






Merhabalar,

Güzel zamanlara giriş yaptık! Charter sezonu açıldı, tekneler 
görücüye çıktı. Biz de tam olarak bu konuda size güzel bir 
dosya hazırladık! Birçok firmayı ağırladığımız dosyamızda; 
ihtiyacınız olacak tüm bilgileri sizler için derledik.

Tabii ki yaz gelince sektör de hareketlendi. O kadar çok gelişme 
var ki; suya inen tekneler, satılan üniteler, yeni tekneler derken 
yine hep birlikte dünyanın bir ucundan, diğer bir ucuna bir tur 
atacağız. Son olarak, sektörün en radikal gelişmesi yüzde 18’e 
çıkan KDV oranı oldu. Bu karar, yat ve tekne dünyasını nasıl 
etkileyecek? Gelişmelerin takipçisi olacağız. 

İyi okumalar. 

Hello,

We have entered the good times! The charter season has opened 
and the boats have been showcased. We have prepared a nice 
file for you exactly on this subject! In our file where we host 
many companies; We have compiled all the information you will 
need for you.

Of course, when the summer came, the industry also became 
active. There are so many developments that; When we say 
boats that land on the water, units sold, new boats, we will 
again take a tour from one end of the world to the other. Finally, 
the most radical development of the sector was the tax rate, 
which rose to 18 percent. How will this decision affect the yacht 
and boating world? We will follow the developments. 

Good reading. 

   Başak Kanık
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HABER / NEWS

80M Amarcord Yolda
80M Amarcord is on the way 

Palumbo Superyachts’ın bir markası olan ISA Yachts, 
“Amarcord” projesi olan 80 metrelik yeni bir yatın 
tasarımının Nuvolari Lenard çizim tahtasında olduğunu 
duyurdu. ISA Yachts tersanesi, olası sahibine 2025 yılında 
teslimatı garanti etmek için 80 metrelik yeni bir spekülatif 
inşaatın başladığını onayladı. 80 metrelik “Amarcord” 
projesi, Palumbo’nun 50 yılı aşkın tecrübesiyle edindiği 
bilgi birikimi ve mirası kullanan son derece ayrıntılı 
mühendisliğin bir sonucu.

ISA Yachts, a brand of Palumbo Superyachts, announces 
that the design of a new 80-metre yacht, project 
“Amarcord”, is on the Nuvolari Lenard drawing board. 
The ISA Yachts shipyard has confirmed the beginning of 
a new 80-metre speculative construction to guarantee 
delivery in 2025 to her prospective owner. The 80-metre 
project “Amarcord” is the outcome of the highly detailed 
engineering exploiting the know-how and heritage 
acquired by Palumbo in over 50 years of experience.

İkinci RSY 38m EXP’nin 
Omurgası Hazırlandı
Rosettı Superyachts Lays Keel Of 
The Second 38 Meter Explorer 
Yacht

2021 Cannes Yatçılık Festivali’nde M/Y Emocean’a 
verilen coşkulu yanıtın ardından Rosetti Superyachts, 
ikinci RSY 38m EXP’nin omurga döşeme töreninin İtalya, 
Ravenna’daki Rosetti Marino Group Tersanesi’nde 
gerçekleştiğini duyurdu.

Rosetti Superyachts Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Ermanno Bellettini, “ Bu özel omurga döşemede sahiplerin 
ve tüm çalışma arkadaşlarımızın gözündeki tutku ve 
coşkuyu görmekten son derece gurur duyuyoruz” diyor.

Following the enthusiastic response to M/Y Emocean at 
the 2021 Cannes Yachting Festival, Rosetti Superyachts is 
announce that the keel-laying ceremony of the second 
RSY 38m EXP has taken place at the Rosetti Marino Group 
Shipyard in Ravenna, Italy.

“We are extremely proud to see the passion and 
enthusiasm in the eyes of the owners and all our 
colleagues at this special keel-laying,” says Ermanno 
Bellettini, Chairman & CEO Rosetti Superyachts.



Hempaguard® X7 ile Süperyat’ınızın 
tüm potansiyelini kullanın
∙ kirlilik içermeyen karina 
∙ yakıt tasarrufu 
∙ minimize edilmiş emisyon değerleri
∙  120 güne kadar hareketsiz  
bekleme süresi

Hempaguard® X7,içerisinde yer alan silikon hidrojel 
yapısı ve tam biyosit difüzyon kontrolü teknolojisi 
ile sınıfının en iyi yakıt tasarrufu sağlayan, 
hareketsiz bekleme sürelerinde 120 güne kadar 
performans gösteren benzersiz bir kirlenme 
savunma sistemine sahiptir.

hempel.com

Broşürü indir:
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Türkiye’nin İlk Halat Mağazası 
Bağdat Caddesi’nde Açıldı!
Turkey’s first rope store opened 
on Baghdad Street!

Talep ettiğiniz her çeşit halatı, beklemeden temin 
edebilmeniz için Türkiye’nin ilk halat mağazası KMH 
Rigging İstanbul, Bağdat Caddesi’nde açıldı. KMH 
Rigging, çok çeşitli yüksek modül yelken halatları ve özel 
kasa işçilikleri ile teknenizde yeni bir standart yaratacak.
KMH, güncel ve geniş stok hacmiyle beraber özel siparişleri 
de hızlı bir şekilde, Türkiye’nin her noktasına ulaştırıyor bu 
sayede halat tedarikinin en büyük sorunu olan çeşit azlığı 
ve tedarik sorununa çözüm getiriyor. 
Tüm bu “stoktan hızlı hizmet” müşteriye doğrudan satış 
harici Marin Marketlere de büyük bir avantajı beraberinde 
getiriyor: ek maliyetsiz ve stoksuz satış. KMH’nin özel 
satış stratejisi sayesinde herhangi bir ek maliyete gerek 
kalmadan ya da rafınızda bekleyerek sizi zorlayan ürün 
sorununuz olmadan halat son kullanıcıya “monte et, 
kullan” şekilde müşterinizin istediği boy ve işçilikle sipariş 
edebilirsiniz.

KMH Rigging Yelkenlinizin ve Armasının 
Neye İhtiyacı Olduğunu Biliyor

KMH Rigging, arma ve donanım bakımı, kontrolü ve 
tedariki hizmeti de veriyor. Yelkenli teknenizi en az sizin 
kadar düşünerek, tecrübeli ve profesyonel ekibiyle; 
performansını ve sağlığını korumaya yönelik, yelkenlinize 
özgü çözümler sunuyor. 

Firmadan her zaman danışmanlık alabilir ve ihtiyacınız 
olan malzemeleri, KMH’nin geniş tedarikçi ağı sayesinde 
hızlı bir şekilde temin edebilirsiniz. 

Turkey’s first rope store, KMH Rigging Istanbul, was opened 
on Baghdad Street so that you can supply all kinds of ropes 
you request without waiting.KMH Rigging will create a new 
standard in your boat with a wide range of high module 
sailing ropes and special case workmanship.

KMH, along with its up-to-date and large stock volume, 
quickly delivers special orders to every point of Turkey, thus 
solving the problem of variety shortage and supply, which is 
the biggest problem of rope supply. 

All this “out-of-stock service” also brings a huge advantage 
to Marin Markets, which are not direct sales to the customer: 
sales without additional costs and stock. Thanks to KMH’s 
special sales strategy, you can order the rope to the end 
user “assemble, use” with the size and workmanship desired 
by your customer without any additional cost or the product 
problem that forces you by waiting on your shelf.

KMH Rigging knows what your sailboat and its 
crest need

KMH Rigging also provides crest and hardware 
maintenance, control and supply services. Thinking about 
your sailing boat as much as you do, with its experienced 
and professional team, it offers your sailboat-specific 
solutions to protect its performance and health.
 
You can always get consultancy from the company and 
get the materials you need quickly thanks to KMH’s wide 
supplier network. 
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Tekne Sahiplerinin Tercihi 
Sunbrella Marine Partner

Sunbrella Marine Partner is the 
choice of boat owners

Sunbrella’nın iki sene önce Türkiye’de başlattığı denizcilik 
sektöründe en iyi ustaları, döşemecileri bir araya getiren 
Sunbrella Marine Partner uzmanlık ağından şimdiye kadar 
pek çok tekne sahibi faydalandı. Yeni sezona hazırlık için 
teknelerinde ihtiyaç duydukları her türlü işçilik için tekne 
sahiplerinin SMP ağının www.sunbrellamarinepartner.com 
web sitesini inceleyerek, teknelerine en yakın konumdaki 
uzmanı seçmeleri yeterli. SMP ağında yer alan uzmanlar 
ise kendilerine ulaşan tekne sahiplerinin ihtiyaçlarını tüm 

bilgi deneyimleri ve maharetleriyle karşılıyor. Tekneniz için Sunbrella güvencesiyle 
bir uzman arıyorsanız web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

So far, many boat owners have benefited from Sunbrella Marine Partner’s 
network of expertise, which brought together the best masters and upholsterers 
in the maritime sector, which Sunbrella launched in Turkey two years ago. For any 
workmanship they need on their boats to prepare for the new season, it is enough 
for the boat  owners to select the expert closest to their boats by reviewing the 

SMP network’s website www.sunbrellamarinepartner.com. The experts in the SMP network meet the needs of the boat 
owners who reach them with all their knowledge, experience and skills. If you are looking for an expert for your boat 
under the assurance of Sunbrella, you can visit the website.

ROYAL HUISMAN DÜNYANIN 
EN BÜYÜK SLOOPUNU İNŞA 
EDİYOR

ROYAL HUISMAN TO BUILD 
WORLD’S LARGEST SLOOP

Project 410, dünyayı keşfetmek birkaç dakikada içerisinde, 
konforlu ve hızlı bir şekilde yelken açmaya hazır ve  uzun su 
hattından en iyi şekilde yararlanan gerçek bir denizci yat 
olacak.

Royal Huisman’ın Project 410’da kullanacağı yenilikçi 
teknoloji, yat seyir sırasında enerji üretebileceği için yeni 
Lloyd’s “Hybrid Power” sertifikasını almaya hak kazanıyor.

Özetle, burada büyük motorlu yatlara göre çok daha hafif 
bir alternatif olan - daha yeşil ve düşük rüzgar hızlarında 
bile daha hızlı - bir yelkenli yat bir var. 85m / 280ft ölçüleriyle  
dünyanın en büyük slopu olacak.

Project 410 will be a true sailor’s yacht, ready to sail in a 
matter of minutes and capable of sailing very fast, in comfort, 
to make the most of that long waterline – better equipped to 
explore the world. 

The innovative technology Royal Huisman will use on Project 
410 qualifies for the new Lloyd’s “Hybrid Power” certificate 
as the yacht will be capable of regenerating energy during 
sailing.

In summary, here is a sailing yacht that is a much lighter 
alternative to large motor yachts - greener, and faster, even 
at low wind speeds. At 85m / 280ft, she will be the world’s 
largest sloop.
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Galeon 300 Fly
Bu kompakt boyutlu flybridge, tüm 
hava koşullarında mükemmel yol 
tutuşu ve stabilite sunmak için sıfırdan 
tasarlandı. Hem gövde hem de 
güverte, ağırlığı en aza indirmeye, 
teknenin performansını ve yakıt 
tüketimini artırmaya yardımcı olan 
infüzyon teknolojisi kullanılarak 
yapıldı.

Dinamik dış cephe, geniş pencereleri 
ve keskin özellikleriyle üçüncü nesil 
Galeon Yachts serisinin ana hatlarıyla 
çizilen tasarım trendini açıkça takip 
ediyor. Üst güverteye, yerleşik geniş 
basamaklarla kolayca erişilebilir ve 
tekne geniş güneşlenme terası alanını 
daha da genişleten dönüştürülebilir 
bir banklı bir direksiyon istasyonuna 
sahip.

This compact-sized flybridge was designed from scratch to offer great 
handling and stability in all weather conditions. Both the hull and deck are 
made using the infusion technology which helps in minimizing the weight, 
enhancing the craft’s performance and fuel consumption.

The dynamic exterior clearly follows the design trend outlined by the third 
generation of Galeon Yachts range with its broad windows and edgy 
features. The top deck is easily accessed by built in wide steps and features 
a steering station with a convertible bench that extends  the large sundeck 
area even further.

Solaris Power 48 Open
Neler sunuyor?

• Deplasman modunda düşük hızda ve 30 knot üzerinde 
verimli bir şekilde seyir kabiliyeti,
• Olumsuz havalarda güvenli yolculuk,
• Düşük yakıt tüketimi, daha fazla menzil,
• Azaltılmış CO2 emisyonları,
• Joystickleri sayesinde gelişmiş manevra kabiliyeti,
• Düşük gürültü seviyesi ve sıfır titreşim,
• Demirliyken de mükemmel stabilite,
• iki kamara, iki banyo ve baş dahil bir mürettebat 
kamarası.

What does it offer?

• Capable to cruise efficiently at low speed in 
displacement mode and as well over 30kts, 
• Voyages very safely in unfavourable weather,
• Low fuel consumption, greater range,
• Reduced CO2 emissions,
• Enhanced manoeuvrability thanks to its joysticks,
• Low noise level and zero vibrations,
• Great stability also when at anchor
• Two cabins, two bathrooms and a crew cabin.



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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Hacimli yaşam alanları, doğal ışık, teknede 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” inanılmaz bir okyanus 
manzarası ve büyük bir elektrikli sürgülü cam kapıdan 
salona kolay erişim sağlıyor. X60 , tamamı özel bir 
mobil uygulama aracılığıyla teknenizi gerçek zamanlı 
olarak izlemenize, bakım hizmetlerini planlamanıza ve 
programlamanıza ve bakım günlüğüne bakmanıza 
olanak tanıyan SEANAPPS teknolojisine sahip .

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. The X60 features SEANAPPS technology, 
which enables you to monitor your boat in real time, to 
plan and schedule maintenance services and to consult 
the maintenance log, all through a dedicated mobile 
application.

Talaria 43

Prestige X60

Tek bir düğmeye dokunduğunuzda, teknedeki yaşamınızı 
kolaylaştırabilirsiniz! Hinckley’in patentli, kapanma sistemi 
sayesinde arka cam pencereleri geri çekiliyor, ardından 
kapının basit bir şekilde kaymasıyla, kokpitten mutfağa 
kadar kesintisiz, tek seviyeli bir açık hava ekspresi 
yaratabilirsiniz.

Penceleri açmanız için kalkmanıza gerek yok. Dâhil 
olan iPad veya teknenin her yerine kolayca yerleştirilmiş 
dijital ekranlar ile pencereleri, elektrikli kapakları ve 
diğer sistemleri teknenin herhangi bir yerinden kontrol 
edebilirsiniz. 

When touch of a button, life aboard gets easier! 
Hinckley’s patented disappearing enclosure retracts the 
glass windows, then with a simple slide of the half-door, 
you’ve created a seamless single-level, open-air express 
from cockpit to galley. 

No need to get up to open the windows.  Control 
windows, powered hatches and other systems from 
anywhere onboard with included iPad or digital displays 
located conveniently throughout the boat.
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Al Waab

OMEGA 93M

Alia Yachts  Al Waab 55m teslim etti.
Alia YachtsAl Waab  55m  delivered.“

“
Dünyanın 500GT altındaki en uzun çelik ve alüminyum yatı olan Al Waab, 
Antalya merkezli tersane için sadece bir mihenk taşı projesi olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda dış ticaret ve kategorisindeki iç mekanlar açısından da yeni bir 
endüstri standardı belirliyor. 

Kolay, dinlendirici, aile yaşamı için tasarlanmış açık plan, sahip merkezli bir 
genel düzenleme oluşturmak için alan planlamasını ve ergonomik düzeni 
optimize etmek için projenin başlarında sanal gerçeklik kullanıldı.

Yat, üst güvertede, ön güvertede 4 metrelik özel bir havuza sahip; iki katlı 
lüks bir master süit dâhil olmak üzere, 499GT’lik bir yatta nadir bulunan altı 
kamarada 12 kişiye kadar ağırlanabilir.

Cömert hacmini ve 12,5 deniz mili maksimum hızın tadını çıkarın. Al Waab’ın 
ikiz Caterpillar C18 (725hp/533 kW) dizel motorları, benzer büyüklükteki yatlara 
göre %35 daha az yakıt yakar.

As the longest steel and aluminium yacht below 500GT in the world, Al Waab 
is not only a milestone project for the Antalya-based shipyard, she also sets 
a new industry standard in terms of external and internal spaces for her 
category.

Virtual reality was used early on in the project to optimise the space planning 
and ergonomic layout to create an open-plan, owner-centric general 
arrangement designed for easy, restful, family living.

The yacht can sleep up to 12 guests in six staterooms – rare on a 499GT yacht 
– including a lavish split-level master suite on the upper deck with a private 
4-metre pool on the foredeck.

Enjoy her generous volume and a top speed of 12.5knots. Al Waab’s twin 
Caterpillar C18 (725hp/533 kW) diesel engines burn 35% less fuel than similar-
sized yachts.

Hollanda Denizcilik Şirketi CBSPRO, en yeni 
konseptini açıkladı: The ‘OMEGA – 93m’.  

Toplam uzunluğu 93 metre (305 fit) olan 
Omega, dört güverteye yayılmış 3.000 
GT’nin altında bir iç hacim sunar. 

Bu projenin önemli noktalarından biri, 
üçüncü güvertede bulunan tekne sahibinin 
alanında bulunuyor. Geleneksel olarak, 
bu alan cömertçe boyutlandırılmış ve 60 
metrekareden (646 fit kare) fazla olan ve 
büyük boy bir yataktan salon ve yemek 
alanına, bir bara, bir ofise, gömme dolaplara 
ve saunalı banyoya kadar her şeyi içeriyor. 
Ancak bir düğmeye bastığınızda, tekne 
sahibinin güvertesi fazladan 260 metrekare 
(2,798 fit kare) daha açık alana sahip 
oluyor. Bu, CBSPRO Maritime’ın Güverte 
Yükseltme Sistemi olarak adlandırdığı, 
güvertenin tüm ön bölümünü kaldırmaya 
ve onu sahibininkine bağlamaya izin veren 
tescilli bir sistemle mümkün oluyor.

The Dutch Company ‘CBSPRO Maritime has 
unveiled it’s newest concept: The ‘OMEGA 
– 93m’.  
 
Measuring 93 meters (305 feet) in total 
length, Omega offers an interior volume of 
under 3,000 GT spread across four decks. 

One of the highlight of this project is found 
on the owner’s area, which is located on 
the third deck. As is customary, this area is 
generously-sized and can fit the owner’s 
suite, which is over 60 square meters (646 
square feet) and includes everything from 
a king-size bed to a lounge and dining 
area, a bar, an office, walk-in closets, and 
bathroom with sauna. But at the press 
of a button, the owner’s deck gets an 
additional 260 square meters (2,798 square 
feet) of open space. This is possible through 
something CBSPRO Maritime calls the Deck 
Elevation System, a proprietary system that 
allows to lift the entire forward section of 
the deck and connect it to the one of the 
owner’s. 



T U T K U L A R I N I Z A  
Y O L  A Ç I N  

VENNA YACHT
     Orhanlı, Erk Sk. No:7/20, 34956 Tuzla/ İstanbul 
     www.vennayacht.com -       info@vennayacht.com
     0(533) 774 56 99 
         vennayacht
      

Bizi Takip Edin!
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Türkiye’nin 
Katamaranı VF 80 
MultiHulls Adayı

Turkey’s Catamaran 
VF 80 MultiHulls 
Candidate

Dünyada başta perakende olmak üzere birçok 
sektörde ilham veren benzersiz yatırımlar gerçekleştiren 
iş insanı Coşkun Bayraktar’ın 2018 yılında kurduğu 
VisionF Yatçılık firmasının power katamaran 
segmentindeki ilk üretimi VisionF 80, Multihull Of The 
Year 2022 MULTIYACHTS kategorisinde 5 adaydan biri.

Global markalar ile rekabete girişen yerli üretim VF 
80, ağırlığı düşürmek üzere kullanılan alüminyum ve 
makine gürültüsü olmadan çalışmasını sağlayan 
lityum-iyon akü grubu ile akıllı çözümler sunan zamanın 
ötesinde bir katamarandır.

Bağlandığı her marinada benzersiz tasarımı ile dikkatleri 
üzerine çekmeyi başaran VisionF 80, 55 metrekarelik 
salonu, 3 misafir kabini, 1 master kabin, 2 mürettebat 
kamarası ile geniş ve konforlu yaşam alanları 
sunmaktadır.

İşte Multihull Of The Year 2022’in Mutliyachts 
Adayı Yerli Üretim VF 80

VisionF 80’e ilk adımınızı attığınız yerde sizi kullanışlı 
özellikleriyle; sekiz kişilik yemek masası, oturma grubuyla 
grubu ve barbekülü mutfak tezgahının yer aldığı 
havuzluk karşılamaktadır. VF 80’de havuzluğun hemen 
altında, güçlü Volvo makineler, 7kW ve 27kW gücünde 
iki adet jeneratör, paserella, klima, akü ve su yapıcının 
yer aldığı makine dairesi bulunmaktadır. 

The first production of VisionF Yachting company, which 
was founded in 2018 by Coşkun Bayraktar, a businessman 
who made unique investments inspiring in many sectors, 
especially in retail, is one of the 5 candidates in the VisionF 
80, Multihull Of The Year 2022 MULTIYACHTS category.

Domestic production VF 80, which competes with global 
brands, is a timeless catamaran that offers intelligent 
solutions with its lithium-ion battery group that enables it 
to operate without aluminum and machine noise used to 
reduce weight.

VisionF 80, which manages to attract attention with its 
unique design in every marina it is connected to, offers large 
and comfortable living spaces with its 55 square meters hall, 
3 guest cabins, 1 master cabin, 2 crew cabins.

Here’s Multihull Of The Year 2022’s Mutliyachts 
Candidate Domestic Production VF 80

Where you take your first step into the VisionF 80, it welcomes 
you with its useful features; a pool table with a dining table 
for eight people, a group of seating groups and a kitchen 
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VisionF 80’de salondan ulaşılabilen ve seçkin ankastre 
cihazların yer aldığı lüks bir mutfak yer almaktadır. 
Tavan ve duvarların marin deri kaplama olduğu 
mutfakta, yanmaz çizilmez mutfak tezgahı, soğutucu, 
dondurucu, fırın ve mikrodalga, bulaşık ve çamaşır 
makinası yer almaktadır. Opsiyonel olarak 4 kişilik 
yemek masası seçeneğinin sunulduğu ve dünyanın en 
ünlü markalarına ait ürünlerin yer aldığı VF 80 mutfağı, 
ev konforunda bir deneyim sunmaktadır. 

VisionF 80, geniş master suiti sayesinde gittiğiniz her 
yeri eviniz gibi hissetmenizi sağlamaktadır. Farklı yatak 
seçenekleri ve giyinme odası alternatifleriyle sunulan VF 
80, geniş dolapları ve kullanışlı çekmeceleriyle geniş ve 
depolama alanlarıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır. 
Geniş ve lüks bir duşun yer aldığı master suit’te, yağmur 
duşu ve 2 adet lavabo bulunmaktadır. Yatak altı 
LED aydınlatmalar, özel tasarım duvar döşemeleri 
VF şıklığının en önemli unsurları olarak ön plana 
çıkmaktadır.
Kıç havuzluktan merdivenle çıkılabilen geniş Flybridge, 
VisionF 80’nin en göze çarpan mekânlarından 
alanlarından biridir. Bu alanda yer alan deri kaplamalı 
kumanda paneli, bar, oturma alanı ve şezlonglarla 
rüzgârın tatlı esintisinde dinlenebilme, muhteşem 
eğlenceli partiler verebilme, yakınlarınızla unutulmaz 
anların tadını çıkartabilme olanağı sağlamaktadır. 

Multihull Of The Year 2022’de Oylar VF 80’e

https://www.multihulls-world.com/102/les-bateaux/
votes/votes sayfasına giriş yapıldıktan sonra, sayfa 
aşağı doğru kaydırıldığında farklı kategorilerde 
teknelerin yarıştığı görülmektedir. Bu alanlarda 
her kategoride tekne seçimi yaparak, oylamaya 
katılınabilmektedir.

Multiyachts kategorisinde seçiminiz Türkiye’nin üretimi 
VF 80 olsun.

VisionF 80’e oy vermek için aşağıdaki 3 adımı 
izleyebilirsiniz.

1. Multihulls – World websitesini ziyaret ediniz. https://
www.multihulls-world.com
2. Toplamda 7 kategori var. Oyunuzun geçerli olması 
için her kategoriden birer tekne seçmeniz gerekiyor. 
VisionF 80 son başlıkta ‘Multiyachts’ başlığı altındadır.
3. Oylama işlemini tamamlamak için bilgilerinizi 
sayfanın en alttaki kısma girdikten sonra alttaki 
kutucuğu işaretleyip ’submit’e basınız.

counter with a barbecue. The VF 80 has an engine room 
with powerful Volvo machines, two generators of 7kW and 
27kW, a paserella, air conditioning, a battery and a water 
maker just below the pool basin. 
VisionF 80 features a luxurious kitchen with premium built-in 
appliances accessible from the living room. In the kitchen, 
where the ceilings and walls are marinated leather, there 
is a fireproof, scratchproof kitchen countertop, refrigerator, 
freezer, oven and microwave, dishwasher and washing 
machine. The VF 80 cuisine, which offers an option of a 
dining table for 4 people and includes products from the 
world’s most famous brands, offers an experience in home 
comfort. 
Thanks to its spacious master suite, VisionF 80 makes every 
place you go feel like home. Offered with different bed 
options and dressing room alternatives, VF 80 meets all 
your needs with its large cabinets and handy drawers and 
large storage areas. The master suite, which features a 
large and luxurious shower, has a rain shower and 2 sinks. 
Under-bed LED lighting, specially designed wall coverings 
stand out as the most important elements of VF elegance.
The spacious Flybridge, which can be climbed up a 
ladder from the stern pool area, is one of the most 
prominent spaces of the VisionF 80. The leather-covered 
control panel in this area provides the opportunity to relax 
in the sweet breeze of the wind with bar, seating area 
and sun loungers, to have magnificent fun parties, and to 
enjoy unforgettable moments with your relatives. 

Votes Voted VF 80 in Multihull Of The Year 2022

After logging into https://www.multihulls-world.com/102/
les-bateaux/votes/votes, it is seen that different categories 
of boats compete when the page is scrolled down. In 
these areas, boats can be selected in each category and 
they can participate in the voting.

In the multiyachts category, your choice should be 
Turkey’s production VF 80.

You can follow the 3 steps below to vote for VisionF 80.

1. Visit the Multihulls-World website. https://www.multihulls-
world.com
2. There are 7 categories in total. You need to select one 
boat from each category for your vote to be valid. VisionF 
80 is under the heading ‘Multiyachts’ in the last heading.
3. To complete the voting process, enter your information 
at the bottom of the page, check the box at the bottom 
and press’ submit ’.
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Hayallerin tasarıma dönüştüğü tekne: NAOS 800
The boat where dreams turn into design: NAOS 800

Büyük bir tutkunun tasarıma dökülmesiyle hayat bulan 
NAOS 800, tam kapsamlı ileri teknolojiyi yansıtan yeni 
nesil bir Power Katamaran.

Küçük gruplar için tasarlanan katamaran, dengeli sürüşü 
ve yüksek perfomansıyla; biri çift kişilik olmak üzere iki 
kabine yer veriyor. Yeni bir power katamaran rüzgârı 
estiren bu güzel teknenin teknolojik alt yapısı da kendisi 
gibi iyi düşünülmüş bir fikri yansıtıyor.

NAOS 800, geleceğin üretim teknolojisini günümüze 
taşıyarak Endüstri 4.0 protokollerine uygun Prodoris Tekne 
Yönetim sistemini sunuyor. Bu teknoloji tıpkı ismi gibi 
havalı! Prodoris Yapay Zekâ: analiz sistemi ile tekneninizin 
bütün sistemlerini anlık olarak takip edererek, sizi devamlı 
bilgilendiriyor ve olabilecek sorunlara karşı sizi hemen 
uyarıyor. 

Entegre kablosuz sensör sistemleri ile motorlar, pompa 
sistemler, tuvaletler, yakıt durumu, su depoları ve pozisyon 
bilgisi sürekli olarak sistem içerisinde kaydediliyor. Tüm 
bu bilgileri, geniş dokunmatik ekrandan ve telefonunuz 
üzerinden hiç yorulmadan, anlık olarak takip edebilirsiniz. 
Zekice tasarlanan bu sistem, PieMarine’in KOSGEB ve 
TÜBİTAK’tan destek alarak geliştirdiği patentli bir ürün. 

Üstelik, bu sistem NAOS 800’ünüze dâhil olarak geliyor! Bu 
sayede deniz üzerinde konumunuzu rahatlıkla bulabilir, 
teknenizi uzaktan takip edebilirsiniz. 

NAOS 800, which comes to life with the pouring of a 
great passion into design, is a new generation Power 
Catamaran that reflects the full range of advanced 
technology.

 Designed for small groups, the catamaran features two 
cabins, one of which is a double, with balanced driving 
and high performance. The technological infrastructure 
of this beautiful boat, which blows a new power 
catamaran wind, reflects a well-thought-out idea like 
itself.

NAOS 800 brings the production technology of the 
future to the present day and offers the Prodoris Boat 
Management system in accordance with Industry 4.0 
protocols. This technology is just as cool as its name! 
Prodoris Artificial Intelligence: It monitors all the systems 
of your boat instantly with its analysis system, informs you 
constantly and warns you immediately about possible 
problems. 

With integrated wireless sensor systems, engines, pump 
systems, toilets, fuel status, water tanks and position 
information are continuously recorded in the system. 
You can instantly monitor all this information on the large 
touchscreen and on your phone without getting tired. 
This cleverly designed system is a patented product 
developed by PieMarine with support from KOSGEB and 
TUBITAK. 

Besides, this system comes 
included in your NAOS 800! 
In this way, you can easily 
find your location on the 
sea and follow your boat 
from a distance. 
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Sezonun Yeni Tenderı: Orsa Plus

Sezonun Yeni Tenderı: Orsa Plus

Bu yaz denizler bir oyuncu daha kazandı; Orsa Plus. 
Fiba Yatçılık tarafından üretilen tekne, günlük geziler, 
balık tutmak ve su sporları için ideal. 5 metrelik tekne, V 
gövdesi ile dengeli bir sürüşü ve artırılan deniz hissini aynı 
anda vermek için tasarlandı. 

Kokpit, teknenin tam ortasında, iki ayrı alan yaratıyor. Ön 
güvertede karşılıklı oturabileceğiniz bir masa var. Kokpitin 
arka tarafındaki iki kişilik koltuk bulunuyor. Kokpiti saran 
geniş camlar seyir halindeyken sizi rahatsız edecek rüzgârı 
ve suyu kesse de denizi hissetmenizi sağlayacak alanı 
bırakıyor. 

T-top sayesinde kokpit ve kıç tarafta güneşten 
korunabilirsiniz. İç tasarımda sunulan teknoloji ve seçilen 
renk paleti, daha büyük tekneleri andırıyor.  Dıştan takmalı 
motoru, Fiba tarafından 60 ile 150 HP arasında öneriliyor.

Standart olarak neler sunuluyor?

- 4 adet koç boynuzu
- Sintine pompası
- Seyir fenerleri
- Livar-canlı yaşatmalı
- Swim door
- Dümen konsolu
- 6 adet paslanmaz bardak tutucu
- 2 adet 60 amper jel akü (tenvirat-servis-motor)
- Baş üstü teleskopik ayaklı fiber masa
- Aero dinamik tasarım fiber T-Top

Teknik Özellikler 
Technical Specifications

Boy / Height: 4.95
En / Widht: 2 metre 

Draft: 67 cm 
Dolu ağırlık / Full weight: 570 kg 

Önerilen güç aralığı / 
Recommended power range: 

60-150 HP

This summer, the seas won another player; Orsa Plus. 
The boat, produced by Fiba Yachting, is ideal for day 
trips, fishing and water sports. The 5-metre-long boat is 
designed to give a balanced ride with its V-body and 
increased sea feeling at the same time. 

The cockpit, right in the middle of the boat, creates 
two separate spaces. There is a table on the front deck 
where you can sit across from each other. There is a two-
seater sofa in the back of the cockpit. The large windows 
surrounding the cockpit cut the wind and water that will 
disturb you while driving, but leave you the space to feel 
the sea. 

Thanks to the T-top,  you can be protected from the sun in 
the cockpit and aft. The technology offered in the interior 
and the chosen color palette resemble larger boats. The 
outboard motor is recommended by Fiba between 60 
and 150 HP.

What is offered as standard?

- 4 deck cleats
- Bilge pump
- Navigation light
- Livar-keep alive
- Swim door
- Helm console
- 6 stainless steel cup holders
- 2 x 60 amp gel batteries (tenvirate-service-motor)
- Fibre table with overhead telescopic foot
- Aero dynamic design fiber T-top
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“Bir jet tenderı tüm ihtiyaçlarınızı karşılamalıdır “ Maxym 
Starchenko tam olarak ne hakkında konuştuğunu biliyor 
çünkü yat tender üretim şirketi Agilis Jettenders GmbH’nin 
sahibi ve kurucusu. Merkezi Almanya’nın Jülich kentinde 
bulunan şirket, dünya çapında lüks sert şişme botlar 
üreterek, tedarik ediyor.

Deneyimleri sayesinde, Bay Starchenko kullanıcının 
ne istediğini biliyor. Agilis üç temel ihtiyacı karşılayan 
mükemmel ürünü yarattı; motor, her şeyi sadece kendiniz 
için özelleştirme yeteneği ve en kaliteli malzemelerle 
üstün teknik çözümler. Agilis jet tenderlarının rakiplerine 
göre önemli avantajları bulunuyor; öncelikle, daha 
yüksek hız ve daha fazla kontrol stabilitesi sağlayan güçlü 
bir jet motoru. Motor tasarımında harici pervane yok 
bu nedenle tenderın yakınında olmak daha güvenli ve 
karaya alırken pervaneye zarar verme riski daha düşük.
 
İkinci avantajı ise teknenizde gövde renginden, 
kullanışlı aletlere kadar her şeyi seçebilme yeteneği. 
Hatta bazı modellerde müşteri beklentilerine uygun 
motor seçenekleri mevcut. Müşteri, web sitesindeki 
“Konfigüratör” bölümünden her ayrıntıyı seçebilir veya 
kaldırabilir. 

Serinin zıt modellerine bakalım. Yata sadece hızlı ve 
konforlu bir şekilde ulaşmak için tendera ihtiyacınız varsa, 
Agilis 280’e bir göz atın ki bu en küçük bot olmasına 
rağmen diğerleri kadar konforlu. Amacınız aileniz ve 
arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmekse Agilis 560D’yi 
denemelisiniz. Bu ihtişam, konfor ve güvenliğin endüstri 
standardı olarak nitelendirilebilecek 10 kişilik bir jet tenderı. 
Agilis 560D, süper yat tenderı olarak kullanılabilir. Birkaç ay 
önce Agilis Jettenders GmbH, dünyanın dizel motorlu en 
küçük jet  tenderını sundu; Agilis 360D.

“A jet tender should meet all your needs” Maxym 
Starchenko knows exactly what he is talking about, 
because he is an owner and founder of the yacht 
tender manufacturing company Agilis Jettenders GmbH. 
Headquartered in Jülich, Germany, the company 
manufactures and supplies luxury rigid inflatable boats 
worldwide.

Thanks to his experience, Mr. Starchenko knows what the 
consumer wants. Agilis has created the perfect product 
that meets three key needs - the engine, the ability to 
customize everything just for yourself and premium 
technical solutions with the best quality materials. 
Agilis jet tenders have significant advantages over the 
competitors; first of all, it is a powerful jet engine which 
provides higher speed and more control stability. There 
are no external propellers in engine design, thus being 
near the tender is safer and with lower risk to damage 
propeller when beaching. 

Second benefit is an ability to choose everything on 
your boat from color of hull to useful gadgets. Even 
engine options are available for some models to fit client 
expectations. Customer can select or remove every 
detail on the section “Configurator” on website. 

Let’s look at the opposite models of the range. If you 
need tender only to reach the yacht quickly and 
comfortably, take a look at Agilis 280, which is the 
smallest boat, but no less comfortable than others. If your 
goal is spending a great time with family and friends, you 
should try Agilis 560D. It’s a luxury jet tender for 10 persons 
which can be characterized as the industry standard of 
splendor, comfort and safety. Agilis 560D can be used 
as superyacht tender. Few months ago Agilis Jettenders 
GmbH presented the smallest jet tender in the world with 
diesel engine – Agilis 360D. 

Agilis Jet Tenderları; Bir Üreticinin Hikâyesi
Agilis jet tenders – the manufacturer`s story





LOA 34.06m /11.75ft
LWL 31.23m / 102.46ft
Beam 8.40m / 27.56ft

Draft 2.99m / 9.81ft
Gross tonage 198GT

Sails 540m² Prima Sails
EngiEngines 2 x 450 HP, Baudouin P2

Max. speed (engine) 13 knots
Consumption and range 64 l/h
Cruise speed (engine) 11 knots
Generators 2 x 45 kW KOHLER

Water maker 2 x 350 l/h
Bow thruster ERC BP 400

Solar paSolar panels 4.5 kW
Sewage water treatment 

Hamann System
Classification Company RINA

Bodrum Oğuz Marin Tersanesi olarak Miti One teknemizi 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda denizle buluşturduk.  
Böylelikle 23. Teknemizi başarıyla tamamlamış olduk. 

Eylül ayında 17 Metre Trawler siparişi aldık. Şu anda bu 
teknemizin sac imalatını tamamlamış olup mobilyasına 
başlamış bulunmaktayız. 2022 yaz sonunda onu da
 sahibi sahibine teslim edeceğiz. 

2019’da imalatına başlamış olduğumuz 50 metre teknemizin sac imalatı tamamlandı. Önümüzdeki ay alüminyum 
üst binanın imalatına başlamayı planlamaktayız. 50 metre teknemiz ile ilgili sözleşme  yapıldığı taktirde 14 ay gibi
bir sürede teslim etmeye hazırız. 

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

Yalı Mahallesi İçmeler Küme Evleri Sokak No: 61 Bodrum - Mugla/TURKEY
www.oguzmarin.com        oguzmarin@gmail.com       +90 542 678 10 48 

MiTi One
designed by Bodrum Oguz Marin
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YELKENLİ - SAIL

Mist

Efsanevi tasarımcı Bill Tripp ile MCM’den ünlü proje 
yöneticisi Peter Wilson’ı bir araya getiren Mist, geçen 
senenin sonlarında Rockport Marine’de suya indi. 

Mist, şık neo-klasik güzel görünümün, ultra modern bir 
donanım ve güverte planının yanı sıra, hafta sonlarını 
aşırı konforda geçirmek için Tack Studios’n güzel bir iç 
mekânının birleşimi.

 MCM’nin ortağı Peter Wilson: “Tekerleğe yapılan küçük 
ayarlamalar tekneyi hızla döndürüyor. 30 derecelik rüzgâr 
değişimlerine tepki vermek kolaydı. Bir noktada, sadece 
7,5 knot gerçek rüzgârda, 8 knot hızla rüzgara karşı 
zahmetsizce yelken açtık.”

Mist slipped into the water at Rockport Marine late last 
year, after a build that reunited legendary designer Bill 
Tripp and renowned project manager Peter Wilson of 
MCM. Mist is a combination of sleek neo-classical good 
looks, an ultra-modern rig and deck plan, plus a beautiful 
interior by Tack Studios for weekending in extreme 
comfort.

Peter Wilson, partner of MCM: “ Minor adjustments to the 
wheel would turn the boat quickly. It was easy to react to 
30-degree wind shifts. At one point, we were effortlessly 
sailing upwind at 8 knots in just 7.5 knots of true wind.”

Pelagic 77
Hollandalı tersane KM Yachtbuilders, inşaatı bu ay içinde 
başlaması planlanan ikinci bir Pelagic 77 yelkenli yat 
inşa edeceğini duyurdu. Proje, 2021’de denize indirilen 
ilk Pelagic 77, Vinson of Antarctica’nın aynı sahibi için 
bir kardeş gemi olarak inşa ediliyor. Yat, kardeş gemisi 
ile aynı boyutlarda alüminyumdan inşa edilecek; 23,5 
metre boyuna, 6,2 metre kiriş ve iki alüminyum direk. Dört 
kabinde 12 kişiye kadar konaklama ayrılacak ve gemi 
mimarisini Tony Castro üstlenecek.

Dutch shipyard KM Yachtbuilders has announced that 
it will be building a second Pelagic 77 sailing yacht with 
construction scheduled to begin later this month. The 
project is being built as a sistership for the same owner 
of the first Pelagic 77, Vinson of Antarctica, which was 
launched in 2021.

The yacht will be constructed in aluminium with the same 
dimensions as its sistership, measuring 23.5 metres LOA 
with a beam of 6.2 metres and two aluminium masts. 
Accommodations will be set aside for up to 12 guests in 
four cabins and naval architecture will be undertaken by 
Tony Castro.
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İki Marina Birleşiyor

30 milyon Euro’luk Fransız Marina Projesinin İnşaatına Başlandı
The €30 million French marina project has begun construction

Two marinas merging 
2 Şubat’ta Suntex Marina Investors ve Westrec Marinaları 
birleşeceklerini duyurdu. The Wall Street Journal’a göre , 
birleşme 2,5 milyar dolar değerinde.

Suntex Marina CEO’su Bryan Redmond basın 
açıklamasında “Yıllar önce Westrec Marinas ve Suntex 
arasındaki birçok sinerjiyi fark ettik” dedi. “Bu birleşmenin 
en ödüllendirici yanı, şimdi temel değerlerimizi paylaşan 
başka bir marina ağı eklediğimizi ve birlikte harika bir 
geleceğe hazır olduğumuzu bilmektir.”

On February 2, Suntex Marina Investors and Westrec 
Marinas announced that they were merging. According 
to The Wall Street Journal, the merger has been valued 
at $2.5 billion.

“Years ago, we realized the many synergies between 
Westrec Marinas and Suntex,” Bryan Redmond, CEO, 
Suntex Marina said in a press release. “The most rewarding 
part of this merger is knowing we now have added 
another whole network of marinas who share our core 
values and together we are poised for a fantastic future.”

Fransa’nın, Akdeniz kıyısındaki 
Marsilya’da yeni bir marina 
inşaatına başlandı. Yeni tesisin 
burada gerçekleştirilecek 
olan Paris 2024 Olimpiyat 
Oyunları için zamanında 
tamamlanması bekleniyor. 
Atina’daki Yaz Olimpiyatları 
için şantiyelerden sorumlu 
devlete ait şirket olan Solideo 
tarafından denetleniyor. 
Projenin değeri 30 milyon Euro 
(34,5 milyon ABD Doları).

The construction of a new 
marina in Marseille, on the 
French Mediterranean Sea 
coast, has started. The new 
facility is expected to be 
completed in time for the Paris 
2024 Olympic Games, which 
will be held there. It is being 
overseen by Solideo, the 
state-owned firm in charge 
of the building sites for the 
Summer Olympics in Athens. 
The project is worth €30 million 
(US$34.5 million).
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UÇSUZ BUCAKSIZ 

MAVİLİKLER 
ÜSTÜNDE 
AYRICALIKLI BİR
GEZİNTİ İÇİN…

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

Cantiere delle Marche, 
45 metrelik Özel Kaşif Project T’nin Omurgasını Döşedi 

Cantiere delle Marche lays keel on 45m custom explorer 
Project T

Cantiere delle Marche, T Projesi - 45 metrelik 
tam teşekküllü kaşif yatının omurga döşeme 
töreninin 29 Mart’ta Ancona’daki tersanenin 
tesisinde gerçekleştiğini  duyurdu.

Hevesli Sahip, yatının üretiminin tam başlangıcını 
simgeleyen küçük bir çelik plakayı omurgaya kaynakladı 
ve omurganın ‘iyi ve gerçekten döşendiğine‘ tanık oldu. 
CDM’in kurucu ortağı ve Satış ve Pazarlama Direktörü 
Vasco Buonpensiere: “Bu inanılmaz fırsat için tekne 
sahibine ve ailesine gerçekten minnettarız. Proje T - bir kez 
daha - CDM’nin müşterilerinin hayallerini gerçekleştirme 
yeteneğinin bir kanıtı olacak.” Sözleşme 2021 yılının son 
çeyreğinde imzalanmıştı.

Cantiere delle Marche is announce that the keel 
laying ceremony of Project T - 45-metre fully 
custom explorer yacht - took place on March 
29th at the yard’s facility in Ancona.

The enthusiast Owner welded a small steel plate to the 
keel symbolising the full start of production of his yacht 
and witnessing that the keel was ‘well and truly laid’. 
Vasco Buonpensiere, co-founder and Sales & Marketing 
Director of CDM. “We are really grateful to the Owner 
and his family for this amazing opportunity. Project T will 
be - once again - a testament to CDM’s ability to fulfill 
its clients’ dreams.” he contract was signed in the last 
quarter of 2021.
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FOUNTAİNE PAJOT ÇEVRESEL BİR GEÇİŞİ TAAHHÜT EDİYOR

FOUNTAINE PAJOT IS COMMITTING TO AN ENVIRONMENTAL 
TRANSITION

Çevresel zorluklarla karşı karşıya kalan Fountaine Pajot, 
yatçılık endüstrisinde çevresel geçişin öncüsü olmayı 
hedefliyor. Bu amaca ulaşmak için tersane, #ODSeaLab 
[Gözlemle, Tasarla ve Kaydet] inovasyon platformunu 
piyasaya sürüyor .

Fountaine Pajot, yelkenli katamaranları için elektrik 
motorlarının devreye alınması üzerinde çalışıyor . 
Bu proje, Fountaine Pajot tarafından tasarlanan 51 
metrelik yeni katamaran Aura 51’e elektrik motorlarının 
yerleştirilmesiyle 2022’de gün ışığına çıkacak.

Faced with environmental challenges, Fountaine Pajot 
aims to become the pioneer of the environmental 
transition in the yachting industry. To achieve this goal, the 
shipyard is launching its innovation platform #ODSeaLab 
[Observe, Design & Save].

Fountaine Pajot is already working on the deployment 
of electric motors for its sailing catamarans. This project 
should see the light of day in 2022 with the installation 
of electric motors on the Aura 51, the new 51-foot 
catamaran designed by Fountaine Pajot.



ERKAB MARİN VE GEMİ KABLOLARI
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Yat ve Teknelerde KDV Arttı
Tax rate increased on yachts and boats

Yeni Süper Yat Satıldı: 45m SAN

Yasa Dışı Charterlar 
Türkiye’de Yat 
Turizmine Zarar 

Veriyor
Illegal Charters 
Damage Yacht 
Tourism in Turkey

New superyacht sold: 45m project SAN 

Alia Yachts, Sinot Yacht 
Architecture & Design ve Lateral 
Naval Architects tarafından 

tasarlanan tamamen alüminyum 
45 metrelik motorlu yat için yeni bir 
sözleşme yaptığını duyurdu.

Alt güvertedeki misafir konaklama 
yeri, dört misafir kabini ve bir tekne 
sahibinin kamarasından oluşuyor. 
İç tasarım, ilk bakışta minimalist 
olmasına rağmen sahiplerinin kişisel 
tercihlerine yönelik ve yakından 
bakıldığında zengin detaylara sahip.

Alia Başkanı Gökhan Çelik, “Yenilikçi 
ve çekici bir tasarım felsefesine 
dayanan Project SAN, dünya 
çapında tanınan bu tür üstün 
projeleri sunarak dünyanın en 
iyi özel yat yapımcılarından biri 
olarak tanınma hedefimizi daha da 
güçlendirecektir.”

Alia Yachts is announce a new 
contract for an all-aluminum, 
45-metre motor yacht designed 

by Sinot Yacht Architecture & Design 
with naval architecture by Lateral 
Naval Architects. 
 
The guest accommodation on the 
lower deck comprises of four guest 
cabins and an owner’s stateroom. 
The interior design is geared towards 
the personal preferences of the 
owners and although minimalistic at 
first glance, on closer inspection is 
richly detailed.
 
Alia President, Gökhan Çelik. “Based 
on an innovative and attractive 
design philosophy, Project SAN will 
further strengthen our pursuit to 
be recognized as one of the top 
custom yacht builders in the world 
by delivering such superior projects 
recognized worldwide.”

Yat, kotra tekne ve gezinti gemilerinin 
satışında uygulanan yüzde 1 KDV 
oranı, Türkiye hükümeti tarafından 
yüzde 18’e yükseldi.

The 1 percent tax rate applied on 
the sale of yachts, boats and cruise 
ships increased to 18 percent by the 
Turkish government. 

Türkiye Yatçılık ve Komisyoncular 
Derneği (TYBA) ile Türkiye Deniz Ticaret 
Odası (IMEAK DTO) arasında yapılan 
yakın tarihli bir toplantıda ele alınan 
konulardan biri de; ülkedeki ruhsatsız 
yat kiralamalarını ortadan kaldırmak 
için kalıcı çözümler bulmaktı. 

TYBA üyeler için uzun ve yoğun bir 
çalışmanın ardından Türkiye’deki ilk sabit 
kira sözleşmesini tamamladı. Yani tescilli 
yatlar, derneğin yeni tüzük anlaşmasını 
kullanacak ve derneğin kriterlerine 
uymak zorunda kalacaklar. Ayrıca 
tekne kiralayanlar, TYBA tescilli yatları 
kiraladıklarında bir sorun olduğunda 
konuşacak bir muhatap bulabilecekler. 

One of the subjects discussed during 
a recent meeting between Turkey’s 
Yachting & Brokers Association (TYBA) 
and Turkey’s Chamber of Shipping 
(IMEAK DTO), was to find permanent 
solutions to eliminate unlicensed yacht 
charters in the country. 

Even TYBA completed the first fixed 
charter agreement in Turkey after a 
long and intense work on it for the 
members. So registered yachts are 
going to use the Association’s new 
charter agreement and have to 
comply with the Association’s criteria. 
Also charterers can find a respondent 
to speak to if they have any problems 
related to their cruise when they charter 
with TYBA registered yachts. 
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Sürüş süresi: 60-90 dakika   Hız: 40km/s   Kanat ölçüleri: 90-120-170-200-220 
Karbon Fiber Direk: 76cm karbon fiber direk   Fırçasız Motor: 5000 watt fırçasız dalgıç motor 
Lityum İyon Batarya: 2kW Lityum İyon Batarya   Şarj Süresi: 2 saatten az Ağırlık: 29 kg (pil dahil) 
Kumanda: Su geçirmez Bluetooth kumanda   Dahil olan taşıma çanta/kılıfları 
Board çantası, kanat çantası, şarj cihazı & çantası, batarya seyahat çantası

4’2 Pro Model 4’9 Sport 5’4 Cruiser 5’9 Explorer
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SU ÜSTÜNDE UÇMAK
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MARİN ÜRÜNLER - MARIN PRODUCTS 

Mia Marin Ruhunu Yansıtıyor: Masif Tik Masalar
Mia Marin reflects its spirit: massive teak tables

Bir eşyanın hem dekoratif hem de kullanışlı olması düşündüğünüz 
kadar zor olmayabilir. Zira, Mia Marin’in denizcilere özel sunduğu 
katlanabilir tik masalar, tam da bunun için tasarlandı!

Rio, Ivy, Luna ve July…her biri özel yapısıyla masif burma tik 
ağacının güzelliğini yansıtıyor. 316 kalite paslanmaz çelik manuel 
ayarlanabilir ayaklar ile desteklenen masalar, ihtiyacınıza göre 
şekil almak için hazır!

Katlanabilir özellikleri sayesinde masaları, gündüz bir şarap masası 
gibi kullanırken, geceleri basit hamlelerle bütün sevdiklerinizi 
ağırlayabileceğiniz davetkâr sofralara dönüştürebilirsiniz. 
Misafirlerinizin çokluğu sizi düşündürmesin çünkü masalar özel 
ölçülerde üretilebilir; Mia Marin, arzularınızın bir ölçüsünü size 
sunacaktır.

Masaların esnek hareket özelliği bir yana isterseniz zemine 
sabitleyebilir veya tik alt tabla ile hareketli olarak da kullanabilirsiniz. 
Kısaca masalar göz dolduran tasarımlarıyla, nerede ve nasıl 
isterseniz, o şekilde gününüzü güzelleştirmek için sizi bekliyor.  

It may not be as difficult as you think for an item to be both 
decorative and practical.Because that’s exactly what Mia 
Marin’s foldable teak tables for sailors are designed for!

Rio, Ivy, Luna and July…each reflect the beauty of the massive 
burma teak tree with its special structure. Supported by 316 
quality stainless steel manually adjustable legs, the tables are 
ready to take shape according to your needs!

Thanks to its foldable features, you can use the tables as a wine 
table during the day and turn them into inviting tables where you 
can host all your loved ones with simple moves at night. Don’t 
worry about the multitude of your guests, because the tables 
can be produced in special sizes; Mia Marin will offer you a 
measure of your desires.

Apart from the flexible movement feature of the tables, you can 
fix it to the floor or use it as a moving table with a teak bottom 
table. In short, the tables are waiting for you to make your 
day beautiful wherever and however you want with their eye-
catching designs. 

MP - Mia 05670MP-Mia-05613

MP-Mia-05646

MP-Mia-05661



İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!

www.rancraft.com.tr        rancrafttr        RancraftTR
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MARİN ÜRÜNLER - MARIN PRODUCTS 

Birmes San.Sitesi. A3 blok N.4 TR-34956 
Tuzla / İSTANBUL – TÜRKİYE
+90 539 268 50 86
www.zeus-Yacht.com 
info@zeus-yacht.com

DENİZ, GÜNEŞ VE HOBIE
SEA, SUN AND HOBIE

Ailenizle beraber denizin üstünde 
keyifli vakit geçirmek istiyorsanız, yer 
ve depolama bir sorun teşkil ediyorsa, 
eğlence hep yanımda olsun 
diyorsanız, bu Hobie tam size göre. 
Müthiş dengeli olan Hobie Şişme 
Serisi aynı zamanda patentli ‘Mirage 
Drive’ pedal sistemi ile de inanılmaz 
süratli. Kurulumu çok basit, sadece 
birkaç dakika içinde teknenizden ya 
da sahilden maviliklere açılabilirsiniz.

Mirage Pedal sayesinde Board’unuzu 
kas gücü ile harekete geçirerek, spor 
salonunu suyun üstüne taşıyabilirsiniz. 
‘Eva Pad’ ile dizayn edilmiş cömert 
geniş gövdesi sayesinde içecek 
ve atıştırmalıklarınızı, olta takımınızı 
yanınıza alabilir hatta köpeğinizin 
de bu gezintiye eşlik etmesini 
sağlayabilirsiniz. 

Çok hafif, sağlam ve bir çok 
düşünülmüş özellikleri, elinizin hemen 
altındaki yön mekanizması ve keyifli 
koltuğu, denizin üstündeki vaktinizi 
eğlenceye çevirecek. Stand Up 
Paddling, Hobie Mirage i-Eclipse ile 
yeni bir boyut kazanıyor. i-Eclipse ile 
pedallamanın yanı sıra ayakta kürek 
sörfü yapabilir, omuz ve kol kaslarınızı 
çalıştırabilirsiniz. Hobie Mirage i-Trek 
Serisi şişme kano ile ister yalnız ister 
ailenizle güneşin ve denizin tadına 
varabilir, koyları dolaşıp, balık tutabilir 
ve aynı zamanda spor yapabilirsiniz.

If you want to have a pleasant time 
on the sea with your family, if the 
place and storage are a problem, if 
you want to fun always with me, this 
Hobie is for you. Extremely balanced, 
the Hobie Inflatable Series is also 
incredibly fast with its patented 
‘Mirage Drive’ pedal system. The 
installation is very simple, you can sail 
from your boat or the beach to the 
blues in just a few minutes.

Thanks to the Mirage Pedal, you 
can move your Board to the surface 
of the water by activating it with 
muscle power. Thanks to its generous 
wide body designed with ‘Eva Pad’, 
you can take your drinks, snacks and 
fishing gear with you and even have 
your dog accompany this trip. 

Its very lightweight, robust and well 
thought-out features, the directional 
mechanism just at your fingertips and 
its pleasant seat will turn your time on 
the sea into fun. Stand Up Paddling 
is gaining a new dimension with 
Hobie Mirage i-Eclipse. With i-Eclipse, 
you can pedal as well as stand-up 
paddleboarding and exercise your 
shoulder and arm muscles. With the 
Hobie Mirage i-Trek Series inflatable 
canoe, you can enjoy the sun and 
the sea, wander the bays, fish and 
do sports at the same time, either 
alone or with your family.
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PELİTLİ, TRAFO 4429, ÇİFTLİK GÖLCÜK SK, 41400 
GEBZE/KOCAELİ - TURKEY

0(539) 212 33 95 

INFO@ZARAMARIN.COM         WWW.ZARAMARIN.COM

765 FREE

SWIFT 460 CABINSWIFT 460 OPEN

ÖNE ÇIKAN STİL, KEYİF VEREN PERFORMANS VE DENİZCILİK
TEKNEDE HAYATI KOLAYLAŞTIRAN YERLEŞİM

VE DAHA FAZLASI...

CHARTER SEZONU 
AÇILDI

Charter season is open
Aylardan Nisan…denizler ısındı, güneş açtı. Artık sıra, tüm stresi denizlere bırakmakta. 

Peki, nasıl bir tatil istediğinizi biliyor musunuz? İşte, güzel bir mavi yolculuk planı 
yapmanız için birkaç fikir…

The months are April… the seas have warmed up, the sun has risen. Now it’s time to 
leave all the stress to the seas. Well, do you know what kind of holiday you want? Here 

are a few ideas for you to plan a beautiful blue cruise…

ATA Yachting
ATA Yachting alt ismi ve bünyesine kattığı Superior Gulet 
Queen of Datça ile Adriyatik Denizi, İyon Denizi ve Ege 
Denizi rotasında, Delux Gulet MRS ELCIH ile Ege – Akdeniz 
rivierasında yerli ve yabancı turistlere mavi tur/charter 
hizmetleri veriyor.

Ata Yachting bünyesinde her tekne için ayrı ve özel 
olarak seçilmiş mürettabat bulunuyor. Deneyimli 
kaptanlar, aşçılar, hostesler ve gemiciler ile mavi yolculuk 
esnasında misafirlere sınırsız hizmet veriliyor.

36 metre ve 5 kabinden oluşan Superior Gulet Queen 
of Datca sizlere özel, talep ettiğiniz yurt dışı tur fırsatı 
sunuyor.  24 metre ve 6 kabin olan Delüx Gulet Mrs Elcih 
ise Türkiye’nin baki ve doğa harikası koylarında uyanma, 
dinlenme ve eşsiz deniz ve doğa içerisinde izole bir tatil 
için sizi çağrıyor.

Sub-named Ata Yachting provides Blue Cruise / Charter 
services to domestic and foreign tourists on the Adriatic 
Sea, Ionian Sea and Aegean Sea routes with the Superior 
Gulet Queen of Datça, and with the Delux Gulet MRS 
ELCIH on the Aegean and Mediterranean riviera.

 Ata Yachting has a separate and specially selected 
crew for each boat. It provides unlimited service to its 
guests during the blue voyage with its experienced 
captains, cooks, stewardesses and sailors. 

Superior Gulet Queen of Datca, consisting of 36 meters 
and 5 cabins, offers you the opportunity to travel abroad 
that you have requested. Deluxe Gulet Mrs Elcih, which 
is 24 meters and 6 cabins, offers the opportunity to 
wake up, rest and have an isolated holiday in Turkey’s 
untouched and natural wonders.

Mrs elcıh

Quenn of Datca
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DOSYA / FILE: TEKNE KİRALAMA / CHARTER 

Unutulmaz Bir Mavi Tur İçin Tek Adres: 
Turk YachtTurk Yacht
Only address for an unforgettable blue 
cruise: Turk Yacht

2008 yılından beri charter sektöründe lider korumunda 
olan Turk Yacht, tekneleri ve hizmetleriyle 7 yıldızlı bir otel 
kalitesi ve konforu sunuyor. 

Sularda Süzülen Oteller

Geniş yat filosuyla unutulmaz bir mavi tur keyfini 
denizseverlere sunan Turk Yacht, özel yat kiralama 
hizmetleriyle hayatın en özel anlarını deneyimlemenize 
öncülük ediyor. 

Farklı konfor ve özellikleriyle guletler, motoryatlar, motorlu 
yelkenli yatlar ile dilediğiniz yerde, dilediğiniz tatilin keyfini 
çıkarabilirsiniz.  

Sınırsız Bir Mavi Yolculuk: Sadece Siz ve 
Deniz

Turk Yacht ile Antalya ve Marmaris koylarına, 
Göcek ve Bozburun’dan, Bodrum koylarına kadar 
keşfedebileceğiniz bir yaz sizi bekliyor.

Enfes manzaralar, bu yolculuk sırasında tadını 
çıkaracağınız tek şey değil! Teknede size ve sevdiklerinize 
sunulan birçok aktivite, yazınızı daha da şenlendirecek; 
canlı müzik grupları, DJ, masörler ve teknede tüm su 
sporlarını yapabileceğiniz tam donanımlı bir ekipman. 

Tüm bu eğlence, dünya mutfaklarını teknenize kadar 
taşıyan seçkin aşçıların lezzetli kahvaltı ve yemekleriyle 
bütünleşecek. 

Özel Detaylar

Baştan sona size özel olarak tasarlanan tüm tatil planınız, 
yol boyunca size eşlik edecek ilgili ve becerikli mürettebat 
ile eksiksiz bir şekilde tamamlanıyor. Tekne dekorasyonu, 
iki farklı temayı bir araya getiriyor; ev konforu ve estetik. 

Being the leader in the charter sector since 2008, Turk 
Yacht offers a 7-star hotel quality and comfort with its 
boats and services.

Hotels floating on the waters

Offering the pleasure of an unforgettable blue cruise 
with its large fleet of yachts to sea lovers, Turk Yacht leads 
you to experience the most special moments of life with 
its private yacht charter services.

You can enjoy the holiday you want wherever you want, 
with gulets, motor yachts, motor sailing yachts with 
different comforts and features.  

An unlimited blue cruise: only you and sea 

A summer is waiting for you to explore Antalya and 
Marmaris bays, from Göcek and Bozburun to Bodrum 
bays with Turk Yacht.

Exquisite views are not the only thing you will enjoy 
during this trip! Many activities offered to you and your 
loved ones on the boat will make your summer even 
more joyful; live music groups, DJ, masseurs and a fully 
equipped equipment where you can do all water sports 
on the boat.

All this fun will be integrated with the delicious breakfasts 
and meals of the distinguished chefs who bring world 
cuisine to your boat.

Special details

Your entire holiday plan, designed for you from start 
to finish, is fully completed with the caring and skilled 
crew who will accompany you along the way. Boat 
decoration brings together two different themes; home 
comfort and aesthetics. 
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Denizin Eşsiz Koylarını
 Mirya Yachting’in Tekneleriyle Keşfedin

Explore the unique bays of the sea with Mirya Yachting’s boats
Şirket Direktörü, Burcu Erdemir’in 
kaleminden…

Mirya Yachting olarak, yaz planlarınızı 
keyifli hatıralara çevirebilmeniz için 
profesyonel kadro ile sizin  için her 
şeyi organize ediyor ve tüm süreci 
yönetiyoruz. Tüm seyahat planınızda 
size düşen tek şey: tüm stresinizi 
geride bırakmak ve sıcak rüzgârların 
saçlarınızda dans etmesine izin 
vermek! 

Marmaris, Akdeniz, Ege, Bodrum, 
Göcek, Fethiye ve Yunan Adalarının 

eşsiz koylarını içeren geniş rota seçeneklerimiz arasında rüya gibi 
bir seyahat yapabilirsiniz. En lüks hizmeti almanız için teknelerimizi 
özenle seçiyor ve en iyi teknelerde konaklamanızı sağlıyoruz. 
Kiralık yat listemizi sürekli güncelliyoruz. Gelin, birlikte hayalinizdeki 
tekneyi bulalım!

Son dakika veya erken rezervasyon dönemleri içerisinde gulet 
kiralama veya motor yat kiralama için mavi tur fırsatlarını 
kaçırmayın! 

Son olarak şunu da belirtelim; Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği’ne 11615 lisans numarası ve Mavi Gök Seyahat Acentesi 
adıyla üyeyiz. Sunduğumuz tüm hizmetlerin resmî olduğuna 
güvenebilirsiniz. 

Özel Bir Tekne: Prenses Buğçe

Prenses Buğçe Gulet, 6 kabinde 12 kişiye kadar misafir 
ağırlayabiliyor. Geniş arka güvertede büyük uzanma minderleri, 
maun masa ve tik sandalyeler ile açık havada yemek yemenin 
yanı sıra servis barı; ön güvertede her misafir için güneşlenme 
minderleri ve oturma alanı bulunuyor. Teknede, 5 kişilik deneyimli 
bir ekip seyahat boyunca size yardımcı olmak için hazır. Ayrıca 
paddleboard, wakeboard, yetişkinler ve çocuklar için bir çift 
su kayağı dâhil olmak üzere çok çeşitli su sporları oyuncakları 
sunuluyor. 

Company Director, from Burcu Erdemir’s pen...

As Mirya Yachting, we organize everything for you and manage 
the whole process with our professional staff so that you can turn 
your summer plans into pleasant memories. The only thing that 
falls to you in your entire itinerary is to leave all your stress behind 
and let the warm winds dance in your hair! 

You can make a dreamy trip among our wide route options 
including unique bays of Marmaris, Mediterranean, Aegean, 
Bodrum, Göcek, Fethiye and Greek Islands. We carefully select 
our boats for you to get the most luxurious service and ensure 
your stay in the best boats. We’re constantly updating our list of 
charter yachts. Come, let’s find your dream boat together!

Don’t miss out on blue tour deals for gulet rentals or motor yacht 
rentals during last minute or early booking periods! 

Finally, we are a member of the Turkish Travel Agencies 
Association under license number 11615 and the name of Mavi 
Gök Seyahat Ajansı (Blue Sky Travel Agency). You can count on 
all the services we offer to be official. 

A private boat: Princess Buğçe

Princess Buğçe Gulet can accommodate up to 12 guests 
in 6 cabins. The large back deck has large lounge cushions, 
mahogany table and teak chairs and outdoor dining as well 
as a service bar; the front deck has sun loungers and seating 
for each guest. On the boat, an experienced team of 5 are on 
hand to assist you throughout the trip. It also offers a wide range 
of water sports toys, including a paddleboard, wakeboard, and 
a pair of water skis for adults and children. 

PRENSES BUĞÇE

QUEEN OF RTT



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

Nauta 6.80 ile denizin keyfini sürün...
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A-Yachts 

Charter by Dorist

M/Y Lupus Mare, Nisan ayından Kasım ayına kadar 
Hırvatistan kıyılarının dört bir yanında kiralanabilir. Ekip 
oluşturma etkinliklerinden, 14 günlük tekne yolculuklarına 
kadar, mürettebat yol boyunca tüm gizli koyları ve en 
popüler noktaları biliyor. Jet ski’den SUP ve kanoya, su 
kaydırağından deniz aygırına kadar tekne üzerinde 
eğlenceniz garanti ediliyor. Teknenin 9 kişilik mürettebatı: 
bir kaptan, 3 güverte personeli, şef ve aşçı yardımcısı ve 
3 hostesten oluşuyor.

From April to November, M/Y Lupus Mare is available for 
charter all over Croatian coast. 
From teambuilding events to 14 
day cruises, crew knows all the 
hidden bays and most popular 
spots along the way.From jet ski 
to SUP and kayak, waterslide and 
seabob, the fun is guaranteed on 
board. Crew of boat: 9 consists of 
a captain, 3 deckhands, chef & 
sous chef and 3 stewardeeses.

Charter by Dorist, iki kadın girişimcinin kişiye ve 
kurumlara özel geliştirdiği yeni nesil lüks yat ve 
tekne kiralama projesi. 

Charter by Dorist; gulet, motoryat, yelkenli ve trawler 
kiralama seçenekleri ile Bodrum, Fethiye, Göcek, 
Marmaris ve İstanbul’da hizmet veriyor.

Sevdiklerinizle, ailenizle, arkadaş grubunuzla; özel 
bir gün ya da sadece tatil için istediğiniz bir rotada 
ilerleyebilir, dilediğiniz noktaya demir atabilirsiniz. Deniz, 
güneş, koylar ile sahiller her zaman çok güzel olsa da 
içerideki ekip ve hizmet de bir o kadar güzel olmalı. 
Firma bunu çok iyi bildiğinden, her kiralamada tekne ve 
mavi tur hizmetlerinde deneyim kazanmış kaptanlar ve 
profesyonel ekiplerle çalışıyor.

Charter by Dorist is a new generation luxury yacht 
and boat rental project developed by two 
women entrepreneurs specifically for individuals 

and institutions. 

Charter by Dorist provides services in Bodrum, Fethiye, 

Gocek, Marmaris and Istanbul with gulet, motor yacht, 
sailing and trawler rental options.

With your loved ones, family, group of friends; you can 
go on a route you want for a special day or just a holiday, 
you can anchor at any point. Although the sea, sun, 
bays and beaches are always very beautiful, the team 
and service inside should be just as beautiful. As the 
company know this very well, they work with captains 
and professional teams who have gained experience in 
boat and blue tour services on every charter.



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

 +90 543 691 49 96
www.netaasher.com.tr
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Son model bir tekneye sahip olma lüksünü daha fazla 
deniz tutkunuyla paylaşabilmek için tasarlanan Neo 
Club, devre-tekne sistemiyle üyelerine 5 sene boyunca 
her sene 3 hafta teknede olma şansı sunuyor.

Neo Club; tekne almayı düşünen fakat operasyonuyla 
veya marina, bakım ve ek doğacak maliyetleriyle 
uğraşmak istemeyen, hem yepyeni tekne kullanıp hem 
de daha düşük haftalık kiralama bedelleri ödemek 
isteyenler için tasarlanan bir Neo Sailing üyelik sistemi. 

Neo Sailing, hizmetleri arasında charter kiralama ve 
eğitimi de barındırıyor. Yelken eğitimi ve kaptanlı/

kaptansız kiralama konusundaki tecrübelerini de işin 
içine katarak, son model ve tam donanımlı teknelerle ve 
uzman kadrosuyla kapsamlı, uzun soluklu ve benzersiz bir 
denizcilik deneyiminin yanı sıra, kişiye özel bir tatil anlayışı 
sunuyor.

Designed to share the need to have a state-of-the-
art boat with more sea enthusiasts, Neo Club offers its 
members the chance to be on the boat for 3 weeks 
every year for 5 years with its circuit-boat system.

Neo Club is a Neo Sailing membership system designed 
for those who want to buy a boat but do not want to 
deal with its operation or marina, maintenance and 
additional costs, and who want to use a brand new boat 
and pay lower weekly rental fees. 

Neo Sailing services include charter rental and training. 
Including sailing training and experience in skipper/
non-captain chartering, it offers a comprehensive, long-
lasting and unique maritime experience with the latest 
model and fully equipped boats and expert staff, as well 
as a personalized holiday concept.

Important Yachting

Neo Sailing 

Firma her bütçeye hitap edebilen portföyü ile geleneksel 
gulet, motor yat, katamaran ve yelkenli gibi pek çok 
türde 300’ü aşkın teknesiyle; 12 yıldır, merkezi Bodrum 
olmak üzere, Fethiye, Göcek, Kaş ve Marmaris gibi Ege 
ve Akdeniz’in birçok bölgesinde hizmet veriyor.

Firma ilk olarak misafirlerin talep ettiğ mavi yolculuk süresi, 
kişi sayısı, tarih, rota ve bütçeye göre portföyündeki en 
uygun tekneleri belirlemekle başlıyor.

Mavi yolculuk turları, yemekli ya da yemeksiz olarak iki 
şekilde sunuluyor; isterseniz teknede sunulan menülerden 
yararlanabilir ve yanınızda kumanya getirmezsiniz ya da 
kendi kumanyalarınızı kendiniz temin ederek, firmadan 
sadece pişirme ve servis hizmeti alabilirsiniz. 

With its portfolio that can appeal to all budgets, the 
company has been serving in many regions of the 
Aegean and Mediterranean such as Fethiye, Göcek, 
Kaş and Marmaris with its over 300 boats in many types 
such as traditional gulet, motor yacht, catamaran and 
sailboat.

The company first starts by determining the most suitable 
boats in its portfolio according to the blue journey time, 

number of people, date, route and budget requested 
by the guests.

Blue cruise tours are offered in two ways, with or without 
food; you can take advantage of the menus offered on 
the boat and not bring any food or you can get your 
own food and only get cooking and service from the 
company. 



0 (544) 128 33 34
@pie_marine
@piemarine  

www.piemarine.com
sales@piemarine.com

YENI NESIL POWER 
CATAMARAN

 800NAOS 

BAYİLİK VE 
SATIŞ
İÇİN 

İLETİŞİME 
GEÇİN
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NonnoBlue

Book The Boat 

NonnoBlue’nun, size en iyi 
katamaran kiralama deneyimini 
sunacağından emin olabilirsiniz.  
Kaptanlı ya da kaptansız kiralama 
seçenekleriyle, inanılmaz 
güzellikteki izole koylarda güvenli 
ve kaliteli bir tatilin tadını çıkarın. 

Firmanın filosunda sizler ve 
sevdikleriniz için Lagoon 42 , 
Excess 11 ve Jeanneau Cap 
camarat bulunuyor. Lagoon 42, 
özel WC’li 4 kabini ile aileniz ve 
arkadaşlarınız için harika bir seçim 
olacaktır.Tekneler Göcek,MUÇEV 
Marina’da yer alıyor. Siz tatilinizin 
keyfini çıkarırken NonnoBlue ekibi 
her adımda size hizmet vermekten 
mutluluk duyacaktır.

You can be sure that NonnoBlue will provide you with the best catamaran charter 
experience. Enjoy a safe and quality holiday in incredibly beautiful isolated bays with or 

without skipper rentals. 

The company’s fleet includes Lagoon 42, Excess 11 and Jeanneau Cap camarat for you and your loved ones. Lagoon 
42 will be a great choice for your family and friends with its 4 cabins with private WC. The boats are located in Göcek, 
MUÇEV Marina. NonnoBlue while you enjoy your holiday the team will be happy to serve you every step of the way.

Türkiye’de ilk kez 15.000 kiralık tekne seçeneği ile 44 
ülkede mürettebatlı ve mürettebatsız tekne kiralama 
fırsatı sunan BookTheBoat, 2015 yılında İstanbul’da 
kuruldu.
 
2018 yılında açılan Bodrum operasyon ofisi ile tekne 

sahibi ve misafirlerine birebir hizmet veriyor. Firmanın 
merkez acenteliğini yaptığı 21 adet yelkenli, katamaran 
ve motoryatı bulunuyor. 
 
BooktheBoat kendi misafirlerine özel olarak geliştirdiği 
tedarik portalı olan Supply the Boat’u 2022 senesi içinde 
açtı. Böylece müşterilerine dilediği lüks ürünleri, su 
sporlarını, transfer hizmetlerini ve menüleri online olarak 
sipariş edip, seyahatlerini daha da kusursuz bir hale 
getirme imkânı sağladı.

BookTheBoat, which offers the opportunity to rent 
boats with crew and without crew in 44 countries with 
15,000 rental boat options for the first time in Turkey, was 
established in Istanbul in 2015.
 
With its Bodrum operation office opened in 2018, it 
provides one-to-one service to the owner and guests of 
the boat. The company has 21 sailboats, catamarans 
and motors, which it is the central agency of. 
 
BooktheBoat opened Supply the Boat in 2022, a supply 
portal specially developed for its guests. Thus, it enabled 
its customers to order the luxury products, water sports, 
transfer services and menus they wanted online and 
make their travels even more perfect.



www.marinetime.com.tr        marinetimetr        MarineTimeTR
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Barbaros Yachting

Adri Yachts 

Babylon Sunref Virtuoso

Barbaros Yatçılık’ın birbirinden şık ve konforlu tekneleri 
ile dilediğiniz rotada kabin kiralama veya özel tekne 
kiralama seçenekleri ile sizleri mavi yolculuğa davet 
ediyor.  

Farklı boyutlarda ve farklı yapılardaki kiralık ahşap 
tekneleri, kiralık motoryatları ailenizin veya grubunuzun 
kişi sayısına göre belirleyebilirsiniz. 2 kamaradan, 16 
kamaraya kadar farklı büyüklükteki kiralık tekneler, 
Marmaris, Bodrum, Göcek ve Fethiye’teki birbirinden 
güzel koylarda sizlere mavi tur keyfini yaşatacak. Diğer 
önemli bir rota ise: Yunanistan! Atina veya başlangıçlı 
çıkabileceğiniz mavi yolculukta; Kiklad Adaları, Sporad 
Adaları, İonia Adaları elverişli rotaları ile unutulmaz bir 
tekne tatili yapabilirsiniz.  

Barbaros Yachting invites you to a blue trip with its stylish 
and comfortable boats, cabin rental or private boat 
rental options on any route you want.

You can determine the rental wooden boats in different 
sizes and structures according to the number of people 
in your family or group. Rental boats of different sizes 
from 2 cabins to 16 cabins will give you the pleasure of a 
blue tour in beautiful bays in Marmaris, Bodrum, Göcek 
and Fethiye. Another important route: Greece! You can 
have an unforgettable boat holiday with the convenient 
routes of the Cycladic Islands, Sporadic Islands and 
Ionian Islands on the blue journey you can take in Athens 
or from the beginning. 

Adri Yachts, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz doğal 
güzelliklere giden, yat kiralama tatil tecrübesini en iyi 
şekilde değerlendirebilmeniz için gerekli olan deniz 
araçlarını, özel istekleriniz ve ihtiyaçlarınıza göre sizler ile 
bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Firma, deneyimlemek istediğiniz yat kiralama tecrübesini 
öncelikle sizden dinliyor ve sizi anladığından emin 
olduktan sonra ihtiyaçlarınızı belirliyor. Tarifsiz güzellikteki 
koy ve adalarda aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte 
geçireceğiniz yat kiralama tecrübesi için gereken deniz 
aracının size özel seçimi, kiralama süreci, kumanya 
temini ve havalimanı transfer gibi tüm bileşenleri sizlere 
sunuyor. 

Adri Yachts aims to bring together the sea vehicles, 
which go to unique natural beauties waiting to be 
discovered and are necessary for you to make the 
best use of the yacht charter holiday experience, 
according to your special requests and needs.  

The company listens to the yacht charter experience you 
want to experience first and then determines your needs 
after making sure that they understand you. It offers 
you all the components such as the special selection of 
the sea vehicle, the rental process, the supply of food 
and the airport transfer required for the yacht rental 
experience you will spend with your family and loved 
ones in the bays and islands of indescribable beauty.



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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Gulet Point Yachting
Filosunda bulunan, 2021 yılında tamamen yenilenmiş 
ve modern çizgilere kavuşmuş olan 3 lüks guleti ile 
birlikte mavi yolculuk hizmeti veren Gulet Point Yatçılık, 
Marmaris’te kurulmuş olmasının avantajı ile Bodrum’dan 
başlayarak; Datça, Fethiye, Göcek ve Kekova kıyı 
şeridine kadar uzanan geniş bir seyir rotası oluşturabilme 
olanağına sahip. Bu benzersiz doğa harikası coğrafyaya 
hâkim, alanında uzman tekne personeli sayesinde de 
misafirlerine, tatilleri boyunca birçok farklı noktayı ziyaret 
etme ve birbirinden güzel bakir koyları keşfetme fırsatı 
yaratıyor. 

Gulet Point Yachting, provides blue cruise service with 
the advantage of being established in Marmaris with 3 
luxury gulets in its fleet which were compeletly renovated 
in 2021 and have gained modern lines. It has the 
opportunity to create a wide cruise route starting from 
Bodrum extending to the coastline of Datça, Fethiye, 
Göcek and Kekova. Owing to the professional boat 
crew, who dominate over the geography of this unique 
natural wonder, it provides its guests the opportunity of 
visiting many different points during their holidays and 
discovering untouched bays, each more beautiful than 
the other. 

Nika Cruise Ada Yacht
Fethiye merkezli Nika Cruise, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve 
Hırvatistan sahillerinin birçok destinasyonunda, masmavi 
denizlerin yemyeşil koylarında herkesin yararlanabileceği 
imkânlarla ekonomik, lüks ve deluxe sınıflarda, personelli 
olarak gulet ve motoryat kiralama hizmeti veriyor. Küçük 
bir aileden, büyük arkadaş gruplarına kadar herkesin yat 
kiralayabileceği, alışılmış tatilin dışında her gün başka bir koyda 
denize girebilecekleri, sadece kendilerine özel olan bir mavi 
yolculuk yatili sunuyor. Yat kiralamak isteyen mavi yolculuk 
severler öncelikle; kaç kişi olacaklarını, tur rotasını ve konaklama 
günlerini bütçelerine göre belirleyerek kendilerine en uygun yatı 
bulabilirler.

Nika Cruise offers you a blue cruise for any budget. Nika Cruise 
charter gulet and motor yacht with crew in economy, luxury 
and deluxe classes. They offers their clients service in Turkey, 
Greece, Italy and Croatia. Those who have chosen a blue cruise 
will never forget the experience. To charter a yacht, customers 
can first set some criteria for themselves. How many people will 
be on board, what destination they want to go to and when. 
After that they can find the best gulet or yacht. So what is their 
slogan: Sail away with us....

Hayalinizdeki yat tatilini gerçekleştirmek için sizler için seçilen 
farklı boyutlardaki kiralık tekne alternatiflerine göz atabilir ve en 
uygun seçeneğe karar verdiğinizde geri kalan tüm formaliteleri 
Ada Yacht’a bırakabilirsiniz. İster motorlu isterseniz yelkenli 
tekneye ihtiyacınız olsun, portföyde 2 kişiden, 28 kişiye kadar 
kapasiteye sahip kiralık tekne alternatifleri mevcut. Firmanın 
web sitesinde ayrıca İstanbul Boğazı’nda günübirlik ve saatlik 
kiralama yapabileceğiniz tekne alternatifleri de var. Tecrübeli 
ekip; seçmeniz gereken rotalardan, tekneye yapılacak kumanya 
alışverişine kadar her türlü konuda, tatiliniz bitinceye kadar sizlere 
destek sağlıyor.

You can take a look at the different sizes of rental boat 
alternatives they have chosen for you to realize your dream yacht 
holiday and when you decide on the most suitable option, you 
can leave all the remaining formalities to Ada Yacht. Whether 
you need a motorboat or a sailboat, their portfolio offers many 
boats for rent with a capacity from 2 to 28 people. There are also 
boat alternatives on their website that you can rent daily and 
hourly in the Bosphorus. Their experienced team will support you 
in all matters, from the route you need to choose, to the food 
shopping to be made on the boat, until your vacation is over.
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Boat and Trip is a travel agency that has set customer 
satisfaction as its primary goal with its 18 years of experience.
With over 1,200 motor yachts, sailboats, catamarans and 

traditional gulets suitable for every budget, it is one of the 
companies with the widest range in its field. 

If you wish, your personal routes are determined for your blue 
tour. With D2 and A1 certified vehicles, your shuttle service, 
food shopping and special requests from the airport are 
met by professional representatives 24/7. The center of the 
agency, which has a solution-oriented approach in all possible 
negativities, is located in Göcek. Boat exits from all international 
marinas are possible.
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Luna Yachting&Villas 

Boat and Trip

Luna Yatçılık, Merkezi Bodrum’da olan özel lüks yat ve 
villa kiralama hizmeti vermekte olan TURSAB’a bağlı, 
TYBA’a üye bir seyahat acentası. Gulet ve yat kiralama 
konusunda 10 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Luna 
Yachting,  Bodrum, Marmaris, Göcek, Fethiye ve Antalya 
gibi yerleri içeren rotalarda  400’den fazla gulet ve yat 
filosuyla Akdeniz’in prestijli bir charter şirketi haline geldi. 
2022 sezonunda da geniş yat filosu ile denizseverlere 
kaliteli ve özel bir yat hizmeti veriyor.  

Luna Yachting is a travel agency affiliated to TURSAB, 
which provides private luxury yacht and villa rental 
services in Bodrum, and is a member of TYBA. Luna 
Yachting, which has more than 10 years of experience 
in gulet and yacht charter, has become a prestigious 
charter company of the Mediterranean with more than  
400 gulets and yacht fleets on routes including places 
such as Bodrum, Marmaris, Göcek, Fethiye and Antalya. 
In the season of 2022, it provides a quality and special 
yacht service to sea lovers with its large yacht fleet. 

Boat and Trip 18 yıllık tecrübesiyle müşteri memnuniyetini 
öncelikli hedefi olarak belirlemiş bir seyahat acentesi. Her 
bütçeye uygun bin 200’ün üzerinde; motor yat, yelkenli, 

katamaran ve geleneksel guletlerle alanında en geniş yelpazeye 
sahip firmalardan biri olma özelliğini taşıyor.  

Dilerseniz, mavi turunuz için kişisel rotalarınız belirleniyor. D2 ve 
A1 belgeli araçlarla havalimanından teknenize servis, kumanya 
alışverişleri ve özel istekleriniz, 7/24 profesyonel temsilcilerce 
karşılanıyor. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklarda çözüm odaklı 
bir anlayışa sahip acentenin merkezi Göcek’te bulunuyor. 
Uluslararası tüm marinalardan tekne çıkışları mümkün.
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Dragut Sailing

Compass Yachting

Dragut Sailing ekibi 16 yılı aşkın süredir, her yıl dünyanın 
dört bir yanından deniz tutkunu insanlarla bir araya 
geliyor ve onlara unutamayacakları bir mavi yolculuk 
planlaması yapıyor.

Ege’nin en güzel koylarında mavi yolculuğun tadını 
Dragut Sailing ile çıkarın. Bodrum, Marmaris, Göcek, 
Fethiye, Kuşadası, Antalya, Didim ve Oniki Ada 
rotalarında seyreden motor yatlar, guletler ve yelkenliler; 
harika bir tatil geçirmeniz için hazır. İster kaptanlı, ister 
kaptansız seçenekleri ile Dragut Sailing’in geniş yat 
filosundan birisi sizin için!

For over 16 years, the Dragut Sailing team has been 
gathering with sea-loving people from all over the world 
every year and planning a blue voyage for them that 
they will never forget.

Enjoy the blue ride in the most beautiful bays of the 
Aegean with Dragut Sailing. Motor yachts, gulets 
and sailboats on Bodrum, Marmaris, Göcek, Fethiye, 
Kuşadası, Antalya, Didim and The Dodecanese Islands 
routes are ready for you to have a great holiday. One of 
Dragut Sailing’s large yacht fleet with or without options 
is for you!

Compass Yachting, sektörde “cabin charter” ve “yacht 
charter” konularında hizmet veriyor. 

Özellikle Fethiye kalkışlı olmak üzere haftalık turlarda; 
günde 2-3 koy veya adada mola vererek tam 
pansiyon veya her şey dâhil konseptiyle bölgenin eşsiz 
güzelliklerinin, uygun fiyatlarla erişilebilir olmasını sağlıyor. 

Diğer taraftan, her bütçeye hitap edebilecek ve 2 
kişiden 30 kişiye kadar özel gruplara hizmet verebilecek 
tekneleriyle ister ekonomik, ister ultra lüks veya VIP 
beklentileri karşılayabiliyor. 

Aile veya arkadaş grubuyla istediği büyüklükte, konforda 
ve bütçedeki tekneyi kiralayarak kendi belirlediği 
rotada, kendi belirlediği yemek menüsüyle keyifli bir 
tatil geçirmek hayal olmaktan çıkıyor. Dileyen misafirler 
için yoga, bisiklet, trekking, dalış, gibi konsept mavi 
yolculuklar organize edilebiliyor.

Compass Yachting provides services in the fields of 
“cabin charter” and “yacht charter” in the sector.

In weekly tours, especially with Fethiye departures, 2-3 
bays a day or a break on the island ensure that the unique 
beauties of the region are accessible at affordable 
prices with its full board or all-inclusive concept. 

On the other hand, it can meet economic, ultra-luxurious 
or VIP expectations with its boats that can cater to every 
budget and serve private groups from 2 to 30 people. 

It is no longer a dream to spend an enjoyable holiday 
with the meal menu determined by the family or group 
of friends on the route determined by them by renting 
the boat in the size, comfort and budget they want. Blue 
concept trips such as yoga, cycling, trekking, diving can 
be organized for guests who wish.
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Breeze Yachts Offshore Sailing

2007 yılında yatçılık faaliyetlerine başlayan Breeze Yachts; 
Bodrum, Marmaris, Göcek ve Fethiye’deki ofisleri aracılığıyla 
ulusal ve uluslararası hizmetler veriyor. Özel yat kiralama ve 
kaptansız yat kiralama hizmetleriyle, 1400’ün üzerinde gulet, 
motoryat, yelkenli yat ve katamaranlarıyla tüm gelir gruplarına 
hitap ediyor.  Breeze Yachts, fahiş fiyat uygulaması yerine 
herkesin erişebileceği fiyat standardı ile çalışarak, binlerce 
tatilcinin masmavi sularda gönlünce eğlenmesini sağlıyor.

Offshore Sailing, 1983 yılında Türkiye’nin ilk charter 
şirketlerinden biri olarak kuruldu. Firma, Türkiye’nin yelken 
merkezlerine yakın olan Marmaris Netsel Marina’da yer 
alıyor. .Offshore Sailing, 33-50 feet arasında değişen 
monohull ve 41-47 feet arasında değişen katamaranlarla, 
Türkiye’nin en büyük filolarından birine sahip.

Tam bakımlı ve tam donanımlı tekneleri ve 7/24 teknik 
ekibiyle tatilinizin sorunsuz geçmesini sağlıyor. Firma; 
Orhaniye, Bodrum, Karacasöğüt (Gökova – Bodrum 
körfezi) Göcek’te hizmet veriyor. Ayrıca bu lokasyonlarda 
check-in ve check-out yapabilirsiniz. Profesyonel ekip, 
haftanın 7 günü 24 saat size yardımcı olmaya hazır.

Offshore Sailing was founded in 1983 as one of Turkey’s 
first charter companies. The company is located in 
Marmaris Netsel Marina, close to the sailing centers of 
Turkey.Offshore Sailing has one of the largest fleets in 
Turkey, with monohulls ranging from 33-50 feet and 
catamarans ranging from 41-47 feet.

With its fully maintained and fully equipped boats and 
24/7 technical team, it ensures that your holiday is 
smooth. The company provides service in Orhaniye, 
Bodrum, Karacasöğüt (Gökova-Bodrum bay) Göcek. 
You can also check-in and check-out at these locations. 
The professional team is ready to assist you 24 hours a 
day, 7 days a week.

Breeze Yachts, which started its yachting activities in 2007, 
provides national and international services through its offices in 
Bodrum, Marmaris, Göcek and Fethiye.It appeals to all income 
groups with its private yacht charter and bareboat yacht 
charter services, over 1400 gulets, motorcycles, sailing yachts 
and catamarans. Breeze Yachts works with a price standard 
that is accessible to everyone instead of imposing exorbitant 
prices, allowing thousands of holidaymakers to enjoy the blue 
waters.
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Parus Yachting, 80’li yıllardan beri charter sektörünün içerisinde. Firma sizleri Türkiye sahillerinde istediğiniz özelliklerdeki 
yat, gulet ve tekneler ile buluşturuyor; istekleriniz doğrultusunda seçeceğiniz yat türünden, rota seçimine, gidilecek 
restoranlardan, kumanya seçimine kadar engin tecrübeleri ile sizleri ağırlıyor. Dilediğiniz koyda denize girebilmenin ve 
denizin kokusu ile huzur bulmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilen firma, en iyi şartlarda bu keyfi yaşamanız için tüm 
koşulları sizin için hazırlıyor.

Parus Yachting has been in the charter industry since the 80s. The company brings you together with yachts, gulets 
and boats with the features you want on the Turkish coast; It welcomes you with its vast experience, from the type of 
yacht you will choose according to your wishes, to the route selection, from the restaurants to go to the food selection. 
Knowing very well what it means to be able to swim in the bay you want and to find peace with the smell of the sea, 
the company prepares all the conditions for you to enjoy this pleasure under the best conditions.

Parus Yachting

Yachtlife Charter

Yachtlife Charter’da keyifli bir mavi yolculuk sizleri 
bekliyor. Göcek, Bodrum, Bozburun, Kekova, Kaş, 
Fethiye ve Marmaris’in güzel koyları ve geniş rota 
seçenekleriyle sizin için seçilen motor yat, yelkenli 
ve katamaranların keyfini çıkarın. Mürettabatlı 
olarak kiralanan teknelerde isterseniz kumanyanızı 
kendiniz temin edebilir veya sizin için oluştulan 
menülerin tadını çıkarabilirsiniz. 

A pleasant blue journey awaits you in Yachtlife 
Charter.Enjoy the motor yachts, sailboats and 
catamarans selected for you with the beautiful 
bays of Göcek, Bodrum, Bozburun, Kekova, Kaş, 
Fethiye and Marmaris and wide route options. In 
the boats rented with crew, you can supply your 
own food or enjoy the menus created for you. 
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Cennetin Bir Parçası: Göcek’in Muhteşem Koyları
Part of paradise: the magnificent bays of Gocek

Göcek koyları, tüm dünyada güzelliğiyle ünlüdür. Öyle ki her sene yurt içi ve yurt dışından binlerce insan,  mavi 
tonlarını keşfetmek için bu koylara demir atıyor. Önce nasıl bir tatil istediğinizi bulduk, şimdi sıra size fikir 

verecek birkaç rota fikrinde…

Göcek bays are famous for their beauty all over the world.So much so that every year, thousands of people from 
Turkey and abroad anchor in these bays to explore their blue tones. First we found out what kind of holiday you 

want, now it’s time for a few routes to give you ideas…

Sarsala Koyu / Bay

Yassıca Adaları / Islands

Sıcak sularıyla neredeyse termal bir koy olan Sarsala’da 
kış ayında bile denize girebilirsiniz. Koyun suları oldukça 
sakin. Teknenizden çıkmak ve plaja inmek isterseniz, cüzi 
bir miktar ödeme yapmalısınız. Plajda çeşitli aktiviteler var.  
Tatiliniz sırada, koyun muhteşem manzarasını görmenizi 
tavsiye ederiz. Tekne tatilinize kısa bir ara verin ve yukarıya 
tırmanın. Bu muhteşem manzara, her göreni büyülüyor.

In Sarsala, which is almost a thermal bay with hot waters, 
you can swim even in winter. The sheep waters are 
very calm. If you want to get off your boat and go to 
the beach, you have to pay a small amount. There are 
various activities on the beach. During your holiday, we 
recommend you to see the amazing view of the bay. 
Take a short break from your boat vacation and climb 
up. This magnificent view fascinates everyone.

Fethiye Körfezi’nde yer alan 12 adadan oluşan bir 
takımadası. Burada sular çok berrak ve sığ. Kolaylıkla 
yüzebilirsiniz. Adanın içinde birçok restoran var. Bir akşam 
yemeği için burada plan yapabilirsiniz. Aynı zamanda 
adalardaki dalış merkezleri ile iletişime geçebilir ve jet ski, 
su kayağı gibi aktivitelerin de tadını çıkartabilirsiniz. Burası 
diğer koylara göre birçok bağlama noktası bulunduruyor. 
Eğer bir farklılık arıyorsanız, tekne tatilinizi adada kamp 
yaparak renklendirebilirsiniz.

It is an archipelago of 12 islands in Fethiye Bay. The waters 
here are very clear and shallow. You can easily swim. 
There are many restaurants inside the island. You can plan 
a dinner here. You can also contact diving centers on the 
islands and enjoy activities such as jet skiing and water 
skiing. This place has many tie-down points compared to 
other bays. If you are looking for a difference, you can 
color your boat holiday by camping on the island.
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Dalışseverler burayı muhakkak değerlendirsin! Cam gibi berrak 
sularıyla harika bir dalış rotası. Balıkları çıplak gözle bile görebilirsiniz 
ayrıca denizin altı oldukça zengin. Koyun ortasında yıkık bir fener 
kalıntısı var. Muhakkak donanımlı gelin. Çam ağaçlarıyla çevrili 
güzel koyda hafifçe esen rüzgâr, koya devamlı bir çam kokusu 
yayıyor.

Diving fans, make sure to take advantage of this place! Great 
diving route with clear waters like glass. You can even see the 
fish with the naked eye, and the bottom of the sea is very rich. 
In the middle of the bay, there’s a blasted remains of a lantern. 
I’m sure you’ll be well-equipped. The gentle wind in the beautiful 
bay surrounded by pine trees gives off a constant scent of pine 
to the bay.

Bakir bir koy. Tekneyle ulaşım rahat ancak kara için pek öyle 
değil, yollar taşlık. Su berrak ve güzel. Kafa dinlemek isterseniz bu 
güzel koya demir atmak size iyi gelecektir. Deniz yer yer taşlık bu 
yüzden deniz ayakkabısıyla girmeyi tercih edebilirsiniz. Çevrede 
herhangi bir tesis yok, sadece koyun girişinde tatlı su çeşmesi var. 

It’s a virgin bay. Transportation by boat is comfortable, but not so 
easy for land, stony roads. The water is clear and beautiful. If you 
want to rest your head, anchoring in this beautiful bay will do you 
good. The sea is stony from place to place so you can choose 
to enter by sea shoes. There are no facilities in the vicinity, only a 
fresh water fountain at the entrance of the sheep. 

Sıralıbük Koyu / Bay

Cennet Koyu / Paradise Bay

Akvaryum Koyu / Aquarium Bay

Osmanağa Koyu / Bay

Lacivert sulara sahip olmasıyla ünlü olan güzel koy, boydan boya 
çam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı. Denizi berrak ve deniz canlıları 
açısından oldukça renkli. Dalış yapmayı seviyorsanız kesinlikle 
denemelisiniz ancak uyaralım su, biraz soğuk. Koyda tatlı su 
kaynağı ve küçük bir plaj var. Burası çok iyi korunmuş bir koy, bu 
da onu teknelerin uğrak noktası haline getiriyor. 

The beautiful bay, which is famous for having navy blue waters, 
is covered with pine and olive trees all over. The sea is clear 
and very colorful in terms of sea creatures. If you like diving, you 
should definitely try it, but let’s warn you, the water is a little cold. 
There is a fresh water spring and a small beach in the bay. This is 
a very well-preserved bay, which makes it a frequent destination 
for boats.

Suları ılık ve berrak olan başka bir koy daha, Cennet. Burası 
tam olarak dingin bir tatil isteyenlerin rotası. Çam ağalarıyla 
çevrili bakir koyun sığ suları sayesinde balık tutabilirsiniz. Cennet 
Plajı, mavi bayraklı bir plaj. Şunu da belirtelim; çevredeki orman 
sebebiyle koyda ateş yakmak kesinlikle yasak.  

Another cove whose waters are warm and clear, Heaven. This 
is exactly the route for those who want a peaceful holiday. You 
can fish thanks to the shallow waters of a virgin sheep surrounded 
by pine trees. Paradise Beach, a blue flag beach. And let’s just 
say it’s strictly forbidden to build a fire in the bay because of the 
surrounding forest. 
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Günlüklü Koyu / Bay

Kleopatra Koyu ( Hamam Koyu) / 
Cleopatra Bay ( Hamam Bay)

Merdivenli Koyu / Bay

Tersane Adası / Shipyard Island

Koya bu isim, koy boyunca etrafı saran sığla (günlük) ağaçlardan 
geliyor. Bu ağaçlar parfüm ve ilaç sanayisi için kullanılıyor. 
Koyun suyu, sığ ve berrak. Koyda küçük bir işletme var, buradan 
ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bunun dışında çadır hayatını 
da seviyorsanız, gür ormanın içerisinde bir çadır kampı da 
yapabilirsiniz. 

The name comes from the shallow (daily) trees surrounding the 
bay. These trees are used in the perfume and pharmaceutical 
industries. Sheep juice, shallow and clear. There is a small business 
on the bay, you can meet your needs from here. Apart from that, 
if you like tent life, you can also make a tent camp in the lush 
forest.

Tarih sevenleri buraya alalım! Bu koyun güzel denizinin yanı sıra 
tarihi hamam kalıntıları ve Bizans Manastırı kalıntıları bulunuyor. 
Koyun Kleopatra ile bir ilgisi yok sadece çok güzel olduğu için bu 
şekilde anılıyor. Buraya sadece tekne ile ulaşabilirsiniz. Uyarmakta 
fayda var; burası epeyce derin, dikkatli olmanız gerekiyor. 
Yüzdükten sonra karaya çıkıp doğa yürüyüşü yapabilir ve Lydae 
Antik Kenti’ne ulaşabilirsiniz. 

Let’s get history lovers in here! In addition to this beautiful sea 
of bays, there are historical bath ruins and Byzantine Monastery 
ruins. The sheep has nothing to do with Cleopatra, only because 
she’s so beautiful. You can only get here by boat. It’s good to 
warn you, this place is very deep, you have to be careful. After 
swimming, you can go ashore and take a nature walk and reach 
the Ancient City of Lydae.

Burada demirleme yapmak için küçük bir koy var. Mavi sulara 
kendinizi bırakabilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Yüzmek 
dışında karaya da çıkmanızı öneririz.  Koyun girişinde iki yakadan 
oluşan dar bir patika var. Bu patikayı takip ederseniz, tepedeki 
küçük köye ulaşabilir ve köylüler tarafından el yapımı yiyeceklere 
ulaşabilirsiniz ya da koyda bulunan mağaraları keşfedebilirsiniz .

There’s a small bay here for mooring. You can immerse yourself 
in the blue waters and enjoy the view. Apart from swimming, we 
also recommend going ashore. There’s a narrow two-pronged 
trail at the entrance to the bay. If you follow this trail, you can 
reach the small village on the hill and get handmade food from 
the villagers or explore the caves in the bay. 

Adanın ismi, Osmanlı zamanında tersane olarak kullanılmasından 
geliyor. Yaz ve kış olmak üzere iki liman bulunuyor. Kış limanında 
tarihi kalıntıları dolaşmak için karaya inebilirsiniz. Teknelerin demir 
atması adına uygun bir ada olduğu için doğu tarafına bir yat 
limanı inşa edildi. Sadece tekne ile ulaşılabilen bu adanın güzel 
denizine, yeşil zeytin ağaçlarından oluşan orman eşlik ediyor. 

The name of the island comes from its use as a shipyard during 
the Ottoman period. There are two ports, summer and winter. 
You can land to walk around the historic ruins in the winter 
harbor. A yacht harbor was built on the east side because it is a 
suitable island for boats to anchor. The beautiful sea of this island, 
which can only be reached by boat, is accompanied by a forest 
of green olive trees.
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Pendennis, 58M Seawolf’u 
Baştan Yaratıyor

Tommaso Spadolini 
Magnum’ları Yeniliyor

Pendennis reinvents the 58M 
Seawolf

Tommaso Spadolini renews 
Magnums

Pendennis bu hafta 58 metrelik Seawolf keşif yatının 
kapsamlı bir yeniden inşa projesi için İngiltere’nin 
Falmouth, Cornwall’daki genel merkezine güvenli 

bir şekilde ulaştığını doğruladı.  1956 model klâsik motorlu 
yat Hollanda’dan çekildi ve bu ayın sonlarında yola 
çıkmadan önce Pendennis ıslak havzasına getirildi.

Pendennis, kapsamlı çalışma programının yeni lüks konuk 
ve mürettebat iç mekânları, dış tasarım değişiklikleri, 
kapsamlı mühendislik ve elektrik işleri, gövde ve üst 
yapının tamamen yeniden boyanmasını içereceğini 
doğruladı.

Pendennis confirmed this week the safe arrival 
of the 58m expedition yacht Seawolf to its UK 
headquarters in Falmouth, Cornwall for an extensive 

rebuild project.  The 1956 classic motor yacht was towed 
from Holland and brought into the Pendennis non-tidal 
wet basin prior to her haul out later this month.

Pendennis confirmed that her extensive programme of 
works will include new luxury guest and crew interiors, 
exterior styling modifications, extensive engineering 
and electrical work and a full repaint of the hull and 
superstructure.

MAGNUM 63 ÖNCE

MAGNUM 38 ÖNCE

MAGNUM 63 SONRA

MAGNUM 38 SONRA

Magnum 63

Yat mekaniği tamamen 
yenilendi: kokpit düzeni 
esasen değişmedi ancak 
modern mobilyalarla 
tamamen yenilendi. 
Benzer şekilde, köprüdeki 
eski analog araçlar daha 
modern dijital monitörlerle 
değiştirildi. İç mekânlar da 
tamamen yenilendi. 

Magnum 38

Magnum 38’e yapılan 
müdahale daha radikaldi. 
Gövde dışında sadece 
lombozlar tutuldu. Bu 
durumda, sahibinin isteği, 
daha büyük bir yat için 
hızlı bir günlük kruvazör, 
bir tender yapmaktı. 
Güvertenin altında, tek 
bir açık alan oluşturuldu, 
böylece sahibinin bir günlük 
kruvazör isteği yerine getirildi.

Magnum 63

The yacht mechanics have 
had a total makeover: The 
cockpit layout is essentially 
unchanged but has been 
completely refurbished with 
modern furniture. Similarly, 
the old analogue instruments 
on the bridge have been 
replaced with more modern 
digital monitors. The interiors 
have also been completely 
renovated.

Magnum 38

The intervention on the 
Magnum 38 was more radical. 
Other than the hull, only the 
portholes were retained. In this 
case, the owner’s request was 
to make it a fast day cruiser, 
a maxi tender for a larger 
yacht. Below deck, a single 
open space was created, 
thus respecting the owner’s 
request to have a day cruiser.
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TYBA Yacht Charter Show 
6-10 Mayıs’ta D-Marin Göcek’te!

TYBA Yacht Charter Show on 6-10 May in D-Marin Göcek!

TYBA 2022 yılı faaliyetlerine bu yıl üçüncüsünü 
düzenleyeceği Akdeniz Yat Turizminin önemli 
organizasyonlarından kabul edilen 3rd TYBA Yacht 
Charter Show @ D-Marin Göcek ile devam ediyor.

Yaklaşık 60 charter teknesinin yat profesyonellerinin 
ziyaretine açıldığı 3rd TYBA Yacht Charter Show @ 
D-Marin Göcek, 6-10 Mayıs’ta, Göcek D-Marin’de 
gerçekleşecek.Pandemi’den dolayı iki yıl ara veren, 
Charter Show’un ev sahibi bu yıl D-Marin Göcek 
olacak.

Mavi yolculuk teknelerini, uluslararası acentaların 
ziyaretine açarak sektörel tanışmalara ve İş birliklerine 
ev sahipliği yapan Türk Yat Turizminin en önemli 
organizasyonlarından olan 3rd TYBA Yacht Charter 
Show @ D Marin Göcek, yerli ve yabancı deniz 
turizmi acentalarının ve medyanın katılımıyla dört gün 
sürecek.

3td TYBA Yacht Charter Show @ D Marin Göcek ile 
Uluslararası Yat Charter firmalarının ve Türk firmalarının, 
yerli ve yabancı teknelerle bir araya gelerek iş 
hacimlerinin karşılıklı olarak çoğaltılması hedefleniyor. 
Türkiye’deki yatları ve personellerini incelemek, dünya 
çapındaki Yat Charter firmaları, Broker firmaları ve 
yatlarla tanışmak, yöneticileri, servis sağlayıcıları ve 
yatırımcıları bir araya getirmek için mükemmel bir fırsat 
olan 3rd TYBA Yacht Charter Show @ D Marin Göcek 
60 Lüks Yat ve 20 ülkeden 100 yabancı ve Türkiye’den 
200’ün üzerinde broker katılımı beklenmektedir.

Ayrıca Charter Show’da, geçmiş yıllarda olduğu gibi 
sektörel konferanslar, seminerler düzenlenecek. En 
iyi şef, en iyi servis ve en iyi mürettebatın seçileceği, 
katılımcıların büyük ilgi gösterdiği “Let’sCook” yarışması 
da her zamanki gibi organizasyonda yerini alacak.

TYBA will organize its third Mediterranean Yacht 
Tourism in 2022. 3rd TYBA Yacht Charter Show @ 
D-Marin Göcek, accepted as one of the most 
important organizations continues.

3rd TYBA Yacht, where about 60 charter boats are 
opened to the visit of yacht professionals Charter 
Show @ D-Marin Göcek will take place on May 6-10 
in Göcek D-Marin. 

D-Marin Göcek will be the host of the Charter Show, 
which took a two-year break due to the pandemic.
Opening the blue cruise boats to the visit of 
international agencies, 3rd, one of the most important 
organizations of Turkish Yacht Tourism, which hosts 
cooperation, TYBA Yacht Charter Show @ D Marin 
Göcek is a company of local and foreign maritime 
tourism agencies andit will take four days with the 
participation of the media.

3td TYBA Yacht Charter Show @ D Marin Göcek and 
International Yacht Charter companies and Turkish 
companies come together with domestic and foreign 
boats to exchange business volumes is intended to be 
replicated. Examining the yachts and their personnel 
in Turkey, Meet yacht charter companies, brokerage 
firms and yachts, their managers, service providers and 
3rd TYBA Yacht Charter Show, a perfect opportunity 
to bring investors together D Marin Göcek 60 Luxury 
Yachts and over 200 foreigners from 20 countries and 
Turkey broker participation is expected.

In addition, at the Charter Show, as in previous years, 
sectoral conferences, seminars will be arranged. The 
best chef, the best service and the best crew will 
be selected, the “Let’s Cook” competition, which 
he showed interest in, will also take its place in the 
organization as usual.
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Bella ZERO 6.1.

GERRY’S FERRY 

6.20 metre boyuyla Bella Zero 6.1; yepyeni ve doğa 
dostu bir tekne. Kısa seyahatler ve balık tutmak için 
tasarlanan Bella, 6 kişiye kadar ağırlayabildiği geniş bir 
gövde hacmi sunuyor. Arka ve öndeki alanları oturmak 
veya güneşlenmek için kullanabilirsiniz. 20 knot hıza kadar 
çıkan teknenin lityum-iyon pilleri uzun süre sizi denizde 
tutabilir.

Bella Zero 6.1 with a length of 6.20 meters; A brand new 
and environmentally friendly boat. Designed for short 
trips and fishing, Bella offers a large body volume that 
can accommodate up to 6 people. You can use the 
back and front areas for sitting or sunbathing. The lithium-
ion batteries of the boat, which can reach speeds of up 
to 20 knots, can keep you at sea for a long time.

Custom Line’ın bir diğer seçkin planya yatı, Ancona’daki Ferretti Group Superyacht Yard’da suya indi. Custom Line 106’ 
M/Y GERRY’S FERRY, markanın zamansız seyir konseptinin tüm incelik ve farklılığını ifade ediyor. 

Gövde hatlarının tasarımı, markanın planya hattının mükemmel hidrodinamik performansına yansıyor. Pürüzsüz, 
güçlü konturlar, açık renkli yapısal yüzeyler ve koyu renkli cam ile temsil edilen heyecan verici bir malzeme ve renk 
alternatifinde pruvadan kıça doğru uzanan öğretilmiş çizgilere sahip. 32.82 metrelik yeni süper yat GERRY’S FERRY, 
kırmızıya olan büyük tutkusu yatın iç tasarımında, süsleme kumaşlarında, süslemelerinde ve yapısal unsurlarında 
görülebilen Amerikalı sahibinin ailesinin renk seçenekleriyle karakterize ediliyor. 

Another outstanding planing yacht by Custom Line entered the water at the Ferretti Group Superyacht Yard in Ancona. 
Custom Line 106’ M/Y GERRY’S FERRY expresses all the sophistication and distinction of the brand’s timeless cruising 
concept. 

The design of the hull lines is reflected in the brilliant hydrodynamic performance of the brand’s planing line. The sleek, 
powerful contours feature taught lines that sweep from bow to stern, in an exciting alternation of materials and colours 
represented by light-coloured structural surfaces and dark plate glass. The new 32.82-metre superyacht GERRY’S FERRY 
is characterised by the colour choices of the American owner’s family, whose great passion for red can be seen 
throughout the interior design of the yacht, adorning fabrics, decorations and structural elements. 
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Y8 – Y9

Daychaser 48 

Daychaser 48, Boston Boatworks tarafından özel olarak Barton & Gray 
Mariners Club için özel olarak üretildi. Çok yönlü ve denize dayanıklı 14,6 
metrelik yat 2022 baharında denize indirilecek.

Modern yüksek performanslı 37 knot azami hıza izin veren yat, dört ayrı 
bölgede sosyalleşmek için geniş bir alana sahip. Öndeki pruva oturma düzeni, 
Daychaser 48 ‘i sınıfındaki diğerlerinden ayırır ve seyir halindeyken dinlenmek veya rıhtıma bağlandığında özel olarak 
bir araya gelmek için ideal bir yer oluşturuyor.  Zurn Yacht  teknenin “plaj kulübüne” işaret ediyor. “Suya girip çıkmayı 
çok kolaylaştırıyor, bu yüzden üyeler su sporlarına meraklıysa veya sadece serinlemek istiyorsa, iyi ağırlanacaklar.”

Daychaser 48 was produced exclusively by Boston Boatworks for the Barton & Gray Mariners Club.The versatile and 
seaworthy 14.6-metre yacht will be launched in the spring of 2022.

The yacht, which allows a maximum speed of 37 knots with modern high performance, has ample space to socialize 
in four different regions. The front bow seating separates the Daychaser 48 from the rest of its class, making it an ideal 
place to relax on the go or to get together privately when connected to the dock. Zurn Yacht points to the boat’s 
“beach club”. “It makes it very easy to get in and out of the water, so if members are into water sports or just want to 
cool off, they’ll be well received.”

YYachts şimdi İsviçreli bir müşteri için modifiye edilmiş 80 feet 
platform geliştirdi:  daha fazla performans ve daha fazla hacim 
ile yeni Y8.

Önceki Y8 ‘in aksine, yeni model daha geniş bir kıça sahip bu 
nedenle direk seti ile birlikte Javier Jaudenes, tasarımı için yüksek 
hız potansiyelini öngörüyor: “vinç kolu çok fazla hız sağlayacaktır. 
Önceki projelerden elde edilen birçok Ar - Ge sonucu Y8 ‘de 
yer alacak. Y8, deneyimimizin özüdür ve hızlı olacaktır ama aynı 
zamanda her koşulda oldukça güvenlidir”dedi. Yatın iç hacmi 
öncekinden yüzde 20 daha büyük. Bu, birçok farklı yerleşim 
seçeneği ile sağlıyor. 

YYachts yeni bir amiral gemisi sundu

Greifswald tersanesi Y9 ‘u portföyüne ekliyor. İlk ünite zaten satıldı 
ve önümüzdeki yıl teslim edilecek. 27,40 m uzunluğundaki Y9, 
maksimum mahremiyet sağlayan sahip kabini, konforlu misafir 
kabinleri ve geniş ve esnek bir mürettebat alanı ile 100 fitlik bir yat 
ile aynı hacmi sunuyor. 

YYachts now developed a modified 80 feet platform for a Swiss 
customer: new Y8 with more performance and more volume.

In contrast to the previous Y8, the new model has a wider stern, 
so in combination with the mast set further back, Javier Jaudenes 
predicts high speed potential for his design: “The Jib will provide 
a lot of speed. A lot of R&D results from previous projects have 
gone into the Y8. It is an essence of our experience and will be 
fast, but at the same time very safe under any conditions.” The 
interior volume of the yacht is 20 percent larger than that of its 
predecessor. This results in many different layout options.

YYachts presents new flagship

The Greifswald shipyard is adding the Y9 to its portfolio. The 
first unit has already been sold and will be delivered next year. 
With a length of 27.40 m, the Y9 presents the same volume of a 
100ft yacht with a private owners’ apartment to offer maximum 
privacy, comfortable guest cabins and a large and flexible crew 
area. 
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15 Ocak’taki muhteşem lansmanından sonra, M/Y RIO, ilk 
deniz denemelerini başarıyla geçti.

1.218 brüt tonajlı, 62 metre uzunluğunda ve 11,2 metre 
genişliğindeki bu yeni ısmarlama yat, 4 güverteye yayılıyor 
ve ana güvertede bulunan sahibi süitinde 12 kişiye kadar 
misafir ağırlayabiliyor ve ilave 5 misafir kamarası (2 VIP 
dahil) bulunuyor. 

Bir VIP ana güvertede önde, diğeri alt güvertede kıçta 
ve kalan 3 kamara alt güvertede. Yat, 2 adet Caterpillar 
3512C motorla donatıldı ve 12 knot seyir hızı ile 15 knot 
maksimum hız sunuyor.

M/Y RIO, güçlü bir zanaatkar damgası olan benzersiz bir 
ısmarlama yapıt, akıcı gövde hatları ve neredeyse dikey 
bir pruva ile fevkalade sportif bir tekne. Yat, teknede 
yaşama tutkusu olan bir sahibinin kişiliğini tam olarak 
yansıtıyor. Geniş ve aydınlık iç ve dış yaşam alanları ile 
olağanüstü bir ışık ve mekan dağılımı ve kalitesi var. 

After the spectacular launch on 15 January, M/Y RIO, has 
passed her first set of sea trials with flying colours.

With a gross tonnage of 1,218 and at 62 metres long and 
11.2 metres in the beam, this new bespoke yacht ranges 
over 4 decks and can accommodate up to 12 guests 
within the owner’s suite, located on the main deck, and 
an additional 5 guest cabins (including 2 VIP). 

One VIP on the Main deck forward, the other on the 
lower deck aft, and with the remaining 3 cabins on the 
lower deck. The yacht is fitted with 2 Caterpillar 3512C 
engines and offers a top speed of 15 knots, with a cruising 
speed of 12 knots.

The M/Y RIO is a unique bespoke opus with a strong 
artisanal stamp – a supremely sporty vessel with flowing 
hull lines and a near-vertical bow. The yacht fully reflects 
the personality of an owner with a passion for life on-
board. There is an outstanding distribution and quality 
of light and space, with large and luminous indoor and 
outdoor living areas. 

M/Y RIO

PERSHING GTX
X Serisine katılan GTX Serisi, 24 ile 40 metrelik pazar 
segmentinin sınırlarını yeniden tanımlıyor. Yeni seri, Pershing 
dünyasının ileri teknolojisini, benzersiz performansını ve 
benzersiz stilini etkilemeden, spor yat konseptinde devrim 
yaratacak ve seyir zevkinde yeni standartlar belirleyerek 
her açıdan çığır açacak.  

Dört temel sütun: güçlü bir kimlikle yeni bir stil yönü 
yaratırken Pershing aile duygusunu devam ettirecek 
tasarım; alanların ve hacimlerin maksimize edilmesi ve 
yeni bir Pershing tarzı ile  teknede konfor, su ile yakın 
temasta olan çok sayıda alan ve tüm iç ve dış alanların 
yaşanabilirliği gibi birkaç anahtar kavramı üstleniyor.

The GTX Series, which joins the X Series, redefines the 
boundaries of the 24 to 40-metre market segment. The 
new series will be ground-breaking from every point of 
view, revolutionising the sports yacht concept and setting 

new standards of cruising pleasure, without affecting the 
advanced technology, unparalleled performance and 
unique style of the Pershing world.

Four fundamental pillars: Design, which will continue 
the Pershing family feeling while creating a new style 
direction with a strong identity; Comfort on board, with 
the maximisation of spaces and volumes and a new 
Pershing-style take on several key concepts such as the 
numerous areas in close contact with the water and the 
liveability of all interior and exterior spaces; Technology 
at the service of absolute comfort. 
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Yuka RIB Botlar Yapım 
Aşamasında

Yuka RIB Bots Under Construction

80M BİLGİN 263 SERİSİNİN 
ÜÇÜNCÜ GÖVDESİ SATILDI!

THE THIRD HULL OF THE 80M BILGIN 
263 SERIES SOLD!

12 metrelik üç adet Yuka 363 ve bir adet Yuka 363 Out Board 
kabin gövdeleri aynı anda Yuka Yat’ın İstanbul Tuzla’daki 
tersanesinde yapım aşamasında.

İlk Yuka 363 modeli deneyimli bir yabancı müşteri için geliştirildi 
ve serinin altıncı gövdesi Nisan 2022’de teslimatı yapılmak 
üzere son aşamaya gelmiş durumda. Yedinci ve sekizinci 
gövdeler Mayıs ayında teslim edilecek. Dokuzuncu gövdenin 
ise planlanan teslimat tarihi Haziran 2022. Serinin onuncu 
gövdesi ise sahibini bekliyor. Omurga döşeme işlemi 2022 
Nisan ayının ortalarında başlayacak ve 2022 Temmuz ayının 
sonunda, yeni müşterisine teslim fırsatı bulacak. Botların dış 
güvertesi: bir beach club, bir lounge alanı, bir bar ve yemek 
alanı ile kıç platform gibi çok işlevli alanları bir araya getiriyor.

Three 12-meter Yuka 363 and one Yuka 363 Out Board cabin 
bodies are under construction at Yuka Yat’s Istanbul Tuzla 
shipyard at the same time.

The first Yuka 363 was developed for an experienced foreign 
customer, and the sixth body of the series has reached its 
final stage for delivery in April 2022. The seventh and eighth 
bodies will be delivered in May. The scheduled delivery date 
of the ninth hull is June 2022. The tenth body of the series is 
waiting for its owner. The spine laying process will begin in 
mid-April 2022 and will have the opportunity to deliver to its 
new customer by the end of July 2022. The outside deck of 
the boots: combines a beach club, a lounge area, a bar 
and dining area and multifunctional areas such as the stern 
platform.

İstanbul merkezli Bilgin Yachts, Bluewater Yachting iş 
birliğiyle 263 serisinin başarısını üçüncü ünitenin satışıyla 
taçlandırdı. 80 metrelik Project Silence, %20 daha büyük 
hacmin yanı sıra çeşitli teknik iyileştirmeler, denizde daha 
fazla konfor ve özerklik için ek özellikler sunacak.
 
263 serisinin öne çıkan özelliği, gemideki ana motorlara 
ve jeneratörlere bağlı SCR sistemleri ve IMO TIER III 
uyumluluğu ile çevre dostu olmaları. Teknede büyük 
konfor ve lüks sunan bu yatlar, tüm dünyayı dolaşabilir ve 
çok korunaklı koylara demirleyebilir.

Istanbul-based Bilgin Yachts crowned the success of 
263 series with the sale of the third unit in collaboration 
with Bluewater Yachting. The 80-meter Project Silence 
will offer 20% larger volume as well as various technical 
improvements, additional features for greater comfort 
and autonomy at sea.
 
The prominent feature of 263 series is their being eco-
friendly with SCR systems connected to the main engines 
and generators onboard as well as the IMO TIER III 
compliance. Offering great comfort and luxury onboard, 
these yachts can cruise all around the world and anchor 
to very protected bays. 
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Bizarre Cybertruck accessory Tesla 
elektrikli kamyonunu bir tekneye 

dönüştürüyor

TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR CRUISE GEMİSİ 
‘GÜVENLİ YOLCULUK’ BELGESİ ALDI!

FOR THE FIRST TIME IN TURKEY, A CRUISE SHIP RECEIVED ‘SAFE JOURNEY’ CERTIFICATE!

Bizarre Cybertruck accessory transforms 
Tesla electric truck into a boat

Elon Musk, Tesla Cybertruck’ı duyurduğunda , elektrikli kamyonun 
sadece bir kamyondan daha fazlası olmasını sağlamak için 
tasarlanmış aksesuarların olacağını açıkladı.  Cybercat , 
Cybertruck’ı katamaran tarzı bir gemiye dönüştürecek bir kit 
sunarak tam da bunu yapabileceğini iddia ediyor. Ancak bu 
ürünün sadece konsept olarak var olduğunu ve henüz prototip 
aşamasına bile gelmediğini belirtmekte fayda var. Cybercat, 
tek bir kişi tarafından ve normal bir tekne için kısa sürede monte 
edilebilecek bir kitten oluşuyor.  
When Elon Musk announced the Tesla Cybertruck, he revealed 
that there would be accessories designed to ensure the electric 
truck would be more than just a truck. The Cybercat claims it will 
be able to do just that, offering a kit that will turn the Cybertruck 
into a catamaran-style vessel. However, it is worth noting that 
this product only exists as a concept, and has yet to even reach 
the prototype stage. The Cybercat consists of a kit that can 
supposedly be assembled by a single person, and in less time 
than it takes to launch a regular boat. The Cybertruck can be 
driven into the water, at which point all the aquatic components 
will fold down into the water and pull the wheels away.

Selectum Blu Cruises, sektörde bir ilke imza atarak 
‘güvenli yolculuk’ belgesi alan Türkiye’nin ilk firması oldu. 
Gemi içerisinde, üst düzey hijyen tedbirlerini protokole 
uygun biçimde gerçekleştiren Selectum Blu Cruises, 
Almanya merkezli uluslararası sertifikasyon kuruluşu 
RoyalCert tarafından verilen ‘safe cruise’ yani ‘güvenli 
yolculuk’ belgesinin sahibi olarak, misafirlerine sunduğu 
avantajlı seyahat seçenekleri ile güvenli yolculuğun 
garantisini veriyor.

Selectum Blu Cruises broke new ground in the sector 
and became the first company in Turkey to receive a 
‘safe cruise’ certificate. Performing high-level hygiene 
measures on board in accordance with the protocol, 
Selectum Blu Cruises guarantees a safe journey with 
the advantageous travel options it offers to its guests, 
as the owner of the ‘safe cruise’ certificate issued by 
the Germany-based international certification body 
RoyalCert.
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Brezilya Deniz Turizmi İçin 
Atağa Geçti

Dromeas Yachts Üretim 
Kapasitesini Artırıyor 

Brazil started to attack for sea 
tourism

Dromeas Yachts increases 
production capacity

8 Mart Salı günü, Brezilya Federal Hükümeti yerel olarak 
deniz turizmini geliştirmek ve teşvik etmek için bir önlem 
paketi başlattı. Bu eylemler arasında vergi muafiyeti, 
mesleki eğitim ve tanınma, kredi teklifi, deniz altyapısının 
iyileştirilmesi ve reklam kampanyaları ve sektör hakkında 
bilgi içeren bir web sitesi aracılığıyla tanıtım yer alıyor. 
Beklenti, teşviklerin katlanarak büyüyen ülkede daha 
fazla Brezilyalı ve yabancının faaliyette bulunmasına izin 
vermesi. 

On Tuesday, March 8, Brazil’s Federal Government 
launched a package of measures to develop and 
promote nautical tourism locally. These actions include 
tax exemption, professional training and recognition, 
credit offer, improvement of nautical infrastructure, and 
promotion through advertising campaigns and a website 
with information about the sector. The expectation is that 
the incentives will allow more Brazilians and foreigners 
to perform the activity in the country, which has been 
growing exponentially.

2022 için tam sipariş defteri ve 2023’e alınan siparişler ile 
yeni yıla güçlü bir başlangıç, Dromeas Yachts’ın enerjisini 
üretime odakladığını ve toplam 12.000 m2 inşaat 
kapasitesini artırmak için CTP üretim tesisini de eklemesini 
sağladı.  Dromeas Yat Satış ve Pazarlama Direktörü Vicky 
Farrow, “Daha büyük yeni tesisin eklenmesi ve model 
yelpazemizin daha detaylı hatlara dönüştürülmesi, bu, 
üretimi artırmamıza ve dünya çapındaki distribütör 
ağımızın artan talebine ayak uydurmamıza olanak 
sağlıyor” dedi.

With a full order book for 2022 and orders being taken 
into 2023, a strong start to the new year sees Dromeas 
Yachts focus its energy on production, with the addition 
of the GRP production facility, providing a total of 
12,000m2 to increase build capacity. Dromeas Yachts 
Sales & Marketing Director Vicky Farrow commented, 
“With the addition of the new larger facility and getting 
our model range into more detailed lines, this allows us 
to increase production and keep up with the growing 
demand from our worldwide distributor network.”
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Le Tropical Hotel, St Barts Kapılarını Yeniden Açıyor!

Zürih’te Çikolata Oteli
Chocolate Hotel in Zurich

Le Tropical Hotel, St Barts is reopening its doors!

Karayipler’in en seçkin adasında Baie de St-Jean’in 
kalbinde yer alan Le Tropical Hotel, St Barts kapılarını 
yeniden açıyor!
Bu butik otel, diğerlerinden farklı olarak, neşeli gastronomi, 
rafine rahatlama, karmaşık olmayan ambiyans ve 
arkadaşlarla eğlenceyi harmanlayan bir hedonizme 
davet ediyor.
Geleneksel olmaktan uzak, Le Tropical Hotel’deki odalar 
ve süitler, geleneksel kodları yıkıyor! Otel, size sade, renkli 
ve neşeli bir ortam sunuyor.
Yemek pişirme, İtalyan dokunuşuyla Fransız ve Akdeniz 
mutfağından esinlenmiş.
Muhteşem yüzme havuzumuzun yanında, tropikal 
güneşin altında güzel zamanların tadını çıkarın: öğle 
yemeği, şezlonglar, yoga ve fitness dersleri ve zaman 
zaman serinletici bir dalışı unutmayalım.

Nestled into the heart of Baie de St-Jean on the most 
exclusive island in the Caribbean, Le Tropical Hotel, St 
Barts is reopening its doors!
This boutique hotel, unlike any other, is an exquisite 
invitation to hedonism blending jovial gastronomy, 
refined relaxation, uncomplicated ambiance and fun 
with friends
Far from conventional, the Rooms & Suites at Le Tropical 
Hotel break down traditional codes ! The hotel offers you 
an uncomplicated ambiance that is colourful and joyful.
The cooking is inspired by French and Mediterranean 
cuisine with an Italian touch.
Next to our superb swimming pool, enjoy the good times 
under the tropical sun: lunch, sun loungers, yoga and 
fitness lessons, and let’s not forget about a refreshing dip 
from time to time.

Zürih’in kalbinde yer alan Swiss Chocolate Hotel by 
Fassbind, İsviçre spesiyalitesine bir övgü niteliğindedir: 
çikolata!
,
Studip MHNA’dan Marc Hertrich ve Nicolas Adnet, bu 
otelin iç tasarımıyla gurme ve benzersiz bir atmosfer 
yarattı. Kahvaltı alanından koridorlara ve odalara kadar 
ikili, temayı baştan sona sadık bir şekilde birleştiriyor.

Mobilya, fındık tonları ve kakao çekirdeği baskılarının 
tümü İsviçre çikolatasına atıfta bulunuyor. Çeşme ve 
çikolata barları, bu duyusal yolculuğa devam eden 
lezzetli bir mutfak deneyimi yaratıyor. 

Located in the heart of Zurich, the Swiss Chocolate Hotel 
by Fassbind is a tribute to the Swiss specialty: chocolate.

Marc Hertrich and Nicolas Adnet of Studip MHNA have 
created a gourmet and unique atmosphere through 
the interior design of this hotel. From the b erakfast area 
throught to the corridors and the rooms, the duo faithfully 
incorporate the theme throughout.

The furniture, hazelnut tones and cocoa bean prints all 
pay homapage to Swiss chocolate. The fountain and the 
chocolte bars create a deliciouse culinary experience 
that continues this sensory journey. 



Your Exclusive Yacht Glazing Partner

Worldwide Service  & Warranty

BCE GLASS LTD. - Turkey
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Scan to download up-to-date project 
references into your mobile phone www.bceglass.com
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Mercury Marine, Mercury’nin denizcilik inovasyonu, 
ileri teknolojisi ve mühendisliğindeki bir sonraki 
adımını temsil eden Avator elektrikli dıştan takmalı 

motor konseptini duyurdu. 

Avator, sıfır doğrudan emisyonla tekne gezintisi 
olanağı sunarak Mercury’nin sürdürülebilirlik 
taahhüdünü ilerletiyor. Mercury, değiştirilebilir piller 
ve gelişmiş taşınabilirlik gibi özelliklerle tekneyi daha 
erişilebilir hale getirmek için elektrifikasyonu da 
kullanıyor.

Mercury Marine has announced its Avator electric 
outboard concept, representing Mercury’s 
next step in marine innovation, advanced 

technology, and engineering. 

Avator advances Mercury’s commitment to 
sustainability by offering the prospect of boating 
with zero direct emissions. Mercury is also using 
electrification to make boating more accessible with 
features such as swappable batteries and enhanced 
portability

MARİN ÜRÜNLER - MARIN PRODUCTS 

MasterCraft Boat Company 
ve Ilmor Marine, Dünyanın En 
Güçlü Römorkör Motorunu 
Piyasaya Sürdüğünü Duyurdu

Mercury’nin Yeni Elektrikli 
Motoru Avator 

MasterCraft Boat Company 
and Ilmor Marine Announce 
the Release of the World’s Most 
Powerful Towboat Engine

Mercury’s new electric motor, the 
Avator 

En güçlü sürüşü arayan tekneciler için, Ilmor 
Supercharged 6.2L Motor 630 beygir gücü ve 665 
LB-FT torku ile bir römorkor motoru tarafından şimdiye 
kadar üretilmiş en yüksek performans.

Ilmor’un yarış kazanan IndyCar motorlarıyla aynı 
kalite standartlarını karşılayan bir yapı ile doğrudan 
yakıt enjeksiyon dağıtım sistemini mükemmelleştiren 
ve yılların deneyimini birleştiren Ilmor Supercharged 
6.2L motor, benzersiz bir güç ve fark edilir derecede 
daha yumuşak, daha sessiz ve daha duyarlı bir sürüş 
sunuyor. 

For boaters looking for the most powerful ride, the Ilmor 
Supercharged 6.2L Engine boasts 630 horsepower 
and 665 LB-FT of torque, the highest ever produced 
by a tow sports engine.

Incorporating years of experience perfecting the 
direct fuel injection delivery system with a build that 
meets the same quality standards as Ilmor’s race-
winning IndyCar engines, the Ilmor Supercharged 6.2L 
Engine offers unparalleled power and a noticeably 
smoother, quieter and more responsive ride.



İZLEMENİN KEYFİ 
Ç O K  B A Ş K A ! 

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

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

www.yachtllfetravel.com

lnfo@yachtllfetravel.com

ABONE OL

yachtllfetravel

yachtllfetravel

yachtllfe_travel

company/yachtllfe-travel
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TOHATSU YENİ ORTA SINIF 
DIŞTAN TAKMA MOTORLAR

Simrad’ın Yeni Tekne 
Elektroniği NSX

Simrad’s new boat electronics 
NSX

TOHATSU NEW MID-RANGE 
OUTBOARDS

Tohatsu, önceki modellerinden neredeyse %20 
daha hafif olan MFS25 ve FS30D dıştan takmalı 
motorları tanıttı.

Yeni motorlar, daha hafif ağırlığının yanı sıra, bir durdurma 
anahtarı içeren tamamen yeni bir yeke kolu, 750 RPM’de 
başlayan dört kademeli bir trolling hızı kontrol sistemi, bir 
ileri-nötr-geri vites değiştirici ve gaz kelebeği sürtünme 
ayarı içeriyor.

Tohatsu has introduced MFS25 and FS30D outboards 
which are coming in almost 20% lighter than 
previous models.

Apart from its lighter heft, the new engines boast a 
range of additional technical innovations including an 
all-new tiller handle that includes a stop switch, a four-
step trolling speed control system starting at 750 RPM, 
a forward-neutral-reverse shifter and a throttle friction 
adjustment. 

Simrad NSX 7”, 9” ve 12” ekran boyutlarında ve sıfırdan 
teknecilik deneyimlerini yeniden tanımlamak için 

oluşturulmuş yeni bir işletim sistemine dayanıyor. 

NSX, kristal netliğinde görüntülere sahip yeni, sezgisel 
dokunmatik ekran deneyimi ile yenilikçi ve modern 

bir arayüze sahip. Haritalar, güçlü C-MAP navigasyon 
yeteneklerini ve sonar, radar ve otopilot sistemleriyle 
uyumluluğu içeriyor. Basit Kurulum Sihirbazları, cihaz 

kurulumu sırasında kullanıcılara her adımda rehberlik 
eder ve Simrad uygulama entegrasyonu, akıllı 

telefonunuzdan bağlantıyı her zamankinden daha 
kolay hale getirir.

The Simrad NSX is available in 7”, 9” and 12” display 
sizes and is based on a new Operating System built 

from the ground up to redefine boating experiences. 

NSX features an innovative and modern interface 
with a new, intuitive touch screen experience with 
crystal clear views. Charts include powerful C-MAP 

navigation capabilities and compatibility with sonar, 
radar and autopilot systems. Simple Setup Wizards 

guide users through each step during device setup, 
and Simrad app integration makes connectivity from 

your smartphone easier than ever.
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PRINCESS 82 FLY
Princess marka 82 ft. 2014 üretim, 2015 ilk kullanıcısına teslim edilmiş teknemiz 25,5 metre uzunlukta olup hidrolik 
platforma, büyük bir  y güverteye ve büyük bir salona sahiptir. Sekiz misaarin kalabileceği dört double kabin ve iki 
personelin kalabileceği bir single kabinden oluşmaktadır. Teknemizin her kabininde duş ve lavabo bulunmaktadır. 
Gün içerisinde kullanıma müsait ekstra günlük lavaboya da sahiptir. Teknemizin gücünü aldığı yer yani motorların 
her biri 1.624 bHp olan iki adet M.T.U. marka motora sahiptir. Teknemizin maksimum sürati 30 knottır. 

Teknemizin bütün bakımları yapılmış olup alıcısı tekneyi aldığı gün itibariyle kullanıma başlayabilecektir. Teknemizin Teknemizin bütün bakımları yapılmış olup alıcısı tekneyi aldığı gün itibariyle kullanıma başlayabilecektir. Teknemizin 
içinde seçilmiş mobilya rengi açık tercih edildiği için modern bir görünüme sahiptir. Aksesuar yönünden üretilmiş en 
dolu teknelerden biridir. Başlıca aksesuarları sıraladığımızda: dengeleyici diye adlandırdığımız Fin stabilizer, günlük 
lavabo, 3.kontrol istasyonu, hard top, su altı aydınlatmaları, uydu, su yapıcı, hidrolik baş ve kıç manevra pervanesi, 
jakuzi,  y güvertede soğutucu ve ızgara. Teknemizin alt bakımları ve makine bakımları sezon öncesinde yapılmış olup 
size bir masraf çıkartmamaktadır. 

w w w . d o l c e v i t a m a r i n e . c o m

PRINCESS 82 2014



BROKERAGE NEDİR?

w w w . d o l c e v i t a m a r i n e . c o m

Deneyimli yat brokerlarımız ile talebiniz doğrultusunda satın almayı istediğiniz yatı, kendi 
bünyemizde ve uluslararası çözüm ortaklarımız ile paylaşarak en iyi  yat ve kondisyon ile sizler için 
temin etmekteyiz. Onayınız ile “survey, kontrat, alım, satım, nakliye” işlerinizin tamamını profesyonel 
ekibimizle sizler için itina ile yürütmekteyiz.
İşlemlerimiz yat alımı veya satışı ile bitmeyip, satış sonrasında profesyonel, deneyimli çözüm 
ortaklarımız ve kadromuz ile hizmeti sunmaktayız.

Think Simple.
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Sirena’nın Deniz Koleksiyonu

Yamaha’nın Yeni Nesil Tekne Kontrol Sistemi

Sirena’s marine collection

Yamaha’s The Next Generation Boat Control System

Türk tersanesi, yelkencilik için ideal teknik kıyafetlerden, 
rıhtımda gezinmek için mükemmel gündelik kıyafetlere 
kadar uzanan bir yelpazede yat tutkunları için bir 
koleksiyon yarattı. Koleksiyon, küçüklere adanan bir 
çizgiyi de düşünen genç tasarımcı Senem Kula’nın 
eseri. Ama Sirena Yachts mağazası aynı zamanda 
hepsi açık havada seyahat ve yaşam temasıyla 
bağlantılı aksesuarlarla dolu... İnsanın en iyi arkadaşını 
da unutmadan! Koleksiyonda her boydaki köpekler için 
yağmurluklar, sweatshirtler ve tasmalar da mevcut.

The Turkish shipyard has created a collection for yachting 
passionates, which ranges from the ideal technical 
clothing for sailing to the casual outfit perfect for strolling 
on the quay. The collection is the work of a young 
designer, Senem Kula, who has also thought of a line 
dedicated to the little ones. But the Sirena Yachts store 
is also full of accessories, all linked to the theme of travel 
and life in the open air… without forgetting man’s best 
friend! Raincoats, sweatshirts and collars for dogs of all 
sizes are also available.

Helm Master™ EX, navigasyonu ve hedefinize ulaşmayı kolaylaştıran tam entegre bir tekne kontrol sistemi ve bir rotaya 
vardığınızda, teknenizi tam olarak istediğiniz yere ve şekilde tam olarak istediğiniz yere yönlendirmek için yepyeni bir 
kontrol seviyesi sağlıyor.  Yeni Helm Master™ EX, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş çoklu motor kontrolü ile daha da 
üstün.

Helm Master™ EX is a fully integrated boat control system that makes navigating and getting to your destination 
easier, and once you arrive, gives a whole new level of control to precisely maneuver your craft to exactly where and 
how you want it. The new Helm Master™ EX excels even further, with seamlessly integrated multi engine control.
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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!


