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Sevgili okuyucularımız,

Yazın kavurucu sıcaklarına karşın serin bir dergiyle sizi 
karşılıyoruz. Bu ay çok sevdiğim bir konuyu ele aldım; 
tekneyle gidilen restoranlar. Her biri birbirinden güzel 
bu restoranlar, bu yaz yapılacaklar listenizde olsun. 
Farklı bir plana ihtiyacınız varsa eğer charter yani 
tekne kiralama da yapabilirsiniz. 

Sezonla birlikte tüm dünyada bir rekabet de başladı; her 
gün suya, ağzı açık bırakacak özellikte tekneler iniyor 
fakat benim gördüğüm –hatta objektif bir yorum olduğuna 
inanıyorum- “sürdürülebilirlik” revaçta. Tüm üreticiler, 
artık daha iyi bir dünya için kolektif bilinçle aynı yöne 
bakıyor. Ne mutlu!  

Keyifle okumanızı diliyorum. 

Dear readers,

We welcome you with a cool magazine despite the scorching 
heat of summer.This month I took up a topic that I love; 
restaurants that go by boat. Make sure each of these 
restaurants is on your to-do list this summer. If you 
need a different plan, you can also rent a charter, that 
is, a boat. 

With the season, a competition has begun all over the 
world; every day, boats that will leave their mouths open 
descend into the water, but what I see –even I believe 
there is an objective interpretation - “sustainability” 
is in demand. All manufacturers are now looking in the 
same direction as collective consciousness for a better 
world. How happy! 

I hope you enjoy reading it. 

   Başak Kanık
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ARCADIA YACHTS SHERPA 80 XL İLE 
VENICE BOAT SHOW’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

iSpace2o, 
Dünyanın İlk Dalgıç 

Hidrofilini Tanıttı

ARCADIA YACHTS MAKES ITS DEBUT AT THE 
VENICE BOAT SHOW WITH SHERPA 80 XL

Arcadia Yachts, Adriyatik Bölgesi 
Marka Temsilcisi Blue Yachts ile 
birlikte, 28 Mayıs - 5 Haziran tarihleri 
arasında Arsenale’de düzenlenen 
Venice Boat Show’un üçüncü 
edisyonunun kahramanlarından biri 
olmaya karar verdi.

Bu tekne fuarında görücüye 
çıkacak olan tersane, en başarılı 
modellerinden biri olan ve markanın 
en çekici güç noktalarını bünyesinde 
barındıran 7 metre genişliğinde 24 
metrelik bir yat olan Sherpa 80 XL’i 
sergileyecek. Bu model (dördüncü 
ünite için yakın zamanda sipariş 
verildi), bu nedenle mahremiyet ve 
konfor ile karakterize edilen teknede 
bir yaşam deneyimi için ideal bir yat. 
Önceliği mekânlarını ve zamanlarını 
arkadaşları ve aileleri ile paylaşmak 
olan tüm sahipler için tasarlandı, son 
yıllarda giderek daha önemli hale 
gelen bir trend, samimiyet, şefkat, 
rahatlama ve doğa ile temas için 
içten bir arzuyu yansıtıyor.

Arcadia Yachts, in conjunction with 
Blue Yachts, its Brand Representative 
for the Adriatic area, has decided 
to be one of the protagonists of the 
Venice Boat Show’s third edition, 
held from May 28 to June 5 at the 
Arsenale.

Making its debut at this boat show, 
the shipyard will showcase one of its 
most successful models, Sherpa 80 
XL, a 24-metre yacht with a beam of 
7 metres that embodies the brand’s 
most appealing points of strength. 
This model (an order was recently 
placed for the fourth unit) is therefore 
the ideal yacht for an onboard living 
experience characterised by privacy 
and comfort. It is designed for all 
owners whose priority is to share their 
space and time with friends and 
family, a trend that has become 
increasingly important in recent 
years, reflecting a heartfelt desire for 
intimacy, affection, relaxation and 
contact with nature.

iSpace2o Unveils 
The World’s First 

Submersible Hydrofoil

İtalyan start-up iSpace2o, etkileyici 
dalgıç hidroforu için ilk gövdenin 

üretimine başladığını duyurdu. 
Tamamen elektrikli olan makine, birçok 

son teknolojiyi taşıyacak.

Yüzeyde 43 km/s hıza ulaşabilen ve 50 
metre derinliğe kadar dalış yapabilen 

Deepseaker DS1, Sealance firması 
tarafından geliştirilen sessiz Deepspeed 

jetleri ile donatılacak.  iSpace2o 
taşıyacağı pil türünden bahsetmedi, 

yeterli hıza ulaşıldığında gövdesi sudan 
çıkacak ve bu da direnci önemli ölçüde 

azaltacak ve makinenin özerkliğini 
artıracak.

Italian start-up iSpace2o has 
announced the start of production of 

the first hull for its impressive submersible 
hydrofoil. Entirely electric, the machine 

will carry several cutting-edge 
technologies.

Able to reach a speed of 43 km/h on 
the surface and to dive up to 50 meters 

deep, the Deepseaker DS1 will be 
equipped with quiet jets Deepspeed 

developed by the company Sealance. 
iSpace2o did not mention the type 

of battery it will carry, once sufficient 
speed is reached, its hull will come out 

of the water, which will considerably 
reduce resistance and improve the 

autonomy of the machine.



Kurulduğumuz günden bugüne, yaptığımız her şeyde insanları  
odak noktamıza aldık. Hayatı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalıştık ve  

bunu sadece ürettiğimiz otomobiller ve onları kullanan insanlar için değil,  
dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımız için de yaptık.

Peki, ne yaptık?

Aile kavramı, Volvo Cars olarak önceliğimiz; çünkü ebeveynlik her dakikası ilgi,  
alaka ve mesai isteyen bir süreç. Bu noktada çoğu çalışan, aile ve kariyer arasında  

bir seçim yapmak zorunda hissediyor kendini. Biz, bu seçimin yaşadığımız  
dünyada hiç de adil olmadığına inanıyoruz. Volvo Cars tam da bu soruna  
yönelik, dünyadaki tüm fabrika ve ofisleri için geçerli olan bir seçim yaptı.  

Ebeveyn olacak çalışanlarımıza 24 haftalık, ücretli ebeveyn izni hakkı veriyoruz ve  
bunu bir politika olarak değil, kültürümüzün önemli bir parçası olarak tanımlıyoruz;  

çünkü bizce her anne-baba, çocuğunun en güzel zamanlarına gelir  
kaybı korkusu olmadan, huzurlu bir şekilde şahit olma hakkına sahiptir.

Aileye ayrılan zamanın anlamı işte tam olarak bu.

Zaman, aile bağlarını
güçlendirme zamanı!

Service by Volvo | Volvo Car Garanti | Volvo Car Finance | Volvo Car Kasko | Volvo Car Prime |                 / VolvoCarTurkey | volvocars.com.tr | Volvo Car Türkiye İletişim Merkezi 444 48 58
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Sunbrella ve X-Yachts Ortaklığı: 
Sezgisel, Lüks ve Fonksiyonel Tasarım

Sunbrella and X-YachtsPartnership: Intuitive, luxurious and 
functional design

40 yılı aşkın tecrübesi ile yüksek performanslı yelkenli 
tekneler üreten X-Yachts, ilk sürat teknesi olan 10 
metrelik X-Power 33C’yi denizcilerin beğenisine sundu.  
Danimarkalı üretici bu teknesinde yüksek teknoloji 
kullanılırken, tekstil seçimini piyasanın en iyi markası 
olan Sunbrella® ile gerçekleştirdi. 
 
X-Power 33C’nin koltuklarının tüm döşemelerinde 
Sunbrella’nın sentetik deri koleksiyonu Horizon tercih 
edildi. Horizon’un oturma alanlarında hem konforlu 
hem de lüks görüntüsü, teknenin metal ve ahşap stiliyle 
tamamen estetik bir uyum sağlaması seçim için önemli 
kriterleri oluşturdu.
 
X-Power’un şef tasarımcısı Kristoffer Jensen, Horizon’u 
seçim sebeplerini şöyle açıkladı: “X-Power 33C’de deri 
bir görüntü istedik, kalitesi, dayanıklılığı ve dış mekanda 
tüm yıl dayanması sebebiyle Sunbrella’nın Hoziron 
kumaşını tercih ettik.”
 
Sunbrella® Horizon, mühendislik ürünü bir sentetik deri, 
benzersiz bir stil ve konforla, denizdeki  yüksek performansı 
temsil ediyor. Kendini ispat etmiş dayanıklığıı, mikrobiyal 
pembe lekelenmeye karşı direnci, 4 taraflı gerilme 
özelliğinin yanı sıra ultra yumuşak dokusuyla pek çok 
teknenin tercih olmayı sürdürüyor.

Producing high-performance sailing boats with more 
than 40 years of experience, X-Yachts introduced its first 
speedboat, the 10-meter X-Power 33c, to sailors.  The 
Danish manufacturer used high-tech technology on 
this boat, while choosing textiles with Sunbrella ®, the 
best brand in the market. 
 
Sunbrella’s synthetic leather Horizon collection was 
preferred on all upholstery of the X-Power 33c’s seats. 
Both the comfortable and luxurious appearance of the 
Horizon in the seating areas constituted the important 
criteria for the choice to ensure a completely aesthetic 
harmony with the metal and wooden style of the boat.
 
Kristoffer Jensen, X-Power’s chief designer, explained 
the reasons for choosing Horizon as follows: “We wanted 
a leather look in X-Power 33c, we preferred Sunbrella’s 
Hoziron fabric because of its quality, durability and 
year-round durability in the outdoor space.”
 
Sunbrella® Horizon is an engineering synthetic leather 
that represents high performance at sea with a unique 
style and comfort. Its proven durability, microbial pink 
staining resistance, 4-sided stretching feature as well as 
its ultra-soft texture continue to be the choice of many 
boats.
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U-Boat Worx 35 Metrelik Denizaltısını Tanıttı

Cebelitarık, Büyük Bir Süperyat Yanaşma Tesisi 
Olmaya Hazırlanıyor

Gibraltar gears up to become a major Superyacht berthing facility

U-Boat Worx Unveils 35-Meter Submarine 
‘Su Altı Eğlence Platformu’ veya kısaca UWEP, mürettebat hariç 
120 misafir kapasiteli, tamamen otonom bir dalgıç. Konuklar 200 
metreye kadar derinliklere dalışı, konfor ve şıklıkla yaşayacak; 
tıpkı bir yolcu gemisindeymiş gibi dolaşmakta özgür olacaklar.

Operatör tarafından, 150 m2’den (1.600 ft2) fazla taban alanı, 
64 koltuklu bir su altı restoranı, bir deniz altı spor salonu veya bir 
derin deniz kumarhanesi olarak farklı şekilde yapılandırılabilir. 
Çok amaçlı bir mekân olarak UWEP, hayal edilebilecek en 
benzersiz ortamda ürün sunumlarına, partilere, düğünlere, 
konferanslara veya diğer sahne tabanlı performanslara ev 
sahipliği yapmak için uygun şekilde hazırlandı.

The ‘Under Water Entertainment Platform’, or UWEP for short, is 
a completely autonomous submersible with capacity for up 
to 120 guests, excluding crew. Guests will experience diving to 
depths up to 200 meters in comfort and style, and are free to 
walk around just as they would aboard a cruise ship.

Over 150 m2 (1,600 ft2) of floor space can be configured by the 
operator, varying from an underwater restaurant with 64 seats, 
a subsea gym, or a deep-sea casino. As a multi-purpose venue, 
the UWEP is suitably prepared to host product presentations, 
parties, weddings, conferences, or any other stage-based 
performance, in the most unique setting imaginable.

CEBELİTARIK, Ocean Village ve Marina 
Bay marinalarının milyonlarca sterlinlik 
iyileştirmesinin önemli bir aşaması 
olarak büyük bir Süper Yat yanaşma 
tesisi olmak için hazırlanıyor.

Bu, 16 Mayıs’ta yeni süper yat 
pantonlarının kurulumu ile gerçekleşti.
Tamamlandığında, Cebelitarık’taki 
yeni yanaşma tesisleri bölgeyi ziyaret 
eden süper yatlar için ilk tercih olacak. 
Tesis; Ocean Village  ve Marina Bay 
‘ın keyif aldığı tatil tarzı ortamında 
ayarlanmış, elektrikli yanaşmalar 
sunacak. 

GIBRALTAR gears up to become a 
major Superyacht berthing facility as 
a key stage of the multi-million-pound 
enhancement of Ocean Village and 
Marina Bay marinas.This took place 
on May 16 with the installation of some 
of the new superyacht pontoons.

Once complete, these new berthing 
facilities will be the first choice in 
Gibraltar for superyachts that visit the 
region, offering powered berths with 
best-in-class ancillary services and 
amenities; all set within the resort style 
environment that Ocean Village and 
Marina Bay enjoys.
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DENİZ VE KEYİF DENMARE 8.20’DE BİR ARAYA GELİYOR
SEA AND PLEASURE MEET AT DENMARE 8.20 

DenMare, 20 yılı aşkın denizcilik tecrübesi ile 13 bin metrekarelik 
alanda motor yat imalatı yapan, İzmirli bir firma.

Türkiye’nin önde gelen gemi inşa mühendisleri ve endüstriyel 
tasarımcılarından oluşan ekibi ile 18 ay süren titiz bir çalışmanın 
sonucunda 8.20 modelinin tasarımı ve inşası tamamlandı. 
Model, 2022 yılında denize indirildi.

Kaptan, kokpit dizaynı gereği seyir esnasında tekneye bütün 
bir hâkimiyet sağlayabiliyor; hem kaptan hem de misafirler 360 
derece görüş açısına sahip. İç bölümde de yüksek ve geniş 
camlar oluşturularak, teknedekilerin denizle bütünleşmesi 
sağlandı. 

Arka oturma (havuzluk) kısmındaki koltuk, ileri/geri hareket 
edebilme özelliğiyle bu alanı genişletiyor. Arka koltukların 
altlarında buzluk, depo alanı, ayakkabı koyma yerleri mevcut. 
Lpg koyma yeri güvenlik için dış alanda yerleştirilmiş.

Teknede, 200 HP’den, 300 HP’ye kadar dıştan takma motor 
kullanılabiliyor. 250 hp motor ile 32 knot hız yapılabiliyor.

Master kabinde, 2 metre uzunluğunda yatak bulunuyor. Ayrıca 
salon kısmındaki masa ve arka havuzluktaki masa alçaltılarak 
yatak haline gelebiliyor. 

Hard top (tavan) üzerinde 3 adet güneş paneli koymak için 
alan ayrıldı. Bu alana koyulan panel sistemi sayesinde tekne, 
uzun seyahatlerde, 5 ile 10 gün arasında kıyıya bağlanmadan 
elektrik üretebilir.

Tekneyi gezmek ve firmayı tanımak için Seferihisar Teos 
Marina’ya uğramayı unutmayın!

Denmare,  seri üretim felsefesiyle hızlı teslimat yapıyor. Tekne 
sahibi olmak için beklemenize gerek yok! 

DenMare produces motor yachts in an area of 13 thousand 
square meters in İzmir with more than 20 years of maritime 

experience.

The design and construction of the 8.20 model was completed 
as a result of a meticulous 18-month study with Turkey’s leading 
team of shipbuilding engineers and industrial designers. The 
model is launched in 2022.

Due to its cockpit design, the captain can have the boat in full 
command during navigation; both the captain and the guests 
have a 360-degree viewing angle. In the interior, high and wide 
windows are created and it makes the people on board feel 
whole with the sea. 

The seat in the back pool of boat moves forward and aft to 
expand the space with its mobility. Under the rear seats, there 
are icebox, storage area and shoe storage places. The lpg 
storage is also placed outside for safety.

On board, you can use engine configurations from 200 HP to 
300 HP. Speed of 32 knots can be achieved with 250 hp engine.

The master cabin has a 2 meter long bed. In addition, the table 
in the lounge area and the table in the back pool area can be 
lowered to become a bed. 

Space has been allocated to place 3 solar panels on the 
hard ball (ceiling). When solar panels are placed in this area, 
the boat can generate electricity for long trips without being 
connected to the shore for 5 to 10 days.

Don’t forget to stop by Seferihisar Teos Marina to visit the boat 
and get to know the company!

Denmare delivers fast with its mass production philosophy. You 
don’ t have to wait to own a boat! 

Teknik Özellikler 
Technical Specifications
Uzunluk - Length: 8.20 metre 
Genişlik - Width: 2.95 metre
Draft: 50 santim
Salon yüksekliği - Hall height: 2.10 
metre 
Yakıt tankı - Fuel tank: 350 litre 
Temiz su tankı - Clean water tank: 175 
litre
Pis su tankı - Waste water tank: 82 litre
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9.00m Jade Cabin İle Denizin Keyfini Çıkaran Siz Olun
Be the one to enjoy the sea with 9.00m Jade Cabin

Moss Yacht tarafından suya indirilen 9 metrelik Jade 
Cabin’de bir tura ne dersiniz? 

Yat, dengeli ve hacimli bir sürüş keyfi sunuyor. Birbirini 
tamamlayan renkler ve teknoloji ile desteklenmiş teknik 
özellikleriyle Moss Yacht’ın en iyi işlerinden biri. 

Arka havuzlukta, oturma grubu ve masa konsepti, 
denizin tadını çıkarabileceğiniz enerjisi yüksek bir 
mekân. Gece iç ve dış aydınlatmalarla romantizmi 
denize taşıyabilirsiniz. 

İç ve dış mekân bağlantısı sürdürülerek; iki alan arasında 
bir köprü oluşturuldu. Kapalı alanda yer alan ikinci 
masa ve karşısındaki mutfak tezgâhı sayesinde; bu alanı 
kışın bile kullanabilirsiniz. Bu güzel detay, yatı zaman ve 
mekan sınırından bağımsız hale getiriyor.  

Master kabin, tekne sahiplerine heyecan verici bir 
konsept sunuyor. Kabinde; çift kişilik büyük bir yatak, 
pencereler, dolap ve yan raflar var. Dinlenmek 
istediğinizde master kabin sizi konforuyla ağırlarken, ön 
güvertede güneşin tadını da çıkarabilirsiniz. 

How about a tour of the 9 meters Jade Cabin launched 
by Moss Yacht?

Yacht offers a balanced and voluminous driving 
pleasure. It is one of the best works of Moss Yacht with its 
technical features supported by complementary colors 
and technology. 

In the back pool area, the seating group and table 
concept is a high-energy space where you can enjoy 
the sea. At night, you can carry romance to the sea with 
internal and exterior lighting. 

A bridge was created between the two areas by 
maintaining the indoor and outdoor connection. 
Thanks to the second table in the indoor area and the 
kitchen opposite; you can use this area even in winter. 
This beautiful detail makes the yacht independent of 
the time and space limit. 

The master cabin offers boat owners an exciting master 
cabin. The cabin has a large double bed, windows, 
closet and side shelves. While the master cabin 
welcomes you with its comfort when you want to relax, 
you can also enjoy the sun on the front deck. 

Teknik Özellikler - Technical Specifications 
Uzunluk - Length: 9 metre

Kabin yüksekliği - Cab height: 2.05 metre
Toplam yükseklik - Total height: 3.10 metre

Genişlik - Width: 3.36 metre
Max hız - Max speed: 28-33 knot

Max motor gücü - Max motor power: 400 HP
Max yolcu adedi - Max number of passengers: 12 kişi

Draft: 46 santim
Sertifikasyon kategorisi - Certification category: C sınıfı tekne
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GALEON 430 SKYDECK

Wider 165

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

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

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.

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.



‘’Explore your dream destination now’’

Göltürkbükü Mh. Cennet Koyu Bodrum/MUĞLA
+90 252 999 1 999 • info@akanahotels.com
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Gozzi Mimì’den Libeccio 8.5 Walkaround’un yeni 
görüntüleri geldi. Bu model, bu tipolojide ve boyutta 
şimdiye kadar duyulmamış özellikler ve etrafta 
dolaşan konfigürasyon ve ayrı bir banyo sayesinde 
benzeri görülmemiş bir yaşanabilirlik sunuyor. 
Tasarım her zaman olduğu gibi Valerio Rivellini’ye 
ait. Dış mekânlarda iki güneşlenme alanı dışında, 
açılır kapanır geniş bir kanepe sayesinde açık yemek 
alanı da sunuluyor. Çift kabin, gemide konforlu bir 
gece geçirmeyi mümkün kılar. Maksimum hız 30 knot 
ve motor 250 hp güce sahip.

The new images of Libeccio 8.5 Walkaround by 
Gozzi Mimì are published. This model offers an 
unprecedented livability thanks to the walkaround 
configuration and a separate bathroom, features so 
far unheard of in this typology and size. As always, 
the design is by Valerio Rivellini. Other than two 
sunbathing areas, the exterior spaces offer also an 
outdoor dining area, thanks to a large convertible 
sofa. A double cabin makes it possible to spend a 
comfortable night on board. The maximum speed is 
30 knots and the engine has a power of 250 hp.

YAT - YACHT

Filippetti Sport 55

Libeccio 8.5 Walkaround

Filippetti Sport 55’in ‘Arneson Surface Drives by Twin 
Disc’ yüzey tahrikli versiyonu, ilk çıkışından bu yana, 
sınıfındaki en iyi performans gösteren yatlardan biri 
olduğunu kanıtladı. Centrostiledesign’dan Davide 
Cipriani ile yakın iş birliği içinde geliştirilen bu 55 fitlik 
yat, sahibine DNA’sında saf sportifliğe kazınmış bir yatta 
pilotluk yapma heyecanını vermek için doğdu. Arneson 
ve XENTA arasında Filippetti Sport 55 için sağlanan tam 
entegrasyon, sürüş keyfini, yatın hem seyir halindeyken 
hem de kapalı sularda manevra kabiliyetini ve 
performansını artırıyor.

Since its very debut, the ‘Arneson Surface Drives by Twin 
Disc’ surface drives version of the Filippetti Sport 55 has 
proven to be one of the best-performing yachts in her 
class. Developed in close cooperation with Davide 
Cipriani from Centrostiledesign, this 55-footer was born 
to give her Owner the thrill of piloting a yacht that has 
pure sportiness inscribed in her DNA. The full integration 
between Arneson and XENTA achieved for the Filippetti 
Sport 55 enhances the pleasure of driving, the yacht’s 
manoeuvrability, both when cruising and in confined 
waters, and her performances.
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Moana 770 İle Hayaller, Gerçeğe Dönüşüyor
With Moana 770, dreams become reality

Moana, günübirlik geziler ve hafta sonu 
seyahatleri için tasarlanan yeni nesil 
bir tekne. Sportifliği ve şıklığı bir yerde 
sentezleyen Moana; 7.70 metrelik boyuyla, 

Rau Yachts’ın popüler modellerinden biri.

7 metre segmentine göre yaşam alanları elverişli bir 
şekilde kullanılmış. Arka güverte platformu; rahatlamak, 
yemek yemek, balık tutmak gibi aktiviteler için çok 
yönlü, açık bir alan. İç yaşam alanlarını oluşturan, tam 
donanımlı mutfak ve dört kişilik yemek masası samimi 
havasıyla birçok davete ev sahipliği yapacak gibi 
gözüküyor.

Teknede çift kişilik bir master kabin var. Ön güverte 
alanı, güneşin ve rüzgârın tadını çıkarmak için ideal. 
Moana’da, 250 HP’ye kadar dıştan takmalı tek veya çift 
motor kullanabilirsiniz. 

Moana is a new generation boat designed 
for day trips and weekend trips. Synthesizing 
sportiness and elegance in one place, 
Moana is one of the popular models of the 

Rau Yachts, with a height of 7.70 meters.

According to the 7-meter segment, the living spaces 
were used conveniently. The back deck platform is a 
versatile, open space for activities such as relaxing, 
eating, fishing. The fully equipped kitchen and dining 
table for four, which constitute the inner living spaces, 
seem to host many invitations with their friendly 
atmosphere.

There is a double master cabin on the boat. The front 
deck area is ideal for enjoying the sun and wind. In 
Moana, you can use single or dual outboard motors up 
to 250 HP. 

Teknik özellikler 
Uzunluk - Length: 7.70 metre
En - Width: 2.85 metre
Su çekimi - Draft: 0.40 metre
Model yılı - Model Year: 2022
Yolcu sayısı - Number of Passengers: 6
Azami yük - Maximum load: 660 kilo
Yapı- Structure:  Fiberglas kompozit gövde, güverte ve üst yapı 
/ Fiberglass composite body, deck and superstructure
Gövde tipi - Body type: V gövde
Sertifika - Certificate: CE, CAT “C”
Tasarım - Design: Rau Tasarım Ekibi - Rau Design Team 



CENNETİN KALBİNDE SAKLI BİR YAŞAM

A LIFE HIDDEN IN THE HEART OF PARADISE

+90 252 311 77 77 www.cagdascennetkoyuevleri.com
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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. 

Hard-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.

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 hard-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.

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



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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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 hard-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 hard-top tavan aydınlatmadı
- 110 Lt. Polietilen yakıt tankı
- 60 Lt. Polietilen Tatlı Su Tankı (duş için)
- Hard-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 hard-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 hard-Topssdid not illuminate the ceiling
- 110 Lt. Polyethylene fuel tank
- 60 Lt. Polyethylene Fresh Water Tank (for shower)
- shower fitting on hard-top



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.
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Fugu 29 SportLine’den Yeni Bir Seri
A New Series from SportLine

BYD Design turns the new Fugu 29 into a lightweight 
rocket ship. BYD has deployed its skills to create a lethal 
combination of speed, strength and pure adrenaline in 
the form of the new Fugu 29 sports RIB. Capable of fast 
economical cruising as well as turns of speed in excess 
of 50 knots, this break-out boat owes much of its safety 
and economy to the technical work of the Palma-based 
design outfit BYD.

BYD Design, yeni Fugu 29’u hafif bir roket gemisine 
dönüştürüyor. BYD, yeni Fugu 29 spor RIB formunda hız, 
güç ve saf adrenalinin ölümcül bir kombinasyonunu 
yaratmak için becerilerini kullandı. Hızlı ekonomik seyir 
ve 50 knot’u aşan hız dönüşleri yapabilen başarılı bot, 
güvenlik ve ekonomisinin çoğunu Palma merkezli 
tasarım ekibi BYD’nin teknik çalışmasına borçlu.

Tiger Marine yeni bir seri duyurdu: SportLine. Seride üç 
model var; SL 440, SL 480 ve S 520. 

Seriyi yeni yapan nedir?
- Yeni sportif şekilli konsol 
- Yan bardak tutuculu yeni tasarım kıç 
- Opsiyonel yay masası 
- Güneşlenme terası, bardaklık ile 
- Büyük güneşlenme terası 
- Konsol ortam ışıkları
- Yeni yüzme platformları

Tiger Marine has announced a new series: SportLine. 
There are three models in the series; SL 440, SL 480 and 
S 520.

What makes the series new?
- New sporty shaped console
- New design stern with side cup holders
- Optional bow table
- Sundeck with cup holder
- Large sundeck
- Console ambient lights
- New swimming platforms
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Linx 30 Technohull 38 Grand Sport 
Super Fast Edition 

İspanyalı yat tasarım ekibi BYD, Linx 30 için güzel 
bir iş çıkardı. 9,48 metrelik tenderı vgeliştirmek için 
BMComposites ile iş birliği yaptı. 10 misafir için bir limuzin, 
bir spor teknesi ve bir sahil iniş aracının hepsi bir araya 
getirildi ve şimdi Linx markası altında yarı özel bir model 
olarak uyarlandı.

Gövde, BMC tarafından süper hafif karbon fiber ile 
aşılanmış teknik bir şaheser. 430 litrelik dizel de dâhil 
olmak üzere 3,5 litrelik motor hacmine sahip bu da 25 
knotluk seyir hızında, 130 deniz milini kaplamaya yetecek 
kadar güçlü. 

The Spanish yacht design team BYD did a good job for 
Linx 30.He collaborated with BMComposites to develop 
the 9.48 meter tender.A limousine, a sports boat and a 
coastal lander for 10 guests were all put together and 
now adapted as a semi-private model under the Linx 
brand.

The body is a technical masterpiece inoculated 
with super-light carbon fiber by BMC. It has a 3.5-litre 
displacement, including a 430-litre diesel, which is 
powerful enough to cover 130 knots at 25 knots. 

Bu roket gemisi, su üzerinde 100 knot* hıza çıkabilen 
teknelerin elit saflarında yer alıyor. Bu olağanüstü 
performans, gerçek hız tutkunlarından çok, çok az kişiye 
mahsus.

Technohull için nadir görülen bir hareketle, tahrik 
paketi sabit ve değiştirilemez. Bunun nedeni, teknenin 
tasarımının ve kullanımının üç adet Mercury 450R SM 
motoru için optimize edilmiş olması ve toplamda 1.350 
hp güç vermesi. Bu ne kadar güçlü olursa olsun, aşırı 
değil ve bu gövdenin inanılmaz verimliliğini gösterir. 590 
litrelik yakıt deposuyla birleştiğinde, menzil 100 deniz 
milinin epeyce  üzerine çıkıyor.

Kontrol, hız kadar Technohull DNA’sının bir parçası ve 
bu nedenle 38 Grand Sport Super Fast sürümü bir rüya 
gibi işliyor. Darbeyi azaltan karbon kova koltuklar ve tam 
donanımlı ergonomik dümen konsolu, benzeri olmayan 
bir sürüş deneyiminin son bileşenleri. 

This rocket ship belongs amongst the elite ranks of those 
craft capable of speeds of 100 knots*on water. Such 
extreme performance is reserved for the very, very few 
who are true speed aficionados.

In a rare move for Technohull, the propulsion package 
is set in stone and cannot be changed. That is because 
the boat’s design and handling has been optimised 
for three Mercury 450R SM motors, giving a combined 
output of 1,350hp. Powerful as this is, it is not excessive, 
demonstrating the incredible efficiency of this hull. 
Coupled with the 590lt fuel tank, range is well over 100 
nautical miles.

Control is just as much a part of Technohull DNA as 
speed, and so the 38 Grand Sport Super Fast edition 
handles like a dream. Shock-mitigating carbon bucket 
seats and a fully equipped ergonomic helm console 
are the last ingredients in a driving experience like none 
other. 



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

Draft 2.99m / 9.81ft
Gross tonage 198GT

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

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

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

Solar paSolar panels 4.5 kW
Sewage water treatment 

Hamann System
Classification Company RINA

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

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

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

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

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

MiTi One
designed by Bodrum Oguz Marin
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Rock Marine’nin İki Modeliyle “Hızlı” Bir Deneyim Yaşayın
Have a “quick” experience with two models of Rock Marine

Denizci tutumuyla ön plana çıkan Rock Marine, Rock 30 
(30 feet) ve Rock 36 (36 feet) ile Türkiye’de denizseverlerle 
buluşuyor.

Yunanistan’da üretilen botlar; her havada güvenli, hızlı 
ve konforlu bir sürüş keyfi sunuyor.

Şu anda iki farklı model sergileyen firma, her geçen gün 
büyüyor. Gelecekte, filoya yeni botlar katılacak. 

El yapımı botlar, sahibinin istediğine göre kişiselleştirilebilir. 
Sahibinin dileğine göre; gövde, döşeme, tüpler ve 
beraberinde renk ve konfigurasyon seçenekleriyle 
sınırsız bir kişiselleştirme sunuluyor.

Rock 30 ve Rock 36; bu yaz, yeni sahipleriyle buluşmak 
için bekliyor. 

Karizmatik Modeller

Rock 30 ve Rock 36;  sağlam yapısı, dengeli sürüşüyle, 
kısa seyahatleriniz içim tasarlandı. Güneşlenmeyi 
sevenler için teknede birçok alan var. Ön güverte 
ve kıç taraftaki güneşlenme alanları, minderlerle 
destekleniyor. Arka platformu denize girmek veya balık 
tutmak için kullanabilirsiniz. 

Botun ortasında kalan kokpit, üst tarafındaki tente ile 
korunuyor. Bu sayede, yazın en sıcak anlarında bile 
güneş bir problem olmuyor. Dıştan takmalı ikiz motorlarla 
hızı da deniz keyfini de aynı anda yaşayabilirsiniz. 

Rock Marine, who stands out with its seafarer attitude, 
meets with maritime lovers in Turkey with Rock 30 (30 feet) 
and Rock 36 (36 feet).

The boots produced in Greece offer a safe, fast and 
comfortable driving pleasure in any weather.

The company, which currently exhibits two different models, 
is growing day by day. In the future, new boats will join the 
fleet. 

Handmade boots can be customized according to the 
owner’s wishes. According to the owner’s wish, unlimited 
personalization is offered with body, upholstery, tubes and 
with color and configuration options.

Rock 30 and Rock 36 are waiting to meet their new owner 
this summer. 

Charismatic Models

Rock 30 and Rock 36 are designed for your short trips with 
their robust structure and balanced driving. There are many 
areas on the boat for those who like to sunbathe. The front 
deck and aft sunbathing areas are supported by cushions. 
You can use the back platform to swim or fish. 

The cockpit, which is in the middle of the boat, is protected 
by the awning on its upper side. This way, the sun is not a 
problem even in the hottest moments of summer. With twin 
outboard motors, you can enjoy both speed and sea at the 
same time. 

Rock 36 Teknik Özellikler - 
Technical Specifications
Boy - Height: 10.44 metre
En - Width: 2.77 metre
Draft: 0.45 metre
Motor - Engine: 2/outboard
Yakıt kapasitesi - Fuel capacity: 
600 litre
Su tankı - Water tank: 65 litre
CE kategori - CE category: B+C
Kapasite - Capacity: 8 kişi
Tüp - Tube: Hyplan – Neoprene

Rock 30 Teknik Özellikler - 
Technical Specifications
Boy - Height: 9.44 metre
En - Width: 2.70 metre
Draft: 0.45 metre
Motor - Engine:  2/outboard
Yakıt kapasitesi - Fuel capacity: 
400 litre
Su tankı - Water tank: 65 litre
CE kategori - CE kategori - CE 
category: C
Kapasite - Kapasite - Capacity:: 
8 kişi
Tüp - Tube: Hyplan – Neoprene

ROCK 36

ROCK 30



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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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.



Rüstem Mahallesi Karlı Sokak 22/1 Urla/İzmir
denmareyachts@gmail.com        denmare_yachts        www.denmare.com

 +90 (532) 475 79 51  -  +90 (532) 152 28 88  

BU SEZON

YAZ TATİLİNİZİN 
TADINI

KENDİ TEKNENİZDE 
ÇIKARIN
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Volcat 43, New York Product Design Awards’ta
 Yılın Tasarımı Seçildi!

Volcat 43 Has Chosen The Design Of The Year at New York 
Product Design Awards!

Her sene düzenlenen New York Product Design Awards’ta, başarılı birçok marka, farklı kategorilerde 
yarışıyor. Bu sene, “Deniz taşıtları-katamaranlar” kategorisindeki ödül, Türkiye’ye gitti.

Başarılı Türk yat firması Volant Yacht’ın, yeni nesil denizci katamaranı Volcat 43, büyük bir başarıya 
imza attı. Volcat 43, Amerika’da düzenlenen New York Product Design Awards 2022’de “Yılın Tasarımı” 
ödülüne layık görülerek, birinci oldu. 

Yarı deplesmanlı katamaranın iç ve dış dizaynı, Akalın Yat Tasarım firmasından Baran Akalın’a ait; 
mühendisliği ise Adal Tasarım tarafından yapıldı.

At the New York Product Design Awards, which are held every year, many successful brands compete 
in different categories.This year, the award in the category of “Sea vehicles-catamarans” went to 
Turkey.

Volcat 43, the new generation sailor catamaran of the successful Turkish yacht company Volant 
Yacht, has achieved a great success. Volcat 43 won the “Design of the Year” award at the New York 
Product Design Awards in America in 2022. 

The interior and exterior design of the semi-displacement catamaran belongs to Baran Akalın from 
Akalın Yacht Design company; the engineering was carried out by Adal Design.

Specifications: 
Hull: Semi Displacment 
Catamaran
Length over all: 12.95 m
Beam over all: 6.20 m
Draft: 0.88 m
Air clearance: 5.42 m
Lightship displacement: 15 t
Displacement maximum 
load: 21.5 t
Speed : 27 KN
Standard power: 2 x Volvo IPS 
600 (860 HP total)
Option Power: 2 x Volvo IPS 
400
Autonomy: 1000 NM
Exterior & Interior Design: 
Baran Akalın 
Engineering: Adal Design

Reservoir Capacity:
Fresh water: 700 l
Fuel: 2 x 750 l

Versions:
Maestro version: 1 Owner’s 
suite + 1 bathroom / 2 double 
cabins + 1 bathroom
Charter version: 4 double 
cabins + 2 bathrooms



Ödüllü Katamaran Volcat 43’e Yakın Mercek
 
Volcat 43, deniz mimarisi, zamansız tasarım ve fonksiyonelliğin 
başarılı bir şekilde bir araya getirildiği bir motor yat.

50 feet üstü teknelerde bulunabilecek rakipsiz yeni gövde 
yapısı ve iç mekân planları ile benzer boylardaki power 
katamaranlar arasında fonksiyonelliği ve modern tasarımı 
ile ön plana çıkıyor. Geniş ve konforlu yaşam alanları sunan 
Volcat 43, bu tasarım yapısı ile dünyada bu sınıfta hiçbir 
teknede olmayan özelliklere sahip.

Teknenin flybridge alanına kıç ve baş havuzluktan 
ulaşabilirsiniz. Burada geniş güneşlenme alanı, geniş 
oturma – yemek alanı ile içerisinde barbekü olan bir tezgâhı 
bulunuyor. Standart paket olarak sunulan versiyonda, 
kontrol konsolu sadece bu alanda mevcut. Ayrıca buradaki 
360 derecelik manzaranın  keyfini çıkarabilirsiniz. Hardtop 
üzerinde, günlük ihtiyaçları karşılayacak şekilde solar 
paneller var.

Kıç tarafta, 1 metre uzunluğu ve 6 metre genişliğiyle hidrolik 
bir platform sunuluyor. Volcat 43, kategorisinde bir ilki temsil 
ederek; 3 metrelik bot kapasiteli kapalı bir garajı alanını 
barındırıyor. 

Hidrolik platform sayesinde; burada bulunan bot, rahatlıkla 
denize indirilip tekrar geri çıkartılabilir. Platform aynı 
zamanda denize iniş ve çıkışlar için de kullanılabilir. Garajın 
hemen üzerinde ise kıç havuzlukta kullanılan ve içerisinde 
barbekü bulunan bir tezgâh var.

Salon içerisinde bulunan mutfakta; fırın, elektrikli ocak, 
bulaşık makinesi ve büyük boy buzdolabı mevcut.

Salondaki oturma grubunun sancak tarafındaki küçük 
bölümü, içeriden kontrol edilmek istendiğinde, alternatif 
olarak kontrol konsolu ve kaptan koltuğu olacak şekilde 
üretilebiliyor.

Salondan, baş ve kıç havuzluklara çıkış ve alt kamaralara 
iniş gerçekleştirilebilir. İskele tarafında geniş bir banyosu 
olan bir master kabin, sancak tarafında ise 2 adet misafir 
kabini ve 1 adet ortak banyo bulunuyor. Sancak tarafındaki 
koridorda ise çamaşır ve kurutma makineleri var. 

Robotik sistemle hazırlanan seri üretim gövde kalıpları, 
dünya standartlarında sıfır hata ile üretildi.

Yeni nesil motoru Volvo IPS-600 sayesinde, diğer teknelere 
göre %25’e varan yakıt tasarrufu sağlayan Volcat 43, %39’a 
varan daha az yakıt emisyonu ve en düşük gürültü/titreşim 
oranına sahip olmasıyla da çevreci bir yapı tasarım. 2 x IPS 
600 (430 HP) motorlar ve 21 tonluk tam yük ağırlığı ile 26 knot 
hıza kadar çıkabilirsiniz. 

A close look to award-winning catamaran Volcat 43

Volcat 43 is a motor yacht that successfully combines 
marine architecture, timeless design and functionality.

With its unrivalled new hull structure and interior plans 
that can be found in boats over 50 feet, it stands out 
with its functionality and modern design among power 
catamarans of similar sizes. Offering spacious and 
comfortable living spaces, Volcat 43 has features that are 
not in any boat in this class in the world with this design 
structure.

You can reach the flybridge area of the boat from the stern 
and head pool area. Here, there is a large sunbathing area, 
a large sitting-dining area and a counter with a barbecue. 
In the version available as a standard package, the control 
console is only available in this area. You can also enjoy 
the 360-degree view here. There are solar panels on the 
hardtop to meet daily needs.

On the stern side, a hydraulic platform with a length of 
1 meter and a width of 6 meters is offered. The Volcat 43 
represents the first in its category; it houses a closed garage 
area with a capacity of 3 meters of boots. 

Thanks to the hydraulic platform, the boat here can be 
easily lowered and taken back to the sea. The platform 
can also be used for sea ups and downs. Right above the 
garage, there is a counter with a barbecue in it, which is 
used in the stern pool area.

The kitchen in the living room has an oven, an electric 
stove, a dishwasher and a large refrigerator.

The small part of the seating group in the hall on the 
starboard side can be produced as an alternative to the 
control console and the captain’s seat when it is desired to 
be controlled from the inside.

Exits from the hall to the head and stern pool basins and 
descents to the lower cabins can be made. There is a 
master cabin with a large bathroom on the port side, and 
2 guest cabins and 1 shared bathroom on the starboard 
side. And there are washer and dryer machines in the 
starboard corridor. 

The mass production body molds prepared with the robotic 
system were produced with zero errors at world standards. 
The Volcat 43, which saves up to 25% fuel compared to 
other boats thanks to its new generation engine Volvo IPS-
600, is also an environmentally friendly structure design 
with up to 39% less fuel emissions and the lowest noise/
vibration ratio. With 2 x IPS 600 (430 HP) engines and a full 
load weight of 21 tons, you can go up to 26 knots. 
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40M Sunreef Explorer

Privilége Serie 640

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.

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.
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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.



DENGELİ, DENİZCİ, GÜÇLÜ

NAUTA
6.80
NAUTA
6.80

NAUTA MARİN

 Şile Yolu Caddesi, Balçık Mevkii, No.6 Gebze/Kocaeli 

 +90 (532) 403 17 26            info@nautamarin.com

nauta6.80              nauta marin
Bizi Takip Edin!
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Mirya Yachting’in Guletleri Suya İndi, 
Mavi Yolculuk Başladı!

Mirya Yachting’s gullets are in the water, the blue voyage has begun!

Tatil planlarınız için en iyi guleti,  Şirket Direktörü Burcu Erdemir 
yardımıyla seçebilirsiniz.

You can choose the best gulet for your holiday plans with the 
help of the Company Director Burcu Erdemir.

Şirket Direktörü Burcu Erdemir - Şirket Kurucu Ortağı Barış Erdemir 
Company Director Burcu Erdemir - Company Founding Partner Barış Erdemir

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

Prenses Buğçe Gulet can accommodate up to 12 guests in 6 cabins. The large 
back deck has large lounge cushions, mahogany table and teak chairs and 
outdoor dining as well as a service bar; the front deck has sun loungers and 
seating for each guest. It also offers a wide range of water sports toys, including 
a paddleboard, wakeboard, and a pair of water skis for adults and children.

Kaptan Mehmet Buğra
34 metrelik Kaptan Mehmet Buğra guleti, 18 kişiye kadar yolcu ağırlıyor. Misafirler 2 
triplex-2 master veya 4 double kabin arasından seçim yapabilir. Her kabin klima, uydu 
TV, USB ve HDMI bağlantıları ile tam donanımlı. Guletin baş güvertesinde jakuzi ve 
misafirler için büyük boy güneşlenme minderleri bulunuyor. Konuklar, pruvada büyük 
boy çadır ile gölgeli bir alana dönüştürülebilen iki masa ve hilal şeklindeki geniş bir 
oturma alanının keyfini çıkarabilir. 

The 34-meter-long Kaptan Mehmet Buğra gulet accommodates up to 18 passengers. 
Guests can choose between 2 triplex-2 master or 4 double cabins. Each cabin is fully 
equipped with air conditioning, satellite TV, USB and HDMI connections. The head 
deck of the gulet features a jacuzzi and oversized sun loungers for guests. Guests can 
enjoy two tables and a large crescent-shaped seating area that can be converted 
into a shaded area with an oversized tent on the bow.

Queen of RTT
Queen of RTT guleti; 8 adet çift kişilik kamarasıyla, 16 kişiye kadar ağırlayabilir. 32 
metrelik tekne; açık havada yemek masaları, geniş oturma grupları ve geniş su 
sporları imkânı sunuyor. Gulette, Türk mutfağının yanı sıra, taze deniz ürünlerinin 
de tadını çıkarabileceğiniz tam donanımlı bir mutfak var.  Tatil boyunca altı kişilik 
mürettebat size eşlik ediyor.

Queen of RTT gulet can accommodate up to 16 people with its 8 double cabins. 
The 32-meter boat offers outdoor dining tables, large seating groups and 
extensive water sports. Gulette has a fully equipped kitchen where you can 
enjoy fresh seafood as well as Turkish cuisine. You’ll be escorted by a crew of six 
during the holidays.
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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. 



PELİTLİ, TRAFO 4429, ÇİFTLİK GÖLCÜK SK, 41400 
GEBZE/KOCAELİ - TURKEY

0(539) 212 33 95 
INFO@ZARAMARIN.COM         WWW.ZARAMARIN.COM

 SWIFT 460 OPEN CC

Açık ve konsolu ortada olan Swift 460 
Open CC; özel altyapısından dolayı su 

serpmesi yapmamakla beraber, güvenli bir 
sürüş imkânı sağlıyor.

 765 FREE

8 kişilik Free 765; içten ve dıştan takma 
motor seçenekleriyle, kullanıcısına  üst 
seviyede konfor ve yaşam alanı sunuyor.

 SWIFT 460 CABIN

Kısa süreli seyahatlar, balık tutmak ve su 
sporları için tasarlanan Swift 460 Cabin; 

dengeli ve keyifli bir sürüş keyfi için 
mükemmel.

Zara Marin olarak 20 yıllık tecrübe serüvenimiz içerisinde,
 fiberglass ürün ve kalıp imalatı; kompozit teknolojisi ile savunma sanayisinde ve havacılık sektörüne hizmet veriyoruz.
Bu tecrübelerimizle birlikte fiberglass tekne sektörüne girerek, Zara Marin markası altında modellerimizi üretmekteyiz.

Güven kazanmayı ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, deniz tutkunu dostlarımızın arzularına yönelik tekne 
modelleri üretmeyi ve sektörün öncü markası olmayı ilke edinen firmamızı sizlerle buluşturuyoruz.



46

TEKNE KİRALAMA - CHARTER

My Story İle Bu Yaz Göcek Koyları Sizi Bekliyor!
Gocek bays are waiting for you this summer with My Story!

Dünyaca ünlü Göcek koylarını keşfetmek için harika bir 
sezon sizi bekliyor. My Story, tam da ismi gibi sizin için bir 
hikâye olmaya geliyor!

Aqautic Marin tarafından kiralanan My Story ile yaz boyu 
Göcek koylarını gezebilirsiniz. 16 metre uzunluğundaki 
motor yatta; 3 kabinde, 6 kişiye kadar ağırlayabilirsiniz. 

Kamaralarda 1 double 2 twin yatak kapasitesi var. Her 
kabinde ayrı banyo-tuvalet ve klima sunuluyor. 

A great season awaits you to explore the world-famous 
Göcek bays. My Story, just like its name, is coming up to 
be a story for you!

You can visit Göcek bays all summer with My Story 
rented by Aqautic Marin. You can host up to 6 people in 
3 cabins on a 16-meter-long motor yacht. 

The cabins have 1 double and 2 twin beds. Each cabin 
offers a separate bathroom-toilet and air conditioning. 

Yatın diğer özelliklerine bakalım; 
Let’s look at the other features of the yacht: 
Uzunluk-Length:  16 metre
Genişlik-Width: 4.40 metre
Kabin-Cabin: 3
Liman-Port: Göcek
Klima-Air conditioning: 6 saat
Kabin tipi-Cabin type: 1 double, 2 twin
Ana makine-Main engine: 2x600 CAT
Personel- Personnel: Kaptan ve gemici-Captain and seaman
Elektrik- Electricity: 220/24w
Kapasite- Capacity: 6
Sıcak-soğuk su / Hot-cold water
TV
İnternet





48

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

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

MARİN ÜRÜNLER - MARIN PRODUCTS 

Mercury’nin Yeni Elektrikli 
Motoru Avator

YENİ DIŞTAN TAKMALI MOTOR 
ARABASI

TOHATSU YENİ ORTA SINIF 
DIŞTAN TAKMA MOTORLAR

TOHATSU NEW MID-RANGE 
OUTBOARDS

Mercury’s new electric motor, the 
Avator 

NEW OUTBOARD MOTOR TROLLEY

Mercury Marine, Mercury’nin denizcilik inovasyonu, 
ileri teknolojisi ve mühendisliğindeki bir sonraki adımını 
temsil eden Avator elektrikli dıştan takmalı motor 
konseptini duyurdu. 

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

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.

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

Yeni motorlar, 
daha hafif 
ağırlığının yanı 
sıra, bir durdurma 
anahtarı içeren 
tamamen yeni 

bir yeke kolu, 750 RPM’de başlayan dört kademeli 
bir trolling hızı kontrol sistemi, bir ileri-nötr-geri vites 
değiştirici ve gaz kelebeği sürtünme ayarı içeriyor.

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

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

Açık ve Kapalı Depolama Kombinasyonu İle 
Kullanım Rahatlığı: Geberit iCon

Sahip olduğu renk, aksesuar ve lavabo çeşitliliği sayesinde 
her kullanıcıya hitap eden iCon, küçük banyolar için de 
ideal bir seçenek oluyor. Seride yer alan slim rim lavaboların 
taşma deliğinin yer almaması ve taşma işleminin 
lavabo arkasına konumlandırılan Geberit Clou sifon ile 
gerçekleştirilmesi de Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. 

Bambini Lavabo Bataryası İle Eğlenceye Yeni Bir 
Anlayış

Çocukların banyo deneyimini  eğlenceye dönüştüren 
Bambini serisinin yeni nesil üyesi krom kaplı Bambini lavabo 
bataryası, hijyene farklı bir bakış açısı getiriyor. Yenilikçi 
tasarımıyla öne çıkan ürünün termostatı ise aşırı sıcak suyun 
yaratacağı yaralanmaları önlüyor. Krom rengin asaletini 
banyolara işleyen batarya, pilli ve elektrikli seçenekleriyle 
sunuluyor. 

Geberit ONE İle Türkiye’de İlk Yatay Çıkışlı Lavabo

Banyolarda daha fazla alan, esneklik ve temizlik imkanı 
veren Geberit ONE, yatay çıkışlı lavabosuyla Türkiye’de bir 
ilke imza atıyor. Ürünün orta alanında bulunmayan gideri ise 
sabun ve su sıçramalarının önüne geçiyor. Taş ve mermer 
görünümlü tezgahlar; ısıya, çizilmeye, darbelere, suya ve 
leke oluşumuna karşı uzun süreli dayanıklılık sağlıyor. 

9 Farklı Ölçüyle Farklı Banyo Tipleriyle Uyumlu: 
Nemea

Elegant duruş ve pürüzsüz bir yüzeye sahip Nemea, duş 
deneyimine seviye atlatıyor. Akrilik malzemeye sahip 
yapısını parlak beyaz seçeneğiyle zenginleştiren ürünün 
mat beyaz seçeneği ise Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. 
Zemin seviyesinde bir duş teknesi olarak monte edilebilen 
Nemea, 9 farklı ölçüye sahip yapısıyla her banyo tipine 
uyum sağlıyor. 

Easyof use with open and closed storage 
combination: Geberit iCon

ICon, which appeals to every user thanks to its color, accessory 
and washbasins variety, is also an ideal option for small 
bathrooms. The fact that the overflow  of the slim rim washbasin 
in the series is not located and the overflow process is carried 
out with the Geberit Clou  placed behind the washbasin is also 
the first feature in Turkey. 

A new understanding of fun with the Bambini 
washbasin tap

The Bambini  chrome tap, a new generation member of the 
Bambini series that makes children’s bathing experience into 
entertainment, brings a different perspective on hygiene. The 
thermostat of the product, which stands out with its innovative 
design, prevents injuries caused by excessively hot water. The 
tap, which embodies the nobility of the chrome color in the 
bathrooms, is offered with battery and electric options. 

First horizontal drain washbasin in Turkey with Geberit 
ONE

Geberit ONE, which provides more space, flexibility and 
cleanliness in bathrooms, is a first in Turkey with its horizontal 
drain wgashbasin.. The drain, which is not located in the middle 
area of the product, prevents soap and water splashes. Stone 
and marble-looking benches provide long-term resistance to 
heat, scratches, impacts, water and stain formation. 

Compatible with 9 different sizes to bathrooms: 
Nemea 

With an elegant stance and a smooth surface, Nemea takes 
the shower experience to the next level. The matt white option 
of the product, which enriches its acrylic material structure 
with its bright white option, is the first in Turkey. Nemea, which 
can be mounted as a shower tray at the ground level, adapts 
to every bathroom type with its structure with 9 different sizes. 

BAMBİNİ GEBERİT İCON GEBERİT ONE NEMEA
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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, 
gemi boyutları, gidecekleri liman ve tahmini 
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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.

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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Captainra Marine İle Tekneniz 
Her Daim Bakımlı Olsun
Keep your boat well-maintained 
with CaptainRA Marine

Tik Temizleyicisi 
Tekne içinde ve güvertede bulunan tik, iroko ve 
benzeri ağaçların temizlenmesinde ve bakımında 
kullanılır. Tekne mobilyaları, bahçe ve ev mobilyalarının 
temizliğinde de kullanılabilir. Uygulanan yüzeyin uzun 
ömürlü ve bakımlı olmasını sağlar. Marine sektörde 
kullanılmak üzere doğal ve zararsız maddelerden 
üretildi, çözünürlüğü yüksek ve köpüksüz.

Kullanım Şekli: Önce yüzeyi ıslatın ve ürünü yüzeye 
uygulayın  3-4 dakika bekledikten sonra tik temizleme 
keçesi ile ağaç yüzeyin damar yoluna paralel 
fırçalayarak temizleyin ardından bol su ile durulayın.

Tik Parlatıcı
Tekne güvertelerinde ve mobilyalarında kullanılır. 
Tik, iroko ahşap ürünlerini parlatır ve ahşabın doğal 
rengini bulmasını sağlar.  Parlatıcı ve temizleyici bir 
üründür, çok verimli ve hızlı etki eder. Marine sektörde 
kullanılmak üzere doğal ve zararsız maddelerden 
üretildi, çözünürlüğü yüksek ve köpüksüz.

Kullanım Şekli: Önce tik yüzey ıslatılır sonra tik parlatıcı 
yüzeye uygulanır. Fırça ya da keçe yardımıyla 
ovalanarak uygulanır ve su ile durulayarak işlem 
tamamlanır.

Tekne Şampuanı 
Tekne kaportalarında, tekne güvertelerinde, fiber 
yüzeylerde, ahşap yüzeylerde ve metal yüzeylerin 
temizlenmesinde kullanılır. Doğal ürün olduğu için 
tekneye ve denize zarar vermez.

Kullanım Şekli:  Yıkama süngeri veya fırçası ile yüzeye 
ovalanarak uygulanır. Su ile durulanıp silindikten sonra 
işlem tamamlanır.

Tekne Şampuanı 1 Lt

Tik Parlatıcı 1 Lt

Tik Temizleyici 1 Lt

Tekne Şampuanı 2,5  Lt

Tekne Şampuanı 5  Lt

Teak cleaner
It is used for cleaning and maintaining teak, iroko and 
similar trees in the boat and on the deck. It can also 
be used for cleaning boat furniture, garden and house 
furniture. It ensures that the applied surface is long-
lasting and well-maintained. Marine is made of natural 
and harmless materials for use in the industry, with high 
solubility and no foam.

Usage: Firstly, wet the surface and apply the product 
to the surface, wait for 3-4 minutes, then brush the tree 
parallel to the vein path of the surface with a teak 
cleaning felt and then rinse with plenty of water.

Teak polish
It is used on boat decks and furniture. The tick polishes 
the iroko wood products and allows the wood to find its 
natural color.  It is a polishing and cleansing product, it is 
very efficient and fast acting. Marine is made of natural 
and harmless materials for use in the industry, with high 
solubility and no foam.

Usage: First the teak surface is wetted and then the teak 
polish is applied to the surface. It is applied by rubbing 
with a brush or felt and the process is completed by 
rinsing with water.

Boat Wash 
It is used in boat hulls, boat decks, fiber surfaces, 
wooden surfaces and cleaning metal surfaces. Since it 
is a natural product, it does not harm the boat and the 
sea.

Usage: It  is applied by rubbing on the surface with a 
washing sponge or brush. After rinsing with water and 
wiping, the process is completed.

Tik Parlatıcı 2,5 Lt

Tik Parlatıcı 5 Lt

Tik Temizleyici 2,5 Lt

Tik Temizleyici 5 Lt



İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!

www.rancraft.com.tr        rancrafttr        RancraftTR
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Türk P&I’dan Yatınızı Güvende Tutmak İçin Öneriler  
Suggestions and tips from Turk P&I for keeping your yachts save  

Yazı: Türk P&I, Hasar Direktörü Kaptan Kaan Özerk
Article: Turk P&I, Damage Director Captain Kaan Özerk

Yaz tatillerinin yaklaştığı bugünlerde, sizler için 
karşılaşılabilecek riskli durumları ve bunlardan 
kaçınmanıza yardımcı olacak önlemleri derlemek istedik. 
Yatınızı ne sıklıkla marinadan çıkarırsanız çıkartın, bir 
hasarla karşılaşma olasılığınız hep vardır. 

Bu doğrultuda riskinizi en aza indirmek ve size özel 
en uygun sigorta teminatına sahip olmak yatırımınızı, 
varlıklarınızı ve cüzdanınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

En yaygın yat sigortası hasarları nelerdir ve bunlardan biri 
ile karşılaşmamak için ne yapabilirsiniz?

1. Su Altı Cisimleri İle Çarpışma
Sıklıkla en büyük zararı veren şeyi göremezsiniz. Yat 
hasarlarının en yaygın nedeni sualtı cismi ile çarpışmadır. 
Bunlar kayalar, mercanlar, şamandıralar, kütükler gibi 
yüzen cisim veya enkazlar gibi batık cisimler olabilir.

Çarpışma çoğunlukla bilinmeyen çevre, bulanık su 
veya fırtına sonrası döküntülerden kaynaklanır. Bunu 
önlemek için yatınızın rotasının doğru belirlendiğinden 
emin olunmalı. Değilse, bölgeye aşina olan yerel tekne 
sahiplerine ve kaptanlara danışmalıdır. Hatta servis botu 
ile ön keşif bile yapılabilir.

2. Fırtına Hasarı
Fırtınayı durduramazsınız ama fırtınaya karşı 
hazırlanabilirsiniz. Teknenizin düzgün bir şekilde 
rıhtıma bağlandığından ve dalgalarla halatların 
kopmayacağından veya yatın dibe temas 
etmeyeceğinden emin olun. Bu, tekrar tekrar rıhtıma 
veya kıyıya çarpmasını önlemeye yardımcı olacaktır. 

In these days when summer holidays are approaching, it 
would be useful to mention some specific points to prevent 
yatch-related claims. Regardless of frequency of your 
voyages, facing with damage on your yatch could always 
be the case. 

Hence in this article, the most common types of damage 
have been put together for your information so as to help 
you avoid such risky situations. Accordingly, minimizing 
your risk and having the most suitable insurance coverage 
for you will help you protect your investment, assets and 
wallet.

Here are the most common yacht insurance claims and 
our suggestions to avoid encountering one of them:

1. Collision With Underwater Objects
Collisions are mostly caused by unknown environment, 
murky water or debris after a storm. To prevent this, it should 
be made sure that the route of your yacht is correctly 
determined. In order to determine the most proper route, 
the local boat owners and captains who are familiar with 
the area should be consulted, or a pre- discovery can even 
be made with the service boat.

2. Damage Due To Storm 
Although you cannot stop the storm, you can make the 
necessary preparation such as proper mooring to the 
dock, use suitable and unbreakable ropes. The key point 
is preventing the yacht from repeatedly hitting the dock 
or the shore. Fenders are also essential to prevent friction.If 
the storm is foreseeable, consider keeping your yacht safe 
until the storm passes, otherwise such failure would cause 
loss of thousands (or hundreds of thousands) of losses.
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Yatınızın bordalarına usturmaça asmak da sürtünmeye 
karşı koruma sağlayabilir. 

3. Vandallık
Vandalizme karşı korunmak için, kullanmadığınız 
zamanlarda teknenizi tümüyle kapattığınızdan emin 
olun. Bu, insanların teknenize özgür ve kolay bir şekilde 
girememelerini sağlar. Teknenizi açıkta/demirde 
bırakıyorsanız, birisi teknenize bastığında alarm çalan bir 
güvenlik sistemi almayı düşünün. 

4. Başka Bir Tekne İle Çarpışma
Çarpışmaların nedeni genellikle bir teknenin çok hızlı 
hareket etmesi veya çoğunlukla insan hatasıdır. Bu 
nedenle, yat kaptanınızın denizcilik kurallarını iyi bilmesi 
ve diğer tekneler civarındayken yat hızını uygun tutması 
önemlidir. Siz ya da başka biri olsun, yat kaptanı özellikle 
daha büyük gemiler için tasarlanmış denizcilik eğitimleri 
almalıdır.

En yaygın çarpışmalar, hızları ve genellikle kör noktalarda 
saklandıkları için jet ski ve motorlu teknelerde meydana 
gelir. Bu nedenle, kaptanlar özellikle daha küçük gemilerin 
ve yakındaki diğer su araçlarının farkında olmalıdırlar.

5. Yangın ve Patlama
Yanlış kablolama, yakıt ikmali sorunları veya korozyon 
nedeniyle yangın ve patlama meydana gelebilir. 

3. Vandalism
To get protected against vandalism, it must be made sure 
that the boat is completely closed when she is out of use, 
to prevent entrance to the boat freely and easily by others. 
If you are leaving your boat exposed/anchored, consider 
buying a security system that sounds an alarm when 
someone steps on your boat. 

4. Collision With Another Boat
The cause of collision is mostly speed and human error. 
Therefore, it is crucial that your yacht master knows the 
maritime rules well and keeps the speed in line when 
around other boats. Whether it’s you or anyone else, any 
the yacht captain should be trained specifically for the ship 
he is navigating.

The most common collisions occur on jet skis and 
powerboats, due to their high speed and their blind-
spotted locations, masters should be especially aware of 
smaller vessels and other nearby water vehicles.

5. Fire and Explosion
Fire and explosion may occur due to incorrect wiring, 
refueling problems or corrosion. Usually, explosions cause 
the total loss of the boat or, at best, the loss of mechanical 
equipment. You may also need to pay extra for a liability 
and back-up check that can increase costs.Make sure that 
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Genellikle, patlamalar teknenin toplam kaybına veya 
en iyi ihtimalle mekanik ekipman kaybına neden olur. 
Teknenizdeki kabloların neta , yağ yakıt hortumlarının 
korozyona uğramadığından ve yine yağ, yakıt, gaz 
göstergelerinin düzgün çalıştığından emin olun ve 
bunları düzenli kontrol edin.

6. Batma
Tekneniz birkaç nedenden dolayı batabilir. Çoğu zaman, 
bir çarpışmadan (sabit bir nesne veya başka bir tekne 
ile) veya mekanik arızadan kaynaklanır. Ayrıca yangın, 
patlama, fırtına veya inşa hataları nedeniyle batabilir. 
Su, en küçük su altı çatlaklarından bile geçerek büyük 
felaketlere yol açabilir. Batmayı önlemenin en iyi yolu 
teknenizde gerek makine aksamında gerekse teknenin 
kendi üzerinde düzenli kontroller yapmaktır.  

7. Teknede Yaralanma
Yolcuları, pruva yerine teknenin arkasına oturmaya 
teşvik etmeye çalışın. Tekne hızı arttıkca teknelerin 
ön tarafı hafifçe yükselir, bu da insanların teknenin 

the cables on your boat are not corroded by neta, oil fuel 
hoses and that the oil, fuel and gas indicators are working 
properly and check them regularly.

6. Sinking
Your boat may sink for several reasons. Most often, it is 
caused by a collision (with a stationary object or other 
boat) or mechanical failure. It can also sink due to fire, 
explosion, storm or construction failures. Water can pass 
through even the smallest underwater cracks, leading to 
major disasters.The best way to prevent sinking is to carry 
out regular checks on your boat, both on the machinery 
and on the boat itself.  

7. Personal Injury
Try to encourage passengers to sit behind the boat instead 
of the bow. As the boat speed increases, the front of the 
boats rises slightly, which means that people are more likely 
to throw from the middle or back of the boat. For water or 
debris on board, you should take security measures 
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ortasından veya arkasından 
daha fazla fırlatma olasılığı 
olduğu anlamına gelir. Gemide 
su veya döküntüler için paspas, 
can yelekleri, cankurtaran botları 
ve ilk yardım çantası içeren 
güvenlik önlemleri almalısınız.

Not: Bir tekneniz varsa ve 
başkalarına kiralama düşünceniz 
var ise, bir sigorta acentesi ile 
sorumluluk teminatınızın kapsamı 
hakkında kesinlikle konuşmanız 
gerekir.

8. Tekne Hırsızlığı
Çoğu tekne taşınırken çalınır. Yani, yatınız bir treylere 
bağlıysa, hırsızlık olabilir. Römorku veya askı sistemini 
kilitlediğinizden emin olun. Uzun mesafelerde seyahat 
ediyorsanız, teknenin kapalı bir sistemde taşınması 
(konteyner gibi)hırsızlık riskini azaltır. Ayrıca teknelerinize 
hırsızlık önleme ve tekne takibi için güvenlik sistemleri 
kurdurabilirsiniz. Deniz taşıtlarınızın (servis botları gibi) 
tekne numarasını, ismini işaretlemeli ve tanımlama 
amacıyla teknenizin (tekne adınızla) fotoğraflarını 
çekmelisiniz. Birkaç kilit takmak bile hırsızlar için çaydırıcı 
olabilir, bu yüzden yatınızı almaya daha az eğilimli olurlar.

9. Tekneden Hırsızlık
Tekne hırsızlığının kendisinden daha yaygın olan şey, 
teknenizdeki içerik hırsızlığıdır, özellikle de bir yatta 
bulunan pahalı içeriklerdir. Mülk kaybına karşı tam koruma 
sağlamak için teknenizdeki tüm malların tam bir envanter 
ve içerik listesini oluşturarak Sigortacınıza bildirmelisiniz.

Oldu ki günün birinde herhangi bir hasarla karşılaştınız 
o zaman öncelikle hangi dokümanları sigortacımız ile 
paylaşmalıyız?
 
- Deniz raporu ve mürettebat ifadeleri
- Denize elverişlilik belgesi
- Meteoroloji raporu
- Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
- Kurtarma teklifleri
- Tamir teklifleri
- Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
- Personel listesi
- Klas Belgesi
- Klas Bakım Sertifikası
- Klas raporu
- Hasar fotoğrafları
- Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
-                Tamir ve diğer masraf faturaları
- Eksper raporu
- Gerekirse adjuster raporu

including mats, life jackets, lifeboats and first aid kits.

Note: If you have a boat and you have an idea to rent to 
others, you should definitely talk to an insurance agent 
about the scope of your liability coverage.

8. Theft of The Boat
Most boats are stolen when they’re being transported. In 
other words, if your yacht is attached to a trailer, it could be 
a robbery. Be sure to lock the trailer or hanger system. If you 
are traveling long distances, moving the boat in a closed 
system (such as a container) reduces the risk of theft. You 
can also install security systems on your boats for anti-
theft and boat tracking. You must mark the boat number, 
name of your sea vehicles (such as service boats) and take 
photos of your boat (with your boat name) for identification 
purposes. Even wearing a few locks can be a teaser for 
thieves, so they are less inclined to take your yacht.

9. Theft of Items From The Boat
What is more common than boat theft itself is the theft of 
content on your boat, especially expensive content found 
on a yacht. This can include boat equipment such as 
navigation systems, fishing gear, rafts, safety equipment, 
engines and generators. But your boat can also have 
personal properties such as jewelry, artwork, bedding, 
television, water sports equipment and more.

We hereby set below documentation which are 
suggested for you to submit your insurer in a case where 
below mentioned incidents are encountered:
 
-Marine report and crew statements
-Certificate of seaworthiness
-Weather reports
-Deck, machine and radio journals
-Recovery and repair quotations, as well as invoices for 
other expenses
-Minimum safety certificate of ship equipment
-Crew list
-Class Documents, such as class care certificate and class 
reports
-Damage photos and adjuster report, if necessary.
-Tax identification number or tax plate.
-Survey report



Sazyolu Cad. No:11 Yazıbaşı Torbalı / İzmir / Türkiye www.rauyachts.com

info@rauyachts.com+90 (0232) 8537200

DENİZLERİN YENİ TUTKUSU 



HABER - NEWS

64

Torqeedo, Proton Motor Fuel 
Cell GmbH İle Bir İş Birliği 

Yaptığını Duyurdu

Vetus Yeni web Sitesinin 
Lansmanını Duyurdu

VETUS has announced the launch 
of its new website 

Torqeedo announced a 
collaboration with Proton Motor 

Fuel Cell GmbH

Bavyera merkezli iki şirket, Torqeedo’nun mevcut Deep 
Blue batarya - elektrik tahrik sistemleri ve Proton Motor’un 
gelişmiş yakıt pili teknolojisini entegre eden yenilikçi bir 
deniz hidrojeni hibrit yapı kiti üzerinde birlikte çalışacak.

Sistem, 50 ila 200 kW arasında tahrik gücü ve 30 ila 120 
kW arasında yakıt hücresi gücü sağlayacak şekilde 
tasarlanacak ve hidrojen depolaması için esnek 
seçeneklere sahip olacak

The two Bavaria-based companies will work together 
on an innovative marine hydrogen hybrid building kit 
integrating Torqeedo’s existing Deep Blue battery-
electric drive systems and Proton Motor’s advanced 
fuel cell technology.

The system will be designed to provide propulsion 
power ranges from 50 to 200 kW and fuel cell power of 
30 to 120 kW and will have flexible options for hydrogen 
storage

VETUS, pandemi tarafından hızlanan internet 
trafiğindeki sürekli büyümeye ve tekne şovlarına 
katılımdaki azalmaya yanıt olarak, tüm çevrimiçi 
profilindeki güncellemelerin bir parçası olarak marka 
hakkında yeni bilgiler sağlamak için web sitesini elden 
geçirdi.

VETUS overhauled its website to provide fresh insight into 
the brand as part of updates to its entire online profile, 
responding to the continued growth in internet traffic 
accelerated by the pandemic and the reduction in 
boat show attendance.
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Groupe Beneteau CEO’su 
Görevden Ayrılıyor
Groupe Beneteau CEO to Step 
Down

Groupe Beneteau CEO’su Jérôme de Metz, emekli 
olacağını açıkladı. De Metz, 17 Haziran’daki yönetim 
kurulu genel toplantısında yürürlüğe girecek olan çeşitli 
liderlik değişikliklerine hazırlık amacıyla yapılan bir yönetim 
kurulu toplantısında niyetlerinin sinyallerini verdi. Yönetim 
kurulu, Bruno Thivoyon’un de Metz’in CEO pozisyonunu 
üstleneceğini ve Gianguido Girotti’nin grup CEO yardımcısı 
ve Tekne Bölümü CEO’su olacağını söyledi.

Groupe Beneteau CEO Jérôme de Metz, announced that he will retire. De Metz signaled 
his intentions during a board meeting held in preparation for several leadership changes 
that will take effect at the board’s general meeting June 17. The board said Bruno 
Thivoyon will assume de Metz’s position as CEO, and Gianguido Girotti will become 
group deputy CEO and CEO of the Boat Division.

Alia Yachts’ın 60 Metrelik 
Projesinin Omurgası Atıldı
Keel laid of Alia Yachts’ 60m 
project 

Türk inşaatçı Alia Yachts, 60 metrelik inşaat projesinde 
ileriye doğru büyük bir adımın tamamlandığını duyurdu. 
Mart ayında Türkiye’deki Antalya tesisinde atılan 
projenin omurgası önemli kilometre taşı oldu. 

60 metrelik projede iki adet ikiz ve dört adet çift kişilik 
VIP olmak üzere cömertçe boyutlandırılmış altı kamara 
yer alacak. Öndeki üst güverte, sahibine su üzerinde 
olağanüstü manzaraların yanı sıra gömme dolap ve 
özel salon alanı sunan ana süite ev sahipliği yapıyor.

Turkish builder Alia Yachts has announced the 
completion of a major step forward in its 60-metre in-
build project. The important milestone saw the keel of 
the project laid at the Antalya facility, Turkey in March. 

The 60-metre project will feature six generously-sized 
staterooms, comprising two twins and four double VIPs. 
The upper deck forward is home to the master suite that 
offers the owner phenomenal views above the water, 
as well as a walk-in wardrobe and private lounge area.
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Türünün İlk Hibrit-Elektrikli Gemisi Svalbard 
Turları İçin Faaliyete Geçti

First of its kind hybrid-electric vessel enters operation for 
Svalbard tours

Volvo Penta, Marell Boats ve Arctic turizm 
operatörü Hurtigruten Svalbard, çığır açan yeni 
bir Volvo Penta motorlu hibrit elektrikli geminin 

lansmanını kutluyor. Kuzey Kutbu’nun kalbinde keşif için 
tasarlanan gemi şu anda yüksek sezonda (Mayıs-Ekim) 
Svalbard’da gezi turları için çalışıyor.

Yeni gemi, Kuzey Kutbu’ndan sadece 800 mil uzakta, 
dünyanın en kuzeydeki şehri olan Longyearbyen, 
Svalbard’dan ilk ticari yolculuğuna çıktı. Gemideki 
turistler, elektrik gücü altında bu seviyedeki sessiz seyir 
ile Kuzey Kutbu’nu deneyimleyen dünyada ilk olanlar 
arasında yer alıyor.

Volvo Penta, Marell Boats, and Arctic tourism 
operator Hurtigruten Svalbard celebrate 
the launch of a new ground-breaking Volvo 

Penta-powered hybrid-electric vessel. Designed for 
exploration in the heart of the Arctic, the vessel is now 
in operation for sightseeing tours in Svalbard during the 
high season (May-October).

The new vessel set off on its maiden commercial 
voyage from Longyearbyen, Svalbard – the world’s 
northernmost town, just 800 miles from the North Pole. 
The tourists on board are among the first in the world 
to experience the Arctic with this level of quiet cruising 
under electric power.

Dünyanın İlk Sürdürülebilir 
Otelinin İnşaatı Haziran’da 
Başlıyor
Construction of the world’s first 
sustainable hotel begins in June

Yeni bir çağ başlatan SILENT-RESORTS ve EcoIsland 
Development, ultra sürdürülebilir güneş konutları ve 
karbon nötr güneş yatları sunan dünyanın ilk sermaye 
kulübü Club Ki’ama Bahamas’ı duyurdu.  Güneş 
enerjisiyle çalışan, okyanus kıyısındaki lüks evleri ve 
mürettebatlı yat filosunun yanı sıra elektrikli günlük 
tekneler, bir plaj kulübü, spa ve restoranla birleştiren 
türünün tek örneği bir ortak mülkiyet fırsatını temsil 
ediyor. Club Ki’ama’da; 16 adet dört yatak odalı 
rezidans ve sekiz yat, ayrıca bir SILENT-YACHT hissesi 
içeren 8 tam mülkiyetli rezidans  yer alacak.

Ushering in a new era, SILENT-RESORTS and EcoIsland 
Development announce Club Ki’ama Bahamas, 
the world’s first equity club to offer ultra-sustainable 
solar residences and carbon neutral solar yachts.  It 
represents a one-of-a-kind co-ownership opportunity 
that combines luxurious solar-powered, oceanfront 
homes with a fleet of solar-powered and crewed 
yachts, as well as electric day boats, a beach club, 
spa and restaurant. Club Ki’ama will feature 16 four-
bedroom residences and eight yachts, in addition to 8 
whole-ownership residences that include a share of a 
SILENT-YACHT.
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A’jia Hotel&Restoran – İstanbul
Eski bir Osmanlı yalısından otele çevrilen A’jia Hotel 
ayrı zamanda restoran olarak da hizmet veriyor. 
Kanlıca’da yer alan hotel&restoran, 2009 Condé Nast 
Johansens Mükemmellik Ödülü tarafından Avrupa’daki 
“En Mükemmel Büyüleyici Otel” ödülüne layık görüldü. 
Boğaz’ın seyrini ayağınıza getiren restoran Akdeniz ve 
dünya mutfağından lezzetli yemekler ile misafirlerinin 
karşısına çıkıyor. Zengin bir şarap menüsüne de sahip 
olan restoran, brunch konusunda da oldukça meşhur.

Converted from an old Ottoman mansion to a hotel, A 
‘jia Hotel also serves as a restaurant.Located in Kanlıca, 
the hotel&restaurant was awarded the 2009 Condé 
Nast Johansens Excellence Award, the “Most Excellent 
Charming Hotel” in Europe. The restaurant, which brings 
the view of the Bosphorus to your doorstep, stands out 
to its guests with delicious dishes from Mediterranean 
and world cuisine. The restaurant, which also has a rich 
wine menu, is also famous for brunch.

Bozburun Kuzbükü Neighbours - 
Muğla
Bozburun’un güzel bir koyu olan Kuzbük’te hizmet 
veren restoran, 100 metrelik plajı ve 15 teknelik 
kapasiteye sahip iskelesi ile listemizde yerini alıyor. 

Serving in Kuzbük, a beautiful bay of Bozburun, the 
restaurant is included in our list with its 100-meter 
beach and pier with a capacity of 15 boats. 

Çırağan Palace Kempinski - İstanbul
Çırağan Palace Kempinski’ye karadan, denizden 
ulaşabildiğiniz gibi helikopter ile de ulaşabilirsiniz. Otel, 
bu özelliği ile tek olmayı başarıyor. Otelde damak 
zevkinize göre tercih edebileceğiniz birden çok restoran 
bulunuyor.

You can reach Çırağan Palace Kempinski by helicopter 
as well as by land and sea. With this feature, the hotel 
manages to be unique. There are many restaurants in 
the hotel that you can choose according to your taste.
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Yaz Collective – Fethiye 
Fethiye’nin ikonik koylarından biri olan ve sadece tekneyle 
ulaşılabilen Turunç Pınarı’nda kurulu deniz restoran, yemek 
deneyimleri, manevi keşifler ve dinlenme fırsatlarıyla dolu bir 
destinasyonda yer alıyor. Şef Mustafa Otar’ın yönetimindeki 
profesyonel mutfak ekibi, bu verimli bölgeden ilham alıyor ve 
bölgelerin mevsimlik malzemelerini modern Türk mutfağıyla 
temsil ediyor. Unutulmaz bir spa & wellness deneyimi ile 
güne başlamak isteyenler için, Yazz Collective’de doğal 
ihtişamın küratörlüğünde lüks spa günleri var. Bunu, misafirlerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için iyi donanımlı bir  spor salonu ve 
yoga dersleri takip ediyor.

The restaurant set on one of Fethiye’s iconic Cove’s, Turunç 
Pınarı that can only be accessed by boat is the destination 
filled with opportunities for culinary experiences, spiritual 
discoveries and relaxation.  The professional culinary team run 
by Chef Mustafa Otar take their inspiration from this productive 
region, representing areas seasonal ingredients through 
modern Turkish cuisine. The perfect blend of traditional 
preparations and modern presentation inspired by the natural 
ingredients of The Mediterranean. For those that want to start 
their day with an unforgettable spa & wellness experience, 
Luxury spa days curated in the natural splendor is available at 
Yazz Collective. Followed by a well equipped  Gym  and yoga 
classess to ensure our guests needs.

Al Catra Restaurant - İstanbul
İstanbul’daki tek Brezilya restoranı olan Al Catra, Brezilya 
mutfağındaki limitsiz et konseptini daha önce denememiş 
olanlar için farklı bir deneyim olabilir. Boğaz’ın hemen yanında 
yer alan restoran harika bir manzara sunuyor. 

Al Catra, the only Brazilian restaurant in Istanbul, can be a 
different experience for those who have not tried the unlimited 
meat concept in Brazilian cuisine before.Located right next to 
the Bosphorus, the restaurant offers a great view. 

Alarga Hotel&Yacht Club – Marmaris
Aslında bir hotel olarak hizmet veren Alarga, aynı zamanda 
deniz kenarında güzel bir restorana da sahip. Teknenizi iskeye 
bağladıktan sonra Çiftlik Köyü’nün tadını çıkarabilirsiniz. 
Restoranın iskelesinde 25 tekne kapasitesi var. İskelede elektrik, 
sıcak su, duş, market ve kablosuz internet hizmeti mevcut. 
Restoranıysa gün boyu Türk ve dünya mutfaklarından farklı 
seçenekler sunuyor.

Alarga, which actually serves as a hotel, also has a nice 
restaurant by the sea.After connecting your boat to the jetty, 
you can enjoy the Farm Village. The restaurant has a capacity 
of 25 boats at the pier. There is electricity, hot water, shower, 
grocery and wireless internet service on the pier. Its restaurant 
offers different options from Turkish and world cuisines 
throughout the day.
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Del Mare – İstanbul
İstanbul Boğazı’nın hemen kenarında yer alan ve birçok ödül 
alan A La Carte menüsü, sürekli güncellenen kapsamlı şarap 
menüsü ve gruplara özel menüleriyle Del Mare, İstanbul 
Boğazının hemen kenarında. Restoranın ücretsiz tekne hizmeti 
var. 

Del Mare’nin bulunduğu bina, 1800’lü yılların başında Osmanlı 
tarafından inşa edilmiş ve fil ambarı olarak kullanılmış. 1900‘lü 
yılların başında ise yeniden düzenlenmiş, bir baca eklenerek 
ispirto fabrikasına dönüştürülmüş. 200 yıllık tarihiyle büyük 
emek harcanarak şimdiki görünümüne kavuşmuş. 

Del Mare is right on the edge of the Bosphorus with its award-
winning A La Carte menu, an extensive wine menu that is 
constantly updated , and group-specific menus. The restaurant 
has a free boat service. 

The building where Del Mare was located was built by the 
Ottoman Empire in the early 1800s and used as an elephant 
warehouse. In the early 1900s, it was rearranged and 
transformed into a distillery by adding a chimney. With its 200 
years of history, it has gained its current appearance with 
great effort. 

Eskibağ Teras Restaurant - Büyükada
Eskibağ Teras Restaurant, Büyükada’nın 
güneybatısında Büyük Tur Yolu üzerinde mavinin 
ve yeşilin birleştiği muhteşem manzarasıyla 
müşterilerine güzel bir ortam sunuyor. İçte kapalı ve 
açık kısmıyla güneşin batışını keyifle izleyebileceğiniz 
Büyükada’daki tek nokta, ayrıca restoran dört 
mevsim hizmet veriyor.

Eskibağ Terrace Restaurant offers a beautiful 
environment to its customers with its magnificent 
view where blue and green meet on the Great Tour 
Road in the southwest of Büyükada. The only spot 
in Büyükada where you can enjoy the sunset with 
its indoor and outdoor part, and also the restaurant 
serves for all seasons.

Kumlubükü Yacht Club – Marmaris
Önce tatil amacıyla Ahmet Özkal tarafından satın 
alınan Kumlubükü Yacht Club, 1981 yılında restoran 
olarak işletilmeye başlandı. Restoran, Türk mutfağının 
zengin lezzetleri yanı sıra, Çin mutfağını da ayağınıza 
getiriyor. Yat restoran, adından ziyade Hollandalı 
Ahmet’in Yeri olarak ün salmış durumda.

Kumlubükü Yacht Club, which was first purchased 
by Ahmet Özkal for holiday purposes, started to be 
operated as a restaurant in 1981.In addition to the 
rich flavors of Turkish cuisine, the restaurant also brings 
Chinese cuisine to your doorstep. The yacht restaurant 
is more famous as the Dutch Ahmet’s than its name.
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Hotel Les Ottomans - İstanbul
İstanbul Boğazı’nın hemen kenarında yer alan ve birçok ödül 
33 yıllık geçmişiyle bir klasik olan ParkŞamdan Restaurant ve her 
biri marka olan mekânlarıyla yıllarca seçkin konukları ağırladı.
Les Ottomans Otel’in rıhtımında bulunan ParkŞamdan & The 
Bar, yaş ortalaması 30 ile 60 arasında değişen misafir profiliyle 
İstanbul’un en gözde mekanları arasında yerini alıyor.
Kusursuz hizmet anlayışı, klasik ParkŞamdan menüsü, Boğaz 
manzarası, tekneyle ulaşım imkânı sağlayan kendi rıhtımı, 
restoranın önemli özelliklerinden.
ParkŞamdan & The Bar haftanın 7 günü öğlen servisi ile 
açılarak, akşamüstü barı, akşam yemeği ve yemek sonrası bar 
olarak hizmet veriyor. Kapasitesi bar için 200, restoran için 120 
kişi.

ParkŞamdan Restaurant, which is a classic with its 33-year 
history, has welcomed distinguished guests for years with its 
venues, each of which is a brand.
ParkŞamdan & The Bar, which is located on the dock of Les 
Ottomans Hotel, is among the most popular places in Istanbul 
with a guest profile with an average age of 30 to 60.
Perfect service concept, classic ParkSamdan menu, Bosphorus 
view, its own dock, which provides access by boat, is one of 
the important features of the restaurant.
ParkSamdan & The Bar is opened 7 days a week with noon 
service and serves as an evening bar, dinner and after-dinner 
bar. The capacity is 200 for the bar and 120 for the restaurant.

Lacivert Restoran/Bar – İstanbul
Anadolu Hisarı’nda denize karşı enfes bir yemek yeme deneyimi 
sunan Lacivert Restoran’a ulaşmak düşündüğünüz kadar zor 
değil. Restoran Rumeli Hisarı’ndan Cumartesi ve Pazar günleri 
saat 10.00’dan, hafta arası 12.00’dan itibaren tekne kaldırıyor. 
Sadece dört dakikalık bir yolculuktan sonra Boğaz Köprüsü’nü 
izleyen masanıza geçebiliyorsunuz. Restoran, birbirinden leziz 
ve taze deniz mahsulleri sunuyor.

It is not as difficult as you think to reach Lacivert Restaurant, 
which offers an exquisite dining experience against the sea 
in Anatolian Fortress. The restaurant lifts boats from Rumeli 
Fortress on Saturdays and Sundays from 10: 00 and from 12: 
00 on weekdays. After only a four-minute journey, you can get 
to your table watching the Bosphorus Bridge. The restaurant 
offers delicious and fresh seafood.

Kalpazankaya Restoran – İstanbul
Burgaz Ada’da yer alan Kalpazankaya Restoran, deniz 
manzarasının eşlik ettiği lezzetli yemekleri ile gidenlerin aklına 
kazınıyor. Restoran, ulaşım için deniz taksisi hizmetiyle istediğiniz 
iskeleden sizi alabiliyor. Deniz ürünleri dışında yeni tatlar 
denemek isteyen kişiler için de meze ve et çeşitlerine dair farklı 
seçenekler sunuluyor.  Kalpazankaya Restoran’a özel yemekleri 
tatmak isteyen lezzetseverlerin, restorana gitmeden evvel bilgi 
vermesi gerektiğini de hatırlatalım.

Kalpazankaya Restaurant, located on Burgas Island, is 
engraved in the minds of those who go with its delicious dishes 
accompanied by the sea view. The restaurant can pick you up 
at any pier with sea taxi service for transportation. For people 
who want to try new flavors other than seafood, different 
options are offered for appetizers and meat varieties.  Let us 
also remind you that taste lovers who want to taste special 
dishes should inform Kalpazankaya Restaurant before going to 
the restaurant.
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Kız Kulesi – İstanbul
Bu listenin olmazsa olmazı tabii ki Kız Kulesi. İki kıtanın kesiştiği 
noktada, Boğaz’a karşı yemek yemeyi kim istemez ki? Tarihi 
yapısıyla kendine hayran bırakan Kız Kulesi aynı zaman da 
restoran hizmeti de veriyor. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam 
yemeği öğünlerinin her birinde tercih edebileceğiniz, saat 
sınırlaması olmayan bir restoran. Akşam saat 19.15’den sonra 
dünya lezzetlerinin servis edildiği Kız Kulesi’nde bir de kıyafet 
kuralları bulunuyor. Günlük kıyafet ile gidilemeyen Kız Kulesi’ne 
ise ulaşım düşündüğünüzden daha kolay. Ulaşım için hafta içi 
ve hafta sonu Kabataş’tan tekne kaldırılıyor.

This list is a must, of course, the Maiden’s Tower. Who wouldn’t 
want to eat against the Bosphorus at the intersection of 
two continents? The Maiden’s Tower, which impresses with 
its historical structure, also provides restaurant services. A 
restaurant with no time limit that you can choose for each of 
your breakfast, lunch, and dinner meals. There are also dress 
rules in the Maiden’s Tower, where world flavors are served 
after 19.15in the evening. Access to the Maiden’s Tower, which 
cannot be reached with daily clothes, is easier than you think. 
The boat is taken from Kabataş on weekdays and weekends 
for transportation.

Nomad Restaurant –  Bedri Rahmi Koyu/
Muğla
Zengin deniz mahsulleri ve et çeşitlerinde damaklarda güzel 
izler bırakan Nomad Restoran, güzel bir koyda yer alıyor. 
Ana yemekten önce servis edilen çeşitli mezeler, restoranın 
ana yemekleri kadar beğeniliyor. Bu koydan geçen tekneler, 
Nomad Restoran’a uğramadan yolculuklarını tamamlamış 
sayılmıyorlar.

Nomad Restaurant, which leaves beautiful marks on the 
palates of rich seafood and meat varieties, is located in a 
beautiful bay. A variety of appetizers served before the main 
course are as appreciated as the restaurant’s main dishes. 
Boats crossing this bay are not considered to have completed 
their journey without stopping by Nomad Restaurant.

Kocabahçe Glamping - Marmaris 
-Kocabahçe Koyu
Ruh sağlığını korumanın ve iyileştirmenin, Kocabahçe 
Glamping için bir amaç olduğunu söylesek, yanılmayız. Hem 
konaklama hem de restoran hizmetleri veren Kocabahçe 
Glamping, tesisinde bostandan toplanan sebze ve meyveleri 
kullanıyor. Servis edilen tüm deniz mahsulleri taze olarak 
sunuluyor.
10 dönümlük bir arazi üzerine kurulan restoran, küçük bir 
limana sahip olması nedeniyle sadece 6 tekneyi aynı anda 
ağırlıyabiliyor. 50 kişilik misafir kapasitesinin olduğu Kocabahçe 
Glamping restoranına gitmeden evvel mutlaka rezervasyon 
yaptırmalısınız.

If we say that protecting and improving mental health is a 
goal for Kocabahçe Glamping, we are not wrong.Kocabahçe 
Glamping, which provides both accommodation and 
restaurant services, uses vegetables and fruits collected from 
the garden in its facility. All seafood served is served fresh.
Set on 10 acres of land, the restaurant can accommodate only 
6 boats at the same time, as it has a small harbour. You must 
make a reservation before going to Kocabahçe Glamping 
restaurant with a guest capacity of 50 people.
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Osman’ın Yeri – Fethiye
Turunç Pınarı Koyu veya Balıkçı Osman’ın Yeri olarak da 
bilinen Osman’ın Yeri, teknecilerin uğrak noktalarından 
bir tanesi.  Osman Aydın tarafından inşa ettirilen 
restorana verilen Turunç Pınarı ismi ise denizden 400 
metre yükseklikteki turunç ağaçlarıyla kaplanmış tatlı 
su pınarından geliyor. 

Nomad Restaurant, which leaves beautiful marks on the 
palates of rich seafood and meat varieties, is located 
in a beautiful bay. A variety of appetizers served before 
the main course are as appreciated as the restaurant’s 
main dishes. Boats crossing this bay are not considered 
to have completed their journey without stopping by 
Nomad Restaurant.

Uskumru Restaurant (Anadoluhisarı)
Boğaz’ın Anadolu yakasındaki incisi Beykoz’da, denizle 
bütünleşmiş bir yalı. Boğaz’ın muhteşem güzellikteki 
manzarası, Uskumru’nun nefis menüleriyle bir araya 
gelince, vazgeçilmez bir lezzet iskelesine dönüşüyor. Bu 
tarifsiz güzellikleri doyasıya yaşayıp unutulmaz saatler 
geçirmeniz için Uskumru Restoran’a bekliyoruz.

A mansion integrated with the sea in Beykoz, the pearl 
of the Bosphorus on the Anatolian side. The magnificent 
view of the Bosphorus, combined with the delicious 
menus of Mackerel, turns into an indispensable scaffold 
of flavor. We are waiting for you to experience these 
indescribable beauties and spend unforgettable hours 
at Mackerel Restaurant.

Sabrina’s Haus Restoran – Bozburun/
Muğla
Restoran olarak da hizmet veren Sabrinas Haous Hotel, 
Muğla’nın en güzel restoranları arasında haklı yerini 
alıyor. Restoranda her gün, “Sabrina’nın romantik 
kahvaltısı” ismiyle tamamen organik ve taze ürünler, 
yerel ve ithalat peynirler, saf ve sızma zeytinyağları 
ve ev yapımı reçeller sunuluyor. Akşam yemeklerinde 
birbirinden leziz deniz mahsulleri ve ona eşlik eden 
şaraplar ile Bozburun’unun manzarası kesinlikle 
görmeye değer bir tablo oluşturuyor.

Sabrinas Haous Hotel, which also serves as a restaurant, 
is among the most beautiful restaurants in Muğla. Every 
day, the restaurant serves completely organic and 
fresh products, local and imported cheeses, pure and 
extra virgin olive oils and homemade jams under the 
name of “Sabrina’s romantic breakfast”. The scenery of 
Bozburun with delicious seafood and accompanying 
wines at dinners is certainly worth seeing.
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Dehler 46 SQ M/Y “RENEWAL 3

Dehler 38 SQ’nun olağanüstü başarısından sonra, geleneksel 
Alman markası yeni amiral gemisi Dehler 46 SQ’yu sunuyor.

Yeni Dehler 46 SQ, yeni bir dekorasyon ve aydınlatma konsepti, 
akıllı bir iç yerleşim düzeninin yanı sıra teçhizat ve kokpitte 
yapılan yüksek performanslı yükseltmelerle öne çıkıyor.

Yeni yüzme platformu daha hafif, kullanımı daha kolay, katlanır 
tırabzanlı ve büyük basamaklı entegre bir yüzme merdiveni 
sunuyor.

Güverte altına daha fazla doğal ışık getirmek için gövde 
pencereleri büyütüldü ve iki ek pencere, üst güverteye açıldı.

After the outstanding success of the Dehler 38 SQ, the traditional 
German brand presents its new flagship, the Dehler 46 SQ.

The new Dehler 46 SQ stands out with a new decoration and 
lighting concept, an intelligent interior layout, as well as high-
performance upgrades to the rig and cockpit.

The new bathing platform is lighter and easier to use, and offers 
an integrated bathing ladder with fold-out handrail and large 
steps.

 To bring more natural light below deck, the hull windows 
have been enlarged and two additional windows let into the 
coachroof. 

Beyaz gövdesi ve bombeli pruvasıyla karakterize edilen bu 
süper yat, toplam uzunluğu 33 metre ve genişliği 7.52 metre 
ile denize elverişlilik ve stabilite açısından sınıfının en iyi 
performansını sunuyor. Dört güvertenin tamamı cömertçe 
boyutlandırılmış alanlara sahip: ana ve üst güvertelerdeki 
geniş salonlar ve geniş dış cepheler, gemideki şenlikli ruhun 
arkasındaki itici güçken, ana güvertenin pruvasındaki geniş 
gövde, sahip süiti ve alt güvertedeki dört misafir kamarası, 
misafirler için mahremiyet sağlıyor.         
 
Gemideki alanlar, her güvertede bulunan devasa pencerelerle 
zenginleştirildi. Doğal ışıkla dolu ortamlarda, çoğunlukla 
bağımsız duran ve cam elemanlara sahip mobilyalar, hem iç 
hem de dış mekânlarda sorunsuz bir şekilde akan bir hafiflik ve 
şeffaflık duygusu yaratmaya katkıda bulunuyor. 

Characterised by her white hull and bulbous bow, this 
superyacht with an overall length of 33 metres and a beam 
of 7.52 metres delivers best-in-class performance in terms of 
seaworthiness and stability. All four decks feature generously 
sized spaces: the large lounges on the main and upper decks, 
along with the spacious exteriors, are the driving force behind 
the convivial spirit on board, while the wide body owner’s suite 
in the bow on the main deck and the four guest cabins on the 
lower deck ensure privacy and intimacy for guests.

The onboard spaces are enhanced by huge windows on 
every deck. In settings flooded with natural light, the mostly 
freestanding furniture with glass elements contributes to 
creating a sense of lightness and transparency that flows 
seamlessly across both interior and exterior spaces.



+90530 041 70 00
info@yachtlifechaaer.com
www.yachtlifechaaer.com
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Ferretti Yachts 580

GLADYATÖR 961 SPEED
GLADIATOR 961 SPEED

Ferretti Yachts, gemide geçirilen zamanı benzersiz 
ve göz alıcı hale getiren Ferretti Yachts 580’i sunarak 
flybridge serisini genişletiyor. Başlıca yenilikler arasında, 
sadece ana güvertede değil, aynı zamanda her ikisi 
de üç kabinli iki yerleşim sunan, alt güvertede bulunan, 
geniş kişiselleştirme seçenekleri mevcut. Çalışma veya 
makyaj alanı bulunan ana kabin, önde çift kişilik kabin, 
ikiz yataklı çift kişilik kabin ve iki banyo bulunuyor. Diğer 
düzende, ana kabine açılan çalışma alanı, üçüncü bir 
banyo haline geliyor . Bir diğer ilgi çekici nokta ise kokpit 
ile mutfağı birbirine bağlayan, geniş bir tezgâh ortaya 
çıkaran ve şenliğe ayrılmış bir alan yaratan elektrikle 
çalışan pencere.

Ferretti Yachts extends the flybridge range by 
presenting Ferretti Yachts 580, the yacht that turns 
time spent on board into something unique and 
spectacular. The major innovations include the wide 
range of customisation options available not only on 
the main deck but also on the lower deck, which offers 
two layouts, both with three cabins. One has the master 
cabin midships with a study or vanity area, a double 
cabin forward, a double cabin with twin beds, and two 
bathrooms. In the other layout, the study that leads into 
the master cabin becomes a third bathroom. Another 
point of interest is the electrically operated window 
that connects the cockpit and the galley, revealing 
a spacious counter and creating an area devoted to 
conviviality. 

İkonik Roma tersanesi Canados, hızlı açık yatlardan oluşan 
GLADYATÖR hattının geliştirilmesine devam ediyor ve şu anda 
52 Knots – 29.22 metre uzunluğundaki ilk Gladyatör 961 Speed’i 
inşa ediyor.

Gladyatör 961 Speed; performans seviyesine, 42 knot hızı ve 
52 top hızıyla, dünyaca ünlü Venezialı, Cristiano Gatto Design 
firması tarafından hiper lüks iç mekânlara sahip bir şirket içi 
tasarımı. 

Eşsiz yapı kalitesine ek olarak, Gladyatör 961 her iki dünyanın da 
en iyilerini, şaşırtıcı performansları ve genişletilmiş sosyal alanları 
sunan mükemmel entegre bir sport flya sahip. 

The iconic Roman shipyard Canados continues the 
development of its GLADIATOR line of fast open yachts and 
is currently building the first Gladiator 961 Speed, a 52 Knots – 
29.22-meter.

The Gladiator 961 Speed - despite its performance level, 42 
knots cruising and 52 top - is an in-house design with hyper 
luxury interiors by world’s famous Cristiano Gatto Design firm 
from Venezia. 

In addition to its unique construction quality, the Gladiator 961 
features a perfectly integrated sport-fly offering the best of 
both worlds, astonishing performances and extended social 
areas. 
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Arksen 65 Riva 102’ Corsaro Super
Seyir hızında 3000’den fazla deniz mili menzili ve 
ayrıca transatlantik veya pasifik seferine çıkma 
yeteneği ile Arksen 65, bu büyüklükteki bir gemide 
dünyayı keşfetmeyi daha erişilebilir hale getiriyor. 
Uzak yerlere daha fazla erişime sahip olan bu keşif 
gemisi, kısmen geri dönüştürülmüş alüminyumdan 
yapılmış yapısı ile kendisini gösteriyor. 

Bir çift veya aile için mükemmel, esnek bir yerleşim 
standarttır ve üçüncü bir kabin seçeneği ile iki 
geniş kabin sunar. Kıç güvertedeki alan, rahat bir 
eğlence için modüler oturma düzeni, geniş bir 
güneşlik seçeneği veya alternatif olarak su sporları 
için oyuncakları ve su altı ekipmanlarını taşımak için 
yapılandırılabilir. Geniş cam sayesinde panoramik 
bir manzara sunan salon, manzaralı yemek pişirmeye 
olanak sağlayan açık mutfağa bağlanıyor.

With the 3000+ nautical mile range at cruising 
speed, plus the ability to take a transatlantic or 
pacific voyage, the Arksen 65 makes exploring the 
globe more accessible in a vessel of this size. Having 
more access to remote locations, this explorer vessel 
really comes into its own with the structure and hull 
built with in-part recycled aluminum.

Perfect for a couple or family, a flexible layout is 
as standard and offers two spacious cabins, with 
the option of a third cabin. The space on the aft 
deck can be configured with modular seating 
for comfortable entertaining, a large sun shade 
option, or alternatively to carry toys for watersports 
and underwater equipment. The saloon provides 
panoramic views due to the extensive glazing, and 
connects to the open galley that allows for cooking 
with a view.

Riva 180.yıl dönümüne özel olarak 100’Corsaro modelini 
geliştirdi ve piyasaya Riva 102’ Corsaro Super’i çıkardı. 

İşlevsellik, maksimum yaşanabilirlik ve su ile doğrudan 
temas, panoramik manzaralı özel teraslar oluşturmak için 
ana güvertenin her iki tarafına açılan özel küpeşteler kurma 
seçeneği gibi birçok yeni özellik sunuluyor. Master süitteki 
camlar yeniden tasarlandı ve iki metre uzunluğa kadar 
uzatıldı. Yeni modelde 10 misafir için; üç güverte ve beş 
kabin var. Model, 26 knot hıza kadar çıkabiliyor. İlk ünite 
resmî olarak 2022 Cannes Yatçılık Festivali’nde tanıtılacak. 

For the 180th anniversary, Riva developed the 100’Corsaro 
model and launched the Riva 102’ Corsaro Super.

Functionality, maximum livability and direct contact with 
the water, the option of installing special handrails on 
both sides of the main deck to create private terraces with 
panoramic views are offered. The windows in the master 
suite were redesigned and extended to two meters in 
length. The new model has three decks and five cabins for 
10 guests. The model can go up to 26 knots. The first unit 
will be officially introduced at the 2022 Cannes Yachting 
Festival. 
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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)

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

Maks. Hız: 57 km/s  -  Hızlanma: 5 saniyede 0-50 km  -  Ölçüler: 179x61x27 cm  -  Karbon fiber gövde: Evet   
 Değiştirilebilir batarya: Evet  -  Kablosuz Kumanda: Evet  -  Çalışma süresi: 15-30dk standart pil / 20-45dk XR pil   

Şarj süresi: 80dk standart pil / 120dk XR pil  -  Ağırlık: Standart pil ile 39 kg / XR pil ile 43 kg

Yüksek performanslı elektrik surf board

RÄVIK S 22
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Londra merkezli tasarım stüdyosu 
Vitruvius Yachts, şu anda ‘Vitruvius N10‘ 
olarak adlandırılan Cenova merkezli 
tersane Tankoa Yachts tarafından 
inşa edilecek yepyeni 52 metrelik özel 
süper yat iş birliğinin ilk detaylarını 
açıkladı.
 
Toplam uzunluğu 51,5 metre olan özel 
gemi, iç mekanları FM Architettura 
tarafından tasarlanan Vitruvius 
gemisinin tüm özelliklerini temiz 
ve şık tasarımında koruyacak.  Altı 
cömert kamarada; 10 misafir için 
yatta konaklama sağlanıyor. Üstün 
rahatlama düşünülerek tasarlanan 
Vitruvius N10 ‘daki öne çıkan alanlar 
arasında, güneş arayanlar ve yoga 
meraklıları için ideal olan büyük 
güneşlenme terasının yanı sıra yatın 
her yerine yayılmış halde bulunan 
250 metrekareden fazla terası da yer 
alıyor.

London-based design studio Vitruvius Yachts has revealed the first details of a brand new 52-metre custom 
superyacht collaboration to be built by the Genoa-based shipyard Tankoa Yachts, currently named as ‘Vitruvius 
N10’.

With an overall length of 51.5 metres, the custom vessel will retain all of the hallmarks of a Vitruvius vessel in her clean 
and sleek design, with her interiors by FM Architettura. Onboard accommodation is provided for 10 guests across six 
generous staterooms. Designed with supreme relaxation in mind, standout areas on board Vitruvius N10 include her 
large sundeck ideal for sunseekers and yoga enthusiasts, as well as her 250+ square metres of terraces which are 
found spread throughout the vessel.

YENİ TEKNELER - NEW BOATS 

VERTUS YACHTS

Vitruvius N10

ABD pazarına yönelik 43 fit uzunluğundaki ilk model, 2022 
sonbaharında suya inecek. Lansman bir sonraki sonbahar 
için ayarlandı.

43 fitlik süper performanslı ve hiper-teknolojik bir yat olan ilk model, Amerika pazarı için piyasaya sürülecek. Her biri 
250kW gücünde iki sabit mıknatıslı elektrik motoru, 640 kWh üzerinde bir pil takımı ve AI (Yapay Zeka) tabanlı tescilli 
bir SEM (Akıllı Enerji Yönetimi) sistemi kullanarak 34 knot’luk beklenen en yüksek hıza ve maksimum menzile ulaşacak 
ve 4 saat boyunca 20 ile 22 knot arası hız yapabilecek. 

The first 43-foot-long model, destined for 
the U.S. market, will touch water in the Fall 
of 2022. The launch is set for next Fall.

The first model, a 43-foot super-perfomant 
and hyper-technological yacht, is destined 
to debut for the American market. It uses 
two permanent magnet electric motors 
of 250kW power each, a battery pack 
over 640 kWh and a proprietary SEM 
(Smart Energy Management) system 
based on AI (Artificial Intelligence) to 
reach an expected top speed of 34 knots 
and a range of up to 4 hours between 20 
to 22 knots (cruising speed). 
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Hylas M49 M/Y CIAO

Hylas M49, bu yaz ilk kez Amerika çapında görücüye 
çıkmaya hazırlanıyor. Bu, Hylas M44 ‘ün küresel başarısı 
sayesinde Amerikalı tekneciler tarafından büyük bir 
beklentiyle karşılanan bir giriş.

M49, M44 ‘e göre bazı önemli avantajlar sunuyor; Ek 
kokpit alanı, günlük kafalar, açılır ızgaralar, ıslak bar, 
kokpit soğutması ve buz makineleri.

Konaklama seviyesinde iki süit kabini vardır; bunlar 
arasında, “kadın ve erkek” askı dolapları ve alttaki 
saklama çekmeceleri ile orta sıra çift kişilik yatak ile 
yapılandırılmış bir forepeak sahip kabini bulunuyor. 
Misafir kabini arkada ve limana yakındır ve birincil 
amacı için kullanılmıyorsa mükemmel bir saklama alanı 
olarak kullanılabilir. 

The Hylas M49 is set to make its stateside debut this 
summer—an introduction that has been met with great 
anticipation by American boaters thanks to the global 
success of the Hylas M44.

The M49 offers some key advantages over the M44. The 
additional cockpit space provides for a day heads, pop 
up grills, wet bar, cockpit refrigeration and ice makers. 

The accommodations level has two suite cabins, 
including a forepeak owner’s cabin that is configured 
with a center line double bed with “his and hers” 
hanging lockers plus under-berth storage drawers. The 
guest cabin is aft and to port and can pull double duty 
as an excellent stowage space if not being used for its 
primary purpose. 

M/Y CIAO olarak teslim edilecek ısmarlama bir yat 
olan CRN 142, Ancona’daki Ferretti Group Superyacht 
Yard’da denize indirildi. 

52 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ve 499 gros 
tonajlı bu yeni gerçek özel yat, 4 güverteye yayılıyor ve 
ana güvertedeki sahip süitinde ve altta 4 VIP kabinde 
konforlu bir şekilde 10 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor.

Ana ve üst güvertelerdeki tam boy renkli camların 
genişliği, görsel bir sürekliliğe karışarak, gemide en üst 
düzeyde mahremiyet içinde kesintisiz deniz manzarası 
sunuyor.

The CRN 142, a bespoke yacht to be delivered as M/Y 
CIAO, was launched at the Ferretti Group Superyacht 
Yard in Ancona. 

At 52 metres in length, 9 metres in the beam and with a 
gross tonnage of 499, this new true custom yacht spans 
4 decks and accommodates up to 10 guests in the 
comfort of the main-deck owner suite and 4 VIP cabins 
below.

 The expanse of full-height tinted glazing on the main 
and upper decks blends into a visual continuum, 
offering uninterrupted sea views in the utmost on-board 
privacy. Even the wheelhouse has 3 generous windows 
that set off the external lines in an unbroken spatial and 
visual whole.



VAKUM İNFÜZYON SİSTEM 
ÜRETİMİ İLE YENİ MODELİMİZ

YARI DEPLASMAN
NETA FISHER

Neta Gemi İnşaa
Altıntaş Mahallesi 

Ahmet Besim Uysal Caddesi,
Şenol San. Sit. No: 8A4 Urla/İZMİR

URLA VD T.C: 123 265 48876
Kemal Deri 

+90 533 777 71 +90 533 777 71 19
www.netafisher.com.tr
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Capoforte  SQ240i

Centouno Forza - Eterea

7,38 metre uzunluğunda ve 2,46 metre genişliğindeki 
yeni, elektrikli SQ240i, sekiz kişiye kadar taşıyabiliyor. 
Tüm gövde infüzyon teknolojisi ile yapıldı. Kıç kısmında 
geniş bir merkezi güneşlenme terasının bulunması, 
rahat ve  tam genişlikte yüzme platformunun keyfini 
çıkarmanızı sağlıyor. Bu ilk elektrikli model için Christian 
Grande, Molabo Iscad 50 kW dahili elektrikli motor veya 
Podlu Yamaha 3.7 kW harici motor için optimize edilmiş 
bir gövde tasarladı.  Capoforte SQ240i, yaklaşan Boot 
Dusseldorf’ta (21 -29 Ocak 2023) ilk resmi tanıtımını 
yapacak.

The new, electric SQ240i is 7.38 metres long and 2.46 
metres wide and can carry up to eight people. The 
whole body was made with infusion technology. The 
fact that there is a large central sunbathing terrace 
in the stern allows you to enjoy the comfortable and  
full width swimming platformflour. For this first electric 
model, Christian Grande has designed a body 
optimized for the Molabo Iscad 50 kW internal electric 
motor or Yamaha 3.7 kW external motor with Pod. 
Capoforte SQ240i will make its first official introduction 
at the upcoming Boot Dusseldorf (21-29 January 2023).

CENTOUNO NAVI, tasarımcı ve girişimci Manuela 
Lucchesi tarafından kurulan yeni İtalya süper yat 
markası. Firma, iki yeni modeliyle piyasaya giriş yaptı;  28 
metre Centouno Forza ve 39 metre Eterea. Her iki tekne 
de neredeyse 60 knot hıza kadar çıkabiliyor. Diğer ortak 
noktaları ise güverte alanında, denizle teması artırmak 
için tasarlanan katlanabilir duvarlar olması. 

Bu avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak için yatların 
yapımında karbon ve cam elyaf kullanılırken; optimum 
mekanik özellikler için vinilster reçineli ve PVC köpük 
çekirdekli hibrit bir sandviçte inşa ediliyor.

Centouno Navi is the new Italian superyacht brand 
founded by designer and entrepreneur Manuela 
Lucchesi.The company entered the market with two 
new models;  28 meters Centouno Forza and 39 meters 
Eterea. Both boats can go up to almost 60 knots. Other 
common points are that there are foldable walls in the 
deck area designed to increase contact with the sea. 

To make the most of these advantages, carbon and 
glass fiber are used in the construction of yachts, while 
for optimum mechanical properties, they are built in a 
hybrid sandwich with vinylster resin and PVC foam core.



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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Sunseeker 100 Yacht Benetti Oasis 34M 

Ön tarafta özel bir baş terasa sahip yakışıklı bir ana 
kamara, güneşlenme yerleri, flybridge’den baş 
güverteye kadar nefes kesici tek katlı bir dış güverte, 
güzel orantılara sahip bir açık plan iç mekan ve cömert 
bir beach club, yatın muhteşem özelliklerinden sadece 
birkaçı. Standart olarak MTU 12V 2000 M96X veya 
isteğe bağlı olarak MTU 16V 2000 M96L motorlarla 
güçlendirilen 100 Yacht, 12 misafir ve beş mürettebatı 
tam lüks içinde rahatça ağırlayabilir ve 29 knot’a kadar 
hızlara ulaşabilir.  İlk 100 Yacht şu anda üretimde, dört 
sipariş onaylandı ve depozitoları alındı.

A handsome master stateroom forward with a private 
bow terrace, sunbathing hideaways, a breath-taking 
single-level exterior deck from flybridge to foredeck, 
a beautifully proportioned open-plan interior and 
generous beach club are just a few of her magnificent 
features. Powered by MTU 12V 2000 M96X as standard 
or MTU 16V 2000 M96L engines as an option, the 100 
Yacht comfortably accommodates 12 guests and five 
crew in complete luxury, reaching speeds of up to 29 
knots. The first 100 Yacht is now in production with four 
orders confirmed and deposited.

34.36 metrelik Benetti yatı Seaesta, İtalya’da denize 
indirildi.

Benetti Oasis serisi, konuklara su üzerinde benzersiz 
bir deneyim sunan her iki tarafında hidrolik katlanır 
teraslara sahip büyük bir plaj kulübü ile karakterize 
ediliyor. Yatın ana güvertesinde, güverteyi büyük açık 
yüzme platformuna bağlayan büyük bir havuz var. 

265 GT motoryat, New York merkezli mimarlık firması 
Bonetti & Kozerski’nin iç tasarımına sahip ve beş 
kamarada 10 misafir ağırlayabiliyor. Ayrıca yedi kişilik 
bir mürettebata ev sahipliği yapıyor. Kendisine 14.5 
knot seyir hızı ve 16 knot maksimum hız sağlayan ikiz MTU 
motorlarıyla güçlendirildi.

The 34.36-metre Benetti yacht Seaesta has been 
launched in Italy. 

The Benetti Oasis series is characterised by a large 
beach club with hydraulic fold down terraces on 
either side that offer guests an unparalleled on-water 
experience. The yacht has a large pool on the main 
deck which links the deck with the large open swim 
platform. 

The 265 GT motor yacht features an interior design 
by the New York-based architectural firm Bonetti & 
Kozerski, and can accommodate as many as 10 guests, 
accommodated within five staterooms. She also hosts 
a crew of seven. She is powered twin MTU engines 
which give her a cruising speed of 14.5 knots and a top 
speed of 16 knots.



INDIGO MARİN
Elektrik  Aydınlatma Üretim San ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Esenyalı Mah. Karapınar Cad. Çalışanlar Sok. No:13/A Pendik / İST.
Tuzla V.D. 896 045 5135         +90 216 395 2884          +90 216 395 0632

 indigo@indigomarin.com         www.indigoled.com             indigomarine_tr 

6 VE 12 LEDLİ SU ALTI AYDINLATMASI

Yüksek teknoloji, uzun ömürlülük ve
verimliliğin bir araya geldiği
üstün mühendislik ürünleri
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Sant Carles Marina, 
İspanya’daki Elektrikli 
Tekneler İçin İlk Aqua 
Superpower Şarj Merkezi 
Oldu

Troon Yacht Haven 5 Altın 
Çıpa’yı Kutladı

Sant Carles Marina becomes first 
Aqua superPower charging hub 
for electric boats in Spain

Troon Yacht Haven Celebrates 5 
Gold Anchors

Sant Carles Marina Genel Müdürü Nicolás González 
açıkladı:  “Karbon emisyonlarını azaltmak için acil 
ihtiyaç göz önüne alındığında, marinalar ve limanlar; 
kirliliği ve çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir 
teknolojiler ve uygulamaları operasyonlarına dâhil 
etmek istiyor. İspanya’da Aqua superPower ağına 
katılan ilk kişi olma kararımız ile elektrikli tekneler için 
lider bir destinasyon ve Katalonya sahili deniz hızlı şarj 
koridoru boyunca ilk şarj merkezi olarak öncülük etmeyi 
hedefledik.”

Nicolás González, General Manager Sant Carles 
Marina explained: “Given the urgent need to reduce 
carbon emissions, marinas, ports, and harbours are 
looking to incorporate sustainable technologies and 
practices into their operations to reduce pollution 
and mitigate their environmental impact. We have 
always aimed to lead the way and our decision to be 
the first in Spain to join the Aqua superPower network, 
is to become a leading destination for electric boats 
and the first charging hub along the Catalonian coast 
marine fast charging corridor.”

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.”



FPT Motorları Marin sektöründe de en çok aranan 
motorların başında gelir. Mükemmel mühendisliğin 
Performans ve Ekonomiyi bir araya getirdiği FPT 
Motorları, yakıt faturalarının keyfinizi kaçırmasına 
fırsat vermeden eğlenceli bir tekne gezisi sunar

YAKAMOZ MAKİNA Servis ve Bakım uzmanlığının 
size vereceği güven,  FPT motorlarını tercih etmeniz 
için önemli başka bir nedendir. 

PERFORMANSI 
YÜKSELTTİK
Marine uygulamaları için özel olarak 
geliştirdiğimiz N67 EVO motorumuz kendi 
sınıfında en iyi gücü ve performansı sağlarken 
en az yakıt tüketimini de vermektedir.

Daha fazlası için  www.yakamozmakina.com 

N67 570 EVO

YENİ UFUKLARI
SİZ 
BELİRLİYORSUNUZ 
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Tarihi Pensacola Tersanesi-
Marinası Satıldı 

Tayland Bangkok’un Yeni 
Riverdale Marina’sı Açıldı

The historic Pensacola Shipyard - 
Marina sold

Thailand Bangkok’s new Riverdale 
Marina opens

Tarihi Pensacola Tersanesi ve Marinası, 2 Mayıs Pazartesi 
günü satın alındı. Pensacola; yakıt, korumalı havuz, su içi ve 
su dışı onarım, bakım ve servis sağlayan tam hizmet veren 
bir marina ve tersane.
Bir basın açıklamasına göre, DDJ Marine LLC’den David 
Finkelstein, Bayou Chico’da bulunan tersaneyi satın aldı. 
Finkelstein, 18 yıllık marina sahipliği deneyimine sahip ve 
bu satın alma, Florida’daki ikinci bir marina satın alma ve 
işletmesine işaret ediyor.
İlk olarak 1917’de açılan tersanede; burada yerel denizcilik 
topluluğunun önemli bir parçası haline gelen savaş 
gemileri ve gemiler inşa edildi. Bugün, tersanede artık 
askeri gemiler inşa edilmiyor.

The historic Pensacola Shipyard Marina and Boatyard was 
purchased on Monday, May 2. The Pensacola; is a full-
service marina and boatyard that provides fuel, protected 
dockage, in-water and out-of-water repairs, maintenance 
and service.
According to a press release, David Finkelstein of DDJ 
Marine LLC purchased the shipyard located on Bayou 
Chico. Finkelstein has 18 years of marina ownership 
experience and this purchase marks his second marina 
purchase and operation in Florida.
The shipyard was first opened in 1917 where it built warships 
and vessels which became an essential part of the local 
marine community. Today, military ships are no longer built 
at the shipyard.

Şubat ayında hafif bir açılışın ardından Bangkok’ta yeni bir 
marina resmen açıldı.

Riverdale Marina, kuzey Bangkok’taki Chao Phraya Nehri 
üzerinde, Pathumthani eyaletinde 2,4 kilometrekarelik 
bir arazi üzerinde yer alan yeni bir gelişim ve ‘yaşam tarzı 
kompleksi’ olan Riverdale bölgesinin bir parçası.

Marinaya ek olarak; Riverdale bir site, iki golf sahası, bir 
otel, bir sağlık kulübü ve bir alışveriş merkezine sahip. Kiralık 
ofis alanları ve hastane planları var. Riverdale Marina’nın 
ilk aşaması, boyu 10 metreye kadar olan sekiz tekneyi 
barındırabilen 100 metrelik bir panton içeriyor.

A new marina has officially opened in Bangkok, following 
a soft opening in February.

The Riverdale Marina is part of the Riverdale district, a new 
development and ‘lifestyle complex’ located on 2.4 sq km 
of land in Pathumthani province, on the Chao Phraya River 
in northern Bangkok.

In addition to a marina, the Riverdale development 
has a housing development, two golf courses, a hotel, 
a health club, and a shopping mall. There are plans for 
rented office spaces and a hospital. The first phase of the 
Riverdale Marina includes a 100-metre pontoon that can 
accommodate eight boats up to 10 metres in length. 



ERKAB MARİN VE GEMİ KABLOLARI
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YAZ BAKIMI: YELKENLERİN SON KONTROLÜ 
SUMMER MAINTENANCE: FINAL CONTROL OF THE SAILS 

Yelkenlerinizin durumunu kontrol etmek, düzenli bakımın 
önemli bir bileşenidir. Küçük sorunların gelecekte daha 
büyük felaketlere dönüşmesini önleyebilir. Ayrıca bir 
tekne satın alırken, önceki sahibinden yelkenlerin bakımı 
ve yaşı hakkında sizi bilgilendirebilir.  İşte aranacak 
şeyler için bazı öneriler:

Bağlantı noktaları – Köşe bağlantı noktalarına, cıvata 
ipine, donanıma ve camadan vurma sistemlerine dikkat 
edin. Herhangi bir sürtünme veya hasar görürseniz, 
ciddiyet ve onarım gerekip gerekmediğini kontrol edin.

Yelken kenarları – Tüm çevreyi kontrol etmek, 
herhangi bir esneme, şekil bozukluğu veya UV hasarı 
olup olmadığını size söyleyebilir.

Yelken şekli – Yelkeniniz gergin bir şekilde çekildiğinde, 
herhangi bir esneme fark edip etmediğinize bakın.
Ovalamayı uzatmak için yelken ipinizi kullanabilirsiniz, 
bu yelkenin düzleşmesini ve cereyanı ileri çekmesini 
sağlayacaktır.Yelkende “bol” veya “gergin” görünen 
herhangi bir bölümü kontrol edin. Yelkenler gerildiğinde, 
hava akımı orijinal olarak tasarlanandan daha fazla 
dolacak ve düzgün bir şekilde gerildiğinde bile yelken 
şeklinde bir kayba neden olacaktır.

Dikiş – UV hasarı tipik olarak yelkenin kumaştan önceki 
dikişini etkiler. Dikişlerde yıpranma fark ederseniz, 
onarılması gereken başka dikişler olup olmadığını 
yakından kontrol edin. 

Delikler – Yelkenler, büyümeye başlayabilen küçük 
delikler veya kısa yırtıklar geliştirebilir. Hasara bağlı 
olarak bunlar dikilerek veya deliğin üzerine yelken 
tamir bandı konularak kolayca tamir edilebilir.  
Yelkeninizle birlikte verilen (veya başka bir yerden satın 
alınan) serpme yamalarını uygulamak , yelkeninizin 

Checking the condition of your sails is a major 
component of regular maintenance. It can prevent 
small issues from becoming larger disasters in the future. 
And when purchasing a boat can inform you about the 
upkeep and age of the sails from the prior owner.  Here 
are some suggestions for things to look for:

Attachment points – Pay careful attention to corner 
attachment points, bolt rope, hardware, and reefing 
systems. If you see any chafe or damage, check for 
severity and need for repairs.

Sail edges – Checking the entire perimeter can tell 
you if there is any stretching, misshaping, or suffering 
from UV damage.

Sail shape – When your sail is pulled taut, see if you 
notice any stretching. You can use your halyard to 
stretch the luff, this will let the sail flatten and pull the 
draft forward. You are going to be looking for any 
sections of the sail that appear “baggy” or “stretched 
out”. When sails stretch the draft will become more full 
than originally designed, causing a loss in sail shape 
even when tensioned properly.

Stitching – UV damage typically effects the stitching 
of the sail before the cloth. If you notice any stitching 
fraying, check closely to see if there are other stitches 
that will need repair. 

Holes – Sails can develop small holes or short tears 
which can begin to grow larger.  Depending on the 
damage these can easily be repaired by sewing 
or placing sail repair tape over the hole.  Applying 
spreader patches that were supplied with your sail (or 
purchased elsewhere) are your best bet to counter 
damage from your sail rubbing against your spreaders.



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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sürtünmesinden kaynaklanan hasara karşı koymak için 
en iyi seçeneğinizdir.

Kırışıklıklar ve kıvrımlar – Bunlar, sürekli bükülme, 
yelkeninizin liflerini ve dikişlerini bozabileceğinden 
hasara eğilimli yerlerdir. Yelkenlerinizi aşınma ve 
yıpranmadan korumak için doğru şekilde katlamak ve 
saklamak önemlidir.

UV Koruması – Normal bir yelkencilik seyri olarak bazı 
ultraviyole hasarları beklemelisiniz. Maruz kalma çok 
fazlaysa, en iyi ihtimalle onarıma ve muhtemelen yeni 
bir yelken açmaya ihtiyacınız olacaktır.   

Koku – Küf veya mantarı tespit etmek için burnunuzu 
kullanmaktan korkmayın. Küf, ve mantarın keskin kokusu, 
gözle görülmediğinde koku ile kolayca belirlenebilir.

Vinçler – Mandallar duyulabilir şekilde hızlı ve keskin 
bir şekilde tıklanmalıdır. Herhangi bir sürüklenme fark 
ederseniz, kontrol ettirin. Deniz hizmeti şirketleri, yelken 
sezonu boyunca vinçlerinize en az bir veya iki kez bakım 
yapılmasını önerir. 

Mandarlar – Bunların hala sorunsuz çalıştığından emin 
olun. Tekneniz kullanım dışıysa, makaralar/kasnaklar 
sertleşebilir ve muhtemelen sizi yakalayabilir.

Aksesuarlar – Yelkenle bağlantılıysa, gözden 
geçirin. Bu, çekme şeritlerinden, çıta cebi gerdirme 
sistemlerinden, kontrol hattı ceplerinden, kilitlere ve 
sürgülere kadar her şeyi içermelidir. 

(İçerik: Precision Sail Loft)

Creases and folds – These are places that are prone 
to damage as the continued bending can break down 
the fibers and stitching of your sail. It is important to  fold 
and store your sails correctly to protect them from wear 
and tear.

UV Protection – You should expect some ultraviolet 
damage as a normal course of sailing. If the exposure 
is too great, you will need repairs at best and possibly 
a new sail.  

Smell – Don’t be afraid to use your nose to detect mold 
or fungus. The pungent or musty smell of mildew, mold 
and fungus are easily determinable by smell when not 
visible. 

Winches – The ratchets should be audibly clicking 
rapidly and sharply. If you notice any drag, have them 
checked. Marine service companies recommend 
servicing your winches at least once or twice during the 
sailing season. 

Halyards – Be sure these are still running smoothly. If 
your boat has been out of use, the rollers/sheaves can 
stiffen and possibly seize up on you.

Accessories – If it connects to the sail, look it over. That 
should include everything from draft stripes, batten 
pocket tension systems, control-line pockets, to cleats 
and sliders. 

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

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

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

PRINCESS 82 2014



BROKERAGE NEDİR?

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

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

Think Simple.
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Riviera, 2022 Sanctuary Cove 
Uluslararası Boat Show’un 
Açılışında Yeni 465 SUV’sinin 
Dünya Prömiyerini Gerçekleştirdi

TANARUZ, 2023 YILINA KADAR 
300 ADET 3D BASKILI TEKNE 
ÜRETMEYİ PLANLIYOR
TANARUZ PLANS TO PRODUCE 300 3D 
PRINTED BOATS BY 2023

Riviera has held the world premiere of 
its new 465 SUV at the opening of the 
2022 Sanctuary Cove International 
Boat Show
465 SUV, bir su sporları kokpiti, yaşam alanını genişleten üstü 
kapalı bir açık hava güvertesi, üç adet çift kişilik kamara, iki 
adet cömert banyo ve elli metrenin altındaki bir yatta birden 
fazla eğlence alanı sunuyor. Açık güvertedeki sürgülü cam 
kapıdan içeri giren klimalı salon, konuklara yan camlardan ve 
kavisli bir ön camdan 360 derecelik manzara vadediyor. 465 
SUV’nin gücü, her biri 441 kW (600 hp) güç sağlayan ikiz Volvo 
Penta D8-IPS800’ler tarafından sağlanıyor.

The 465 SUV offers a water-sports cockpit, covered alfresco 
deck that expands the saloon living space, three double 
staterooms, two generous bathrooms and multiple 
entertaining spaces in a sub-fifty-foot yacht. Stepping 
through the sliding glass door from the alfresco deck, the air-
conditioned saloon provides guests with 360-degree views 
through side windows and a curved windscreen. Power 
aboard the 465 SUV is provided by twin Volvo Penta D8-
IPS800s that deliver 441 kW (600 hp) each.

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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