
daha hafif. Ayrıca  kullanılan kaymaz üst yüzey sayesinde, 
tekneye binerken kendinizi güvende hissedebilirsiniz.  
Herhangi bir şekide batmayan veya korozyon sorunu 
yaşamayacağınız ürün, ultraviyole ışınlarına karşı da son 
derece dayanıklı bir yapıya sahip. 4 farklı ebatta üretilebilen 
pasarellayı, tekneniz için özelleştirmek isterseniz; tekne 
ismini veya logoyu pasarellaya uygulayabilirsiniz.

Represented by Pacific Marin in Turkey, GS Composite is 
much lighter than other gangways with its 7 kilos weight. 
In addition, thanks to the non-slip upper surface used, 
you can feel safe while getting on the boat. The product, 
which does not sink in any way or you will not experience 
corrosion problems, has a structure that is extremely 
resistant to ultraviolet rays. If you want to customize the 
gangway, which can be produced in 4 different sizes, for 
your boat; you can apply the boat name or logo to the 
gangway.

Stinger SEA65RGBW 6.5 hoparlör, deniz üzerinde kesintisiz 
ve kaliteli bir ses sunuyor. Birçok renk seçeneği bulunan 
hoparlör uzaktan kumanda edilebilen RGB aydınlatmaya 
sahip. Denizin şartlarına karşı dayanıklı olan hoparlör, 
reçine kaplı kumaş çevresi ile poli karbon koni, dahili 
crossovera (dahili işlemci) sahip ve ayrıca sızdırmazlık 
contaları ve kurulum donanımı içeriyor.

Stinger SEA65RGBW 6.5 speaker offers an uninterrupted 
and high quality sound on the sea. The speaker, which 
has many color options, has remote controllable RGB 
lighting. Seaworthy speaker, poly carbon cone with 
resin coated fabric surround, built-in crossover (internal 
processor) and also includes sealing gaskets and 
installation hardware.

Italia’nın 20 yıllık faaliyette ürettiği mega ve süper yatlar 
için uzun entegre köprüler listesine bir başarı daha eklendi. 
Bu durum en yeni dokunmatik ekran teknolojilerini 
kullanarak çeşitli yerleşik sistemlerin entegre edilmesini 
ve kontrol edilmesini mümkün kılan özel I-Bridge sistemi 
sayesinde oldu.

I-Bridge gösterge paneli, iki yan kanat manevra işlemleri 
sırasında, özellikle de demirleme esnasında faydalı bilgiler 
içeriyor. “Uzaktan Tanılama Sistemi” tüm sorun giderme 
işlemlerini destekliyor ve ortaya çıkabilecek sorunların 
çözümünde önemli bir yardımcı bir konumunda yer alıyor.

Another success has been added to the long list of 
integrated bridges for mega and superyachts that TEAM 
Italia has produced in 20 years of activity. This is also 
thanks to the exclusive I-Bridge system, which makes it 
possible to integrate and control the various on-board 
systems using the latest touchscreen technologies.

The I- Bridge dashboard incorporates two side wings 
that provide useful information during manoeuvring 
operations, particularly when mooring. In addition, the 
“Remote Diagnostic System” supports all troubleshooting 
operations and is an important aid in resolving any 
problems that may arise.

ePropulsion Spirit 1.0 Plus şarj edilebilen, elektrikli dıştan 
takma bir motor. Sıfır emisyon değerine sahip motorda 
yağ, yakıt ve egzoz dumanı gibi zararlı durumlar söz 
konusu değil. Benzinli dıştan takma motorlara göre enerji 
verimliliği daha yüksek olan üründe, 3HP motor ile 20 
saatin üzerinde, yarı hızda 5 saat seyir yapabilirsiniz. 20 
bin saat bakım yapmadan kullanabilen motor, oldukça 
sessiz çalışıyor ve motor bataryası 7 saatte şarj oluyor.

The ePropulsion Spirit 1.0 Plus is a rechargeable electric 
outboard motor. There are no harmful situations such 
as oil, fuel and exhaust fumes in the engine with zero 
emission value. With a higher energy efficiency than 
gasoline outboard motors, you can cruise for over 20 
hours with a 3HP motor and 5 hours at half speed. The 
engine, which can be used for 20 thousand hours without 
maintenance, works very quietly and the engine battery 
is recharged in 7 hours.
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MAVİDE TATİL’İN KONFORLU TEKNELERİYLE 
EN GÜZEL ROTALARI KEŞFEDİN

Discover the Most Beautiful Routes with the Comfortable 
Boats of Mavide Tatil

Yazı verimli ve eğlenceli geçirmek için harika bir fırsattır, 
mavi yolculuk. Mavide Tatil, bu keyifli zamanları konforlu 
tekneleriyle ve kaliteli hizmetiyle artırarak, misafirlerini 
memnun ediyor.

Mavide Tatil, bütün kış heyecanla yaz tatilini bekleyenlere konforlu 
bir hizmet sunmak için tüm detayları düşünüyor. Misafirlerinin 
tüm istek ve arzularını yerine getirmeyi bir öncelik haline getiren 
firma motor yatlarda minimum üç gün, guletlerde ise bir haftalık 
tatil planlarıyla cezbediyor.  

Mavide Tatil ile bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız geniş rota planının 
tadını çıkarabilirsiniz çünkü firma, misafirlerinden gelecek olan 
taleplere göre rota oluşturuyor. İster Göcek koylarının doğasına 
şahitlik edebilir, isterseniz de Yunanistan’ın keyifli koy ve adalarına 
uzanabilirsiniz. 

Mavide Tatil, her türlü planlarınız için farklı tekne seçenekleri 
sunuyor; ister gulet, ister motor yat olsun tüm konforuyla 
misafirler için hazırlanıyor. Mavi yolculuk konseptinin vazgeçilmezi 
olan gulet tekneler tabii ki en popüler yaz seçeneği. Bu tekneler 
tatil boyu geniş bir yaşam ve güneşlenme alanı sunuyor ve aileler 
tarafından çokça tercih ediliyor. 

Firma, yaz tatil planlarını “hayalleri süsleyen” olarak nitelendiriyor 
dolayısıyla herkesin bu deneyimi yaşaması için misafirlerine farklı 
birçok tekne ve bütçe planı sunuyor.

A blue voyage is a great opportunity to spend the 
summer productively and fun. Mavide Tatil, pleases 
its guests by increasing these pleasant times with its 
comfortable boats and quality service.

Mavide Tatil considers all the details in order to offer a comfortable 
service to those who are waiting for their summer holiday with 
excitement all winter. Making it a priority to fulfill all the wishes 
and desires of its guests, the company attracts with holiday plans 
of a minimum of three days on motor yachts and one week on 
gulets.

If you want to go on a journey with Mavide Tatil, you can enjoy the 
wide route plan because the company creates routes according 
to the demands of its guests. You can either witness the nature 
of Göcek bays or lie down in the delightful bays and islands of 
Greece.

Mavide Tatil offers different boat options for all your plans; 
Whether it is a gulet or a motor yacht, it is prepared for guests 
with all its comfort. Gulet boats, which are indispensable for the 
blue voyage concept, are of course the most popular summer 
option. These boats offer a wide living and sunbathing area 
throughout the holiday and are highly preferred by families.

The company describes its summer vacation plans as “dreaming”, 
so it offers its guests many different boats and budget plans so 
that everyone can have this experience.

SONSUZ MAVİLİĞİN ROTASI
Aradığın tekne www.yachtlifecharter.com’da seni bekliyor!

MaviiYolculuk

ROTALAR:
BODRUM

MARMARİS
KAŞ-KALKAN-KEKOVA

BOZBURUN
GÖCEK

FFETHİYE
HİSARÖNÜ KÖRFEZİ

GÖKOVA KÖRFEZİ

www.yachtlifecharter.com info@yachtlifecharter.com 0530 041 70 00 yachtlifecharter
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SAM SAILING İLE YAZ TATİLİNİZİ 
UNUTULMAZ BİR DENEYİME ÇEVİRİN

Turn Your Summer Vacation into an Unforgettable 
Experience with Sam Sailing

Sam Sailing, tekne 
kiralamaya daha 
profesyonel bir bakış 
açısı getiriyor.

Lüks ve konforlu tekneler 
eşliğinde harika bir rota 
haritası ve misafir odaklı 
bir yaklaşım sunan Sam 
Sailing firmasının sahibi 
Melih Ersöz ile yaptığımız 
röportajda tüm detayları 
öğrendik.

Mavi yolculuk için 
sunduğunuz tekne 
seçenekleriniz 
nelerdir?

“Filomuzda 3 adet 2021 model ve kiralamada 
misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya uygun 
şekilde dizayn edilmiş yelkenli bulunuyor: Isla 40, Dufour 
430 ve Dufour 470.”

Tatil rotalarınızdan bahseder misiniz?

“Daha kısa seyirler yaparak, dinlenme, denize girme 
ağırlıklı bir hafta geçirmek isterlerse genel olarak Hisarönü 
Körfezi’ndeki muhteşem koylar tercih ediliyor. Daha uzun 
seyirler ve yelken yapmanın daha yoğun olduğu bir hafta 
tercih etmeleri halinde hava şartlarına uyum sağlayarak 
Marmaris tarafına veya Datça-Knidos, Bodrum bölgesine 
doğru daha uzun seyirlerin yapılacağı rotalar belirliyoruz.” 

Tekne için mürettebat hizmetini nasıl 
sağlıyorsunuz?

“Şirketimizin en çok fark yaratmasını planladığımız 
konuların başında tam olarak bu konu yer alıyor. 
Bünyemizde sürekli çalışan tecrübeli çalışma arkadaşımız 
olan kaptanlarımız var ve böylece kaptanların hem 
güzergâhlara hem de teknelere hâkimiyetleri üst düzeyde.”

 

We learned all the details in our interview with 
Melih Ersöz, the owner of Sam Sailing, which 
offers a wonderful route map and a guest-
oriented approach in company with luxury and 
comfortable boats.

What are your boat options for the blue voyage?

“We have three 2021 models in our fleet and sailboats 
designed to meet all the needs of our guests for chartering: 
Isla 40, Dufour 430 and Dufour 470.”

Can you tell us about your holiday routes?

“If they want to spend a week with shorter cruises, mainly 
relaxing and swimming, the magnificent bays in Hisarönü 
Bay are generally preferred. If they prefer longer cruises 
and a week with more intense sailing, we adapt to the 
weather conditions and determine routes for longer 
cruises towards Marmaris or Datça-Knidos, Bodrum 
region.”

How do you provide crew service for the boat?

“Exactly, this is one of the issues that we plan to make 
the most difference for our company. We have captains, 
who are our experienced colleagues, who are constantly 
working in our organization, so that the captains have 
a high level of command both on the routes and on the 
boats.”

Firma Sahibi Melih Ersöz

www.sam-sailing.com
 zakkum restaurant, turgut koyu, marmaris, mugla/ turkey

 info@sam-sailing.com
 +90 531 261 26 86



Luxury has a rendez-vous with yachting in Cannes 
Book your exlusive VIP programme to discover the Yachting Festival: 

helicopter transfers, personalized tour, visit of yachts, VIP club…

Information : vipcannes@reedexpo.fr
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TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL KOYLARI

Turkey’s Most Beautiful Bays

Türkiye tam bir cennet! Denizli şehirlerin 
tamamında bulunan büyüleyici koylar, tekne 
ve dalış sporları için harika bir ortam sunuyor.

Türkiye’de bulunan birçok koy sadece manzarasıyla değil, 
çeşitli aktiviteleri ile de birçok eğlence vadediyor. Bu koylarda 
gündüzleri denize girebilir veya su sporları yapabilirsiniz. 
Geceleri ise gece hayatının tadını çıkarabileceğiniz birçok 
bar, restoran ve beach club bulabilirsiniz.

Turkey is a paradise! The fascinating coves in 
all of cities with sea offer a great environment 
for boating and diving sports.

Many bays in Turkey promise lots of fun not only with their 
scenery but also with their various activities. In these bays, 
you can swim during the day or do water sports. At night, 
you can find many bars, restaurants and beach clubs 
where you can enjoy the nightlife.

ADRASAN KOYU / BAY – ANTALYA BALIKAŞIRAN KOYU / BAY – MUĞLA

ÇATI KOYLARI  / BAYS – MUĞLA

Likya Yolu üzerinde yer alan bu güzel koyun yaklaşık 
2 kilometrelik bir kumsalı var. Gizli kalan yerlerden 
biri olan Adrasan pırıl pırıl bir denizle çevrili ayrıca 
etrafında birçok işletme bulunuyor.

Located on the Lycian Way in, this beautiful bay has a 
sandy beach of about 2 kilometers. Adrasan, which is 
one of the secret places, is surrounded by a sparkling 
sea and there are many businesses around it.

Ege ve Akdeniz’in neredeyse birbirine karıştığı bir koy 
olan Balıkaşıran’ın çevresi yeşil doğa örtüsüyle kaplı ve 
yatların sıklıkla uğradığı berrak bir denize sahip.

Balıkaşıran, a bay where the Aegean and the 
Mediterranean almost mingle, is surrounded by green 
nature and has a clear sea, where yachts often visit.

Denizinin canlı maviliği ile sizi karşılayan Çatı Koyları, dinginlik için 
harika bir yerde konumlanıyor. Neredeyse hiç rüzgâr almayan koy, 
yüzmek için ideal bir ortam sunuyor.

Welcoming you with the vivid blue of the sea. The Çatı Bays are 
located in a wonderful place for tranquility. The bay, which gets 
almost no wind, offers an ideal environment for swimming.
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Büyüleyici bir denizin yanında dalış yapmayı sevenler için de elverişli 
bir koy. Çanakkale Savaşları ve diğer dünya savaşlarına şahitlik eden 
koy, bu zamanlardan kalma batıklar barındırıyor. Bu yüzden dalgıçlar 
tarafından oldukça popüler olarak bilinen bir yer.

Besides a fascinating sea, it is also a convenient bay for those who 
like to dive. Witnessing the Dardanelles Wars and other world wars, 
the bay contains shipwrecks from these times. That’s why it’s a place 
known to be quite popular with divers.

Cunda Adası’nın batı tarafında kalan koy sakin bir 
şekilde uzanıyor. Balıkesir’de görebileceğiniz en 
temiz denizlerin biri olan Ortunç, hem Mavi Bayrak’lı 
bir plaj sunuyor hem de çevresinde dalış noktaları 
var.

The bay on the west side of Cunda Island lies calmly. 
Ortunç, one of the cleanest seas you can see in 
Balıkesir, offers both a Blue Flag beach and diving 
spots around it.

SEYAHAT / TRAVELSEYAHAT / TRAVEL

KALAMAKİ KOYLARI  / BAYS – AYDIN

ORTUNÇ KOYU / BAY – BALIKESİR

SUVLA KOYU / BAY– ÇANAKKALE BENCİK KOYU / BAY– MUĞLA
Burada rüzgârlar biraz sert esiyor, eğer 
yelkenli bir tekneniz varsa bu koyda seyir 
yapmak büyük bir keyif olabilir. Koyun 
çevresi çam ormanlarıyla kaplı ve deniz 
masmavi bir şekilde uzanıyor.

The winds blow a little hard here, if 
you have a sailing boat, cruising in this 
bay can be a great pleasure. The area 
around the bay is covered with pine 
forests and the sea stretches out in a 
clear blue.

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Park’ta bulunan; 
İçmeler Koyu, Aydınlık Koyu ve Kavaklıburun Koyu ve Karasu Koyu’nun 
ortak adı olarak anılan Kalamaki Koyları’nın her biri muhteşem 
renklerle dans eden berrak bir deniz sunuyor. Koyların hepsi Mavi 
Bayrak kazanmış.

Dilek Peninsula- Büyük Menderes Delta National Park; Kalamaki Bays, 
known as İçmeler Bay, Aydınlık Bay, Kavaklıburun Bay and Karasu 
Bay, each offer a crystal clear sea dancing with magnificent colors. 
All of the bays have won the Blue Flag.

Burası sadece deniziyle değil gece 
hayatıyla da oldukça ünlü. Koyu saran 
birçok beach club sayesinde gündüz 
denizin keyfini akşam ise gece hayatının 
keyfini çıkarabilirsiniz.

This place is not only famous for its sea 
but also for its nightlife. Thanks to the 
many beach clubs surrounding the bay, 
you can enjoy the sea in the daytime and 
enjoy the nightlife in the evening.

Lüks oteller ve plajlarla oldukça popüler bir koy olan Kiriş’in berrak 
denizinin tadını çıkarabilir ya da çeşitli su sporları yapabilirsiniz. Bu 
koy, birçok turistin uğrak noktalarından bir tanesi.

You can enjoy the crystal clear sea of which is a very popular bay with 
luxury hotels and beaches, or you can do various water sports. This 
cove is one of the frequent destinations of many tourists.

KİRİŞ KOYU / BAY – ANTALYA

AYAYORGİ KOYU / BAY– İZMİR

Tatlı su kaynağına sahip olan koy aynı zamanda bir kamp alanı da. 
Yaz-kış oldukça popüler bir yer olan Korsan, denizin tadını çıkarmak 
ve tarih severler için çok uygun çünkü burada Melanippe Antik Kent 
Limanı bulunuyor.

The bay, which has a fresh water source, is also a camping area. 
Korsan, which is a very popular place in summer and winter, is very 
suitable for enjoying the sea and history lovers because here is the 
Melanippe Ancient City Harbor.

KORSAN KOYU / BAY (KARAÖZ KOYU / BAY) – 
ANTALYA

Güzel bir kumsala eşlik eden mavi bir deniz. Ama şu konuda 
uyaralım; burası soğuk sularıyla ünlü. Güneşten sıkıldığınızda 
kendinizi serin sulara bırakabilir ve biraz yüzdükten sonra 
çevredeki işletmelerin tadını çıkarabilirsiniz.

A blue sea accompanying a beautiful beach. But let’s warn 
about this; This place is famous for its cold waters. When 
you get bored of the sun, you can immerse yourself in the 
cool waters and enjoy the surrounding businesses after a 
little swimming.

AYAZMA PLAJI  / BEACH – ÇANAKKALE
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