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Herkese merhabalar,

Deniz sezonunu kapatmaya başladığımız zamanlar gelmeye 
başladı. Yaz ne de çabuk bitti, öyle değil mi? Yaz bitse de 
sektörün hızı hiç de bitecek gibi değil. Dünya etkinlikleri tüm 
hızıyla devam ediyor. Markalar ise her gün ya bir tekneyi suya 
indiriyor ya da bir lansman düzenliyor. Yine böyle çok canlı bir 
sektör turunu ayağınıza kadar getirdik.

Yeni modeller, suya inen tekneler, sektör haberleri derken 
keyifli bir sayı daha oluşturduk. Kış yavaştan göz kırpınca yat ve 
teknelerinize iyi bakın diye her daim işinize yarayacak birkaç 
bakım-onarım tüyosu verdik.  Keşfetmeye aşık okuyucularımız 
için yeni popüler olmaya başlayan buz dalışı hakkında keyifli 
bir tura çıktık. Sizlerle olmak bizler için çok keyifli. Umuyoruz ki 
siz de en az bizim kadar keyif alırsınız.

Sevgiler.

Hello everyone,

The times when we started to close the sea season started 
to come. Summer is over so quickly, isn’t it? Even though the 
summer is over, the speed of the industry is not going to end 
at all. World events continue at full speed. Brands, on the 
other hand, either launch a boat or organize a launch every 
day. Again, we brought such a lively sector tour to your feet.

We created another enjoyable number when we said new 
models, boats that landed on the water, and industry news. 
We have given you a few maintenance-repair tips that will 
always be useful for you to take care of your yachts and 
boats when the winter slowly winks. For our readers who 
love to explore, we took an enjoyable tour about ice diving, 
which has just become popular. It is a pleasure for us to be 
with you. We hope you enjoy it as much as we do.

Yours affectionately.

   Başak Kanık
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MYBA MARINA PORT VELL İLE 
İŞ BİRLİĞİ YAPTI
MYBA Collaboration With Marina 
Port Vell

ALVA YACHTS’TAN 
GELİŞMELER
Developments From Alva Yachts

Marina Port Vell ile MYBA Charter Show’un önümüzdeki 2 yılı 
için anlaşmasını yeniledi. 

MYBA Başkanı John Wyborn şunları söyledi: “2022’de MYBA 
Charter Show’u düzenleyebileceğimiz için çok mutluyum ve 
bu lojistiğin bir parçası olarak MYBA OLARAK özellikle mut-
luyuz. Şovun gelecek senelerdeki mekânı olarak Barselo-
na’daki Marina Port Vell ile iş birliğine devam ediyoruz. 2022 
Gösterisini büyük bir başarı haline getirmek için tüm gücü-
müzle çalışacağız.” 

MYBA renewed its agreement with Marina Port Vell for the 
next 2 years of the MYBA Charter Show.
 
John Wyborn, MYBA President, summed it up by saying:”I 
am delighted that we will be able to hold the MYBA 
Charter Show in 2022 and as part of those logistics, MYBA 
is particularly happy to be continuing its collaboration with 
Marina Port Vell in Barcelona as the venue for the coming 
years of the Show. We will be pulling out all the stops to 
make the 2022 Show a resounding success.” 

Alman lüks elektrikli yat markası Alva Yachts, “Denizlerin Everest 
Dağı” olarak da bilinen Vendée Globe’un meydan okumasını 
üstleniyor ve yeni kurulan ekibi “ALVA blue” için bir IMOCA yarış 
teknesi inşasına yatırım yapıyor.
 
Şirket ayrıca, şu anda ürün yelpazesindeki en büyük model olan 
Ocean Eco 90 Explorer modelinin bir satışının tamamlandığını 
duyurdu. EX versiyonu, kapalı flybridge, gövde yapısı için kar-
bon ve paslanmaz çelik takviye ve diğer birçok modifikasyon ile 
Ocean Eco 90’ın bir yükseltişmiş hali. Birinci gövdenin müşterisi, 
yatı ailesiyle birlikte uzun süreli seyirler için kullanacak olan dene-
yimli bir İngiliz iş adamı.

ALVA YACHTS, the German Luxury Electric Yacht brand, takes 
up the challenge of the Vendée Globe, also known as the 
“Mount Everest of the Seas”, and invests in the construction of 
an IMOCA racing boat for its newly established team “ALVA 
blue.

The company has also announced the finalization of a sale 
for the largest model currently in the range, the Ocean Eco 90 
Explorer. The EX version is an upgrade of the Ocean Eco 90, with 
enclosed flybridge, carbon & stainless steel reinforcement for 
the hull structure and many other modifications.

The customer of hull #1 is an experienced UK businessman who 
will use the yacht with his family for long term cruising.

#FOLLOWTHECALL

Tutkum.  
 I·şte bu an.

Ayrıntılı bilgi için: 
Düsseldorf Fuarları Türkiye Temsilciliği 

tezulaş fuar danışmanlık hizmetleri ltd. şti.
Bağdat Cad. 181/6 – 34730 Kadıköy – İstanbul

Tel. 0216-385 66 33 – Fax 0216-385 74 00
info@tezulas-fuar.com

www.tezulas-fuar.com 
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KIŞA HAZIR MISINIZ?
Uzman ekibimizle Doğuş Marine Services’te 

teknenizin kışlama, bakım ve onarımları için hazırız.

36°44’ 54’’N, 28°56’ 36’’E VHF 18  •  D-Marin Göcek  •  www.dogusmarineservices.com
Göcek Mh. Camtaş Cd. No:12/14 Fethiye/Muğla T:  (0252) 999 17 20

Bodrum Oğuz Marin Launches Miti One
Bodrum Oğuz Marin Launches Miti One

2020 senesi Mart ayında yapımına 
başlanan Miti One projesinde sona 
gelindi. Yatın misafir kabin montajı 
tamamlandı, karkaslar tekneye kondu 
ve direk boyanarak yattaki yerini aldı.

Artık tamamen hazır hale gelen Miti 
One, 30 Ağustos günü Bodrum Oğuz 
Marin Tersanesi’nde suya indirildi.

34 metre boyundaki Miti One’da; 
master kabin, dört misafir kabini ve 50 
metrekarelik bir ana salon yer alıyor. 
Aynı zamanda keyifli vakit geçirmek 
için 13.5 metrekarelik geniş bir havuz ve 
iki adet tenders bulunuyor.

Maksimum 13 knot, seyir hızı olarak da 
11 knota çıkan yatta 4 ile 6 kişi arasında 
mürettebat kapasitesi var. 

The Miti One project, which started 
to be built in March 2020, has come 
to an end. The assembly of the guest 
cabin of the yacht was completed, 
the carcasses were put on the boat 
and the pole was painted and took its 
place on the yacht.
 
Miti One, now fully ready, was launched 
on 30 August at Bodrum Oğuz Marin 
Shipyard.
 
In Miti One, which is 34 meters tall; 
master cabin, four guest cabins and 
a 50 square meter main hall. At the 
same time, there is a large 13.5 square 
meter pool and two tenders to have a 
pleasant time.
 
The yacht has a crew capacity of 
between 4 and 6 people, with a 
maximum cruising speed of 13 knots 
and a cruising speed of 11 knots. 
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BENNETTI’NİN ÇELİK 
YAT STRATEJİSİ SEKTÖR 
TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

X56 YILIN YATI OLMAYA ADAY 
GÖSTERİLDİ

The Market Rewards Benetti’s 
Steel Yacht Strategy

The X56 is Nominated

Benetti, markanın büyük çelik ve alüminyum yat 
segmentindeki girişimlerini değerlendirmek için 
geleneksel olarak süper yatlara ayrılmış uluslararası 
etkinlik Monaco Yacht Show’u seçti.

Bu stratejik kaldıraçlar, Benetti için olağanüstü 
derecede tatmin edici bir dönemin ve 50 ile 100 metre 
aralığında 16 çelik ünite portföyünün geliştirilmesinin 
itici gücü olmuştu.

Azimut Benetti Group CEO’su Marco Valle: 
“Gigayatlardan edindiğimiz deneyimle kalite, 
teknoloji ve imaj açısından bir adım daha attık ve 
pazar bunun için bizi ödüllendiriyor. Benetti’nin 
bugünkü stratejisi; özel yapımlarla devam etmek ve 
70 metre ve üzeri deniz platformlarına dayalı büyüme 
sağlamak ve aynı zamanda 15 yılı aşkın bir süredir işgal 
ettiğimiz sürdürülebilirliğe yönelik teknolojik çözümlerin 
benimsenmesiyle ilerlemek” dedi. 

Benetti has chosen the Monaco Yacht Show, 
the international event traditionally reserved for 
superyachts, to take stock of the brand’s initiatives in 
the large steel and aluminium yacht segment.
 
These strategic levers have been the drivers of an 
extraordinarily satisfying period for Benetti and the 
development of a portfolio of 16 steel units in the 50 
to 100-meter range.

Azimut Benetti Group CEO Marco Valle commented: 
“With the experience gained from the gigayachts, 
we have made yet another leap forward in terms 
of quality, technology and image and the market 
is rewarding us for this. Benetti’s strategy today is to 
continue with the custom constructions and deliver 
growth based on naval platforms up to 70 meters 
and over, while at the same time proceeding with 
the adoption of technological solutions addressed to 
sustainability, an area we have occupied for over 15 
years.”

X56, 2022 Yılının Avrupa Yatı ödülüne aday gösterildi! 
12 kişiden oluşan güçlü bir jüri, X56’nın Luxury Cruiser 
kategorisinde finalistler arasında yer alması için oy verdi. 
X56, Ekim ayında Barselona’da test yelkenlerinden geçti 
ve bu testlerin nihai sonucu 2022 Düsseldorf’taki Boot’da 
açıklanacak.

The X56 is nominated for the European Yacht of the Year 
2022! A 12 people strong jury has voted for the X56 to 
be among the finalists in the category Luxury Cruiser. The 
X56 is going through test sails in Barcelona in October 
and the final result of these tests will be reveiled at the 
Boot in Düsseldorf in 2022.

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

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

Etiler Çamlık Mevki. Çiçek Apt.
No: 12/1 İstanbul - Türkiye 
+90 (212) 287 2702
info@bornova.com.tr 
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DROMEAS’IN YENİ MODELİ YENİ SEALINE S390 SUNSATION
Dromeas’ New Model New Sealine S390 Sunsation

D28SUV; kapalı dümen, çift kişilik yatak oluşturan bir dö-
nüştürme masası seçeneği ile geniş oturma alanı sunu-
yor. Kaptan köşkünün her iki yanında bulunan büyük ka-
pılar ferah bir his veriyor ama aynı zamanda hava nasıl 
olursa olsun tekneyi kullanmak için kapılar kapatılabilir. 
Geniş yan güverteler ve yüksek korkuluklar, fonksiyonel 
kokpite kolay ve güvenli geçiş sağlamak için tasarlandı. 
D28 Serisindeki bu yeni model, Dromeas ruhunun özünü 
gerçekten kullanıyor.

D28SUV; enclosed helm offers ample seating with the 
option of a converting table which creates a double 
berth. With large doors on both sides of the wheel house 
you have an open feel; but can also close them up to 
make use of the boat, whatever the weather. The cabin 
maximizes the use of space, accommodating a double 
berth, while the wide side decks and high bulwarks are 
designed to provide easy and safe passage to and from 
the functional cockpit. This new model in the D28 Series, 
truly harnesses the essence of the Dromeas spirit.

SEALINE’ın S Serisi, muhteşem bir yeni ilave alıyor. Seali-
ne S390 sayesinde popüler 40 feet altı teknenin açılabilir 
tavanının hissettirdiği rahatlık duygusunun tadını çıkarın.

Açık güverte yapısı, olağanüstü alan kullanımı, açık ha-
vada yaşam için akıllıca tasarlanmış konfor - SEALINE 
S390’ınızda yeni yaşam tarzının tadını çıkarın. Düzen, gü-
verte altında her türlü konfora sahip olmanız için özelleş-
tirilebiliyor.

Yeni SEALINE S390’ın havadar güverte tasarımı, denizi bir 
oturma odasına dönüştürüyor. Yarım yükseklikteki yan 
camlar ve açık kokpit, içeride ve dışarıda akıllıca uyum 
sağlıyor. İki büyük sunroof, tüm güverteyi güneş ışığına 
boğarak ,kabriyole hissini tamamlıyor.

The S Series from SEALINE is getting a spectacular new 
addition. Thanks to the new SEALINE S390, you can now 
enjoy the emotion of a laid-back convertible at sea whi-
le remaining within the popular 40-foot class.

Open deck structure, outstanding use of space, clever-
ly designed comfort for life under the open sky – enjoy 
a new lifestyle on your SEALINE S390! The layout can be 
customised so that you have every comfort below deck.

The airy deck design of the new SEALINE S390 turns the 
sea into a living room. Half-height side windows and the 
open cockpit cleverly blend inside and outside. Two lar-
ge sunroofs bathe the entire deck in sunlight – and round 
off the cabriolet feeling.
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50 METRELİK HİBRİT YAT ŞUBAT 2022’DE TESLİM

FAIRLINE YACHTS, SQUADRON 68’İ TANITTI

50m Hybrid Yacht Will Delivery On February 2022

Fairline Yachts Unveils Squadron 68

Francesco Paszkowski tarafından Tankoa için tasarlanan 50 met-
relik başarılı serinin 4. teknesi, Şubat 2022’de sahibine teslim edil-
meden önce son yapım aşamasına giriyor.Ön güvertede tam 
boy bir VIP süiti ve ana kamara da dâhil olmak üzere 6 misafir 
kamarası ile 4 numaralı gövde, öncekilerle aynı; alçak, zarif dış 
hatlara sahip ancak ek bir detay olarak yatın, ön güvertesinde 
5.000 litre kapasiteli bir havuz var.  Bugüne kadar yapılan işlerin 
durumu: 

•Makine dairesi kurulumu: %85 tamamlandı.
• Boyamaya hazırlıkta kaporta: %85 tamamlandı.
• Hidrolik sistemler: %80 tamamlandı. 
• Elektrik kabloları: %60 tamamlandı. 
• İç bölümlendirme: %100 tamamlandı.
• İç mobilya üretimi %40 tamamlandı.

The 4th hull in the successful 50-metre series designed by 
Francesco Paszkowski for Tankoa is entering the final construction 
stages prior to delivery to her owner in February 2022. With 6 guest 
cabins, including a full-beam VIP suite and master stateroom on 
the main deck forward, hull#4 has the same low-rise, graceful 
exterior lines as her predecessors, but an added highlight is a 
5,000-litre capacity pool on the foredeck. State of works to date: 

• Engine room installation: 85% complete 
• Fairing in preparation for painting: 85% complete 
• Hydraulic systems: 80% complete 
• Electrical cabling: 60% complete
 • Interior compartmentalisation: 100% complete 
• Manufacturing of interior furniture 40% complete

Lüks İngiliz tekne üreticisi Fairline Yachts, Kasım 2021’de piyasaya 
sürülecek ve Ocak 2022’de Boot Dusseldorf’ta ilk kez sergilene-
cek olan çarpıcı yeni Squadron 68’in ayrıntılarını duyurdu. 

İnce bir şekilde revize edilmiş dış cephe, dış tasarımı diğer Fairli-
ne modelleriyle uyumlu hale getirmek için gövde pencerelerini 
ve ayrıca kumaş sürgülü açılır tavanı ve kıçta entegre elektrikli 
güneşliği olan hardtopu güncellendi.  İçeride; ana güverte, cö-
mert yemeklerden konforlu salon koltuklarına kadar çok sayıda 
eğlence alanına hitap ediyor.  Güncellenen Squadron 68’in iç 

düzeni tamamen yenilendi. Alt güverte, üç veya dört kabinli ola-
rak mevcut; her iki seçenek de hafiflik, alan ve akıcı bir tasarım 
sunuyor. Master kabinde kral boy yatak, tabure ve sancak ta-
rafına çekmeceli özel çalışma masası ve iskele tarafında büyük 
bir kanepe bulunuyor.Misafir kabini, ikiz yatakları çift kişilik yatağa 
dönüştürmek için elektrikli yatak dönüştürme seçeneği ile önceki 
modele göre daha geniş.

Luxury British boat builder, Fairline Yachts, announces details of its 
stunning new Squadron 68, set to launch in November 2021 and 
to be displayed for the first time at Boot Dusseldorf in January 
2022. 
The subtly revised exterior has updated hull windows to bring the 
exterior design in line with other Fairline models, as well as a new 
sleek hardtop with fabric sliding sunroof and integrated electric 
sunshade aft. Inside, the main deck caters for multiple enterta-
ining spaces, from generous dining to comfortable saloon sea-
ting. The interior layout of the updated Squadron 68 has been 
completely refreshed. The lower deck is available with either th-
ree or four-cabins - both options offering lightness, space, and a 
fluid design. The master cabin comes complete with a king-sized 
bed, dedicated bureau with stool and drawer storage to star-
board and large port side sofa. The guest cabin has more width 
than the previous model with an electric bed conversion option 
to convert the twin berths into a double.



16

YAT / YACHT

FILIPPETTI YACHT, YENİ 
FLYBRIDGE F 100’Ü TANITTI

T760 APACHE’YE YAKIN BAKIŞ
Closer Look At T760 Apache

Filippetti Yacht Reveals New 
Flybridge F 100
İşlevselliği en üst düzeye çıkarmak için tasarım odaklı bu 
boyutta bir yat için dış mekân yaşam alanları oldukça et-
kileyici. Flybridge dümen alanı, şezlonglardan kaliteli ye-
mek ve eksiksiz bar alanına kadar tüm olanaklarla yattaki 
en büyük dış alanı kaplıyor.  Şık hard top, gün boyunca 
yemek yerken ve dinlenirken güneşten kaçmak için bol 
miktarda gölge sağlıyor. Dümen istasyonu, navigasyon 
ekipmanı, yat monitörü , yanaşma ve navigasyon için 
tam bir görünürlük sağlayan ekipmanlarla donaltıldı.

Kıç güverte alanı, büyük konforlu kanepeler ve sehpalar-
la döşenmiş kıç tarafta bulunan geniş bir solaryum ile de-
nize daha yakın bir his veriyor.  Bu alan, kıç yatırmasında 
ek bir yerleşik kanepe / şezlong ile doğrudan beach club 
alanına bağlanıyor. Burada kullanılabilir alanı artırmak ve 
su aktivitelerinin keyfini çıkarmak için alanı en üst düzeye 
çıkarmak adına katlanır yan panellere sahip büyük bir 
açık yüzme platformu bulunuyor. 

The outdoor living areas are impressive for a yacht of this 
size with design focus to maximize space and functionality. 
The flybridge helm area is the largest exterior space on 
board with full amenities from sun lounges to fine dining 
and full bar area.  The sleek hard top allows ample shade 
to escape the sun while dining and relaxing during the 
day. The helm station is fully appointed with navigation 
equipment and yacht monitoring and allows full visibility 
for docking and navigation. 
 
The aft deck area provides a closer feeling to the sea 
with a large solarium located at the stern furnished with 
large comfortable sofas and coffee tables. This space 
flows directly to the beach club area with an additional 
built in sofa / sun bed on the transom. A large open 
swim platform with fold down side panels to increase 
the usable area and maximize the space to enjoy water 
activities. 

Toplam 76 metre ve maksi-
mum 12,5 metre kirişe sahip 
çelik ve alüminyum Apache 
projesi, güzel ve şık dış tasa-
rım, şık iç tasarım ve Alberto 
Mancini’nin daha önce hiç 

görülmemiş lüks özellikleri ile 
yepyeni bir teknik platforma 
dayanıyor.

Modern mimariden ilham 
alan Apache’nin temiz dış 
hatları, net yatay, dikey ve 
çapraz çizgiler sunuyor.  Ana 
güverte salonu ve yemek odası 118 metrekarelik aydınlık bir 
alanı kaplıyor. Bu yat, en keyifli haliyle, geniş açık terasa veya 
plaj alanına doğrudan erişimi olan bir sosyalleşme merkezi. 
Ana güvertede, alt güvertede geleneksel kamaralara göre 
çok daha büyük pencerelere sahip dört misafir kamarası; ön 
güvertede yarı açık bir salon ve spor salonu ile pruvada lüks 
bir VIP süit bulunuyor.

At 76 metres overall with a maximum beam of 12.5 metres, 
the steel and aluminium Apache project is based on a 
brand new technical platform with beautifully sleek exterior 
styling, chic interior design and never-before-seen luxury 
features by Alberto Mancini.

Inspired by modern architecture, Apache’s clean exterior 
lines are based on crisp horizontal, vertical and diagonal 
lines. The main deck salon and dining room cover a light-
filled area of 118 sqm. This is the yacht at its most convivial, 
a hub for socialising with direct access to the large outdoor 
terrace or down to the beach area. There are four guest 
cabins on main deck that enjoy much larger windows than 
conventional cabins on the lower deck, as well as a semi-
open foredeck lounge and gym, as well a luxurious VIP suite 
in the bow.
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İTALYAN BİR TASARIM AZIMUT VERVE 47
An Italian Design Azimut Verve 47 

İtalyan bir yaşam tarzını yansıtan  Azimut Verve 47, özellik-
leri ve tasarımıyla sektörde yerini aldı. Francesco Struglia 
ve Michael Peters iş birliğinden doğan tekneyle adeta su 
üzerinde uçabilirsiniz çünkü tekne 50 knot hıza kadar çıka-
biliyor. 14.50 metre uzunluğundaki teknede 4 adet dıştan 
takma motor var. 

Denize girmek için yana açılan bir duvar alanına sahip 
olan teknenin bu kısmı yemek alanı, dinlenme güneşlen-
me ve parti alanı olarak kullanılabilir. Teknenin pruvasında 
dinlenme alanı, koltuklar ve büyük bir güneşlenme minde-
ri yer alıyor.  Modelde, mutfak, buzdolabı ve açık-kapalı 
saklama bölümlerine oldukça geniş yer verildi. Teknenin 
kıç alanında sunulan yaşam alanını da atlamamak ge-
rekiyor. Buradaki geniş alan bar, buzdolabı buz makinesi, 
barbekü, ocak ve lavabo ve çok amaçlı bir ünite yer alı-
yor.

Reflecting an Italian lifestyle  Azimut Verve 47 took its 
place in the sector with its features and design. The boat 
born from the collaboration of Francesco Struglia and 
Michael Peters. You can literally fly on water because 
the boat can go up to 50 knots. The boat, which is 14.50 
meters long, has 4 outboard motors.

In the bow of the boat, there is a resting area, seats and 
a large sunbathing mat. In the model, a wide space 
was given to the kitchen, refrigerator and open-closed 
storage areas. It is also necessary not to miss the living 
space offered in the stern area of the boat. The large area 
here includes a bar, refrigerator ice machine, barbecue, 
stove and sink, and a multi-purpose unit

MONTE CARLO İMZASI: MCY76 
Monte Carlo Sign: MCY76 

Uluslararası anlamda şık ve kullanılabilir yatlar üretmeyi 
felsefe haline getiren İtalyan Monte Carlo Yachts’ın bir 
modeli olan MCY76; uyumlu çizgilerle birleştirilen, sofistike 
malzemeler ve çağdaş dekoratif dokunuşlarla zenginleş-
tirilmiş bir tekne. 

Modelin üç birimi ayrı ayrı inşa edildi ve montaj sırasında 
birleştirildi. Geniş iç mekânlar ve dekoratif dokunuşlarla 
sosyal alanları bir hayli fazla olan teknede geniş bir flybri-
dge alanı sunuluyor. Açık hava mutfağına yakın geniş ve 
rahat bir salon alanı ile denize bakan kıç teras, teknede 
rahatlatıcı anlar geçirmek için mükemmel.

360 derecelik panoramik bir görüntü sunan teknede tam 
donanımlı bir dümen istasyonu yer alıyor. İç tasarımda 
Nuvolari Lenard’ın, zarif dış çizgilerde, geniş pencereler-
de ve denize yakın bir bağlantı sağlayan imzası görüle-
biliyor.

MCY76, a model of the Italian Monte Carlo Yachts, which 
has made it a philosophy to produce stylish and usable 
yachts in the international sense; A boat combined with 
harmonious lines, enriched with sophisticated materials 
and contemporary decorative touches.

The three units of the model were individually built and 
assembled during assembly. A wide flybridge area is of-
fered on the boat, which has a lot of social areas with 
large interiors and decorative touches. A spacious and 
cozy lounge area close to the open-air kitchen and the 
stern terrace overlooking the sea are perfect for relaxing 
moments on the boat.

There is a fully equipped helm station on the boat, which 
offers a 360 degree panoramic view. Nuvolari Lenard’s 
signature can be seen in the interior design, with elegant 
exterior lines, large windows and a close connection to 
the sea.
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42 WALK AROUND SUYA DAVET 
EDİYOR

FLAGSHIP 
KOLEKSİYONU’NDAN 

SETTANTOTTO 7842 Walk Around Invites the Sea 
From Flagship Collection 

Settantotto 78 
12.20 metre uzunluğundaki 42 Walk Around, Mazu Yach-
ts tarafından suya indirildi. Orta konsollu bir model olan 
teknenin bu bölümü modern bir tavan sistemi ile çevrildi. 
Konsolun iki yanındaki geniş yan yürüme yolları ve yüksek 
yan duvarları tekne seyir halindeyken, tekne önüne ge-
çişi mümkün kılıyor.

Dış tasarımı “sportif ve agresif” olarak ifade edilen tekne-
nin, ön ve arka tarafında geniş yaşam alanları yer alıyor. 
Modelin önünde V şeklinde bir oturma grubu ve yemek 
masası var.

Modelin platform genişliği; tekne demirlendiğinde, iske-
leye yanaşıldığında, tekneye binme ve karaya çıkma 
sırasında oldukça kolaylık sağlıyor. Modelde kullanılan 
2 adet 435 beygir Volvo Penta IPS 600 motor sayesinde 
tekne, 32 knot seyir hızına ve 47 knot maksimum hıza çı-
kıyor.

42 Walk Around, 12.20 meters long, was launched by 
Mazu Yachts. This part of the boat, which is a model with 
a center console, is surrounded by a modern ceiling 
system. Wide side walkways and high side walls on both 
sides of the console enable passage in front of the boat 
while the boat is cruising.

The boat, whose exterior design is expressed as “sporty 
and aggressive”, has large living areas at the front and 
rear. There is a V-shaped seating group and dining table 
in front of the model.

The platform width of the model provides a lot of 
convenience both when the boat is anchored and when 
approached to the pier, while getting on the boat and 
landing. Thanks to the two 435 horsepower Volvo Penta 
IPS 600 engines used in the model, the boat reaches a 
cruising speed of 32 knots and a maximum speed of 47 
knots.

Cranchi Yachts tarafından tekne severlere muazzam bir seri 
geldi: Flagship Koleksiyonu. Bu muhteşem serinin bir üyesi 
olan Settantotto, denizcilik sektörü için özel olarak tasarlan-
mış kaliteli karbon, elyaf ve özel alaşımlar sayesinde daha 
kaliteli, daha hafif, daha güçlü ve çevreye karşı saygılı bir 
tutum sergiliyor.

25 metrelik Settantotto’da keyifli zamanlar için ideal bir am-
biyans sunan, özel bir beach club var. Bu alanda; her yöne 
hareket edebilen bir asansörle donatılmış bir platform ve bu-
raya entegre olan hoparlör, krom kaplı çelik duş ve tavan 
ışıkları yer alıyor. 

Modelin güvertesinde; mutfak, salon ve dinlenme alanları 
mevcut. Lüks tekneye hayran kalacağınız başka bir ayrıntı 
ise; titizlikle hazırlanan sessizlik atmosferi. Ses geçirmezlik için 
perdelere ve döşemelere uygulanan ses siperleri sayesinde 
gürültü size ulaşamayacak. 

An enormous series has come to boat lovers from Cranchi 
Yachts: Flagship Collection. Settantotto, a member of this 
magnificent series, exhibits a higher quality, lighter, stronger 
and environmentally friendly attitude thanks to quality 
carbon, fiber and special alloys specially designed for the 
maritime industry.

The 25-meter Settantotto has a private beach club that 
offers an ideal ambiance for pleasant times. In this area; 
It includes a platform equipped with an all-round elevator 
and integrated speaker, chrome-plated steel shower and 
ceiling lights.

On the deck of the model; Kitchen, lounge and recreation 
areas are available. Another detail that you will admire 
the luxury boat; The atmosphere of silence prepared 
meticulously. Thanks to the sound shields applied to curtains 
and floors for soundproofing, the noise will not reach you.
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BALTIC 146 PATH BAŞARIYLA 
TESLİM EDİLDİ

SUNFAST 3300 İLE YELKENLİ 
ZEVKİ

Fransız Tasarım Esintisi:
CNB 66

Bir Türk İmzası: S/Y Moss 40      

Yeni Nesil: Oceanis Yacht 54 

French Design Inspiration: CNB 66

A Turkish Sign: S/Y Moss 40

New Generation: Oceanis Yacht 
54

Baltic 146 Path Successfully 
Delivered

Sailing Pleasure with the Sunfast 
3300 

Baltic 146 Path, Jakobstad açıklarında başarılı seyir de-
nemelerinden geçti ve zamanında sahibine teslim edildi.

Üçüncü En Büyük Baltic

Path, Baltic Yachts tarafından hacim olarak inşa edilen 
üçüncü en büyük tekne ve model çok sayıda projede 
birlikte çalışan ekibin tasarım deneyimini yansıtıyor.

Deniz mimarı Judel/Vrolijk, mürettebatın farklı rüzgâr 
koşullarında optimum seyir performansı elde etmek için 
bir düğmeye basarak ‘vites değiştirmesine’ olanak tanı-
yan, kullanımı kolay, çok yönlü bir yelken planına sahip, 
iyi görünümlü, güçlü bir yelkenli yat üretti. Çok çeşitli ön 
yelkenler ve sabit pruvada yola çıkan çok sayıda rüzgâr, 
dış yelken arasından seçim yapma yeteneği, Path’in eki-
binin yatı en yüksek performansta tutmasını sağlayacak.

Baltic 146 Path has undergone successful sailing trials off 
Jakobstad and been delivered on time to her owner.

Third Largest Baltic 

Path is the third largest hull by volume to be built by 
Baltic Yachts and benefits from the deep experience of 
a design and build team which has worked together on 
numerous projects. 

Naval architect Judel/Vrolijk has produced a good 
looking, powerful sailing yacht with an easy to handle, 
versatile sailplan which allows a short-handed crew 
to ‘change gear’ at the press of a button to achieve 
optimum sailing performance in different wind 
conditions. The ability to choose from a wide variety of 
headsails plus numerous offwind sails set off the fixed 
bowsprit will enable Path’s crew to keep the yacht at 
peak performance.

Sunfast 3300, yelken performansının gücünü ve zevkini 
artırmak için optimize edilmiş, sofistike ve yenilikçi bir ta-
sarım. 

Yanmar motorla desteklenen modelde 2 Kanatlı Flex-
O-Fold katlanır pervane yer alıyor. 46,2 Harken vinçler 
sayesinde güçlendirilen yelken trimleri, zahmetsiz bir yel-
ken keyfi sunuyor. Teknenin kıçında iki adet kabin var. İç 
mekânda kullanılan kumaş kapı ve kimyasal tuvalet sa-
yesinde gövde daha hafifletilmiş. Çifte yeke dümen sis-
teminin bulunduğu modelde iki adet vinç kolu ve direkte 
renkli Led seyir feneri var.

The Sunfast 3300 is a sophisticated and innovative design 
optimized to increase the power and pleasure of sailing 
performance.
 
Supported by Yanmar engine, the model has a 2-Wing 
Flex-O-Fold folding propeller. Sail trims, powered by 46.2 
Harken winches, offer effortless sailing pleasure. There 
are two cabins in the stern of the boat. Thanks to the fab-
ric door and chemical toilet used in the interior, the body 
is lighter. In the model with double tiller steering system, 
there are two crane arms and a colored LED navigation 
light on the mast.

“Fransız gezi teknesi” 
konseptiyle tasarlanan 
yelkenlinin iç tasarım oldukça 
titizlikle yapılmış. Salonda 
yer verilen U ve L şeklinde 
karşılıklı oturma grubu ve 
yemek masasına eşlik eden 
paranomik bir manzara 
sunuluyor. 

Güzel ve keyifli vakitler için 
ideal bir alan sunan havuzluk 

kısmı seyir zevki için hoş bir ambiyans oluşturuyor. Teknenin 
kabinlerinin her birinde ayrı bir duş ve tuvalet var. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Tam Boy: 20.61 m / Su Hattı Boyu:  19.86 m / Genişlik: 5.51 m / 
Su çekimi: 2.95 m / Motor: 180 HP Volvo-D4  /  Temiz Su Tankı 
Kapasitesi: 1.000 / Yakıt Tankı Kapasitesi: 1.200 

The interior design of the sailboat, which was designed with the 
concept of “French cruise boat”, has been meticulously made. 
A paranomic view accompanying the U-shaped and L-shaped 
sitting group and dining table in the living room is presented.

The cockpit section, which offers an ideal area for nice and 
pleasant times, creates a pleasant ambience for the pleasure 
of watching. Each of the boat’s cabins has a separate shower 
and toilet.
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Length Overall: 20.61 m / Water Line Length: 19.86 m / Width: 
5.51 m / Draft: 2.95 m / Engine: 180 HP Volvo-D4 Clean Water 
Tank Capacity: 1.000 / Fuel Tank Capacity: 1.200 

“Yeni nesil” olarak vurgulanan 
yelkenli, pruva yeni hacim 
sunan düz bir gövdeye sahip. 
Gövde kısmında vadedilen 
dengeli seyir sayesinde tekne 
hâkimiyeti oldukça kolay. 
Teknede mürettabatın daha 
esnek bir şekilde hareket 
etmesi için güverte ve kokpitin 
etrafındaki hareket alanları 
için titiz detaylara yer verilmiş. 
Kokpitten güverteye geçiş oldukça kolay. 54’de iki farklı versiyon 
sunuluyor; 3 kabin-2 banyo veya 3 kabin-3 banyo. 

Teknik Özellikler
Tam Boy:17.16m / Uzunluk: 15.98 m / Genişlik:4.99 m / 
Ağırlık:16.600 kg / Yakıt Tankı Kapasitesi: 400 lt / Tatlı Su Kapasitesi: 
720 lt / Motor Gücü (max.): 80 CV / 110 CV / Propulsiyon: Sail 
drive / CE Sertifikası: A12/B14/C16

Highlighted as the “new generation”, the sailing bow has a 
flat body offering new volume. Thanks to the balanced cruise 
promised on the hull, boat control is quite easy. In order for the 
crew to move more flexibly on the boat, meticulous details are 
included for the movement areas around the deck and cockpit. 
The transition from cockpit to deck is easy. Two different versions 
are offered on the sailboat; 3 cabins-2 bathrooms or 3 cabins-3 
bathrooms. 
 
Technicial Specifications
Full size: 17.16m / Length:   15.98 m / Width: 4.99 m / Weight:  
16.600 kg / Fuel Tank Capacity: 400 lt / Fresh Water Capacity: 
720 lt / Engine Power (max.): 80 CV / 110 CV / Propulsion:  Sail 
drive

The 40-meter S / Y Moss, built by Vosmarine in Antalya.
 
In the boat with 5 cabins; There are 1 master cabin, 2 VIP cabins, 
1 nanny cabin and a 3-bed cabin. In this way, the boat can 
accommodate up to 10 guests.
 
The interior design of the sailboat, which was designed in a 
spacious and modern way, was made by Turkish designer 
Emrah Keser. A height of 2.35 meters is offered in the cabins, 
while the master cabin, which is spread over a generous square 
meter, has a sauna.
 

40 metrelik S/Y Moss, Vosmarine tarafından Antalya’da inşa 
edildi. 

5 adet kabine yer verilen teknede; 1 master kabin, 2 VIP kabin, 1 
dadı kabini ve 3 yataklı bir kabin bulunuyor. Bu sayede tekne, 10 
kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor. 

Ferah ve modern bir şekilde tasarlanan yelkenlinin iç mekân 
tasarımı Türk tasarımcı Emrah Keser tarafından yapıldı. Kabinlerde 
2.35 metrelik bir yükseklik sunulurken, cömert bir metrekareye 
yayılmış master kabinde ise bir saunaya yer verilmiş.
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BISCONTINI VE ARGENTO 
ORTAK YAPIMI: FIRST YACHT 
53 

Isla 40 ile Denizin Huzurlu 
Sularında Keyifli Bir Seyir 
Deneyimi Yaşayın  
With Isla 40, Enjoy a Pleasant 
Cruise in the Peaceful Waters of 
the Sea  

Biscontini and Argento Co-
Production: First Yacht 53 

First Yacht 53, iyi bir yelken performansı ve dengeli bir 
gövde ye sahip. Roberto Biscontini ve Lorenzo Argen-
to tarafından ortak olarak yaratılan yelkenli, ikilinin tüm 
tecrübelerini yansıtıyor. Alçak güverte, geniş ve açık kıç, 
temiz kokpit gibi özellikler ile teknede minimalist bir dizayn 
sunuluyor.

Birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı 17 metrelik teknede 
bir bot garajı, karbon arma donanımı ve geniş yaşam 
alanları var.Teknedeki yüzdürme merkezini doğru bir şe-
kilde konumlandırmak ve istenilen sonucu elde etmek 
için yirmiden fazla çizim ve simülasyon kullanıldı.

First Yacht 53 has a good sailing performance and a 
well-balanced hull. Co-created by Roberto Biscontini 
and Lorenzo Argento, the sailboat reflects all the expe-
riences of the them. A minimalist design is offered on the 
boat with features such as a low deck, wide and open 
stern, and clean cockpit.

Using premium materials, the 17-metre boat features a 
boat garage, carbon rigging equipment and spacious 
living quarters. More than twenty drawings and simulati-
ons were used to accurately position the buoyancy cen-
ter on the boat and achieve the desired result.

Isla 40, oldukça etkileyici ve alışagelmiş modellerin dışında bir 
tarz yaratıyor. Teknenin iç ve dış alanları en iyi şekilde değer-
lendirilince tekne, yüzen bir ev haline gelmiş. 

Fountaine Pajot ruhunun ve yenilikçi tasarım anlayışının somut 
bir örneği olan Isla 40, kabinleri ve ferah alanlarıyla kesinlikle göz 
dolduruyor.

Tekne negatif burun açıları, geniş ve modern salon tasarımı ve 
kaptan kamarası opsiyonu ile oldukça kullanışlı ve şık bir model. 
Modelde; üç kabin-iki veya üç tuvalet, dört kabin-iki veya dört 
tuvalet yerleşim seçenekleri
bulunuyor.

Teknik Özellikleri
Yakıt kapasitesi: 300 L
Su kapasitesi: 530 L
Tam boy: 11.93 m
En: 6,63 m
Ağırlık: 9525 kg

Isla 40 creates a very impressive and unusual style. When the 
inner and outer areas of the boat are utilized in the best way 
thus the boat has become a floating house.

 
Isla 40, which is a concrete example of Fountaine Pajot spirit and 
innovative design approach, definitely impresses with its cabins 
and spacious areas.
The boat is a very useful and stylish model with negative nose 
angles, wide and modern saloon design and captain’s cabin 
option. 
In the model; There are three cabins-two or three toilets, four 
cabins-two or four toilets placement options

Technical Specifications
Fuel capacity: 300 L
Water capacity: 530 L
Full length: 11.93 m
Width: 6.63 m
Weight: 9525 kg



26

YELKENLİ / SAILING YACHT

www.rossiyacht.com
+90 533 385 33 23 (Mutlu AYTAN) rossiyacht

Rüzgarı hisset...

KUSURSUZ DENGE: DUFOUR 360 Kolay Bir Yelken Seyri 
Hanse 458Perfect Balance: Dufour 360

Dufour 360’ın gövdesi, yelken seyrinde mükemmel per-
formans ve kusursuz denge sunuyor. Gerek güverte ve 
kokpitte yaratılan yaşam alanları, gerekse iç mekândaki 
geniş ve aydınlık alanları ile hayallerin ötesinde bir yaşam 
deneyimi vadediyor. 

10.30 metre boyutunda olan yelkenlide farklı kabin se-
çenekleri de sunuluyor. İki veya üç kabin seçeneklerine 
sahip modelde 160 litre yakıt kapasitesi, 220 litre ise su 
kapasitesi var. 

Teknik Özellikler 
Yakıt kapasitesi: 160 L
Su kapasitesi: 220 L
Tam boy: 10,30 m
En: 3,54 m
Ağırlık: 5775 kg

The hull of the Dufour 360 offers excellent performance 
and perfect balance while sailing. It promises a life expe-
rience beyond dreams with both the living spaces cre-
ated on the deck and the cockpit, as well as the large 
and bright interiors. 

The sailboat, which is 10.30 meters in size, also offers dif-
ferent cabin options. The model, which has two or three 
cabin options, has 160 liters of fuel capacity and 220 li-
ters of water.

Technical Specifications
Fuel capacity: 160 L
Water capacity: 220 L
Full length: 10.30 m
Width: 3.54 m
Weight: 5775 kg

Easy Sailing Hanse 458

Hanse 458’de kendinden tramolalı flok ve güverte altın-
da saklanmış özel yuvalarından dümene kadar karışma-
dan gelen yelken halatları sayesinde, tek kişilik kolay bir 
yelken deneyimi yaşayabilirsiniz. 
Teknede; yelkenleri açmak, camadan vurmak veya in-
dirmek dümenin başından gerçekleştirebildiğinden tek-
ne kolaylıkla idare edilebilir. Bununla beraber halatların 
güverte altında saklı olması, güvertede halat ve dona-
nım karmaşasını engelleyerek, tekne sahibine düzenli ve 
ek bir alan sunuyor.

Teknik Özellikler
Tam Boy: 14,04 m
En: 4,38 m
Draft: 2,23 m / 1,87 m (Kısa Salma)
Boş Ağırlık: 11,70 ton / 12,10 ton (Kısa Salma)
Su Tankı: 450 l
Yakıt Tankı: 210 l
Makine: 57 HP / 80 HP (Ops.)

In Hanse 458, you can experience an easy single-person 
sailing experience thanks to the self-tacking jib and the 
sail ropes that come from the special slots hidden under 
the deck without interfering with the rudder.
On the boat; The boat can be easily steered, as she can 
unwind, hit or lower the sails from the head of the rud-
der. However, the fact that the ropes are hidden under 
the deck prevents the rope and equipment clutter on 
the deck, providing the boat owner with an orderly and 
additional space.

Technicial Specifications
Overall Length: 14.04 m
Width: 4.38 m
Draft: 2.23 m / 1.87 m (Short Release)
Empty Weight: 11.70 tons / 12.10 tons (Short Release)
Water Tank: 450 l
Fuel Tank: 210 l
Machine: 57 HP / 80 HP (Opt.)
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Sunreef Yachts, kısa bir süre önce şirketin Polonya’nın Gdansk 
kentindeki yeni tersanesinde ilk yeni 70 Sunreef Power kata-
maranını piyasaya sürdü. 

İnce işlerin tamamlanmasının ardından yat, bir dizi teknik test 
ve deniz denemesinden geçecek. Bu özel tekne, 60 Sunreef 
Power, 80 Sunreef Power ve 100 Sunreef Power gibi modeller 
de dâhil olmak üzere Sunreef Yachts’ın yeni motor yat se-
risine katılıyor. Toplam 304 metrekare yaşam alanına sahip 
yat, rakipsiz bir konfor seviyesi sunuyor. İlk 70 Sunreef Power’ın 
özel dört kabin düzeni, hem özel navigasyona hem de lüks 
kiralamaya uyarlandı ve sekiz kişiye kadar lüks konaklama 
imkânı sağladı. Yenilikçi bir kıç garajı, bir hidrolik platform ve 
ön güvertede bir matafora ile 70 Sunreef Power, çok çeşitli 
kişisel deniz taşıtları ve su oyuncakları ile birlikte 5 metrelik bir 
tender taşıyor. 

Sunreef Yachts has recently launched the first new 70 
Sunreef Power catamaran at the company’s new shipyard 
in Gdansk, Poland. 

Upon completion of finishing works, the yacht will undergo 
a series of technical tests and sea trials. This exclusive craft 
joins Sunreef Yachts’ new range of motor yachts, including 
models such as the 60 Sunreef Power, 80 Sunreef Power 
and 100 Sunreef Power. With a total living space of 304m², 
the yacht offers an unrivalled level of comfort. The custom 
four-cabin layout of the first 70 Sunreef Power was adapted 
to both private navigation and luxury charter, providing 
luxurious accommodation for up to eight guests. With an 
innovative aft garage, a hydraulic platform and a davit 
on the foredeck, the 70 Sunreef Power carries a 5m tender 
along with a wide choice of personal watercrafts and water 
toys. 
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SUNREEF YACHTS YENİ 
70 SUNREEF POWER’I SUNDU 

YENİ ISA ZEFFIRO 130

Sunreef Yachts Launches The 
New 70 Sunreef Power

The New ISA ZEFFIRO 130

Palumbo Superyachts’ın bir markası olan SA Yachts, inanıl-
maz hacimlere ve yenilikçi tasarıma sahip 130 feetlik yeni bir 
motorlu katamaran olan ZEFFIRO’nun lansmanını duyurdu.
ISA ZEFFIRO 130’un yenilikçi tasarımı lüks hissini en iyi su de-
neyimi yaşatmak için geleneksel tek gövdeli diğer teknelere 
göre stilden ödün vermeden daha fazla avantaj sunuyor.   
Ana güvertede, yerleşim, tüm ön alanı kaplayan tam kiriş sa-
hibi süitini görüyor. Kral yatak, özel salon, büyük boy gömme 
dolap, 180 derecelik panoramik cam; jakuzi ile donatılmış 
100 metrekarelik kokpite kesintisiz bir geçişle tamamlandı.
Sahip alanının arkasında yaşam alanı, iç ve dış mekân ara-
sında ustaca bulanıklaştırılmış sınırlarla 200 metrakereye ya-
yılır. Çok gövdeli gövdelere özgü geniş açıklıklar sayesinde, 

doğal ışık, Isabelle Racoupeau’nun zarif iç mekânını vurgu-
layarak, mobilyaların çağdaş çizgilerinin zarif uyumunu ve 
döşeme renklerinin zarif kontrastını ortaya çıkarıyor. 

SA Yachts, a brand of Palumbo Superyachts is to announce 
the launch of ZEFFIRO, a new 130-foot power catamaran 
with incredible volumes and innovative design.
The innovative design of ISA ZEFFIRO 130 enhances the 
feeling of luxury and spaciousness, presenting a greater 
number of benefits over the traditional monohulls without 
compromising on style, for the best on-the-water experience.
On the main deck, the layout sees the full-beam owner’s 
suite occupying the entire forward area. Complete with 
king-size bed, private lounge, oversized walk-in closet, its 
180° panoramic glazing offers a seamless transition to the 
over 100sqm cockpit fitted with a Jacuzzi.
Aft of the owner’s area, the living zone spreads on 
200sqm with skilfully blurred boundaries between indoor 
and outdoor. Through the large openings typical of the 
multihulls natural light accentuates the refined interior by 
Isabelle Racoupeau, revealing the delicate harmony of the 
furniture contemporary lines and the elegant contrast of the 
upholstery colours.
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ÇİFT MASTER KABİNLİ NEW 51 YENİ LEOPARD 46 PC
Double Master Cabin New 51 The New Leopard 46 PC

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

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

Teknik Özellikler
Tam boy: 15,54 m.
En: 8,08 m.
Ağırlık: 18100 kg.
Yakıt kapasitesi: 900 L
Su kapasitesi 900: L.

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

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

Technicial Specifications
Full length: 15,54 m.
Width: 8,08 m.
Weight: 18100 kg.
Fuel capacity: 900 L
Water capacity 900: L.

Leopard 46 PC tek bir amaç düşünülerek tasarlandı: 
rakiplerinin en iyilerine kıyasla saf konfor ve performans.

İlk bakışta dış mekânda; iç mekân boyunca uzanan 
dikdörtgen bir pencere ile abartısız, basit ve zarif, güç 
odaklı bir stil fark edeceksiniz. İç kaplamalar ve stil, 
tasarım ekibi ile Lijn Architectural Interiors’dan Ali Beetge 
arasındaki yeni bir iş birliğinin eseri. 

Gevşeme en üstte başlar ve biter; tüm Leopard 
Powercats’lerin kalbi ve ruhu, flybridge. Ana dümen 
istasyonu, flybridge’in ön sancak ucunda yer alıyor ve 
geniş bir görüş ile önemli ölçüde konforlu bir oturma 
pozisyonu sağlıyor. Flybridge alanı, seyir halindeyken 
kıç flybridge güneşlenme güvertesine girmekten 
kaynaklanan aşırı türbülansı azaltmak için bir hardtop 
ve kıç ucu boyunca yeni birleştirilmiş bir “spoyler” ile 
korunuyor.

The Leopard 46 PC was designed with one goal in mind: it 
must provide pure comfort and performance compared 
to the best of its competitors.

At first glance, on the exterior, you will note a power-
oriented styling that is understated, simple, and elegant, 
with a rectangular window running the entire length of 
the interior accommodation. The interior finishes and 
styling are the work of a new collaboration between the 
design team and Ali Beetge of Lijn Architectural Interiors. 

Relaxation begins and ends at the top;the heart and 
soul of all Leopard Powercats,the flybridge. Themain 
helm station is situated at the forward starboard end of 
the flybridge and provides a significantlycomfortable 
seating position with a broad view. The flybridge space 
is protected from the elements witha hardtop and a 
newly incorporated “spoiler” along its aft end to reduce 
excessive turbulence fromentering the aft flybridge 
sundeck when underway
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PANORAMİK MANZARASIYLA 
ASTRÉA 42 

AQUILA’NIN AMİRAL GEMİSİ 
70 LUXURY  

Astrea 42 with Panoramic View 

Aquila’s Flagship 70 Luxury

Yelkenli bir katamaran olan Astréa 42, canlandırıcı bir 
tasarımla çizilmiş.

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

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

Astréa 42, a sailing catamaran, is drawn with a refreshing 
design.

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

Thanks to the large windows of the hall offering 360 
degrees, all the natural power of the sunlight entering 
inside was used. The boat, which has a length of 12.58 
meters, has three or four cabin options. In addition, 
different versions were offered in the guest bathrooms.
The boat has a fuel capacity of 700 liters and a water 
capacity of 470 liters. 

New Aquila 70 Luxury Power Catamaran, güzel bir model 
ve Aquila’nın yeni amiral gemisi. 

27 knot hıza kadar çıkabilen teknenin sahip olduğu güç 
ve manevra kabiliyeti, joystick kontrolü ile birleştirilmiş 
Volvo Penta içten takmalı motorlardan geliyor. Teknedeki 
karbon fiber takviyeler, yatın gücünü artırırken ağırlığını 
da azaltıyor. Ayrıca güverte altı sudan yüksek, bu da 
seyir halindeyken teknenin daha hızlı ve daha konforlu 
olmasını sağlıyor.

Teknik Özellikler
Tam Boy: 21.26m / Genişlik: 8.20m / Su Çekimi: 1.45m / 
Ağırlık (Boş): 50,000kg / Ağırlık (Dolu): 60,000 kg / Yakıt 
Kapasitesi: 5,480 lt / Tatlı Su Kapasitesi: 1,560 lt / Pis Su 
Kapasitesi: 740 lt / Motorlar:  2 x 1000HP VOLVO PENTA 
D-13 

The New Aquila 70 Luxury Power Catamaran is a beautiful 
model and Aquila’s new flagship.

The power and maneuverability of the boat, which can 
reach speeds of up to 27 knots, comes from Volvo Penta 
inboard engines combined with joystick control. Carbon 
fiber reinforcements on the boat increase the strength 
of the yacht and reduce its weight. Also, the bottom of 
the deck is higher than the water, which makes the boat 
faster and more comfortable while cruising.

Technical Features
Length Overall: 21.26m / Width: 8.20m / Water Draft: 
1.45m
Weight (Empty): 50,000kg / Weight (Loaded): 60,000 kg 
/ Fuel Capacity: 5,480 lt / Fresh Water Capacity: 1,560 
lt / Waste Water Capacity: 740 lt /  Engines: 2 x 1000HP 
VOLVO PENTA D-13 
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Bali Catamarans’ın En Geniş 
Üyesi: 4.2

Excess 11: Güzel Bir Deneyim Lagoon Sixty 5 
Excess 11: A Beautiful Experience 

Largest Member of Bali 
Catamarans: 4.2 

Bali 4.2; 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.

Bali 4.2; 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.

Excess 11’in 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.

Located in the master cabin of Excess 11, the 2x2 meter 
bed and the toilet with independent shower sections 
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.

Lagoon Sixty 5, panoramik manzarasıyla deniz ve tekne 
arasındaki bağlantıyı artırıyor. Kabinler gün ışığını içeri alacak 
şekilde bir tasarım sunuyor. Tekne içi dolaşımın rahatlatılması için 
tavan seviyesi yüksek tutulmuş. Tıpkı 620 modelinde olduğu gibi 
master kabinde açılır bir teras sunuyor.

Teknik Özellikler
Tam Boy  20.55 m / Genişlik 10 m / Su Çekimi  1.55 m / Direk 
Yüksekliği 33.80 m / Ağırlık (Boş) 48.8 t / Yelken Alanı 268 m² / Full-
batten mainsail 170,5 m²  /Furling genoa 98 m² / Motorlar (std) 
Volvo D3 - 2 x 150 HP / YakıT Kapasitesi 2 x 650 l, 2 x 1375 l / Tatlı 
Su Kapasitesi 2 x 500 l

Lagoon Sixty 5, with its panoramic view, increases the connection 
between the sea and the boat. The cabins offer a design to 
let the daylight in. The ceiling level has been kept high to ease 
the circulation inside the boat. The sailboat offers an opening 
terrace in the master cabin, just like the 620 model.

Technical Specifications
Full Length 20.55 m / Width 10 m / Draft 1.55 m / Mast Height 
33.80 m / Weight (Empty) 48.8 t / Sail Area 268 m² / Full-batten 
mainsail  170.5 m² / Furling genoa 98 m² / Engines (std) Volvo D3 
- 2 x 150 HP / Burning Capacity        2 x 650 l, 2 x 1375 l / Fresh 
Water Capacity    2 x 500 l
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BGS Marin Tekneleriyle Kaliteli Bir Deneyim Yaşayın
Have a Quality Experience with BGS Marin Boats

BGS Marin, Öechsner Boote teknelerinin Türkiye 
temsilciliğini yapıyor. Şu anda 4 farklı model Türkiye 
pazarında, tekneseverlere sunuluyor. Her bir model 
kullanışlı ve konforlu. Gelin, detayları Yönetici Ortak 
Murat Gümüşova’dan dinleyelim. 

Sektöre İlk Adım: Öechsner Boote 

“2020 yılında kurulan firmamız amatör ruhla profesyonel 
hizmet vermeyi hedefleyerek, ilk distribütörlüğünü Alman 
markası olan Öechsner Boote ile imzaladı. 20 feet ile 30 
feet arasında üretim yapan firma, 7 Ocak 1986 yılında 
kurulan bir aile şirketi. Boyutları, modele göre değişen 
Öechsner Boote tekneleri, konforu ve kaliteyi en yüksek 
seviyede sunuyor.”

Tekneler Özellikleriyle Ön Plana Çıkıyor

“Teknelerimizin en büyük avantajı; hepsinin wide 
beam gövdeye sahip olmasıdır. Bunun anlamı, seri 
üretim tekneler içinde en stabil duruş teknolojisine 
sahip olan teknelerdir. Wide Beam gövdenin diğer 
özelliklerine bakarsak; az yakıt sarfiyatı, büyük dalgada 
sürüş rahatlığı, alçak su kesimi, maksimum hızlanma ve 
gövdeden kaynaklanan fazla yüzde 22 motor gücü 
olarak sayabiliriz.”

BGS Marin, It is the representative of Öechsner Boote 
boats in Turkey. Currently, 4 different models are offered 
to boat lovers in the Turkish market. Each model is useful 
and comfortable. Let’s hear the details from Managing 
Partner Murat Gümüşova.
 
First Step in the Industry: Öechsner Boote 
 
“Our company, which was established in 2020, aimed 
to provide professional service with an amateur spirit, 
and signed its first distributorship with the German 
brand Öechsner Boote. The company, which produces 
between 20 feet and 30 feet, is a family business founded 
on January 7, 1986. Öechsner Boote boats, whose 
dimensions vary according to the model, offer comfort 
and quality at the highest level.”
 
Boats Come To The Fore With Their Features
 
“The biggest advantage of our boats; All of them have 
wide beam hull. This means that they have the most 
stable standing technology among mass production 
boats. If we look at the other features of the Wide Beam 
hull; low fuel consumption, driving comfort in big waves, 
low water section, maximum acceleration and more 
than 22 percent engine power arising from the hull.”

SX20-YACHTLINE
Toplam boy: 5.95 metre
Toplam en: 2.28 metre
Motor ve römorkla birlikte toplam ağırlık: 1.400 kilo
Kapasite /CE kategori: 6/C
Treyler yüksekliği: 2.52 metre
Yatak sayısı/yatabilecek kişi sayısı: 2 
Geniş, çift çidarlı, el yapımı lamine gövde: Evet 

SR25-YACHTLINE
Toplam boy: 8.4 metre
Toplam en: 2.48 metre
Motor ve römorkla birlikte toplam ağırlık: yaklaşık 2.350 kilo
Kapasite /CE kategori: 7/C
Treyler yüksekliği: 2.75 metre
Yatak sayısı/yatabilecek kişi sayısı: 2 veya 3
Geniş, çift çidarlı, el yapımı lamine gövde: Evet 

29-YACHTLINE
Toplam boy: 9.5 metre
Toplam en: 2:55 metre
Motor ve römorkla birlikte toplam ağırlık: 3.350 kilo – 3.50 kilo
Kapasite /CE kategori: 8/B
Treyler yüksekliği: 3.28 metre
Yatak sayısı/yatabilecek kişi sayısı: 3 ile 6 kişi 
Geniş, çift çidarlı, el yapımı lamine gövde: Evet 

SRX30-YACHTLINE
Toplam boy: 10.23 metre
Toplam en: 2.55 metre
Motor ve römorkla birlikte toplam ağırlık: 3.400 kilo ile 3.500 kilo
Kapasite /CE kategori: 8/B
Treyler yüksekliği: 3.3 metre
Yatak sayısı/yatabilecek kişi sayısı: 3 ile 5 kişi 
Geniş, çift çidarlı, el yapımı lamine gövde: Evet 
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Yeni Spirit 25 Motorbot
New Spirit 25 Motorboat 
Danimarkalı RAND Boats, hâlihazırda sundukları bir dizi çığır 
açan ve sürdürülebilir lüks spor teknelerine sahip. Firma, 
2021’de, popüler runabout sınıfını ve dolaşma stillerini çok 
yönlü ve heyecan verici yeni bir segmentte birleştiren 
manyetik RAND Spirit 25 ile seriyi mükemmelleştirmek için 
yola çıktı.

RAND’ın sürdürülebilirlik, sosyal odaklı tasarımlar ve 
zahmetsiz sürüş anlayışında Spirit 25, ilham alan bir 
direksiyon konsolu ile benzeri olmayan modern spor 
otomobillerden, mükemmel şekillendirilmiş çizgiler ve 
dönüştürülebilir bir oturma planı ile hayranlık uyandırıyor

Danish RAND Boats boasts a range of groundbreaking 
and sustainable luxury sports boats in their offering 
already. In 2021, they set out to perfect the range with 
the magnetic RAND Spirit 25 which combines the popular 
runabout class and walkaround styles into a versatile and 
exciting new segment.

In the RAND ethos of sustainability, socially focused 
designs, and effortless driving, the Spirit 25 inspires awe 
like no other with a steering console inspired by modern 
sportscars, perfectly shaped lines, and a transformable 
seating plan. 

Zodiac’tan Yeni Elektrikli 
eOPEN Serisi
New Zodiac Electric Eopen Range 

Zodiac, Torqeedo serisi tarafından desteklenen yeni 
Zodiac eOPEN’in yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Firmanın Ürün Pazarlama Müdürü, Fanny Revert-Ciavattini, 
botu şöyle anlatıyor; “Bu seriyi bugünün ve yarının 
tüketicileri için tasarladık. Bugünün gezi tekneleri herkes için 
erişilebilir değil ve birçok engeli var: uzun vadeli maliyet, 
bakım, onarım, ekolojik farkındalık, gürültü... Bu sorunlara 
cevap verebilmek için, geleceğe yönelik bir yaklaşımın 
parçası olacak bir seri hayal etmek önemli ve acil hale 
geldi. Yüzde 100 elektrikli bu 2 yeni model müşterilerin yeni 
ihtiyaçlarını karşılıyor: Bakım yok, gürültü yok, servis yok, 
daha az kirlilik, basit ve duyarlı sürüş ve uygun fiyat. Elektrikli 
mobilite her yerde zemin kazanıyor ve RIB’lerde pazar lideri 
olarak bu fırsatı kaçırmayı göze alamazdık! Torqeedo, bu 
yeni ürünleri geliştirmek için ideal ortaktı.” 

Zodiac announce the imminent release of the new Zodiac 
eOPEN powered by Torqeedo range.

“We have designed this range for today’s and tomorrow’s 
consumers. Today’s pleasure boats are not accessible 
to all and have many obstacles: the long-term cost, 
maintenance, repair, ecological awareness, noise... In 
order to respond to these issues, it became important and 
urgent to imagine a range that would be part of a future-
oriented approach. 100% electric, these 2 new models 
meet the new needs of customers: No maintenance, no 
noise, no servicing, less pollution, simple and responsive 
driving, and an affordable price. Electric mobility is gaining 
ground all around us, and as the market leader in RIBs, 
we couldn’t afford to miss out! Torqeedo was the ideal 
partner to develop these new products,” explains Fanny 
Revert-Ciavattini, product marketing manager.

eOPEN 3.1

eOPEN family f
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NanoPax ile Hijyenik OrtamlarOctopus Marine İddialı ve Konforlu Tekneler Sunuyor

Hygienic Environments with NanoPaxOctopus Marine Offers Ambitious and Comfortable Boats

Pandeminin devam ettiği bu sürede herkesin ilk ihtiyacı 
temizlik oldu. Durum böyle olunca da NanoPax, hijyenik 
bir ortam sağlamak için pratik fakat her türlü ortama 
uygun ürünler geliştirdi.

Hijyenik Tablet

Kullanımı ve maliyeti oldukça uygun bir ürün olan 
efervesan hijyenik tabletler; muadillerine göre 10 kat 
daha etkili sonuçlar verirken, litre bazında en ucuz 
dezenfektandan 5 kat daha düşük maliyetli. 1 adet 
tableti, 1 litrelik musluk suyuna atarak basitçe hazırlanıyor.

Ürün sadece pratik değil bununla beraber uzun bir raf 
ömrüne de sahip. Üstelik tabletler, FDA ve EPA onaylı ve 
üretim yerlerinde dezenfektan olarak kullanılıyor.
Refill şişelerde hazırlandığı için plastik atık oluşturmayan 
ürün, sıfır atık konseptiyle doğa dostu ve minimum karbon 
ayak izini desteklemekte.

ULV Tipi Hijyen Tabancası

Hijyenik tabletlerin etkinliğini maksimize eden hijyen 
tabancası, şarjlı ve taşınabilir özelliklere sahip. Bu 
özelliği ile tabanca, kişisel ve kurumsal hijyen çözüm ve 
uygulamaları için ideal. Son derece verimli sonuçlar elde 
edeceğiniz ürün asla korozif etki bırakmıyor.

In this time of the pandemic, the first need of everyone 
was cleaning. When this is the case, NanoPax has 
developed products that are practical but suitable for 
all kinds of environments in order to provide a hygienic 
environment.
 
Hygienic tablet
 
Effervescent hygienic tablets, which are a very affordable 
product to use and cost; While it provides 10 times more 
effective results than its counterparts, it costs 5 times 
less than the cheapest disinfectant on a liter basis. It is 
prepared simply by throwing 1 tablet into 1 liter of tap 
water.
 
The product is not only practical, but also has a long shelf 
life. Moreover, the tablets are FDA and EPA approved 
and are used as disinfectants in production areas. The 
product, which does not create plastic waste as it is 
prepared in refill bottles, supports the environment-
friendly and minimum carbon footprint with its zero waste 
concept.
 
ULV Type Hygiene Gun
 
The hygiene gun, which maximizes the effectiveness 
of hygienic tablets, has rechargeable and portable 
features. With this feature, the gun is ideal for personal 
and institutional hygiene solutions and applications. The 
product with which you will get extremely efficient results 
never leaves a corrosive effect.

Octopus Marine denizciliği çok iyi bilen iki ortağın, bu 
perspektifi teknelere yansıtmasıyla başlıyor. Üretilen 
teknelerin her biri kendi alanında iddialı. Gelin, hikâyenin 
kalanını bize iki şirket ortağı olan Teoman Türe ve Mehmet 
Çetin anlatsın.

Denize Gönül Veren İki Ortağın Firması

“Lider bir tekne üreticisi olmak için başarının, müşteri 
memnuniyetine dayandığının farkındayız. Bu anlayışla 
yıllardır yaptığımız gözlem ve AR-GE çalışmalarımız 
sayesinde, müşterilerimizi güvenli ve dengeli teknelerle 
buluşturmak için 2021 yılının Ocak ayında, denize gönül 
vermiş iki ortak olarak Octopus Marine markası ile 
faaliyetlerimize başladık.”

İddialı Tekneler

“İlk olarak gezi ve balık avı için tasarladığımız OCTO47 
SC ve OCTO47 CC modelimizi üretmiş bulunuyoruz. 
Sınıfının en dayanıklı ve en dengeli tekneleri olduğunu 
iddia ediyoruz. OCTO47 serimiz yan konsollu (SC) ve orta 
konsollu (CC) olmak üzere iki modeldir. Boy: 4.70 metre, 
En: 2.05 metre.

Maksimum kişi kapasitesi 5 kişidir. Boş ağırlığı ortalama 450 
kilodur. 50 HP motor ile testlerimiz 2 kişi (toplam 185 kilo) ile 
29 knot (48-49 kilometre) hız yakaladık. Teknemizin yatma 
eğimi sadece yüzde 5’dir. Teknenin alt açıları ve motor 
açıları, teknemizin sürat yaparken dalga yapmamasını 
sağlamaktadır. 

Bir diğer modelimiz ise OCTO58 PİLOTHOUSE modelimiz. 
Bu modelimizin boyu 6.25 metredir. Eni ise 2.55 metredir. 
Boş ağırlığı 1.125 kilodur. Balıkçılık ve gezi olarak üretim 
yapabilmekteyiz. Ağustos 2021 sonunda teknemiz ilk 
sahiplerine ulaşacaktır. Maksimum motor gücü 150 HP’dir. 
Toplam 6 kişiliktir. Havuzluk genişliği 2.05x2.10’dur. Sınıfının 
en geniş havuzluğuna sahiptir.” 

Octopus Marine begins with two partners, who know 
maritime very well, reflecting this perspective on the 
boats. Each of the produced boats is assertive in its own 
field. Let the two company partners, Teoman Türe and 
Mehmet Çetin, tell us the rest of the story.
 
The Firm of Two Partners Who Give Hearts to 
the Sea
 
“We are aware that success is based on customer 
satisfaction in order to be a leading boat manufacturer. 
Thanks to our observations and R&D studies that we have 
been doing for years with this understanding, we started 
our activities with the Octopus Marine brand in January 
2021, as two partners who set their hearts on the sea, 
in order to bring our customers together with safe and 
stable boats.”

Ambitious Boats
 
“We have produced our OCTO47 SC and OCTO47 CC 
models, which we first designed for touring and fishing. 
We claim to be the most durable and stable boats in 
its class. Our OCTO47 series has two models, with side 
console (SC) and center console (CC). Length: 4.70 
meters, Width: 2.05 meters.
 
Maximum person capacity is 5 people. Its curb weight 
is 450 kilos on average. In our tests with a 50 HP engine, 
we achieved a speed of 29 knots (48-49 kilometers) 
with 2 people (185 kilos in total). The inclination of our 
boat is only 5 percent. The lower angles of the boat and 
the engine angles ensure that our boat does not make 
waves while speeding.
 
Another model is our OCTO58 PILOTHOUSE. The length 
of this model is 6.25 meters. Its width is 2.55 meters. Its 
curb weight is 1.125 kilos. We can produce as fishing and 
travel. At the end of August 2021, our boat will reach its 
first owners. Maximum engine power is 150 HP. It is for 6 
people in total. The cockpit width is 2.05x2.10. It has the 
largest cockpit in its class.”
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Sadece iki yıl önce OVNI 400’ün piyasaya sürülmesinden 
sonra, alüminyum konstrüksiyonda dünya lideri Alubat 
yeni modeli OVNI 370’i Grand Pavois’te tanıtırken,  
şimdiden iki yıl içinde yeni bir yat daha inşa edeceğini 
duyuruyor!

Alubat ekibinin tamamı, 28 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri 
arasında La Rochelle’de OVNI serisinden son iki modeli; 
OVNI 370 ve OVNI 400’ü sunmaktan mutluluk duyuyor. 
Denizlerin 4x4’ü olarak bilinen OVNI, yelkenlilerin 
yenilenmesi, ters çevrilmiş ve yuvarlak pruva, panoramik 
güverte binası, çift dümen istasyonu sunuyor. Teknenin 
DNA’sında olan: yüzde 100 alüminyum yelkenli tekneler 
ve merkez tahtasından bahsetmiyoruz bile. OVNI serisinin 
sevenler artık uzun mesafe seyahat programlarını 
karşılamak için üç modele sahipler: OVNI 370 - OVNI 400 
ve OVNI 450.

After the launch of the OVNI 400 just two years ago, 
the world leader in aluminium construction Alubat is 
presenting its new model, the OVNI 370, at the Grand 

Pavois and is already announcing a new yacht in two 
years from now!

 The entire Alubat team is pleased to present its last two 
models from the OVNI range, the OVNI 370 and the OVNI 
400, from September 28th to October 3rd, 2021 in La 
Rochelle. Renowned as the 4x4 of the seas, the renewal of 
the OVNI sailboats is reflected in very distinctive elements 
such as the inverted and rounded bow, the panoramic 
deckhouse, the double helm station, not to mention 
the DNA of these boats: 100% aluminium sailboats and 
centreboard. Lovers of the OVNI range therefore now 
have three models available to meet their long-distance 
travel program: OVNI 370 - OVNI 400 and OVNI 450.

ALUBAT : YENİ YATLARIN 
DİNAMİĞİ 

Tayland, Yatlar için Seyahat 
Kısıtlamalarını Kaldırıyor

Alubat : A Dynamic Of New 
Yachts 

Thailand Lifts Travel Restrictions for 
Yachts

Ovni 400

Yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tayland’ın 
1 Kasım’dan itibaren Bangkok ve dokuz bölgedeki zorunlu 
karantina şartını, aşı şartıyla bitireceklerini söyledi. COVID-19 salgını 
nedeniyle aylarca süren katı seyahat kısıtlamalarının ardından 
Tayland, bazı seyahat kısıtlamalarını ve karantina gerekliliklerini 
hafifleterek ve normal turistlerin ülkeye girmesine izin vererek 
normale dönüş için hazırlanıyor. Hükümet, aşılı gezginlerin karantina 
olmadan ‘Gülümsemeler Ülkesi’ne girmelerine izin veren Sandbox 
programlarını başlattı.

Asia Pacific Superyachts’ın kurucu ortağı Phuket’teki Gordon 
Fernandes: “Tayland hükümetinin amacı, tüm aşılı mürettebatın ve 
misafirlerin karantinaya gerek kalmadan Tayland’a uçmalarına izin 
vermek. Yat check-in işlemlerinin de kolaylaşması planlanıyor” dedi.

Thailand will waive its mandatory quarantine requirement in Bangkok 
and nine regions from Nov. 1 to vaccinated arrivals, authorities 
said on Monday. After months of strict travel restrictions due to the 
COVID-19 pandemic, Thailand is gearing up for a return to normalcy 
by easing some travel restrictions and quarantine requirements and 
allowing normal tourists to enter the country. The government has 
introduced Sandbox programs allowing vaccinated travelers to 
enter the ‘Land of Smiles’ without quarantine.

“The Thai government’s aim is to allow all vaccinated crew/ guests 
to fly into Thailand without the need for Quarantine. Yacht check-
in is also scheduled to get easier”, reports Gordon Fernandes in 
Phuket, co-founder of Asia Pacific Superyachts.  
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Uluslararası Süper Yat Topluluğu, 
Monako’da Asya Pasifik ile Buluştu

Dominator Yachts Day Boat serisi Boot Düsseldorf 2022’de

Norberto Ferretti Yanmar’ı Seçti

International Superyacht Community Met Asia Pacific in Monaco
Dominator Yachts Day Boat series at Boot Düsseldorf 2022

 Monaco Yat Fuarı 23 Eylül’de açıldı ve küresel yatçılık ve 
süper yat topluluğunu v endüstriyi türünün dünyadaki en 
büyük gösterisiyle bir araya getirdi. Süper yat gösterisi ve 
süper yat sergisi, ziyaretçilerin bir sonraki yat yolculuklarını 
tartışmak, hangi değişikliklerin devam ettiğini ve 
gelecekteki yatçılık destinasyonlarının ne zaman müsait 
olabileceğini öğrenmek için önde gelen endüstri 
uzmanlarıyla buluşabilecekleri bir alan oldu.

The Monaco Yacht Show opened September 23, 
bringing together the global yachting and superyacht 
community and industry to the greatest show of its type 
in the world. The superyacht show and exhibition of 
superyachts is where visitors can meet up with leading 
industry experts to discuss their next yacht voyage, learn 
what changes are underway and when future yachting 
destinations might become available.

Norberto Ferretti chose Yanmar

Endüstri efsanesi Norberto Ferretti, kendi 45 fitlik 
motoryatında kullanmak için eksiksiz dizel çözümünü 
seçtikten sonra, YANMAR üçlü motorlu tahrik paketinin 
olağanüstü tepki vermesini, hızlanmasını ve güvenilirliğini 
takdir etti.

Norberto Ferretti Selects YANMAR Triple-Engine Propulsion 
Package to Power his Private Yacht 

Industry legend Norberto Ferretti has acclaimed the 
outstanding responsiveness, acceleration and reliability 
of a YANMAR triple-engine propulsion package after 
selecting the complete diesel solution for use onboard 
his own 45-foot motoryacht.

Dominator Yachts, yeni bir Dominator Ilumen Dayboat 
Serisini piyasaya sürmekten heyecan duyuyor: 
Mini, Weekender ve Escape. Bu modellerin her biri, 
Dominator Yachts’ın zanaatkârlık ve inovasyon 
DNA’sını paylaşan teknolojik bir soyağacını yansıtıyor. 
Bir süper yat üreticisinin hızlı ve esnek felsefesine sadık 
kalan Dominator Yachts, Eylül ayında sınırlı ön siparişi 
açtı.
 
7,5 ila 14 metre arasında değişen boyları ile Ilumen 
Day Boat modelleri, deniz heyecanı ve macera 
arayan veya el değmemiş doğaya kaçmak isteyen 
8 ile 14 misafiri rahatlıkla ağırlayabilir. Lüks iç kabin, 
diğerlerinin yanı sıra lavabo, buzdolabı ve dondurucu 
gibi temel özelliklerle tam donanımlı yemek alanı 
sunuyor. Yenilikçi tasarım teknolojisi, 
yemekten dinlenme moduna zahmetsiz 
bir geçiş sağlıyor.

Dominator Yachts is thrilled to launch a 
new Dominator Ilumen Dayboat Series: 
Mini, Weekender & Escape. Each of 
these models is a technological pedigree 
sharing the Dominator Yachts DNA of 
artisan craftsmanship and innovation. 
Staying true to its fast and flexible 
philosophy of a superyacht builder, 
Dominator Yachts opened the limited 
pre-order already in September.

With a length ranging from 7.5 to 14 
meters, the Ilumen Day Boat models can 
comfortably accommodate 8 
to 14 guests seeking sea thrills 
and adventure or escape 
to untouched nature. The 
luxurious interior cabin offers 
the dining area fully equipped 
with essential facilities like a sink, 
fridge, and freezer, amongst 
others. Innovative design 
technology allows an effortless 
transformation from dining to 
resting mode. 
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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 

MOST BODRUM YALIKAVAK 
MARİNA’DA YAPILDI

ULUSLARARASI BOAT SHOW TUZLA 
VİAPORT MARİNA’DA YAPILDI

MOST Bodrum Held at Yalıkavak Marina International Boat Show Held at Tuzla 
Viaport Marina 

Tüm Türk sportif balıkçılık hayranlarının ve uluslararası 
misafirlerin heyecanla izlediği en popüler 
yarışmalardan biri olan MOST Bodrum Turnuvası, 
Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğunda 1-3 
Ekim tarihleri arasında Yalıkavak’ta bir kez daha 
düzenlendi.

Turnuvada; uygun donanımdaki tekneler, mavi 
kanat orkinos balığının yanı sıra bölgede bolca av 
veren diğer balık türlerini avlayarak, yakaladıkları 
balıkların boyları ve ağırlığına göre puan kazandı. 
Balıkların denize sağlıklı olarak geri bırakılması ise 
yarışmacılara kazandırdıkları yüksek puanlarla 
büyük ödüle daha çok yaklaştırdı.

One of the most popular competitions watched 
with enthusiasm by all Turkish sport fishing fans and 
international guests, MOST Bodrum Tournament 
was held once again in Yalıkavak between 1-3 
October with the main sponsorship of Yalıkavak 
Marina.

In the tournament; suitably equipped boats caught 
blue-wing tuna, as well as other fish species that 
are abundant in the region, and earned points 
based on the length and weight of the fish they 
caught. Leaving the fish back to the sea in good 
health brought the contestants closer to the grand 
prize with the high scores they earned.

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 02-10 
Ekim 2021 tarihleri arasında Viaport Marina’da 
denizcilik sektörünün açık havada, deniz üzerinde 
en büyük buluşması olarak kapılarını açtı. 2022’nin 
en özel tekne tasarımları, 2021’nin son avantajları 
ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli 
markalarının dünyada ve Türkiye’de ilk kez 
sergilenecek lansman tekneleri Uluslararası Boat 
Show Tuzla Deniz Fuarında meraklıları ile buluştu. 
Her bütçeye uygun fiyatlarda ve boyları 5 metre ile 
40 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne, 
yeni sahipleri ile buluştu.

The International Boat Show Tuzla Sea Fair opened 
its doors as the largest meeting of the maritime 
industry in the open air on the sea at Viaport Marina 
between 02-10 October 2021. The most special 
boat designs of 2022, the latest advantages of 
2021 and award-winning designs, as well as the 
launch boats of the most important brands of the 
industry, which will be exhibited for the first time in 
the world and in Turkey, met with the enthusiasts 
at the International Boat Show Tuzla Sea Fair. More 
than 200 boats, ranging in length from 5 meters to 
40 meters, at affordable prices, met with their new 
owners.
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Tekne Sahibi Olmaya Giden Yol: Garanti BBVA Leasing

The Way to Owning a Boat: Garanti BBVA Leasing

Tekne sahibi olmak sizin için hep uzakta kalan 
bir hayal miydi? Artık böyle olmak zorunda değil 
çünkü Garanti BBVA Leasing, tekne sahibi olmak 
isteyen herkese kolay ve avantajlı bir leasing 
hizmeti sunuyor. Sürecin başından, sonuna kadar 
“müşteri dostu” bir felsefe ile hareket eden 
Garanti BBVA Leasing’in Pazarlama ve Satış Genel 
Müdür Yardımcısı Levent Gülbahçe ile yaptığımız 
röportajda leasing sistemini ve avantajlarını 
konuştuk.

Hayallere Giden Yol 

“Tekne sahibi olmanın hızlı ve kolay yollarından 
biri de leasing finansmanı ile gerçekleşir. Leasing 
yani finansal kiralama, her ne kadar makine ve 
ekipman finansmanı için alternatif olsa da tekne 
sahibi olmak isteyenler de leasing avantajlarından 
yararlanabiliyor.”

Tekne Ayrımı Yapmıyoruz 

“Garanti BBVA Leasing olarak; tekne tiplerinde 
ayrım yapmadan; yeni veya ikinci el  tekneler 
için leasing finansmanı sağlıyoruz. Tekne tutarı 
konusunda herhangi bir kısıtlamamız bulunmuyor. 
Özellikle Türk bayraklı teknelerin finansmanında 
şahıs veya müşterilerimizin firmaları üzerinden 
leasing işlemi gerçekleştiriyoruz.  Müşterilerimiz, 
almak istedikleri tekneyi bizlerle paylaşmasının 
ardından kredi değerlendirme süreci sonrası, 
leasing sözleşmesini imzalıyor, satıcı firmalar ile 
süreci başlatarak, teknenin müşterimize teslimini 
sağlıyoruz.”

Leasing Yöntemi Birçok Avantaja Sahip

“Tekne finansmanında leasing tercih edilmesindeki 
en temel avantaj; müşterilerimizin öz kaynakları 
veya işletme sermayelerini kullanmadan ve banka 
limitleri etkilenmeden leasing ile tekne sahibi 
olabilmeleri. Leasing ile alım yapmak isteyen 
müşterilerimiz gelir ve nakit akışlarına uygun, orta 
ve uzun vadeli sunduğumuz özel ödeme planları 
ile kolay ve hızlıca tekne sahibi olabiliyorlar.”

Kişiye Uygun Ödeme Planı

“Standart bir oranımız var diyemeyiz; finansman 
oranı alınacak teknenin özelliğine, yaşına ya da 
müşterimizin gelir durumuna göre değişkenlik 
gösterir. Ancak müşterilerimizin de genel tercihi 

Has owning a boat always been a distant dream 
for you? It doesn’t have to be like that anymore 
because Garanti BBVA Leasing offers an easy and 
advantageous leasing service to anyone who 
wants to own a boat. Garanti BBVA Leasing, which 
acts with a “customer-friendly” philosophy from 
the beginning to the end of the process, we talked 
about the leasing system and its advantages in our 
interview with Levent Gülbahçe, Deputy General 
Manager of Marketing and Sales of the company.

The Road to Dreams 

“One of the fastest and easiest way to own a boat 
is through leasing financing. Although leasing, or 
‘financial leasing’, is an alternative for machinery 
and equipment financing, those who want to own 
a boat can also benefit from leasing advantages.”

No Distinction in Boat Types

“As Garanti BBVA Leasing; we provide leasing 
financing for new or second-hand boats without 
any distinction in boat types. We do not have 
any restrictions on the price of the boat. We 
carry out leasing transactions through individuals 

Levent Gülbahçe

SETUR MARİNALARI’NDAN BİR İLK

Milta Bodrum Marina’da Sanatsal Günler

 A First from Setur Marinas

Artistic Days at Milta Bodrum Marina

Setur Marinaları, marina sektöründe Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan “Güvenli 
Turizm Sertifikası”nı alan ve ziyaretçilerin Covid-19 
pandemisi süresince tesislerinde güvenle kalmalarını 
sağlayan ilk marina oldu. Hâlihazırda Antalya, 
Ayvalık, Çeşme, Finike, Kalamış&Fenerbahçe, 
Kaş, Kuşadası, Marmaris ve Yalova’dan oluşan 
dokuz Setur Marinası programın gereksinimlerini 
karşılayarak Güvenli Turizm Sertifikası güvencesi 
altında misafirlerine hizmet veriyor.

Setur Marinas were the first in the marina industry 
to receive the “Safe Tourism Certification” 
launched by the Ministry of Culture and Tourism, 
allowing visitors to stay safely at the facilities during 
the Covid-19 pandemic. Currently, nine Setur 
Marinas including Antalya, Ayvalık, Çeşme, Finike, 
Kalamış&Fenerbahçe, Kaş, Kuşadası, Marmaris 
and Yalova have fulfilled the requirements of the 
program and started to serve their guests under 
the assurance of the Safe Tourism Certification.

Milta Bodrum Marina’da,  Marinart  Sanat Dolu 
Günler çerçevesinde Osmanlı Tersanesi Sanat 
Galerisi’nde 29 Eylül -12 Ekim  tarihleri arasında 
‘’Sayılı Gün Seramik Sergisi’’ ile Senem Aker Ensari’yi 
konuk ediyor. Ensari’nin sergisinden sonra yine aynı 
yerde sezonun son sergisi  olan  Ahmet Hıdır’ın 
“Geriye Kalan” isimli resim sergisi başlayacak. 13-26 
Ekim tarihleri arası gerçekleşecek sergide yaklaşık 
40 resim sergilenecek.

In Milta Bodrum Marina, within the framework 
of Marinart Days Full of Art, Senem Aker Ensari 
is hosting with the “Numbered Days Ceramic 
Exhibition” at Ottoman Shipyard Art Gallery 
between 29 September and 12 October. After 
Ensari’s exhibition, Ahmet Hıdır’s painting exhibition 
titled “Remains”, which is the last exhibition of the 
season, will start at the same place. Approximately 
40 paintings will be exhibited in the exhibition, 
which will take place between 13-26 October.
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yüzde 20 seviyesinde bir peşinat vererek, kalan 
tutar için finansman sağlamak yönünde oluyor. 
Burada en ideal olan, müşterilerimizin nakit akışına 
uygun ödeme planı ile finansmanı sağlamak. 
Bu bazen peşinatsız da olabildiği gibi, bazen de 
peşinatlı ya da ara ödemeli şeklinde olabiliyor.”

Kredi mi Leasing mi?

“Tekne alımlarında leasing ile banka kredisi 
arasında bazı temel farklılıklar var. Bunlardan 
birincisi, teknenin bir teminat değerinin olması. 
Tekne leasing işlemi yaparken,  müşterilerimizin 
gelirlerine ve nakit akışlarına baktığımız kadar, 
teknenin değerini de dikkate alıyoruz.  Bankalar 
için bu durum bizler kadar rahat olmuyor, tekneye 
rehin konması vb. hukuksal süreçler, teknenin 
teminat olma özelliğini bankalar açısından zorluyor.

Diğer önemli bir fark ise müşterilerimizin tekne 
alımlarında sadece finansman değil, operasyonel 
konularda da tüm süreci yöneterek bu hizmeti de 
sunmuş oluyoruz. Banka kredisinde ise müşterimiz 
tüm süreci kendisi takip etmek zorunda kalıyor.

Ayrıca leasing ile tekne sahibi olunmak istendiğinde, 
ödeme planı konusunda müşterilerimize 
sunduğumuz ödeme planlarında oldukça esnek 
ve nakit akışlarına uygun modeller sunabiliyoruz.”

or companies of our customers, especially in 
the financing of Turkish flagged boats. After our 
customers inform us about the boat they want to 
buy, we sign the leasing contract after the credit 
evaluation, and start the process with the vendors 
and deliver the boat to our customer.”

Leasing Has Many Advantages

“The main advantage of choosing leasing in boat 
financing is that our customers can own a boat 
by leasing without using their own resources or 
working capital and without affecting the bank 
limits. Our customers who want to make purchases 
with leasing can easily and quickly own a boat 
with special payment plans we offer for medium 
and long term, suitable for their income and cash 
flows.”

Personal Payment Plan

“We cannot say that we have a standard rate, 
the financing rates change according to the 
characteristics of the boat to be purchased, 
age or income of our customer. However, the 
general preference of our customers is to provide 
financing for the remaining amount by giving a 
down payment of 20%. The most ideal thing here is 
to provide financing with a payment plan suitable 
for the cash flow of our customers. Sometimes this 
can be without a down payment, and sometimes 
it can be in the form of a down payment or interim 
payment.”

Loan or Leasing?

“There are some fundamental differences between 
leasing and bank loan in boat purchases. The first 
of these is that the boat has a collateral value. 
When leasing a boat, we take into account the 
value of the boat as well as our customers’ income 
and cash flows. This situation is not as convenient 
for the banks as we are. Legal processes such as 
putting the boat in pledge make it difficult for the 
banks regarding the collateral feature of the boat.  

Another important difference is that we provide 
this service by managing the entire process not 
only in financing but also in operational matters 
when purchasing boats for our customers. When it 
comes to bank loan, however, our customers has 
to follow the whole process themselves.

In addition, when it is desired to own a boat with 
leasing, we can offer very flexible models suitable 
for cash flows of our customers in the payment 
plans.” 
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HER ZAMAN DAHA İYİSİ: ZEUS YACHT
Always Better: Zeus Yacht

Bir grup şirketi olarak faaliyet gösteren ZEUS Şirketler 
Grubu, iki farklı sektörde hizmet veriyor; tekne 
üretimi ve lojistik. Firmanın iki ortağı Gürkan Yılmaz 
ve Selahattin Gülten, dünya çapında verdikleri 
hizmeti anlattı. 

Dinamik Bir Yapıyla Kaliteli Hizmet 
Anlayışı

“Zeus Yacht; 2011 yılında kurulmuş ZEUS Şirketler 
Grubu içerisinde faaliyet gösteren, bağlı olduğu 
grup şirketlerinden (Zeus Uluslararası Taşımacılık ve 
İnş.Ltd.Şti, Zeus Spedition Und Logistik GmbH,  Zeus 
Gastro &Int.Handel GmbH.) gücünü alan genç ve 
dinamik bir firmadır. 

ZEUS Şirketler Grubu olarak Türkiye’deki ve 
Almanya’daki yerleşik firmalarımız sayesinde; 
esnek, hızlı bir hizmet anlayışıyla, kaliteli ürün 
felsefesini bir araya getiren bir grubuz. 

Zeus Yacht olarak günümüzün inovatif detaylarıyla 
ürettiğimiz fiber tekneleri sunmaktan gurur 
duyuyoruz. Sahip olduğumuz tecrübeli personel ve 
ekipmanlar sayesinde kaliteden ödün vermiyoruz. 
Üretim adresi İstanbul, Tuzla olmasına rağmen, grup 
firmaları sayesinde dünyanın her yerine teslimat 
yapabiliyoruz.” 

Yeni Teknikler Geliştiriyoruz 

“Zeus Yacht; yeni teknikleri kullanarak ürünlerinin 
sağlamlığı ve dayanıklılığını en üst kaliteye ulaştırmayı 

Operating as a group company, ZEUS Group of 
Companies serves in two different sectors; boat 
building and logistics. The two partners of the firm, 
Gürkan Yılmaz and Selahattin Gülten, talked about 
the services they provide around the world.

Quality Service with a Dynamic 
Structure

“Zeus Yacht; Founded in 2011, ZEUS Group of 
Companies is a young and dynamic company 
operating in the company, which draws its 
strength from its affiliated group companies (Zeus 
International Transport ve İnş.Ltd.Şti, Zeus Spedition 
Und Logistik GmbH, Zeus Gastro &Int.Handel 
GmbH.).
As ZEUS Group of Companies Thanks to our resident 
companies in Turkey and Germany; We are a 
group that brings together a flexible, fast service 
approach and a philosophy of quality products.

As Zeus Yacht, we are proud to present fiber boats 
that we produce with today’s innovative details. 
Thanks to our experienced staff and equipment, 
we do not compromise on quality. Although the 
production address is Istanbul, Tuzla, we can 
deliver to all over the world thanks to the group 
companies.”

We Develop New Techniques

“Zeus Yacht; By using new techniques, we have 
succeeded in bringing the strength and durability 

başardık. Ürünlerinde boya kullanmayarak, en az 3 
kat jelkot uygulaması ile deniz suyu ve gün ışığına 
karşı yıllarca deforme olmadan, yapıldığı ilk günkü 
yapısını korumayı başarabilen ürünler meydana 
getirdik. Ürün ebatına göre jelkot altı elyaf ve 
kompozit uygulamalar ile statiği en üst seviyede 
dayanıklı tekneler üretiyoruz.

Şu anda dört farklı model üretiyoruz; 6.30 MT  Zeus 
Canal, 11.40 MT Zeus Premium, 
14.50 MT Zeus Seclamen ve 18.30 MT Zeus Myth.”

Ürünlerimiz Garantili

“Zeus Yacht olarak ürünlerimizin kalitesinden emin 
olduğumuz için satış sonrası dünyanın neresinde 
olursa olsun, 1 yıl ürün garantisi vermekteyiz. 
Kullanılan seyir sistem ve diğer elektronik ekipmanlar 
dünya markalarından meydana geldiği için servis 
ağımız çok geniş.”

Dünya Fuarlarında Her Daim Varız

“En son olarak bu sene düzenlenen, Cannes 
Yacht Festivali’ne iştirak ettik. 2022 yılı için sözleşme 
imzalayarak yerimizi şimdiden ayarladık..”

of our products to the highest quality. By not using 
paint in our products, we have created products 
that are able to preserve the structure of the first 
day they were made without being deformed 
for years against sea water and sunlight with at 
least 3 layers of gelcoat application. We produce 
boats that are resistant to static at the highest level 
with gelcoat fiber and composite applications 
according to product size.

We are currently producing four different models; 
6.30 MT Zeus Canal, 11.40 MT Zeus Premium,
14.50 MT Zeus Seclamen and 18.30 MT Zeus Myth.”
 
Our Products are Guaranteed
 
“As Zeus Yacht since we are sure of the quality 
of our products, we provide a 1-year product 
warranty after sales, no matter where in the world. 
Since the navigation system and other electronic 
equipment used are made up of world brands, our 
service network is very wide.”
 
We Are Always at World Fairs

“The last one held this year, We participated in the 
Cannes Yacht Festival. We have already set our 
place by signing a contract for 2022.”
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Her tür teknelerin ve yatların Ege ve Akdeniz Bölgesinde bakım,onarım ve servis 
hizmetini gerçekleştirmekteyiz.

Motor Bakımı Çok Önemlidir

Tekne almak isteyen kişilerin düştüğü popüler 
hatalardan biri ise tekne motorunun kullanım saatine 
göre hüküm vermek. Bu yanlışı düzeltmek adına tekne 
severlerin bilmesi gereken bir detayı da paylaşalım; 
deniz motorlarının kullanım saatinden ziyade, periyodik 
bakımları daha önemli bir kriter çünkü düzenli olarak 
bakımı yapılan motorlar, saat fark etmeksizin sorunsuz bir 
şekilde çalışır.

(Thames Yachting firmasından, Yacht Broker Şeref 
Dursun.)

Motoryatlarda Aşınma Problemine Karşı 
Önlem Alın

Genelde, motoryat tipi tekneler hızlı teknelerdir. Teknenin 
yaptığı hıza bağlı olarak, aşınmaya karşı dirençli ve daha 
sert zehirde olan polish boyalar tercih edilmelidir.

Zehirli boya uygulama öncesi teknenin karina yüzeyi 
çok iyi bir şekilde zımparalanmalı. Yüzeyde kekamoz 
kalıntısı kalmamalı ve tekne tatlı su ile yıkanmalı. Şayet 
zehirli boya markasını değiştirmek istiyorsanız, yeni 
uygulayacağınız zehirli boyanın önce kendi astarını 
uygulamalısınız. Teknenizi her yıl karaya çekiyorsanız, iki 
kat rulo ile zehirli boya uygulamanız yeterli olacaktır. İki 
kat zehirli boya uygulama sonucunda, en az 120 micron 
kuru film kalınlığının eşit bir şekilde kullanıldığına dikkat 
edin.

(Kantemir firmasının Sahibi Mustafa Kantemir.)

Engine Maintenance Is Very Important

One of the popular mistakes made by people who want 
to buy a boat is to judge according to the usage hours 
of the boat engine. In order to correct this mistake, let’s 
share a detail that boat lovers should know; Periodic 
maintenance of marine engines is a more important 
criterion rather than hours of use, because engines that 
are regularly maintained run smoothly regardless of the 
hour.

(Yacht Broker Şeref Dursun from Thames Yachting.)

Take Precautions Against Wear Problems in 
Motoryachts

In general, motoryacht type boats are fast boats. 
Depending on the speed of the boat, polish paints that 
are resistant to abrasion and harder poison should be 
preferred.

Before applying the antifouling paint, the hull surface of 
the boat should be sanded very well. There should be 
no residue of caking on the surface and the boat should 
be washed with fresh water. If you want to change the 
antifouling paint brand, you must first apply its own primer 
to the new antifouling paint. If you are pulling your boat 
ashore every year, applying two coats of antifouling with 
a roller will suffice. Note that after applying two coats of 
antifouling, a dry film thickness of at least 120 microns is 
used evenly.

(Mustafa Kantemir, Owner of Kantemir company.)

HER ZAMAN İŞİNİZE YARAYACAK 
BAKIM ONARIM TÜYOLARI!

Maintenance and Repair Tips That Will Always Help You!

Yaz ya da kış fark etmeden tekneler her daim bakım ve ilgi istiyor. 
Durum böyle olunca da bazı bakım ve onarım tüyolarını muhakkak 
bilmenizde fayda var çünkü tekneler de tıpkı çocuklar gibi. Bir 
sorunun önüne geçmek istiyorsanız eğer her daim tetikte olmanız 
gerekiyor. Sizin için oluşturduğumuz bu minik rehber, her sezon 
işinize yarayacak kilit noktaları işaret ediyor.

Regardless of summer or winter, boats always require care and 
attention. When this is the case, it is definitely useful to know some 
maintenance and repair tips because boats are just like children. If 
you want to prevent a problem, you must always be on the alert. 
This little guide we have created for you points out the key points 
that will be useful for you every season.
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Neme Karşı Atakta Olun

Eğer kışın teknede yaşamıyorsanız, tekneyi sık sık kontrol 
etmelisiniz. Teknenin en büyük düşmanı; nemdir. Bu 
yüzden tekneyi sık sık havalandırmalı ve sintineleri düzenli 
aralıklarla kontrol etmelisiniz. Sintineler dışarıdan su 
alıyorsa, hemen önlemler alınmalı ve durumun önüne 
geçilmeli.

(Erdal Yat Servis firmasının Sahibi Erdal İnanç.)

Arma Ne Zaman Değiştirilir?

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

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

Attack Against Humidity

If you don’t live on the boat in the winter, you should 
check the boat often. The biggest enemy of the boat; 
is moisture. Therefore, you should ventilate the boat 
frequently and check the bilges at regular intervals. 
If the bilges are getting water from outside, measures 
should be taken immediately and the situation should be 
prevented.

(Erdal İnanç, Owner of Erdal Yacht Service.)

When to Change the Rigging?

Pole, wire and terminal manufacturers determine the safe 
lifetime of the products as 10 years. Weather conditions 
or how hard the boat is used do not change this period. 
Many boat owners ignore this issue as they are not 
sailing in inclement weather, but it is uncertain when the 
weather will change in sea conditions. You should have 
one hundred percent confidence in your coat of arms 
and there should be no question marks in your mind.

Steel wires lose their flexibility over time. Wires that are 
not stretched are more prone to breakage. At the same 
time, it causes excessive load on the mast and deck. This 
is usually the reason for the cracks you see around the 
feet of the cross on the deck.

(Alper Yannier from Silver Marine.)

Boat Equipment Should Be Examined 
Meticulouslyof 

Constituting the equipment systemboat; The controls 
of the engine, rudder and propeller systems need to 
be done carefully. It should be checked that there is 
no oil, fuel, water leakage on the engine, the oil and 
fuel quality and levels should be checked, and the 
condition of spare parts such as filters and belts should be 
thoroughly determined, taking into account the working 
hours. In boats that spend the winter season at sea, diver 
assistance can be applied for points that need to be 
controlled such as rudder, propeller, shaft and engine, 
sea water inlets and outlets or pollution.

(Özgur Havuz, Naval Engineer from Antalya Gemi 
Limited.)

Lubricant Sprays Extend Equipment Life

Mechanical parts (relay and contactor, connection 
equipment and accessories, etc.) of electromechanical 
equipment (collector, bushing, bearing, etc.) The service 
life of the equipment is increased with protective and 
lubricating sprays that will reduce the rust and oxide 
contact in the circuits.

(Onur Doğan Özgit, Yacht Maintenance and Repair 

yüzdendir.

(Silver Marine firmasından Alper Yannier.)

Tekne Donanımları Titizlikle İncelenmeli

Teknenin donanım sistemini oluşturan; motor, dümen 
ve pervane sistemlerinin kontrollerinin dikkatle yapılması 
gerekiyor. Motor üzerinde herhangi bir yağ, yakıt, su 
kaçağının olmadığına bakılmalı, yağ ve yakıt kalitesi ile 
seviyeleri kontrol edilmeli ve çalışma saati göz önünde 
bulundurularak filtre, kayış gibi yedek parçaların durumu 
iyice tespit edilmelidir. Kış sezonunu denizde geçiren 
teknelerde ise dümen, pervane, şaft ve motor, deniz 
suyu giriş-çıkışları veya kirlilik gibi kontrol edilmesi gereken 
noktalar için dalgıç yardımına başvurulabilir.

(Antalya Gemi Limited firmasından Gemi Yapı Mühendisi  
Özgür Havuz.)

Yağlayıcı Spreyler Ekipman Ömrünü Uzatır

Teknede bulunan ana makine, jeneratör, ırgat, baş 
pervane, klima pompası, hidrafor vs gibi elektromekanik 
ekipmanların (kollektör, burç, rulman vb.)  mekanik 
parçaları ile (röle ve kontaktör, bağlantı ekipman ve 
aksesuarları vb.) elektrik devrelerindeki pas ve okside 
temasını azaltacak koruyucu ve yağlayıcı spreyler ile 
ekipmanların kullanım ömrü arttırılır.

(Z4M Marin firmasından Yat Bakım Onarım Uzmanı Onur 
Doğan Özgit.)

Zehirli Boyanın Avantajları

Zehirli boya teknenin karinasını korur, kabukluların 
yapışmasını engeller. Kabuklular çoğaldıkça teknenin 
sürtünmeden kaynaklı sürati düşer ve yakıt kullanımı 
fazlalaşır. Tekne sahipleri, doğru ürünü doğru yerde ve 
doğru uygulayıcı ile yaptırmalı. Bu şekilde teknelerin 
karinaları daha uzun süre temiz kalır ve hem hızları hem 
de yakıt korunmuş olur.

(Armadora Yatçılık firmasının Sahibi Mehmet Borlu.)

Ciladan Sonra Yanlış Ürünler Kullanmayın

Cila uygulama işlemi pasta işlemine benzerliği 
olmadığından mütevellit, jelkot ve boyayı eritmez. 
Sadece bir katman oluşturup, muhafaza eder ve bunun 
ömrü mevsim ve kullanış şartlarına bağlı olarak  en az 
iki ve üç ay gibi bir süre devam eder. Teknemizi, ağır 
çözelti içeren sıvı köpüklü sabun ve benzeri maddelerle 
yıkadığımız takdirde koruyuculuğunu masada bulunan 
suyu bir bez ile silermiş gibi alıp götürmüş olabiliriz. Bu 
konuda tavsiyemiz; hafif etken maddeli veya cilalı 
şampuan kullanmanız olacaktır. Bu durumda, uygulanan 
cila işlemi de uzun ömürlü ve sağlıklı olacaktır.

(Mert Boyacılık firmasının Genel Müdürü Erol Şahin.)

Specialist from Z4M Marin.)

Advantages of Antifouling Paint

Antifouling paint protects the hull of the boat and 
prevents crustaceans from sticking. As the crustaceans 
multiply, the speed of the boat due to friction decreases 
and fuel use increases. Boat owners should have the 
right product made in the right place and with the right 
applicator. In this way, the hulls of the boats stay clean 
longer and both their speed and fuel are preserved.

(Mehmet Borlu, Owner of Armadora Yachting.)

Do Not Use Wrong Products After Polishing

Since the polishing process is not similar to the paste 
process, it does not melt the foundation, gelcoat and 
paint. It forms and maintains only one layer, and its 
lifespan lasts for at least two or three months, depending 
on the season and usage conditions. If we wash our boat 
with liquid foamy soap and similar substances containing 
heavy solutions, we may have taken away its protection 
as if we were wiping the water on the table with a cloth. 
Our advice in this regard; You will need to use mild active 
ingredient or polished shampoo. In this case, the applied 
polishing process will also be long-lasting and healthy.

(Erol Şahin, General Manager of Mert Boyacılık.)
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Ozmoz Nasıl Düzeltilir?

Fiberglass bir tekne için; kalıp içine kalıp ayırıcı 
uygulandıktan sonra jelkot uygulanır ve üstüne keçe elyaf 
ile polyester koyulur. Daha iç katmanlarda ise dokuma 
elyaf, polyester ve  reçine kullanılır. Tekne sağlamlığını 
sağlayan dokuma elyafla polyesterdir. Üstündeki keçe 
elyaf yüzey olarak daha düzgün olduğundan çekme 
yaparak jelkot tabakanın çökmesine neden olmaz ve 
yüzey düzgünlüğü sağlanır. Su, önce jelkottan geçtiği 
için keçe elyafın olduğu bölgede ozmoz zararı yaratması 
daha olasıdır. Çıbanlar bu halde iken görünür olmaya 
başladığından, ozmozun tehlikleli olduğu düşünülmez ve 
tedavi edilirse tekrarlama olasılığı daha düşük olur.

(Tekne Uzmanı firmasından Surveyor Ahmet Çelenoğlu.)

Doğru Akü Kullanımı

Öncelikle araç gereksinimlerine uygun akü seçilmelidir. 
Sonrasında akünün yaz ve kış kontrolleri ile birlikte aracın 
elektriksel donanımının mutlaka periyodik olarak kontrol 
edilmesi gereklidir. Ek olarak, araçların elektrik donanımı 
üzerinde ek yük yaratacak olan uygulamalardan ve 
modifikasyonlardan mümkün olduğunca kaçınmak akü 
verimini artıracaktır.

(Yiğit Akü.) 

Tutyalar Ne Sıklıkla Değiştirilir?

Yat ve teknelerde tutyalar yılda bir sefer değiştirilmeli. 
Gemilerde; geminin karaya çekileceği tarihe ve geminin 
ebatlarına göre hesap yapılır ve ona göre tutya eklenir. 
Ucuz bir tutya tekneye zarar verir. Teknenizin şaftını, 
pervanesini değiştirmek zorunda kalırsınız. Hesabınız bir 
anda artar.

(Altın Çıpa firmasının Sahibi  Ömer Pınarlı Er.)

How to Fix Osmosis?

For a fiberglass boat; After the release agent is applied 
inside the mold, gelcoat is applied and felt fiber and 
polyester are put on it. In the inner layers, woven fiber, 
polyester and resin are used. It is polyester with woven 
fiber providing hull durability. Since the felt fiber on it is 
smoother as a surface, it does not cause the gelcoat 
layer to collapse by shrinking and the surface smoothness 
is ensured. Since water first passes through the gelcoat, it 
is more likely to cause osmosis damage in the area of the 
felt fiber. Since boils begin to appear in this state, osmosis 
is not considered dangerous and is less likely to recur if 
treated.

(Surveyor Ahmet Çelenoğlu from Tekne Uzmanı.)

Correct Battery Usage

First of all, a battery suitable for vehicle requirements 
should be selected. Afterwards, along with the summer 
and winter controls of the battery, the electrical 
equipment of the vehicle must be checked periodically. 
In addition, avoiding applications and modifications that 
will create additional load on the electrical equipment 
of the vehicles as much as possible will increase the 
battery efficiency.
(Yiğit Akü.)

How often are the anodes changed?

Anodes on yachts and boats should be changed once 
a year. On ships; Calculation is made according to the 
date of landing of the ship and the dimensions of the 
ship and anode is added accordingly. A cheap anode 
will damage the boat. You will have to change the shaft 
and propeller of your boat. Your account will increase in 
an instant

(Ömer Pınarlı Er., Owner of Altın Çıpa Company)
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Vision F 80: Standartlara Meydan Okuyun
Vision F80: Challenge the Standards

Cannes Yachting Festival’de görkemiyle öne çıkan 
katamaran Vision F 80; sanat, mühendislik, tasarım ve 
farklı perspektifin bir sonucu. İç Mimar Elif Seda Ünay 
ile katamaranda yaptığımız yolculuğa sizi de davet 
ediyoruz.

Deniz Üzerinde Bir Ev

“Merhabalar, ben İç Mimar Elif Seda Ünay. Şu an Vision 
F 80,  24 metrelik katamaranı tanıtmaktayız. Şu an Boath 
Show’da bulunuyoruz. Vision F 80; üç misafir kabini, bir 
master kabin, 55 metrekarelik salon, 70 metrekarelik 
flybridge, ön güverte, ön havuz ve bir galleyden 
oluşmaktadır.

Vision F 80’nin kıç girişinde bizi 10 kişilik bir yemek masası 
karşılamaktadır. Bir dinlenme bölümü, aynı zamanda 
kitchenette olarak kullanılan pişirme alanı vardır. Pişirme 
alanında gri barbekü, aynı zamanda evye ve ilave olarak, 
tercihe göre opsiyonel buzdolabı ünitesi bulunmaktadır. 
Teknenin tamamı alüminyumdan oluşmaktadır. 
Alüminyum 12 bin parçalık bir mühendislik harikasıyla 
bir araya gelmektedir. Bizim katamaranda ilk amacımız 
lüksü insanlara hissettirmek. Yani; bu katamaran klâsik 
katamaranların dışında, tamamen ev konforunda. Bu, 
insanların evlerinde yaşadığı lüksü tamamen onlara 

The catamaran Vision F 80, which stood out with its 
splendor at the Cannes Yachting Festival; a result of 
art, engineering, design and different perspective. We 
invite you to our journey on the catamaran with Interior 
Architect Elif Seda Ünay.
 
A House on the Sea
 
“Hello, I am Interior Architect Elif Seda Ünay. We are 
currently presenting the Vision F 80, the 24-meter 
catamaran. We are at the Boath Show right now. Vision 
F80; It consists of three guest cabins, a master cabin, a 
55 square meter saloon, a 70 square meter flybridge, 
foredeck, front pool and a galley.
 
A 10-person dining table welcomes us at the aft 
entrance of the Vision F 80. There is a resting area, as 
well as a cooking area used as a kitchenette. There is a 
gray barbecue in the cooking area, as well as a sink and 
optionally an optional refrigerator unit. The entire hull is 
made of aluminum. Aluminum comes together with an 
engineering marvel of 12 thousand pieces. Our first goal 
in our catamaran is to make people feel the luxury. Well; 
Apart from the classical catamarans, this catamaran 
is completely at home comfort. It is designed to give 
people the full luxury of their homes.”

verebilmek amacıyla tasarlanmıştır.”

Yat Sahibine Özel Tasarımsal Dokunuşlar

“Salonda kullanılan tüm ürünler özel olarak seçilip 
müşteriye özel olarak tasarlanmıştır. Burada bizi 
IFT sistemiyle inip çıkabilen bir televizyon karşılıyor. 
Televizyonu istendiği zaman çıkarıp, istenmediği zaman 
gizleyebiliyorsunuz. Böylece daha uzun ve büyük bir 
kullanım alanına sahip oluyorsunuz. Tavan ve duvarlarda 
kullandığımız kaplamalar müşterinin isteği ve talebine 
göre değişebilmektedir. Kumanda paneli yine aynı 
şekilde Alcantara kaplama ve yine müşterinin özel 
isteğine göre direksiyon ve oturma paneli değişebiliyor.”

Mutfak, Teknoloji ve Konforun Bir Yansıması 

“İskele kıç tarafta 10 metrekarelik bir mutfağımız 
bulunmaktadır. Mutfakta; yanmaz ve ısıya dayanıklı 
tezgâh, ankastre ürünler, 90 santimlik büyük bir soğutucu, 
60 santimlik de bir dondurucu bulunmaktadır. Bunun 
nedeni; uzun seyahatlerde insanların yine en konforuyla 
aynı hissiyatı yaşayabilmeleridir. Aynı zamanda ocak, 
mikrodalga ve geniş depolama alanları mevcut. 
İsteğe göre masa ve televizyon seçenekleri mutfakta 
mevcuttur.”

Sanatın ve Mühendisliğin Ortak Çalışması

“Mühendisliğin yanı sıra bizim için tasarım ve sanat 
her zaman ön planda oldu. Bunun için teknenin her 
noktasında bu tasarımsal anlayışı sürdürmeyi hedefledik. 
Vision F 80’nin sancak kıç tarafında 20 metrekarelik bir 
master kabin mevcuttur. Master kabinin tam karşısında 
8 metrekarelik bir misafir kabinimiz bulunmaktadır. Bu 
misafir kabininde ister tek yataklı seçenek, isterseniz de 
ikili seçenek mevcuttur. Master kabinin karşısında olması 
misafirlerin çocuk, bakıcı gibi nedenlerde kullanılması 
için tercih ediliyor. Yine aynı şekilde yatak üstündeki 
depolama alanları, yatak altı çekmeceler, sağ ve sol da 
kullanılan dolaplar aynı zamanda komodin hizmeti de 
vermektedir.”

Special Design Touches to Yacht Owner
 
“All the products used in the salon are specially selected 
and designed specifically for the customer. A television 
that can go up and down with the IFT system welcomes 
us here. You can remove the TV whenever you want 
and hide it when you don’t want it. Thus, you have a 
longer and larger usage area. The coatings we use on 
ceilings and walls can vary according to the customer’s 
request and demand. The control panel is also covered 
with Alcantara, and the steering wheel and seat panel 
can be changed according to the customer’s special 
request.”
 
A Reflection of Kitchen, Technology and 
Comfort
 
“We have a 10 square meter galley at the port stern. 
In the kitchen; There is a fireproof and heat resistant 
counter, built-in products, a large 90 cm cooler and a 
60 cm freezer. This is because; on long trips, people can 
experience the same feeling with the most comfort. It 
also has a stove, microwave and large storage areas. 
Table and television options are available in the kitchen 
upon request.”
 
Collaboration of Art and Engineering
 
“Besides engineering, design and art have always 
been at the forefront for us. For this reason, we aimed 
to maintain this design approach at every point of the 
boat. A 20 square meter master cabin is located at the 
starboard stern of the Vision F 80. We have an 8 square 
meter guest cabin directly opposite the master cabin. 
This guest cabin is available in either a single bed option 
or a double option. Being opposite the master cabin 
is preferred for use by the guests for reasons such as 
children and caregivers. Likewise, storage areas above 
the bed, drawers under the bed, cabinets used on the 
right and left also serve as nightstands.”
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5 Ülkeye Yayılan Bir Hizmet Anlayışı: D Marin
A Service Approach Spreading to 5 Countries: D Marin

Dünya çapında 15 marina ve tutkulu bir hizmet anlayışı ile 
D Marin, Cannes’da yerini aldı. D Marin Turgutreis Marina 
Müdürü Ecmel Çakmak ile bir marina turu yaptık. 

Farklı Ülkelerdeki Eviniz: D Marin

“Merhaba, Cannes Yacht Festivali’ne hoş geldiniz. D Marin 
standından size sesleniyoruz. D Marin; global marina, 
network markası 2003 yılında Türkiye’de Turgutreis’te 
doğmuştu. Ben D Marin Turgutreis Marina Müdürü Ecmel 
Çakmak. Size ilk marinanın müdürü olarak sesleniyorum. 
Bütün marinalarımız 5 ülkede 15 adet olup, tek bir kontrat 
ile her birini ziyaret edebildiğiniz evleriniz haline geliyor, D 
Marin markasıyla. 5 ülke dediğimiz; Türkiye’de 3 marina, 
Hırvatistan’da 3 marina. Geçtiğimiz ay bir tane daha 
marina olarak Hırvatistan marina sayısını 4’e çıkarttı, 
D-marin markası. Aynı zamanda Montenegro 1 marina, 
Dubai’de 4 marina ile birlikte toplamda 15 marina. 

Marina Sayımızı 30’a Yükselteceğiz

“D Marin global markası, gördüğünüz gibi Adriatic 
Denizi’nde ve Ege Denizi, Doğu Akdeniz çanağında 
kendini konumlandırıyor. Arap Yarımadası’nda da 
büyüyen mega yat ve süper yat visionu ile beraber kendini 
burada 4 marinayla konumlandırıyor. Bundan sonraki 
adımları hepimizin tahmin edeceği üzere; haritanın geri 
kalan kısmını yani Akdeniz’in kuzeyini,  güney Avrupa’yı 
kapsayacak şekilde kendini konumlandırmak niyetinde.  
Bunu nasıl yapacak? İtalya da, Fransa ‘da ve İspanya’daki 
yeni marina yatırımlarıyla bunu yapacak. Toplamda 30 
küsür marinaya çıkacağız.”

D Marin took its place in Cannes with 15 marinas around 
the world and a passionate service approach. We did 
a marina tour with Ecmel Çakmak, Manager of D Marin 
Turgutreis Marina.

Your Home in Different Countries: D Marin

“Hello, welcome to the Cannes Yacht Festival. We are 
calling you from the D Marin stand. D Marine; global 
marina network brand was born in 2003 in Turgutreis, 
Turkey. I am Ecmel Çakmak, Manager of D Marin Turgutreis 
Marina. I’m calling you as the manager of the first marina. 
All of our marinas are 15 in 5 countries, and with a single 
contract, they become your homes where you can visit 
each of them, with the D Marin brand. What we call 5 
countries; 3 marinas in Turkey, 3 marinas in Croatia. Last 
month, Croatia increased the number of marinas to 4 as 
another marina, the D-marin brand. At the same time, 15 
marinas in total, including 1 marina in Montenegro and 4 
marinas in Dubai.

We Will Increase the Number of Marinas to 
30

“As you can see, the D Marin global brand positions 
itself in the Adriatic Sea and the Aegean Sea and the 
Eastern Mediterranean basin. With its mega yacht and 
super yacht vision growing in the Arabian Peninsula, it is 
positioning itself here with 4 marinas. As we all predict the 
next steps; it intends to position itself to cover the rest of 
the map, namely the northern Mediterranean, southern 
Europe. How will he do this? It will do this with new marina 
investments in Italy, France and Spain. We will go out to 
30-odd marinas in total.”
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Daha büyük kardeşleri gibi, Yeni Magellano 66 da zamansızlığı 
modernlikle birleştirmeyi başarıyor ve model karbon teknolojisi 
nesline ait, ancak bu Navetta’yı bu kadar özel yapan nedir? Tek 
bir öğeyi seçmemiz gerekseydi, bu kesinlikle teknenin cömert 
boyutları sayesinde olağanüstü düzeyde konfor ve çok yönlülük 
sunan iç düzeni olurdu.
Geniş gündüz alanı, havadar, ışık dolu bir ortam yaratan geniş 
pencerelerle tek bir seviyeye dağıtılmış, uçak içi yaşamı optimize 
etmek için tasarlandı.

Like its bigger siblings, the New Magellano 66 manages to 
combine timelessness with modernity, and belongs to the carbon 
tech generation, but just what is it that makes this Navetta so 
special? If we had to choose just one element, it would most 
definitely be the internal layout, which, thanks to the boat’s 
generous dimensions, offers an extraordinary level of comfort 
and versatility. 
The spacious day zone is designed to optimise onboard living, 
distributed over a single level, with vast windows creating an airy, 
light-filled environment.

Serinin ilki olan OC50, seyir halindeki çiftler düşünülerek 
tasarlandı. Kolay yelken yönetimi ve basit sistemler ile 
güvenli, istikrarlı bir platform. Ocean Serisi, olağanüstü 
tasarımı, sezgisel sistemleri, kıskançlık uyandıran estetiği, 
geniş ve konforlu yaşam alanları ve güvenli, duyarlı yelken 
özellikleri ile dünyayı şık bir şekilde dolaşabilen bir yat olan 
yelken açmanın saf zevkini vurgulamak için yaratıldı.

The first of the series, the OC50, was designed with the 
cruising couple in mind. A safe, stable platform with easy-
to-manage sail handling and straightforward systems. 
The Ocean Series was created to emphasize the pure joy 
of sailing - a yacht capable of cruising around the world 
in style through exceptional design, intuitive systems, 
envy-inducing aesthetics, spacious and comfortable 
living spaces, and safe, responsive sailing characteristics.

CANNES YAT FUARI / CANNES YACHTING FESTIVAL

CANNES YAT FESTİVALİ’NDE GÖZ ALICI MODELLER

Attractive Models at the Cannes Yacht Festival 

Dünyanın en gösterişli yat fuarlarından biri olan Cannes’da yine birbirinden şık yatlar 
sergilendi. Birbirinden harika tasarımlar arasından, işte sizin için seçtiklerimiz...

In Cannes, one of the most spectacular yacht fairs in the world, elegant yachts were 
exhibited again. Here are some of the wonderful designs we have chosen for you.

MOTOPANFILO 37M

HH CATAMARANS: OKYANUS SERİSİ

NEW RIVA 68’ DIABLE

FAIRLINE YACHTS F LINE 33  

Yeni Magellano 66

M/Y EMOCEAN

HH Catamarans: The Ocean Series

New Riva 68’ Diable

The New Magellano 66

60’ların Benetti “navette”sinden ilham alan Motopanfilo 
37M, bu ikonik, göz alıcı özellikleri yeniden yorumlayan 
ve onları yatın dört güvertesinde zamansız bir tasarımla 
birleştiren bir kabuk olarak tasarlandı. Lazzarini Pickering 
Architects, iç mekanları tasarladı ve Francesco Struglia, 
Benetti ile birlikte zarif dış hatlara imza attı.

Inspired by the Benetti “navette” from the ‘60s, the 
Motopanfilo 37M was conceived as a shell, reinterpreting 
those iconic, glamorous features and incorporating 
them into a timeless design across the yacht’s four decks. 
Lazzarini Pickering Architects designed the interiors and 
Francesco Struglia, in collaboration with Benetti, signed 
the elegant exterior lines.

Rosetti Marino Group’un tarihindeki ilk süper yat, M/Y EMOCEAN 
- 38 metrelik Explorer yatı, dünya çapındaki ilk çıkışını yaklaşan 
Cannes Yatçılık Festivali’nde yaptı ve sahibine teslim edildi.

 Rosetti Superyachts şimdi, Temmuz 2023’te beklenen teslimat 
ile Ravenna’daki San Vitale tersanesinde bir kardeş gemi inşa 
etmeye başlayacağını duyurmaktan gurur duyuyor. Rosetti 
Superyachts Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ermanno 
Bellettini: “ Yeni bir inşaata başlama kararımız, grubumuzun İtalyan 

gemi inşasının geleceğine ve özellikle Rosetti Superyachts’ın 
uluslararası çekiciliğe sahip yatlar inşa etme yeteneğine sıkı 
bir şekilde inandığını teyit eden bir başka önemli yatırımı temsil 
ediyor” diyor ve  Rosetti Superyachts Satış ve Pazarlama Direktörü 
Andrea Giora ekleme yapıyor: “Daha kısa teslimat süreleri için 
pazar taleplerini karşılamak için ikinci bir tekne inşa etmeye karar 
verdik.” 

The first superyacht in the history of Rosetti Marino Group, 
M/Y EMOCEAN – a 38-metre Explorer yacht, due to make her 
worldwide debut at the Cannes Yachting Festival  and delivered 
to her owners. 

Rosetti Superyachts is now proud to announce that it will start 
building a sister ship at its San Vitale shipyard in Ravenna, with 
an expected delivery in July 2023. “Our decision to commence 
a new construction represents another important investment, 
confirming that our Group firmly believes in the future of Italian 
shipbuilding and, in particular, of Rosetti Superyachts’ talent 
in building yachts with international appeal,”says Ermanno 
Bellettini, Chairman & CEO of Rosetti Superyachts. “We chose 
to start building a second boat to meet market demands for 
shorter delivery times,” adds Andrea Giora, Rosetti Superyachts 
Sales & Marketing Director.

68, şık bir profil ve şık detaylar, bu trend belirleyen yata moda 
odaklı bir ruhu aşılıyor. 20,67 m uzunluğunda (neredeyse 68 fit) ve 
5,29 m (17 fitten fazla) bir kirişe sahip olan Riva 68’ Diable, 2021 
Cannes Yat Festivali’nde ilk kez sahneye çıktı ve 70 feet altındaki 
segment yatların arasında bir elmas gibi parladı ki bu segmentte 
Sarnico merkezli tarihi tersanenin uzun süredir lider olduğu bir 
segment.

68, a sleek profile and stylish details infuse this trendsetting yacht 
with a fashion-driven spirit. At 20.67m in length (almost 68 feet) 
and with a beam of 5.29m (over 17 feet), Riva 68’ Diable made 
her debut at the Cannes Yachting Festival 2021 and is now set 
like the purest of diamonds in the range of open yachts under 70 
feet, a segment in which the storied Sarnico-based shipyard has 
long been a recognised leader.

Fairline Yachts ve ünlü İtalyan tasarımcı Alberto Mancini arasında 
bir işbirliği olan F// LINE 33, 48 knot hıza ulaşan ve 30+ knot konforlu 
seyir sağlayan nefes kesici tasarımı ve etkileyici performansıyla 
büyük beğeni topladı.

A collaboration between Fairline Yachts and celebrated Italian 
designer, Alberto Mancini, the F// LINE 33 has been highly praised 
for its breath-taking design and impressive performance – 
achieving speeds of 48 knots and comfortable 30+knot cruising.
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Perfection Pro, Perfection isminden daima aldığınız yüksek performansı bir üst seviyeye taşıyor. Perfection Pro, uygulanması kolay 

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

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

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

Mükemmel bir profesyonel sistem oluşturmak için sizlere iki ürün 

daha sunuyoruz: Hızlı kuruyan sonkat astarımız Perfection Pro 

Undercoat ve her tür ahşap yüzeyde kullanılabilen yüksek parlaklığa 

sahip verniğimiz Perfection Pro Varnish. Perfection Pro serisi her 

profesyonel uygulamacı için kapsamlı çözüm seçenekleri sunar. 

Perfection Pro: profesyoneller tarafından 

profesyoneller için geliştirildi.
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Güçlü ve Göz Alıcı: 
Pershing 140 

Powerful and Eye-catching: 
Pershing 140 

Dentur Yat; Pershing, Mochi Craft, Itama, Apreamare gibi 
dünyaca ünlü yat markalarının Türkiye temsilciliğini yapıyor. 
Yachtlife&Travel ekibi olarak, Dentur Yat Genel Müdürü 

Fuad Akömer ile hem Dentur’u konuştuk hem de Pershing 140’ta 
dolaşma şansı yakaladık.

Birçok Markayı Temsil Ediyoruz

“Biz Dentur Turizm olarak 1988 yılında kurulmuş bir şirketiz. 
Ferretti’nin distribütörlüğünü ise 1996 yılından itibaren aldık ve 
temsil ediyoruz. Daha sonra Ferretti Group şirket evlilikleri yaptığı 
sürece diğer markalar da bize eklendi; Pershing, Mochi Craft, 
Itama, Apreamare. Biz Feretti’nin temsilcisi olduğumuz için ana 
firma bize verdi. Şu an Monaco Boat Show’dayız ve iki sene 
aradan sonra düzenlenen ilk Monaco Boat Show pandemi 
dolayısıyla. Bu sene Cannes ile başladı, daha sonra Cenova Boat 
Show ve şu anda da Monaco Boat Show’dayız.”

Muazzam Bir Tasarım: Pershing 140

“Burada 35 metre üstü süper yatlar var. 35 metre altı tekneler 
sergilenemiyor, boat showun kuralları gereği. Biz Dentur olarak, 
bu markaların hem servisini hem Türkiye distribütörlüğünü 
yapmaktayız. Ağırlık en çok tercih edilen markamız Ferretti ve 
Pershing. Pershing, tabi süratte rakipsiz.

Şu anda içinde bulunduğumuz Pershing’in 140 modeli ve 
bunun önümüzdeki yıl bir de 170 feet olan modeli çıkacak. 
Bunun yanında Itama, Apramare daha klâsik tekneler. Bunların 
da temsilciliğini sürdürüyoruz. Pershing’in bu 140 feet modeli; 
43 metre boyunda, 8 metre 55 santim eninde. Dört tane 2600 
beygir tanesi olmak üzere ve dört tane MTU motora sahip. Yani; 
toplam yaklaşık 10 bin beygir güçten bahsediyoruz. Bu teknenin 
maksimum sürati 38 deniz mili. Cruise dediğimiz gezi sürati ise 
35 deniz mili. Yakıt tankı ise 30 ton kapasitede, alüminyumdan 
imal edilmiş. İçinde bulunduğumuz tekne iki numaralı gövde. Şu 
an dördüncü gövde hazır, teslim edilmek üzere dört numaralı 
gövde. Her sene bir tane üretiliyor.”       

Dentur Yacht; It is the Turkey representative of world-famous 
yacht brands such as Pershing, Mochi Craft, Itama and 
Apreamare. As the Yachtlife&Travel team, we talked to 

Dentur Yacht General Manager Fuad Akömer about Dentur and 
had the chance to wander around Pershing 140.

We Represent Many Brands

“We, as Dentur Tourism, are a company established in 1988. We 
have been the distributor of Ferretti since 1996 and we represent 
it. Later, as Ferretti Group made mergers, other brands were 
added to us; Pershing, Mochi Craft, Itama, Apreamare. Since we 
are Feretti’s representative, the parent company gave it to us. 
We are at the Monaco Boat Show now and it is the first Monaco 
Boat Show after two years due to the pandemic. It started with 
Cannes this year, then we are at the Genoa Boat Show and now 
at the Monaco Boat Show.”

An Enormous Design: Pershing 140

“There are super yachts over 35 meters here. Boats below 35 
meters cannot be exhibited, as per the rules of the boat show. As 
Dentur, we are both the service and distributor of these brands in 
Turkey. Weight is our most preferred brand Ferretti and Pershing. 
Pershing, of course, is unbeatable in speed.

The 140 model of Pershing, which we are currently in, and a 170-
foot model will be released next year. Besides, Itama, Apramare 
are more classic boats. We continue to represent them. This 
140 feet model from Pershing; It is 43 meters long, 8 meters 55 
centimeters wide. It has four MTU engines, including four 2600 
horsepower. Well; We’re talking about 10 thousand horsepower 
in total. The maximum speed of this boat is 38 knots. The cruise 
speed we call cruise is 35 knots. The fuel tank, on the other hand, 
has a capacity of 30 tons and is made of aluminum. The boat 
we’re in is hull number two. Now hull four is ready, hull number 
four for delivery. One is produced every year.”       
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EUPHORIA II MOTOR YACHT,
 MONACO BOAT SHOW’DA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI
Euphoria II Motor Yacht Shows Off at Monaco Boat Show

Mayra Yachts tarafından suya indirilen, Monaco’da 
yıldız gibi parlayan Euphoria II’ yı inceleyeceğiz. 

50 metrelik mega yat, dış tasarım olarak zarif  bir 
profil sunuyor. Uzun ve ince yapı, tasarımı daha göz 
alıcı kılarken, gri tonlarına eşlik eden kırmızı mobilya 
detayları ahengi artırıyor. Yatın tasarımı dünyaca 
ünlü Yat Tasarımcısı Ken Freivokh’e ait. Freivokh, bu 
zamana kadar kazandığı ödüller ile bir zirveyi temsil 
ediyor. Euphoria II’nin vurucu güzelliğini buradan 
aldığını söyleyebiliriz. 

Euphoria II ’nın iç tasarımına baktığımızda bizi şık 
detaylar karşılıyor. İçeride kullanılan malzemeler 
birinci sınıf ve lüks hissini artırmak amacıyla özenle 
seçilmiş. Yatın her bir mekanında 360 derecelik 
panoramik bir görüntü var. Gün batımı ve deniz 
manzarası için güverteye çıkmanıza gerek yok. 
Televizyon izlerken, akşam kahvenizi yudumlarken 
gökyüzü ve deniz sizi takip ediyor. Bu detay sadece 
kişiye pozitif bir enerji vermiyor, iç mekânlara kattığı 
aydınlık ve doğanın sonsuzluğuna yapılan güzel 
bir vurgu. Gün boyunca taze güneş ışığı, deniz 
kokusuyla beraber devasa pencerelerden giriyor.

Partiler, davetler ve toplantılar gibi keyifli vakitler 
için bolca yaşam alanı sunuluyor. Misafirler arasında 
iletişimi artırmak için yatın tüm mekânlarında 
kanepe ve oturma grupları bulabilirsiniz. Hatta 
kokpitte bile! 

Deniz Üzerinde Bir Sanat

Sanat ve işlevsellik arasında kurulan denge, yatta 
hissedilen unsurlardan biri. Yatın her bir unsuru, 
farklı bir perspektifi ve düşünce stilini yansıtıyor. 

We will examine Euphoria II, which was launched by 
Mayra Yachts and shines like a star in Monaco.

The 50-meter mega yacht offers an elegant profile 
in terms of exterior design. While the long and thin 
structure makes the design more eye-catching, the 
red furniture details accompanying the gray tones 
increase the harmony. The design of the yacht 
belongs to the world famous Yacht Designer Ken 
Freivokh. Freivokh represents a peak with the awards 
it has won so far. We can say that Euphoria II got its 
striking beauty from here.

When we look at the interior design of Euphoria II, 
stylish details welcome us. The materials used inside 
have been carefully selected to enhance the 
feeling of premium and luxury. There is a 360-degree 
panoramic view in every part of the yacht. You don’t 
need to go to the deck for the sunset and sea view. 
The sky and the sea follow you while you watch 
television and sip your evening coffee. This detail not 
only gives a positive energy to the person, but also 
adds a bright and beautiful emphasis to the infinity of 
nature. During the day, fresh sunlight enters through 
the huge windows along with the scent of the sea.

Plenty of living space is offered for pleasant times 
such as parties, invitations and meetings. In order to 
increase communication between guests, you can 
find sofas and sitting groups in all areas of the yacht. 
Even in the cockpit!

An Art on the Sea 

The balance established between art and 
functionality is one of the elements felt on the 

Örneğin; bir mekânda, 
tüm görkemiyle kendini 
fark ettiren tavan 
aydınlatmaları. Standart bir 
aydınlatma anlayışından 
çok uzak çünkü her bir 

dizayn, mekânın kendi ruhunu yansıtıyor.

Yatın enfes özelliklerinden bir tanesi de; geniş 
mekânlar! Standart yatlarda dar alan sorunu, bu 
yat için söz konusu bile değil. Yaşam alanları tıpkı 
birer ev gibi ferah; salon, banyo, mutfak ve güverte. 
Artık dar alanlar, deniz keyfinizin bir gerçeği değil! 

Yatta, güneşin tadını çıkarabileceğiniz bir flybridge 
alanı var. Buradaki şezlonglarda güneşlenebilir 
ya da flybridge jakuzisinde kendinizi köpüklerin 
arasında rahatlamaya bırakabilirsiniz. Güneş 
ve deniz önünüzde uzanırken, tek seçeneğiniz 
flybridge değil!  Denizin tadını çıkarabileceğiniz 
ön güverte ve iki arka güverte bulunuyor. Bu 
güverteler; sabah başlayan kahvaltıların, akşama 
kadar uzamasını sağlayacak kadar sizi, kendisine 
bağlıyor. 

yacht. Each element of the yacht reflects a different 
perspective and way of thinking. E.g; ceiling lighting 
that makes itself noticeable in all its splendor in a 
space. It is far from a standard lighting concept 
because each design reflects the spirit of the space.

One of the exquisite features of the yacht is; large 
spaces! The narrow space problem in standard 
yachts is out of the question for this yacht. Living 
spaces are as spacious as a house; living room, 
bathroom, kitchen and deck. Narrow spaces are no 
longer a fact of your sea pleasure!

The yacht has a flybridge area where you can enjoy 
the sun. You can sunbathe on the sun loungers here 
or relax in the foam at the flybridge jacuzzi. With the 
sun and the sea lying in front of you, flybridge is not 
your only option! There is a front deck and two back 
decks where you can enjoy 
the sea. These decks are; 
It connects you enough to 
make the breakfasts that 
start in the morning extend 
until the evening. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
LAUNCHED DATE : 29.05.2020
THE YACHT NAME : EUPHORIA II
CLASS : RINA CLASS ITALY / RI-91408
FLAG : MALTA FLAG
PORT OF REGISTRY : VALLETTA
NOTATION : C HULL • MACH ‘’YCH’’ UNRESTRICTED
NAVIGATION MCA COMPLIANCE, EFP, DMS,
STAR (Y) COMPLIANCE LY2
BUILDER : MAYRAMARKETING YATÇILIK TURIZM SANAYI
VE TICARET LIMITED STI.
REGISTER : EUPHORIA YACHT LIMITED / C 93134
GROSS TONAGE : 467
NET TONAGE : 140
HULL & S.S. MATERIALS : ST-52 GRADE A STEEL / ALUMIUIM ALLOY
ENGINE POWER : 2386 KW (COMBİNED)/2X1600 BHP @2300
RPM CAT C32
ENGINE WORK HOURS : 146 HOURS. STBD. / 149 HOURS PORT
PROPULSION : MOTOR SHIP
LAND AND SHAFT SURVEY : DONE BY CLASS AT 21.02.2020

GENERATORS : 2x CAT C4.4 DITA 86 ekW@1500rpm – 400VAC
50Hz SERVICE GENERATOR 1x CAT C4.4 DITA 65
kW@1500rpm – 400VAC 50Hz EMERGENCY GENERATOR
EXHAUST SYSTEM : SOUNDOWN
PROPULSION SYSTEM : BT MARINE HOLLAND
LOA : 49,56 M
LBP : 44.98 M
MOULDED BREADTH : 8.45 M
MOULDED DEPTH : 4.53 M
DRAFT : 2.70 M
CALL SIGN : 9HA5202
SHIP NAME : EUPHORIA II
HOME PORT : VALLETTA
OFFICIAL NO : 19629 (Provisional Certificate of Malta Registry)
TYPE OF SHIP :LARGE COMMERCIAL YACHT
TOP SPEED :17 KNOTS
RANGE at CRUISING SPEED : 4500 N.miles @ 12 knots
ACCOMODATION : 12 GUESTS +9 CREW
ANCHOR : 360 KG S.STEEL HHP POOL X 2 LOAD TEST 115 KN
CHAIN : YAPAS ZINCIR COMPANY,
DESIGNER: KEN FREIVOKH U.K. (INTERIOR AND EXTERIOR)
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MONACO  BOAT SHOW
Your Exclusive Yacht Glazing Partner

Worldwide Service  & Warranty

BCE GLASS LTD. - Turkey
BCE GLASS B.V.  -  The Netherlands

Scan to download up-to-date project 
references into your mobile phone www.bceglass.com

MONACO’DAN EN 
GÜZEL SÜPER YATLAR
The Most Beautiful Superyachts 
from Monaco

 Steel Sanlorenzo

 Serenity

Tatiana

Azimut

Morgana

Resilience
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HOT LAB’IN 41 METRELİK YATINA 
İLK ADIM

CUSTOM LINE VE VENINI: 
İTALYAN KÜLTÜRÜ VE TASARIMI

Custom Line And Venini: The 
Italian Culture Of Art And Design

First Step The Hot Lab’s 41-Meter 
Yacht

Milano merkezli ödüllü tasarım stüdyosu Hot Lab, kısa süre önce 
FIFTY-FIVE adlı motorlu yatta çarpıcı bir özel projeyi tamamladı. 
41 metrelik yat Türk tersanesi Yıldız Gemi’de inşa edilirken, dış 
tasarım ve deniz mimarisi Ginton Naval Architects ve Liman 
tarafından yapıldı.

Deneyimli tekne sahibinin büyük ailesini konfor ve şıklıkla 
ağırlaması amacıyla bu yeni 41 metrelik yat geliştirildi. Teknenin 
düzeni, oğulları, kızları ve torunları barındıracak şekilde düşünceli 
bir şekilde tasarlandı. FIFTY-FIVE, ana güvertede bir master kabin, 
alt güvertede iki VIP kabin, bir VIP enine kabin ve bir ikiz kabin 
olmak üzere 6 kamarada 12 misafir ağırlayabiliyor. Sahipleri 
bu yatı inşa ederken aileyi düşündüler, bu nedenle çocukların 
ebeveynleri ile aynı odada uyuması için 12 yatak ve 3 Pullman 
yatak var.

The award-winning, Milan-based design studio Hot Lab, recently 
completed a stunning custom project on motor yacht, FIFTY-
FIVE. This 41-meter yacht was built at the Turkish shipyard Yıldız 
Gemi, with exterior design and naval architecture by Ginton 
Naval Architects and Liman.

The experienced owner upgraded to this new 41-meter yacht 
with a goal to host his big family in comfort and style. The layout 
of the boat was thoughtfully designed to accommodate sons, 
daughters, and grandkids. FIFTY-FIVE can host 12 guests in 6 
staterooms, including one Master cabin on the main deck, and 
two VIP cabins, one VIP transversal cabin, and one Twin cabin 
on the lower deck. The owners were thinking of family when 
building this yacht, so there are 12 berths and 3 Pullman beds for 
kids to sleep in the same room as their parents.

Zamana direnmek ve sahiplerinin kişiliğini ve yaşam tarzını 
su üzerinde yansıtmak için ustalıkla tasarlanmış ve inşa 
edilmiş benzersiz yatlar yaratan Ferretti Group markası 
Custom Line ve kreasyonlarının mükemmelliği ile dünya 
çapında tanınan ünlü sanatsal cam şirketi Venini, Monte 
Carlo’daki Ferretti Group Private View’den, Milano 
Mobilya Fuarı’ndaki Fuori Salone’a ve Cannes Yatçılık 
Festivali’nden, Monaco Yacht Show’a kadar Eylül ayında 
düzenlenen uluslararası etkinliklerde başyapıtlarını ve 
yeni ürünlerini sundu.

Custom Line, the Ferretti Group brand that creates 
unique yachts expertly designed and built to stand the 
test of time and to reflect their owners’ personality and 
lifestyle on the water, and Venini, the storied artistic 
glass company known worldwide for the excellence 
of its creations, were present their masterpieces and 
new products at the international events scheduled in 
September, from the Ferretti Group Private View in Monte 
Carlo to the Fuori Salone at the Milan Furniture Fair, and 
from the Cannes Yachting Festival to the Monaco Yacht 
Show.

Aradığınız Her Şey Ocean Marine’de!
Everything you are looking for is in Ocean Marine!

Sea Max 6.20 Tekne
Yenilikçi ve estetik açıdan hoş tasarımıyla Sea Max 620, 
size ferah ve konforlu bir sürat teknesi sunuyor. Duba bot 
tarzında geniş bir iç mekâna sahip olarak tasarlanan bu 
sürat teknesi, rakiplerinden çok daha fazla olan 2,60 m 
ile sınıfının en geniş ve en dengeli teknelerinden biridir. 
Teknenin ön tarafında tasarlanan Deep V, dalgaları 
kolayca keserek yumuşak ve rahat bir sürüş sağlarken, 
daha büyük arka gövde maksimum denge sağlar. Tekne 
üretiminde en kaliteli kompozit malzemeler kullanılıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Uzunluk : 6.20 m
Genişlik : 2.60 m
Draft : 0.25 m
Boş Ağırlık : 950 KG
Motor Aralığı : 115 - 200 HP
Yakıt Tankı : 82 L
Kapasite : 10
İnşa Malzemesi : Kompozit

Sea Max 6.20 Boat
 
With its innovative and aesthetically pleasing design, the Sea 
Max 620 offers you a spacious and comfortable speedboat. 
Designed with a spacious interior in the style of a pontoon 
boat, this speedboat is one of the widest and most stable 
boats in its class with a length of 2.60 m, which is much more 
than its competitors. Designed at the front of the boat, the 
Deep V easily cuts through the waves, providing a smooth 
and comfortable ride, while the larger rear hull provides 
maximum stability. The highest quality composite materials 
are used in the production of boats.
 
TECHNICIAL SPECIFICATIONS
 Length: 6.20 m
Width: 2.60 m
Draft: 0.25 m
Curb Weight: 950 KG
Engine Range: 115 - 200 HP
Fuel Tank: 82 L
Capacity: 10
Construction Material: Composite

Ocean Marine; tekne modelleri, yat malzemeleri ve su sporları kategorisinde birçok markayı ve 
ürünü tek bir çatı altında denizseverlere sunuyor.

Ocean Marine; offers many brands and products under a single roof in the category of boat 
models, yacht equipment and water sports.
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Geberit’ten Yatlara Özel Mapress CuNiFe Sistem Boruları!
Mapress CuNiFe System Pipes for Yachts from Geberit!

1874 yılına dayanan geçmişiyle Geberit, sıhhi tesisat ve 
vitrifiye alanlarında, özellikle merkez Avrupa’daki hemen 
hemen tüm ülkelerde sektör lideri. Firma aynı zamanda yatlar 
için de yenilikçi çözümler getiriyor. Bunlardan biri olan CuNiFe 
Sistem borularını bize Geberit Türkiye Ürün Müdürü Fikret 
Gençgel anlattı.

Deniz Suyuna Dayanıklı  Mapress CuNiFe 
Sistem Boruları

“Keyifli, aynı zamanda da güvenli bir yat yolculuğu için 
geliştirdiğimiz deniz suyuna dayanıklı Mapress CuNiFe Sistem 
Boruları, deniz suyu iletilen hatlarda ve gemi inşaatında 
kendini kanıtlamasıyla dikkat çekiyor. Denizlerdeki zorlu 
şartların üstesinden rahatlıkla gelebilen Mapress CuNiFe, yat 
sahiplerinin beklentisini tam anlamıyla karşılıyor.”

Korozyon ve Tuzlu Su Artık Bir Problem Değil 

“CuNiFe boru ve fittingleri sayesinde korozyon ve tuzlu suyun 
yarattığı olumsuzluklar engelleniyor. Yatlarda bulunan sintine 
hatlarında, sprinkler yangın söndürme sisteminde ve yakıt 
devrelerinde rahatlıkla kullanılabilen Mapress CuNiFe, zorlu 
deniz koşullarında uzun ömürlülüğü, sızdırmaz montajı ve 
kolay bakımıyla öne çıkıyor.

“Preslenen bölgedeki conta Mapress’in en önemli 
özelliklerinden birini oluşturuyor. Normalde kaynak, lehim, 
füzyon kaynağı ve dişli bağlantı gibi montaj tekniklerinde 
ilave malzemeler kullanılıyor. Geberit Mapress presleme 
tekniğinde ise ekstra bir malzemeye gerek duyulmuyor. 
Böylece işçilik hataları önlenebiliyor. Sızdırmazlık garanti altına 
alınırken, montaj işlemleri de hızlı ve kolayca yapılabiliyor. Bu 
sayede yatlar daha hızlı kullanıma hazır hale geliyor.”

With a history dating back to 1874, Geberit is the industry 
leader in the fields of sanitary ware and sanitary ware, 
especially in almost all countries in central Europe. The 
company also brings innovative solutions for yachts. One of 
them, CuNiFe System pipes, Geberit Turkey Product Manager 
Fikret Gençgel explained. 

Seawater Resistant Mapress CuNiFe System 
Pipes
 
“The seawater resistant Mapress CuNiFe System Pipes, which 
we have developed for an enjoyable and at the same time 
safe yacht voyage, stand out with their proving themselves in 
seawater transmission lines and in ship construction. Mapress 
CuNiFe, which can easily overcome the difficult conditions in 
the sea, fully meets the expectations of yacht owners.”
 
Corrosion and Salt Water Are No Longer a 
Problem
 
“Thanks to CuNiFe pipes and fittings, corrosion and negative 
effects of salt water are prevented. Mapress CuNiFe, which 
can be used easily in the bilge lines, sprinkler fire extinguishing 
systems and fuel circuits on yachts, stands out with its 
longevity, leak-proof installation and easy maintenance in 
difficult sea conditions.
 
“The seal in the pressed area is one of the most important 
features of Mapress. Normally, additional materials are used 
in assembly techniques such as welding, brazing, fusion 
welding and threaded connections. No extra material is 
required for the Geberit Mapress pressing technique. Thus, 
workmanship errors can be prevented. While impermeability 
is guaranteed, assembly operations can be done quickly 
and easily. In this way, yachts become ready for use faster.”

12 Kg Ultra Çıpa / 12 Kg Ultra Anchor
Suyla buluştuğu ilk anda hızlı bir şekilde zemine tutunur 
ve saplanır. Sürüklenmez ve zemine zarar vermez. Rüzgâr 
arttıkça zemine daha çok  gömülür, rüzgâr şiddeti artsa bile 
zeminden ayrılmaz.

As soon as it meets the water, it quickly clings to the ground 
and gets stuck. It does not drift and does not damage the 
floor. As the wind increases, it sinks more into the ground, 
and even if the wind intensity increases, it does not leave 
the ground.

Seaflo Portatif Tuvalet 20 Litre / Seaflo 
Portable Toilet 20 Liter
SEAFLO taşınabilir tuvalet olduğu mobil kullanıma yöneliktir.
Kamp, tekne, karavan, kabin , tıp, çocuklar, ev, acil durumlar, 
vb kaliteli yapıya sahiptir ve güçlü ve dayanıklı hale getirir. Hafif 
tasarımı, taşımayı ve her yere yerleştirmeyi kolaylaştırır. Hafif ve 
dayanıklıdır . Kolay saklama ve taşıma için kompakt tasarım . 
Büyük, konforlu koltuk, kullanımı kolay, bakımı kolay . Harici su 
veya güç bağlantısı gerekmez. 20 litre pis su, 15 litre temiz su. En: 
36 santim boy: 40 santim Derinlik: 40 santim

SEAFLO portable toilet is intended for mobile use. Camping, 
boat, caravan, cabin, medicine, kids, home, emergencies, etc. 
It has quality construction and makes 
it strong and durable. Its lightweight 
design makes it easy to carry and 
place anywhere. It is light and durable 
. Compact design for easy storage 
and transport. Big, comfortable seat, 
easy to use, easy to maintain. No 
external water or power connection 
required. 20 liters of dirty water, 15 liters 
of clean water. Width: 36 cm Height: 
40 cm Depth: 40 cm

Spinera SUP 12’0
Boyut: 366x84x15 santim
Sürücü Ağırlığı: 120 kiloya kadar en 
iyi deneyim
Maksimum Taşıma Yükü: 150 kilo 
Hacim: 375 Litre
Üretim: 15cm damla dikiş, DLT / 
çift katman teknolojisi, preslenmiş 
elmas Kesim 
Dâhil: tahta, sırt çantası, 3 parça 
SUP alu / fiberglas performans 
kürek, tasma
Çift Katman Avantajları: Yüzde 
15 daha fazla sertlik, daha az su 
sürtünmesi, minimum yüzde 10 daha yüksek kürek hızı, daha iyi 
sıkılık, daha iyi UV kalıcılığı, daha uzun malzeme ömrü. 

Size: 366x84x15 inches
Rider Weight: Best experience up to 120 kilos
Maximum Payload: 150 kilos
Volume: 375 Liters
Production: 15cm drop stitch, DLT / double layer technology, 
pressed diamond Cut
Include: board, backpack, 3 pieces SUP alu / fiberglass 
performance paddle, leash
Double Layer Advantages: 15 percent more stiffness, less water 
friction, minimum 10 percent higher paddle speed, better 
tightness, better UV permanence, longer material life.

Spinera SUP 10’6
Boyut. 320x80x15cm
Sürücü Ağırlığı: 95 kg’a kadar en iyi deneyim
 Maksimum Taşıma Yükü: 125 kg 
Hacim: 312 l Üretim: 15cm damla dikiş, dlt / çift kat teknolojisi, preslenmiş elmas Kesim 
Çift Katman Avantajları: % 15 daha fazla sertlik - daha az su sürtünmesi - min. % 10 daha 
yüksek kürek hızı - Daha iyi sıkılık - Daha iyi UV kalıcılığı - Daha uzun malzeme ömrü

Dimension. 320x80x15cm
Driver Weight: Best experience up to 95 kg
Maximum Payload: 125 kg
Volume: 312 l Production: 15cm drop stitch, dlt / double layer technology, pressed 
diamond Cut
Double Layer Advantages: 15% more hardness - less water friction - min. 10% higher 
paddle speed - Better tightness - Better UV permanence - Longer material life
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Helly Hansen’ın Marine Klâsiği
Bu çok amaçlı deniz ceketi, çok yönlülüğü nedeniyle 
denizcilerin favorisi olduğunu kanıtladı. Malzeme, 
takım logoları için nakışı kolaylaştırıyor. Ceket, koşullar 
değiştiğinde ara katman görevi görüyor ve muflon 
astarı ihtiyacınız olan sıcaklığı veriyor.

Helly Hansen’s Marine Classic
ll-purpose marine jacket has proved to be a 
favorite among sailors due to its versatility. The 
material makes embroidery easy for team logos. 
The jacket functions well as a midlayer when the 
conditions turn and its fleece-lining gives you the 
warmth you need.

VIDEOWORKS, YENİ POP-UP HOPARLÖRÜNÜ TANITTI
20 yılı aşkın faaliyette geliştirdiği 700’den fazla projeyle 
Videoworks, son Monaco Yach Show 2021’de de, Yatçılık 
dünyasında Ses / Görüntü, Domotik, Eğlence, BT ve 
Aydınlatma ve Konfor sektörlerinde lider rolünü doğruladı.
 
 Videoworks, harici alanlarda ses açısından bir yenilik olan 
“Pop Up Speaker”ın özel bir önizlemesini sundu. Bu tamamen 
geri çekilebilir hoparlör, büyük salonlar veya dış güverteler gibi 
görsel engellerin olmasını istemediğiniz tüm alanlar için ideal 
çözümdür. Hem malzeme hem de renklerde özelleştirilebilen 
Pop-Up Hoparlör, sınırlı kaybolma derinliği (sadece 75 
santimetre) sayesinde herhangi bir iç tasarım çözümüyle 
bütünleşerek, bir ortamın görünümünü ve dekorunu bozan 
açıkta, sabit hoparlörler veya kablolara olan ihtiyacı ortadan 
kaldırır. 

VIDEOWORKS UNVEILED THE NEW POP-UP SPEAKER
Videoworks, with over 700 projects developed in over 20 
years of activity, confirmed, also during the recent Monaco 
Yach Show 2021, its role as leader in the Audio / Visual, 
Domotics, Entertainment, IT and Lighting & Comfort sectors 
in the yachting world.
 
 Videoworks presented an exclusive preview of its “Pop Up 
Speaker”, an innovation in terms of audio in external areas. 
This totally retractable speaker is the ideal solution for all 
those spaces, such as large salons or external decks, where 
you don’t want to have visual impediments. Customizable 
in both materials and colors, the Pop-Up Speaker integrates 
with any interior design solution thanks to its limited depth 
of disappearance (only 75 centimeters), eliminating the 
need for exposed, fixed speakers or cables that spoil the 
appearance and decor of an environment.

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

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

www.hemymarin.com
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Daniamant, Bu Yılki METSTRADE’de 
Etkileyici Yeni Serisinin 
Lansmanlarını Duyurdu

PANERAI VE BRABUS’TAN 
DENİZCİ SAATİ

Raymarine ve Emerson’dan 
DockSense Kontrol Paneli  

Sailor’s Watch From Panerai And 
Brabus

Raymarine and Emerson Partner 
to Deliver DockSense Control 

Shakespeare Marine 
Endüstride İlk Anten 

Montajını Sunuyor

Shakespeare Marine 
Presents Industry-First 

Antenna mount

Daniamant, Announced its Impressive 
Line-up Of New Launches at This Year’s 
METSTRADE

NAS24

Yeni denizcilik alarm sistemi (NAS24), 
benzersiz denizcilik uygulamaları için özel 
olarak tasarlanmış 7 inçlik bir ekranda ikili 
alarmlar ve uygulamalar sunuyor. NAS24 
iki birimden oluşuyor: işletim paneli ve 
kontrol ünitesi.

The new Nautical Alarm System (NAS24) 
presents binary alarms and status on a 7” 
screen, specifically designed for unqiue 
marine applications. The NAS24 consists 
of two units: the Operating Panel and a 
Control Unit.

RL7

RL7, performansı artırmak ve dünya 
çapında lojistik ve nakliye maliyetlerini 
azaltmak için en son LED teknolojisiyle 
donatıldı. RL7; dış ışık/ dahili ışık ve pil 
olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Daniamant’s first alkaline solution for life 
rafts, the RL7, features the very latest LED 
technology to enhance performance 
and reduces logistics and transportation 
costs worldwide. The RL7 comprises of 
two sections, The External Light and 
Lead and The Internal Light and Battery.

SL-450

SL-450, gemilerde alan kısıtlamalarının 
geçerli olduğu yerlerde kullanılmak 
üzere tasarlanmış yüksek kaliteli bir harici 
cankurtaran feneri.

450 is a high quality external Lifeboat 
Light designed to be used where space 
restrictions apply on vessels. 

NAS24

RL7

SL450

Piyasadaki rakiplerle aynı ayak izine sahip olan 
tekneciler, mevcut teknelerdeki bu yeni teklifle 
mevcut montajlarını kolayca değiştirebilir ve 
güçlendirebilir. Ayrıca yeni teknelerin tasarım 
aşamalarına dâhil edebilir. Uzman tasarım 
yetenekleri sayesinde, montaj aparatının tek 
bir cırcır kolu vardır, bu da kullanıcıların montajı 
basit bir manevrada indirip döndürmesine, 
anteni tam bir yarım küre boyunca gerekli yere 
hareket ettirmesine ve hatta anteni tamamen 
kaldırmasına olanak tanıyor..

With the same footprint as competitor 
mounts on the market, boaters can easily 
replace and retrofit their current mount with 
this new offering on existing boats, as well as 
incorporating it in the design stages of new 
boats. Thanks to its expert design capabilities, 
the mount has one single rachet handle, 
which allows users to lower and twist the 
mount in one simple manoeuvre, moving the 
antenna through a full hemisphere of points 
to its required location, or even completely 
removing the antenna.

Panerai ve BRABUS, hem denizcilik dünyasıyla bağlantılı hem de 
denizciliğe tutkuyla bağlı iki yenilikçi şirket. Panerai’nin kökeninde 
ve geçmişinde vazgeçilmez bir yer tutan dalgıç saatleri karakterleri 
ve tasarımlarıyla BRABUS “Black Ops” lüks günlük tekne serisiyle 
mükemmel uyumlu.

Panerai CEO’su Jean-Marc Pontroué ““Panerai Submersible 
S BRABUS Black Ops Edition (PAM01240)” modeli Panerai ve 
BRABUS arasındaki bu denizcilik temalı, kreatif iş birliğinin ilk ürünü. 
Panerai’nin sınırlı sayıda üreteceği dalgıç modeli – markanın 
teknoloji ve zanaatı bütünleştiren köklerini de yansıtıyor – aynı 
zamanda iskeletleştirilmiş otomatik kalibreyle donatılan gelmiş 
geçmiş ilk Panerai saati” dedi. 

Panerai and BRABUS are two innovative companies that are both 
connected to the maritime world and passionate about shipping. 
Diver watches, which have an indispensable place in the origin 
and history of Panerai, are perfectly compatible with the BRABUS 
“Black Ops” luxury daily boat series with their characters and 
designs.

Panerai CEO Jean-Marc Pontroué “The “Panerai Submersible S 
BRABUS Black Ops Edition (PAM01240)” is the first product of this 
nautical-themed, creative collaboration between Panerai and 
BRABUS. “The limited edition diver model Panerai will produce 
– reflecting the brand’s roots in integrating technology and 
craft – is also the first Panerai watch ever to be equipped with a 
skeletonized automatic caliber.” 

Rekreasyonel denizcilik sektörünün ilk akıllı nesne tanıma 
ve hareket algılama destekli yanaşma çözümü artık tekne 
yapımcıları ve teknik montajcılar için mevcut. Bir tekneyi 
yanaştırmak – özellikle rüzgârda ve akıntıda – en deneyimli 
kaptanlar için bile stresli bir deneyim olabilir.

Raymarine, tekne gezintisinin rahatlatıcı ve eğlenceli 
olması gerektiğini biliyor. Bu nedenle mühendisleri, yaklaşık 
dört yıl önce, bir tekneye yanaşmanın stresini ortadan 
kaldırmaya yardımcı olabilecek teknolojileri geliştirmek ve 
birleştirmek için çalışmaya başlamıştı.

The recreational marine industry’s first intelligent object-
recognition and motion-sensing assisted-docking solution 
is now available to boat builders and technical installers 
Docking a boat – especially in wind and current – can 
be a stressful experience for even the most experienced 
captains.

Raymarine understands that boating should be relaxing 
and fun. That’s why its engineers went to work nearly four 
years ago, developing and combining the technologies 
that could help remove the stresses of docking a boat. 



HABER / NEWS

84

GF SILENTA EXTREME: SESSİZ KORUYUCUNUZ
GF Silenta Extreme: Your Silent Protector

Yenilikçi yapısı ile plastik boru sektörünün öncü markası 
GF Hakan Plastik’in halojen içermeyen ve yanmaya karşı 
dayanıklı atık su sistemi GF Silenta Extreme, Çevresel Ürün 
Beyanı ile içerik ve verimliliğini de belgelendirdi.

Hem Sessiz, Hem Koruyucu

Yapılarda, çevreye olumsuz etkilerin azaltılması yönünden 
gelişen sürdürülebilir tasarım kriterleri, hem ekolojik 
dengeyi koruyan hem de insan yaşamı için gerekli olan 
sağlık ve konfor koşullarını hedefliyor. GF Hakan Plastik’in 
Silenta Ürün Grubu’nun en yeni üyesi olan GF Silenta 
Extreme de bu koşullara yanıt vermek amacıyla geliştirildi. 

Bir yangın esnasında, insan sağlığını en çok tehdit eden 
unsurlardan biri zehirli gaz salınımıdır. GF Silenta Extreme, 
yangın regülasyonlarına tümüyle uygun, polipropilen bazlı 
ve halojen grubu elementleri içermeyen formülasyonu 
ile Türkiye’de sektöründe tek olma özelliğine de 
sahip bulunuyor. Yanmaya karşı oldukça dayanıklı bir 
performans sergilemesine (EN 13501’e göre B-s1; d0) 
ek olarak, hem üretiminde hem de yanma esnasında, 
doğaya en çok zarar veren sera gazlarından olan 
kloroflorokarbon (CFC) gazları açığa çıkartılmasının da 
önüne geçiyor.

Halogen-free and fire-resistant waste water system of 
GF Hakan Plastik, the leading brand of the plastic pipe 
industry with its innovative structure, has GF Silenta 
Extreme, the also documented its content and efficiency 
with its Environmental Product Declaration.

Quiet and Protective

Developed in terms of reducing the negative effects 
on the environment in buildings, Sustainable design 
criteria,aim at the health and comfort conditions that are 
necessary for human life while protecting the ecological 
balance. GF Silenta Extreme, the newest member of GF 
Hakan Plastik’s Silenta Product Group, was developed to 
respond to these conditions.

During a fire, one of the most threatening factors to 
human health is the release of toxic gases. GF Silenta 
Extreme also has the feature of being the only one in its 
sector in Turkey with its polypropylene-based formulation 
that does not contain halogen group elements, fully 
complying with fire regulations. In addition to exhibiting 
a highly resistant performance against combustion (B-s1; 
d0) according to EN 13501, it also prevents the release 
of chlorofluorocarbon (CFC), one of the most damaging 
greenhouse gases to nature, both in production and 
during combustion.

www.oceanmarine.com.tr
Cihadiye Mah. 23081 Sk. No: 7A Aksu/ANTALYA

+90 541 646 08 55 oceanmarine.com.tr
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Denison Yachting, Monaco Yacht Show 2021’de bazı 
charter trend içgörüleri, yeni markalar ve imalatçı 
güncellemeleri paylaştı.
 
BoatPro’ya (Boat International) göre, 2021 dünya 
çapında süper yat satışları için rekor bir yıl olduğunu zaten 
kanıtladı - bugüne kadar 461 aracılık işlemi yapıldı. Bu, 
Avrupa’da henüz yeni başlayan yoğun Fall Boat Show 
Sezonu ile 2020’deki toplam işlem sayısındayüzde 12’lik 
bir artış demek. 

Denison, şirketin satışlarında 2019 toplamına göre %35’lik 
bir artış gördüğü 2020’nin başarısını geliştirmeye devam 
etti. Denison Yatçılık bugün itibariyle 75 SY işlemini 
tamamlayarak 2020 toplam adedine göre yüzde 15 artış 
kaydederken, süper yat işlemlerinde Denison’ın 2019’un 
rapor edilen rakamlarına göre %56 artış kaydetti. 

EKSFİN “YEŞİLİ” DESTEKLİYOR Denison Yatçılık Büyüme 
Kaydetti

Gulf Craft, “Süper Yatların 
Geleceği” Konulu Sohbete 

Öncülük Etti

TANK ve Oceanco’dan Ortak 
Dizayn Eksfin Supports “Green”

Denison Yachting Grows

Gulf Craft was lead the 
conversation on “The Future of 

Superyachts”

Comment Design with TANK and 
OceancoNorveç İhracat Kre-

di kuruluşu Eksfin (eski 
adıyla Export Credit 
Norway ve GIEK), son 
dört yılda 35 çevre dos-
tu geminin inşası için 1 
milyar Euro’ya yakla-
şan kredi anlaşmalarıy-
la, denizdeki ‘yeşil de-
ğişimi’ hızlandırmada 
önemli bir rol oynuyor . 

Norveçli gemi yapımcısı VARD tarafından Fransız kruvazi-
yer hattı PONANT’a yakın zamanda teslim edilen dünya-
nın en seçkin kutup keşif gemisi ‘Le Commandant Char-
cot’  da buna dâhil.

Kilometre Taşı Rolünde

Eksfin CEO’su Tone Lunde Bakker: “Şimdi 10 milyar NOK’luk 
dönüm noktası rakamına yaklaştık ve daha sürdürülebilir 
operasyonlara yönelik endüstri trendini yansıtan güçlü bir 
çevresel profile sahip projeleri sürdürmeye devam ede-
ceğiz” dedi.

Norwegian export credit agency Eksfin (formerly 
Export Credit Norway and GIEK) is playing a major 
role in accelerating the ‘green shift’ at sea, providing 
loan guarantees approaching 1 billion Euro for the 
construction of 35 eco-friendly vessels over the last four 
years – including ‘Le Commandant Charcot’, the world’s 
most exclusive polar exploration cruise ship recently 
delivered to French cruise line PONANT by Norwegian 
shipbuilder VARD.

Milestone Figure

“We are now close to the milestone figure of NOK 
10bn and will continue to pursue projects with a strong 
environmental profile reflecting the industry trend 
towards more sustainable operations,” said Eksfin CEO 
Ms. Tone Lunde Bakker.

TANK,  Oceanco yatların yaşam alanlarını zenginleştirmek 
için doğadan veya biyofilik tasarımdan ilham alarak dizayn 
otansiyelini araştırıyor. Dokular, renkler, formlar ve şekiller, 
okyanusta bulunanları yansıtıyor; doğa, aydınlatma, 
malzemeler ve organik olarak bilgilendirilmiş mobilyalarla 
zarif bir şekilde yorumlanıyor. Sonuç; doğal dünyada 
yaratıcılığı, pozitifliği ve merak duygusunu harekete 
geçiyor.
 
TANK, bir yatın fiziksel niteliklerine yönelik bu çağdaş 
yaklaşımın yanı sıra, mekânlarını nasıl dengeli bir şekilde 
kullanmak isteyeceğimizi de göz önünde bulunduruyor. 
Tasarımcılar, bir yatı güverte seviyelerinde farklı enerji ruh 
hallerine bölüyor: biri geri çekilme ve kişisel bakım için, biri 
sevdiklerinizle buluşmak, çalışmak ve egzersiz yapmak gibi 
günlük işler için ve bir tanesi sosyal etkileşimler ve partilerden 
su kenarında birlikte vakit geçirmek için. Sonuç olarak, yat 
tasarımında daha önce hiç görülmemiş, bugün hayatımızı 
nasıl yaşadığımıza dair sezgisel bir bakış ortaya çıkıyor.

TANK, Oceanco is exploring the potential for nature-
inspired – or biophilic – design to enrich the living spaces 
of yachts. Textures, colors, forms and shapes reflect those 
found in the ocean, with nature elegantly interpreted 
through lighting, materials and organically informed 
furnishings. The result stimulates creativity, positivity and a 
sense of wonder at the natural world.
 
 Alongside this contemporary approach to the physical 
qualities of a yacht, TANK considers how we will want to 
use its spaces in a balanced way. The designers divide 
a yacht into distinct energy moods across deck levels: 
one for retreating and self-care; one for daily tasks like 
meeting loved ones, working and exercising; and one 
for connection, from social interactions and partying 
to enjoying time together by the water. The result is an 
intuitive take on how we live our lives today that has never 
been seen before in yacht design.

Gulf Craft, Monaco Yacht Club’da ‘Süper Yatların 
Geleceği’ konulu bir panel tartışmasına ev sahipliği yaptı. 
Gulf Craft, Monaco Yacht Show’un 2021 baskısı sırasında 
kompozit süper yatların lider üreticisi olarak konumunu 
sağlamlaştırdı. 

Tamamen BAE tersanesinde üretilen dünyanın en büyük 
kompozit üretim amiral gemisi olan süper yat Majesty 
175 dikkat çekti.  Gulf Craft, Monaco Yat Kulübü’nde 
Gulf Craft Başkanı Mohammed Hussein Alshaali’nin 
kompozitin faydalarını vurguladığı, bakım kolaylığı ve sığ 
sularda gezinme yeteneği de dâhil olmak üzere yatlar 
hakkında özel bir panel tartışmasına ev sahipliği yaptı.

Gulf Craft hosted a panel discussion on ‘The Future of 
Superyachts’ at Monaco Yacht Club. Gulf Craft has 
solidified its position as the leading manufacturer of 
composite superyachts during the 2021 edition of the 
Monaco Yacht Show. 

Putting the spotlight on its flagship superyacht, the 
Majesty 175 - the world’s largest composite production 
superyacht fully manufactured at its UAE shipyard – Gulf 
Craft hosted a special panel discussion at the Monaco 
Yacht Club where Gulf Craft Chairman, Mohammed 
Hussein Alshaali highlighted the benefits of composite 
yachts, including ease of maintenance and ability to 
navigate shallow waters.

Denison Yachting shared some charter trends insights 
and new brands and builders update at the Monaco 
Yacht Show 2021.
 
2021 has already proven to be a record year for 
SuperYacht sales globally - According to BoatPro (Boat 
International) - there have already been 461 Brokerage 
transactions year to date. That’s 12% up on the total 
number of transactions in 2020 with the busy Fall Boat 
Show Season only just kicking off in Europe. 
 
Denison have continued to build on the success of 2020, 
where the company saw a 35% increase in sales over 2019 
total. As of today, Denison Yachting have completed 75 
SY transactions, which is 15% up on 2020 total number 
and a 56% increase in SuperYacht transactions for 
Denison over 2019’s reported figures.
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Türkiye Yelken Federasyonu’nun Faaliyet programında yer alan 
ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından Milta Bodrum 
Marina işbirliği ile düzenlenen  Dragon Sonbahar Serisi 1.Ayak 
Yarışları 18-19 Eylül  2021 tarihlerinde Bodrum da gerçekleşti. 
Serinin ilk günü olan 18 Eylül Cumartesiyi katılımcı olan 5 tekne 
3 yarış ile kapadılar. Serinin 2. Ayak yarışları 30-31 Ekim 2021 
tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kazananlar/Winners
1.BORGA:  Azat Baykal, Sercan Büyüksöylemez, Emir Işıklıgil
2.FELIC CULPA: Yiğit Taban, Yiğit Eroğlu, Ulaş Akman
3.CHAMPAGNE: Ali Doğaner, Atiler Bağcı, V.Cihan Özsönmez.                      

Dragon Autumn Series 1st Leg Races, which are in the Activity 
program of the Turkish Sailing Federation and organized by 
Bodrum Offshore Sailing Club in cooperation with Milta Bodrum 
Marina, were held in Bodrum on 18-19 September 2021. The first 
day of the series, Saturday, September 18, was closed with 3 
races by 5 boats participating. Series 2. Foot races will be held 
on 30-31 October 2021.

Cox Marine, CXO300 Dizel 
Dıştan Takmalı Motorunu 
Sergiledi

American Hospital The 
Bodrum Cup’ta, Bu Yıl Rota 
Yangın Bölgeleri
American Hospital The Bodrum 
Cup, Route Fire Zones Oyster Yachts,  Fischer 

Panda’yı Seçti 
YANMAR 50.Yılını Kutluyor

Cox Marine Demonstrated The 
CXO300 Diesel Outboard

Oyster Yachts Selects Fischer 
Panda

YANMAR Celebrates 50 Years

İngiliz dizel dıştan takmalı motor yenilikçisi Cox Marine, bu 
yılki Monaco Yacht Show’da iki yatta CXO300 dizel dıştan 
takmalı motorunu sergiledi; bir Axopar 37 ve bir Ribco 
Venom 39. Her ikisi de ikiz konfigürasyona sahip. Yatlar, 
fuarın tender ve su oyuncakları bölümünde yer alıyor 
ve modeller, dizel dıştan takmalı motorların süper yat 
pazarına getirdiği sayısız faydayı gösteriyor. Su üzerinde 
yapılan gösteriler, araç sahipleri ve temsilcilerine ilk kez 
Monaco fuarında yüksek performanslı üretim dıştan 
takmalı motorları deneyimleme fırsatı sundu.

The British diesel outboard innovator, Cox Marine, is 
demonstrated the CXO300 diesel outboard on two 
vessels at this year’s Monaco Yacht Show - an Axopar 
37 and a Ribco Venom 39 – both installed with a twin 
configuration. The vessels are located in the Tenders & 
Water Toys section of the show and were demonstrate the 
numerous benefits that the diesel outboards bring to the 
superyacht market. The on-water demonstrations provide 
an opportunity for owners and their representatives to 
experience the high-performing production outboards 
for the first time at the Monaco show.

İngiliz tekne üreticisi Oyster Yachts, yeni Oyster 495’e 
standart olarak takılması için Fischer Panda UK değişken 
hızlı iSeries jeneratörlerini seçti. 50 metrelik mavi su 
kruvazörü, komple sistem uzmanı için en son onay olup, 
sessiz ve kompakt jeneratörlerin dünyanın önde gelen 
yat üreticileri tarafından desteklenen yüksek standartları 
karşılamak için tercih edilen üniteler olduğunu gösteriyor.

British boatbuilder Oyster Yachts has selected the Fischer 
Panda UK variable speed iSeries generators as standard 
fit onboard the new Oyster 495. The agreement for Fischer 
Panda UK to supply its 8000i genset for Oyster’s benchmark 
50-foot bluewater cruiser is the latest endorsement for 
the complete systems specialist, indicating that the quiet 
and compact generators are the units of choice to meet 
the high standards upheld by the world’s leading yacht 
manufacturers.

YANMAR, 50 yıllık denizcilik çözümlerini kutlamak için eğlence 
amaçlı yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.

50 YANMAR hediye paketinden birini kazanma fırsatı için 
#yanmar50 kullanarak, Instagram’da @yanmarmarine veya 
Facebook’ta @yanmarmarineinternational etiketleyerek 
YANMAR hikayenizi paylaşın.

YANMAR has announced the launch of a new campaign to 
celebrate 50 years of recreational marine solutions.

Share your YANMAR story using #yanmar50, tagging @
yanmarmarine on Instagram or @yanmarmarineinternational on 
Facebook, for an opportunity to receive one of 50 YANMAR gift 
packages.

Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve 
meraklılarını Bodrum’da bir araya getiren uluslararası 
deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup, 
33. yılında yelkenlerini yangın bölgelerinde açacak. 
Akdeniz’in en büyük yelken festivali olan The Bodrum 
Cup, American Hospital isim sponsorluğu ve Bitci ana 
sponsorluğunda 33. yılında da mücadele dolu yarışlar, 
dostlukları pekiştiren konserler ve etkinliklerle 18 – 23 Ekim 
2021 tarihleri arasında yapılacak. Yarışlarda, yarışmacılar 
ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden 
oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek 
yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek 

olacak; yangının söndürülmesinde emeği geçen 
kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak. Açılış ve 
kampana töreni 18 Ekim’de gerçekleşecek, 19 Ekim günü 
başlayacak yarışlar 23 Ekim’de sona erecek.

This year, the international nautical festival, which 
brings sailing athletes and enthusiasts from all over the 
world together in Bodrum, will open its sails in fire zones 
in its 33rd year. The Bodrum Cup, the biggest sailing 
festival of the Mediterranean, will be held between 18 
– 23 October 2021 with competitive races, concerts that 
reinforce friendships and events in its 33rd year under the 
name sponsorship of American Hospital and the main 
sponsorship of Bitci. In the races, competitors and sailing 
enthusiasts will organize various activities on the route 
created from the areas damaged by the fire, and will 
support the businesses that were adversely affected by 
the fires; will show respect to the heroes who contributed 
to extinguishing the fire. The opening and drumming 
ceremony will take place on October 18, and the races, 
which will start on October 19, will end on October 23.

Dragon Sonbahar Serisi 1.Ayak 
Yarışları Bitti
Dragon Autumn Series 1st Leg 
Races Has End
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POPÜLARİTESİ ARTAN BİR SPOR: BUZ DALIŞI 
A Sport Increasing in Popularity: Ice Diving  

Buz dalışı, şu anda size farklı gelmiş olabilir çünkü 
hâlihazırda ülkemizde çok iyi bilinen bir spor değil fakat 
yurt dışında kış sezonu açıldığı andan itibaren çokça 
tercih edilen bir aktivite olduğunu söyleyelim. 

Adından da anlaşıldığı gibi buz dalışı; tamamen ya da 
kısmi olarak buzla kaplanmış fakat görüş açısının net 
olduğu sulara yapılan dalış türü. 

Buz dalışlarının en belirgin özelliği giriş ve çıkış noktalarının 
belli olması yani yazın dalış yaptığınız sular gibi istediğiniz 
yerden giriş-çıkış yapamazsın çünkü devasa ve tehlikeli 
buz kütleleri buna izin vermez. Diğer bir nokta ise; karanlık. 
Derinlere doğru indikçe bastıran karanlık da bu işin neden 
tehlikeli olduğunu anlatıyor aslında.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Buz dalışı, kesinlikle profesyonel bir dalış türü. Sadece 
merak ya da hobi mahiyetinde yaşanamayacak bir 
deneyim. Öncelikle tam bir dalış eğitimi almalı ve dalış 
konusunda tecrübeli olmalısınız. Arkasından gireceğiniz 
suyu tanımalı ve özellikle buzun kalınlığını iyi ölçmelisiniz. 
Suya girmek için buzu kırmanız gerekecek ve bunun için 
de doğru ekipmanlar önemli. Ekipman demişken, eksi 
derecelerde dahi olmak üzere vücudu sıcak tutacak 
termal dalgıç kıyafetler tercih edilmeli.

Dalış sırasında aceleci olmamanız da çok önemli. Bağlı 
olduğunuz grup lideriniz ile iletişimi koparmayın. Kimi 
rotalar oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor bunun için 
de kılavuz halat kullanabilirsiniz. Böylece yönünüzü 
karıştırmadan, geldiğiniz gibi dönebilirsiniz. Son olarak, en 
korkulan durum olan hipodermi gerçeğini de unutmayın. 
Suyun derecesini ve suda kalma sürenizi iyi ayarlamanız, 
hayati bir önem taşıyor.

Ice diving may sound different to you right now because 
it is not a very well-known sport in our country, but let’s 
say that it has been a highly preferred activity since the 
winter season started abroad.

As the name suggests, ice diving; A type of diving in 
waters that are completely or partially covered by ice 
but with clear visibility.

The most distinctive feature of ice dives is that the entry 
and exit points are clear, so you cannot enter and exit 
from anywhere you want, like the waters you dive in in 
the summer, because huge and dangerous ice blocks 
do not allow this. Another point is; dark. The darkness 
that descends as you go deeper explains why this job is 
dangerous.

Points to Note

Ice diving is definitely a professional type of diving. It is 
an experience that cannot be lived just as a curiosity 
or hobby. First of all, you must have a complete diving 
training and be experienced in diving. You should know 
the water you will enter from behind and especially 
measure the thickness of the ice. You will have to break 
the ice to enter the water, and the right equipment is 
important for this. Speaking of equipment, thermal 
diving suits that will keep the body warm, even at minus 
degrees, should be preferred.

It is also very important not to be in a hurry while diving. 
Do not lose contact with your group leader. Some 
routes can be quite confusing, and you can use a guide 
rope for this. Thus, you can return as you came, without 
confusing your direction. Finally, don’t forget the fact 
that hypodermia is the most feared condition. It is vital 
that you adjust the temperature of the water and the 
time you stay in the water well.

İZLEMENİN KEYFİ 
Ç O K  B A Ş K A ! 

D E R G İ  O K U M A K L A  B İ R L İ K T E 

YouTube kanalımıza abone olun,
yat ve marrn sektörüne darr son
gelrşmelerden haberdar olun. 

www.yachtllfetravel.com

lnfo@yachtllfetravel.com

ABONE OL

yachtllfetravel

yachtllfetravel

yachtllfe_travel

company/yachtllfe-travel
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BUZ DALIŞI İÇİN ROTALAR
Routes for Ice Diving

Zara Tödürge Gölü / Lake – Sivas

Listeye bizden bir yerle başlayalım. Şu anda ülkemizde 
buz dalışı pek popüler değil, daha kült biçimde ilerliyor. 
Bu deneyime cevap veren Sivas’ta, şu an için bilinen 
tek nokta. Burada Aralık’ta başlayan sezon, ortalama 
Mart ayına kadar devam ediyor. Çevrede yardım 
alabileceğiniz birçok dalış merkezi ve dalış rehberi 
bulunuyor.

Let’s start the list with our place. Currently, ice diving is 
not very popular in our country, it is progressing in a more 
cult form. Responding to this experience, Sivas is the only 
known point for now. The season, which starts here in 
December, continues until March on average. There are 
many dive centers and dive guides around.

Tobermary – Kanada

Kanada’ya kış çok erken geliyor dolayısıyla bu noktadaki 
göller, Mart gibi donmuş oluyor. Dünya çapında buz 
dalışı için oldukça popüler bir nokta. Fathom National 
Marine Park’ta yer alan Huron Gölü’ne özellikle uğrayın 
çünkü burada 7 metre derinliğinde bulunan 36 metrelik 
Sweepstakes Gulet batığı bulunuyor. 

Winterarrives in Canada very early so the lakes at this 
point are frozen like March. A very popular spot for ice 
diving around the world. Pay special attention to Lake 
Huron located in Fathom National Marine Park because 
there is a 36-meter Sweepstakes Gulet shipwreck 7 meters 
deep.

Antarktika / Antactica

Anemonun ve mercanın dünyası da diyebiliriz, Antarktika 
için. Muhteşem deniz canlılarına şahitli edebileceğiniz, 
sizi büyüleyecek yerlerden bir tanesi. Ocak ve Mart ayları 
arasında sezon açılıyor, aman kaçırmayın!

We can also say the world of anemone and coral, for 
Antarctica. It is one of the places that will fascinate you, 
where you can witness magnificent sea creatures. The 
season opens between January and March, don’t miss it!

Beyaz Deniz / White Sea  – Rusya / Russia

Avrupa kıtasının donan tek denizi olma ünvanını taşıyan 
Beyaz Deniz ayrıca çok renkli deniz çeşitliliğine de ev 
sahipliği yapıyor. Bu dalış sırasında; hardal sarısı kelp 
yatakları, kırmızı, turuncu ve beyaz anemon bahçeleri, 
grimsi kurt balıkları, kırmızı iskelet karidesleri, kaya balıkları 
ve Beluga balinalarını görebilirsiniz. Ocak ayında denizde 
kış dalışları başlıyor, bunu da belirtelim.

The White Sea, which is the only frozen sea of the 
European continent, also hosts a multi-colored marine 
diversity. During this dive; You can spot ocher kelp beds, 
red, orange and white anemone groves, grayish wolffish, 
red skeleton shrimp, rockfish and Beluga whales. Winter 
diving in the sea starts in January, let’s also mention that.

Tasiilaq Fiyordu / Fjord – Grönland / 
Greenland

Kış dalışının en zirve yerlerinden birisi. Bu noktada her 
zaman su üzerinde gördüğünüz buzulları, su altında 
keşfetme şansı yakalıyorsunuz. Çok keyifli olsa da şunu 
da belirtelim; buzullarda sıklıkla kırılma meydana geliyor 
bu yüzden küçük buzulların etrafında kalmanız can 
güvenliğiniz için çok önemli. Aksi takdirde kırılan büyük 
buzullar kötü durumlara yol açabilir.

One of the top spots for winter diving. At this point, you 
get the chance to explore the glaciers you always see 
on the water underwater. Although it is very enjoyable, 
let me also mention that; Glaciers break often, so staying 
around small glaciers is very important for your safety. 
Otherwise, big broken glaciers can lead to bad situations.

Baykal Gölü – Rusya / Lake Baikal – Russia

Yüzlerce farklı deniz canlısına ev sahipliği yapan, dünyanın 
en eski gölü olan Baykal’da sezon Ocak ayından başlıyor. 
Gölün en büyük özelliği; kış vakti bile görüş açısı çok net. İki 
kıta levhası arasında kalan göl, içindeki kocaman yarıklar 
ile 2 bin 300 metre derinliğe kadar keşfetme şansı tanıyor.

The world’s oldest lake, Baikal, which is home to hundreds 
of different sea creatures, starts the season in January. 
The biggest feature of the lake; Visibility is very clear even 
in winter. The lake, which is between two continental 
plates, offers the chance to explore to a depth of 2 
thousand 300 meters with its huge crevices..
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Paijanne Gölü  / Lake – Finlandiya 

Bu göl, diğerlerinden biraz ayrı çünkü burada buz 
tabakasına dalış yapmıyorsunuz aksine, buz tabakası 
gölün üzerini kapladığı için yeni bir perspektif ile dalış 
deneyimi yaşıyorsunuz. 

This lake is a bit different from the others because you are 
not diving into the ice sheet here, on the contrary, you 
are experiencing diving with a new perspective as the 
ice sheet covers the lake.

Sassolo Gölü – İsviçre / Lake Sassolo – 
Switzerland

Burası profesyonel dalgıçların gözde rotalarından bir 
tanesi ama dikkat edelim; profesyonel! Burası sadece bir 
göl değil, içinde buz tünelleri denilen yapılar yer alıyor. 
Bu nokta aynı zamanda doğa fotoğrafçıları için tercih 
ediliyor çünkü tüneller tamamen kendiliğinden oluşan, 
doğanın bir harikası.

This is one of the favorite routes of professional divers, but 
be careful; professional! This is not just a lake, it contains 
structures called ice tunnels. This spot is also preferred by 
nature photographers because the tunnels are a natural 
wonder, which is completely spontaneous.

Lago del Naret – İsviçre / Switzerland

Buz dağlarının arasında dalış yapacağınız harika bir rota 
daha! Burası, buz dağları arasında dalış yapılabilen tek tatlı 
su dalış noktası. Burada önemli bir konuya vurgu yapalım; 
Temmuz’un ilk haftasında sezon açılıyor ve sadece birkaç 
hafta sürüyor çünkü buzullar kısa bir sürede eriyor.

Another great route to dive between the icebergs! This 
is the only freshwater diving spot where diving can be 
done between icebergs. Let’s emphasize an important 
issue here; The season opens in the first week of July and 
lasts only a few weeks because the glaciers are melting 
in a short time.

Kuzey Kutbu  / North Pole – Alaska

Alaska Kenai Yarımadası’nda yer alan Summit Gölü, 
uzunca bir sezon dalış imkânı sunuyor. Göl, bin 200 metre 
yükseklikte ve bunun için bir dalış planı yapmadan evvel 
irtifa dalışı hakkında tecrübeniz olmalı. Eğer bir tecrübeniz 
yoksa da ders almanız, dalışınızı mümkün hale getirecektir.

Located on the Alaska Kenai Peninsula, Summit Lake 
offers a long season of diving. The lake is at an altitude 
of 1,200 meters and you should have experience in 
altitude diving before making a diving plan for it. If you 
don’t have any experience, taking lessons will make your 
diving possible.
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