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Merhaba,

Soğuk bir kış mevsimi yaşıyoruz ama bu tekne ve yat sektörü 
için bir engel değil zira her gün yeni birçok tekne lansmanı 
yapılıyor. Anlaşılan o ki bu yaz, deniz ve okyanuslar bir hayli 
renkli olacak. Detaylar Şubat sayısında. Deniz ve okyanuslar 
demişken… bu sayımızda sürdürülebilir denizcilik dosyamızı bir 
hayli seveceksiniz. Deniz ve okyanusların keyifli tüm yanlarını 
kullanıyoruz ama onları yeteri kadar koruyor muyuz veya 
korumak için neler yapabiliriz? İşinize yarayacak birçok tüyo 
ve güncel gelişmelerle hızlı bir sektör turu sizi bekliyor.

Sevgilerle. 

Hello,

We are experiencing a cold winter season, but this is not an 
obstacle for the boat and yacht industry as many new boat 
launches are made every day. It seems that this summer, 
the seas and oceans will be quite colorful. Details in the 
February issue. Speaking of seas and oceans… you will 
love our sustainable maritime file in this issue. We use all the 
pleasant aspects of the seas and oceans, but do we protect 
them enough or what can we do to protect them? A quick 
industry tour awaits you with many useful tips and current 
developments.

With love. 

   Başak Kanık
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HABER / NEWS

Aileye ait Hollandalı tersane, Balk ailesindeki 224 
yıl sonra sermaye hisselerini Çinli firma Zhongying 
International Holding Group’a devretti. Satın 
alma, Balk Tersanesi tesislerinin genişletilmesi için 
gerekli finansal enjeksiyonu sağlamanın yanı sıra, 
Zhongying International Holding Group’a diğer 
denizcilik işletmeleri için bir Kuzey Avrupa hizmet 
merkezi sunmayı umuyor.

The family-owned Dutch shipyard hands over 
capital shares to Chinese firm Zhongying 
International Holding Group, after 224 years in 
the Balk family. The acquisition hopes to draw 
the necessary financial injection for an expansion 
of the Balk Shipyard facilities, as well as offering  
Zhongying International Holding Group a Northern 
European service centre for its other maritime 
holdings.

Acciaio 130 Satıldı

Balk Tersanesi Çinli 
Firmaya Devredildi

Acciaio 130 Sold

Balk Shipyard Handed Over 
Chinese Firm

Sergio Cutolo/Hydro Tec  tarafından tasarım 
ve deniz mimarisine sahip yarı özel bir seri olan 
Acciaio serisinin üçüncü birimi ve firma Acciaio 
130’un satıldığını duyurdu. 

Düzen, yat sahibinin yat yaşama biçimini 
karşılayacak şekilde tasarlandı: biri  ana güvertenin  
ilerisinde, diğer ise yatın ortasında kalan bir tam 
kiriş süiti olmak üzere iki sahip kamarası var. Alt 
güvertede iki misafir kamarası  bulunuyor. 

Acciaio 130’un yerleşim özellikleri arasında, üst 
güvertede 30 metrekarelik bir spor salonu ve 
güneşlenme güvertesinde bir  skylounge,  içeride 
rahat otururken manzaranın tadını çıkarmak için 
bahsetmeye değer.

It is the third unit of the Acciaio range, a semi-
custom series with design and naval architecture 
by Sergio Cutolo/Hydro Tec and the firm announce 
that Acciaio 130 sold.

The layout has been designed to meet the Owner 
way of living on board: there will be two Owner 
staterooms, one on the Main deck forward and 
a second full beam suite on the Lower deck 
amidship. Two guest cabins will be available on 
the Lower deck.

Among the Acciaio 130’s layout peculiarities worth 
a mention a 30 square metres gym on the Upper 
deck and a Skylounge on the Sun deck to enjoy 
the view while comfortable sitting inside.
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CLX96 Deniz Testini Geçti Videoworks 40 Metrelik 
M/Y Panam’da Yerini AldıCLX96 Passed Sea Test
Videoworks Takes its Place at 
the 40m M/Y Panam

CLX96, hassas ve araç sahibini simüle eden 
ağırlıklarla tam yükte 24 ila 25 knot arasında bir 
azami hıza ulaşabildi. “Kaptanımız, teknenin iyi yol 
aldığını ve dümene çok duyarlı olduğunu bildirdi. 
Başta ve kıçta bulunan iki itici, yanaşma sırasında 
çok daha yüksek düzeyde bir güven sağladı” diyor 
Lo. CLX96 şu anda son montaj için suyun dışında. 
Asya’daki ilk çıkışından önce bu bahar Hong 
Kong’da daha fazla deniz denemesi yapılacak.

CLX96 was able to reach a top speed between 
24 to 25 knots at full load condition with weights 
simulating tender and owner’s gear. “Our captain 
reports that the boat handled well and was 
very responsive to the helm. Two thrusters at the 
bow and stern provided a much higher level of 
confidence when docking” says Lo. CLX96 is 
currently out of the water for final fitting. More sea 
trials will be conducted prior to her Asia debut this 
spring in Hong Kong.

Baglietto M/Y Panam süper yatında, Videoworks 
eğlence, ağ ve telefon sistemlerini tasarladı ve inşa 
etti.Ses sistemi K-Array ile iş birliği içinde oluşturuldu, 
tasarımı geliştirdi ve zarif 40 metrelik teknede benzersiz 
bir deneyim sunuyor.

Canlı DJ’ler ile Parti Modu gibi çeşitli özellikler sunan 
gelişmiş entegre sistemler yat tasarımına kusursuz bir 
şekilde uyum sağlıyor. Tamamen CISCO donanımıyla 
oluşturulmuş ağ, en son teknolojik standartlara göre 
tasarlanarak sistem daha güvenilir ve daha geleceğe 
dönük hale getirildi. 

On the superyacht Baglietto M/Y Panam, Videoworks 
designed and built the entertainment, network and 
telephony systems. The sound system has been created 
in collaboration with K-Array, enhancing the design and 
offering a unique experience on board the elegant 
40-metre yacht

The advanced integrated systems fit seamlessly into 
the yacht’s design, offering a variety of features, such 
as Party Mode with live DJs. The network, built entirely 
with CISCO hardware, has been designed according to 
the latest technological standards, making it even more 
reliable and future-proof.
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Yeni Fairline Bayileri 
Açıklandı

Uluslararası Kahvaltı Toplantısı ve BlueInvest Çalıştayı 
Online Olarak Gerçekleştirilecek

International Breakfast Meeting and BlueInvest Workshop
 to Be Held Online

New Fairline Dealerships 
Announced

İngiliz lüks yat üreticisi Fairline Yachts, Rusya ve 
Montenegro için yeni bayileri olarak Stratos OY 
ve MP Yachts OY’yi duyurdu. Stratos OY ve MP 
Yachts OY halihazırda Fairline’ın Finlandiya ve 
Estonya’daki bayileri. Bu yıl her iki lokasyonda da 
ofislerin açılmasıyla, bayiler sırasıyla Fairline Russia 
ve Fairline Montenegro olarak işlem görecek.

British luxury yacht manufacturer, Fairline Yachts, 
has announced Stratos OY and MP Yachts OY as its 
new dealers for Russia and Montenegro. Stratos OY 
and MP Yachts OY are already Fairline’s dealers in 
Finland and Estonia. With offices launching in both 
locations this year, the dealers will trade as Fairline 
Russia and Fairline Montenegro respectively.

Düsseldorf açılışının iptali, Blue Innovation Dock’un Ocak 2023’e erteleneceği anlamına geliyor, ancak sektörü desteklemek ve 
2022’ye başarılı bir başlangıç sağlamak için Ocak ayının sonunda iki önemli etkinlik daha gerçekleşecek. Uluslararası Kahvaltı 
Toplantısı, teknecilik endüstrisindeki tedarik zinciri zorluklarını ve AB’nin ticarete gelecekteki yaklaşımını tartışacak.

Brussels, January 2022 - The cancellation of boot Düsseldorf means that the Blue Innovation Dock will be postponed until 
January 2023, but two key events will still take place at the end of January to support the industry and ensure a successful start 
to 2022. The International Breakfast Meeting will discuss supply chain challenges in the boating industry and the EU’s future 
approach to trade.
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GALEON 430 SKYDECK E26 Classic

Skydeck modeli, hem flybridge hem de hardtop 
versiyonlarının faydalarını birleştiren ferahlatıcı bir üst 
güverte tasarımı ile yeni nesil Galeon yatlarını işaret 
ediyor. Yatın ayırt edici ve şık görünümünü korurken, 
üstte öne bakan üç koltuk ve iki güneşlenme terası 
bulacaksınız. Dümen istasyonunun üzerinde geniş bir 
tavan açılırken, otomatik, aşağı inen bir merdiven, kokpit 
alanından ödün vermeden tepeye kolay erişim sağlıyor.

The Skydeck model marks the new generation of Galeon 
yachts with a refreshing top deck design that combines 
the benefits of both the flybridge and hardtop versions. 
Find three forward facing seats and two sundecks on 
top all while maintaining a distinguishable and sleek look 
of the yacht. A wide sunroof opens over the helmsman 
station while an automatic, drop down ladder allows 
easy access to the top, without compromising any of 
the cockpit space.

2021 Motorlu Tekne Ödülleri için Spor Teknesi 
kategorisinde kısa listeye giren E26 Classic, benzersiz 
ve sofistike bir tarza sahip; vintage ve çağdaş temel 
arasında mükemmel bir denge kuran 8 metrelik sportif bir 
günlük kruvazör. Bu modelin benzersiz stili, onu daha az 
çok yönlü yapmaz. Aksine, E26 Classic hem mükemmel 
bir günlük kruvazör hem de lüks bir tekne olabilir.

Shortlisted in the Sportsboat category for the 2021 
Motor Boat Awards, the E26 Classic is a sporty 8 metre 
day cruiser, with a unique and sophisticated style: a 
perfect balance between vintage and contemporary 
essentiality. The unique style of this model does not make 
it any less versatile. Contrarily, the E26 Classic can be 
both the perfect day cruiser and luxury tender.

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
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Project UNIQUE 71 Zeelander 5

Project UNIQUE 71 olarak adlandırılan 71 metrelik konsept 
yat, okyanusları hızla gezmek için tasarlandı. Fütürist 
profili ve 13 metrelik beam, keskin, sivri bir yay ve üç 
boyutlu yüzeyler gibi sportif özellikleri kucaklıyor. Yattaki 
diğer dikkat çekici özellikler arasında bir sky lounge 
güneşlenme terası, jakuzi, dokunmatik helikopter pisti ve 
otomatik kapaklı bir dalma havuzu yer alıyor. 

İçerideki cömert alan, dört konforlu kabin, bir VIP süit ve 
bir sahip ana kamarası dâhil olmak üzere 12 kişiye kadar 
tam donanımlı özel süitlere yer veriyor.

The 71-meter concept yacht called, Project UNIQUE 71, is 
intended for cruising oceans in speed. Her futuristic profile 
and a 13-meter beam embrace sporty characteristics, 
such as a sharp, pointed bow and three-dimensional 
surfaces. Other notable features onboard the yacht 
include a sky lounge sundeck, a jacuzzi, a touch-and-go 
helipad, and a plunge pool with an automatic cover.

Inside, generous space leads to fully equipped private 
suites for up to 12 guests, including four comfortable 
cabins, one VIP suite, and one Owner’s master stateroom.

Kullanımı ve bakımı güven verici bir şekilde kolay olan 
Zeelander 5, Zeelander Yachts tarafından bilinçli olarak, 
sahibinin eylemleri göz önünde alınarak yaratıldı. Yatta 
mürettebat gerekli değil.  Kurucu Sietse Koopmans 
“Kontrolü elinize geçirin ve sevdiklerinizle nadir bir 
mahremiyet anının tadını çıkarın” diyor.

Tam gazda çalışan tekne 45 knot’u kolay bir şekilde 
yapıyor ancak duyacağınız tek şey kıç dümeninin sesi 
olacak çünkü demir atarken, jeneratör ve klima sadece 
46dB üretiyor. Kelimenin tam anlamıyla fısıltı kadar sessiz.

Zeelander 5is eeassuringly easy to handle and maintain, 
Zeelander Yachts has consciously created the Zeelander 
5 with owner operators in mind. No crew are necessary. 
“Take the helm and enjoy a rare moment of privacy with 
your loved ones,” said founder Sietse Koopmans. 

Running at full throttle, the boat makes an easy 45 knots, 
but all you will hear is the sound of the wake astern 
because riding at anchor, the generator and aircon 
produce just 46dB. Literally whisper quiet. 
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Horizon E75 LIBECCIO 13.5 CABIN

Horizon E75 motoryat, son derece popüler E73 modelinin 
tasarımında bir evrimi yansıtıyor. Şık bir dış cepheye sahip 
olan E75’in iç mekânı, yatta çok sayıda misafiri ağırlamak 
için artırılmış hacim ve sayısız eğlence alanına sahip.

Yattaki yaratıcı ön güverte oturma alanı, tekne 
güvertesindeki dış bar ve lüks, aileniz ve arkadaşlarınızla 
eğlenmeyi gerçek bir zevk haline geliyor. E75, boyut 
algısına meydan okuyan ve çok daha büyük bir yatın 
konforunu ve alanını nefesinizi kesecek bir profilde sunan 
bir yat.

The Horizon E75 motoryacht is an evolution in design 
of the extremely popular E73 model. With a stylish 
exterior, the E75’s interior features increased volume 
and numerous entertaining areas to accommodate a 
number of guests on board.

Entertaining with family and friends becomes a true 
pleasure with a creative foredeck seating area, exterior 
bar on the boat deck. E75 is a yacht that defies size 
perception and provides the amenities and space of 
a far larger yacht in a profile that will take your breath 
away.

Gozzi Mimì ürün yelpazesini genişletmeye devam 
ediyor; Studio Rivellini ile birlikte markanın en 
büyük teknesinin yeni versiyonunu tasarladı. Yeni 

versiyon, 1975 yılında kurulan markanın ürettiği orijinal 
modellerden Libeccio 13.5’e dayanıyor. Bir çift kişilik 
ve iki ikiz yataklı üç ayrı konforlu kabin, destinasyonlar 
arasında hızlı seyir ile serpiştirilmiş rahatlama anları sunan 
çok günlük yolculuklar için ideal. 

Gozzi Mimì continues to extend its range and, in 
conjunction with Studio Rivellini, has designed 
the new version of the brand’s largest boat. The 

new version is based on the Libeccio 13.5, one of the 
original models produced by the brand established 
in 1975. The three comfortable separate cabins, one 
double and two with twin beds, are ideal for multi-day 
cruises offering moments of relaxation interspersed by 
fast cruising between destinations.
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GÜVENİLİR BİR ÇÖZÜM ORTAĞI 
SİZE GÜÇ VERİR

Tasarımdan seri üretime tüm kompozit ihtiyaçlarınız için 
yanınızdayız!

TEKNE İMALATINDA KALİTE VE ÜST 
DÜZEY PERFORMANS ÇÖZÜMLERİ

ISO kalite belgeli METYX Composites, ISO kalite belgeli METYX Composites, 
üstün mukavemet, hafiflik ve mükemmel 

direnci sağlayan performans odaklı 
kumaşları ve üretim süreçlerinizi 

hızlandırarak rekabet avantajı sağlayan 
çözümleri ile her zaman yanınızda...

VOLANT YAT’TAN FÜTURİSTİK TASARIMLAR
FUTURISTIC DESIGNS FROM VOLANT YACHT 

VOLUSE 45: Denizdeki Yeni Nesil ‘Deniz 
Eviniz’

Güçlü gövde yapısı ve bol ışık alan ferah iç mekânı, geniş 
ön teras alanı, açılabilir ön platformu ve geniş flybridge 
ile Voluse 45, kullanıcılara keyif ve konfor vaat ediyor. 
Dünya genelinde yüzen evlerde kullanılan tüp alt gövde 
yerine kaliteli yaşam tarzını yansıtmak için yat tasarımcısı 
Baran Akalın tarafından tasarlanan Voluse 45; daha fazla 
denge, kolay hareket ve manevra kabiliyeti sağlayan  
gövdesi ile kullanıcılara güven veriyor.

Voluse 45, sınıfındaki yüzen teknelerden daha dengeli ve 
daha denizci. Üç kabini; bir master kabini (banyolu) ve 
iki misafir kabini (banyolu/opsiyonel) bulunuyor. Dıştan 
takma motorlarla çok rahat hareket edebilen Voluse 45, 
istenirse motorsuz da çok amaçlı kullanılabilir. 

VOLCAT 43: Türkiye’nin Yenilikçi Seri Üretim 
Katamaran Motoryatı

Volcat 43, sınıfındaki katamaran motoryatlar arasında 
en işlevsel özelliklere sahip motoryat. Denize bakan arka 
platform oturma grubu, üst köprüden ön platforma iniş 
merdiveni, salondan ön platforma çıkış kapısı, ön iskele 
merdiveni ve tekne garajı gibi fonksiyonel çözümler tek 
gövdede toplanıyor. Hexagon Studio tarafından robotik 
sistemle üretilen seri üretim gövde kalıpları sıfır hata ile 
dünya standartlarında üretildi. Yeni nesil motoru Volvo 
IPS-600 sayesinde diğer teknelere göre %25’e varan 
yakıt tasarrufu sağlayan Volcat 43, %39’a varan daha 
az yakıt emisyonu ve en düşük gürültü/titreşim oranı ile 
çevreci bir yapı gösteriyor. Pervaneleri joystick kontrolü 
ile 360 derece dönebildiği için her yöne dengeli ve kolay 
manevra kabiliyeti sağlıyor.

VOLUSE 45: Your Next Generation ‘Sea 
Home’ on the Sea

With her strong body structure and spacious interiors with 
plenty of light, large front terrace area, openable front 
platform and wide flybridge, Voluse 45, promises users 
pleasure and comfort. Instead of the tube lower body 
used in floating houses around the world; Voluse 45, which 
gives confidence to the users thanks to her catamaran 
hull to provide more balance, easy movement and 
maneuverability, was designed by yacht designer Baran 
Akalın to reflect this high quality lifestyle. 

The Voluse 45 is more stable and more marine than 
the houseboats in her class. She has three cabins, one 
master cabin (with bathroom) and two guest cabins 
(with bathroom/optional). Voluse 45, which can move 
very easily with outboard engines, can also be used for 
multi-purposes without an engine if desired. 

VOLCAT 43: Turkey’s Innovative Mass 
Production Catamaran Motoryacht 

Volcat 43 is the motor yacht with the most functional 
features among the catamaran motor yachts in her 
class. Functional solutions such as the rear platform 
seating group facing the sea, the landing ladder from 
the upper bridge to the front platform, the exit door from 
the saloon to the front platform, the front landing ladder 
and the boat garage are gathered in a single body. 
Mass production body molds produced with the robotic 
system by Hexagon Studio and has been produced by 
world standards with zero mistake. Thanks to her new 
generation engine, the Volvo IPS-600, the Volcat 43 
provides up to 25% fuel savings compared to other boats, 
and shows an environmentally friendly structure with up 
to 39% less fuel emissions and the lowest noise/vibration 
ratio. Her propellers can be rotated 360 degrees with 
joystick control therefore provide balanced and easy 
maneuverability in all directions.
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MY Flying Dagger X-LINE X60

3 MTU motor ve 3 Kamewa su jeti ile garanti edilen 31 knot 
azami hıza sahip bu yat, tamamen alüminyum yapıda 
bir spor ruhunu barındırıyor. Düşük gürültü emisyonları 
açısından da yüksek standartlar sağlanarak yolculuk 
sırasında büyük rahatlık sağlanıyor. İç mekânlarda, geniş 
pencereler ve çatı pencereleri, bol doğal ışık almasına 
ve panoramanın keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

3 MTU motor ve 3 Kamewa su jeti ile garanti edilen 31 knot 
azami hıza sahip bu yat, tamamen alüminyum yapıda 
bir spor ruhunu barındırıyor. Düşük gürültü emisyonları 
açısından da yüksek standartlar sağlanarak yolculuk 
sırasında büyük rahatlık sağlanıyor. İç mekânlarda, geniş 
pencereler ve çatı pencereleri, bol doğal ışık almasına 
ve panoramanın keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

Hacimli yaşam alanları, doğal ışık, yatta kolay hareket 
akışı: Bu temel kavramlar, yeni X60’ın tasarım sürecine 
rehberlik etti.  Pürüzsüz, uyumlu, seyir için tasarlanan 
tasarımı, denizle kusursuz bir bağlantıya sahip. Tamamen 
açık olan “sonsuzluk kokpiti”, okyanusun inanılmaz 
manzarasını ve büyük elektrikli sürgülü cam kapıdan 
salona kolay erişimi sağlıyor.

Voluminous living spaces, natural light, easy flow of 
movement on board:  these core concepts have 
guided the design process for the new X60. Designed 
for smooth, harmonious cruising, her design features a 
seamless connection with the sea. Entirely open, the 
“infinity cockpit” affords an incredible view of the ocean 
and easy access to the salon through a large electric 
sliding glass door.
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R35

SUPERHAWK 55

Geleneksel malzemeler ve işçilik, 8 kişiye kadar rakipsiz 
bir deneyim sunmak için son teknoloji üretim teknikleriyle 
birleşiyor. Açılabilir yan rüzgâr deflektörleri ile birlikte, hava 
akımı kokpitin ve yolcuların baş seviyelerinin üzerinde 
temiz bir şekilde hareket ederek nötr bir “kabarcık” 
oluşturarak ıslanmadan rüzgârdan korunarak sürüş 
yapmanızı sağlar. Kıç aynalığındaki aerodinamik olarak 
ayarlanmış ikiz hava çıkışları, teknenin kıç tarafındaki 
herhangi bir geri püskürmeyi bastırmaya yardımcı olur.

Traditional materials and craftsmanship combine with 
state-of-the-art manufacturing techniques to deliver 
an unrivalled experience for up to 8 people.Together 
with deployable side wind deflectors, the airflow moves 
cleanly above the cockpit and passengers’ head 
levels to create a neutral ‘bubble’ enabling you to 
ride, protected from the wind, without getting wet. The 
aerodynamically tuned twin air outlets on the transom 
help supress any back spray on the stern of the boat.

İkiz Volvo Penta IPS 950 motorları sayesinde 38 knot’a 
kadar maksimum hıza ulaşan Superhawk 55, ikonik bir 
Sunseeker spor kruvazörünü yeniden icat ediyor. Çağdaş 
orantıları, lüks dış mekân sosyal alanları ve cömert iç 
konaklama birimleri ile Superhawk 55, benzersiz bir 
kullanıcı esnekliği sunarak günübirlik gezintiler veya hafta 
sonları için uygun.

VIP kabin; döşemeli yan üniteler ve iskele tarafında bir 
gardıroba sahip. Burada büyük bir yatak bulunuyor ve 
iç mekân, her sahibine kişiselleştirilmiş bir his vermek için 
farklı stil paletleriyle birlikte geliyor. 

Reaching a top speed of up to 38 knots, courtesy of twin 
Volvo Penta IPS 950 engines, the Superhawk 55 reinvents 
an iconic Sunseeker sports cruiser. With contemporary 
proportions, luxuriant outdoor social spaces and 
generous interior accommodation, the Superhawk 55 
is suited for day cruising or weekends away, offering 
unparalleled user flexibility. 

The VIP cabin offers upholstered side units and a 
wardrobe unit to port. There is a large bed and the 
interior comes with different styling palettes throughout 
to give a customised and personal feel to every owner. 
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Bavaria C38

Catalina 315

Bavaria C38, mükemmel seyir özelliklerini, kolay yelkeni 
ve maksimum iç mekân kullanımını bir araya getiriyor. 
Bavaria V; pruva ve kıçtaki çini uygulamaları gibi ayırt 
edici tasarım özellikleriyle güvenli ve hızlı seyir özelliklerini 
ve güverte altında inanılmaz miktarda alanı garanti 
ediyor. Pruvada ev sahibi kamarasındaki çift kişilik yatak, 
1,73 x 2 metre ölçülerinde büyük bir boyuta sahip.  

The Bavaria C38 combines perfect sailing characteristics, 
easy handling and maximum use of the interior space. 
Distinctive design features, such as the BAVARIA V-bow 
and Chines at the stern, guarantee safe and fast sailing 
characteristics and an incredible amount of space 
below deck. In the owner’s cabin in the bow, the double 
bed measures a big 1.73 x 2 metres.

315, daha büyük Catalina 5 Serisi teknelerin tüm stili ve 
inceliği ile küresel pazara açılıyor. 5 Serisi Catalinas’ın 
en iyi unsurlarına 315’te yer verildi. Yatta; dayanıklılığa, 
kurşun omurgalara, şık düşük profilli kabin tasarımına, 
verimlilik için optimize edilmiş, ergonomik olarak doğru 
kokpitlere ve dümenden harika bir görüşe sahip olmaya 
dair cesur bir vurgu bulacaksınız.

Toplam Boy: 9,49 m 31’ - 11”
Tekne Boyu : 9,45 m 31’ - 0”
Su Hattı Boyu: 8,08 m 26’ - 6”

The new 315 continues moving the Catalina brand to 
a higher level of performance, finish and engineering 
achievement. All the best elements of the 5 Series 
Catalinas are replicated in the 315. You’ll find a bold 
emphasis on strength, lead keels, sleek low profile 
cabin design, ergonomically correct cockpits that are 
optimized for efficiency, with great visibility from the 
helm.
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Elan E6 M29

Elan’ın yüksek teknoloji kompozit teknik bilgisi ile 
güçlendirilen ve endüstri lideri uzman Gurit tarafından bir 
sonraki seviyeye taşınan Elan’ın E6, piyasadaki en yüksek 
tüketici seviyesi teknolojisi ile üretildi.  Bu çift dümen ve 
dümen yat, üstün hafiflik ve sertlik için 3D VAIL teknolojisini 
ve T şeklinde omurgaya sahip özel bir gövde kullanıyor.

Powered by Elan’s high-tech composite know-how and 
pushed to the next level by industry-leading specialist 
Gurit, Elan’s E6 is built with the highest consumer-level 
technology on the market. This twin rudder and helm 
yacht utilizes 3D VAIL technology for ultimate lightness 
and stiffness, and a dedicated hull with a T-shape keel.

M29, tek elle yelkencilik için mükemmel bir günlük 
gezi teknesi olabilir veya iki veya üç kişilik bir ekip ile 
yarışlara katılabilirsiniz.  Karbon epoksi yapının, bir karbon 
direğin ve dümen tarafının ağırlık yönetimi öncelikle ele 
alınan konulardan olmuş. Aşağıdaki zarif ama yedek 
konaklama birimleri ve temiz güverte ve işlevsel kokpit 
iyileştirildi. Tüm bunlar, sportif performansı zamansız stille 
birleştiren benzersiz bir tekne yaratmak için bir araya 
geliyor.

The M29 is a perfect daysailer for singlehanded sailing or 
can be raced easily by a crew of two or three. Weight 
management was a top priority addressed by carbon 
epoxy construction, a carbon mast and rudder. The 
elegant yet spare accommodations below and the 
clean deck and functional cockpit have all been refined 
for the work at hand. All this combines to create a unique 
boat that mixes sporty performance with timeless style.
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Humphreys Yacht Design ve Oyster’ın kendi tasarım 
stüdyosu arasındaki en son iş birliği olan yeni Oyster 495, 
temiz gövde hatlarına sahip; en zorlu koşullarda bile 
parmak ucuyla kontrol sağlayan, direksiyonu hafif ve 
kolay. 

Daha geniş beam, satılık diğer herhangi bir 50 feet 
yatta beklenmeyen, güvertelerin üstünde ve altında 
mükemmel dönüşler sunuyor. Bunların başında, inanılmaz 
bir ışık ve ferahlık hissi yaratan, imza niteliğindeki üçlü 
Oyster Seascape pencereleriyle gerçekten etkileyici 
sahip kamarası geliyor. 
The latest collaboration between Humphreys Yacht 

Design and Oyster’s 
own in-house design 
studio, the new Oyster 
495 has clean hull 
lines and carries her 
beam well aft, which 
contributes to form 
stability and sailing performance. 

The wider beam offers excellent returns in space above 
and below decks, unexpected on any other 50 foot 
yacht for sale. Chief amongst these is the truly impressive 
owners’ cabin, with signature triple Oyster Seascape 
windows that create an amazing feeling of light and 
space. 

YELKENLİ / SAIL

Oyster 495

Scuderia 65

Altın sonbahar yeni Scuderia 65 yarışçı-
kruvazörün ilk tam rekabet yılına son 
derece başarı getirdi. Tam karbon yat, yarış 
parkurunda, Adriyatik’ten Ege’ye uzanan 
hat onurları ve podyum finişleriyle adımlarını 
tekrar tekrar gösterdi.

Tasarımcısı Harry Miesbauer’in kaleminden; 
Scuderia 65 her zaman form stabilitesi ve 
şaşırtıcı açık deniz performansı için optimize 
edildi. Kısa elle yelken açması kolayken, 
güçlü bir teçhizat ve kaldırma omurgası 
seçeneği, ona kuvvetli rüzgârlarda heyecan 
verici bir hız kazandırdı.  

A golden autumn has brought a hugely 
successful close to the first full year of 
competition for the new Scuderia 65 
racer-cruiser. On the racecourse, the 
full carbon yacht has repeatedly shown 
her pace, with line honours and podium 
finishes from the Adriatic to the Aegean. 
And she has also won a major design 
gong ashore.

From the pen of wunderkind Harry 
Miesbauer: the Scuderia 65 was always 
optimised for form stability and blistering 
offshore performance. She is simple to 
sail short-handed, while a powerful rig 
and the option of a lifting keel give her 
thrilling pace in strong winds.

GÖCEK BELEDiYE (MUCEV) MARiNA,GÖCEK, 48310 FETHiYE/MUĞLA

2022 MODEL
 YENi TEKNELERiMiZLE 

GÖCEK'TE 
HiZMETiNiZDEYiZ!

DREAMLAND SAILORS - YACHT CHARTER - GÖCEK

2X BALI CATSPACE (2022)
BENETEAU OCEANIS 46.1 (2022)
JEANNEAU SUN ODYSSEY 440 (2022)
BENETEAU OCEANIS 46.1 (2021)
BAVARIA CRUISER 46 (2021)
DUFOUR GRAND LARGE 430 (2021)

+90 543 490 47 38             info@dreamlandsailors.com         dreamlandsailors         www.dreamlandsailors.com
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Denizde Keyifli Bir Gün: Cobra 495
A Pleasant Day at Sea: Cobra 495

0212 728 20 34 - 0542 397 70 70
Deniz Group Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Silivri/İstanbul

Sportif görüntü ve keskin hatların birleşimiyle ortaya 
çıkan Cobra 495, günübirlik geziler veya balık tutmak için 
tasarlandı.

Teknenin ön tarafı çoklu şekilde kullanılabilir; portatif 
masa sayesinde alanı istediğiniz gibi değerlendirebilir, 
burayı bir güneşlenme alanına da çevirebilirsiniz.

Üst tarafta yer alan tente, yazın yakıcı güneşten kendinizi 
korumanızı sağlıyor ama elbette rüzgârlı bir günün tadını 
çıkarmak isterseniz tenteyi katlamanız yeterli.

5 kişinin ağırlanabileceği sportif teknede 30-70 HP motor 
gücü ile 22-43 knot arasında hıza ulaşabilirsiniz. 

Cobra’da farklı renk seçenekleri de var; turkuaz, lacivert, 
bordo, kırmızı, sarı, turuncu, gri şeritli veya tek renk. Sizi 
yansıtan en iyi rengi bulun ve güzel bir günün tadını 
çıkarın!

The Cobra 495, which emerged with the combination of 
a sporty image and sharp lines, was designed for daily 
trips or fishing.

The front of the boat can be used in multiple ways; 
Thanks to the portable table, you can evaluate the area 
as you wish, and you can turn it into a sunbathing area.
The awning at the top allows you to protect yourself from 
the scorching sun in summer, but of course, if you want 
to enjoy a windy day, simply fold the awning.

You can reach a speed between 22-43 knots with 
30-70 HP engine power on the sporty boat that can 
accommodate 5 people.

Cobra also has different color options; turquoise, dark 
blue, burgundy, red, yellow, orange, gray striped or one 
color. Find the best color that reflects you and enjoy a 
nice day!
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D28 CC

VanDutch 32

Dromeas Yachts D28 CC, Motor Boat & Yachting 
Magazine ile 2022 Motorlu Tekne Ödülleri’nde “30ft’ye 
kadar Spor Tekneleri” kategorisinde finalist oldu. 

D28 CC; hayatın karmaşıklığından kurtulmak için yapılabilecek 
ne varsa;balık tutmak, dalış yapmak veya sadece aile ve 
arkadaşlarla eğlenceli bir gün geçirmek için geliştirildi.  Çift 
kademeli derin V performans gövdesi, zorlu koşullarda bile 
rahat bir sürüş sağlıyor.

Dromeas Yachts D28 CC has been shortlisted as a 
finalist in the “Sportsboats up to 30ft” category in the 
Motor Boat Awards 2022 with Motor Boat & Yachting 

Magazine

The D28 CC has been developed with escapism in mind, 
whether its ‘blowing away cobwebs’, fishing, diving or just 
a fun day with family and friends. The twin stepped deep V 
performance hull gives a comfy ride even in rough conditions.

9.81 metre boyuyla VanDutch 32’de standart dışında 
üç farklı motor seçeneği sunuluyor. Bununla beraber 
özelleştirme seçeneği monitör için de geçerli; standart 
12” monitör veya maksimum kontrol için 16” monitörü 
tercih edebilirsiniz.

With a length of 9.81 meters, VanDutch 32 offers three 
different engine options apart from the standard. 
However, the customization option is also available for 
the monitor; You can choose a standard 12” monitor or a 
16” monitor for maximum control. 

LENGTH 32 ft / 9.81 m
BEAM 9.51 ft / 2.90 m

DRAFT 3 ft / 0.91 m
DISPLACEMENT 9,920.8 lbs / 4.5 t

PASSENGERS 8
BERTHS 2

FUEL CAPACITY 100 G / 400 l
FRESH WATER CAPACITY 20 G / 76 l

YAREN POLYESTER & YAT
Evliya Çelebi Mh. Genç Osman Cd. 
Karçiçeği Sk. No:12/B Tuzla – İstanbul
0216 395 30 26 - 0533 310 38 24
www.yarenyat.com 
info@yarenyat.com

Uçsuz bucaksız mavilikler 
üstünde ayrıcalıklı 

bir gezinti için…
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Yunanistan’da İki Marina 
Özelleştiriliyor

GCMarine Fiji’de Marina 
İnşa Edecek

Two Marinas re Being 
Privatized in Greece

GCMarine to Build Marina in 
Fiji

Yunanistan’ın özelleştirme dairesi, Mikonos ve 
Rodos’taki iki marina özelleştirme projesi üzerinde 
ilerliyor. Özelleştirmenin yaz aylarında ilerleyeceği 
öngörülüyor. İmtiyazlar en az 25 yıl, belki de daha 
uzun olacak ve teklif sahiplerinden ticari ve diğer 
geliştirmeler için uygun arazileri olan her iki marina 
için de yatırım planlarını sunmaları istenecek.

Greece’s privatisation agency, is moving forward on 
two more marina privatisation projects in Mykonos 
and Rhodes. It is hoped the privatisation will move 
forward during the summer. The concessions 
will be for at least 25 years, perhaps longer, and 
bidders will be asked to submit investment plans for 
both marinas, which also have land available for 
commercial and other developments.

Gold Coast’ta bulunan GCMarine, hızla gelişen 
turistik Savusavu’nun dışındaki Fiji Nawi Adası için 
eksiksiz bir anahtar teslim marina tasarlamak, 
tedarik etmek ve kurmak için sözleşme imzaladı.

8,9 milyon dolarlık inşaat sözleşmesi kapsamında, 
yat limanı Gold Coast’ta inşa edilecek ve  çok 
milyar dolarlık küresel lüks tekne endüstrisi arasında 
büyük bir çıkış yapması ve önemli bir cazibe merkezi 
olması beklenen Fiji’ye taşınacak.

Based on the Gold Coast, GCMarine has been 
contracted to design, supply and install a full 
turn-key marina for Fiji Nawi Island off the fast-
developing tourist hotspot of Savusavu.

Under the $8.9 million build contract, the marina will 
be constructed on the Gold Coast then transported 
to Fiji where it is expected to be a major attraction 
for the burgeoning array of superyachts that have 
taken to the seas amid a boom in the multi-billion-
dollar global luxury boat industry. Mirya Yatçılık Bil. Ltd Şti. 

Tepe Mah. Kordon Cad. No: 6/4 Marmaris – Türkiye 
+90 252 413 4131   -        +90 532 137 2988 / +90 544 878 4852 

 miryayachting@gmail.com
yachtsngulets.com - miryaguletcharter.com

BLUE 
CRUISE 
HOLIDAYS 
OF A
LIFETIME!
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İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!

www.rancraft.com.tr        rancrafttr        RancraftTR

Mirya Yachting İle Unutulmaz Bir Tatil Deneyimi Yaşayın
Mirya Yachting Thinks Of Everything For You

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne 11615 lisans numarası 
ve Mavi Gök Seyahat Acentesi adıyla üyeyiz.  Mirya 
Yatçılık olarak, yat kiralama ve satış alanlarında hizmet 
veriyoruz.

Marmaris, Akdeniz ve Ege koylarının birleşme noktası 
olmasından dolayı sizlere eşsiz Mavi yolculuk tekneleri ile 
bu güzel koyları keşfetme imkânı sunuyoruz. 

Son dakika veya erken rezervasyon dönemleri içerisinde 
gulet kiralama veya motor yat kiralama için mavi tur 
fırsatlarını hemen yakalayın. İşletmemizde bulunan kiralık 
yatlar ile Ege’nin en güzel koylarında unutulmaz deniz 
tatili fırsatlarını yaşamak sizin elinizde!

İzole koylarda, yakın arkadaşlarınız ve aileniz ile koyların 
sessizliğine ve doğanın büyülü güzelliğine şahit olun.

Şirket direktörümüz Burcu Erdemir, sizlere mavi tatile 
çıkan en güzide tekneleri sunarken her zaman önce 
sizlerin memnuniyetini göz önüne almaktadır. Kendisi 
ve ekibiyle, 365 gün boyunca bu unutulmaz tatili en iyi 
şekilde yaşamanız için yoğun çalışmakta.

Şirketimiz, sadece Marmaris liman hareketli değil aynı 
zamanda Bodrum, Göcek, Fethiye, Göcek ve Yunan 
adalarından da yat kiralama servisleri vermekte.

“Bir Ömür Boyu Mavi Yolculuk Tatilleri!”

We are member of TURSAB – Association of Turkish Travel 
Agencies as to be Mavi Gök Seyahat Acentesi – License 
No: 11615. Mirya Yachting comprises of yacht charter, 
gulet brokerage, yacht management services.

We are: the direct source and services to chartering 
a yacht in Greece, Turkey and deal directly with the 
owners or the boat managers (but mainly the owners). 

The team who can take care of all provisioning, 
necessary airport/hotel transfers for you.
experts in the gulet industry from chartering your boat, 
managing your gulet, or buying one.
a great source of information related to our industry.

We are Mirya Yachting and we are with you from start to 
finish…and perhaps even afterward!

Private yachts for families, couples, corporate and 
events. We combine our private yacht charter resources, 
knowledge, and skills so that our guests can enjoy the 
many treasures. 

Together with you, your guests, and the captains, we put 
together the best possible Turkish coast itineraries.

So sit back, grab a coffee or what suits your fancy, and 
navigate our website, write to us with all your questions, 
perhaps allow us to phone you, and we’ll be sure to work 
with you in planning the most memorable blue cruise 
holiday this side of the Eastern Med or find the right gulet 
investment for your business or pleasure.

“Blue Cruise Holidays of a Lifetime!”
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Tekne İmalatının Dev Tedarikçisi Metyx Composites’ten 
Sektörel Analiz

Industrial Analysis from  Metyx Composites, One of the Largest 
Suppliers in Boat Manufacturing

Tekne üreticileri, teknelerin ağırlıklarını azaltırken, yapının 
darbeye dayanıklılığını artırmak ve mekanik özellikleri 
geliştirmek için bir takım çözümlere ihtiyaç duyarlar. Bu 
nedenle, kompozit malzemeler, marin sektörü için de 
ideal çözümlerdir.

20 YILLIK TECRÜBE…

2003 yılında takviye kumaş üretimi ile kompozit sektörüne 
giriş yapan METYX Composites, şu anda 3 ülkedeki 4 
fabrikası ile global bir kompozit markası oldu. Sektöre 
ilk girdiğinden bu yana, tekne imalatçılarına da ürün 
sağlayan firma, yıllar içerisinde yaptığı yatırımlarla tüm 
talepleri karşılar hale geldi.

GÜVENİLİRLİK ÖNEMLİ… 

Elyaf takviyeli polimerik kompozitlere, çekme, basma, 
eğme, kesme gibi mekanik testler yapılıyor. 

Testlerde güvenilirliğin sağlanması birkaç yol ile mümkün. 
Öncelikle ekipmanın doğru ölçtüğünden emin olunmalı. 
Bunun için, belirli aralıklarla cihazların kalibrasyonu 
yaptırılır ve sık aralıklarla da doğrulaması yapılır. Diğer 
yandan, testi yapacak tecrübe ve yetkinliğe sahip bir 
kadro ile çalışmak da önemli bir parametre. Yıllardır 
bu işin içinde olan METYX, malzemeyi çok iyi tanımanın 
verdiği tüm avantajları kullanabilmekte, gerektiğinde 
hangi testlerin yapılması gerektiği ile ilgili müşterilerini 
yönlendirebilmektedir.  

Boat builders need a number of solutions to reduce the 
weight of the boats, increase the shock resistance of 
the structure and improve the mechanical properties. 
Therefore, composite materials are ideal solutions also 
for the marine industry.

20 YEARS OF EXPERIENCE…

METYX Composites, entered the composite industry with 
the production of reinforcement fabrics in 2003, has now 
become a global composite brand with its 4 factories 
in 3 countries. The company, that has been supplying 
products to boat manufacturers since the beginning, is 
now able to meet all the demands with the investments 
made over the years.

RELIABILITY IS IMPORTANT…

Mechanical tests such as tensile, compression, bending 
and shear are performed on fiber-reinforced polymeric 
composites. 

Ensuring reliability in tests is possible in several ways. 
First of all, make sure that the equipment is measuring 
correctly. For this, devices are calibrated and verified 
at regular and frequent intervals. On the other hand, it 
is an important parameter to work with a staff that has 
the experience and competence to do the test. METYX, 
which has been in this business for years, can use all the 
advantages of knowing the material very well and can 
guide its customers about which tests should be done.

Birmes San.Sitesi. A3 blok N.4
TR-34956 Tuzla / İSTANBUL – TÜRKİYE

TEL:  +90 539 268 50 86
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Merkez Bankası: 
Yunanistan’ın 2022’de 
Pandemi Öncesi Turizm 
Seviyesine Ulaşabilir

Gulf Craft, Önemli 
Deniz Memeli Alanları 

Programını Destekliyor

Central  Bank: Greece Can 
Achieve Pre-pandemic 
Tourism Levels in 2022

Gulf Craft supports to 
Important Marine Mammal 
Areas Programme 

Yunanistan merkez bankası geçtiğimiz günlerde, 
sektörün ürünlerini çeşitlendirmesi ve daha fazla 
yatırım çekmesi koşuluyla ülkenin 2022’de pandemi 
öncesi 2019 turizm seviyelerine ulaşabileceğini 
söyledi.Yunanistan Merkez Bankası (BoG) Para 
Politikası Ara Dönem Raporuna göre, “2021’deki 
turizm sektörü performansı, gelecek yıl için seyahat 
akışları ve ilgili gelirler için olumlu beklentiler 
yaratıyor ve bu dönemde performansın 2019 
seviyeleri civarında olması bekleniyor”.

Greece’s central bank said recently that the 
country can achieve pre-pandemic 2019 tourism 
levels in 2022 provided the sector diversifies its 
product and attracts more investments. According 
to the Bank of Greece (BoG) Interim Report on 
Monetary Policy, “tourism industry performance 
in 2021 creates favorable expectations for travel 
flows and related revenues for the next year, during 
which performance is expected to be around 2019 
levels”.

IMMAs programı, deniz memelileri için en önemli 
yaşam alanlarını belirleyerek ve bunları olumlu 
koruma eylemleri için önceliklendirerek okyanustaki 
yaşam dengesini yeniden sağlamayı amaçlayan 
vakfın onayladığı ilk okyanus koruma projesi. Lider 
bir tekne ve yat üreticisi olan Gulf Craft, Water 
Revolution Foundation’ın Önemli Deniz Memeli 
Alanları (IMMA’lar) programına verdiği destekle 
okyanusu korumaya olan bağlılığının altını çizdi.

The IMMAs programme is the Foundation’s first 
endorsed ocean conservation project that aims to 
restore the balance of life in the ocean by identifying 
the most important habitats for marine mammals 
and prioritising them for positive conservation 
actions. Gulf Craft, a leading boat and yacht 
manufacturer, has underlined its commitment to 
conserving the ocean through its support to the 
Water Revolution Foundation’s Important Marine 
Mammal Areas (IMMAs) programme.

PELİTLİ KÖYÜ ÇİFTLİK GÖLCÜK SK 
TRAFO 4429 PELİTLİ GEBZE/ KOCAELİ
05392123395
HUSEYİN@ZARAMARİN.COM

ÖNE ÇIKAN STİL, KEYİF VEREN PERFORMANS
TEKNEDE HAYATI KOLAYLAŞTIRAN YERLEŞİM, 
VE DAHA FAZLASI... 

ZARA 765 FREE
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Hanse Yachts’ın Üst 
Yönetimi Değişti

İzocam, Sürdürülebilir Bir Dünya Için Yelken Açıyor

Izocam Sails For A Sustainable World

Top Management Change at 
Hanse Yachts

Yeni Operasyon Müdürü açıklandı: Ocak 1 itibariyle 
Stefan Zimmermann yetkileri devraldı.

1968 doğumlu, Ford Automotive’de Fabrika 
Müdürü, Motoren Werke Mannheim, Kinolt SA’da 
COO ve rüzgâr enerjisi grubu Senvion’da CTO 
olarak başarıyla çalıştı. Hevesli yatçı, Ocak 2022’de 
Baş Operasyon Görevlisi görevini üstlendi.

New operations manager comes aboard; Stefan 
Zimmermann to step down on 1 February.

Born in 1968, has worked successfully as plant 
manager at Ford Automotive, COO at Motoren 
Werke Mannheim, Kinolt S.A, and CTO at the 
wind energy group Senvion. The keen yachtsman 
assumed the position of Chief Operations Officer in 
January 2022.

Yalıtımın lider markası İzocam, sürdürülebilirliğe, küresel 
iklim değişikliğine ve iyi yaşam hakkına dikkat çekmek 
amacıyla rotasını denizlere çevirdi. İzocam, kurduğu 
yelken takımı ile sürdürülebilir bir dünya için 2022 
boyunca 30 farklı yarışta yelken açmaya hazırlanıyor.

Izocam, the leading brand of insulation, has 
turned its route to the seas in order to draw 
attention to sustainability, global climate 
change and the right to a good life. Izocam, 
with its sailing team, is preparing to sail in 30 
different races throughout 2022 for a sustainable 
world.
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Dreamland Sailors İle Mavi Yolculuğun En Güzel 
Rotalarını Keşfedin

Discover The Most Beautiful Routes Of The Blue Cruise With 
Dreamland Sailors

Röportaj: Ufuk Sönmez- Savlo Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı
Interview: Ufuk Sönmez- Chairman of the Board of Savlo Yachting

Son Model Yatların Tadını Çıkarın 

“Şu an filomuzda 7 teknemiz bulunuyor. Bunların 3 tanesi 2021 
model, 4 tanesi ise 2022 model yelkenli. Filomuzda 5 adet 
tek gövdeli ve 2 adet çift gövdeli tekne yani katamaran 
bulunuyor.
 
Teknelerimiz:
-2X Bali Catspace (2022) Katamaran: 4 kamara, 4 wc, 8+2 
misafir kapasitesi
-Beneteau Oceanis 46.1 (2022): 5 kamara, 3 wc, 10 misafir 
kapasitesi
-Jeanneau Sun Odyssey 440 (2022): 4 kamara, 2 wc, 8 misafir 
kapasitesi
-Beneteau Oceanis 46.1 (2021): 5 kamara, 3 wc, 10 misafir 
kapasitesi
-Bavaria Cruiser 46 (2021): 4 kamara, 3 wc, 8 misafir kapasitesi
-Dufour Grand Large 430 (2021): 3 kamara, 2 wc, 6 misafir 
kapasitesi”

Unutulmaz Bir Deneyim Yaşatmak Istiyoruz

“Misafirlerimiz kaptanlı veya kaptansız diledikleri rotayı 
kendileri belirlerler. Teknelerimizi misafirlerimize Göcek 
merkezden teslim ediyoruz. 
 
Dreamland Sailors ekibi olarak tüm tecrübemizle sizleri 
yeryüzünün bu sıra dışı köşesinde en iyi şekilde ağırlayıp 
unutamayacağınız bir tatil deneyimi yaşatmak istiyoruz. 
Hayalinizdeki tatili birlikte oluşturuyoruz; kite sörf’ten yogaya, 
dağ bisikletinden yamaç paraşütüne dilediğiniz aktiviteyi 
yelken tatilinizin içine dâhil edecek zengin seçeneklere de 
sahibiz. Ayrıca misafirlerimiz arzu ettiği takdirde kaptan, 
hostes, mürettebat desteği veya yelken eğitimleri organize 
edebiliyoruz.”

Enjoy The Latest Model Yachts
 
“We currently have 7 sailing yachts in our fleet. 3 of them are 
2021 built and 4 of them are 2022 built sailing yachts. 5 yachts 
of our fleet are monohulls and 2 of them are catamarans.
 
Our Yachts: 
-2X Bali Catspace (2022) Catamarans: 4 cabins, 4 wc, 8+2 
guest capacity
-Beneteau Oceanis 46.1 (2022): 5 cabins, 3 wc, 10 guest 
capacity
-Jeanneau Sun Odyssey 440 (2022): 4 cabins, 2 wc, 8 guest 
capacity
-Beneteau Oceanis 46.1 (2021): 5 cabins, 3 wc, 10 guest 
capacity
-Bavaria Cruiser 46 (2021): 4 cabins, 3 wc, 8 guest capacity
-Dufour Grand Large 430 (2021): 3 cabins, 2 wc , 6 guest 
capacity”
 
We Want To Give You An Unforgettable 
Experience
 
“Our guests determine the route they prefer, with or without 
a captain. We deliver our boats to our guests in Göcek 
center.” 
 
 As the Dreamland Sailors team, we’d like to host you in this 
extraordinary corner of the earth with all our experience and 
provide you with an unforgettable holiday experience. We 
can create your dream vacation together; From kite surfing 
to yoga, from mountain biking to paragliding, we have a 
rich selection of activities to include in your sailing holiday. 
In addition, if our guests wish, we can organize captain, 
stewardess, crew support or sailing trainings.”

Adres: Şile Yolu Caddesi, Balçık Mevkii, No.6 Gebze/Kocaeli
Telefon: +90 532 403 17 26  - E-mail: info@nautamarin.com

Nauta 6.80 ile denizin keyfini sürün...



50

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Geberit’ten Yenilikçi Çözüm: 
Mapress CuNiFe Sistem Boruları

Innovative solution from Geberit: Mapress CuNiFe System Pipes

İsviçreli sıhhi tesisat 
devi Geberit, endüstri 
ve gemi inşaatına dair 
özel uygulamalarla 
kullanıcıların ihtiyacını 
karşılıyor. Korozyona 
karşı denizcilik 
sektörünün tercihleri 
arasında bulunan 
Geberit Mapress 
CuNiFe Sistem Boruları, 
bakır-nikel-demir 
alaşımı sayesinde 
kendini özellikle deniz 
suyu ileten hatlarda 
ve gemi inşaatında 
kanıtlıyor. 

(Röportaj: Geberit Türkiye Ürün Müdürü Fikret Gençgel.)

Deniz Suyu İletilen Hatlarda Yüksek Verimlilik

“Mapress CuNiFe, yüksek malzeme kalitesi sayesinde deniz 
suyu iletilen hatlarda ve gemi inşaatında verimli performans 
gösteriyor. Yat sahiplerinin beklentilerini karşılama noktasında 
beklentiyi fazlasıyla karşılayan yeni nesil ürünümüz, 
denizlerdeki zorlu şartların da üstesinden geliyor.” 

Uzun Ömürlü, Sızdırmaz Montaj ve Kolay Bakım

“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. 
Geberit Mapress contası, presleme göstergesine ek güvenlik 
sağlıyor. Özel profilleri sayesinde preslenmemiş bağlantılar 
basınç testi sırasında sızdırır. Bu tespit özelliği sayesinde işletim 
sırasında gelecekte oluşacak hasarları Mapress CuNiFe ile 
önlemiş oluyoruz.”

Presleme Tekniğiyle Düşük Seviye İşçilik 
Hatası

“Yüksek mekanik dayanım, ürünümüze geniş bir uygulama 
çeşitliliği sağlıyor. Son derece pürüzsüz yüzeyi daha fazla 
sistem güvenliği ve uzun süreli sızdırmazlık için şarttır. 
Mapress’in en önemli özelliklerinden biri ise preslenen 
bölgedeki conta. Normalde kaynak, lehim, füzyon kaynağı 
ve dişli bağlantı gibi montaj tekniklerinde ilave malzemeler 
kullanılıyor. Geberit Mapress presleme tekniğinde ise bunlara 
gerek duyulmadan işlemi gerçekleştiriyoruz.”

Swiss sanitary leader Geberit meets the needs of users’ with 
special applications for industry and shipbuilding.which 
is among the choices of the maritime industry against 
corrosion, Geberit Mapress CuNiFe System Pipes prove 
itself especially in sea water transmission lines and in ship 
construction thanks to its copper-nickel-iron alloy. (Interview: 
Geberit Turkey Product Manager Fikret Gençgel.)

High Efficiency in Sea Water Lines

“Mapress CuNiFe shows efficient performance in sea water 
lines and in shipbuilding thanks to its high material quality. Our 
new generation product, which exceeds the expectations 
of yacht owners in terms of meeting the expectations, also 
overcomes the difficult conditions at sea.”

Long-Lasting, Leak-Proof Assembly and Easy 
Maintenance

“Mapress CuNiFe, which can be easily used in bilge lines, 
sprinkler fire extinguishing systems and fuel circuits on yachts, 
stands out with its longevity, leak-proof assembly and easy 
maintenance in harsh sea conditions. The Geberit Mapress 
seal provides additional security to the pressing indicator. 
Thanks to their special profile, unpressed connections leak 
during the pressure test. Thanks to this detection feature, 
we prevent future damage during operation with Mapress 
CuNiFe.”

Low Level Of Workmanship Defect With 
Pressing Technique

“High mechanical strength gives our product a wide variety 
of applications. Its extremely smooth surface is essential 
for greater system safety and long-term sealing. One of 
the most important features of Mapress is the seal ring  in 
the pressed area. 
Normally, additional 
materials are 
used in assembly 
techniques such as 
welding, brazing, 
fusion welding 
and threaded 
connections. In the 
Geberit Mapress 
pressing technique, 
we perform the 
process without the 
need for them.”

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

 +90 543 691 49 96
www.netaasher.com.tr
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KONFOR VE LUKS 
BIR ARADA

NAOS  800
www.piemarine.com

sales@piemarine.com
0 (544) 128 33 34

@pie_marine
@piemarine  

PieMarine’nin Kusursuz ve Yenilikçi Tasarımı; 
NAOS 800 İle Katamaran Pazarına Yön Veriyor

PieMarine sets the new trend of the seas with the NAOS 800

Röportaj: PieMarine Kurucu Ortağı Dr. Aytaç Durmaz
Interview: PieMarine Co-Founder Dr. Aytaç Durmaz

Son Teknoloji ve Üst Düzey Konfor Bir Arada

“Piemarine’de her tasarımımız bir hayalden yola çıkar. NAOS 
800, denizde vakit geçirmeyi seven, ailesi ve arkadaşlarıyla deniz 
seyrinin tadını çıkaran küçük gruplar için tasarlanmıştır. Amacımız, 
olağanüstü denge ve konfor sağlayan yüksek performanslı, az 
bakım gerektiren, pratik ve geniş kullanıma sahip bir katamaran 
tasarlamaktı. Ulaşılabilir fiyat skalamız ve daha az yakıt 
tüketimiyle Türkiye’de Power Katamaran trendine yön veriyoruz. 
NAOS 800 serisinin kendi sınıfı içerisindeki pazar yelpazesindeki 
en iyi seçeneklerden biri olduğunu gururla söyleyebileceğimize 
inanıyorum. NAOS 800, özel tasarım yapısı ve gelişmiş kompozit 
malzeme desteği sayesinde rakiplerine göre çok daha küçük 
motorlar ile yüksek performans verebilmektedir.”

Kompakt Bir Tasarımın Içinde Yeni Bir Dünya 

“NAOS 800 içerisinde kapalı kabin tuvalet odası ve biri 
çift kişilik olmak üzere iki kabin mevcuttur. Tekne içerisinde 
standart donanım olarak; ocak, mutfak dolapları ve eviyeler 
bulunmaktadır. Tekne tuvaleti, kolay kullanımı için 2 metre 
yüksekliğinde ayrı bir kabindir. Küçük mutfak, yemek hazırlamayı 
kolay ve keyifli hale getirmek için gerekli tüm ekipmanları içerir. 
Arka havuzlukta rahatlıkla uzun yemekler yenilebilecek karşılıklı 
iki masa bulunmaktadır. Ön tarafta 3 kişiye kadar güneşlenme 
imkânı sağlayan bağımsız bir ön güverte mevcuttur.”

Teknenizi Yanınızda Taşıyın

NAOS 800, katamaran gövdesinin (3m çizgisel genişlik) 
avantajlarını kullanarak size geniş kullanım alanları sağlar. 
Yüksek üretim teknolojisi ve özgün tasarımıyla sınıfının en hafif 
modellerinden biridir. Karayolları taşıma standartlarına uygun 
olduğu için, teknenizi bir römork yardımı ile denizden karaya 
taşıyıp, evinizin garajına konumlandırabilirsiniz. 

High Technology And Higher Comfort 

“Our concept designs always start from a lifestyle and a dream. 
The NAOS 800 is designed with today’s high technology, in 
mind allowing for smaller engines than similar-sized boats while 
still being faster than its competitors. Our goal was to create a 
high-performance, low-maintenance power catamaran with 
extraordinary stability and exceptional comfort, and I believe 
that we can proudly say that NAOS 800 series is one of the 
best options in its market range. NAOS 800 is designed for small 
groups who love to spend time at sea, enjoying the ride with 
their family and friends.” 

A New World in A Compact Design

“2 separate regions on the boat for both who like to enjoy 
some small talk and drink on the back deck. The front is a large 
sunbathing area to lounge and enjoys the sea. Head (Boat 
Restroom) is an isolated room 2m in height for easy use by guests. 
The small kitchen includes all the necessary items to make meal 
preparation easy and enjoyable.”

Take Your Boat With You

“NAOS 800 have large resting areas by using the advantages of 
catamaran body (3m width) 
NAOS 800 has a fully isolated head and is one of the lightest 
weight models in his class depending on the manufacturing 
technology and design. You can put your boat on a trailer and 
bring it with you back to your home.” 
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MAGELLANO 30 METRI Pure Watercraft Pontoon 
Tekne

Pure Watercraft Pontoon 
Boat

General Motors (GM) ile ortaklaşa oluşturulan bu 24 feetlik 
elektrikli duba tekne, tüm gün seyir ve sessiz, sorunsuz 
tekne gezintisinin keyfini çıkarmak için ideal. GM’nin 
otomotiv sınıfı pil takımı ve tek veya ikiz Pure Outboard 
motorları ile güçlendirilen bu tam entegre elektrikli tekne, 
10 yolcuya kadar ağırlayarak suyla bağlantı şeklinizi 
tamamen değiştirecek.

This 24 feet electric pontoon boat, created in partnership 
with General Motors (GM), is ideal for enjoying all-day 
cruising and quiet, hassle-free boating.  Powered by 
GM’s automotive grade battery pack and single or twin 
Pure Outboard motors, this fully integrated electric boat 
accommodates up to 10 passengers and will completely 
change the way you connect with the water.

www.marinetime.com.tr        marinetimetr        MarineTimeTR

Magellano Collection, Azimut Yachts’ın uzun yolculukları 
tercih eden yatçılara yönelik serisi: iç mekânlar yatta uzun 
süreli konaklamalar için tasarlandı. Magellano serisinin 
yeni amiral gemisi suyla gerçekten uyumlu bir insan ilişkisi 
kuruyor:  Magellano 30 Metri, 100 kWh lityum pil içeren 
Otel Modu paketi ile donatıldı böylece yat gündüz 
4 saate kadar,  gece ise 8 saate kadar sıfır emisyonla 
demir atabiliyor. Sonuç, yalnızca denizin sesiyle bozulan 
tam bir sessizlik.

The Magellano Collection is the Azimut Yachts line for 
yachtsmen who have a predilection for long cruises: 
the interiors too are designed for long stays on board. 
The new Magellano line flagship establishes a truly 
harmonious human relationship with the water:  the 
Magellano 30 Metri is designed to be fitted with the Hotel 
Mode package, which includes 100kWh lithium batteries 
so that she can stay at anchor with zero emissions for up 
to 4 hours during the day and 8 hours at night. The result 
is total silence broken only by the sound of the sea.
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Bilgin 243

Sunreef 80 Eco

80 metrelik Tatiana’nın ilgi çekici lansmanının 
ardından İstanbul merkezli Bilgin Yachts, 8 Ocak 
2022’de yepyeni süper yatları Bilgin 243’ün teknik 
lansmanını gerçekleştirdi. 74 metrelik süper yat, son 
rötuşlar için tersanenin ana bölümünde olacak. 
Yat şimdi donatılacak ve 2024’te teslimata hazır 
olacak.

80 metrelik Tatiana’nın ilgi çekici lansmanının 
ardından İstanbul merkezli Bilgin Yachts, 8 Ocak 
2022’de yepyeni süper yatları Bilgin 243’ün teknik 
lansmanını gerçekleştirdi. 74 metrelik süper yat, son 
rötuşlar için tersanenin ana bölümünde olacak. 
Yat şimdi donatılacak ve 2024’te teslimata hazır 
olacak.

Sunreef Yachts, kısa süre önce dünyanın 
en gelişmiş sürdürülebilir lüks katamaranını 
piyasaya sürdü. Tamamen elektrikli Sunreef 80 

Eco, tamamen sessizlik ve lüks içinde yakıtsız seyir 
için devrim niteliğindeki yeşil teknolojiyi kullanan 
tam otonom bir tekne. 

Sektörde benzersiz olan Sunreef 80 Eco’nun 
güneş enerjisi sistemi, gövde kenarları, direk, üst 
yapı ve bimini çatısı içinde ultra hafif kompozit 
entegre güneş panelleri var. Endüstride bir ilk olan 
teknolojiyi kullanan fotovoltaik sistem, 36 kWp’ye 
kadar güç sağlayabiliyor.

Sunreef Yachts recently launched the 
world’s most advanced sustainable luxury 
catamaran. The all-electric Sunreef 80 Eco 

is a fully-autonomous craft using revolutionary 
green tech for fuel-free cruising in total silence 
and luxury. 

Unique in the industry, the Sunreef 80 Eco’s solar 
power system features ultralight composite-
integrated solar panels within the hull sides, mast, 
superstructure and bimini roof. Using an industry-
first technology, the photovoltaic system can 
deliver up to 36 kWp.
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Phantom 65 NAVETTA 30 M/Y 
WOLFPACK 

Luxury British boatbuilder, Fairline Yachts, announces 
details of its stunning new sportbridge, the Phantom 
65. The boat is set to splash in June 2022 and will 
debut at Cannes Yachting Festival in September 2022. 
The Phantom 65 is Fairline’s first sportbridge yacht, 
boasting an incredibly clean and modern design with 
an abundance of al-fresco dining, entertaining, and 
lounging spaces to soak up the sun.

Lüks İngiliz tekne üreticisi Fairline Yachts, nefes kesici yeni 
spor köprüsü Phantom 65’in ayrıntılarını duyurdu. Tekne 
Haziran 2022’de görücüye çıkacak ve Eylül 2022’de 
Cannes Yatçılık Festivali’nde sergilenecek. Phantom 65, 
Fairline’ın ilk sportbridge yatı. Güneşi içinize çekmek için 
bol miktarda açık havada yemek yeme, eğlence ve 
dinlenme alanları ile inanılmaz temiz ve modern tasarım.

Navetta 30 M/Y Wolfpack’in 17 Ocak’ta 
Ancona’daki Ferretti Group Süperyat Tersanesinde 
yapılan lansmanı ile Custom Line zarafetini ve stilini 
dünya yatçılık sahnesinde sergilemeye hazır yeni 
bir sanat ve mühendislik eseri suya giriş yaptı. 

Yeni Navetta 30 M/Y Wolfpack, Custom Line’ın 
özel tasarım stilinin, iç tasarımın üstün inceliği ve 
kalitesiyle birleştiği nihai bir ifadesi. Diğer bir ayırt 
edici unsur ise, ABD merkezli sahibinin zevk ve 
isteklerine göre oldukça farklı stilistik özelliklerle 
yorumlanan çağdaş tasarımı.

A new work of art and engineering has entered the 
water, ready to showcase Custom Line elegance 
and style on the world yachting scene, with the 
launch of the Navetta 30 M/Y WOLFPACK on 
January 17 at the Ferretti Group Superyacht Yard 
in Ancona.. 

The new Navetta 30 M/Y WOLFPACK is the ultimate 
expression of Custom Line’s signature tailor-made 
style, combined with the superior refinement and 
quality of the interiors. Another distinctive element 
is the contemporary design, interpreted through 
highly distinctive stylistic features according to the 
tastes and desires of the US-based owner. 

+90 (232) 853 96 23

www.rauyachts.com        info@rauyachts.com   
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DOSYA / FILE : SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZCİLİK / SUSTAINABLE MARINE

İNSAN VE DOĞA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ:
 SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZCİLİK 

COLLABORATION BETWEEN HUMAN AND NATURE: 
SUSTAINABLE MARINE

Daha iyi bir dünya için sürdürülebilirlik artık kilit 
bir nokta. Özellikle deniz ve okyanuslardaki 
kirliliği engellemek ve tadın çıkardığımız denizleri 
korumak zorundayız. Peki, neler yapabiliriz? Bu 
konuyu inceleyeceğiz. 

Fethiye Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Fethiye Şubesi, DenizTemiz Derneği TURMEPA, 
D-Marin Göcek ve The Travel Foundation’ın 
iş birliği altında başlatılan Mavi Dalga Projesi; 
sektörde ve turistler arasında sürdürülebilir 
uygulamaların düzeyini yükseltmeyi ve daha 
temiz ve çekici bir turizm hizmeti yaratmayı 
hedefliyor. Fethiye ve Göcek bölgelerinde 
faaliyette olan projenin ileriki dönemlerde benzer 
bölgelere de uygulanabileceği öngörülüyor. 

(İçerik, Mavi Dalga Projesi kapsamında yayınlanan kitapçık ile 
hazırlanmıştır.)

Sustainability is now a key point for a better 
world. In particular, we have to prevent pollution 
in the seas and oceans and protect the seas we 
enjoy. So what can we do? We will examine this 
issue.
 
Blue Wave Project, initiated in cooperation 
with Fethiye Municipality, IMEAK Chamber 
of Shipping Fethiye Branch, DenizTemiz 
Association TURMEPA, D-Marin Göcek and The 
Travel Foundation; It aims to raise the level 
of sustainable practices in the sector and 
among tourists and to create a cleaner and 
more attractive tourism service. The project, 
which is active in Fethiye and Göcek regions, is 
expected to be implemented in similar regions 
in the future.
 
(The content has been prepared with the booklet published 
within the scope of the Blue Wave Project.)

DENİZ CANLILARINA 
DİKKAT ET
Mesafeni Koru! Hayvanlara saygınızı 
göstermek için en az 100 metre 
uzakta güvenli bir yerde durun. 
Hayvanları asla kovalamayın. 

Yavaşla! Tekneyi aşırı hızlı 
kullanmaktan ve ani manevralar 
yapmaktan kaçının. 
Sessiz Ol! Yüksek sesler vahşi yaşamı ürkütebilir 
veya stres altına sokabilir; 
Az Zaman Harca! Hayvanları gözlemlemek için 
ayırdığınız zamanı sınırlı tutun.
Anne ve Yavrulardan Uzak Dur! Özellikle 
yuvalar ve kuluçkalar insan etkilerine karşı 
savunmasızdır. 
“Kurtarmaktan” Sakın! Özellikle “yetimleri”… 
Anneler genellikle güvenli bir mesafeden onları 
izliyordur.
Kuşatma! Asla bir hayvanın çevresini kuşatmayın. 
Her zaman “kaçış” yolundan ayrılın. Hayvanları 
tekneler ile kıyı arasına sıkıştırmayın. 
Evcil Hayvanına Sahip Çık! Evcil hayvanlar ve 

WATCH OUT FOR SEA 
CREATURES
 
Keep Your Distance! To show your 
respect for animals, stand at least 
100 meters away in a safe place. 
Never chase animals.

Slow Down! Avoid speeding 
the boat and making sudden 
maneuvers.

Be Quiet! Loud noises can startle or stress 
wildlife;
Spend Less Time! Limit your time to observe 
animals.
Stay Away From Mothers and Babies! 
Nests and broods in particular are vulnerable to 
human influences.
Beware of “Saving”! Especially their 
“orphans”… Mothers usually watch them from 
a safe distance.
Siege! Never surround an animal. Always 
take the “escape” route. Do not trap animals 
between boats and shore.
Take Your Pet! Pets and wild animals can bite 



62

DOSYA / FILE : SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZCİLİK / SUSTAINABLE MARINE

DEMİRLEME
Yanlış ve kötü demirleme, deniz 
çayırlarına ve deniz tabanındaki 
diğer canlılara zarar vererek, deniz 
ekosistemlerinde ciddi hasarlara 
neden olabilir. Çapalar ve onlara bağlı 
zincirler, deniz tabanını süpürebilir; 
yavaş hareket eden dip hayvanları 
ve balıkların yaşama, dinlenme ve 
beslenme alanlarını yok edebilir. Bu 
nedenle tekne mürettabatı, deniz yatağının özellikleriyle 
ilgili bilgi sahibi olmalı ve demirleme yerini dikkatlice 
seçilmelidir

Doğru Demirleme Yapmak İçin: 

• Herhangi bir demirleme şamandırası yoksa tekneler 
hassas bölgelerden uzakta, kum, çamur vb. gibi zeminlere 
demirlemeyi tercih etmelidir. 
• Demir taramasını önlemek için çapanızın iyi tuttuğundan 
emin olun. 
• Demir attıktan sonra zincirinizde, halatınızda uygun 
uzunluk bıraktığınızdan emin olun. Doğru uzunluk deniz 
dibinin taranmasını engeller. 
• Çapanız tarıyorsa ve sürükleniyorsa, kaldırın ve yeniden 
demirleyin. Sürüklenmeye devam ederse farklı bir 
demirleme yeri seçin. 
• Çapanın iyi durumda olduğunu düşünüyorsanız bile 
sürüklenmediğinden emin olmak için düzenli olarak 
kontrol edin.

ANCHORAGE
 
Incorrect and poor anchoring can 
cause serious damage to marine 
ecosystems by damaging seagrass 
meadows and other creatures on 
the seafloor. Anchors and the chains 
attached to them can sweep the 
seafloor; It can destroy the living, resting 
and feeding areas of slow-moving 
bottom animals and fish. Therefore, 

the crew of the boat should be knowledgeable about 
the characteristics of the seabed and the anchorage 
location should be chosen carefully.
 
For Correct Anchorage:

• If there are no mooring buoys, the boats should be 
away from sensitive areas, sand, mud, etc. should prefer 
to anchor on floors such as
• Make sure your hoe is holding well to avoid iron 
dredging.
• After anchoring, be sure to leave the appropriate 
length in your chain, in your rope. The correct length 
prevents dredging of the seabed.
• If your anchor is crawling and drifting, lift and re-anchor. 
If it continues to drift, choose a different anchorage.
• Even if you think the anchor is in good condition, check 
it regularly to make sure it isn’t drifting.

SIVI ATIKLAR
Teknelerden denize boşaltılan 
arıtılmamış kanalizasyon atıkları ve 
diğer atık sular, insanlara ve deniz 
yaşamına zararlı olabilir. İnsan atıkları, 
sudaki oksijeni tüketerek birçok 
deniz canlısının hayatını tehlikeye 
sokar, yosun seviyelerini arttırır, suyun 
berraklığını azaltan fosfor ve azot içerir. 
Arıtmayı ve atıkları dezenfekte etmek 
için kullanılan klor ve çinko gibi kimyasallar deniz yaşamı 
için zehirlidir. Teknelerde iki farklı atık su tipi oluşur: Siyah 
Su ve Gri Su.

Siyah su basitçe, insan dışkılarından oluşan sıvı 
ve katı tuvalet atıklarıdır. Siyah su atıkları ile ilgili 
en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan 

LIQUID WASTE
 
Untreated sewage and other 
wastewater discharged from boats 
into the sea can be harmful to humans 
and marine life. Human wastes 
endanger the lives of many sea 
creatures by depleting the oxygen in 
the water, increase algae levels, and 
contain phosphorus and nitrogen, 
which reduce the clarity of the water. 

Chemicals such as chlorine and zinc used to treat and 
disinfect waste are toxic to marine life. Two different 
types of wastewater occur in boats: Black Water and 
Gray Water.
 
Black water is simply liquid and solid toilet waste 
made up of human feces. Some of the most 

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 0 532 571 31 01              0 252 611 00 16  

vahşi hayvanlar birbirlerini ısırabilir ve yaralayabilir. 
Çöp Atma! Hayvanlar için bulduğunuzdan daha iyi 
bir yaşam alanı bırakın. 

and injure each other.
Don’t Trash! Leave a better habitat for the 
animals than you found.
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bazıları şunlardır: 

• Atık su depolarını, atık su alım teknelerine ya da kıyı 
tesislerindeki atık su kabul istasyonlarına boşaltın.
• Düşük su kullanımı olan tuvaletleri takın, kullanım başına 
sadece 0,4L su kullanan sistemler vardır.
Kimyasal tuvaletler, zehirli maddeler içerir ve karadaki 
normal kanalizasyon sistemine boşaltılma - lıdır. Taşınmaları 
zor olabileceği için önceden planlamanızı yapın.
• Çevreye karşı zararlı etkilerinizi en aza indirmek için 
mümkünse tekne - nize bir atık su arıtma sistemi kurun.

Gri Su Gri su; mutfak, duş, lavabo ve çamaşır 
yıkamada kullanılan sudur. Gri su atıkları ile ilgili 
en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan 
bazıları şunlardır: 

• Sadece az azotlu deterjanlar kullanın; hayvanlar ve 
bitkiler için zehirli olabilecek klor ve çamaşır suyunu, deniz 
yosunlarının büyümesini etkileyen fosfatları kullanmaktan 
kaçının. 
• Kullanılmış yağları geri dö- nüşüm için biriktirin ve diğer 
yiyecek atıklarının gri sulara karışmamasına dikkat edin.
• Düşük akışlı duş ve musluk başlıkları gibi su tasarruflu 
cihazlar kullanın.
• Teknede bir çamaşır makinesi kullanıyorsanız, ekolojik 
bakımdan az zararlı ürünler seçin veya deterjansız yıkama 
yöntemlerini araştırın.

important issues regarding black water waste 
are:
 
• Empty waste water tanks into waste water collection 
troughs or sewage reception stations at coastal facilities.
• Install toilets with low water usage, there are systems 
that use only 0.4L of water per use.
Chemical toilets contain toxic substances and must be 
flushed into the normal sewer system on land. Plan ahead 
as they can be difficult to move.
• If possible, install a wastewater treatment system 
on your boat to minimize your harmful effects on the 
environment.
 
Gray Water Gray water; It is the water used in 
the kitchen, shower, sink and laundry. Some of 
the most important points regarding gray water 
wastes are as follows:
 
• Use only low nitrogen detergents; Avoid using chlorine 
and bleach, which can be toxic to animals and plants, 
and phosphates that affect the growth of seaweed.
• Save used oils for recycling and be careful not to mix 
other food wastes into the gray waters.
• Use water-saving appliances such as low-flow showers 
and faucets.
• If you are using a washing machine on the boat, choose 
less ecologically harmful products or look for detergent-
free washing methods.

KATI ATIKLAR

Atık yönetimi konusu çevreyi, halk 
sağlığını, güvenliği ve ekonomiyi 
kapsayan küresel olarak kontrol altına 
alınması gereken önemli bir konudur. 
Plastik gibi çöpler, sadece kıyı şeritlerinin 
doğal güzelliğini mahvetmekle kalmaz, 
aynı zamanda teknelerin pervanelerine 
takılabilir, motorların soğutma sistemlerini 
tıkayabilir.

Katı atıklar nasıl kontrol altına alınabilir?

• Atmanız gereken ambalaj miktarını azaltmak için 
ürünleri büyük boy ambalajlarda toplu olarak alın.
• Altıklarınızı teknenize koymadan önce mümkün 
olduğunca ürünleri ambalajlarından çıkarın. 
• Deniz ve hava koşulları sertleşiyorsa güvertedeki 
malzemeleri güvence altına alın; böylece denize düşüp 
kaybolmazlar.

SOLID WASTE
 
Waste management is an important issue 
that needs to be taken under control 
globally, covering the environment, 
public health, safety and economy. 
Trash, such as plastic, not only ruins the 
natural beauty of shorelines, but can 
also get caught in boat propellers and 
clog engines’ cooling systems.

 
How can solid wastes be controlled?
 
• Buy products in bulk in oversized packages to reduce 
the amount of packaging you have to throw away.
• Unpack the products as much as possible before 
putting your bottoms on your boat.
• Secure on-board supplies if sea and weather conditions 
are getting worse; so they don’t fall into the sea and get 
lost.

İsatek Tekne - Mercury & Yamaha & Honda 
Yetkili Bayi - Deniz Sanayi Sitesi A Blok No:6 Ümraniye/İstanbul

+90 216 634 3859           www.isatektekne.com.tr

FİBER TEKNE İMALATINDA 45. YIL
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MOTORLAR VE YAKIT
Çevreye daha az zarar veren 
alternatifler olmasına rağmen 
fosil yakıtlar, motorlu tekneler ve 
yelkenli yatlar için en popüler 
alternatiftir. İklim değişikliğinin 
denizlere ve su yollarına yapacağı 
etkilerin kaygılarıyla birlikte, tekne 
ve motor üreticileri, kendilerine 
düşeni yapmaya çalışmak ve 
olumsuz çevresel etkilerini azaltmak 
amacıyla daha çevreci yollar 
aramaktadır.

Fosil Yakıt Kullanıcıları İçin Öneriler ve İpuçları

• Sağlıklı motorlar için bakım çok önemlidir. Orijinal 
filtreleri ve yedek parçaları tercih edin. 
• Motorunuzu temiz tutun ve temiz yakıt kullandığınızdan 
emin olun. Yakıt depolarının temiz olduğundan ve 
filtrelerinizi düzenli olarak değiştirdiğinizden emin olun. 
• Özellikle dizel motorlarda ilk 50 saat çok önemlidir. İlk 
günlerde motoru kullanış şekliniz çok önemlidir. Doğru 
kullanım motorun ömrünü uzatır ve verimliliği olumlu 
etkiler. 
• Motorları yavaş devirlerde uzun süre çalıştırmaktan 
kaçının. Motor yağlama sistemleri düşük devirlerde iyi 
çalışmaz ve bu motorun ömrü üzerinde ciddi etkiler 
yaratabilir. Motorunuzu yavaş devirde çalıştırmanız 
gerekiyorsa, kapatmadan önce en az 5 dakika yüksek 
devirde çalıştırın.

ENGINES AND FUEL
 
Although there are less 
environmentally damaging 
alternatives, fossil fuels are the most 
popular alternative for motorboats 
and sailing yachts. With concerns 
about the effects of climate change 
on the seas and waterways, boat 
and engine manufacturers are 
looking for greener ways to try to do 
their part and reduce their negative 
environmental impacts.

 
Advice and Tips for Fossil Fuel Users
 
• Maintenance is very important for healthy engines. 
Prefer original filters and spare parts.
• Keep your engine clean and be sure to use clean fuel. 
Make sure the fuel tanks are clean and change your 
filters regularly.
• Especially in diesel engines, the first 50 hours are very 
important. The way you use the engine in the first days 
is very important. Correct use prolongs the life of the 
engine and positively affects efficiency.
• Avoid running engines at slow speeds for long periods 
of time. Engine lubrication systems do not work well at 
low revs and this can have serious effects on the life of 
the engine. If you need to run your engine at a slow 
speed, run it at high speed for at least 5 minutes before 
turning it off.
• You can use biodiesel; but you should know that your 

GERİ DÖNÜŞÜM
Denizlerdeki atıkların yüzde 90’ının plastik 
olduğu ve bu plastiklerin ağırlığının, 
zooplanktonların toplam ağırlıklarının 
6 katından fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Geri dönüşüm için neler 
yapabilirsiniz?

Kendinize uygun bir geri dönüşüm stratejisi belirleyin 
ve çöpleri ayırarak bidonlarının üzerine atılabilecek 
maddeleri gösteren işaretler koyun. 
• Kullandığınız plastik miktarını azaltın. 
• Polietilen yerine mısır nişastasından üretilen torbaları 
kullanmayı tercih edin. 
• Plastiklerinizi tanıyın. Kutuların veya şişelerin alt kısmında 
belirtilen kodlara dikkat edin. Geri dönüşüm için en uygun 
plastik ürünleri tercih edin. Geri dönüştürülen plastik türleri 
arasında sıralama 1- PET ve 2- HDPE şeklindedir. Numaralar 
yükseldikçe geri dönüştürülme olasılığı azalmaktadır. 
• Geri dönüştürülmüş plastik kullanın. 
• Organik veya biyolojik olarak parçalanan ürünleri tercih 
edin. 
• Yağ, pil, akü, plastik, metal, cam ve gazeteyi uygun 
yöntemlerle geri dönüştürün. 

RECYCLING
 
It is estimated that 90 percent of marine 
waste is plastic and the weight of these 
plastics is more than 6 times the total 
weight of zooplankton.
 
What can you do for recycling?

 Determine a recycling strategy that suits 
you and separate the garbage and put 

signs on the bins showing the items that can be thrown.
 
• Reduce the amount of plastic you use.
• Prefer to use bags made of cornstarch instead of 
polyethylene.
• Get to know your plastics. Pay attention to the codes 
indicated on the bottom of the cans or bottles. Choose 
the most suitable plastic products for recycling. Among 
the recycled plastic types, the ranking is 1- PET and 2- 
HDPE. The higher the numbers, the less likely it is to be 
recycled.
• Use recycled plastic.
• Choose organic or biodegradable products.
• Recycle oil, batteries, accumulators, plastic, metal, 
glass and newspaper using appropriate methods.
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ZEHİRLİ BOYALAR VE 
TEKNE BOYAMA
Karinaların temizlenmesi ve 
boyanmasında çoğunlukla bakır 
esaslı ürünler kullanılır. Kalay bazlı 
ürünlerin yasaklanmasından 
sonra bakırın da çok masum 
olmadığı düşünülmeye 
başlanmıştır. Araştırmalar, özellikle 
su sirkülasyonunun az olduğu 
kıyılarda ve limanlarda bakırın dipte 
birikmekte olduğunu ve deniz yaşamına zarar verdiğini 
göstermektedir.

Boyama yaparken;

-Boya yaptığınız yerde boya atıkları için uygun bir atık 
yönetimi olduğundan emin olun.
• Bakırlı boyaların deniz suyuna karışmaması önlenmelidir.
• Çevreye zarar vermeyecek düşük VOC’lu (uçucu 
organik bileşikler içermeyen) ve bakır içermeyen su ve/
veya su esaslı boyalar kullanın.
• Boyama yaptıktan sonra en az 90 gün deniz üzerinde 
karina temizliği yapmayın. Boya yeniyken daha fazla 
zehirli madde salgılar.

ANTIFOULING PAINTS AND 
BOAT PAINTING
 
Copper-based products are mostly 
used for cleaning and painting 
hulls. After the prohibition of tin-
based products, it was started to 
be thought that copper was not 
very innocent. Studies show that 
copper accumulates at the bottom 
and harms marine life, especially 
on coasts and ports where water 

circulation is low.
 
While painting;
 
-Make sure there is a proper waste management for 
paint waste where you paint.
• It should be prevented that copper paints do not mix 
with sea water.
• Use water and/or water-based paints with low VOC 
(free of volatile organic compounds) and copper-free 
that will not harm the environment.
• Do not clean the hull on the sea for at least 90 days 
after painting. When the paint is new, it releases more 
toxic substances.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Güneş Panelleri; Güneş 
panelleri, küçük ve büyük 
teknelerde etkin şekilde 
kullanılabilir ancak sadece güneş 
ışığı olduğu zamanlarda güç üretir. 
Teknenizi kullandığınız bölgeye 
bağlı olarak enerji üretme süreleri 
günde ortalama 5-7 saattir. Güneş 
panelleri az bakım gerektirir, ses çıkarmaz, 25 yıla kadar 
veya daha uzun süre dayanır. Bununla birlikte, montaj için 
özel ve geniş bir alana ihtiyaç duyarlar.

Rüzgâr Jeneratörleri: Güçlü ve devamlı bir rüzgâr 
varsa, genellikle güneş panellerinden daha fazla akım 
çıkarabilirler. Rüzgar hızlandıkça bu jeneratörlerin elektrik 
üretme kapasiteleri katlanarak artar. 

Su Jeneratörleri: Su ile çalışan jeneratörler, aküleri şarj 
etmek için uygun maliyetli bir seçenek olabilir. Hareket 
eden gövde çevresindeki suyu kullanarak bol miktarda 
elektrik enerjisi üretebilir.

RENEWABLE ENERGY
 
Solar panels; Solar panels can be 
used effectively on small and large 
boats, but only generate power 
when there is sunlight. Depending 
on the region where you use your 
boat, energy generation times 
are on average 5-7 hours per day. 
Solar panels are low maintenance, 

soundless, and last up to 25 years or more. However, they 
require a special and large area for assembly.
 
Wind Generators: If there is a strong and continuous 
wind, they can usually draw more current from the solar 
panels. As the wind speeds up, the electricity generating 
capacity of these generators increases exponentially.
 
Water Generators: Water powered generators can be 
a cost effective option for charging batteries. The moving 
body can produce a large amount of electrical energy 
by using the water around it.

• Biyodizel kullanabilirsiniz; ancak motorunuzun daha sık 
bakıma ihtiyaç duyabileceğini bilmelisiniz. 
• Doğru pervaneyi kullanın. Teknenizin 3.000 dev/dak.’da 
tam hıza ulaşması beklenir. Eğer 2.500 devirde maksimum 
hıza ulaşıyorsa, daha büyük bir pervane kullanmanız 
gereklidir. 

engine may need more frequent maintenance. • Use 
the correct propeller. Your boat is expected to reach full 
speed at 3,000 rpm. If it reaches maximum speed at 2,500 
rpm, you will need to use a larger propeller.
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E-ticaret sitemiz üzerinden tüm tekne, yat ve karavan
ekipmanlarını satın alabilirsiniz.

www.hemymarin.com

TEKNE TEMIZLİĞİ
Pek çok tekne temizlik ve bakım 
ürünleri, zehirli, aşındırıcı, yanıcı 
veya kimyasal etkileşime giren klor, 
fosfat ve amonyak gibi bileşenler 
içerir. Deniz canlılarına ve çevreye 
yönelik riskleri ve tehlikeleri ortadan 
kaldıran temizlik yöntemlerini ve 
temizleyicileri kullanın.

Nelere dikkat edebilirsiniz?

• Yumuşak ve kolayca soyulan 
boyalarla boyanmış karinaları 
denizde temizlemekten kaçının.
• Tekneyi temizlerken biraz daha 
fazla kas gücü ve daha az temizleyicici kullanın.
• Deniz üzerindeki tekneleri temizlerken sadece 
sünger gibi yumuşak ürünler kullanın. Paslanmaz 
çelik fırçaları yalnızca boyasız yüzeylerde kullanın.

BOAT CLEANING
Many boat cleaning and maintenance 
products contain toxic, corrosive, 
flammable or chemically interacting 
ingredients such as chlorine, phosphate 
and ammonia. Use cleaning methods 
and cleaners that eliminate risks 
and hazards to marine life and the 
environment.

What can you pay attention to?

• Avoid cleaning hulls painted with soft 
and easily peeling paints at sea.
• Use a little more muscle power and 
less cleaner when cleaning the boat.

• When cleaning boats on the sea, use only soft 
products such as sponges. Only use stainless steel 
brushes on unpainted surfaces.
 

YAKIT İKMALİ VE 
YAĞ DEGİŞİMİ 
Güneş ışığına maruz kalan 
yakıt döküntüleri, 50 bin kat 
daha zehirli hale gelir. Bir 
litre yakıt 1 milyon litre suyu 
kirletebilir ve 1 litre yağ 
suda 4000 metrekarelik bir 
alana yayılabilir.

Yakıt Döküntüleri Nasıl 
Önlenir?

• Taşmalarını önlemek için tanklarınıza ne kadar 
yakıt gerektiğini önceden hesaplayın. 
• Yakıt veya yağ doldururken huni, emniyetli dolum 
ucu veya döküntü önleyici kullanın. 
• İkmal yaparken daima emici bezler 
veya tamponlar kullanın ve yakıtın çok hızlı 
gelmediğinden emin olun. 
• Yetkili bir yetişkinin yakıt ikmal sürecini izlediğinden 
emin olun.
• Yakıtın genişlemesine yer sağlamak için 
kapasitelerinin yaklaşık %10’unu daima boş bırakın.
• Yakıt tankınızın havalandırma sisteminde yakıt-
hava ayırıcı kullanın. Bu, yakıtın havalandırma 
kanalları yoluyla dökülmesini önler.

REFUELING AND OIL 
CHANGE
 
Fuel spills exposed to 
sunlight become 50,000 
times more toxic. One liter 
of fuel can pollute 1 million 
liters of water, and 1 liter 
of oil in water can spread 
over an area of 4000 
square meters.
 
How to Avoid Fuel 
Spills?

 
• Calculate in advance how much fuel your tanks 
need to prevent them from overflowing.
• When filling with fuel or oil, use a funnel, safety 
filler tip or spill preventer.
• Always use absorbent cloths or pads when 
refueling and make sure the fuel is not coming in 
too quickly.
• Make sure an authorized adult monitors the 
refueling process.
•.Always leave about 10% of their capacity empty 
to allow room for fuel to expand.
• Use a fuel-air separator in the ventilation system 
of your fuel tank. This prevents fuel from spilling 
through the vents.
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 www.vennayacht.com

Orhanlı, Erk Sk. No:7/20, 34956 Tuzla//stanbul

KEYİFLİ AİLELERİN YENİ
                          MUTLULUĞU VENNA 820

0 533 774 56 99 

info@vennayacht.com

Jovaheater Kuru Tip Kabin 
Isıtıcı

Sanimarin Tuvaletler
Sanimarin Toilets

Jovaheater Dry Type Cabin 
Heater

Teknenizi ideal sıcaklığında tutan Jovaheater marin ısıtma 
sistemi, piyasada yüzde 100 yerli malı belgesine sahip 
tek ürün. Her koşulda çalışır ve rakiplerine göre yüzde 20 
daha az enerji sarfiyatı sağlıyor ayrıca tüm parçaları geri 
dönüşüme uygun bir şekilde üretiliyor.

The Jovaheater marine heating system, which keeps your 
boat at its ideal temperature, is the only product in the 
market with a 100% domestic product certificate. It works 
in all conditions and consumes 20 percent less energy 
than its competitors, and all its parts are produced in a 
way that is suitable for recycling.

Elektrikli marin tuvaletler oldukça sessiz çalışıyor. 
Eşsiz yüksek performanslı öğütme ve tahliye sistemi 
sayesinde, foseptik suların denize boşaltılmasını 
yasaklayan mevzuata uyulmasını ve pis su tankının 
kolayca yönetilmesini sağlıyor.

Electric marine toilets works very quietly. Thanks to its 
unique high-performance grinding and discharge 
system, it ensures that the legislation prohibiting the 
discharge of septic water into the sea is complied 
with and the sewage tank is easily managed.

ÇEVRE DOSTU MARİN ÜRÜNLER
Environmentally Friendly Marine Products
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Scubajet

SEADAMP PLUS

(Türkiye distribütörü: Akdoğan Marine.)
(Turkey distributor: Akdoğan Marine.)

Her türlü dalış için kullanabileceğiniz Scubajet; güçlü 
pervane sistemi, akıllı pil modülleri, kompakt tasarımı, çok 
yönlü montaj sistemi ve teknolojik altyapısı ile su üstünde 
ve altında keyifli bir deneyim sunuyor. Ürün çevre dostu 
yapısıyla hiçbir zararlı etkiye neden olmuyor.

Scubajet that you can use for all kinds of diving; With 
its powerful propeller system, smart battery modules, 
compact design, versatile mounting system and 
technological infrastructure, it offers an enjoyable 
experience both above and below the water. The 
product does not cause any harmful effects with its 
environmentally friendly structure.

Dalga kaynaklı hareketten enerji yaratan yeni nesil 
damper. Tekne demirlendiğinde çalışan akıllı bir enerji 
toplama sistemi aracılığıyla aküleri şarjlı tutmak için devrim 
niteliğinde bir yaklaşım.

The new generation of damper, creating energy from the 
wave-induced motion. A revolutionary approach to keep 
batteries charged, through a smart energy harvesting 
system, working whenever the boat is anchored or 
moored.

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
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Fosilsiz Deniz Yakıt 
İstasyonu

Sleek

Fossil Free, Marine Fuel Station

Fossil Free Marine ve Swede Ship Composite, 
dünyanın ilk insansız ve fosilsiz deniz yakıt 
istasyonunun üretimi için anlaşma imzaladı.

İsveç’in önde gelen kompozit tersanelerini içeren 
kapsamlı bir satın alma sürecinin ardından Fossil 
Free Marine, yeni geliştirilen insansız yüzer deniz 
yakıt istasyonunun ilk tam ölçekli ticari birimi için 
tedarikçi olarak Swede Ship Composite’i seçti.

Fossil Free Marine and Swede Ship Composite has 
entered into agreement on production of a world’s 
first, unmanned and fossil free, marine fuel station.

After a thorough procurement process involving 
leading composite shipyards in Sweden, Fossil Free 
Marine has selected Swede Ship Composite as 
supplier for the first full scale commercial unit of its 
newly developed unmanned floating marine fuel 
station. 

Sleek çok kullanışlı bir tekne temizlik ürünü. Bu ürünü; 
tekne deterjanı, tik temizleyici, kumaş temizleyici ve 
leke önleyici olarak kullanabilirsiniz. Ürünün içerisinde 

herhangi bir kimyasal madde bulunmuyor. İçerisinde 
kokusuz beyaz sirke ve anti bakteriyel malzemeler 
bulunuyor ve kullanıldığında meyve aromalı kokusu tüm 
tekneye yayılıyor. Ayrıca hayvanlar üzerinde deney 
yapılmadan üretilen temizlik ürünü deniz ve okyanuslara 
zarar vermeyen yapısıyla tam bir doğa dostu!

Sleek is a very useful boat cleaning product. This 
product; you can use it as boat detergent, teak 
cleaner, fabric cleaner and anti-stain. There is no 

chemical substance in the product. It contains odorless 
white vinegar and anti-bacterial materials, and when 
used, the fruit-flavored scent spreads throughout 
the boat. In addition, the cleaning product, which is 
produced without any experiments on animals, is a 
complete nature-friendly with its structure that does not 
harm the sea and oceans!

INDIGO MARİN
Elektrrk  Aydınlatma Üretrm San ve Dış Trc. Ltd. Ştr.
Esenyalı Mah. Karapınar Cad. Çalışanlar Sok. No:13/A Pendrk / İST.
Tuzla V.D. 896 045 5135         +90 216 395 2884          +90 216 395 0632
 rndrgo@rndrgomarrn.com         www.rndrgoled.com          rndrgomarrne_tr 

seycell

BORA 
BORA

cosmoledo

NOSYBE
ALDABRA

CSY

YATAK
BAŞI

EKO

INDIGO
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Ecoworks Marine

Motek Filtreler 

(Türkiye distribütörü: Prolüks)
(Turkey distributor: Prolüks)

Piyasadaki en güçlü çevre dostu yağ giderici. 
Her türlü sert yüzey, zemin ve mekanik parçadan 
özellikle yağ, kir ve hidrokarbon yağları hedeflemek 
için bu akıllı formülü kullanabilirsiniz. Tamamen 
biyoçözünür ve çevreye zarar vermeyen formüle 
sahip. Dikkat edilmesi gereken hammaddelerin 
hiçbirini bulundurmaz. Plastik tüketici kullanımı 
sonrası, yeniden kullanılıp, geri dönüştürülebilir ve 
CO2e salınımını azaltır.

The most powerful eco-friendly degreaser on 
the market. You can use this clever formula to 
specifically target oil, dirt and hydrocarbon oils from 
all types of hard surfaces, floors and mechanical 
parts. It is completely biodegradable and has a 
formula that does not harm the environment. It 
does not contain any of the raw materials to be 
considered. After consumer use, plastic can be 
reused, recycled and reduces CO2e emissions.

Motek filtreler teknelerdeki her türlü tuvalet pis 
su tanklarında ve mazot tanklarında koku 
alıcı olarak kullanılır.  Tüm filtre modellerinde 

filtre gövdeleri anodize alüminyum borular kullanılır. 
Diğer tüm plastik aksam PVC hammaddesinden 
ve şeffaf akrilikten yapılır. Bu şekilde MOTEK filtreler 
%100 geri dönüşümlü malzemelerden çevre dostu 
olarak üretilir.

Motek filters are used as deodorizers in all 
kinds of toilet waste water tanks and diesel 
tanks on boats. In all filter models, anodized 

aluminum pipes are used in the filter bodies. All 
other plastic parts are made of PVC raw material 
and transparent acrylic. In this way, MOTEK filters 
are produced from 100% recycled materials in an 
environmentally friendly way.

WWW.YOURWEBSITE.COM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis.

OUR EXPERIENCE

Lorem Ipsum

yurtormanturkiye

OPEN ADMISSION 2021

Aşık Veysel, 4047. Sk. No:37, 35380 Karabağlar/ İzmir
Merkez Depo: Ahmet Necdet Sezer Bulvarı No:15 Görece - Menderes / İZMİR

info@yurtorman.com / serkan@yurtorman.com
  0 232 254 54 85 Yurt Orman Santral / 0 532 165 76 80  Serkan Kayacan 

YILDIZ ENTEGRE
AGT
Parke
Seren
Kontrplak
Kaplamalı MDF
15.000 m2 De15.000 m2 Depo

En İyi Hizmet En İyi FiyatlarEn İyi Kalite

15 000 m² stok alan ile Türkiye'deki 
mimarlara ve mobilya üreticilerine 
hizmet vermekteyiz.

“EN KÜÇÜK PARÇALAR, 
BÜYÜK HAYALLERi 
OLUŞTURUR''

YURT
ORMAN
TÜRKİYE
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Asyalı Şirketin Tersaneleri 
İflas Etti

Sail Lanka Yatçılık Grubu 
Eğitimlere Devam Ediyor

Asian Firm’s Shipyards File for 
Bankruptcy

Sail Lanka Yachting Group 
Continuance Training 

300 çalışanı olan Bremerhaven merkezli  Lloyd Werft  
tersanesi ve Mecklenburg-Batı Pomeranya’daki 1900 
çalışanı ile MV Werften 10 Ocak Pazartesi günü iflas 
başvurusunda bulundu. Her ikisi de Asyalı holding Genting 
Hong Kong’a ait. Genting Group’un seyir bölümü, 
Coronavirüs pandemisi nedeniyle başı belada. MV 
Werften tersanesi 2016 yılında Genting tarafından satın 
alındı. 10.000’e kadar yolcu kapasiteli 1.5 milyar Euro’luk 
kruvaziyer projesi Global Dream’in tamamlanmasıyla 
sıkıntılar başladı ve yüzde 75’i tamamlandı.

Bremerhaven-based Lloyd Werft shipyard with 300 
employees and the MV Werften in Mecklenburg-Western 
Pomerania with 1900 employees filed for bankruptcy 
on Monday, January 10. Both are owned by the Asian 
conglomerate Genting Hong Kong. The cruise division 
of the Genting Group has been in trouble because of 
the Coronavirus pandemic. The MV Werften shipyard 
was bought by Genting in 2016. The troubles started 
with the completion of the €1.5 billion cruise ship project 
Global Dream, which can accommodate up to 10,000 
passengers and 75 percent finished.

Sail Lanka Yatçılık Grubu (SLYG) ve Building a 
Future Foundation (BAFF), gençlere yönelik başarılı 
tekne inşa ve deniz eğitimi projelerini Sri Lanka’nın 

kuzeyinde tekrarlayacak.
 
Jaffna bölgesindeki Velanai’deki projenin yakın zamanda 
açılışının ardından, SLYG Başkanı Pierre Pringiers şunları 
söyledi: “Bizim fikrimiz, Güney Sri Lanka, 2004’teki yıkıcı 
tsunamiyi takiben yerel ekonomilere yardım edecek. 
BAFF, adanın güneyindeki yatçılık endüstrisindeki gençler 
için şimdiden yüzlerce istihdam fırsatı yarattı ve bunu 
Jaffna’da tekrarlamayı umuyoruz. Kuzeyden gelen on iki 
genç, Sri Lanka’nın güneyindeki BAFF eğitim merkezinde 
12 aylık teorik ve pratik bir eğitim kursuna katıldı.”

Sail Lanka Yachting Group (SLYG) and Building a 
Future Foundation (BAFF) are to replicate in the 
North of Sri Lanka, their successful boat-building 

and marine training project for youth.
 
Following the recent inauguration of the project in Velanai 
in the Jaffna district, Pierre Pringiers, Chairman of SLYG 
said, “Our idea is to replicate in the North of Sri Lanka, 
the successful ‘Building a Future Foundation’ project 
which we developed in South Sri Lanka to assist the local 
economies, following the devastating tsunami of 2004.  
BAFF has already created hundreds of employment 
opportunities for young people in the yachting industry 
in the south of the island, and we hope to replicate this 
in Jaffna. Twelve youth from the north have already 
followed a theoretical and practical training course of 
12-months duration at the BAFF training center in southern 
Sri Lanka.”

ARMADA DENİZCİLİK GEMİ ADAMLARI
YETİŞTİRME KURSU

YAT KAPTANLIĞI YETERLİLİK KURSU EĞİTİMİNİ GÖREN  GEMİ ADAMI 
 GEMİCİ YETERLİLİK  EĞİTİMİ ALMIŞ SAYILIR.

LİMAN MÜRACAATINDA GEMİCİ BELGESİ OTOMATİK OLARAK DÜZENLENİR.
BU GEMİCİ BELGESİ İLE YAPMIŞ OLDUĞU 3 AYLIK HİZMET STAJ YERİNE GEÇER.

YAT KAPTANLIĞI 499 
GROSTON 

KURS FİYATI 5000 TL

YAT KAPTANLIĞI SINIRSIZ 
EĞİTİM ÜCRETİ 6500 TL

LİSE MEZUNU
OLANLAR 
25 GÜNDE
149 GROSTON YAT 
KAPTANI OLMA İMKÂNI
YAT KURSU 
FİFİYATI 3000 TL

Kayıt ve Bilgi için;
0554 198 6420 - 0216 414 3226 - 0535 523 1053

www.armadadenizcilik.com.tr
@armadadenizcilik

T
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GOTHENBURG BOAT SHOW 
İPTAL EDİLDİ

Smartgyro, Yedi Yeni Bayi ile Akdeniz’de Ustalaşıyor

GOTHENBURG BOAT SHOW 
CANCELLED 

Smartgyro Masters Mediterranean with Seven New Dealers 

Şehir merkezindeki Göteborg Boat Show, batı İsveç’teki 
tekneciler için en büyük buluşma yeri. Boat Show’da her 
türlü tekne, ekipman ve aksesuar dâhil su üzerinde hayatın 
tadını çıkarmak için ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. 
Ancak bu sene (5-13 ŞUBAT 2022 )  boat show covid 
nedeniyle iptal edildi.

The Gothenburg Boat Show, in the city centre, is the 
biggest meeting place for boaters in western Sweden. At 
the boat show you will find everything you need to enjoy 
life on the water including all kinds of boats, equipment 
and accessories. Althoug this year (5th-13th FEBRUARY 
2022)  the boat show cancelled because of the covid.

Genişleyen jiroskop stabilizasyon teknolojisi şirketi 
Smartgyro, Akdeniz bölgesindeki müşterilere verilen 
hizmeti geliştirmek için yedi yeni bayinin atandığını 
onayladı. Smartgyro’nun Yunanistan, Malta, Türkiye 
ve İspanya’daki en son ortakları, şirketin hızlı büyüme 
stratejisini sürdürmek için dünyanın en önemli tekne 
gezinti noktalarından birinde varlığını güçlendiriyor.

Expanding gyro stabilization technology company 
Smartgyro has confirmed the appointment of seven 
new dealers to enhance service for customers in the 
Mediterranean region. Smartgyro’s latest partners in 
Greece, Malta, Turkey and Spain strengthen its presence 
in one of the world’s key boating hotspots to continue the 
company’s rapid growth strategy.

YAT, TERSANE ve MARİNA PERSONEL KIYAFETLERİ

D R Y  T O U C H ®
T E K N O L O J İ S İ

Maksimum Performans

Daha Fazla Konfor

b a c k 2 s a i l

Perşembe Pazarı Cad. Bakır
Sok. No:12 Kat:4 Karaköy/

İstanbul

w w w . b a c k t o s a i l . c o m 0 5 3 7  6 5 4  1 0  1 9

i n f o @ b a c k t o s a i l . c o m
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Sirena Yachts’ın 
Başarılı Senesi Dünyanın En Büyük 

5 Turizm Fuarından Biri: 
EMMIT Successful Year 

of Sirena Yachts
One of the 5 largest tourism 

fairs in the world: EMMIT

Uluslararası ilk çıkışını 2021 Cannes Yatçılık Festivali’nde 
yapan Sirena 68’in toplam 26 adet yeni ünitesi de dâhil 
olmak üzere tüm seride büyük satışlara sahip yatlar ile 
2021 yılı, Sirena için büyük bir ticari başarıyı kanıtladı.

Ayrıca yıl sonunda 9 adet Sirena 88 amiral gemisi ABD, 
Rusya ve BAE’den İtalya ve Almanya’ya kadar çeşitli 
uluslararası pazarlarda satılmıştı. Şu anda 5 ünite daha 
yapım aşamasında. Pandemi sırasında taleplerdeki 
belirgin artış sayesinde, tersane, özellikle Sirena 58 ve 68 
için 2024 ve sonrasındaki teslimatlar için yeni siparişler 
almaya başladı ve tersane, üretim kapasitesini artırmak 
için girişimlere yatırım yapmaya devam ediyor.

The year 2021 proved a massive commercial 
success for Sirena Yachts with strong sales 
across the range, including a total of 26 
units of the new Sirena 68 that only made 
its international debut at the 2021 Cannes 
Yachting Festival. 

Moreover, by the close of the year, 9 units 
of the Sirena 88 flagship had been sold in 
diverse international markets from the US, 
Russia and the UAE to Italy and Germany. 
A further 5 units are currently in build. Thanks 
to the marked increase in enquiries during 
the pandemic, the shipyard has begun to 
receive new orders for deliveries in 2024 and 
beyond, especially for the Sirena 58 and 68, 
and the yard continues to invest in initiatives 
to increase its production capacity.

9-12 Şubat tarihlerinde Tüyap’ta gerçekleşen etkinlik 
her yıl 45 bine yakın sektör profesyonelini, dünyanın 
dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin 
sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından 
faydalanmak isteyen binlerce turisti ağırlıyor.

Held in Tüyap on February 9-12, the event welcomes 
nearly 45,000 industry professionals and thousands of 
tourists every year who want to take advantage of the 
new and exciting travel opportunities offered by holiday 
destinations and travel companies from around the 
world.

532 425 93 13   –        murat@thebolger.com

Bolger Dümen Kılııarı ve Usturmaça Kılııarı ile Teknenizi Özelleştirin

TEKNENİZE
ŞIKLIK
KATIN   
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SEVGİLİLER GÜNÜNÜ 
HEM ŞIK HEM ROMANTİK GEÇİRİN

Live Valentine’s Day Stylish and Romantic

Chronomaster Revival Lupin The Third 

Zenith, Lupin the Third temalı yeni limitli üretim modelini tanıttı. Serini 
final versiyonu olarak tasarlanan model, diyagonal tasarlanmış çift 
renk kadranı ile dikkat çekiyor.

Zenith introduced a new limited edition model with the theme of 
Lupine the Third. Designed as the final version of the series, the 
model draws attention with its diagonally designed dual-color dial.

Montblanc 1858 Split Second Chronograph 
Saat, Montblanc ile geleneksel saatçiliğin efsane ismi Minerva’yı bir 
araya getiriyor. 

The watch bring together Montblanc, one of the shining stars of the 
watch world, and Minerva.

IWC PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41
 İsviçreli saat yapımcısı IWC Schaffhausen, efsanevi Pilot ailesinden 
yeniden yorumlanan IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 modeli; 
yeşil kadranı, yeni hızlı kayış değiştirme sistemi, dana derisi, kauçuk 
ve paslanmaz çelikten oluşan kayış alternatifleriyle göz dolduruyor. 

Swiss watchmaker IWC Schaffhausen reinterpreted the IWC Pilot’s 
Watch Chronograph 41 from the legendary Pilot family; It impresses 
with its green dial, new quick strap system, calf leather, rubber and 
stainless steel strap alternatives. 

Patek Philippe Advanced Research
Manyetik alandan, korozyondan ve şoklardan kesinlikle etkilenmiyor. 
Yağlanmaya ihtiyaç duymuyor ve inanılmaz düşük ölçü toleransları 
içinde üretilebiliyor. 

It is not affected by magnetic fields, corrosion, and shocks. It does 
not need lubrication and can be produced within incredibly low 
dimensional tolerances.



88

BLOG

GOLDEN WATER TIGER
Arnold & Son has fashioned a golden tiger, roaring and on the alert. 
The refinement of this decorative dial springs from consummate 
craftsmanship and the wide range of precious gemstones that 
Arnold & Son draws on. 

Arnold & Son, kükreyen ve tetikte olan altın bir kaplan yarattı. Bu 
dekoratif kadranın inceliği, kusursuz işçilikten ve Arnold & Son’un 
kullandığı çok çeşitli değerli taşlardan kaynaklanmaktadır. 

Tchibo 
• Rodyum kaplama cam kristal çiçekli yüzük takıseverler için 

güzel bir tercih.
• Cafissimo easy; pratik kullanımı ve modern tasarımıyla kahve 

aşıklarını mutlu edecek. 
• Erkek Flanel Gömlek; Modern Fit düz bir kesime sahip olan 

organik pamuklu gömlek, karo deseniyle rahat bir görünüm 
elde edilmesini sağlıyor. 

• Rhodium plated glass crystal flower ring is a nice choice for 
jewelry lovers.

• Cafissimo easy; It with its practical use and modern design will 
make coffee lovers happy.

• Men’s Flannel Shirt; The organic cotton shirt, which has a 
Modern Fit straight cut, provides a comfortable look with its 
tile pattern.

Ref. IW371482
Portugieser Chronograph ailesine mensup Ref. IW371482, 18K altın 
kasası ve zevkle seçilmiş renk paleti ile göz alıyor.

A member of Portugieser Chronograph, Ref. IW371482, attracts 
attention with its 18K gold case and tastefully arranged color 
palette.

Christina Koleksiyonu / Christina Collection
Porland’ın Sevgililer Günü’ne özel Christina Koleksiyonu ile 
birbirleriyle kombinlenebilen kırmızı, turkuaz, gri renk seçenekleri ile 
şık bir sofra kurmanızı sağlıyor. 

Porland’s Christina Collection special for Valentine’s Day allows 
you to set a stylish table with red, turquoise and gray color options 
that can be combined with each other.
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Manzara ve Lezzet Tek Bir 
Yerde: Bagatelle

Riva Privée’nin Özel 
Detayları 

View and Taste in One Place: 
Bagatelle 

Special Details of Riva Privée

Meksika’nın Baja California bölgesinin güney ucunda 
yer alan Bagatelle Los Cabos, grubun büyüyen kaliteli 
yemek işletmeleri portföyünün en son üyesi. Restoran, 
Cabo San Lucas’ın en güzel noktalarından biri olan 
Breathless Resort&Spa’da bulunuyor. Konuklar, yerel 
olarak “El Arco” veya “The Arch” olarak bilinen Los 
Cabos’un simgesel simgesi El Arco de Cabo San Lucas’ın 
inanılmaz manzaralarıyla özel bir Fransız Akdeniz yemek 
deneyiminin keyfini çıkarabilir.

Corparete Executive Chef Rocco Seminara ve Executive 
Chef Marco Estrada tarafından tasarlanan menü, yerel 
klâsiklere ferahlatıcı bir tat katıyor: Black Angus dana 
tartarlı Tacos, yumurta bourtaga veya yengeç eti, 
arrabiata sosu, kırmızı soğan püresi; kızarmış Mozzarella 
Empanadas; ev yapımı ekmeği ve Guacamole ve 
Lemongrass Çipura ceviche.

Located on the southern tip of Mexico’s Baja California, 
Bagatelle Los Cabos is the latest addition to the group’s 
growing portfolio of fine dining establishments. The 
restaurant can be found in one of the most beautiful 
spots of Cabo San Lucas, the Breathless Resort&Spa. 
Guests can enjoy an exclusive French Mediterranean 
dining experience with incredible wievs of Los Cabos 
signature landmark, El Arco de Cabo San Lucas – known 
locally as “El Arco” or “the Arch.”

The menu conceived by Corparete Executive Chef 
Rocco Seminara and Executive Chef Marco Estrada, 
includes refreshing take on local classics: Tacos with 
Black Angus beef tartare, egg bourtaga or Crab meat, 
arrabiata sauce, red onion pckles; fried Mozzarella 
Empanadas; homemade tortillas and Guacamole and 
Lemongrass Sea bream ceviche.

Riva Privée, Dolomites’de yer alan Cristallo Luxury 
Collection Resort&SPA’da 180.yılını kutluyor. Riva 
yatlarının maketleriyle donatılan restoran Riva’nın 
tanınan çizgileriyle dekore edildi. İçeri girdiğiniz anda 
Riva’nın yat düzenini restoranda görebilirsiniz. Restoranda 
kullanılan malzemeler; Riva’nın yatlarında kullandığı 
malzemelerden oluşuyor. Bu sayede tıpkı bir yatı inceler 
gibi masaya dokunarak Riva yatlarını hissedebilirsiniz. Riva 
Destination konsepti 2019 yılında Boat Builder Awards’da 
ödüle layık görülmüştü. 

Riva Privée celebrates its 180th anniversary at Cristallo 
Luxury Collection Resort&SPA, located in Dolomites. 
Equipped with models of Riva yachts, the restaurant was 
decorated with Riva’s recognizable lines. As soon as you 
enter, you can see Riva’s yacht layout in the restaurant. 
Ingredients used in the restaurant; It consists of the 
materials used by Riva in its yachts. In this way, you can 
feel Riva yachts by touching the table, just like examining 
a yacht. The Riva Destination concept was awarded at 
the Boat Builder Awards in 2019.

ULTRA UNDERWATER
SU ALTI LED

AYDINLATMA
LAMBASI
stoklarımızda

CSY Marine - Yat, Karavan ve Tekne Malzemeleri

Şube -Tuzla Viaport Marina

Tuzla Viaport Marina, Çekek Sahası, O Blok, No:214 
Tuzla/İstanbul

      0216 504 1876          viaport@csymarine.com

Merkez Mağaza

Aydıntepe Mah. Tersaneler Bölgesi, Harmandalı Sok. 
Özek İş Merkezi, B Blok, No:3-4-5, Tuzla/İstanbul/Türkiye

     muhasebe@csymarine.com           info@csymarine.com



92

SEYAHAT - TRAVEL 

Onlar En İyileri: 2021’in En Lüks 5 Oteli
They’re The Best: The 5 Most Luxury Hotels of 2021

Luxury Lifestyle Awards 2021’in en lüks otellerini seçti. 
Luxury Lifestyle Awards selected the most luxurious hotels of 2021.

Lily Beach Resort&SPA Maldivler - Maldives
Otel, Hint Okyanusu’nun mavi sularının ortasında özel bir adada. 
Male’ye yakın ve deniz uçağı ile 25 dakika uzaklıkta yer alan Lily, 
geniş bir şarap ve alkollü içki listesi ile premium yiyecek ve içecek 
seçenekleri sunuyor. 

The otel, on a private island amidst the serene clear blue water of 
the Indian Ocean. Close to Male and just 25 Minutes by seaplane, 
Lily offers Premium food and beverage options with an extensive list 
of wines & spirits.

Kempinski Hotel Barbaros Bay – Bodrum 
Otel,  bozulmamış Barbaros Körfezi’nin kayalıklarında spa ve bölgenin 
olağanüstü mutfak özelliklerini birleştiren çeşitli seçkin restoranlar 
sunuyor.

The otel on the cliffs of the pristine Barbaros Gulf, the hotel offers a 
variety of outstanding restaurants that combine the spa and the 
region’s outstanding cuisine.

Constance Moofushi – Maldivler – Maldives 
Gözlerden uzak bir adada yer alan Constance Moofushi, birinci sınıf 
içecekler, enfes yemeklerden lüks konaklamaya kadar her şey lüks 
bir şekilde servis ediliyor. 

Located on a secluded island, Constance Moofushi offers everything 
from premium drinks, exquisite food to luxury accommodation 
served in luxury.

Heritance Aarah – Maldivler – Maldives
Denizin sesiyle cennette uyanın, egzotik sualtı harikaları arasında dalış 
yapın ve yıldızlarla dolu görkemli bir gökyüzünün altında yemek yiyin.

Wake up in paradise to the sound of the sea, dive amidst exotic 
underwater marvels and diner under a majestic star-studded sky.

Adam&Eve Hotel – Antalya
10 bin metrekare alanı, olağanüstü genişliği ve yüksekliği ile sizi 
dünyanın en geniş loungeu bekliyor. 96 metre uzunluğu ile dünyanın 
en uzun barı olan Atrium barda içkininizi içebilirsiniz. 

The worlds largest lounge is waiting for you with a space of 10.000 
m2, an extraordinary width and height. Atrium; the world’s longest 
bar with a length of 96 meters you can drink at the bar. 

ELON MİMARİ TASARIM
Arapçeşme Mah. Namık kemal Cad. Kent&Çat İş Merkezi No:2/9 Gebze/Kocaeli

 0 (262) 642 87 58             info@elonmimaritasarim.com
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MARİN ÜRÜNLER / MARIN PRODUCT

Mercury Joystick Pilot 
Sistemi

Suzuki Yeni Motorlarını 
Tanıttı

ACR Bivy Stick Uydu İletişim 
Cihazı ve Uygulaması

Mercury Joystick Piloting 
System

Suzuki Unveils New Engines ACR Bivy Stick Satellite 
Communication Device and 

App

Yeni Mercury Joystick Pilot Sistemi, tek motorlu dubaların 
yanaşmasını hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Tek 
motorlu pontoonlar için JPO, rüzgârı yenmek, akıntıya 
karşı koymak ve kolaylıkla yanaşmak için nihai çözümü 
sağlıyor. Artık rıhtıma çarpmamak için küpeşteye 
tırmanmaya gerek yok, duba sahipleri artık rıhtıma 
güvenle yaklaşabilecekler.

New Mercury Joystick Piloting System, makes docking 
single-engine pontoons easier than ever. JPO for Single-
Engine Pontoons is the ultimate solution for beating 
the wind, bucking the current and docking with 
ease, making boating truly more enjoyable. No more 
scrambling to the gunwale to avoid slamming into the 
dock – pontoon owners will now be able to approach 
the dock with confidence.

Suzuki, ürün yelpazesine DF140B, DF115B ve DF100C 
şeklinde üç yeni dıştan takma motor modeli ekledi.  Bu 
yeni eklemeler, daha iyi maksimum hız ve daha hızlı 
hızlanma için 10.6:1’lik yükseltilmiş bir sıkıştırma oranı ve 
ayrıca iyileştirilmiş termal verimlilik yoluyla artan yakıt 
ekonomisi sağlıyor.

Suzuki is introducing three new outboard engine models 
to its range in the form of the DF140B, DF115B and the 
DF100C. These new additions provide an upgraded 
compression ratio of 10.6:1 for better top speed and 
quicker acceleration as well as increased fuel economy 
through improved thermal efficiency.

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

Yeni ACR Bivy Stick, denizcilere SMS mesajları göndermek, 
konum bilgilerini izlemek ve paylaşmak, GPS haritalarına 
erişmek, canlı hava tahminlerini görüntülemek için 
yenilikçi bir seçenek sunuyor.

The new ACR Bivy Stick offers boaters an innovative 
option for sending SMS messages, tracking and sharing 
location information, accessing GPS maps, viewing live 
weather forecasts.



The JETSURF selection will entertain you more than 
ever before because it’s simply BETTER THAN EVER 
BEFORE. JETSURF expands its inventory to include 
a brand-new motorized skateboard line-up for even 
more fun on the shore. The skateboard is made from 
carbon fibre to give it amazing riding characteristics. 
The remote controller is equipped with a brake and 3 
riding modes. The rider can easily monitor the batte-
ry capacity and speed on the integrated display. 
JetSurf Motorized Skateboard is lightweight and su-
per cool!

The motorized surfboards product line-up shines 
bright thanks to several innovations. With the brand-
-new mechanism
of the FCS click on/ click off system, the world’s 
number one motorized surfboard becomes comple-
tely tool less. The fully Electric powered surfboard 
has added several safety features to even enhance 
the technical advantage and the wonderful feeling of 
riding completely silent. Silence, riding time up to 55 
minutes and just 33 kgs weight including the battery 
pack, makes the JETSURF Electric a must have piece!
Thanks to pretty cool graphic designs, the boards are 
looking better than ever before so you don’t have to 
worry! Your selfies and social media posts will be top 
notch! 

CONTACT:
email: info@jetsurf.com
phone: +420 774 602 701
web: www.jetsurf.com

BETTER THAN EVER BEFORE

born for fun

@
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Denize açıldığınızda, suyun altında neler 

oluyor diye endişelenmenize gerek yok. Bu 

yüzden, teknenizi kirlenmeye karşı korumak 

için ürünlerimizi sahada tasarlıyor, test ediyor 

ve kullanıma en uygun hale getiriyoruz. 

Sonuçlarımız mı?  Rahatınız için özel olarak 

tasarlanmış, her biri güvenebileceğiniz üstün 

renk ve performansa sahip yeni bir  antifouling 

boya serisi.

international-yachtpaint.com

Su hattının  
altı mı? 
Biz onu  
çözdük!


