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Merhaba,

Denizcilerin uzun zamandır beklediği zamanlar başlıyor; deniz 
sezonu resmî olarak açıldı! Geçen sayımızda ele aldığımız 
charter-tekne kiralama dosyası, bu sayıda da devam ediyor. 
En keyif aldığım konulardan bir tanesi çünkü ülkemiz koyları ve 
denizleriyle, gerçekten bir cennet. 

Tüm dergi hazırlama sürecinde dikkat ettiğim diğer bir konu; 
her nerede olursanız olun, sizi bir dünya turuna çıkarmak! 
Evrensel bir sektör içindeyiz ve her dakika yeni gelişmeler, 
yeni modeller derken devamlı bir değişim yaşıyoruz. Bakalım, 
sektörde neler oluyor? İyi okumalar.

Hello,

The time has come when sailors have been waiting for a long 
time - the sea season has officially opened!The charter-boat 
rental file we discussed in our last issue continues in this issue. 
It is one of the things I enjoy the most because our country is 
truly a paradise with its coves and seas. 

Another thing I pay attention to in the whole magazine 
preparation process is to take you on a world tour, wherever 
you are! We are in a universal sector and we are experiencing 
a constant change every minute when we say new developments 
and new models. Let’s see, what’s going on in the industry? 
Happy reading.

   Başak Kanık

Kuzey 2009 Medya 
İnş. Tur. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. adına

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü 
Publisher and Editor in Chief

Feride Burçin Köksal

Genel Koordinatör / Corporate Communications
Arzum Kaya - info@yachtlifetravel.com

Editör / Editor
Başak Kanık - info@yachtlifetravel.com

Grafik Tasarım / Graphic Designer
Kuzey 2009 Medya - grafik@yachtlifetravel.com

Reklam / Advertisement
Serkan Köksal - serkan@kuzeymedya.com.tr

        serkan@yachtlifetravel.com
Çiğdem Bilginer - reklam@yachtlifetravel.com

Esma Durgut - info@yachtlifetravel.net
Ceyda Yaman - info@yachtlifetravel.net

Yurt Dışı Reklam / Foreign Advertisement
Merve Teyin - sales@yachtlifetravel.com

Yayın Türü / Type of Publication
Ulusal ve Uluslararası Süreli

Her ay yayımlanır
National and International Monthly

Reklam Rezervasyon / Advertisement Resevation
Tel.+90 530 181 71 46

Yacht Life Travel Dergisi, Kuzey 2009 Medya 
İnş. Tur. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. tarafından T.C. yasalarına 
uygun olarak yayınlanmaktadır. Dergide yayımlanan 

yazı, fotoğraf ve tarafımızca yapılan ilanların, konuların 
her hakkı saklıdır. 

Yacht Life & Travel Magazine is published by 
Kuzey 2009 Medya İnş. Tur. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. in 

accordance with Turkish laws. All rights are reserved 
that pertain to the written materials, photograps, and 

illustrations published in the magazine.

www.yachtlifetravel.com 
info@yachtlifetravel.com 

 
facebook.com/yachtlifetravel 

twitter.com/yachtlifetravel 
instagram/yachtlife_travel 
linkdin.com/yachtlifetravel



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PER_8X_sp_195x275_YachtLife.pdf   1   15.03.2022   16:20



İÇİNDEKİLER / CONTENTS

6

32

80

56

52-94

88

102

3rd TYBA Yacht Charter Show  D-Marin 
Göcek’te! 

3. TYBA Yacht Charter Show 
D-Marin Göcek’te!                               

Sezonun Yeni Tenderı: Orsa 
Plus   
New tender of the season: Orsa 
Plus

Bakım Onarım
Maintenance 

Dosya: Tekne Kiralama 
File: Charter 

Yeni Tekneler 
New Boats 

Cennette Rafine Bir Deneyim: Akana                                       
A Refined Experience In Paradise: Akana

Mavi Yolculuk Rotaları   
Blue Cruise Routes 





HABER / NEWS

6

17 Ülkenin Mavi Tur Profesyonelleri ve Lüks Tekneler 
Göcek’te Buluşuyor

Blue tour professionals of 17 countries and luxury boats meet 
in Göcek

3rd TYBA Yacht Charter Show @ D-Marin Göcek,  
6-10 Mayıs’ta D-Marin Göcek’te.

3rd TYBA Yacht Charter Show @ D-Marin Göcek , 
pandemi sebebiyle iki yıl ara verdikten sonra tekrar bu 
yıl 6-10 Mayıs’ta dünyanın çok çeşitli ülkelerinden gelen 
charter broker’ları ve birbirinden lüks tekneler ile dört gün 
boyunca Göcek’te yat profesyonellerini bir araya getiriyor.  
Geçtiğimiz yıllarda Yalıkavak Marina’da düzenlenen 
organizasyonun yeni ev sahibi D-Marin Göcek. 

Boyları 20 ve 50 metre arasında değişen yaklaşık 
60 lüks tekne Show’da yerini ayırttı. 

9 adet 40 metre üstü teknenin bulunduğu Show’un en 
büyük teknesi 50 metre boyunda.

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri 
Derneği, TYBA’nın, üçüncüsünü düzenleyeceği, 3rd TYBA 
Yacht Charter Show @ D-Marin Göcek, Akdeniz Yat 
Turizminin önemli organizasyonlarından kabul ediliyor. 

Uluslararası Yat Charter firmalarının ve Türk firmalarının, 
yerli ve yabancı teknelerle bir araya gelerek iş hacimlerinin 
karşılıklı olarak çoğaltılması hedeflenen Charter Show’a 
şu ana kadar dünyanın her yerinden charterbroker’ları 
kayıt oldu. Show’a katılan broker’ların ülkeleri: Türkiye, 
Italya, Yunanistan, Amerika, Almanya, İngiltere, Malta, 
Virjin Adaları, İspanya, Fransa, Kanada,  İsrail, Kanada, 
Avusturya, Rus Federasyonu, Slovenya, Antigua ve 
Barbuda.

3rd TYBA Yacht Charter Show @ D-Marin Göcek 
is in D-Marin Göcek on May 6-10.

3rd TYBA Yacht Charter Show @ D-Marin Göcek brings 
together yacht professionals in Göcek for four days with 
charter brokers and luxury boats from various countries 
of the world on May 6-10 again this year after taking a 
two-year break due to the pandemic. D-Marin Göcek, 
the new host of the event held in Yalıkavak Marina in the 
past years. 

About 60 luxury boats, ranging in height from 20 
to 50 meters, booked their place on the Show. 

The show has 9 boats over 40 meters long and the biggest 
boat is 50 meters tall.

All Yacht Operators, Investors, Brokers and Agencies 
Association, 3rd TYBA Yacht Charter Show @ D-Marin 
Göcek, which will be organized by TYBA for the third time, 
is accepted as one of the important organizations of 
Mediterranean Yacht Tourism. 

Charterbrokers from all over the world have registered 
to the Charter Show, which aims to increase the business 
volumes of International Yacht Charter companies and 
Turkish companies by coming together with domestic 
and foreign boats. Countries of the brokers participating 
in the show: Turkey, Italy, Greece, America, Germany, 
England, Malta, Virgin Islands, Spain, France, Canada, 
Israel, Canada, Austria, Russian Federation, Slovenia, 
Antigua and Barbuda.



‘’Explore your dream destination now’’

Göltürkbükü Mh. Cennet Koyu Bodrum/MUĞLA
+90 252 999 1 999 • info@akanahotels.com
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MANGUSTA OCEANO 50’NİN BEŞİNCİ ÜNİTESİ SATILDI
FIFTH UNIT OF MANGUSTA OCEANO 50 NOW SOLD

Parlaklık ve inanılmaz derecede geniş güverteler bu 
heybetli modelin temel özellikleri; tavandan tabana 
pencereler, tamamen açılan kapılar ve devasa cam 
yüzeyler, iç ve dış alanlar arasında pürüzsüz, etkili bir 
diyalog yaratıyor.

Mangusta Americas Başkanı Stefano Arlunno: “Müşteriler 
giderek daha fazla havadar alanlar ve seçkin villalarının 
temel özelliklerini arıyorlar ve bu gemi bir tanesinin 
mükemmel bir düzenlemesi” dedi. Bu birim, daha önceki 
bir Mangusta Oceano 50’nin inşasının tamamlanmasında 
tersaneyi de destekleyen aracı kurum Moran Yachts ile 
on yıllık değerli iş birliği sayesinde satıldı. Teslimatın 2025 
yazında yapılması bekleniyor.

Brightness and incredibly spacious decks are the key 
features of this imposing model; floor-to-ceiling windows, 
doors that open up completely, and huge glazed 
surfaces create a smooth, effective dialogue between 
interior and exterior areas.

Clients are increasingly looking for the airy spaces and 
key features of their exclusive villas, and this vessel is a 
perfect embodiment of one”, states Mangusta Americas 
President, Stefano Arlunno.
This unit was sold thanks to the precious decade-long 
cooperation with brokerage house Moran Yachts, 
who had also supported the shipyard in finalising the 
construction of a previous Mangusta Oceano 50. Delivery 
is expected in summer 2025.

Videoworks Yeni Bir Proje 
Üzerinde Çalışıyor

Videoworks is working on a new 
project

Videoworks, Miracle - MOHMI projesi kapsamında yeni bir ev 
otomasyon sistemi geliştiriyor.

Ev otomasyon sistemi nasıl çalışır?

Bu ev otomasyon sistemi, ortamdaki davranışlarının analizinden 
başlayarak kullanıcıyı, duygusal durumunu ve gerçekleştirdikleri 
aktiviteyi tanımlayabilir.  Duygusal durumların invaziv olmayan 
bir şekilde analiz edilmesiyle elde edilen bilgilere dayanarak, 
sistem daha sonra kişinin refahını artırmak ve çevrenin kendisiyle 
etkileşime girerken deneyimin kalitesini artırmak için çevrenin 
özelliklerini değiştirebilir.

Videoworks is developing a new home automation system as 
part of the Miracle - MOHMI project.

How the home automation system works?

This home automation system is able to identify the user, their 
emotional state and the activity they are carrying out, starting 
from the analysis of their behaviour within the environment.  
Based on the information acquired by analysing emotional 
states in a non-invasive way, the system is then able to modify the 
characteristics of the environment, in order to increase the well-
being of the person and to improve the quality of the experience 
when interacting with the environment itself.



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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JFA Yachts, 
Long Island Serisini 

Geliştiriyor

EKKA Yachts İki Yeni  
Sanlorenzo Siparişi 
Duyurdu

EKKA Yachts 
announces two new  
Sanlorenzo orders 

JFA Yachts develops the 
Long Island range

JFA Yachts, “Long Island” katamaran 
serisinin geliştirilmesine devam ediyor. 
Fransız tersanesinde hâlihazırda iki adet 
85’ yelkenli ve bir adet 78’ Power yat inşa 
edildi. 

JFA Yatları Long Island 86 Power’ı sunarak 
motor katamaran pazarının önünde sıkı bir 
şekilde duruyor; Long Island, alüminyum 
bir gövdeye ve kompozit bir güverteye 
sahip olan dünyadaki tek yat.

Cömert boyutları ve oranları ile bu 
muhteşem katamaran, hacim ve parlaklık, 
yüksek kaliteli bir seyir deneyimi, güvenilirlik 
ve performansın yanı sıra JFA Yachts’ın 
teknik bilgisine özgü benzersiz bir yapı 
kalitesi sunacak.

Long Island 86 Power, iki demirleme 
arasında sessiz modda hareket edebilmek 
için konvansiyonel veya hibrit tahrik sistemi 
ile sunulabilir.

JFA Yachts continues the development of its “Long Island” catamaran 
range. Two 85’ sailing and one 78’ Power yacht have already been 
built in the French shipyard. 

JFA Yachts present the Long Island 86 Power and stay firmly ahead 
of the motor catamaran market; the Long Island are the only ones to 
have an aluminum hull and a composite deck.

With generous dimensions and proportions, this splendid catamaran 
will offer volume and brightness, a high quality cruising experience, 
reliability and performance as well as an unparalleled build quality 
specific to the know-how of JFA Yachts.

The Long Island 86 Power can be offered with a conventional or a 
hybrid propulsion system in order to be able to move in silent mode 
between 2 anchorages.

Sanlorenzo’nun Yunanistan’daki 
marka temsilcisi olan EKKA Yachts, 
Nisan 2023 ‘te teslim edilecek olan 

36,92 metrelik SL120 Asimetrik (gövde 
numarası 814) ve Mart 2023’ te teslim 

edilecek olan 32,2 metrelik SL106A 
(gövde numarası 808) olmak  üzere 
iki 32.2 metrelik Sanlorenzo biriminin 

satışını duyurdu. İtalyan üreticinin 
bayisi olduktan sonra, EKKA Yachts 

Sanlorenzo için sadece dokuz ay 
içinde toplam 87 milyon avroya 

tekabül eden toplam altı sipariş aldı.

EKKA Yachts, Sanlorenzo’s brand 
representative in Greece, to 

announce the sale of two 32m+ 
Sanlorenzo units: a 36.92-metre SL120 
Asymmetric (hull number 814), which 

is due to be delivered in April 2023, 
and a 32.2-metre SL106A (hull number 
808) slated for delivery in March 2023. 
Since becoming dealers for the Italian 

builder, EKKA Yachts has secured 
a total of six orders for Sanlorenzo, 

representing a total of 87 million euros 
in just nine months.



ferretti-yachts.com

Nisbetiye Mahallesi Barbaros Bulvarı No:96/A
34340 Beşiktaş Istanbul/TURKEY
Tel : + (90)-212-2750755 | Fax: + (90)-212-3369212
dentur@denturyat.com | www.denturyat.com 500 | 670 | 720 | 780 new | 850 | 920 | 1000 new
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İlk Kez Güneş Enerjisiyle 
Çalışan Solar Bir Gemi 

Okyanusu Geçti

Numarine  37XP’nin  Yeni Ünite 
Satışını Duyurdu

Numarine announces sale  of a new 
unit in its 37XP rangeFor the first time, a solar 

powered ship crosses the 
ocean

Torqeedo elektrik motoru ve güneş 
enerjisiyle çalışan dört metrelik 
Mürettebatsız yüzey gemisi (USV) Mahi 

Two, Eylül 2021’de İspanya kıyılarından ayrıldı ve 
denizde 8.000 km’den fazla yol aldıktan altı ay 
sonra Fransız Küçük Antiller’deki Martinik’e ulaştı. 
Şiddetli fırtınalar ve yüksek dalgalarla mücadele 
ederek teknolojinin potansiyelini kanıtladı.Bu 
bir başarı öyküsü ve çok daha fazlası. Avrupa 
ve Amerika kıyıları arasında yaşananlar, yeni 
teknolojinin potansiyeli, insan yaratıcılığı ve 
asla pes etmemeniz gerektiği hakkında çok şey 
anlatıyor.

Torqeedo-powered uncrewed surface 
vessel (USV) Mahi Two, left the coast of 
Spain in September 2021 and reached 

Martinique, in the French Lesser Antilles, six 
months later after more than 8,000 km at sea. 
Battling severe storms and high waves, it proved 
the potential of the technology.It’s a success 
story – and so much more. What happened 
between the coasts of Europe and America tells 
a lot about the potential of new technology, 
human creativity and the fact that you should 
simply never give up.

Numarine, 2024 İlkbaharında sahibine teslim edilmek üzere 
37XP -12 ‘nin satışını duyurdu. Satış, bugüne kadar yatın 
6 ünitesini satan Denison Yatçılık’tan Alex G. Clarke’ın 

alıcıyı temsil ettiği bir şirket içi anlaşmayla tamamlandı.

37,16 metre uzunluğundaki 37XP serisinin çapraz dış tasarımı, 
Umberto Tagliavini’nin deniz mimarisiyle Can Yalman tarafından 
yapıldı. 37XP -12 ‘nin iç tasarımcısı henüz açıklanmadı. Yat, 7 kişilik 
mürettebatıyla altı kamarada en fazla 12 misafir ağırlayabilir. 
Çift Cat - Man 800 beygirlik motorlar, 14.5 knot kırmızı çizgi hızı, 
12 knot seyir hızı ve 8 knot  6.000nm menzil sunuyor.

Numarine is pleased to announce the sale of 37XP-12 due 
to be delivered to its owner in the Spring of 2024. The sale 
was completed in an in-house deal at Denison Yachting 

– the 6th 37XP sold by the US-based brokerage house – with 
Alex G. Clarke representing the buyer.

At 37.16 metres in length, the crossover exterior styling of 
the 37XP series is by Can Yalman with naval architecture by 
Umberto Tagliavini.  The interior designer for 37XP-12 has yet to 
be announced. The yacht can accommodate up to 12 guests 
in six staterooms with a crew of 7.  The twin CAT-MAN 800-hp 
engines provide a redline speed of 14.5 knots, a cruising speed 
of 12 knots and a range of 6,000nm at 8 knots.

HABER / NEWS
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Flyer 8 SUNdeck Flyer 8 SUNdeck surpasses daily boat standards by 
combining comfort with generous spaces.Its highly 
optimized design makes it the ideal boat for a weekend 
getaway. The cabin with a double bed has an incredible 
amount of space for a boat of this size. The boat also has 
a separate toilet and a small kitchen. Developed on the 
latest generation outboard engines equipped with the Air 
Step 2, the boat offers exceptional cruising comfort. 

Flyer 8 SUNdeck, konforu cömert alanlarla birleştirerek günlük 
tekne standartlarını aşıyor. Son derece optimize edilmiş tasarımı, 
onu hafta sonu kaçamağı için ideal bir tekne haline getiriyor. 
Çift kişilik yataklı kabin, bu boyda bir tekne için inanılmaz alana 
sahip. Teknenin ayrıca ayrı bir tuvalet ve küçük bir mutfak 
mevcut. Air Step 2 ile donatılmış en yeni nesil dıştan takma 
motorlar üzerinde geliştirilen tekne olağanüstü seyir konforu 
sunuyor.

Majesty 49, öncekilerden çok 
farklı bir stil konsepti sergiliyor; 
bu sefer sportif açılı ve çarpıcı 
dış cepheler, daha büyük 
kardeşlerinden ilham alan iç 
mekânlar ve heyecan verici su 
performansı. 49’un içi, salonda 
geniş ve açık bir mutfak 
ile düzenlendi. Alışılmadık 
derecede açık ve havadar 
salonda iskelede geniş oturma 
yerleri ve sancağa kadar bir 
eğlence merkezi bulunuyor. 
Majesty 49’un belki de en 
etkileyici özelliği, etrafı dolaşan 
yatak, geniş gövde yan 
pencereleri ve tam donanımlı 
en-suite banyo ve geniş 2 ikiz 
misafir kamarası içeren zarif, 
tam kirişli ana süite sahip 3 
kabinli yerleşim düzeni.

The Majesty 49 showcases a 
styling concept very different 

from her predecessors;this 
time around, sporting angular 

& striking exteriors, interiors 
inspired by her larger siblings, 

and exhilarating on-water 
performance. The interior of the 
49 is arranged with a large and 

open galley aft in the salon. 
The unusually open and airy 

salon features spacious seating 
on port and an entertainment 
center to starboard. Perhaps 

the most impressive feature of 
the Majesty 49 is her 3-cabin 

layout with an elegant full-
beam master suite featuring 

a walkaround bed, large 
hull side windows, and 

fully-equipped ensuite, and 
spacious 2 twin guest cabins.

Majesty 49



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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GLADIATOR 431 
SPEEDSTER

Wider 165

431 Speedster’ın tek avantajı hız değil. Hızlı 
olmaktan çok daha fazlasını sunuyor. Çok az 
sayıda tekne bu kadar rahat 50 knot’u etkili 
bir şekilde aşabilir. 431 Speedster çeşitli motor 
paketleri iç veya dıştan takmalı motorlarla 
çalıştırılabilir. 431 Speedster’ı tasarlamanın 
amacı, gerçekten sportif bir çizginin 
agresifliğini devasa bir kokpitle birleştirmekti. 
Hızlı koşmak için tasarlandı ve üretildi ve 
güverte düzeni piyasadaki diğer teknelerden 
daha fazla alan sunuyor.

Speed is not the 431 Speedster’s only 
advantage. She offers much more than 
just being fast. Very few other boats that 
comfortable can effectively exceed 50 
knots. The 431 Speedster can be powered 
with various engine packages inboards 
or outboards. The goal designing the 431 
Speedster was to combine the aggressivity of 
a truly sportive line with a gigantic cockpit. 
She was designed and build to run fast, and 
while her deck layout offers more space than 
any other boat on the market.

Wider 165, en son teknoloji batarya teknolojisiyle birlikte akıllı güç 
yönetim sistemi tarafından kontrol edilen dört jeneratöre sahip 
bir sistem olan seri hibrit tahrik sistemi ve azimut iticiler ile donatıldı.

165, beach club; benzer uzunluktaki yatlara kıyasla piyasadaki 
en cömert ölçülerden bazılarına sahip. Her iki tarafta su 
seviyesine inen iki platform var. 

Yattaki en olağanüstü özelliklerden biri, sahibine ayrılan alanda 
bulunabilir: yatın tüm kirişi boyunca uzanan ve denize bakan iki 
özel balkona sahip bir daire.

The Wider 165 is equipped with a serial hybrid propulsion system 
and azimuthal thrusters, a system with four generators controlled 
by a smart power management system in conjunction with the 
very latest cutting-edge battery technology. 

The WIDER Beach Club has some of the most generous 
measurements of any other in the market in comparison with 
similar length yachts. There are two platforms on either side that 
drop down at water level. 

One of the most exceptional features on board can be found 
in the area reserved for the owner: an apartment that extends 
across the complete beam of the yacht with two private 
balconies overlooking the sea.
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CENNETİN KALBİNDE SAKLI BİR YAŞAM

A LIFE HIDDEN IN THE HEART OF PARADISE

+90 252 311 77 77 www.cagdascennetkoyuevleri.com

Nauta Marin’in Tekneleriyle Denizin Keyfini Sürün

Enjoy the sea on Nauta Marin’s boats

Nauta Marin, bu yazı deniz üzerinde geçirmek 
isteyenlere iki farklı seçenek sunuyor; 6.80 ve 7.80. 

Tekneler, şık tasarımları ve geniş yaşam alanlarıyla; kısa 
veya uzun tüm seyahatlerinizde size eşlik etmesi için 
tasarlandı. Kompakt tarzı ve dengeli seyir yeteneğiyle 
Nautalar, kendine has çizgi ve dokunuşlara sahip.

Teknelerin yaşam alanları geniş bir iç hacme yayılıyor. 
180 santim tavan yüksekliğiyle birlikte oturmak veya 
güneşlenmek için kullanışlı alanlar yaratılmış. Kıçta 
denizi yakından hissetmeniz için bir oturma alanı var. 
Minderlerle konforu artırılan ön güneşlenme alanı, iki kişiyi 
ağırlayabilir. Banyoda elektrikli tuvalet ve kapalı kabin içi 
duş sistemi var. 

Yüksek tavanların günlük kullanıma olumlu yansıması, 
teknedeki yaşamın tamamını pozitif olarak etkiliyor. 
Teknede rahat hareket edebilme kabiliyeti; iç mekândan, 
yan yürüme yollarına kadar kendini gösteriyor ki bu da 
tekne hayatının “sürdürülebilir” olmasını sağlamış.

Çift kişilik kamara 
Her iki teknenin kamarası, denize yakın olmak fikrinin 
başarılı bir yansıması.

Camlarla desteklenen ortamın ferah enerjisi, iki kişilik 
yatak ile destekleniyor. Tekne sahibinin isteği üzerine 
konaklamada kapasite artırılabilir. Arka taraftaki koltuk ve 
masa çift kişlik bir yatak olarak da kullanılabilir. Bu detay, 
Nautaları orta boy segmentindeki diğer teknelerden 
ayırıyor. 

Nauta Marin offers two different options for those who 
want to spend this summer on the sea; 6.80 and 7.80.

Boats are designed to accompany you on all your short 
or long trips with their stylish designs and spacious living 
spaces. With its compact style and balanced cruising 
ability, the Nautas have their own unique lines and 
touches.

The living spaces of the boats spread over a wide 
interior. Convenient areas have been created for sitting 
or sunbathing with a ceiling height of 180 cm. There is 
a seating area in the stern for you to feel the sea up 
close. The front sunbathing area, which is enhanced 
with cushions, can accommodate two people. The 
bathroom has an electric toilet and an enclosed in-
cabin shower system. 

The positive reflection of high ceilings on daily use 
positively affects the whole life on the boat. The ability 
to move comfortably on the boat is manifested from the 
interior to the side walking paths, which has made the 
boat life “sustainable”.

Double cabin 
The cabin of both boats is a successful reflection of the 
idea of being close to the sea.

The spacious energy of the environment supported by 
glass is supported by a bed for two. Capacity can be 
increased in the accommodation at the request of the 
boat owner. The seat and table in the back can also 
be used as a double bed. This detail distinguishes the 
Nautas from other boats in the medium-sized segment. 

7.80 
Uzunluk tam boy - Full 

length: 7.80
Genişlik - Width: 2.65

Yükseklik - Height : 2.95
Draft: 0.72

Taşıma Kapasitesi - 
Carrying Capacity : 8 Kişi 

- 8 Persons
Sertifikasyon - Certification 

: CE
Motor aralığı - Engine 

range : 150HP / 200HP / 
250HP

Yatak kapasitesi - Bed 
capacity : 2+2

Toplam ağırlık - Total 
weight : 3.250 KG

Temiz su tankı - Clean 
water tank: 165 LT

Yakıt tankı - Fuel tank: 
165 LT

Kirli su tankı - Dirty water 
tank : 120 LT

6.80
Uzunluk - Length: Tam 
boy 6.80 (Arka platform 
ile birlikte 7.50)
Motor Aralığı - Engine 
Range: 57 HP – 110 HP 
Arası
Genişlik - Width: 2.55
Yatak Kapasitesi - Bed 
Capacity:  2 + 2
Yükseklik / Height: 2.65
Taşıma Kapasitesi: 8 Kişi 
-  8 Persons
Draft: 79
Sertifikasyon - 
Certification: CE
Ağırlık - Weight: Fiber 
Ağırlığı / Fiber weight 
1900 KG, - Toplam 
Ağırlığı /  total weight  
3.250 KG
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Antares 11

Itama 45S

Toplam uzunluğu 11 metre olan serinin amiral gemisi Antares 
11, bir aile teknesi. Teknenin profiline kusursuz bir şekilde 
uyum sağlayan flybridge, açık hava heyecanını yaşamanın 
mükemmel bir yolu. 

Beneteau ve Sarrazin Design arasındaki iş birliğinin sonucu 
olan Antares; modern silueti ve dümen mahalindeki geniş 
cam alanları ile optimum gün ışığı sunuyor.

Ebeveyn banyosuna sahip çift kişilik master kabin ve üç 
kişinin konaklamasına olanak sağlayan bir arka kabin var.  
Antares 11, yatağa dönüşümlü salon masası sayesinde 7 
kişilik konaklama sağlıyor. 2 x 300 HP dıştan takma motorla 
donatılan tekne; iyi bir performansa sahip.

Antares 11, the flagship of the series with a total length of 
11 meters, is a family boat. Perfectly adapted to the boat’s 
profile, flybridge is the perfect way to experience outdoor 
excitement. 

As a result of the cooperation between Beneteau and 
Sarrazin Design, Antares offers optimum daylight with its 
modern silhouette and large glass areas in the wheelhouse.

There is a master double cabin with en-suite bathroom and 
a back cabin that accommodates three people. Antares 
11 provides accommodation for 7 people thanks to the 
lounge table with a turn to bed. Equipped with 2 x 300 HP 
outboard motors, the boat has good performance.

İtalyan bir tasarım ruhunu temsil eden Itama, klâsik ve 
sportif bir karışımın eseri. 13 metrelik canavar, derin V 
gövdesi ve ince çizgileriyle dengeli bir sürüş vadediyor.  
İç ve dış tasarımda Marco Casali’nin imzasını taşıyan 
tekne, 12 kişiye kadar misafir kabul edebilir. Yüksek 
tavanlı 45S, soft bir renk paletiyle desteklenerek alt 
taraftaki mutfak ve salonu göz dolduran bir yaşam 
alanına çevirmiş. Master kabinde çift kişilik bir yatak var. 
Diğer kabine ise tek kişilik, iki ayrı yatak eklenmiş. 

Itama, which represents an Italian design spirit, is the work of a classic and sporty mixture.The 13-metre monster 
promises a balanced ride with its deep V body and fine lines. The boat, which bears Marco Casali’s signature in 
interior and exterior design, can accommodate up to 12 guests. The high ceiling 45s has been supported by a soft 
color palette, turning the kitchen and lounge at the bottom into an eye-catching living space. The master cabin has a 
double bed. The other cabin has two separate single beds.



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
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GALEON 430 SKYDECK LIBECCIO 13.5 CABIN

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

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

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

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

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

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



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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40M Sunreef Explorer HH44
40M Sunreef Explorer, yeni ufuklar keşfetmeye adanmış 
çok yönlü, çok gövdeli bir tekne. Tahrik seçenekleri, 
okyanuslar arası menzile ve sert denizlerde sağlam 
performansa izin veriyor.

Zarafet ve modern teknolojiyi harmanlayan 40M Sunreef 
Explorer, iddialı navigasyon planlarına uyacak şekilde, 
büyük ölçüde özelleştirilebilir. Genişletilmiş kıç güvertede 
bir fırlatma vinci, 7 metrelik bir bot, iki jet ski ve çeşitli su 
oyuncakları için depolama alanı bulunuyor. 

Süperyatın 13,34 metre genişliği, üç güverteye yayılmış 
konaklama ile toplam 654 metrekarelik muazzam yaşam 
alanları sağlıyor. Bu konsept için mevcut olan özel 
detaylar arasında, bir bilardo masasına sahip bir oyun 
odası, bir buhar odası veya özel bir katlanır balkona sahip 
bir ana süit bulunuyor.

The 40M Sunreef Explorer is a versatile multihull craft 
dedicated to discovering new horizons. Her propulsion 
options allow for transoceanic range and solid 
performance in rough seas.

Blending elegance and modern technology, the 40M 
Sunreef Explorer can be heavily customized to match 
ambitious navigation plans. The extended aft deck 
houses a launching crane, a 7m tender, two jet skis and 
storage for a variety of water toys. 

The superyacht’s 13,34m beam provides for immense 
living areas totaling 654m² with accommodation spread 
across three decks. Custom features available for this 
concept include a playroom with pool table, a steam 
room or a master suite with a private fold-out balcony.

Merakla beklenen Parallel Hybrid Eco-Drive HH44, HH 
bahçesinde şekillenmeye başlıyor. Burada, Gövde 01’i 
döşemeye başlamaya hazır tamamlanmış iç gövde 
kalıbını, kalıp jelkot ile yeni kaplanmış dış gövde kalıbını, 
kalıp yapımı için elle bitirmeyi bekleyen kıç kokpit kalıp 
tapasını ve macun bekleyen güverte kalıp tapasını 
görebilirsiniz.

HH44, sıfırdan paralel bir hibrit sistemle çalışmak üzere 
tasarlandı. HH44’ün paralel hibriti, güvenilir bir dizel 
motorun güvenilirliği ile elektrikli bir teknenin, sessiz 
dumansız sürüşün, manevra için anında torkun ve seyir 
sırasında hidro-rejenerasyonun tüm avantajlarını sağlıyor.

The highly anticipated Parallel Hybrid Eco-Drive HH44 is 
beginning to take shape at the HH yard. Here you can 
see the completed inner hull mold ready to begin laying 
up Hull 01, the outer hull mold freshly coated with mold 
gelcoat, the aft cockpit mold plug awaiting hand finishing 
for mold making, and the deck mold plug awaiting putty.

The HH44 was conceived from the ground up to work 
with a parallel hybrid system. The HH44’s parallel hybrid 
provides all the benefits of an electric boat, silent fume 
free motoring, instant torque for maneuvering and hydro-
regeneration while sailing, with the reliability of a trusty 
diesel engine.



GEMEL MARINE
Ofis: Liman Mahallesi. Akdeniz Bulvarı. Azize Kahraman Apartmanı. 
NO:258/A Konyaaltı/Antalya
Fabrika: Akdeniz Sanayi Sitesi. Şafak Mahallesi. 
5014 Sokak. Sarıtaş İş Merkezi. No:15/A  Kepez/Antalya
     www.gemelgroup.com      www.gemelmarine.com
     0242 328 03 28     0242 328 03 28

onaylı B Class AIS cihazı

Bölge bayilik başvuruları başlamıştır.



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



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



30

KATAMARAN / CATAMARAN

Spacecat’in İkinci Gövdesi

Privilége Serie 640

The second hull of SpaceCat

Avustralyalı  Silver Yachts yakında Guangdong 
Eyaletindeki bir Çin tesisinde 36 metrelik SpaceCat serisinin 
ikinci gövdesinin inşaatına başlayacak. SpaceCat, Espen 
Oeino tarafından tasarlandı. Katamaran, düşük dirençli 
alüminyum gövdeye, cömert bir yaşam alanına ve kıçta 
bir yüzme havuzuna sahip. Ana güverte içi 52 m2 ve 
güverte alanı 202 m2. Tekne, biri iki Pullman yataklı olmak 
üzere bir master kabin, iki double ve iki twin kabin olmak 
üzere 12 misafir ağırlayabiliyor. SpaceCat en yüksek 21 
knot hıza ulaşabilir ve 16 knot hızda seyredebilir. İkinci 
SpaceCat’in 2023’ün ikinci yarısında teslim edilmesi 
planlanıyor.

Australian Silver Yachts soon will begin construction 
on the second hull of the 36 meter SpaceCat series 
in a Chinese facility in the Guangdong Province. The 
SpaceCat was designed by Espen Oeino. Catamaran 
features the low-resistance aluminum hull, a generous 
living space and a swimming pool aft. Main deck interior 
is 52 sq. m and 202 sq. m of deck space. The vessel can 
accommodate 12 guests across one master cabin, two 
doubles and two twin cabins, one with two Pullman 
beds. SpaceCat can reach a top speed of 21 knots and 
cruises at 16 knots. The second SpaceCat is scheduled 
for delivery in the second half of 2023.

Privilége Serie 640’nın geniş flybdridge’i bu 
lüks katamaranın ihtişamını gözler önüne 
seriyor. Flybridge’in ön kısmındaki rahat 
oturma bölümünün ilerisinde 360 derece 
görüşe sahip çift dümen bulunuyor. İskele ya 
da sancaktaki basamaklardan ön güverteye 
geçilirken, kıçta geniş bir havuzluk yer alıyor. 
Toplam 180 m²’lik yaşam alanı bu okyanus-
aşırı yelkenli katamaranı açık deniz seyirleri 
için mükemmel bir lüks ev yapar.

The extensive flybdridge of the Privilege 
Series 640 reveals the magnificence of 
this luxurious catamaran.Ahead of the 
comfortable seating area at the front 
of Flybridge is the double rudder with 
360-degree visibility. There is a large 
pool area in the stern as you enter the 
front deck through the steps on the 
port or starboard. A total of 180 m²of 
living space makes this ocean-oversail 
catamaran the perfect luxury home for 
offshore cruises.



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

+90(262) 999 18 27
www.tendryat.com -     info@tendryat.com

MAVİ
ÖZGÜRLÜKLERDE

SİZDE YERİNİZİ ALIN
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Sezonun Yeni Tenderı: Orsa Plus
New tender of the season: 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.

Teknik Özellikler 

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.
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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
- 3 adet U Mapa
- kıç merdiven
- reflektörlü bayrak direği
- baş üstü demir makarası
- 2 adet olta tutucu
- tekne içi check walve krom giderler
- alüminyum küpeşte fitili
- oturma grubu minder ve sırtlıkları
- kaptan koltuğu ve sırtlık
- 6 adet led iç havuzluk aydınlatma
- manyetik pusula
- plastik müdahale kapağı
- switch panel
- dolaplar için gergi ayaklı kapak kilidi
- konsol önü oturma grubu
- 12V çakmaklık ve USB şarj girişi
- krom yakıt ve su dolum kapakları
- konsol üzeri fileli cep
- 4 adet marin tip hoparlör
- 1 adet fonksiyonel teyp
- 4 adet spot led T-Top tavan aydınlatmadı
- 110 Lt. Polietilen yakıt tankı
- 60 Lt. Polietilen Tatlı Su Tankı (duş için)
- T-Top üzeri duş tertibatı

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
- 3 U Lugs
- stern staircase
- flagpole with reflector
- overhead iron reel
- 2 x fishing rod holders
- in-boat check in walve chrome expenses
- aluminium handrail weatherstrip
- seat group cushions and backrests
- skipper’s seat and backrest
- 6 led indoor pool lights
- magnetic Compass
- plastic intervention cover
- switch panel
- door lock with tensioner foot for cabinets
- cantilever front seating group
- 12V cigarette lighter and USB charging port
- chrome fuel and water filler caps
- pocket with mesh on console
- 4 pcs marin type speakers
- 1 functional tape recorder
- 4 spot led T-Tops did not illuminate the ceiling
- 110 Lt. Polyethylene fuel tank
- 60 Lt. Polyethylene Fresh Water Tank (for shower)
- shower fitting on T-Top
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BOAT - TENDER

4K MARİN BU YAZI DENİZDE GEÇİRMENİZİ İSTİYOR

4K Marin wants you to spend the summer at sea

6 OPEN 7 WEEKEND

6 Open; kısa geziler, balık tutmak ve su sporları için 
tasarlandı. Kompakt teknenin arkasında iki kişilik bir 
kanepe var. Karşısında kalan kokpit koltuğu aynı 
zamanda bir depolama alanı olarak da kullanılabilir. 
Kaptan koltuğunun sırt kısmı öne ve arkaya doğru 
hareket edebilir; bu küçük dokunuş, koltuğun işlevini 
artıyor. Kokpit, çevresini saran cam sayesinde su ve 
rüzgârdan korunuyor bu sayede seyir boyunca temiz 
bir görüşe sahip olabilirsiniz. Güneşlenme alanınında 
bulunan masa sayesinde burayı küçük bir salon olarak 
da kullanma şansı sunuluyor.

Tıpkı 6 gibi bu modeli de kısa geziler, balık tutmak ve 
su sporları için kullanabilirsiniz ancak iki tekne arasında 
ayırt edici özelliklerden bahsetmemiz gerekiyor. Hard-
top ve daha geniş bir havuzluk, Weekend’in kilit noktası. 
Tekne içinde dolaşmak da oldukça kolay. Ön güverteye 
merdivenler sayesinde kolayca erişebilirsiniz. Korunaklı 
kokpitin önünde genişçe uzanan güneşlenme alanı 3 
kişiye kadar ağırlayabilir. 

6 Open is designed for short trips, fishing and water sports. 
There is a two-seater sofa in the back of the compact 
boat. The cockpit seat opposite can also be used as 
a storage space. The back of the captain’s seat can 
move forward and backward; this little touch increases 
the function of the seat. The cockpit is protected from 
water and wind thanks to the glass surrounding it, so you 
can have a clear view throughout the journey. Thanks to 
the table in the sunbathing area, it is also possible to use 
this place as a small hall.

Just like the 6, you can use this model for short trips, 
fishing and water sports, but we need to talk about the 
distinguishing features between the two boats. Hard-
ball and a larger pool area are the key points of the 
Weekend. Getting around within the boat is also quite 
easy. You have easy access to the front deck via stairs. 
Large sunbathing area in front of the sheltered cockpit 
can accommodate up to 3 people.



www.zeus-yacht.com                 info@zeus-yacht.com
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YELKENLİ / SAIL

OCEANIS 30.1

SUN ODYSSEY 380

Sert çeneli gövdesi ve iyi oranlanmış ön ve yan güverteleri 
ile Oceanis 30.1 küçük bir yat gibi görünüyor olabilir 
ancak Finot-Conq planı, gücü ve basit navigasyonu 
birleştirdi. Özel bir şekle sahip pruvası, optimize edilmiş 
ağırlığı, sert dakron kumaştan square-top anayelkeni ile 
yelken yaparken her noktada iyi performans sergiliyor. 
Yeni başlayanlar ya da tek başına yelken açanlar için, 
otomatik tramola (self-tailing) flok ve tek vinç teknenin 
kullanımını çok kolaylaştırıyor..

With a stemhead and her hard-chine hull and well-
proportioned sides and coachroof, the Oceanis 30.1 
looks unashamedly like a small yacht. The Finot-Conq 
plan has met the double challenge of power and simple 
navigation. With her slender bow, optimized weight, stiff 
canvas and square-top mainsail, she performs well in 
all points of sailing. For beginners or for short-handed 
sailing, the self-tailing jib and the single winch make her 
easy to handle.

Güçlü gövdesi, seyir deneyimini kusursuz kılıyor. Hiçbir 
engele maruz kalmadan doğrudan güverteye geçişiyle 
siz ve aileniz için güvenli bir tekne. Diğer Sun Odyssey 
modelleri gibi alçaltılmış bumba direk bağlantısı yelkene 
ulaşımı kolaylaştırırken, yelken alanın da artmasını 
sağlıyor.

Tekne üzerindeki hareket etme kolaylığı ile kategorisinde 
rakipsiz… Bu yeni modelin gövdesi ünlü tekne tasarımcısı 
Mark Lombard ve iç mekânı Piaton Bercault & CO 
tarafından tasarlandı.

Her powerful hull perfects the cruising experience.  In 
addition to being particularly safe, with unencumbered 
sidedecks and comfortable coamings, this Sun Odyssey 
features a lower boom, facilitating access to the sail 
and increasing the sail area. Her incomparable ease of 
movement onboard is unique in this category…This new 
addition is designed by Marc Lombard for the naval 
architecture and by Piaton Bercault & CO for the interior.
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Troon Yacht Haven 
5 Altın Çıpa’yı Kutladı

Kanada’nın Maple Leaf 
Marinaları, Üç Ontario 
Marinasını Satın Aldı

Troon Yacht Haven Celebrates
 5 Gold Anchors Canada’s Maple Leaf Marinas 

Acquires Three Ontario Marinas

İskoçya’nın en erişilebilir West Coast yat limanına yapılan 
1,5 milyon sterlinlik yatırım ve sadık bir ekip çalışması 
sayesinde Troon Yacht Haven, büyük beğeni toplayan 5 
Altın Çıpa ödülüne layık görüldü.

Troon Direktörü Stephen Bennie açıkladı; “Prestijli 
ödülümüzle çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Müşterilere 
rahatsızlık vermeden sessizce ve profesyonelce devam 
eden ekibin önemli yatırımları ve kapsamlı çalışmaları 
sayesinde marinamız artık Troon Yacht Haven’ın 
mükemmelliğe olan bağlılığını yansıtıyor.”

Thanks to a £1.5million investment in Scotland’s most 
accessible West Coast marina and a staunch team 
effort, Troon Yacht Haven have been awarded the 
highly acclaimed 5 Gold Anchors award.  
Stephen Bennie, Director at Troon explained; “We’re 
delighted and extremely proud of our prestigious 
award. Thanks to significant investment and extensive 
work from the team – who’ve carried on quietly and 
professionally with no inconvenience to customers – our 
marina now reflects Troon Yacht Haven’s commitment 
to excellence.”

Kanada’daki Maple Leaf Marinas, Lake of Bays’deki 
Baysville Marina’yı, Six Mile Lake’deki Wawautosa 
Trading Post & Marina’yı ve Fairy Lake’deki Huntsville 
Marine’i satın aldığını duyurdu. Üç tesis, Maple Leaf 
Marinas portföyünü 15 lokasyona getirerek 6.000’den 
fazla müşteriye hizmet veriyor ve şirketin Kanada’nın 
en büyük tatlı su marina sahibi ve işletmecisi konumunu 
koruyor.

Maple Leaf Marinas of Midland, has announced 
the acquisitions of Baysville Marina on Lake of Bays, 
Wawautosa Trading Post & Marina on Six Mile Lake, 
and Huntsville Marine on Fairy Lake. The three facilities 
bring the Maple Leaf Marinas portfolio to 15 locations, 
serving more than 6,000 customers, and maintaining 
the company’s position as Canada’s largest owner and 
operator of freshwater marinas.
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Geberit’ten konforlu yat yolculukları için yenilikçi 
yaklaşım: Mapress CuNiFe Sistem Boruları

Innovative approach for comfortable yacht trips from Geberit: 
Mapress CuNiFe System Pipes

Sıhhi tesisat ve 
vitrifiye alanlarına 
getirdiği yenilikçi 
yaklaşımı, endüstri ve 
gemi inşaatına dair 
geliştirdiği Mapress 
CuNiFe Sistem Boruları 
ile farklı bir boyuta 
taşıyan Geberit, zorlu 
koşullarda konforlu 
yolculuk sağlıyor. 
Mapress CuNiFe’nin 
korozyona karşı 
yüksek dayanıklı yapısı 
yatlarda verimliliği 
kesintisiz sunarken ürün, 

sızdırmaz montajı ve kolay bakımıyla öne çıkıyor.  

Denizdeki zorlu şartları uluslararası 
standartlarda karşılayan çözüm

Yat yolculuklarının konforuna yaraşır biçimde özelliklerle 
donatılan Mapress CuNiFe Sistem Boruları’na dair 
bilgi veren Geberit Türkiye Ürün Müdürü Irmak Kip, 
“Mapress CuNiFe’nin yıllara meydan okuyan yüksek 
malzeme kalitesi, deniz suyu iletilen hatlarda ve 
gemi inşaatında verimli performansa imza atıyor. Yat 
sahiplerinin yolculuktaki konfor beklentisini karşılayan 
ürünümüz, denizlerdeki zorlu şartlar karşısında yüksek 
direnç gösteriyor. International Maritime Organization - 
Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) tarafından 
belirlenen kriterlere göre üretilen yatlarda, uluslararası 
standartlarla uyumlu Geberit Mapress tercih ediliyor” 
dedi.

Yüksek mekanik dayanım sayesinde geniş 
uygulama çeşitliliği

Kip, “Ürünümüz geniş uygulama çeşitliliğini yüksek 
mekanik dayanımı sayesinde başarıyor. Mapress’in en 
önemli özelliklerinden başında ise preslenen bölgedeki 
contası geliyor. Normalde kaynak, lehim, füzyon 
kaynağı ve dişli bağlantı gibi montaj tekniklerinde ilave 
malzemeler kullanılıyor. Geberit Mapress presleme 
tekniğinde ise bunlara gerek duyulmadan işlemi 
gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Taking its innovative approach sanitary ware to a 
different dimension with its Mapress CuNiFe System 
Pipes developed for industry and shipbuilding, Geberit 
provides comfortable travel in harsh conditions.The 
highly corrosion-resistant structure of Mapress CuNiFe 
offers continuous efficiency on yachts, while the 
product stands out with its sealed installation and easy 
maintenance. 

The solution that meets the challenging 
conditions at sea in international standards

Providing information about Mapress CuNiFe System 
Pipes, which are equipped with features suitable for 
the comfort of yacht trips, Geberit Turkey Product 
Manager Irmak Kip said, “The high material quality of 
Mapress CuNiFe, which challenges years, achieves 
efficient performance in sea water transmission lines 
and shipbuilding. Our product, which meets the 
expectations of yacht owners for comfort on the 
journey, shows high resistance to harsh conditions at 
sea. Geberit Mapress, which complies with international 
standards, is preferred on yachts produced according 
to the criteria determined by the International Maritime 
Organization (IMO). “

Wide range of applications thanks to high 
mechanical strength

“Our product achieves a wide range of applications 
thanks to its high mechanical strength. One of the 
most important features of Mapress is its seal in the 
pressed area. Normally, additional materials are used 
in assembly 
techniques such 
as welding, 
soldering, 
fusion welding 
and threaded 
connection. 
In the Geberit 
Mapress pressing 
technique, we 
perform the 
process without 
the need for 
these. “

Geberit Türkiye Ürün Müdürü Irmak Kip
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YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR: 
Gemel Marine Group Bünyesindeki Gemel Ar-Ge Şirketi 

Tamamen Yerli Yazılım ve Donanımla 
AIS Cihazı Üretti

A NEW ERA BEGINS: 
Gemel R&D Company Within Gemel Marine Group with Completely 

Domestically Produced Software and Hardware 
AIS Device

G
emel Group operates in the field of 
marine electronics and communication 
systems, installation and service. 
The company develops maritime 
navigation, communication, electronic 
aids to navigation, engineering and 
software solutions for the sector, but 
the basic principle is that the founders 
of the company translate their maritime 

experiences turn into product-oriented projects.

Based on this philosophy, Gemel has managed 
to produce with its software the “Automatic 
Identification System (AIS) Class B device” with 
the most ideal deviation rates in the world of the 
sector. Gemel is the first company in Turkey to 
achieve this with this system, which is 100 percent 
produced domestically.

Following the UK-based SRT Marine Systems, the 
company has successfully made its mark in the 
maritime sector at the international level. 

The GA1 AIS manufactured by the Gemel Group 
is a mandatory system that must be present on ships of 
300 GRT or more and on all commercial vessels carrying 
passengers, in accordance with SOLAS regulations 
set by the International Maritime Organization 
(IMO).

With AIS you have all the information you need

Vessels using the AIS system and Vessel Traffic 
Services (VTS) stations that regulate maritime traffic 

G
emel Grup; gemi elektroniği ve 
haberleşme sistemleri kurulum ve servis 
alanında hizmet veriyor. Şirket; sektöre 
denizcilik seyir, haberleşme, elektronik 
seyir yardımcıları,  mühendislik ve yazılım 
çözümleri geliştiriyor ancak temel 
prensip firma kurucularının, denizcilik 
tecrübelerinin, ürün odaklı projelere 
dönüşmesi. 

Bu felsefeyle yola çıkan Gemel, kendi yazılımıyla 
sektörün dünyada en ideal sapma oranlarına sahip  
“Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Class B cihazı” 
üretmeyi başardı. Yüzde 100 yerli olarak üretilen 
bu sistem ile Gemel bunu Türkiye’de yapan ilk 
firma oldu.

Bu başarıyla firma,  İngiltere merkezli SRT Marine 
Systems’den sonra uluslararası boyutta adını 
denizcilik sektörüne yazdırdı. 

Gemel Group’un ürettiği GA1 AIS, Uluslararası 
Denizcilik Örgütü (IMO)’nün belirlediği SOLAS 
kuralları gereği, 300 GRT ve daha büyük gemilerde ve 
tüm yolcu taşıyan ticari gemilerde bulundurulması zorunlu 
bir sistem.  

AIS sayesinde istediğiniz tüm bilgiler elinizin altında

AIS sistemi kullanan gemiler ve deniz trafiğini 

düzenleyen VTS (Vessel Traffic Services) 
istasyonları, sistem üzerinden çevredeki gemilerin; 
adı, çağrı kodları, koordinatları, rotası, hızı, 
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can see detailed information such as names, 
call codes, coordinates, route, speed, vessel 
dimensions, destination port and estimated arrival 
times of sailing vessels on their AIS screens. AIS 
covers a shorter distance than radar systems used 
on ships, but provides more detailed information. 
In Turkey, regulations were issued for the Class B 
device AIS, outstanding regional requirements 
were presented compared to its comparative 
in the world, and it was appreciated at the IMO 
meeting of the time.

Gemel is one of the four brands recognized by the 
Port Authorities

The GEMEL GA 1 Class B AIS device has functions 
such as navigational safety, search and rescue, 
and communications in accordance with the 
communiqués and IEC rules published by the 
Ministry of Transport and the International Maritime 
Organization (IMO). The device is SOLAS compliant 
and ITU certified.

GEMEL GA 1, which can be processed in sea 
vessels such as Turkish flag boats, yachts and Coast 
Guard radio certificate vessels, is one of the four 
brands recognized by Port Authorities.

One of the other three devices, the PAVO P450 
model B Class AIS, is manufactured by another 
company in the GEMEL Group, Gemel Elektronik.

These important steps taken by Gemel Group companies 
on behalf of the maritime sector and our country are 
closely watched and appreciated by maritime authorities.

gemi boyutları, gidecekleri liman ve tahmini 
varış zamanları gibi detaylı bilgilerini kendi AIS 
ekranları üzerinde görebilirler. AIS gemilerde 
kullanılan radar sistemlerine göre daha kısa 
mesafeyi kapsar ama daha detaylı bilgi verir. 
Türkiye’de, B klas AIS cihazı için yönetmelikler 
düzenlenmiş olup, dünyadaki muadillerine nazaran 
belirgin bölgesel gereklilikler sunulmuş ve dönemin 
IMO toplantısında takdirle karşılanmıştı.

Gemel, Liman Başkanlıkları tarafından tanınan dört 
markadan biri

GEMEL GA 1 Klas B AIS cihazı, Ulaştırma 
Bakanlığınca ve Uluslararası Denizcilik Örgütü 
tarafından yayınlanan tebliğlere, IMO ve IEC 
kurallarına uygun olarak; seyir güvenliği, arama 
kurtarma, haberleşme gibi işlevlere sahip. Cihaz, 
SOLAS uyumlu ve ITU sertifikalı. 

Türk bayraklı tekne, yat ve gemi gibi deniz 
araçlarında Kıyı Emniyeti telsiz ruhsatına işlenebilen 
GEMEL GA 1, Liman Başkanlıkları tarafından tanınan 
dört markadan biri konumunda. 

Diğer üç cihazdan biri olan PAVO P450 model B 
Class AIS cihazının üretimi de GEMEL GROUP’un 
diğer bir şirketi, Gemel Elektronik tarafından 
yapılıyor.

Gemel Group şirketlerinin, denizcilik sektörü ve ülkemiz 
adına attıkları bu önemli adımlar denizcilik otoritelerince 
yakından takip ediliyor ve takdirle karşılanıyor. 
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Hobie, Bir Kanodan Çok Daha 
Fazlası
Hobie’s more than just a canoe

Dünya’nın en çok satan Balıkçı Kano’su OUTBACK’in 180° 
Mirage Drive Turbo Pedalı ile sıradaki koylara pedalla. 
Balık tutarken spor yap. İstediğiniz açı ve konforda 
ayarlanabilir müthiş rahat koltuğu, Eva Pad ile dizayn 
edilmiş kokpiti, kamış yuvaları, hemen elininizin altındaki 
yön mekanizması, aksesuar bağlantı noktaları, tam da 
balık tutmak için düşünülmüş pratik çözümler. Sen de 
Hobie’nin dünyasına katıl.Detaylar için mağazamızı 
ziyaret edebilir, ürünleri yakından inceleyebilirsiniz. www.
sailaway.com.tr

Pedal to the next bay with the 180 ° Mirage Drive Turbo 
Pedal from the world’s best-selling Fishing Canoe, 
OUTBACK. Work out when you’re fishing. The extremely 
comfortable seat that can be adjusted to the desired 
angle and comfort, the cockpit designed with Eva 
Pad, the reed nests, the directional mechanism just at 
your disposal, the accessory attachment points, and 
practical solutions designed for fishing. Join Hobie’s 
world. For details, you can visit our store and view the 
products closely. www.sailaway.com.tr

U-Boat Worx, 9 Kişilik Amiral 
Gemisi Denizaltını Piyasaya 
Sürdü - NEXUS
U-Boat Worx launches 9-person 
flagship submersible – the NEXUS

Hollandalı dalgıç üreticisi U-Boat Worx, NEXUS serisinin 
piyasaya sürülmesiyle kalıpları kırıyor. NEXUS serisi, rakipsiz 
yolcu konforuna sahip ultra büyük eliptik akrilik basınçlı 
gövdeye sahip iki modelden oluşuyor. En son lityum iyon 
pil teknolojisiyle donatılmış denizaltılar, 18 saate kadar 
çalışabilir ve günde on defaya kadar dalış yapabilir. 
Her gün 80 misafir unutulmaz bir deniz altı macerasına 
katılabilir.

Dutch submersible manufacturer U-Boat Worx breaks 
the mould with the launch of the NEXUS series. The NEXUS 
series comprises two models featuring an ultra-large 
elliptical acrylic pressure hull with unrivalled passenger 
comfort. Equipped with the latest lithium-ion battery 
technology, the subs can operate for up to 18 hours and 
dive up to ten times a day. 80 guests can participate in 
an unforgettable sub-sea adventure daily.



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...
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Güvertenizin Yeni Yıldızı: 
Mia Marin’in Sandalyeleri

New star on your deck: Mia Marin’s chairs
Yazın güneşin tadını çıkarırken,  
Mia Marin de size eşlik etsin! 

Bu yaz teknenizin güvertesini bu, 
şık rejisör sandalyelerle süsleyin.  
Ortalama 50x85 santim ölçülerine 
sahip sandalyeler, kompakt 
boyutlara sahip olmasının yanı 
sıra katlanabiliyor. Böylece bir yer 
sorunu yaratmadan, sandalyeniz 
daima kullanabilirsiniz.

5 farklı modelde, 5 farklı ruh 
sunuluyor; North, Atlas, West, East 
ve South.

Serge Ferrari Batyline Mesh 
Kumaş’ın getirdiği yumuşak 
dokunuş hissini sandalyelerin 
tamamında hissedebilirsiniz. 6 ile 
8 kilo arasında değişen ağırlıkları 
sayesinde “hafif” bir konforun 
tadını çıkarın. 

Sandalyelerin tamamında renk 
seçenekleri var; beyaz, vizon, 
kahverengi ve antrasit. İskeletinin 
burma teak veya irokodan yapıldığı 
sandalyeler, 316 paslanmaz 
çelik veya eloksallı alüminyum ile 
desteklenerek kalite ve güzelliği bir 
araya getiriyor.

Let Mia Marin accompany you as 
you enjoy the sun in the summer!

Decorate your boat’s deck this 
summer with these stylish, director 
chairs. With an average size of 
50x85 cm, the chairs are compact 
in size and can also be folded. 
So you can always use your chair 
without creating a space problem.

In 5 different models, 5 different 
souls are offered; North, Atlas, 
West, East and South.

You can feel the soft touch of 
Serge Ferrari Batyline Mesh Fabric 
all over the chairs. Enjoy “soft” 
comfort with weights ranging from 
6 to 8 kilos. 

All chairs have color options; white, 
mink, brown and anthracite. The 
chairs, whose frame is made of 
burma teak or iroko, are supported 
with 316 stainless steel or anodized 
aluminum, bringing quality and 
beauty together.

ATLAS

EAST

NORTH

SOUTH

WEST



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

 +90 543 691 49 96
www.netaasher.com.tr
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RÖPORTAJ - INTERVIEW 

BATI Innovative Logistics Tekneleri Güvenle Adrese Ulaştırıyor 
BATI Innovative Logistics deliver boats safely to the address 

Röportaj / Interview: Kaan Aydın, Proje Geliştirme Müdürü / Project Development Manager

Kısaca firmayı 
tanıyabilir miyiz?

BATI Innovative 
Logistics olarak 1992 
yılından itibaren 
proje, yat lojistiği ve 
uluslararası deniz ve 
hava taşımacılığı 
sektöründe hizmet 
veriyoruz. 2020 yılı 
itibari ile 3 ülkede 
13 ofisimiz ve 200’ü 

aşkın kurumsal çalışanımız var ve her geçen gün teknoloji 
yatırımları özel bilgi ve ekipman gerektiren sektörlere ağırlık 
vererek büyüyoruz.

Tekne taşıma sürecini anlatır mısınız, nasıl başlıyor ve 
sonlanıyor?

BATI Innovative Logistics olarak Türkiye’nin önde gelen tekne 
ve yat taşıma firmasıyız. Talebin bize ulaşması ile beraber 
teknenin detaylarını araştırmaya başlıyoruz ve birçok farklı 
kanaldan alternatif taşıma modellerini çalışıyoruz. 

Biz BATI olarak küçük veya büyük, fabrika teslim ya da 
ikinci el fark etmeksizin var olan değişkenleri her taşımada 
mühendislik ekibimiz ile analiz ederek çalışıyoruz. Bu 
noktada kendi uzmanlığımız çerçevesinde daha iyi hizmet 
üretebilmek için, İngiltere merkezli Peters & May firması ile 
güç birliği yaparak bize karşı olan beklentilere, endüstriyel 
standartlarda hizmet etmeye başladık. Taşıyacağımız 
teknelerin tipine göre gemi veya araç planlaması, “cradle” 
(tekne beşiği) üretimi ve loadmaster (yükleme ve tahliye 
uzmanı), sigorta, skipper, gümrükleme ve denizde teslim 
hizmetlerinin hepsini sağlıyoruz.

Ağırlık ve ölçü limitleri nelerdir? Ulaşım kanallarınızdan 
bahseder misiniz?

Taşıdığımız en küçük deniz aracı 150 kg’lık bir dingiyken, en 
büyük mega yat ise 1000 ton. Kara yolu ile bir noktadan bir 
noktaya tekne taşıması yaptığımız gibi denizyolu ile gemilerle 
sudan aldığımız, 100 tondan, 1000 tona kadar bir 
tekneyi Türkiye’den, Kanada’ya, Amerika’ya, 
Avustralya’ya kadar taşıyabiliyoruz. Küçük 
botları, konteyner gemileri ile gerek konteyner 
içerisinde gerekse özel konteynerler kullanarak 
taşırken, çok daha büyük boyutta olan süper 
yatları, suya yarı batabilen (semisubmersible) 
özel amaçlı gemiler ile taşıyabiliyoruz. Yelkenli 
tekneler için, yelken direği sökülmeksizin taşımalar 
gerçekleştirebiliyoruz. 

Can we get to know the company briefly?

As BATI Innovative Logistics, we have been serving in the 
project, yacht logistics and international maritime and 
air transportation sector since 1992. As of 2020, we have 
13 offices and more than 200 corporate employees in 3 
countries, and we are growing every day with technology 
investments focusing on sectors that require special 
knowledge and equipment.

Can you tell us how the boat transport process starts and 
ends?

As BATI Innovative Logistics, we are the leading boat and 
yacht transport company in Turkey. With the receipt of 
the request, we start to investigate the details of the boat 
and work on alternative transportation models from many 
different channels. 

As the BATI, we work with our engineering team to analyze 
the existing variables, whether they are small or large, 
factory delivered or used. At this point, in order to produce 
a better service within the framework of our own expertise, 
we started to serve the expectations against us in industrial 
standards by cooperating with the UK-based company 
Peters & May. We provide all ship or vehicle planning, 
“cradle” production and cargomaster (loading and 
unloading specialist), insurance, skipper, customs clearance 
and maritime delivery services according to the type of 
boats we will carry.

What are the weight and measurement limits? Can you 
tell us about your transportation channels?

The smallest vessel we carry is a 150 kg dinghy, while the 
largest mega yacht is 1000 tons. Just as we carry boats from 
one point to another by land, we can carry a boat from 
100 tons to 1000 tons from Turkey, Canada, America and 
Australia. While carrying small boats with container ships 
both in the container and using special containers, we can 
carry super yachts of much larger size with semisubmersible 
special purpose ships. For sailing boats, we can carry out 
transports without dismantling the sail pole. 

Kaan Aydın
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Virtus’un İlk Gövdesi
 Suya Indi

My MASQUENADA 51M: Rekor Sürede Mükemmel Bir Yenileme
MY MASQUENADA 51m: A perfect refit in record time

First hull of Virtus launched 
Mengi Yay Yatçılık Virtus 47 motor serisi yatlarının 

ilkini Tuzla’da bulunan tersanesinde, 10 
Nisan’da başarı ile denize indirdi. Proje, 47.8 

metre uzunluğunda ve çelik/alüminyum konstrüksiyonlu 
olarak inşa edildi. Tekne her iki tarafta bulunan balkona 
sahip geniş bir salon, ana ve üst güverte arka oturma 
alanları ile sahibine geniş bir yaşam alanı sunuyor. 
Ayrıca master kabinde bulunan balkon ise müşteriye 
kendine özgü ilave bir yaşam alanı vadediyor. 

Mengi Yay Yachts is announce the successful 
launch of Virtus 47 Hull #1 April 10 in Tuzla /
İSTANBUL. Virtus Hull #1 is 47.8 meters steel/

aluminum constructed motor yacht. .The yacht is 
offering to the owner a huge living area with very 
large main saloon and openable balconies on each 
side. Master cabin offers a refreshing balcony on the 
starboard side of the master cabin.

REFİT ÖNCESİ REFİT SONRASI

Sahibi Pier Luigi Loro Piana dünya turuna çıkabileceğ bir 
yat arıyordu. Nauta Design, 51 metrelik Masquenada’da 
birçok değişiklik yaptı. 

Mal sahibi tarafından talep edilen en bariz müdahale, 
ana güverte kıçının tamamının yeniden tasarlanması.  Bu 
amaçla, helikopter inişine uygun, engelsiz manzaraya 
sahip bir floş güvertesi sağlamak için kıç küpeşteler kesildi 
ve transom gerçek bir Pieds dans l’eau yüzme platformuna 
dönüştürüldü. Asıl değişiklik, eski güverte vincini çıkarmak 
ve güvertenin altındaki özel bir bölmeye katlanan özel 
yapım, 7.5 ton kapasiteli bir vinçle değiştirmekti. 

The most obvious intervention requested by the owner 
is the complete redesign of the main deck aft. To this 
end, the aft bulwarks were cut away to provide a flush 
deck with unimpeded views suitable for heli operations 
and the transom was transformed into a true pieds dans 
l’eau swim platform. A major modification was removing 
the old deck crane and replacing it with a custom-built, 
7.5-tonne capacity crane that folds away out of sight 
into a dedicated compartment below deck. 
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Garanti BBVA ve TURMEPA 
Marmara Denizi’nden Üç 
Ayda 10 Ton Atık Topladı

TANARUZ, 2023 YILINA KADAR 
300 ADET 3D BASKILI TEKNE 

ÜRETMEYİ PLANLIYOR
Garanti BBVA and TURMEPA 

Collect 10 Tons of Waste in Three 
Months from Marmara Sea

TANARUZ PLANS TO PRODUCE 300 
3D PRINTED BOATS BY 2023

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için 
çalışan Garanti BBVA’nın, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA 
iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara 
Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz 
temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek 
amacıyla başlattığı “Mavi Nefes Projesi” kapsamında üç 
ayda yaklaşık 10 ton atık toplandı.

Garanti BBVA, which works to combat the climate 
crisis and to create a sustainable world, DenizTemiz 
Association/ TURMEPA in order to prevent marine 
pollution in the Marmara Sea awareness trainings on 
surface cleaning and sea cleaning in the provinces of 
the region within the scope of the “Blue Breath Project” 
tons of 10 waste were collected.

Özelleştirilebilir 3D baskılı tekne üreticisi Tanaruz’un 
ticari tekne üretimini 2023 yılına kadar 300’e çıkarmayı 
planladığı bildiriliyor.

Yeniden kullanılabilir polimerler kullanılarak 3D olarak 
basılan teknelerin, geleneksel olarak üretilen modellerden 
daha sürdürülebilir ve daha ucuz olduğu iddia ediliyor ve 
4,5-10 metre uzunluğunda dört modelden oluşuyor.

Customizable 3D printed boat manufacturer Tanaruz 
is reportedly planning to scale up the production of its 
commercial boats to 300 by 2023.

3D printed using reusable polymers, the boats are 
claimed to be more sustainable and cheaper to 
produce than conventionally manufactured models, 
and come in a range of four models spanning 4.5-10 
meters in length.
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GB85

Ibiza 85

Depolamayı en üst düzeye çıkarmaya, bol miktarda 
temiz hava akışına izin vermeye veya hem denizde 
hem de demirde konfor sağlamaya odaklanmak olsun, 
GB85’te göz ardı edilen bir ayrıntı yok. Markanın mirasına 
sadık kalan GB85, aynı zamanda sığ bir draft çevikliği ile 
onu kıyı gezintisi için eşit derecede uygun hale getiren, 
okyanusa at bir Bluewater kruvazötörü. Uzun seyir 
için 21 deniz milinde verimli bir şekilde seyahat etmek 
üzere tasarlanan ve tekne sahipleri tarafından kolayca 
idare edilebilen dahili konfigürasyonların yanında, aynı 
zamanda, sahiplerinin tercihi etmesi  durumunda geniş 
ve son derece etkileyici mürettebat kamarasını da 
barındırıyor.

Whether it’s a focus on maximizing storage, allowing an 
abundance of fresh air flow, or ensuring comfort both 
at sea and at anchor, there is not a detail on the GB85 
that has been ignored. True to the brand’s heritage, 
the GB85 is an ocean-going Bluewater cruiser that 
is also nimble with a shallow draft, making it equally 
suited for coastal cruising. Designed to travel efficiently 
at 21 knots for extended cruising, and easily handled 
by owner-operators, the internal configurations also 
accommodate spacious and highly impressive crew-
quarters capabilities should that be the owners’ choice.

Austin Parker Yachts, satılan ilk birim olan amiral 
gemisi IBIZA 85’in lansmanını duyurdu. İlk olarak 
bir yıldan biraz daha kısa bir süre önce gayri resmi 

olarak tanıtılan 27 metrelik (88 fit) IBIZA 85 şimdi piyasaya 
sürüldü ve teslim edildi. 

Sadece genç müşterilere adanmış spor teknelerin aksine 
85, teknede benimsenen teknik çözümler sayesinde aynı 
zamanda daha olgun tekne sahipleri için de ideal bir 
tekne. Salon, kokpite doğru iki açılır kapanır pencere ve 
kıçtaki büyük cam kapı ile açılıp kapatılabiliyor.

Austin Parker Yachts has announced the launch of 
its flagship IBIZA 85, the first unit sold. First presented 
unofficially a little less than a year ago, the 

27-metre (88-foot) IBIZA 85 has now been launched and 
delivered.

Unlike sports boats, dedicated exclusively to young 
customers 85, thanks to the technical solutions adopted 
on board, is also the ideal boat for more mature owners. 
The saloon can be opened up or closed to the cockpit 
through two retractable windows and the large glass 
door at the stern.
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Navetta 30

Markanın 2022 ‘de, Ancona’daki 
Ferretti Group Süper Yat Tersanesi’nde 
suya giren dördüncü yatı. 

Dış tasarımda, hacimlerin cömertliği 
heyecan verici bir zarafet akışıyla 
dengeleniyor. Dış hatların yatay 
hareketine yapılan vurgu, yata şık 
ve dinamik bir siluet kazandırırken, zamansız kâsikliğin 
izlerini de koruyor. İç mekânlar gövde ile sinerji içinde 
çalışacak şekilde tasarlandı.

Gövdedeki geniş camlı yüzeyler, iki metreden fazla 
baş mesafesine sahip güverteler ve cömert kıç ve 
pruva alanları ferah bir his veriyor. Dış mekânlar, 
sosyalleşmek, dinlenmek, sosyal etkileşime ve 
mahremiyete ayrılmış yerleşik alanları genişletmek için 
tasarlandı.

She is the brand’s fourth yacht to enter the water in 2022 at 
the Ferretti Group Superyacht Yard in Ancona 

In the exterior design, the generosity of the volumes is 
balanced by an exciting fluid elegance. The emphasis on 
the horizontal movement of the exterior lines gives the yacht 
a sleek and dynamic silhouette, while maintaining the imprint 
of timeless classicism. 

Extensive glazed surfaces in the hull, decks with over two 
metres of headroom, and generous stern and bow areas 
convey an immediate sense of spaciousness. The exteriors 
are designed for socialising and relaxing, extending the 
onboard spaces devoted to social interaction and privacy.

Pixii
İngiliz elektrikli tekne üreticisi Neva Group, stil ve 
performanstan ödün vermeden temiz ve sessiz teknoloji 
sunmak için tasarlanmış, çığır açan yeni bir yenilikçi elektrikli 
gündüz tekneleri ve tenderları yelpazesini geliştirildiğini 
duyurdu. Sıfır karbonlu Pixii™ serisi yüzde 100 elektrikli ve 
yeni nesil eğlence tekneleri sunmak için geri dönüştürülebilir 
malzemeler kullanılarak üretildi. 

Dönen bir mıknatıstan alternatif akım üretmek için ilk cihazı 
inşa eden Parisli bilimsel bir alet üreticisi olan Hippolyte 
Pixii’den esinlenen Pixii® elektrikli teknelerinin fikir babası 
Neva Group’un üç kurucu ortağı Daniel Simpson, Paul 
Luscombe ve Charles Hall. 

British electric boatbuilder, Neva Group, has announced 
the development of a ground-breaking new range of 
innovative electric day boats and tenders that have been 
designed to offer clean and quiet technology without 
compromising on style and performance. The zero-carbon 
Pixii™ range is 100% electric and built using recyclable 
materials to deliver the next generation of pleasure boats.

Inspired by Hippolyte Pixii, a scientific instrument maker 
from Paris who built the first apparatus for generating an 
alternating current from a rotating magnet, Pixii® electric 
boats are the brainchild of the Neva Group’s three co-
founders, Daniel Simpson, Paul Luscombe, and Charles 
Hall.



İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!
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Predator 65 Silent 60 Front Exit 
Versiyonu / Version

Yeni Predator 65, gelişmiş performans, konfor, verimlilik ve 
manevra kabiliyeti sunan en yeni Volvo Penta IPS-1200 
veya IPS-1350’den yararlanıyor. Joystick kontrolü ve 35 
knot hız kapasitesi ile tamamlanan bu tekne, iyi döşenmiş 
bir ortamda heyecan verici, türünün tek örneği bir sürüş 
deneyimi sağlayacak.

Güvertenin altında, üç kabinli yerleşim düzeni, altı kişiye 
kadar konaklama imkanı sağlıyor. Geniş, tam huzmeli 
ana kamarada cömert bir en-suite banyo bulunurken, 
düşünceli bir şekilde tasarlanmış ileri VIP kabin, konuklar için 
eşit derecede konforlu bir konaklama sunuyor. 

The new Predator 65 benefits from the latest Volvo Penta 
IPS-1200 or IPS-1350 offering enhanced performance, 
comfort, efficiency and manoeuvrability. Complete with 
joystick control and 35-knot capability, she will provide 
an exhilarating, one-of-a-kind driving experience in well-
appointed surroundings.

Below deck, the three-cabin layout provides 
accommodation for up to six guests. A spacious, full-beam 
master stateroom features a generous en-suite, while 
the thoughtfully designed forward VIP cabin provides an 
equally comfortable haven for guests.

LENGTH OVERALL   20.50 M  67’2” 
BEAM  5.10 M 16’8” 
DRAFT 1.6 M 5’3”

Güneş enerjisiyle çalışan katamaranın yeni ön çıkış 
versiyonu SILENT 60, ABD müşterisi için piyasaya sürüldü. 
Yeni sürüm, sahiplerine daha geniş bir yerleşim seçeneği 
seçeneği sunuyor.

SILENT 60’ın ilk “Front Master” versiyonu geçen baharda 
piyasaya sürüldü ve 4 misafir kamarası ve bir mürettebat 
kamarası vardı. Buna karşılık, “Front Exit” versiyonunun 
temel yeniliği, ana salondaki bir ön kapı aracılığıyla 
altı kişiye kadar açık havada oturma alanı bulunan 
ön güverte alanına doğrudan erişim sağlaması. Bu, 
teknenin etrafındaki konuklar için sirkülasyon akışı 
yaratıyor ve ön ve arka kapılar açık bırakıldığında tam 
bir esinti oluşturarak doğal havalandırmayı iyileştiriyor. 
“Front Exit” versiyonu ise toplam 4 farklı konaklama 
seçeneği sunuyor: 4 kabin, 4+1 kabin, 5 kabin, 5+1 
kabin. 

New front exit version of solar electric catamaran SILENT 
60 launched for US client. The new version provides 
owners with an even wider choice of layout options.

The first “Front Master” version of the SILENT 60 was 
already launched last spring and had 4 guest cabins 
and a crew cabin. In comparison, the principle novelty 
of the “Front Exit” version is the direct access to the 
foredeck area with open-air lounging space for up to 
six people via a forward doorway in the main salon. 
This enhances the circulation flow for guests around 
the boat and improves natural ventilation by creating 
a through-breeze when the forward and aft doors are 
left open. The “Front Exit” version however offers a total 
of 4 different accommodation options: 4 cabins, 4+1 
cabins, 5 cabins, 5+11 cabins.
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Denizler Sizi Çağrıyor: 
Mavi Yolculuk Sezonu Açıldı!
The seas are calling: The blue cruise 
season is on!

Masmavi denizler ve enfes manzaralar…bir mavi yolculuk için bütün kış beklemeye değer, öyle 
değil mi? Ülkemizde birçok tekne kiralama hizmeti veren firma var. Her biri farklı seçenekler ve 

rotalar sunuyor. Bu haber dosyamızda, tüm merak ettiklerinizi yanıtladık.

Blue seas and exquisite landscapes… all winter is worth the wait for a blue ride, isn’t it? There 
are many companies providing charter services in our country. Each offers different options 

and routes. In this news file, we have answered all your questions.

Goca Gız Misafirlere iki farklı alternatifle yelken deneyimi sunuluyor. 
Bunlardan ilki kaptanlı tekne kiralama; haftalık 
olarak en fazla altı kişilik kapalı bir grupla Göcek ve 
Marmaris koylarının eşsiz doğasını ziyaret edebilirsiniz. 
Bir diğer alternatif ise “Ahoy Sailors by Goca Gız” flotilla 
organizasyonları; grup halinde yapılan yelkenli tekne 
filo seyri. Flotilla organizasyonlarda misafirlere her şey 
dâhil hizmet sunuluyor. Yaz sezonu boyunca birçok farklı 
konseptte flotilla organizasyonu olacak. 2022 yılının ilk 
flotilla organizasyonu, “Yaza Merhaba” 14-17 Mayıs ve 
17- 20 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 

They offer sailing experience in Göcek and Marmaris with 
two different options to their guests. These options are; 
Skippered Charters and Flotillas. Flotilla organizations are 
fleet sailing. All Flotillas are named under “Ahoy Sailors by 
Goca Gız”. They offer all-inclusive services to their guests 
in their Flotilla organizations. During the summer season, 
they will have flotilla organizations in many different 
concepts. The first flotilla organization of 2022, “Welcome 
Summer” will take place on May 14-17 and May 17-20.



“Cover photograph wth courtesy of  Can Öztekn @ Vela Dare Yachts”
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Mirya Yachting’in Size Özel Çağrısına Kulak Verin
Listen to Mirya Yachting’s personal call to you

Şirket Direktörü, Burcu Erdemir’in kaleminden…

Mavi yolculuğun en güzel simgesi gökyüzüne 
doğru kanat çırpan guletler değil mi? Bu yaz sizi, bu 
deneyimin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Titizlikle 
oluşturduğumuz filomuzda konforu ve lüksü enlerde 
yaşayacağınız birçok teknemiz var; Queen of RTT, 
Prenses Esila, Kaptan Mehmet Buğra, Prenses Buğçe, 
Deryam Deluxe,  Lavinia ve Esma Sultan 2.

Marmaris, Akdeniz, Ege, Bodrum, Göcek, Fethiye veya 
Yunan Adaları…guletlerimizle vardığınız her rota, bu 
yazı hep hatırlamanızı sağlayacak. 

Bizimle birebir tanışmak ister misiniz? 6-10 Mayıs 
tarihlerinde D-Marin Göcek’teki, TYBA Charter 
Show’dayız! Guletlerimizi dolaşmak ve sorularınızı 
yanıtlamak için ben ve ekibim sizi bekliyoruz.

Yazın gözde guleti:  Kaptan Mehmet Buğra

2014 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri çok 
başarılı kiralamalar sağladı. Saf konfor, lüks ve eğlence 
düşünülerek tasarlanmıştır. Kaptan Mehmet Buğra 
guleti 34 metredir (toplam 39 metre uzunluk). Bu güzel 
tasarımlı gulet 18 kişiye kadar yolcu taşıyabilir. Misafirler 
2 triple, 2 master ve 4 double kabin arasından seçim 
yapabilirler. Her kabin klima, uydu TV, USB ve HDMI 
bağlantıları ile kendi cihazlarınızı kendi kabininizin 
rahatlığında bağlayabilmeniz için tam donanımlıdır.

Kaptan Mehmet Buğra guletinin baş güvertesinde 
jakuzi ve misafirler için büyük boy güneşlenme 
minderleri bulunmaktadır. Ve pruvada, konuklar büyük 
boy çadır tarafından gölgeli bir alana dönüştürülebilen 
iki masa ile hilal şeklinde büyük bir oturma alanının 
keyfini çıkarabilirler. Kıç güverte alanı mükemmel. Kıç 
tarafını çevreleyen büyük boy minderler ve gölgede 
açık havada yemek yemenin keyfini çıkarabileceğiniz 
başka bir geniş alan var.

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

Isn’t blue the most beautiful symbol of the journey, 
gulets flapping their wings towards the sky? This 
summer, we invite you to be a part of this experience. 
In our meticulously constructed fleet, we have many 
boats where you will experience comfort and luxury 
at the latest; Queen of RTT, Prenses Esila, Kaptan 
Mehmet Buğra, Prenses Buğçe, Deryam Deluxe, 
Lavinia and Esma Sultan 2.

Marmaris, Mediterranean, Aegean, Bodrum, Göcek, 
Fethiye or Greek Islands... Every route you arrive with 
our gulets will make you remember this summer. 

Would you like to meet us in person? On May 6-10, we 
are at the TYBA Charter Show in D-Marin Gocek! Me 
and my team are waiting for you to walk around our 
gulets and answer your questions.

Summer favorite gulet: Kaptan Mehmet Buğra

Launched in 2014 and has provided very successful 
charters since. Designed with pure comfort, luxury, 
and entertainment in mind.  The Kaptan Mehmet 
Bugra gulet stretches 34 meters (39 meters length 
overall).  This beautifully designed gulet can carry up 
to 18 passengers. Guests can choose from 2 triple, 
2 master and 4 double cabins. Each cabin is fully 
equipped with air conditioning, satellite TVs, USB and 
HDMI connections for connecting your own devices 
from the comfort of your own cabin.

Kaptan Mehmet Bugra gulet features a jacuzzi on 
the forward deck, along with large sized sunning 
mats for guests. And at the bow, guests can enjoy a 
huge crescent-shaped seating area with two tables 
which can convert into a shaded area by the pull out 
oversized tent.The aft deck area is excellent. There 
are over-sized cushions which border the stern and 
yet another spacious area, where alfresco dining can 
be enjoyed under shade.

Kaptan Mehmet Buğra

Burcu Erdemir
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Ete Yachting Bir Tatilden Daha Fazlasını Sunuyor  
Ete Yachting offers more than a holiday

Dünya üzerinde insanı büyüleyecek öyle manzaralar var 
ki… Bu keşfin bir parçası olmak için yapmanız gereken 
tek şey dünya çapında hizmet veren bir charter firması 
bulmak tıpkı, Ete Yachting gibi! Ete Yachting, yurt içi 
ve yurt dışında geniş bir rota seçeneği sunuyor; Türkiye, 
Yunanistan, Ioanion Adaları, Karadağ, Hırvatistan, Amalfi 
Sahilleri – Capri Adası, Korsica – Sardinya Adası, İtalyan 
Riviera, Fransız Riviera, Baleric Adaları – İspanya. 

Doğu ve Batı Akdeniz’in muhteşem manzaralarını lüks 
bir konseptle birleştirin ve bu yaz unutulmaz bir deneyim 
yaşayın.

Filoda birbirinden etkileyici motor yatlar, katamaranlar 
ve guletler var. Tüm hayallerinizin bir yat üzerinde hayat 
bulduğunu göreceksiniz.  

Endless Summer 

Ete Yachting’te yıldız olabilecek birçok yat seçeneği 
var. Endless Summer, bunlardan yalnızca bir tanesi. 
Bakar bakmaz gözünüzü alan bu rüya yatta, 12 kişi 
için 6 kamara var. Üç güverteye yayılan yat, flybridge, 
güverte  jakuzisi ve özel yapım yüzme platformu gibi 
detaylarla çevrili. Tatil boyunca eğlenceniz hiç bitmesin 
diye sayısız su oyuncakları sunuluyor. Endless Summer tıpkı 
ismi gibi “sonsuz” bir his yaratmak adına iç ve dış yaşam 
alanlarında üst bir seviyeyi temsil ediyor.    

There are such sights on the world that will fascinate 
you...To be a part of this expedition, all you have to do 
is find a charter company that serves worldwide, just like 
Ete Yachting! Ete Yachting offers a wide range of routes 
at home and abroad; Turkey, Greece, Ioanion Islands, 
Montenegro, Croatia, Amalfi Coast – Capri Island, 
Korsica – Sardinia Island, Italian Riviera, French Riviera, 
Baleric Islands – Spain. 

Combine spectacular views of the East and West 
Mediterranean with a luxurious concept and have an 
unforgettable experience this summer.

The fleet has impressive motor yachts, catamarans and 
gulets. You’ll see all your dreams come to life on a yacht. 

Endless Summer 

Ete Yachting has many yachting options that could be 
stars. Endless Summer is just one of them. There are six 
cabins for 12 people on this dream yacht, which catches 
your eye as soon as you look at it. Spread over three decks, 
the yacht is surrounded by details such as flybridge, deck  
jacuzzi, and a custom-built swimming platform. Countless 
water toys are offered so that your fun never ends during 
the holidays. Endless Summer represents a higher level in 
interior and exterior living spaces in order to create an 
“endless” feeling, just like its name. 

Endless Summer

Lady Dee

Light Holic O’mega

Serenity
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Mavi Yolculuğa Hera Yachting İle Çıkın
Take a blue cruise with Hera Yachting

Hera Yachting, iki 
kadın girişimci olan 
Anja Vanderwal 
ve Arzu Gerçek 
tarafından kurulan 

bir charter şirketi. Bu yaz aradığınız lüks bir hizmet ve 
istediğiniz her şeyi sunacak bir tatil ise doğru adrestesiniz!

Vanderwal ve Gerçek, tüm süreç boyunca size keyifle 
eşlik ediyor; bütçeniz ve hayalleriniz doğrultusunda 
doğru yatı bulmak gibi tatilinizi mükemmelleştirecek her 
detayda size deneyimleriyle yol gösteriyor. 

Bu yaz hangi denizleri keşfetmek istiyorsunuz? Hera 
Yachting; Türkiye, Hırvatistan, Yunanistan ve Sicilya’nın 
en güzel koylarını keşfe çıkmanız için size geniş bir 
rota seçeneği sunuyor. Dilediğiniz rotayı seçtikten 
sonra kendiniz için en uygun mavi yolculuk haritasını 
çıkartabilirsiniz. 

Hera’nın portföyünde birçok tekne var. Filodaki lüks gulet 
ve motor yatların her biri özenle seçilen, her türlü isteğinizi 
yerine getirecek kadar donanımlı tekneler ancak siz bu 
yaz en için sizi enlerde hissettirecek bir yıldız arıyorsanız, 
filoda birçok ödüllü guletin olduğunu vurgulamak isteriz.    

Bu yazı asla unutulmayacak anılarla doldurmak için Hera 
Yachting, sizin için her şeyi düşünüyor!

Hera Yachting is a charter company founded by two 
female entrepreneurs, Anja Vanderwal and Arzu Gerçek. 
If this is a luxury service you are looking for this summer 
and a holiday that will offer everything you want, you are 
at the right address!

Vanderwal and Gerçek accompany you with pleasure 
throughout all the processes; they guide you with their 
experiences in every detail that will make your holiday 
perfect, such as finding the right yacht in line with your 
budget and dreams. 

Which seas do you want to explore this summer? Hera 
Yachting offers you a wide choice of routes to explore 
the most beautiful bays of Turkey, Croatia, Greece and 
Sicily. Once you’ve chosen the route you want, you can 
map out the best blue ride for you. 

There are many boats in Hera’s portfolio. We would like 
to emphasize that there are many award-winning gulets 
in the fleet if you are looking for boats that are carefully 
selected for each of the luxury gulets and motor yachts 
in the fleet and are equipped to fulfill your every request, 
but you are looking for a star that will make you feel the 
most comfortable for this summer. 

To fill this summer with unforgettable memories, Hera 
Yachting thinks of everything for you!
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NonnoBlue
Dünyasını keşfedin!
Her adımda kaliteden ödün vermeden, müşterilerine eşsiz bir deneyim yaşatma 
ilkesi ile yola çıkan NonnoBlue, Göcek koylarının muhteşem doğasını keşfetme-
niz için sizleri bekliyor! Filosunda bulunan birbirinden şık, konforlu ve lüks 
tekneleri ile mavi yat yolculuğunuz hiç olmadığı kadar keyifli geçecek.

Her yıl dünyanın dört bir tarafından misafir ağırlayan NonnoBlue, deneyimli ekibi ile 
mavi yolculuğunuzun her anında sizlere destek olmak ve deneyiminizin en üst 
seviyede konfor ve kalite ile tamamlanması için hizmet veriyor. 

TTam bakımlı ve donanımlı tekneleri ve 7/24 destek ekibi ile tatiliniz sorunsuz geçe-
cek. Göcek merkezli ve Muçev Marina çıkışlı olarak, kaptanlı ya da kaptansız kiralama 
seçeneklerinden biriyle unutulmaz yolculuğunuza başlayın. İsteğiniz doğrultusunda 
en uygun rota seçeneklerinden, gidilecek restoran önerilerine veya kumanya seçim 
desteğine kadar her adımda deneyimli ekip yanınızda. Sizin ve sevdiklerinizin  diledi-
ği koyda, keyifli vakit geçirmesinin önemini çok iyi bilen NonnoBlue, her sene tekrar 
tekrar seçiminiz olacak. 

Kiralama sürecinin başından başlayarak her anlamda lüksü ve kaliteli hizmet anlayı-
şını hissedeceğiniz NonnoBlue, siz değerli misafirleri için tekne içinde de her detayı 
düşündü. Özel üretim nevresim takımları, ihtiyacınız olabilecek kozmetik ürünler, 
tam teşekküllü mutfak ürünleri ile sorunsuz ve lüks bir tatil geçireceğinizden kuşku-
nuz olmasın. 

Ayrıca, firmanın kendi bünyesinde bulunan eşsiz yolculuğunuzun keyfini katlayacak 
su oyuncaklarından dilediğinizi seçip tatilinizin keyfini doyasıya çıkaraksınız! 

Kano, paddle board, deniz bisikleti, deniz scooterı seçenekleri ile değerli misafirleri-
ne unutamayacakları anılar biriktirmeyi amaçlayan NonnoBlue sizleri bekliyor!

 

Setting out with the principle of providing a unique experience to its
customers without sacrificing quality at every step, NonnoBlue is 
waiting for you to discover the magnificent nature of Göcek bays!
 

With stylish, comfortable and luxurious boats in its fleet, your blue yacht cruise will 
be more enjoyable than ever before.

Welcoming guests from all over the world every year, NonnoBlue provides service 
with its experienced team to support you at every moment of your blue voyage and 
to complete your experience with the highest level of comfort and quality.
 
YYour journey will go smoothly with its fully maintained and equipped boats and 24/7 
support team. Start your unforgettable journey by choosing one of the charter 
options with or without a skipper, based in Göcek and departing from Muçev 
Marina. Our experienced team is with you at every step, from the most suitable 
route options in line with the wishes of you, from the restaurant suggestions to the 
weekly food market shopping support.
 
KKnowing very well the importance of having a pleasant time by swimming in the 
bay of your choice for you and your loved ones, NonnoBlue will be your choice again 
and again every year. Starting from the beginning of the rental process, NonnoBlue, 
where you will feel the luxury and quality service in every sense, has thought of 
every detail inside the boat for you, our esteemed guests. You will have no doubt 
that you will have a trouble-free and luxurious holiday with specially produced 
bedding sets, cosmetics you may need, and full-fledged kitchen products.

InIn addition, you can choose any of the water toys that will increase the pleasure of 
your unique journey within the company's own structure and enjoy your holiday to 
the fullest!

NonnoBlue, which aims to collect unforgettable memories for its valuable guests 
with its canoe, paddle board, sea bike, sea scooter options, is waiting for you!

Discover the world of

NonnoBlue



WORLD OF LUXURY 

WITH NAVIERA YACHTING
PRIVATE YACHTING EXPERIENCE

NAVIERA YACHTING
Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Körfez Apt. Fethiye / Turkey, 48300

 +90 (252) 612 85 75             +90 (530) 200 98 71
info@navierayachting.com           www.navierayachting.com

navierayachting

BOOK WITH THE INDEPENDENT GULET CHARTER 
COMPANY FOR GULETS
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Ata Yachting Sizi Mavi Bir Yolculuğa Çıkarıyor 
Ata Yachting takes you on a blue cruise 

Ege ve Akdeniz’in eşşiz ve gizli koylarını keşfetmek, turkuaz 
renkli sularında yüzmek, nefes kesici tarihi kalıntıların 
arasında yolculuk yapmak, su oyuncaklarıyla keyifli vakit 
geçirmek, balık tutmak,  yörenin insanlarıyla kaynaşmak 
ve yöresel lezzetleri keşfe çıkmak isterseniz doğru 
yerdesiniz demektir! 

Ata Yatçılık’ın; Türkiye, Yunan Adaları ve Hırvatistan’a 
düzenlemiş olduğu özel yat kiralama hizmeti tam sizlere 
göre. Bu renkli geziye bireysel, çift veya grup olarak 
çıkabilirsiniz. 

Superior Lux Gulet  Queen of Datca

36 metre boyu, 8 metre genişliğiyle, 5 kabinden  oluşan  
Superior Lux Gulet  Queen of Datca; sizlere her kabinde, 
kendine özel wc/duş, klima, bar ve buzdolabı, wifi, müzik 
sistemleri ve su oyuncakları gibi özel imkâlar sunuyor. 
Adriyatik Denizi, İyon Denizi ve Ege Denizi arasında mavi 
bir yolculuk sizi bekliyor.

Delux Gulet Mrs. Elcih

24 metre boyu, 8 metre genişliğiyle, 6 kabinden oluşan 
Delux Gulet Mrs. Elcih ise; sizlere her kabinde kendine özel 
wc/duş, klima, bar ve buzdolabı, wifi, müzik sistemleri, 
su oyuncakları ve jet ski gibi özel imkâlar sunuyor. Ege 
– Akdeniz rivierasının baki  ve doğa harikası koylarının 
arasında bir tatil için sizi çağırıyor. 

Deneyimli mürettebat tatil boyunca sizlerle 

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

If you want to discover the Aegean and Mediterranean’s 
unique and hidden coves, swim in turquoise waters, 
travel among breathtaking historical ruins, have fun with 
water toys, fish, mingle with the locals, and sample local 
delicacies,

Ata Yachting’s Turkey, Greek Islands, and private yacht 
charter service to Croatia is for you. You can choose to 
go on this colorful adventure alone, as a couple, or as a 
group.

Superior Lux Gulet  Queen of Datca

The Superior Lüx Gulet Queen of Datca is 36 meters 
long, 8 meters wide, and has 5 rooms. Each cabin has 
a private wc/shower, air conditioning, bar, refrigerator, 
wifi, music systems, and water toys. A blue cruise awaits 
you between the Adriatic Sea, the Ionian Sea and the 
Aegean Sea.. 

Delux Gulet Mrs. Elcih

Mrs Elcih, a Delux Gulet that is 24 meters long, 8 meters 
wide, and has 6 cabins, has special features such as WC/
shower, air conditioning, bar, refrigerator, wife, music 
systems, water toys, and jet ski in each cabin, and it is also 
for you.  It invites you for a holiday among the lasting and 
natural wonders of the Aegean - Mediterranean riviera.

Experienced crew with you throughout the 
holiday 

Each boat at Ata Yachting has its own crew that has 
been hand-picked. Guests are served at all times by 
experienced captains, cooks, stewardesses, and sailors 
on the blue cruise.
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Naviera Yachting’in Size Özel Bir Planı Var
Naviera Yachting has a special plan for you

Eğlenceli bir yaz tatili, denizlerin gizli sırları ve cenneti 
andıran manzaralar…bir mavi yolculuk çok şeyi 
değiştirebilir! Peki, Naviera Yachting sizin için neler 
yapabilir?

Naviera,  yorgunluğunuzu geride bırakmanız ve yeni 
sezona taze bir şekilde girmeniz için kapsamlı bir charter 
hizmetiyle sizi selamlıyor. Bu yazı Fethiye, Göcek, Marmaris 
ve Bodrum’un koyları arasında geçirin! 

Naviera filosunda çokça seçenek var; gulet, trawler, 
motor yat, katamaran. Bütün bir tatil planı tamamen size 
göre tasarlanıyor; kişi sayısı, rotalar, bütçe gibi detaylar 
istek ve hayalleriniz çerçevesinde yaratılıyor.

Seyir boyunca tüm ihtiyaçlarınızda size yardımcı olacak 
eğitimli mürettebat ve dünya ve geleneksel Türk 
mutfağını teknenize getiren, alanında uzman aşçılar size 
eşlik edecek.     

Güzel bir mavi tur için tek yapmanız gereken Naviera 
Yachting’in deneyimlerine güvenmek… 

A fun summer vacation, the secret secrets of the seas 
and heavenly landscapes…a blue ride can change so 
much!So, what can Naviera Yachting do for you?

Naviera welcomes you with a comprehensive charter 
service to leave your tiredness behind and enter the new 
season freshly. Spend this summer among the bays of 
Fethiye, Göcek, Marmaris and Bodrum! 

Naviera fleet has many options; gulet, trawler, motor 
yacht, catamaran. An entire holiday plan is designed 
entirely for you; details such as the number of people, 
routes, and budget are created within the framework of 
your wishes and dreams.

You will be accompanied by trained crew members 
who will help you with all your needs and expert cooks 
who bring the world and traditional Turkish cuisine to your 
boat. 

For a nice blue tour, all you have to do is rely on Naviera 
Yachting’s experiences… 



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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Unutulmaz Bir Mavi Tur İçin Tek Adres: Turk 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.  

SINIRSIZ BİR MAVİ YOLCULUK: 
SADECE SİZ VE DENİZ

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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Platin Yatçılık

Booking Catamaran

Platin Yachting

Bu yaz, otele sıkışıp kalmaktansa Ege ve Akdeniz’in nefes 
kesici güzelliklerini Platin Yatçılık sayesinde keşfedebilirsiniz. 
Firmanın charter danışmanlarından oluşan uzman ekibi, 
müşterilerine geniş bir tekne kiralama seçeneği sunuyor.

Firma mürettebatlı gulet, motor yat ve sailing tekneleriyle 
istediğiniz rotalar arasında sizi bir seyahate çıkarıyor; 
kişiye özel bir tekne kiralama ile Türk rivierasının en 
egzotik yerlerini deneyimleyin.  Bununla birlikte, teknede 
yolculuk boyunca kişiselleştirilmiş kapsamlı hizmetlerden 
de yararlanabilirsiniz. 

This summer, you can discover the breathtaking 
beauties of the Aegean and Mediterranean Sea thanks 
to Platinum Yachting rather than being stuck in a hotel.
The company’s expert team of charter advisors offers its 
customers a wide range of boat rentals.

The company takes you on a trip between the routes 
you want with its crewed gulet, motor yacht and sailing 
boats; experience the most exotic places of the Turkish 
riviera with a private boat rental. However, you can 
also take advantage of personalized comprehensive 
services throughout your trip on the boat. 

Booking  Catamaran, yeni seyir sistemleri ile 
donatılmış 40 feetten, 63 feete kadar olan tekne 
filosuyla Ege’yi keşfetmeniz için sizi bekliyor. Lüks 

katamaranlarla VIP charter veya butik charter hizmeti 
alabilirsiniz. 

Firmanın filosunda katamaran tercih etmesinin birçok 
sebebi var; katamaranlar sessizlik, uygun bütçe ve geniş 
yaşam alanı gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Salon, kokpit, 
mutfak, kamaralar ve tuvalet kabinlerinin sağladığı 
konfor, yüksek tavanlar ve dengeli bir seyir keyfi ile 
tamamlanarak, yaşam kalitesini artırıyor. 

Booking  Catamaran is waiting for you to explore 
the Aegean with its boat fleet from 40 feet to 63 
feet equipped with new navigation systems.You 

can get VIP charter or boutique charter service with 
luxury catamarans. 

There are many reasons why the company prefers 
catamarans in its fleet; catamarans stand out with their 
features such as silence, affordable budget and large 
living space. It improves the quality of life by completing 
the comfort provided by the living room, cockpit, 
kitchen, cabins and toilet cabins with high ceilings and a 
balanced viewing pleasure. 



HERA YACHTING SEYAHAT TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kemeraltı Mah. Ulusal Egemenlik Cad. No:19/2 Marmaris/Muğla
0 (252) 412 93 93
ANJA AKKOÇ 0 534 771 61 90
ARZU GERÇEK  0 555 734 78 33 

www.heraguletcharter.com
info@heraguletcharter.com
heraguletcharter
hera-yachting
YachtingHera
heraguletcharter

Karanın bittiği yerde
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Mavide Yat Sanda Yatçılık 
Sanda Yachting

Tatil Rengi Turizm Seyahat Acentesi çatısı altında Mavide 
Yat olarak hizmet veren firma istediğiniz bölgelerde 
kabin ve özel tekne kiralama seçeneği sunuyor. 
Firmada 2 kamaradan başlayıp, 16 kamaraya kadar 
kiralayabileceğiniz katamaran, yelkenli, gulet ve motor 
yat seçenekleri var. Yurt içinde Bozburun, Datça, Bodrum, 
Marmaris, Göcek, Fethiye, Kaş, Kekova ve Demre 
bölgelerinde mavi tur keyfi yapabilirsiniz. Yurt dışı rotaları 
ise Yunanistan, Hırvatistan ve Adriyatik denizi. Misafirler 
istedikleri limanı, çıkış noktası olarak tercih edebilir. 

The company, which serves as Mavide Yat under the 
umberella of Tatil Rengi Turizm Seyahat Acentesi (Tatil 
Rengi Tourism Travel Agency) offers cabin and private 
boat rentals in the regions you want.The company has 
catamaran, sailboat, gulet and motor yacht options that 
you can rent for up to 16 cabins starting from 2 cabins. 
You can enjoy a blue tour in Bozburun, Datça, Bodrum, 
Marmaris, Göcek, Fethiye, Kaş, Kekova and Demre 
regions. Their overseas routes are Greece, Croatia and 
the Adriatic Sea.  Guests can choose the port they want 
as their exit point. 

Sanda Yatçılık, misafirlere birinci sınıf hizmet vermek ve 
kendilerini özel hissettirmek felsefesini benimseyerek, 
sahibi olduğu 5 farklı guletiyle ve çalıştığı 100’e yakın 

yatla, her yıl binlerce misafiri mavi yolculuk ile tanıştırıyor.

TURSAB (9410) belgesi alarak A sınıfı turizm acentesi 
olan firma, aynı zamanda Marmaris Deniz Ticaret 
Odası, Fethiye Deniz Ticaret Odasının da üyesi. Bununla 
birlikte T.Y.B.A.’nın ve Marmaris Ticari Gulet Yatırımcıları 
Derneğinin kurucu üyesi.

Sanda Yachting, adopting the philosophy of providing 
first class service and making guests feel special, 
introduces thousands of guests to the blue journey 

every year with its 5 different gulets and nearly 100 
yachts.

The company, which is a class A tourism agency by 
obtaining TURSAB (9410) certificate, is also a member 
of Marmaris Maritime Chamber of Commerce, Fethiye 
Maritime Chamber of Commerce. However, it is a 
founding member of T.Y.B.A. and Marmaris Commercial 
Gulet Investors Association.
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Irmak Yachting

Kairos Yachting

Bir aile şirketi olarak bu sene 10.yılını kutlayan Irmak 
Yachting’in filosunda biri 2021 model katamaran olmak 
üzere farklı model ve boylarda, her türlü beğeniye 
uygun toplam 14 tekne bulunuyor. Gelen misafirleri de 
aileden sayan firma, herkesin yelkenli ile unutulmaz anılar 
yaşaması için kapsamlı bir hizmet veriyor.

Göcek (Marintürk Marina) merkezli Irmak Yachting bir 
haftalık rotalar için Göcek ve Fethiye koylarını öneriyor. 
Hava ve deniz koşulları izin verirse, doğu yönünde Kalkan 
ve Kaş üstünden Kekova koyları, batı yönünde ise Ekincik 
üstünden Hisarönü Körfezi’nin güzel koyları da gezilebilir.

Irmak Yachting as a family company is celebrating its 
10th anniversary has a total of 14 boats one of which 
is a 2021 catamaran in different models, sizes and for 
all tastes. The company, which considers its guests as 
family, provides a comprehensive service for everyone 
to have unforgettable memories during sailing.

Irmak Yachting that is based in Göcek (Marintürk Marina) 
recommends Göcek and Fethiye bays for one-week 
charters. If the weather conditions allow, you can visit 
Kekova bays over Kalkan and Kaş in the east, and the 
beautiful bays of Hisarönü Gulf over Ekincik in the west.

Kairos Yatçılık, Bodrum merkezli olarak haftalık standart 
yat kiralamaların dışında, özel günübirlik yat kiralamalar, 
kısa dönem kiralamalar ve her şey dâhil konseptli olarak 
kiralamalar da yapıyor. Bodrum dışında, Göcek, Fethiye, 
Kekova ve Yunan Adaları gibi birçok Ege ve Akdeniz 
limanında mavi tur tatili yapabilirsiniz.  

Kairos “tam zamanında” anlamına geliyor, firma da bu 
anlayışla müşterinin talebine uygun yatı, 
doğru zaman ve lokasyonda ona sunmayı 
gaye edinerek, müşterileriyle uzun soluklu 
ilişkiler kuruyor.

In addition to weekly standard yacht 
charters, Kairos Yachting also makes daily 
yacht charters, short-term charters and all-
inclusive yacht charters, based in Bodrum. 
Apart from Bodrum ports, the company can 
serve in many Aegean and Mediterranean 
ports such as Göcek, Fethiye, Kekova and 
the Greek Islands.

The meaning of the word Kairos is 
“something happening just in time” and 
with this understanding, the company builds 
long-term relationships with its customers by 
aiming to present the yacht to the customer 
at the right time and location.
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Doruk Reis Teknesi Viento Yatçılık
Doruk Reis Yacht Viento Yachting

Doruk Reis Teknesi; Ege, Akdeniz ve Yunan Adaları 
dâhil olmak üzere pek çok rotada misafirlere 
benzersiz bir mavi tur deneyimi sunuyor.

Bir aşçı, iki gemici ve bir kaptandan oluşan mürettebatın 
yanı sıra profesyonel bir aşçı tarafından damak tadınıza 
göre eşsiz yemek menüleri servis ediliyor.  Doruk Reis, 
deniz suyuna dayanıklı maun ağacından yapılan, 27 
metrelik bir Bodrum guleti. 8 kamaranın yer aldığı gulette 
misafirlerin kullanması için iki adet kano ve bir adet board 
bulunuyor. 

Doruk Reis Yacht offers a unique blue cruise 
experience to its guests by going to many routes 
including Aegean, Mediterranean and Greek 

Islands.

A crew of cooks, two sailors and a captain, as well as 
a professional chef, serve unique meal menus to your 
taste.  Doruk Reis is a 27-meter Bodrum gulet made of 
mahogany, which is resistant to sea water. The gulet, 
which has 8 cabins, has two canoes and a board for 
guests to use. 

Viento Yatçılık,  geniş portföyü ve farklı tekne 
seçenekleri ile her bütçeye hitap etmek, misafirlerine 
en iyi hizmeti verebilmek ve onlara eşsiz bir tatil 

deneyimi yaşatmak için en kaliteli tekne ve ekiplerle 
çalışan Bodrum merkezli, dinamik bir tekne kiralama 
şirketi.

Firma; gulet, motor yat, yelkenli ve katamaranları 
günlük ya da haftalık olarak kiralama imkânı sunarak, 
misafirlerine sevdikleri ile Ege’nin en güzel koylarında 
güneşin ve mavi yolculuğun tadını çıkarmasını sağlıyor.

Viento Yachting is a dynamic yacht charter company 
based in Bodrum that appeals to all budgets with its 
wide portfolio and different boat options, working 

with the best quality boats and crews to provide its 
guests with the best service and to give them a unique 
holiday experience.

We provide daily or weekly rentals for gulets, motor 
yachts, sailboats and catamarans, allowing our guests 
to enjoy the blue voyage of the sun in the most beautiful 
bays of the Aegean with their loved ones.
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Yacht Life Charter

Prestige Lux Tour 

Yacht Life 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 Yacht Life 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. 

Üstün misafir hizmetinin, değer odaklı bir şirketin dikkat 
etmesi gereken ilk detay olduğuna inanan Prestige Lux 
Tour, misafirlerinin isteklerini dikkatle dinliyor. 

Firma, Türkiye’nin en güzel tatil rotalarından Antalya, 
Göcek ve Bodrum’da kalabalıklardan uzak eşsiz bir tatil 
deneyimi sunuyor. 10 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet veren 
firmanın lüks yatlarıyla maviliklere doğru açılın.

Believing that superior guest service is the first detail 
that a value-oriented company should pay attention 
to, Prestige Lux Tour listens carefully to the wishes of its 
guests.

The company offers a unique holiday experience away 
from the crowds in Antalya, Göcek and Bodrum, one of 
the most beautiful holiday routes in Turkey. Open up to 
the blues with the luxury yachts of the company, which 
has more than 10 years of experience.



+90530 041 70 00
info@yachtlifechaaer.com
www.yachtlifechaaer.com

OF YACHT AND BOAT RENTAL!
THE CORRECT ADDRESS

OF YACHT AND BOAT RENTAL!OF YACHT AND BOAT RENTAL!
THE CORRECT ADDRESSTHE CORRECT ADDRESS

OF YACHT AND BOAT RENTAL!
THE CORRECT ADDRESS
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Lady Tutku 

Suda Yatçılık
Suda Sailing

Lady Tutku, 18,5 metrelik bir gulet. Tekne, Fethiye 
Limanından başlayarak Kızıl Ada, Atbükü Koyu, 
Sıralıbük Koyu, Martı Koyu, Ağa Limanı, Samanlık Koyu 

gibi birçok rotaya uğradığı bir harita çiziyor. Eğlenmeniz 
için teknede scuba dalış takımı, şnorkel ve SUP gibi 
çeşitli su oyuncakları var. Tatil sırasında kumanyanızı 
kendiniz sağlayabilir ve hazırlaması için tekne aşçısına 
güvenebilirsiniz. Daha pratik bir seçenek arıyorsanız size 
özel bir menü de hazırlanabilir.

Lady Tutku, 18,5 metrelik bir gulet. Tekne, Fethiye 
Limanından başlayarak Kızıl Ada, Atbükü Koyu, 
Sıralıbük Koyu, Martı Koyu, Ağa Limanı, Samanlık Koyu 

gibi birçok rotaya uğradığı bir harita çiziyor. Eğlenmeniz 
için teknede scuba dalış takımı, şnorkel ve SUP gibi 
çeşitli su oyuncakları var. Tatil sırasında kumanyanızı 
kendiniz sağlayabilir ve hazırlaması için tekne aşçısına 
güvenebilirsiniz. Daha pratik bir seçenek arıyorsanız size 
özel bir menü de hazırlanabilir. 

Suda Yatçılık kaptanlı ve kaptansız (bareboat charter) yelkenli yat kiralama hizmeti veriyor. Filosunda 42 feet – 
46 feet boyut aralığında, 3 kabin ve 2 tuvaleti olan modern yelkenli yatlar var.

Suda Yatçılık müşterileri, tatillerini çoğunlukla Gökova Körfezi’nde geçiriyor. Gökova Körfezinden sonra tercih 
edilen rotalar: Bodrum yakınlarındaki Yunan adaları, Bodrum Yarımadası ve Hisarönü Körfezi. Müşteriler tatillerini 
yaparken istekleri doğrultusunda pratik yat ve yelken eğitimi alabilirler.

Suda Sailing operates in bareboat and skippered yacht charter sector. Its fleet includes modern sailing yachts 
ranging in size from 42 feet to 46 feet, with 3 cabins and 2 toilets. 

Suda Sailing customers mostly spend their holidays in Gökova Gulf. Preferred routes after Gökova Gulf: Greek 
Islands near Bodrum, Bodrum Peninsula and Hisarönü Gulf. The customers can get practical yacht and sailing 
training in line with their wishes while they are on vacation.



Yat, tekne ve karavanınız İçİn aradığınız 
tüm malzeme ve ekİpmanlar 

Hemy Marİn’de!

INTERNATIONAL ULTRA 300 SEA SCOOTER 500LI PROFESYONEL
 SERİ LITHIUM PİL

SU ALTI LAMBASI EKONOMİK MODEL 
CAM KAPAKLI EVYELİ GÖMME 

ÇİFTLİ OCAK FL1770

Yayla Mah. Şinasi Dural Cad. No:14/A
info@hemymarin.com

0(533) 033 72 71 / 0(533) 084 71 73         0(216) 395 15 10

29.460,04 TL (KDV Dahİl)

4.958,18 TL (KDV Dahİl)

2.238,17 TL (KDV Dahİl)
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Fiberglas Tekne Temizleme İpuçları

Tips for Cleaning a Fiberglass Boat

Bazen fiberglas tekne lekelerini çıkarmak için biraz sabun ve 
su yeterlidir. Bununla birlikte, fiberglas teknelerde bulunan ve 
sıradan sabun ve su ile her zaman çıkarılamayan iki ana leke türü 
vardır: mineral ve organik. 

Organik lekeler, kuş pisliği, suda yaşayan bitki veya hayvan 
salgıları ve dökülen yiyecek ve içecekler gibi organik maddelerin 
neden olduğu renk değişimleridir. Küf gibi organik lekeleri veya 
pas gibi mineral lekeleri çıkarmak için çok çeşitli fiberglas leke 
çıkarıcılar mevcuttur.

Pas gibi mineral bir lekeyi yalnızca sabun ve suyla çıkarmaya 
çalışmak boşa bir çabadır ve işi yapmak için özel bir pas lekesi 
çıkarıcı gerektirir. 

Adım 1: Yıkayın

Fiberglas teknenizin kaybettiği parlaklığının bir kısmını geri 
kazanmasını istiyorsanız, izlemesi en kolay ilk adım basit bir sabun 
ve suyla yıkamadır. 

Teknenizi ılık, temiz tatlı su ile durulayın. Özel bir tekne temizleme 
sabunu kullanın ve miktarları bir kova suya karıştırmak için 
talimatları izleyin. Sabun ve suyunuz karıştırıldıktan sonra, 
teknenizin jelkot yüzeyini uzun saplı yumuşak bir fırça veya 
süngerle yıkayın ve fazla kiri, tozu ve kalıntıları temizlemek için 
tekrar temiz suyla iyice durulayın.

Adım 2: Yağdan Arındırın

Sabun ve su tek başına yağı ve gresi temizlemeyecektir, 
bu nedenle teknenizi yıkadıktan sonraki adım onu yağdan 
arındırmaktır. 

Yağ giderme jelkotun korunmasına ve eski haline getirilmesine 

Sometimes a little soap and water is all it takes to remove 
fiberglass boat stains. 

However, there are two main types of stains found on fiberglass 
boats that can’t always be removed with ordinary soap and 
water: mineral and organic. 

Organic stains are discoloration caused by organic matter such 
as bird droppings, aquatic plant-or-animal secretions, and spilled 
food and drinks. A wide variety of fiberglass stain removers are 
available to remove organic stains such as mildew, or mineral 
stains such as rust.

Trying to remove a mineral stain like rust with only soap and 
water is a lost cause, and will require a special rust stain remover 
to do the job. 

Step 1: Wash 

If you want your fiberglass boat to regain some of its lost luster, 
a simple soap and water wash is the easiest first step to follow.

Rinse off your boat with warm, clean fresh water. Use a 
specialized boat cleaning soap, and follow the instructions for 
mixing amounts into a bucket of water. Once your soap and 
water are mixed, wash your boat’s gelcoat surface with a long-
handled soft brush or sponge, and rinse it off again thoroughly 
with fresh water to remove any excess grime, dust and debris.

Step 2: Degrease

Soap and water alone won’t remove oil and grease, so the next 
step after washing your boat is to degrease it. 
Degreasing helps protect and restore gelcoat, and should 
always be included as part of your boat cleaning routine. Don’t 
skip this step to save time, as the gelcoat needs to be free of 
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oil and grease before moving on to polishing and waxing. 
Apply a non-scratching degreasing formula over the surface 
of your fiberglass gelcoat using a damp cloth, then rub it off 
with a microfiber towel, or use a quality spray-on-and-rinse-off 
degreaser product instead. Once you’ve properly washed and 
degreased your fiberglass boat, make sure you let it dry before 
moving on to the next step. 

Step 3: Polish 

The next step after washing and degreasing your fiberglass boat 
is to polish it. 

Polish is not a coating like wax, but rather an abrasive substance 
that smooths out a pitted gelcoat surface. Apply a high gloss 
polish onto a soft cloth or a damp foam polishing pad, and rub it 
in a circular motion into small areas at a time. When you’re done 
polishing the gelcoat, use a microfiber towel to wipe down your 
boat.

If the gelcoat surface of your boat is heavily weathered or 
oxidized, polishing may not be enough to restore it, and a 
rubbing compound might be needed instead. Before selecting 
a boat polish or a rubbing compound, keep in mind that these 
are abrasive products designed to smooth the pitted surface 
of a porous gelcoat and restore its shine. These products might 
wear down some of the gelcoat with each use, so make sure 
you choose less abrasive products. 

Step 4: Wax 

The next step to restoring your fiberglass boat’s gelcoat is to 
apply a coat of wax, which provides a protective coating and 
improves its gloss. 

Waxing is not a step you want to ignore, unless you want the 
gelcoat exposed to sun and water damage, and other gelcoat 
killers. Application instructions vary depending on which product 
you select, but the same technique used for applying the polish 
or rubbing compound can be used to wax your fiberglass boat.

(Article: boats.net)

yardımcı olur ve her zaman tekne temizleme rutininizin bir 
parçası olarak dâhil edilmelidir. Jelkotun cilalama ve cilalamaya 
geçmeden önce yağdan ve gresten arındırılmış olması 
gerektiğinden zamandan kazanmak için bu adımı atlamayın. 
Nemli bir bez kullanarak fiberglas jelkotunuzun yüzeyine çizmeyen 
bir yağ giderme formülü uygulayın, ardından mikrofiber bir 
havluyla ovalayın veya bunun yerine kaliteli bir spreyle ve 
durulayarak çıkarılabilen yağ çözücü ürün kullanın. Fiberglas 
teknenizi uygun şekilde yıkadıktan ve yağdan arındırdıktan 
sonra, bir sonraki adıma geçmeden önce kurumasını bekleyin. 

Adım 3: Parlatın 

Fiberglas teknenizi yıkayıp yağdan arındırdıktan sonraki adım 
onu cilalamaktır. 

Cila, mum gibi bir kaplama değil, daha ziyade çukurlu jelkot 
yüzeyini düzelten aşındırıcı bir maddedir. Yumuşak bir beze veya 
nemli bir köpük parlatma pedine çok parlak bir cila uygulayın ve 
bir seferde küçük alanlara dairesel hareketlerle ovalayın. Jelkotu 
cilalamayı bitirdiğinizde, teknenizi silmek için mikrofiber bir havlu 
kullanın.

Teknenizin jelkot yüzeyi aşırı derecede aşınmış veya oksitlenmişse, 
cilalama onu eski haline getirmek için yeterli olmayabilir ve 
bunun yerine bir parlatma bileşimi gerekebilir. Bir tekne cilası veya 
parlatma bileşimi seçmeden önce, bunların gözenekli bir jelkotun 
çukurlu yüzeyini düzeltmek ve parlaklığını geri kazandırmak için 
tasarlanmış aşındırıcı ürünler olduğunu unutmayın. Bu ürünler her 
kullanımda jelkotun bir kısmını aşındırabilir, bu nedenle daha az 
aşındırıcı ürünler seçtiğinizden emin olun.

Adım 4: Cilalayın 

Fiberglas teknenizin jelkotunu yenilemenin bir sonraki adımı, 
koruyucu bir kaplama sağlayan ve parlaklığını artıran  bir kat cila 
uygulamaktır.

Jelkotun güneşe ve suya ve diğer jelkot öldürücülere maruz 
kalmasını istemiyorsanız ağda, göz ardı etmek isteyeceğiniz bir 
adım değildir. Uygulama talimatları, seçtiğiniz ürüne göre değişir, 
ancak cila veya ovma bileşimini uygulamak için kullanılan 
tekniğin aynısı, fiberglas teknenizi cilalamak için kullanılabilir.

(Yazı: boats.net)
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LUXURY TOYS

LUXURY TOYS

AVART / MERKEZ - İSTANBUL
Kavacık Mahallesi Serpil Sk No:5/A  

34810 Sim Plaza Kavacık / İstanbul

AVART / BODRUM  
Yalıkavak Mh. Eser Cad.  

No:2/20 Yalıkavak / Bodrum / Muğla

AVART / GÖCEK  
Göcek Mahallesi No:18  

48310 Göcek / Muğla

www.avartluxurytoys.comavartluxuryseatoys
AVART / MERKEZ - DEPO
Altıntaş Mah. Gazi Bulvarı No: 208

Dalaman / Muğla (Havalimanı Yolu)

Yüksek 
performanslı
elektrik 
surf board

Hız: 22 km/s - 7 kademe   •   Güç: 4.5 kW / 745 N   •   Menzil: 70 dk   •   Ağırlık: 35 kg   •   Kasa: Sert entegre plastik   •   Enerji: 2.0 kWh - 48 V - 42 Ah   

Dalış derinliği: 0,5 m - 40 m   •   Ölçüler:  1152mm X 543mm X 372mm   •   Şarj Süresi: Hızlı şarjla 1.5 saat   •   Standart şarjla 6-8 saat

Sürüş süresi: 60-90 dakika   ¬   Hız: 40km/s   ¬   Kanat ölçüleri (Surf V2): 60, 100, 150, 200, 250, 300   ¬   Geniş Açı V2: 90, 120, 170, 200, 250   ¬   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
Arka Kanat: 25 Glide, 26 Carver, 32 Surf V2, 33 Carver, 38 Surf V2, 48 Surf V2

F5SR
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SÜPERYATLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SUSTAINABILITY IN SUPERYACHTING

Hempel, sürdürülebilir kaplama çözümleriyle 
daha parlak bir geleceği şekillendiriyor.

İstanbul’da ofisi bulunan, Ticari Denizcilik sektöründe iyi 
bilinen bir şirket olan Danimarkalı Hempel, üretimlerinin 
çevresel etkisini azaltmak için iddialı bir hedef belirledi. 
Bunun yanı sıra, denizcilik endüstrisinin çevresel etkilerini 
azaltmak için onlarca yıldır yorulmadan çalışıyorlar ve 
yine de süperyat endüstrisinde nispeten bilinmiyorlar. 
Hempel’in 2025 yılına kadar iki katına büyüme hedefi, 
sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini daha da önemli 
kılıyor. Şirket, 2025 yılına kadar kendi operasyonlarında 
karbon nötr olmayı planlıyor ve değer zincirlerinde bilime 
dayalı hedefler belirleme taahhüdünde bulunuyor. 
Dünya çapında şuana kadar sadece 300 şirket bunu 
taahhüt etti. Hempel, sürdürülebilir boyalar ve hizmetler 
sağlamak istiyor ve kendi sürdürülebilirlik hedeflerini 
desteklemek için müşterilerle aktif olarak işbirliği 
yapmak istiyor. Bununla birlikte, gelecekteki çözümler 
ve yaklaşımlar, geleneksel uygulama yöntemleri veya 
endüstrinin kültürel normları gibi ‘boyanın etrafındaki’ 
engeller tarafından sıklıkla engellenmektedir. Hempel, 
yeni çözümler yaratırken, endüstri ve çevre için daha 

Hempel shaping a brighter future with 
sustainable coating solutions

Hempel from Denmark with Turkish office in Istanbul, 
a company well known in the Commercial Marine 
sector, has set an ambitious goal to reduce the 
environmental impact of their manufacturing. Besides 
that, they have been tirelessly working to reduce 
the environmental impact of the marine industry for 
decades and yet they are relatively unknown in the 
superyacht industry. Hempel’s ambition to double by 
2025 makes their commitment towards sustainability 
even more important. The company plans to be 
carbon neutral in its own operations by 2025 and has 
made a commitment to set science-based targets 
in their value chain. Only 300 companies worldwide 
have committed to this. Hempel wants to provide 
sustainable coatings and services and is actively 
looking to collaborate with customers to support their 
own sustainability ambitions. However, future solutions 
and approaches are often held back by barriers 
‘around the paint’ such as traditional application 
methods or the cultural norms of the 

Fotoğraf / Picture: Carlo Borlenghi
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iyi çözümler yaratmak için bir yat kaplama sürecinin 
tamamını, şirketin yaptığı her şeyde ‘zarar vermeme’ 
nihai hedefiyle değerlendirir. Hempel, halihazırda ticari 
sektörde zehirli boya kaplamaları için sınıfının en iyisi 
teknolojilerini pazara sunuyor ve bu teknolojileri Süperyat 
pazarına sunmaya başladı bile. Hempaguard X7 ve 
Hempasil X3+, sektöre gerçek somut faydalar sağlar ve 
şu anda mevcut olan tüm tekne kaplamalarına kıyasla 
temelde farklı ve benzersizdir.

Benzersiz bir kirlenmeye karşı koruma kaplaması. Hidrojel 
silikon çözeltileri ve klasik biyosidal zehirli boyaların her 
birinin artıları ve eksileri vardır. Bu yüzden her iki dünyanın 
en iyilerini tek bir üründe topladık. Hempaguard, benzersiz 
kirlenme karşıtı savunma kaplamasında çığır açan 
Actiguard teknolojisini kullanır. Eşsiz performans sonuçları 
ile 20’den fazla Süperyat dahil olmak üzere 2.000’den 
fazla gemiye uygulanmıştır.

Yat Bölümü Satış Müdürü Ahmet Gürbüzer diyor ki:

“Silikon ve Zehirli boya çözümleri ile Hempel, kaliteden 
ödün vermeden sektöre yön veren öncü firma olmasıyla 
adından son dönemde sıkça bahsettirmektedir. Su altı 
korumasında sunduğumuz çözümler ile müşterilerimiz son 
derece memnun kalmakta ve bu memnuniyetlerini diğer 
kullanıcılara da gönül rahatlığı ile tavsiye etmektedirler.  
Bizlerde bu hususun devamı için çalışmalarımıza son sürat 
devam etmekteyiz.”

Dünya deniz yolculuğu yapan süperyatlar için bu yenilikçi 
kaplamalar, hem sıcak hem de soğuk sularda, yavaş veya 
yüksek hızlarda seyir halindeyken ve 
hatta uzun süre statik olduğunda 
bile olağanüstü performans sağlar. 

Diğer faydaları arasında 5 yıla kadar 
uzatılmış bakım aralıkları ve yüksek 
katı formülasyonlar yer alır. 

Bu yenilikçi su altı gövde kaplamaları 
serisi, Süperyatlar için sınıfının en 
iyisi bir çözüm sunarken, yıllık yakıt 
tüketimini %6’ya kadar azaltır, sera 
gazı emisyonlarını en aza indirir, 
boya hacmini ve tüketimini azaltır 
ve gövde kirlenmesini önler.

Hempel’in sürdürülebilir çözümleri 
ile ilgili daha fazla bilgi için Yat 
uygulama alanları için Boyalar 
ve Sistemler  Hempel ziyaret 
edebilirsiniz.

industry. When creating the new solutions Hempel 
considers the whole process of coating a yacht 
to create better solutions for the industry and the 
environment, with the ultimate ambition of ‘doing no 
harm’ in everything the company does. Hempel is 
already offering the market best in class technologies 
for antifouling coatings in the commercial sector 
and has already begun those technologies to the 
Superyacht market. Hempaguard X7 and Hempasil 
X3+ bring real tangible benefits to the industry and 
are fundamentally different and unique compared 
to all currently available hull coatings. 

A unique fouling defence coating. Hydrogel silicone 
solutions and classical biocidal antifoulings each 
have their pros and cons. That is why we combined 
the best of both worlds in a single product. 
Hempaguard uses ground-breaking Actiguard 
technology in a unique fouling defence coating. 
It has been applied to more than 2,000 vessels, 
including over 20 Superyachts, with unmatched 
performance results.

For superyachts interested in world cruising, 
these innovative coatings provide exceptional 
performance in both warm and cold waters, when 
cruising at slow or fast speeds and even when static 
for extended period of time. Further benefits include 
extended maintenance intervals up to 5 years 
and high solid formulations. This innovative range 
of underwater hull coatings provide a best in class 
solution for Superyachts, whilst reducing annual fuel 
consumption up to 6%, minimize green-house gas 
emissions, reduce paint volume and consumption 
and keep the hull fouling free. 

For more info about Hempel sustainable solutions visit 
hempel.tr 
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BAKIM ONARIM - MAINTENANCE  

Tik Temizliğinde Yapılan En Popüler Hatalar
The most popular mistakes made in teak cleaning

Basınçlı Su Kullanmak

Teak güvertenizi temizlemek için asla yüksek basınçlı 
temizleyici kullanmayın. Bu, tik güverteyi hızlı bir şekilde 
temizliyor gibi görünüyor ancak yüksek basınçlı bir 
temizleyicinin kullanılması, kalasların daha yumuşak 
taneciklerine zarar veriyor. Bu, tane yapısını çok daha 
pürüzlü hale getirir; bunun sonucunda kir, tik güverteye 
daha kolay gömülür ve daha hızlı aşınmasına ve daha 
ince olmasına neden olur. Ayrıca asla sert bir fırça 
kullanmayın çünkü sert bir fırçanın kullanılması da 
yumuşak tanecikleri temizleyebilir.

Ev Temizlik Ürünleriyle Tik Temizliği Yapmak

Asla yumuşak sabun dışında ev temizlik ürünleri 
kullanmayın ve kesinlikle deterjan kullanmayın. Diğer 
temizlik ürünleri, ahşaba ve muhtemelen kalafatlı dikişlere 
zarar veren güçlü yağ çözücüler içerir. Deterjanlar, güçlü 
bir yağ giderme etkisine sahip olduklarından, tahta 
üzerindeki boya için de kötüdür.

Profesyonel Sanılan Ürünleri Araştırmadan Almak 

Ayrıca “profesyonel” tik temizleyicilere de dikkat etmelisiniz. 
Bu temizleyiciler, tik güverteyi orijinal kahverengi rengine 
döndürmeye çalışır ancak bu uzun sürmez. Güverte bir 
süre sonra gümüş grisi rengine geri döner. Bu temizleyiciler 
genellikle güçlü kimyasallara dayanır. Bu temizleyiciler 
uygun şekilde hazırlanmamışsa veya daha sonra güverte 
düzgün bir şekilde durulanmazsa, bu tip temizleyici boya 
veya pencerelerinizin alüminyum bölümleri gibi diğer dış 
bileşenlere zarar verebilir.

Yukarıdaki bakım talimatlarını takip ederseniz, tik 
güvertenizin keyfini uzun yıllar boyunca sorunsuz bir 
şekilde çıkarabileceksiniz. 

Using a high-pressure

Never use a high-pressure cleaner to clean your teak 
deck. This appears to clean the teak deck quickly but 
the use of a high-pressure cleaner eats away the softer 
grain of the planks. This makes the grain structure much 
rougher, with the result that dirt becomes more easily 
embedded in the teak deck, causing it to wear faster 
and become thinner and also never use a hard brush 
as the use of a hard brush can also scrub away the soft 
grain.

Cleaning teak with household cleaning products

Never use household cleaning products other than 
soft soap and definitely do not use detergents.Other 
cleaning products contain powerful degreasers, which 
harm the wood and possibly the caulked seams as well.
Detergents are also bad for the paintwork on board as 
they have a powerful degreasing effect.

Buying products that are considered professional 
without research

You should also be careful of “professional” teak cleaners. 
These cleaners try to restore the teak deck to its original 
brown colour but that does not last long. The deck returns 
to its silver-grey colour after a while. These cleaners are 
usually based on powerful chemicals. If these cleaners 
are not prepared properly, e.g. not diluted properly, or 
if the deck is not rinsed properly afterwards, this type of 
cleaner can damage other exterior components such 
as your paintwork or the aluminium sections of your 
windows.

If you follow the above maintenance instructions, you will 
be able to enjoy your teak deck for many trouble-free 
years.

(Yazı-Article Linssen Yachts)



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

seycell

BORA 
BORA

cosmoledo

NOSYBE
ALDABRA

CSY

YATAK
BAŞI

EKO

INDIGO



88

SEYAHAT - TRAVEL 

CENNETTE RAFİNE BİR DENEYİM
A REFINED EXPERIENCE IN PARADISE

Bodrum’da mavi ile yeşilin buluştuğu, olağanüstü doğa 
manzarasıyla Türkiye’nin en ilham veren bölgelerinden 
biri olan Cennet Koyu’nda 2021 yılı yazında kapılarını 
açan Akana Hotels, hem dinlenmek hem de yazın tadını 
en özel şekilde çıkarmak isteyenler için tasarlandı. 

22 ODA VE 2 SUİT BULUNUYOR

Bodrum’un en büyük şirketlerinden Çağdaş Holding 
tarafından yapılan otelin, mimari projesi CDW 
(Contemporary Design Works) tarafından tasarlandı. 
7000 metrekarelik bir alanda konumlandırılan otel de 
minimal ve sade bir tarzda tasarlanmış  22 oda ve 2 suit 
bulunuyor. 

RAFİNE BİR DENEYİM

Cennet Koyu’nun ihtişamlı doğası içinde dinlenmenin 
yanı sıra  kaliteli ve butik etkinlikler ve her anın ruhuna 
hitap eden özgün DJ yayınları ile benzersiz, inceliklerle 
donatılmış, saf ve özgün bir deneyim vaadediyor. 

AKANA RESTAURANT İLE LEZZET YOLCULUĞU 

Doğal ve yöresel ürünlerle hazırlanmış özel bir kahvaltı ve 
zengin aromatik kahvelerle misafirlerini karşılayan Akana 
Restaurant, Akdeniz mutfağı, geleneksel tatlar ve dünya 
mutfaklarınından zengin bir çeşitlilik sunarak özgün bir 
lezzet yolculuğu vaadediyor. Teknelere catering hizmeti 
de sunan Akana Restaurant birinci sınıf hizmetlerle 
unutulmayacak anılara ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Akana Hotels, which opened its doors in the summer of 2021 
in Cennet (Paradise) Bay, one of the most inspiring regions 
of Turkey with its extraordinary nature view where blue and 
green meet in Bodrum, was designed for those who want to 
relax and enjoy summer in the most special way.

THERE ARE 22 ROOMS AND 2 SUITES

The architectural project of the hotel, which was built by 
Çağdaş Holding, one of the largest companies in Bodrum, 
was designed by CDW (Contemporary Design Works). The 
hotel, which is located in an area of 7000 square meters, has 
22 rooms and 2 suites designed in a minimal and simple style. 

A REFINED EXPERIENCE

In addition to resting, it promises a unique, refined, pure, 
and original experience with quality and special activities 
and original DJ broadcasts that appeal to the spirit of every 
moment. 

TASTE JOURNEY WITH AKANA RESTAURANT 

Welcoming its guests with a special breakfast prepared with 
natural and local products and rich aromatic coffees, Akana 
Restaurant promises an original taste journey by offering a 
rich variety of Mediterranean cuisine, traditional flavors, and 
world cuisines. Offering catering services to boats, Akana 
Restaurant aims to host unforgettable memories with first-
class services.



ERKAB MARİN VE GEMİ KABLOLARI
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DÜNYADAKİ SU ALTI MÜZELERİ
Underwater Museums In The World

Cancun Su Altı Müzesi – Meksika / 
Cancun Underwater Museum – Mexico
İlk modern su altı müzesi olma özelliğini taşıyan müzede 
473 heykel sergileniyor. Müzeyi ancak tüplü dalış yaparak 
gezebilirsiniz. Punta Nizuc bölümünde sergilenen 33 eseri 
görmek için şnorkel ile dalış yapabilirsiniz. Cancun’da 9 
farklı dalış planı var. Bunlardan sadece ikisi dalış sertifikası 
olmayan ziyaretçiler için. Müzede 500’den fazla heykel 
sergileniyor.

473 sculptures are exhibited in the museum, which is 
the first modern underwater museum. You can visit the 
museum only by scuba diving. You can snorkel and 
dive to see the 33 artifacts exhibited in the Punta Nizuc 
section. There are 9 different dive plans in Cancun. Only 
two of these are for visitors without a diving certificate. 
More than 500 sculptures are exhibited in the museum.

Side Su Altı Müzesi  / Side Underwater 
Museum – Antalya
Avrupa’nın ilk, dünyanın ikinci su altı müzesi olan Side 
müzesinde 7 ile 25 metre arasında değişen ve 5 farklı 
alana yayılan, 110’dan fazla heykel bulunuyor. Sergide, 
Kurtuluş Savaşını temsil eden askerler, Mevlana heykeli, 
Poseidon heykeli, Suriye’den kaçarken ölen çocukların 
heykelleri sergileniyor.  Müze, 12 ay boyunca dalışa açık.

Europe’s first underwater museum and the world’s 
second underwater museum, Side museum has more 
than 110 sculptures, varying between 7 and 25 meters 
and spanning 5 different areas. Soldiers representing the 
War of Independence, Mevlana statue, Poseidon statue, 
sculptures of children who died while fleeing Syria are 
exhibited in the exhibition. The museum is open to diving 
for 12 months.

Baia Su Altı Parkı – İtalya / Baia Underwater 
Park – Italy
Napoli yakınlarında yer alan büyük şehir Baia, 8.yüzyılda 
baş edilemeyen sıtma hastalığından dolayı terk edildi ve 
arkasından sulara gömüldü. Şu anda sadece tüplü dalış 
yapılabilen şehir bir zamanlar Romalılar için bir eğlence 
merkeziydi.

The big city of Baia, located near Naples, was abandoned 
in the 8th century due to an incurable malaria and then 
submerged. Currently only scuba diving, the city was 
once a recreational center for the Romans.





92

Muse Atlantico – İspanya / Spain
Meksika Musa müzesinden ilham alınarak tasarlanan bu müze 
Avrupa’nın ve Atlantik Okyanusu’nun ilk su altı müzesi ve UNESCO 
tarafından Lanzarote Biyosfer Rezervi olarak ilan edildi. Burada 
sergilenen heykeller pH nötr betondan yapıldı ve yıllar geçtikçe 
heykellerin denizin ekosistemine uyum sağlaması ve deniz canlılarına 
ev sahipliği yapması bekleniyor. Dalış sertifikası olan veya olmayan 
herkes için bir dalış planı var. 300’den fazla heykelin sergilendiği 
müzede dalış eğitmenleri ile dalışlar yapabilirsiniz.

Inspired by the Muse museum of Mexico, this museum is the first 
underwater museum in Europe and the Atlantic Ocean, and was 
declared a Lanzarote Biosphere Reserve by UNESCO. The sculptures 
on display here are made of pH-neutral concrete, and over the 
years, the sculptures are expected to adapt to the ecosystem of the 
sea and host marine life. There is a diving plan for anyone with or 
without a diving certificate. You can dive with diving instructors in the 
museum where more than 300 sculptures are exhibited.

Florida Panhandle Gemi Enkazı Şeridi / Florida 
Panhandle Shipwreck Strip
Bu bölge, batık gemilerin tarihi değerleri ve sağladığı ekolojik 
çeşitlilikten faydalanmak amacıyla lokal dalış uzmanları tarafından 
hazırlanan 12 gemi enkazından oluşturuldu. 8 metre ile 15 metre 
arasında değişen batıklarda: donanma römorkörleri, petrol sahası 
ikmal gemileri, 2.Dünya Savaşında kalma mayın tarama gemileri ve 
dünyanın en büyük yapay resifi olan uçak gemisi USS Oriskany var.  
Amatör veya profesyonelce dalış yapabileceğiniz farklı seçenekler 
sunuluyor.

This area was created from 12 shipwrecks prepared by local diving 
experts to take advantage of the historical values and ecological 
diversity provided by the sunken ships. Wrecks ranging from 8 
meters to 15 meters in size: navy tugs, oilfield supply vessels, WWII 
minesweepers and the aircraft carrier USS Oriskany, the world’s 
largest artificial reef. There are different options where you can dive 
as an amateur or professionally.

Gili Meno Heykelleri – Endonezya / Gili Meno 
Statues – Indonesia
Gili Adaları’nın en küçüğü olan Gili Meno’nun açıklarında yer alan 
müze,  su altı heykeltıraşı Jason deCaires Taylor’un imzasını taşıyor. 
Adada bulunan BASK adlı eko-otelin sponsorluk yaptığı bir proje. 
Müzede 48 adet gerçek boyutlu heykel var.

Located off Gili Meno, the smallest of the Gili Islands, the museum 
bears the signature of underwater sculptor Jason deCaires Taylor. A 
project sponsored by the eco-hotel called BASK on the island. There 
are 48 life-size sculptures in the museum.

Molinere Su Altı Heykel Parkı / Molinere 
Underwater Sculpture Park – Grenada
Deniz yatağına yaklaşık 70 heykelin yerleştirilmesiyle oluşturulan müze 
hem turistik amaç hem de canlılara ekolojik destek vermesi amacıyla 
oluşturuldu. Heykellerin özel dokusu ise mercanların tutunabilmesini 
sağlıyor. Karayipler’in su altı müzesinin en ünlü eserleri arasında, farklı 
etnik altyapılardan gelen el ele tutuşmuş, gerçek boyutlu çocuk 
heykelleri ve masasında oturmuş daktilosuyla çalışan bir yazar heykeli 
yer alıyor.

The museum, which was created by placing approximately 70 
sculptures on the seabed, was created for both touristic purposes 
and ecological support for living things. The special texture of the 
sculptures allows the corals to hold on. Among the most famous 
works of the Caribbean’s underwater museum are life-size sculptures 
of children from different ethnic backgrounds holding hands, and a 
statue of a writer sitting at his desk working with his typewriter.
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YENİ TEKNELER / NEW BOATS

Archipelago 47

Silent VisionF 82

Bir “kaşif katamaranı” olarak tasarlanan 47 fitlik tekne, 
lüks ancak okyanusa uygun, çok gövdeli pazardaki 
boşluğu dolduruyor. Tasarımı, uzun mesafeli seyahati göz 
önünde bulunduruyor. 

Optimize edilmiş çift gövde formu, daha istikrarlı 
ve sürdürülebilir deniz yolculuğunun yanı sıra ekstra 
yaşam alanı sağlıyor. Sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik 
Archipelago’nun felsefesinin kalbinde yer alır - hibrit ve 
özelleştirilebilir seçeneklerle - geleceğin tekne sahipleri 
için daha çevre dostu maceralar sunuyor.

Conceived as an “explorer’s catamaran”, the 47-foot 
vessel fills the gap in the market for luxury, yet ocean-
capable, multihulls. Its design has long-range travel in 
mind

Its optimised double-hull form allows for more stable 
and sustainable seafaring as well as extra living 
space. Sustainability and accessibility are at the 
heart of Archipelago’s philosophy — with hybrid and 
customisable options available — delivering more 
environmentally-friendly adventuring for future owners.

Silent Yachts, VisionF Yachts ile iş birliği içinde yeni hibrit 
model ekliyor. 

Hibrit veya tam elektrikli

Yeni Silent VisionF 82, tamamen elektrikli bir versiyonu da 
mevcutken, paralel bir hibrit aktarma organına sahip 
olacak.

Hibrit modda, sistem hız ve pil durumu gibi faktörlere 
bağlı olarak elektrik motorunu, dizel motoru veya her 
ikisini de otomatik olarak seçecektir. Güç modunda, 
hızlanmayı ve hızı artırmak için hem dizel motor hem de 
elektrik motoru devreye girer.

Silent Yachts adds new hybrid model in collaboration 
with VisionF Yachts.

Hybrid or full electric

The new addition SILENT VisionF 82 will be equipped with 
a parallel hybrid drivetrain while a fully electric version is 
also available.

In hybrid mode, the system will automatically select the 
electric motor, the diesel engine or both, depending 
on factors such as speed and battery state. In power 
mode, both the diesel engine and electric motor will be 
engaged to boost acceleration and speed.
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Pascoe International Elektrikli 
Tender

OCEANIS 30.1

Pascoe International Electric 
Tender

Pascoe International, dünyanın ilk %100 elektrikli 
süper yat limuzin tenderının satışını duyurdu. 
Firma, ilk tam elektrikli limuzin tenderının yapım 

aşamasında olduğunu ve 2023’te büyük bir Kuzey 
Avrupa tersanesinden yeni inşa edilmiş büyük bir ana 
gemiye teslim edileceğini doğruladı. Altı yıllık bir araştırma 
ve geliştirme sürecinin ardından, Pascoe International 
şimdi limuzinleri ve açık misafir tenderlerı için tam elektrikli 
tahrik sunuyor.

Pascoe International, dünyanın ilk %100 elektrikli 
süper yat limuzin tenderının satışını duyurdu. 
Firma, ilk tam elektrikli limuzin tenderının yapım 

aşamasında olduğunu ve 2023’te büyük bir Kuzey 
Avrupa tersanesinden yeni inşa edilmiş büyük bir ana 
gemiye teslim edileceğini doğruladı. Altı yıllık bir araştırma 
ve geliştirme sürecinin ardından, Pascoe International 
şimdi limuzinleri ve açık misafir tenderlerı için tam elektrikli 
tahrik sunuyor.

Sert çeneli gövdesi ve iyi oranlanmış ön ve yan güverteleri 
ile Oceanis 30.1 küçük bir yat gibi görünüyor olabilir 
ancak Finot-Conq planı, gücü ve basit navigasyonu 
birleştirdi. Özel bir şekle sahip pruvası, optimize edilmiş 
ağırlığı, sert dakron kumaştan square-top anayelkeni ile 
yelken yaparken her noktada iyi performans sergiliyor. 
Yeni başlayanlar ya da tek başına yelken açanlar için, 
otomatik tramola (self-tailing) flok ve tek vinç teknenin 
kullanımını çok kolaylaştırıyor..

With a stemhead and her hard-chine hull and well-
proportioned sides and coachroof, the Oceanis 30.1 
looks unashamedly like a small yacht. The Finot-Conq 
plan has met the double challenge of power and simple 
navigation. With her slender bow, optimized weight, stiff 
canvas and square-top mainsail, she performs well in all 
points of sailing. For beginners or for short-handed sailing, 
the self-tailing jib and the single winch make her easy to 
handle.
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İki yeni Azimut Grande Modeli 
Cannes Yat Festivali’nde 
Görücüye Çıkacak

BCI Marine, Kanada 
Genelinde Aqua superPower 
Hızlı Şarj Noktaları Kuracak
BCI Marine to install Aqua 
superPower fast-charging points 
throughout Canada

Two new Azimut Grande models 
to be debuted at Cannes 

Yachting Festival

İtalyan tersane Azimut, bu Eylül 2022 Cannes Yat 
Festivali’nde Grande 26M ve Grande 36M olmak üzere iki 
yeni modeli görücüye çıkaracağını duyurdu. 

Azimut Grande koleksiyonunun arkasındaki felsefe 
doğaya dalmak; bu, tüm engelleri veya bariyerleri  
kaldırarak ve imza niteliğindeki tam uzunlukta pencerelere 
sahip olarak elde ediliyor. İki yatın gelişi, çok yönlülük, 
tasarım yaratıcılığı ve teknolojik içgörü yoluyla alanı 
yeniden tanımlamaya odaklanarak, giderek daha iddialı 
bir yöne işaret ediyor.

Italian yard Azimut has announced it will debut two 
new models at the 2022 Cannes Yachting Festival this 
September, the Grande 26M and the Grande 36M. 

The philosophy behind the Azimut Grande collection 
is an immersion in nature. This is achieved by removing 
any impediments or barriers and featuring signature 
full-length windows.The arrival of the two yachts signals 
an increasingly ambitious direction, with a focus on 
redefining space through versatility, design ingenuity and 
technological insight.

Kanada’daki elektrikli tekne sahipleri, yakında suya 
çıkmadan önce teknelerini fişe takıp şarj edecekleri daha 
fazla yere sahip olacak.

Yeni superPower DC hızlı şarj cihazları, 150kW’a kadar 
çift eşzamanlı DC şarjı sağlayabilir. İstasyonlar, Aqua’nın 
güvenli mobil uygulaması veya RFID kartı aracılığıyla 
marina kullanıcılarına sunulacak. İlk şarj cihazı serisinin 
Mayıs 2022’ye kadar yerinde olması bekleniyor

Electric boat owners throughout 
Canada will soon have more places 
to plug in and charge their boats 
before heading out on the water.

The new superPower DC rapid 
chargers can provide dual 
simultaneous DC charging of up to 
150kW. The stations will be available 
to marina users through Aqua’s 
secure mobile app, or RFID card. The 
first series of charger are expected to 
be in place by May 2022
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Dünyanın En Büyük Elektrikli 
Yolcu Gemisi Çin’de İlk 
Seferini Yaptı

Yeni İnşa Edilen 82 Metrelik 
Admiral Süperyat Projesi 
Skyfall Satıldı

World’s largest electric cruise ship 
makes maiden voyage in China

New-build 82m Admiral 
superyacht Project Skyfall has 
been sold

“Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi” olarak 
adlandırılan gemide, Yangtze River Three Gorges kısa 
süre önce, orta Çin’in Hubei Eyaleti, Yichang’daki 
ana limanından ilk yolculuğunu tamamladı. 100 metre 
uzunluğundaki sıfır emisyonlu gemi, bir seferde 1.300 yolcu 
taşıyabiliyor ve 100’den fazla EV’ye eşdeğer toplam 7.500 
kWh pillerle çalışıyor.

In what is being dubbed the “world’s 
largest electric cruise ship,” the 
Yangtze River Three Gorges recently 
completed its maiden voyage out 
of its home port in Yichang, central 
China’s Hubei Province. The 100 
meter long, zero-emissions ship can 
haul up to 1,300 passengers at a time 
and is powered by batteries totaling 
7,500 kWh, equivalent to over 100 
EVs.

82 metrelik yeni bir Admiral süperyat olan Project Skyfall’ın 
satışı henüz duyuruldu. Yat, FGI Yacht Group’un başkanı 
ve aynı zamanda firma kurucusu olan Frank Grzeszczak 
Sr. tarafından satıldı. Yatın, 2025 yılında teslim edilmesi 
planlanıyor. Yat beş güverteye sahip olacak ve altı 
kamara arasında 12 misafir ağırlayacak. Ayrıca 28 kişilik bir 
mürettebatı da barındıracak. Çelik gövde ve alüminyum 
üst yapıya sahip olan yatın azami hızı 16 knot olacak.

The sale of a new 82-metre Admiral superyacht, Project 
Skyfall, has just been announced. The yacht has been sold 
by Frank Grzeszczak Sr. - Head of Sales of the Americas 
for Admiral Yachts and President & Founder of FGI Yacht 
Group, who will also oversee her build. She is scheduled 
for delivery in 2025. The yacht will feature five decks and 
host as many as 12 guests between six staterooms. She 
will also accommodate a crew of 28. The yacht has a 
steel hull and aluminium superstructure and she has a top 
speed of 16 knots.
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Sea-Alliance Group, Palma 
Show’da My Star’ı Satışa 
Çıkardı
Sea-Alliance Group 
launches My Star at the 
Palma Show

Sea-Alliance Group’tan Roy Klajman Roy, 
“My Star, ailenin dünyayı lüks içinde keşfetme 
ve ücra yerleri tam bir konfor içinde ve 
hiçbir ödün vermeden ziyaret etme hayalini 
gerçekleştirmek için satın alındı” dedi. 
“Kapsamlı yeniden yapılanma ve yeniden 
takma işlemleri nedeniyle My Star, tertemiz, 
anahtar teslimi durumda, çok daha genç 
teknelerden daha iyi ve sofistike ve çağdaş 
bir his veriyor. Yeni sahibine kavuşmaya hazır.”

“My Star was bought to fulfill the family’s 
dream of exploring the world in luxury and 
visiting remote places in complete comfort 
and without compromise,” said Roy Klajman 
Roy of the Sea-Alliance Group.“Due to 
extensive rebuilding and refitting, My Star is 
in immaculate, turnkey condition, better and 
sophisticated than much younger boats and 
has a contemporary feel. It’s ready to be 
reunited with his new owner. “

Yunanistan, Turizm 
Limanlarının İyileştirilmesi için 
160 Milyon Avro Ayırdı
Greece Sets Aside €160m for 
Tourism Ports Upgrade

Yunanistan Turizm Bakanlığı, öncelikleri 
arasında ülkenin turistik limanlarının 
güncellenmesini ve önümüzdeki üç yıl 
içinde alt yapı ve dijitalleştirme ile ilgili işleri 
kapsayan projesiyle ilgili AB İyileşme ve 
Dayanıklılık Fonu’ndan (RRF) 160 milyon 
€ kullanmayı planlıyor. Turizm Politikası 
Genel Sekreteri Olympia Anastasopoulou 
Yunanistan’ın turistik limanlarının 
iyileştirilmesi projesinin Aralık 2025’e kadar 
tamamlanması gerektiğini söyledi.

The Greek Ministry of Tourism has the 
update of the country’s tourist ports 
among its priorities and intends to use €160 

million from the EU Recovery and Resilience Fund (RRF) to 
cover works related to infrastructure and digitization over 
the next three year. The Secretary General for Tourism 
Policy Olympia Anastasopoulou said that the project 
for the improvement of Greece’s tourist ports should be 
completed by December 2025.



ULTRA UNDERWATER
SU ALTI LED

AYDINLATMA
LAMBASI

CSY Marine - Yat, Karavan ve Tekne Malzemeleri

Şube -Tuzla Viaport Marina

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

      0216 504 1876          viaport@csymarine.com

Merkez Mağaza

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

     muhasebe@csymarine.com           info@csymarine.com
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MAVİ YOLCULUK İÇİN EN GÜZEL KOY VE ADALAR
Blue The most beautiful bay and islands for the journey

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

Housing more than 80 species of butterflies, this beautiful valley is 
a first-class protected area. No structuring of any kind is allowed. 
Butterfly Valley, which is the gift of nature, is a great point for you 
to relieve the fatigue of the whole season with its blue waters and 
fascinating views.

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

Located right next to the Butterfly Valley, Kabak Bay is also a 
protected area. A beautiful sight, gently accompanied by the 
forest and the sea, shows a view that is definitely worth staying 
here for hours.

Kıdrak Koyu / Bay – Fethiye

Sakin bir deniz ve tertemiz bir kumsal arıyorsanız Kıdrak’a 
uğramadan, tatili noktalamayın. Bu lokasyonda aynı zamanda 
bir kamp alanı da var. İster maviliklerin tadını çıkarın isterseniz bir 
çadırda gün batımına eşlik edin.

If you are looking for a calm sea and a clean beach, do not 
end the holiday without visiting Kıdrak. This location also has a 
campsite. Whether you enjoy the blues or accompany the sunset 
in a tent.



Çarşı Mahallesi Akra Sokak No. : 1/A
Kartal / İSTANBUL / TÜRKİYE

+ 90 (216) 451 33 60 -      bilgi@tempoyatak.com
Web Sitemize 

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

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

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

When the sun sets, this place suddenly turns red, which is where the island’s 
name comes from. Great location for fishing and diving. On this magnificent 
island, there is no settlement other than a lantern that directs maritime traffic.

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

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

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

Offering a clear and shallow sea, this beautiful sheep’s coastline is just as 
vibrant. During the day, you can take a nice dip among the safe waves of the 
sea, and in the evening you can enjoy many businesses on the beach.

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

Exquisite sea and exquisite beach. Not to mention the fish restaurants 
surrounding the bay. This is also a residential area. So if you like both boating 
and crowds, we say stop by here.





106

MAVİ YOLCULUK ROTALARI - BLUE CRUISE ROUTES

Sıralıbük Koyu / Bay  – Göcek 

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

Another of the boaters’ haunts. Turquoise and cool waters have created a 
beautiful environment for a great swimming experience. Here, fresh water 
and salt water combine. And let’s just say you have to know how to swim well 
because the bay is pretty deep.

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

This island gets its name from here as it is home to wild boars that swim by. 
Although it is now known as Hürriyet Island, there is no land access to this 
beautiful place, so it is a great resting and swimming spot for boaters.

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

Kille Bay; a very large bay. Just behind the bay is a forest of pine trees and a bay. 
Although a sea with soil is blurred from place to place, the water becomes clear 
forward. We can say that this is a special area for boaters since it is very difficult to 
reach by car.

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

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

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

This place is named after the color of the sea that looks like a navy (lacivert). 
This beautiful landscape promises a pleasant swimming experience, which is 
already a popular bay with many boats.





108

MARİN ÜRÜNLER - MARIN PRODUCTS 

YENİ DIŞTAN 
TAKMALI MOTOR 

ARABASI
NEW OUTBOARD 
MOTOR TROLLEY

Sağlam kare boru tasarımı ve 
sabitleme mekanizması, TX-65’e, 
60 kiloya kadar olan herhangi 
bir dıştan takmalı motoru 
güvenli ve neredeyse hiç çaba 
harcamadan taşıyacak gücü 
ve dengeyi sağlıyor. V şeklindeki 
kuyruk parçası, şişi sabitleyerek, 
koruyor. Ayrıca OdeSea TX-65, 
dıştan takmalı motorların güvenli 
bir şekilde saklanması ve bakımı 
için de kullanılabilir.

The solid square tube design and 
fastening mechanism gives the 
TX-65 the strength and stability 
to handle any outboard motor 
up to 60 kg safely and virtually 
without effort. The V-shaped tail 
piece will secure and protect the 
skeg. Furthermore the OdeSea 
TX-65 can be used for safely 
storing and servicing outboards.

Rolls-Royce yeni mtu NautIQ 
Ürünlerini Piyasaya Sürüyor
Rolls-Royce launches new mtu 
NautIQ products

Rolls-Royce, mtu NautIQ tekne otomasyon sistemleri 
yelpazesini üç yeni ürünle genişletiyor: mtu NautIQ 
CoPilot, mtu NautIQ CoOperate ve mtu NautIQ 
CoDirect, her biri farklı düzeylerde akıllı ekip desteği, 
otonom kontrol ve uzaktan komuta yetenekleri 
sunuyor. Tüm denizcilik uygulamalarında müşteriler, 
güvenlik, verimlilik, çevresel etki ve iklim dostu olma 
açısından önemli operasyonel avantajlar ve faydalar 

elde edecek.

Rolls-Royce is expanding its range of mtu 
NautIQ ship automation systems with three 
new products: mtu NautIQ CoPilot, mtu NautIQ 
CoOperate and mtu NautIQ CoDirect, which 
each offer different levels of intelligent crew 
support, autonomous control, and remote 
command capabilities. Customers in all marine 
applications will gain significant operational 
advantages and benefits in terms of safety, 
efficiency, environmental impact, and climate 
friendliness.



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

 0 (262) 642 87 58             info@elonmimaritasarim.com



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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BLOG

Mayıs Ayının En Özel Günü: ANNELER GÜNÜ
The most special day of May: Mother’s Day

Anneler Günü için size fikir verebilecek bazı hediyeler…
Some gifts that can give you ideas for Mother’s Day...

Aika Concept - 
Organizer

A&S PM Eclipse

OMEGA_
Constellation 
Small Seconds

Parker Vector XL 
Dolma Kalem

Inci Gold
.





Nereye gidersen git 
senden ayrılmaz

Propeller Primer
Pervaneler, kıçtan takmalar ve su altı metal parçaları için

Hızlı kuruyan, tek komponentli astarımız Propeller Primer, kıçtan takmalılar, 

pervaneler ve șaftlar için özel olarak formüle edilmiștir. Çift Yönlü Etkinleștirilmiș 

Yapıșma Teknolojisi sayesinde, tavsiye edilen International antifouling boyamız ile 

kaplandığında, pervane ve sualtında kalan metallerin üzerinde kirlenme olușumuna 

karșı koruyucu ve aynı zamanda kavitasyon ve dinamik kuvvetlere dayanıklı bir 

sistem olușturur.

Propelled by curiosity

international-yachtpaint.com


