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Değerli okurlarımız,

Ege zamanı Ağustos’a vardık, ne mutlu. Halikarnas Balıkçısı’nın dediği gibi 
“Oraları zaten cennetti” ama deniz tutkunlarının “içimden on kat daha 
cennet yapmazsam adam değilim” dediklerini duyar gibiyim. Bu nedenle 
bizler dergimizin bu sayısında Bodrum’un Cennet Koyu’na yer verdik.  

Bodrum’un ardından başka bir Ege güzelliği olan Urla’ya vardık. Denmare’nin 
8.20 metrelik yeni teknesiyle çıktığımız Urla koyları gezintisine sizler de 
davetlisiniz. Bu sırada bu çevreci teknenin tamamen İTÜ’lü mühendisler 
tarafından yapılan teknolojisinin de dünya devleriyle yarıştığını öğrenmiş 
olduk. 

Bu ay şehirden kaçmanın zamanı olduğundan Ege’ye giderken teknenizi 
nasıl taşıyacağınıza dair aklınızda soru işareti kalmasın diye “Tekne 
Taşımacılığının Usta Markaları” haberimizde tekne taşımanın yollarını, güçlü 
markalarından sizler için dinledik. 

Deniz tutkunları tatilini yapadursun, yatçılığın en güçlü markaları kıyasıya 
bir hazırlık içerisinde Fransa, İtalya ve İngiltere’de yapılacak festivaller 
öncesi sergileyecekleri yeni yatlarını yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. “Cannes 
Yachting Festival için Kıyasıya” başlıklı haberimizde bu yeni teknelerden 
bahsettik. 

Keyifli okumalar dileriz…

Dear readers,

We arrived in August, the Aegean time. As the Fisherman of Halicarnassus 
said, “It was already heaven there”, but I can almost hear sea lovers saying, 
that they would like to make Bodrum more heaven then before. For this 
reason, we mentioned about Bodrum’s Cennet Bay in this issue of our 
magazine.

After Bodrum, we arrived in Urla, another Aegean beauty. You are also 
invited to our tour of Urla bays with Denmare’s new 8.20-meter boat. 
Meanwhile, we learned that the technology of this environmentally friendly 
boat, made entirely by engineers from ITU, competes with the giants of the 
world.

Since it is time to escape from the city this month, we have listened to 
the ways of transporting boats for you from powerful brands in our news 
“Masters of Boat Transport” so that you do not have any questions about 
how to transport your boat on your way to the Aegean.

While sea lovers are enjoying their holiday, the strongest brands of yachting 
are in preparation. The reason for this preparation is yacht festivals. Before 
the festivals to be held in France, Italy and England, the brands are slowly 
revealing their new yachts to be exhibited here. We talked about these new 
boats in our news titled “Race for the Cannes Yachting Festival”.
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PANAMA KANALI’NDAN 
GEÇİŞE ‘YEŞİL’ ZAM

KALAMIŞ YAT LİMANI İHALESİ 
27 EYLÜL’DE
KALAMIŞ MARINA BID IS ON 
SEPTEMBER 27

‘GREEN’ PRICE RISES TO PASS 
PANAMA CANAL

Panama Kanalı İdaresi, Kanal’dan geçiş ücretlerini 
artırma planına yeşil ışık yaktı. Ücretler “değere” göre 
hesaplanacak. Denizcilik sektöründe pandeminin etkisini 
de önemseyen idare, ücretlerin artırılması için bir yıl 
erteleme yaparak 2024 yılını işaret etti. 

Kanal ücretleri geçtiğimiz yıl artırılmıştı. Yeşil gemi 
sınıflandırma sistemi planı adı verilen planla kanaldan 
geçen 38 metre üzeri gemilerin salgıladığı karbon 
emisyonu oranına göre ücretlendirme getirileceği 
açıklanmış ancak henüz uygulamaya konulmamıştı. Bu 
planla Panama Kanalı İdaresi, Paris Anlaşması uyarınca 
‘Denizcilikte Karbon Emisyonlarının Sıfırlanması’nı planlıyor.  

KONTEYNER YELKENLİLER YOLDA 
Kanal İdaresinin kararına konteynerlar adapte olmaya 
çalışıyor. Bu adaptasyon için Fransız firma Fair Transport 
yeni bir kargo gemisi tasarladı. Bu gemi, konteyner ile 
yelkenli yatın karışımı. 

The Panama Canal Authority Panama Canal toll rises to get 
the green light from the government. Fees will be calculated 
based on value. The administration cares about the impact 
of the pandemic in the maritime sector, pointed to the year 
2024 as delaying one year to increase the wages.

Canal toll prices were rised last year. With the plan called 
‘green vessel incentive plan’, authority announced that 
the ships over 38 meters passing through the canal would 
be charged according to the carbon emission rate, but it 
hasn’t been implemented yet. With this plan, the Panama 
Canal Authority plans to ‘Reset Maritime Carbon Emissions’ 
following the Paris Agreement.

CONTAINER SAILS ON THE ROAD
Containers are trying to adapt to the decision of the 
Channel Administration. For this adaptation, the French firm 
Fair Transport designed a new cargo ship. This ship is a mix of 
container and sailing yacht. 

Tarihi milattan önce 6000 yılına dayanıyor. İstanbul’da Tunç 
Çağı’nın yaşandığına dair ilk kanıtları barındırıyor. Kalamış 
Yat Limanı el değiştiriyor. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Türkiye 
Denizcilik İşletmelerine ait olan liman özel sektöre satılmak üzere 
27 Eylül’de ihaleye açılacak. Satışla birlikte gemi bağlama, 
demirleme gibi tarifelerde değişiklik olacak.   Limanın ihalesi 
tamamlanmış, ihaleyi Koç Holding kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı 
tarafından iptal edilen ihale şimdi yeniden yapılacak. Kalamış 
Yat Limanı neredeyse 10 bin yıllık tarihiyle denizcilerin uğrak 
noktası olmaya bu kez özel sektör eliyle devam edecek.  Limana 
dünya genelinden birçok yatırımcının teklif vermesi bekleniyor. 

Its history dates back to 6000 BC. It contains the first evidence 
of the Bronze Age in Istanbul. Kalamış Marina is put on sale. The 
port, which belongs to the Turkish Maritime Enterprises affiliated 
with the Ministry of Transport and Infrastructure, is now under 
the privatization administration to be sold to the private sector. 
The bid for Kalamış Marina, which sheds light on the past of 
Istanbul, was completed and Koç Holding won the bid. The bid, 
which was canceled by the Presidency, will now be held again. 
Kalamış Marina, with its almost 10 thousand years of history, will 
continue to be a frequent destination for sailors, this time with the 
help of the private sector. Many investors from around the world 
are expected to bid for Kalamış Marina.

‘’Explore your dream destination now’’

Göltürkbükü Mh. Cennet Koyu Bodrum/MUĞLA
+90 252 999 1 999 • info@akanahotels.com
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SEYAHAT - TRAVEL

CENNETTE RAFİNE BİR DENEYİM

A REFINED EXPERIENCE IN PARADISE

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

22 ODA VE 2 SUİT BULUNUYOR

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

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

THERE ARE 22 ROOMS AND 2 SUITES

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

RAFİNE BİR DENEYİM

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

A REFINED EXPERIENCE

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

AKANA RESTAURANT İLE LEZZET YOLCULUĞU 

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

TASTE JOURNEY WITH AKANA RESTAURANT 

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

AKANA’YA TEKNENİZLE ULAŞABİLİRSİNİZ
Teknenin demir atacağı bir marina bulunmasa da denizden Akana’ya ulaşım mevcut. 
Teknenizi bağlayarak botunuzla Akana’ya ulaşabilir, keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. 

YOU CAN REACH AKANA BY YOUR BOAT
Although it is not located in a marina where the boat will anchor, you can go Akana 
by sea. You can reach Akana with your boat and you can make your experience 
more enjoyable. 
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YAT - YACHT

CAPOFORTE SX280I 
“BENZERSİZ” BİR 

İTALYAN TASARIMI 
MODELLE İLK KEZ 

CANNES’DA

BEYAZ VE HEYBETLİ: 
X115

OTAM 90 
GTS PROJESİ’Nİ TANITTI

OTAM PRESENTED 90 GTS 
PROJECT

WHITE AND MAGNIFICENT: 
X115

CAPOTE SX280I AT 
CANNES FOR THE FIRST 
TIME WITH A “UNIQUE” 

ITALIAN DESIGN MODEL

İtalyan markası Capoforte’nin 
yeni modeli SX280i “Collezione”un 
lansmanını 6-11 Eylül’de Cannes 
Yachting Festival’de yapacak. 
Markanın SX200, CX240 ve CX270 
modelleri de festivalde yer alacak. 
Stil, zarafet, inşaa kalitesi ve yenilik 
yapma kabiliyeti özellikleri karakteristik 
olan Capoforte  çok yönlü bir ürün 
yelpazesi ile standını gösterecek. 
Collezione’nun kıç güvertesi büyük 
suya iniş platformu ve minderli 
güneşlenme güvertesi motor 
bölmesinin üstünde bulunuyor ve 
döndürülerek genişletilebiliyor. Ana 
salonda ‘L’ şeklinde bir oturma grubu 
bulunuyor. 

Italian brand Capoforte will launch 
the new model SX280i “Collezione” 
at Cannes Yachting Festival on 
September 6-11. The SX200, CX240 
and CX270 models of the brand will 
also take part in the festival.
Capoforte, which is characterized 
by style, elegance, quality of 
construction and ability to innovate, 
will show its stand with a versatile 
product range.
The Collezione’s aft deck is a large 
ditching platform and a cushioned 
sundeck is located above the engine 
compartment and can be rotated 
to expand. There is an ‘L’ shaped 
seating group in the main hall.

Extra yachts yeni üç katlı x115’ini 
beğeniye sundu. Üç güverteli 
kruvazör isteğe bağlı olarak 5 ya da 6 
kabinli şekilde inşaa edilecek. X115’in 
ön ana güvertesinde bulunan ana 
süitinde özel balkonuyla seyir ederken 
deneyimi daha da lüks hale getiriyor. 
X115’in iç tasarımında ferahlık hissi 
hakim. Krem ve beyaz renkleriyle 
sakinliği an be an yaşatıyor. 

Star kabinde 4.6 metrelik bir tenderı 
taşıyacak bagaja sahip. Güneşlenme 
güvertesinde jakuziyle farklılığına 
farklılık katıyor. 

Konfor ve lüksün harika bir harmonisi 
olan bu süperyat 17.5 knot hızıyla ve 
beyazlar içerisindeki gövdesiyle yeni 
sahibini arıyor.  

Extra yachts presented its new triplex 
x115. The triplex cruiser is built with 
either 5 or 6 cabins. With its private 
balcony in the master suite on the 
forward main deck, the X115 makes 
the cruising experience more luxury.  
The interior design of the X115 
conveys a feeling of spaciousness. 
With its cream and white colors, it 
makes the tranquility feel more alive 
moment by moment.

The starboard side has a bagage for 
a 4.6-meter tender. With her whirlpool 
on the sundeck, she goes more 
different.

A wonderful harmony of comfort and 
luxury. This superyacht with a speed 
of 17.5 knots and white hull is looking 
for her new owner.

Otam, 2024’te suya indirmeyi 
planladığı yeni projesini tanıttı. 
Giuseppe Bagnardi imzalı motoryat, 
Otam’ın marka değerlerine ışık 
tutan bir tasarım. 24 metre altı 
bir motoryatta, çok daha büyük 
sınıfların standartlarını taşıyan 90 GTS, 
markanın Fast & Iconic serisinin en 
yeni üyesi olacak.

Otam, yeni tasarımın açılır hard 
top tavanlı standart versiyonunun 
yanı sıra soft top tavanlı, tam veya 
yarım boy ön camlı versiyonlarını da 
piyasaya sürecek. 

Otam presented the new project 
which it plans to land on water in 
2024.  The motoryacht designed by 
Giuseppe Bagnardi is a design that 
sheds light on Otam’s brand values. 
Having the standards of much larger 
classes on a motor yacht under 24 
meters, the 90 GTS will be the new 
member of the brand’s Fast & Iconic 
series.

In addition to the standard version 
of the new design with a retractable 
hard top, Otam will also launch 
versions with soft top, full or half-
height windshields. 
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CENNETİN KALBİNDE SAKLI BİR YAŞAM

A LIFE HIDDEN IN THE HEART OF PARADISE

+90 252 311 77 77 www.cagdascennetkoyuevleri.com
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YAT - YACHT

HATTERAS FELINA’NIN SATILIK 
OLDUĞU DUYURULDU

OKYANUSUN İNCİSİ DÜNYADA BİR İLK:
 24 METRELİK TEKNEDE 270 

DERECE GÖRÜŞ AÇISI

HATTERAS FELINA ANNOUNCED 
FOR SALE 

PEARL OF THE OCEAN

FIRST IN THE WORLD: 270 DEGREES 
VIEW IN A SHIP 24 METER

Geniş güverte alanları ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken 
1995 Hatteras 82 Cabrio FELINA, satılığa çıktı.  Lüks motorlu 
yat  için istenilen fiyat 1,295 bin dolar.

FELINA’nın gelecek sahibine en iyi durumda ulaşması 
adına yatın güncel sahibinin tüm  iyileştirmelere 700.000 
doların üzerinde yatırım yaptığı biliniyor.  

FELINA’nın en beğenilen özellikleri arasında konukların 
rahat bir şekilde dinlenebilmesi için deri döşemeli 
kanepelerle tasarlanmış ferah ana salonu ve geniş 
yemek salonu  ve mekanın doğal ışık almasını sağlayan 
pencereler, gemide yemek hazırlamak için uygun 
ekipmanlarla tam donanımlı mutfağı  yer alıyor. 

Yatı satın almak adına daha fazla bilgiye ulaşmak için 
Robert Petrina ya da Jim Elliott ile iletişime geçebilirsiniz. 

The 1995 Hatteras 82 Convertible FELINA, which attracts 
attention with its large deck areas and large interior 
volume, is on sale. The asking price for the luxury motor 
yacht is 1,295 thousand dollars.

It is known that the current owner of the yacht has 
invested over $700,000 in all improvements so that FELINA 
will reach its next future owner in the best condition.

Among the most admired features of FELINA are the 
spacious main salon and large dining room, designed 
with leather upholstered lounges so that guests can relax 
comfortably, and the windows that allow natural light 
into the space, as well as the fully equipped kitchen with 
suitable equipment for preparing meals on boat.

You can contact Robert Petrina or Jim Elliott for more 
information on purchasing the yacht.

35 metrelik ‘okyanusun incisi’,  
yat satıcısı Paul Daubner 
tarafından satışa sunuldu. 
Ocean Pearl’ün ödüllü 
kült tasarımı ilk kez 1988’de 
yapıldı. Gövdesi vintage 
havasını moderniteyle 
birleştirirken bu megayatın iç 
tasarımı ise sıcak ve elegant 
bir karşılamayla misafirlerini 

ağırlıyor. Oturma alanlarında L şeklinde oturma grupları 
bulunuyor. Yemek salonu ise etnik stille harmanlanmış daha resmi 
bir alan. Belki de megayatın en eğlenceli noktası olan Flybridge 
ise kokteyllere uygun.  

The 35-metre ‘pearl of the ocean’ was put up for sale by yacht 
broker Paul Daubner. The award-winning cult design of Ocean 
Pearl was first made in 1988. While its hull combines vintage air 
with modernity, the interior design of this megayacht welcomes 
its guests with a warm and elegant welcome. There are L-shaped 
seating groups in the sitting areas. The dining area is a more 
formal space blended with ethnic style. There is an area where 
you can socialize on the outer deck of Ocean Pearl. Perhaps 
the most entertaining point of the megayacht, the Flybridge is 
suitable for cocktails.

Yatçılıkta Eylül 2021’de yıldırım 
etkisi yaratan Wally Why 200’ün 
yaratıcısı Wally yeni modeli 
wallywhy150’yi tanıttı.  Yeni tekne, 
birbirinden geniş dış alanları ve 
güneşlenme güvertesindeki geniş 
yemek masası ve barbeküsüyle 
açık havada ziyafet sunmak için 

yaratıldı. Bu model, dünyada ilk kez 24 metrede 270 derecelik  
görüş açısı sunuyor. Dünyanın en iyi motoruyla çalışıyor ve 
bu boyutta ulaşılabilecek en yüksek hızla, 24-21 knots arası 
gidebiliyor. 

Wally’s wallywhy200 that took the industry by storm in September 
2021, introduced its new model wallywhy150 this time. The new 
boat was created to offer an al fresco feast, with ample exterior 
areas and a large dining table and barbecue on the sundeck. 
This model offers a 270-degree viewing angle for the first time in 
the world in 24 metre size. It is powered by the best engine in the 
world and can travel between 24-21 knots at the highest speed 
attainable in this size.



15

Bu Sezon Yaz 
Tatilinizin Tadını Kendi
Teknenizde Çıkarın! 

Rüstem mahallesi Karlı sokak 22/1 Urla-İzmir

denmareyacht@gmail.com

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

www.denmare.com

denmare_yachts

DENMARE 8.20
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YAT - YACHT

ONLAR KARAYİP’İN 
KORSANLARI DEĞİL, 
KONTEYNER TAŞIMACILARI

YEPYENİ SIRENA 78

THEY ARE CONTAINER HANDLERS, 
NOT PIRATES OF THE CARRIBEAN

BRAND NEW SIRENA 78

Yatçılık denizcilik sektöründe çevreciliğe en elverişli 
alan. En az elverişli olansa belki de deniz taşımacılığı. 
Buna karşın, deniz taşımacılığında da sürdürülebilirliği 
önemseyenler var. Yacht Life&Travel sizin için en 
sürdürülebilir deniz taşımacılığı markasını seçti. Çevreci 
Fairtransport markası konteyner taşımacılığını geleneksel 
yelkenli gemiyle birleştirdi. 

Tres Hombre okyanusta taşımacılık yapıyor. Tüm dünyaya 
çevreyi hiç kirletmeden taşımacılık yapmayı hedefliyor. 
Bu geminin motoru yok. Fairtransport firmasının gemisi 
1943 yılında inşa edilmiş. 32 metrelik bir yelkenli olan Tres 
Hombre 3. Kez Karayip’i geçti bile. 35 ton kargo kapasiteli 
gemi 5 kişilik bir personel ekibine ve 10 yolcuya ev sahipliği 
yapıyor. 

Bu gemiyle seyahate çıkmak mümkün. Fairtransport 
firması isteyenleri bu eşsiz ve retro yolculuğa kendileriyle 
birlikte çıkarıyor. 

Yachting is the most conducive field for environmentalism 
in the maritime sector. The least convenient is perhaps 
sea transport. On the other hand, there are those who 
care about sustainability in maritime transport. Yacht 
Life&Travel has chosen the most sustainable shipping 
brand for you. The environmentally friendly Fairtransport 
brand has combined container transportation with the 
traditional sailing ship. 

Tres Hombre transports across the ocean. It aims 
to transport all over the world without polluting the 
environment. This ship has no engine. The ship of 
Fairtransport, was built in 1943. Tres Hombre, a 32-metre 
sailboat, has already crossed the Caribbean for the 3rd 
time. With a cargo capacity of 35 tons, the ship hosts a 
crew of 5 and 10 passengers.

It is possible to travel with this ship. Fairtransport takes who 
wants with them on this unique and retro journey.

Yeni yat sirena 78 ilk kez Cannes Yacht Festivali’nde yat 
tutkunlarının beğenisine sunulacak. Sirena 78 Flybridge’ten 
güneşlenme güvertesine kadar eşsiz. Flybridge hem 
açık hem kapalı veya yarı kapalı kullanılabilir  şekilde 
tasarlandı. Geniş camlar 360 derece deniz görüşü 
sağlarken güneş ışığından da sonuna kadar faydalanıyor. 
Sirenanın mobilya konsepti 
klasik ve modern dokunuşlarla 
Türk inşaasının otantikliğiyle 
Fransız bohemliğini Paris’in lüks 
havasını birleştiriyor. 

Tüm kabinlerde özel banyolar 
ve giyinme alanları bulunarak 
lüksün sınırlarını artırıyor. 

The new Sirena 78 yacht is 
unveiled to yacht enthusiasts 
for the first time at the Cannes 
Yacht Festival. From the Sirena 
78 flybridge to the sundeck, she 
is one of a kind. The flybridge is 

designed to be used both open, and closed or semi-closed. 
The wide windows offer 360-degree views of the sea view and 
let you enjoy the sunlight to the fullest. Sirena’s interior design 
concept combines the authenticity of Turkish architecture 
with classic and modern touches, French bohemia and the 
luxurious atmosphere of Paris. 

All cabins have en-suite bathrooms and dressing areas, 
pushing the boundaries of luxury even further.

batigroup.com.tr /batigroupproject@batigroup.com.tr444BATI (2284)

Konu Yatsa,
Rota BATI!
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Konu Yatsa,
Rota BATI!
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KATAMARAN - CATAMARAN

ORTADOĞU’YA AÇILAN 
SUNREEF’İN DENİZ 

DENEMELERİNE KATILDIK

OKYANUSA AÇILMAK 
İSTEYENE…

WE ATTENDED SUNREEF’S SEA 
TRIALS WHO’S OPENING TO THE 

MIDDLE EAST

FOR THOSE WHO WANTS TO GO 
OCEAN CRUISING

Dünyanın en büyük yat üreticilerinden Sunreef 
yeni 24 metrelik katamaranını Bodrum’da büyük 
bir davetle suya indirdi. Davete yat basını ve önde 
gelen yat üreticileri katıldı. 

Sunreef Yachts’ın yeni katamaranı öncekiler 
gibi özgün ve yatçılığın en sürdürülebilir halini 
sunuyor. Bu yeni katamaran 8 kişi ağırlayabiliyor. 
Katamaranın master kabini ferah, çift kişilik yatağı, 
gömme giyinme dolabı, tv ünitesi, kanepe ve 
makyaj masasıyla ev konforu yaratıyor. 

Sunreef Yachts which is one of the world’s greetest 
yacht producers has launched new 24 meter 
catamaran in Bodrum with a great event. Yachting 
press and yacht builders have participated the 
event.

 New catamaran is as unique as before and 
it represents Sunreef’s revolutinary sustainable 
producing. She can welcome up to eight guests on 
board. This time the solar pannells has integrated 
at the body and she is all electric. The catamaran’s 
starboard hull houses an opulent and light-filled 
master suite, fitted with a double bed, a walk-in 
dressing, a pop-up TV, sofa and vanity desk.

Bu sayımızda da diğer sayılarda olduğu gibi ekolojik 
katamaranlara geniş yer verdiğimiz aşikar çünkü bunlar 
geleceğin yatları. Bunlardan bir tanesi de HH44 OC 
Ocean Cruising katamaran. 

HH44 bir hibrit motora sahip. Yani bir yanda dizel bir yanda 
elektrikli. Kabin üstünde de endüstri lideri 4,2 kW’luk enerji 
sağlayan güneş enerjisi panelleri ve seyirden gücünü 
alan hidro-rejenerasyon ile tasarlandı.  Bu katamaran 
ekolojik yatların iyi taraflarından faydalanıyor. Sessiz sürüş 
sağlıyor, manevra alanı anında tork ile sağlanıyor. 

İlk HH44 2023’te suya indirilecek ve onu ilk kez Eylül 2023’te 
Cannes’da göreceğiz.  15 metre büyüklüğündeki bu yat 
küçük gövdesiyle büyük işler başaracak. 

You may think we overrate ecologic yachts on this issue. 
But they are the yachts of future. One of them is HH44 OC 
Ocean Cruising catamaran. 

The HH44 was conceived from the ground up to 
work with a parallel diesel/electric hybrid, an industry 
leading 4.2kW solar array on the cabin top and hydro-
regeneration while sailing.

This catamaran provides all the benefits of an electric 
boat: silent fume free motoring, instant torque for 
maneuvering, and hydro-regeneration while sailing; 
while also providing the reliability of trusty diesel engines 
as a back up.

The first HH44 will be launched in 2023 and will be 
advertised for the first time in Cannes in September 2023. 
This 15-meter yacht will accomplish great things with its 
small hull.
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KATAMARAN - CATAMARAN

SILENT 60 DENİZ DENEMELERİNİ 
CANNES’DA YAPACAK

DÜNYANIN EN BÜYÜK AHŞAP 
KATAMARANININ ÜRETİCİSİ 

TÜRKİYE

SILENT 60 WILL MAKE SEA TRIALS
 IN CANNES

TURKEY, THE MANUFACTURER OF 
THE WORLD’S LARGEST WOODEN 

CATAMARAN

Silent markası Silent 60 modelinin tanıtımlarına 
başladı. İlk kez Cannes Yacht Festival’de deniz 
denemelerini yapacak ekolojik katamaran birçok 

son teknoloji özelliği içerisinde barındırıyor. Silent 60 adı 
üstünde sessizliğiyle biliniyor. Böylece denizdeki canlı 
yaşamına zarar vermiyor. 

Hem Monaco hem de Cannes Yat Festivallerinin öncü 
katılımcıları olan Z kuşağına hitap eden katamaran 
25 yıl rahatlıkla ömrünü sürdüren solar panelleriyle 
elektiğini üretiyor ve 8 yıllık bataryalar kullanıyor. Karbon 
emisyonunu ise sıfırlıyor. 

Silent brand started the promotion of Silent 60 model. 
The ecological catamaran, which will make sea 
trials for the first time at the Cannes Yacht Festival, 

contains many state-of-the-art features. Silent 60 is known 
for its silence. Thus, it does not harm the marine life.

Appealing to the Z generation, the leading participants 
of both the Monaco and Cannes Yacht Festivals, the 
catamaran produces its electricity with solar panels that 
can easily last for 25 years and uses 8-year batteries. It 
also resets carbon emissions.

İstanbul Tuzla’da üretilen Cat 63 dünyanın en geniş 
ahşap katamaranı oldu. 19.37 metrelik katamaran Tümer 
Tasarım Stüdyosu tarafından tasarlandı. 

Cat 63, 10 knot hızıyla çift motorla donandı. İç tasarımı 
ikili kabinde bulunan iki ranzayla toplam 8 kişiyi 
ağırlayabiliyor. Modern ve minimal tasarımı koyu renklerle 
ve turuncularla birleşiyor. Ayrıca suya iniş platformunda 
3.5 metrelik bir tenderı taşıyabilecek kapasitesiyle güçlü. 
Salondaysa 360 derecelik görüş açısı bulunuyor. 

Tuzla’da 1980’den bu yana faaliyette olan Soyaslan, 
yat üretimi konusundaki uzmanlığını bu katamaranla 
dünyaya duyuruyor. 

The Cat 63, manufactured in Tuzla, Istanbul, became 
the world’s largest wooden catamaran. The 19.37-meter 
catamaran was designed by Tümer Design Studio.

The Cat 63 was equipped with twin engines with a speed 
of 10 knots. The interior design can accommodate 8 
people in total with two bunk beds in the double cabin. 
Its modern and minimal design combines dark colors 
and oranges. It is also strong with the capacity to carry 
a 3.5-meter tender on its landing platform. In the living 
room, there is a 360-degree viewing angle.

Operating in Tuzla since 1980, Soyaslan announces 
its expertise in yacht production to the world with this 
catamaran.
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TEKNE KİRALAMA - CHARTER

UNUTULMAZ BİR MAVİ TUR İÇİN TEK ADRES: 
TURK YACHT

ONLY ADDRESS FOR AN UNFORGETTABLE BLUE CRUISE: TURK YACHT
2008 yılından beri charter sektöründe lider korumunda olan 
Turk Yacht, tekneleri ve hizmetleriyle 7 yıldızlı bir otel kalitesi 
ve konforu sunuyor. 

SULARDA SÜZÜLEN OTELLER

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

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

SINIRSIZ BİR MAVİ YOLCULUK: SADECE SİZ VE DENİZ

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

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

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

ÖZEL DETAYLAR

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

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

HOTELS FLOATING ON THE WATERS

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

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

AN UNLIMITED BLUE CRUISE: ONLY YOU AND SEA 

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

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

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

SPECIAL DETAILS

Your entire holiday plan, designed for you from start to 
finish, is fully completed with the caring and skilled crew 
who will accompany you along the way. Boat decoration 
brings together two different themes; home comfort and 
aesthetics. 
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TEKNE KİRALAMA - CHARTER

Denizcilerin Tercihi Deniz Tatili: 

Ata Yachting takes you on a blue cruise 
Ata Yacht ing

“9 uzak yol kaptan ve 3 baş mühendisin bu teknede 
keyifle tatil yapmasına katı sağlayan Ata yachting 
ailesi ve ekibine tekne kaptanımız nezdinde tüm ekibe 
teşekkür ederiz. Bu teknenin 12 adamın olduğu kadar 
şanslı olmasını dileriz. (…) Bu tekneden şu adamlar geçti.”
Yazı Ata Yacting’in anı defterinden… Kaptanların tercihi 
bu charter firması sizleri mavilikler arasında bir yolculuğa 
davet ediyor. 

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 
isterseniz doğru yerdesiniz demektir!

Ata Yachting 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 

“We would like to thank Ali Burçin Eke and the 
entire team, who contributed to the nine long-
distance captains and three chief engineers 
having an enjoyable holiday on this boat, and our 
boat captain. We wish this boat to be as lucky as 
12 men. (…) Water men passed through this boat.”

The article is from Ata Yacting’s diary... This charter 
company, preferred by the captains, invites you 
on a journey among the blues.

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 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.

They are waiting for you with a charter service for 
the purpose of  you leave your tiredness behind in 
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M.Fevzi Çakmak, 4153. Sk.
No:4153, 35430 Urla/İzmir

Ali Burçin Eke:
0(541) 317 95 59 (CEO)

Sedef Sözgen:
0(554) 406 92 43
(Yacht Charter Broker)

Urla Office: 0(232) 766 41 46

www.atayachting.com.tr 
charter@atayat.com.tr

Veritos vos
feriatum
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the new season.

Here are the memorys of Ata Yatching’s guests, 
the short notes they wrote in the diary…

“With its delicious food flavors that make everything 
perfect from the day we join to the moment we 
leave, it’s almost like a restaurant.

We would like to thank Ata Yachting employees 
for always welcoming with a smiling face, creating 
a feast.

Dear Ata Yachting staff, thank you for the services 
you have hosted and provided.

Thank you very much, everything was perfect, and 
also thank you for always being smiling to us”

You can choose one of the yachts of Ata Yachting 
for cruise. 

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.

kendine özel wc/duş, klima, bar ve buzdolabı, wifi, müzik 
sistemleri ve su oyuncakları gibi özel imkanlar 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 özel wc/
duş, klima, bar ve buzdolabı, wifi, müzik sistemleri ve su 
oyuncakları ve jet ski gibi özel imkanlar 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.



25

MAVİÖzgürlük

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

+90 (532) 069 42 13
www.tendryat.com -     info@tendryat.com



Bodrum Oğuz Marindesigney by

MITI ONE ARIA 1/EX REGINA
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Bodrum Oğuz Marindesigney by

Yalı Mahallesi İçmeler Küme Evleri Sokak No : 61 Bodrum - Muğla/TURKEY
www.oguzmarin.com oguzmarin@gmail.com +90 542 678 10 48
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SİRENLERDEN SAKININ: CAPRİ ADALARINDA YOLCULUK
BE AWARE OF SIRENS: JOURNEY TO THE ISLANDS OF CAPRI

İtalya’nın Sorrentine Yarımadasında bulunan Sorrento, 
Amalfi ve Capri adaları rengarenk İtalyan mimarisinin 
denizle ortaklığını oluşturuyor. Sorrentine yarımadası 
adını denizkızı olduğuna ve denizcileri güzel sesleriyle 
kandırarak öldürdüğüne inanılan sirenlerden alıyor. 
Yarımadada bir çok etkinlik yapılıyor ancak bizler tekne 
turlarından Fratelli Aprea’nın turlarını Yacht Life Travel 
okurları için inceledik. 

Gezinti, doğa ve deniz yaşamının bütünleşmesine 
bir örnek sağlıyor. İtalyanlar bu sahile ‘Kutsal Sahil’ 
diyor çünkü burada Haçlı Seferleri sırasında Bizans 
İstanbul’undan götürülen kutsal eşyaları barındıran 
gemiler gelmişti. Bu yarımada suların altından üstüne 
güzelliklerle dolu bir yol çiziyor. 

Fratelli Aprea’nın yolculuğunda Sorranto Yarımadasında 
ilerleyeceğiniz yolculuğu kendiniz belirleyebilir ya da 
markanın sizlere sunduğu yolculuk önerilerinden birini 
değerlendirebilirsiniz. 

Sorrento, Amalfi and Capri islands, located on the 
Sorrentine Peninsula of Italy, form the partnership of 
colorful Italian architecture with the sea. The Sorrentine 
peninsula takes its name from the sirens, which are 
believed to be mermaids and to kill sailors by deceiving 
them with their beautiful voices. There are many 
activities on the peninsula, but we reviewed the tours of 
Fratelli Aprea, one of the boat tours, for Yacht Life Travel 
readers.

The cruise provides an example of the integration of 
nature and marine life. The Italians call this beach the 
‘Holy Beach’ because ships carrying the sacred items 
taken from Byzantine Istanbul during the Crusades came 
here. This peninsula draws a path full of beauty from 
under the water to the top.

You can determine the journey you will take on the 
Sorrento Peninsula on Fratelli Aprea’s journey, or you can 
evaluate one of the travel suggestions offered by the 
brand.



29

YAREN POLYESTER § YAT

Evliya Çelebi Mh. Genç Osman Cd. Karçiçeği Sk. No:2/8 Tuzla - İstanbul
0216 395 30 26 - 0533 310 38 24

www.yarenyat.cominfo@yarenyat.com

   Uçsuz Bucaksız                   Üstünde Ayrıcalıklı 
Bir Gezinti İçin

Mavilikler
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BATI Innovative Logistics Uluslararası Satış Direktörü Kaan Aydın: 
Hayallerinizi Hikayelerinize Dönüştürüyoruz!

Kaan Aydın, International Sales Director of BATI Innovative 
Logistics: We turn your dreams into your stories!

BATI Innovative 
Logistics olarak 
1992 yılından beri 
yat lojistiği ve 
uluslararası deniz ve 
hava taşımacılığı 
sektöründe hizmet 
veriyoruz. 2020 yılı 
itibarıyla 3 ülkede 
toplam 13 ofisimiz 
ve 165 kurumsal 
çalışanımız ile; gelişen teknolojiye, inovasyona, 
özel bilgi ve ekipmanlara yatırım yaparak 
büyüyoruz. 

Lideri olduğumuz yat taşımacılığı alanında 
talebin bize ulaşmasından zaman 
planlamasına, güvenliğinden hasarsız 
teslimine kadar seçtiğimiz taşıma modelinin 
alternatiflerini oluşturuyor, müşterilerimize bütünleşik ve 
güvenilir bir hizmet sunuyoruz.  

Fabrika teslim ya da ikinci el, küçük ya da mega yat hiç fark 
etmeksizin BATI Innovative Logistics olarak taşıdığımız deniz 
aracının güvenliğini ve uygun şekilde son teslim noktasına 
ulaşmasını sağlamayı ana amaç ediniyoruz. Bu doğrultuda, 
taşıyacağımız teknelerin tipine göre gemi veya araç 
planlaması, tekne beşiği (cradle) üretimi ile yükleme ve 
tahliye uzmanı (loadmaster), sigorta, skipper, gümrükleme 
ve denizde teslim hizmetlerinin tümünde servis veriyor; 
gemilerin yer aldığı bölgeleri göz önünde bulundurarak 
gerek karadan gerek denizden yükleme yapıyor, daha 
önce gemi üzerinde faaliyete geçirilen istifleme planına 
göre yükleme ve sertifikalı (Lashing Securing) bağlama, 
sabitleme gerçekleştiriyoruz. 

Herhangi bir ağırlık ve boyut limiti olmaksızın tüm tekne, bot 
ve deniz taşıtları için birleşik bir hizmet veriyoruz. Kara yolu ile 
noktadan noktaya tekne taşıması yaptığımız gibi deniz yolu 
ile Türkiye’den Kanada’ya, Amerika’ya ya da Avusturya’ya 
kadar ulaşıyoruz. Küçük botları, konteyner gemileri ya da 
özel konteynerler ile, çok daha büyük boyutlu süper yatları 
ise özel amaçlı gemiler ile taşıyoruz. 

Her teknenin bir hikayesi olduğunu biliyor, 30 yıllık sektör 
deneyimimiz ve uzman ekibimiz ile biz de hikayenin bir 
parçası olmak istiyoruz. BATI Innovative Logistics olarak 
kendi bünyemizde bulunan ve yalnız tekne ve yat 
taşımacılığı yapan bir birimimiz ile sadece bu endüstriye özel 
çözümler üretiyor, hayallerinizi hikayelerinize dönüştürüyoruz.  

At BATI Innovative Logistics, we have been providing 
services in the yacht logistics-, international maritime and air 
transportation sectors since 1992. With a total of 13 offices 
and 165 employees across 3 countries, we are constantly 
growing by investing in technology, innovation, know-how 
and equipment. 

We provide integrated and reliable yacht transportation 
services to our clients, taking into consideration all 
important factors from time planning to security and 
damage-free delivery.
 
At BATI Innovative Logistics, our main focus is the safety of 
the vessel we are carrying, whether it is factory delivery or 
second-hand, boat or mega yacht. We provide a range 
of full services in terms of vessel or vehicle planning, boat 
cradle production, loading and unloading specialist 
(loadmaster), insurance, skipper, customs clearance and 
delivery at sea. Based on each customer’s individual needs, 
we load vessels from land or sea and provide certified 
lashing and securing services. 

We provide full range services for all vessels without any 
limitations in terms of weight and dimension. Just as we 
carry boats from point to point by land, we also reach 
Canada, America or Australia by sea from Turkey. We carry 
small boats, container ships or special containers as well as 
much larger super yachts with special purpose ships. 
 
We know that every boat has a story, and we want to be 
a part of that story with our 30 years of industry experience 
and our expert team. At BATI Innovative Logistics, we 
create special solutions for this industry and transform your 
dreams into reality.  

Kaan Aydın
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ERKAB MARİN VE GEMİ KABLOLARI

JET-SKI’NİN HİKAYESİ
Amerikalı Clayton Jacobsen, 1960’lı yılların başlarında çalışmaktan çok yorulduğunu hissetti. O dönemlerde bankacı olarak çalışıyordu, boş 
zamanlarında ise bisiklet ve motosikletle çamura atlayışlar yapıyordu. Bu hobisiyle ilgili bir dergiye verdiği röportajda, ‘’ Çok iyi bir stres atma 
yöntemi olduğunu söyleyebilirim, ancak yere düştüğünüzde toprak hiç insaflı olmuyor’’ diye söylemişti. Yüksek hızlarda sert zemine düşme
tehlikesi olmadan bir motosikletin coşkusunu ve heyecanını yaşamak isteyen Jacobsen, bu röportajından kısa bir süre sonra farklı bir araç 
yapmaya karar verdi. 
YYumuşak düşüşü sağlayacak en ideal zeminin su olduğuna kara verdi ve işe girişti. İlk prototipini 1965 yılında geliştirdi. Bu ilk versiyon, alüminyum 
bir gövdeye sahipti. Bir yıl sonrasında ise fiberglass olarak daha gelişmiş bir versiyon olan diğer prototipi ortaya koydu. Amerikalı iki şirketle 
anlaşma yaptığı halde bir türlü seri üretime geçilemedi. 1971 yılında ise Japon Kawasaki şirketiyle anlaşma imzaladı. 1973 yılında  Jet-ski tüketiciyle
buluştu diyebiliriz. 
JJet-skiler hayatın her kesiminden insanın, tam boyutlu bir teknenin yükü veya masrafı olmadan açık denizde hızlı, tempolu eğlencenin keyfini 
çıkarmasını mümkün kılıyor. Berrak turkuaz su üzerinde jet ski sürmek kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Peki bu eğlenceli deniz 
oyuncaklarını tatile, ya da göl kampına giderken nasıl yanınızda götürebilirsiniz?
Hippo Tailer’ın Marine Grubu Römork modelleri, bu sorunun cevabını veriyor. Tercihinize göre hem tek hem de iki adet jetskiyi aynı anda
  taşıyabileceğiniz alternatiflere sahip oluyorsunuz. Bununla birlikte Kamp + Kano modeliyle de  römorkunuzun alt kısmında kano taşıyabilir, üst 
kısmında ise yüksek çadır konaklama avantajına sahip olabilirsiniz. Bir kano tutkunu ile yaptığı sohbetten ilham alan Hippo Trailer farklı işlere imza 
atıyor. Hippo Trailer yenilikçi, tutkulu ve müşteri odaklı tasarımlarıyla ismini hızla yukarıya taşıyor. 
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THE STORY OF A JET-SKI
American Clayton Jacobsen felt very tired from working in the early 1960s. He was working as a banker at the time and in his spare time, he was 
doing mud jumps on his bike and motorcycle. In an interview with a magazine about this hobby, he said, "I can say that it is a very good way to 
relieve stress, but when you fall to the ground, the ground is not fair at all." Jacobsen, who wanted to experience the excitement and excitement 
of a motorcycle without the danger of falling on hard ground at high speeds, considered making a different vehicle shortly after this interview.

HeHe decided that the most ideal ground for a soft fall was water and set to work. He developed his prototype in 1965. This first version had an 
Aluminum body. A year later, it revealed its other prototype, which is a more advanced version of Fiberglass. Although it agreed with 2 American 
companies, mass production could not be started. In 1971, he signed an agreement with the Japanese company Kawasaki, and eventually, 
Jet-Ski met the consumer in 1973.
JJet-Skier allows you to enjoy fast-paced fun on the open sea without the burden or expense of a full-size boat. Dancing with these vehicles on 
clear waters is an amazing passion. So how can I take these fun sea toys with me when I go on vacation or lake camping?

HIPPOHIPPO TRAILER's Marine Group Trailer models answer this question. You can be excited to meet the products with alternatives that you can carry 
both single and 2 jetskis at the same time, depending on your preference. In addition, with the Camping + Canoe model, you can carry a canoe 
at the bottom of your trailer and have the advantage of high tent accommodation on the upper structure. It is rapidly moving its name up with 
innovative, passionate R&D in its designs that analyzes the needs of its customers well.



TEKNE RÖMORK - BOAT TRAILER

DİKKAT! 
TEKNENİZİ TAŞIRKEN RUHSATI UNUTMAYIN

CAUTION! REMEMBER THE LICENSE WHEN CARRYING YOUR BOAT

Tekne taşıma konusunda birbiriyle yarışan bir çok marka 
var. Bunlardan biri de İzmir Römork. Bu markanın özelliği 
her alanda römork üretimi gerçekleştiriyor olması. 

Denizlerde olduğu gibi karada tekneyi taşırken de 
birtakım kurallara bağlıyız. Bu kuralları sağlamak için 
römorkunuzun kayıt belgesi olması gerekiyor. İzmir Römork 
firması bu kuralları sağlayanların başında geliyor.

Türkiye standartlarına göre dikkat edilmesi 
gereken noktalar:

Römorklu araçlar yoldaki hız sınırının en fazla 10 km/s 
altına kadar hız yapabilirler. 

Çekici araçta ruhsata işlenmiş bir çeki demiri bulunmalı.
Sürücüde ağırlığı 750 kg ave altındaki tekneleri römorkla 
taşıabilmek için B sınıfı, daha yüksek ağırlıklarda “BE” sınıfı 
ehliyet bulunmalı. 

750 kg ve altındaki römorklarla trafiğe çıkmak için ise trafik 
tescil müdürlüklerinden plaka alınmalı, 750 kg üstündekiler 
için de plakaya ek ruhsat çıkarılmalı.

There are many brands competing with each other 
in boat transportation. One of them is İzmir Trailer. The 
feature of this brand is that it produces trailers in every 
field.

As in the seas, we are bound by some rules when 
transporting the boat on land. To meet these rules, your 
trailer must have a registration certificate. Izmir Trailer 
company is one of the leading companies that provide 
these rules.

According to Turkish standards attention getting 
points:

Vehicles with trailers can speed up to maximum 10 km/h 
below the speed limit on the road.

A registered tow bar on the towing vehicle is a must.

The driver,  must have a B class driving license and a 
“BE” class license for higher weights have to be able to 
transport boats under 750 kg ave with a trailer.

To go to traffic with trailers which can carry 750 kg 
weight, a license plate must be obtained from the traffic 
registration directorates, and an additional license must 
be issued for those over 750 kg.
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YELKENLİ - SAIL

YELKEN YARIŞÇISI 
SCHMIDT’IN 

YELKENLİLERİ TÜRKİYE 
PAZARINDA

VISMARA VM80’IN 
YELKENLISI MOKA III 
DENIZ DENEMELERINI 

TAMAMLADI

GELENEKSEL OLDUĞU 
KADAR LÜKS DE

SAIL RACER SCHMIDT’S 
SAIL BOATS ARE ON THE 

TURKISH MARKET

26M VISMARA VM80 
SAILING YACHT MOKA III 
COMPLETES SEA TRIALS

AS TRADITIONAL AS SHE IS 
LUXURIOUS

Okyanusları yelkenlisiyle aşan ünlü 
yelken yarışçısı Micheal Schmidt 
şimdilerde deniz yarışlarına devam 
etmiyor ama yatları denizlerde salınıyor. 
Schmidt 50 yıllık kariyerinin ardından 
Yyachts isimli bir tersanenin sahibi. 
Denizlerin üzerinde geçen bunca yılın 
ardından Schmidt’in tecrübesi yeni bir 
yelkenli yarattı. Bu yelkenliler sadece 
lüks değil, artık aynı zamanda basit ve 
hızlı bir tasarıma sahip. Tetra Pazarlama 
ve Dış Ticaret A.Ş, YYachts’ın Türkiye 
distribütörlüğünü üstleniyor. Yyachts’ın 
Türkiye pazarına açılması Tetra’nın 
kurucu ortaklarından Ceyhun 
Zincirkıran’ın fikri.

25.92 metrelik VM80 yat Moka III mayıs 
sonunda suya inmesinin ardından 
16 Haziran’da deniz denemelerini 
tamamladı. Vismara’nın İtalyan 
yapımı cruise yatı çok hafif bir karbon 
fiber yapıya sahip. Yelkenli, 8 kişiyi 
konaklama alanında ağırlamaya 
müsait ve üç ana salona ve VIP 
masterda bir banyoya ev sahipliği 
yapıyor. VM80 yelkenli Moka III bir kaç 
ay içerisidne sipariş edilebilir olacak. 

The 25.92-metre VM80 sailing yacht 
Moka III has completed her sea trials 
following her launch at the end of 
May. The Italian-built cruising yacht by 
Vismara uses very light construction 
with extensive use of carbon fibre 
for her structures.Moka III is able to 
sleep up to eight guests with a choice 
of three staterooms with an ensuite 
bathroom in the owner’s suite. The 
VM80 also comes with a retractable 
keel, lifting from 4 metres to 2.5 metres 
when entering shallow ports or cruising 
areas under power.

Micheal Schmidt, the famous sailing 
racer who crossed the oceans 
with his sailboat, doesn’t go to sea 
races nowadays, but his yachts are 
sailing in the seas. After a career of 
50 years, Schmidt owns a shipyard 
called Yyachts. After all these years 
on the seas, Schmidt’s experience 
has created a new sailboat. These 
sailboats are not only luxurious, but 
now also have a simple and fast 
design. Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret 
A.Ş is the distributor of YYachts in 
Turkey. The idea of Ceyhun Zincirkıran, 
one of Tetra’s founding partners, to 
open Yyachts to the Turkish market.

Borkumriff IV Camper and 
Nicholsons’dan satışa sunuldu. 

Dünyanın en geniş lüks yelkenli yat 
üretim tershanelerinden biri olan Royal 
Huismann tarafından 2002’de suya 
indirilmişti. 50 metre genişliğindeki gemi 
1164 metrelik yelken boyuna sahip. 

Korsan gemisini andıran yelkenli 
tasarımıyla lüksün birleşimi BorkrumriffIV 
gövdesinde iki tender taşıma, iki 
kanoda ekleme kapasitesine de sahip. 

Borkumriff IV is available for sale from 
Camper and Nicholsons.

 It was launched in 2002 by Royal 
Huismann, one of the world’s largest 
luxury sailing yacht production yards. 
The ship is 50 meters wide and has a 
sail length of 1164 meters.

Borkumriff IV carries two tenders on 
her teak decks and can also boast 
the addition of two canons, which are 
used to mark the lowering of the flag 
at sunset.
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LUXURY TOYS

LUXURY TOYS

LUXURY TOYS

LUXURY TOYS

YENİ AKIM SU ÜSTÜNDE UÇMAK

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

34810 Sim Plaza Kavacık / İstanbul

AVART / BODRUM  
Yalıkavak Mh. Eser Cad.  

No:2/20 Yalıkavak / Bodrum / Muğla

AVART / GÖCEK  
Göcek Mahallesi No:18  

48310 Göcek / Muğla

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

Dalaman / Muğla (Havalimanı Yolu)

Yüksek performanslı
elektrik surf board

Sürüş süresi: 60-90 dakika   Hız: 40km/s   Kanat ölçüleri: 90-120-170-200-220 
Karbon Fiber Direk: 76cm karbon fiber direk   Fırçasız Motor: 5000 watt fırçasız dalgıç motor 
Lityum İyon Batarya: 2kW Lityum İyon Batarya   Şarj Süresi: 2 saatten az Ağırlık: 29 kg (pil dahil) 
Kumanda: Su geçirmez Bluetooth kumanda   Dahil olan taşıma çanta/kılıfları 
Board çantası, kanat çantası, şarj cihazı & çantası, batarya seyahat çantası

4’2 Pro Model 4’9 Sport 5’4 Cruiser 5’9 Explorer
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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 varış zamanları gibi

MARİN ÜRÜNLER - MARIN PRODUCTS
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MARİN ÜRÜNLER - MARIN PRODUCTS 

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.

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

0(539) 212 33 95 

INFO@ZARAMARIN.COM         WWW.ZARAMARIN.COM

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

VE DAHA FAZLASI...
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MİLANGAZ, ‘ROTA’ İLE DENİZLERE AÇILIYOR

MILANGAZ SAILS WITH ‘ROTA’
Son dönemde pandeminin etkisiyle değişen tatil 
alışkanlıkları, her geçen gün daha fazla insanın 
otel, pansiyon gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda 
tatil yapmak yerine tekne tatili gibi daha özel ve 
kalabalıktan uzak tatil seçeneklerine yönelmesine 
yol açtı.

Teknelere olan ilgini artmasıyla birlikte, bu tür araçların 
mutfaklarında kullanılan tüplere olan talepte de 
gözle görülür bir artış yaşandı. Milangaz bu talebe 
cevap vermek amacıyla geliştirdiği ‘Milangaz Rota’ 
adlı ürününü bu sezon, Ege ve Akdeniz sahillerinde 
seyahat eden teknelerin kullanımına sundu.

Her türlü deniz koşuluna dayanması için özel olarak 
tasarlanan Milangaz Rota tüp, gövde kaplaması, 
tekne zemininde kaymasını engelleyen sabitleyici ve 
tekne dolaplarına uygun boyutuyla pek çok tekne 
sahibi tarafından tercih ediliyor. ¼ ’’ dişli bağlantılı 
dedantör ve hortum bağlantısı sayesinde, kullanıldığı 
teknenin orijinalliğini bozmadan bağlanabilen 
Milangaz Rota, TS 1846 standardına uygun LPG 
hortumu ile kullanıcılarına maksimum emniyet 
sağlıyor.

Şu anda Çeşme, Didim, Fethiye, Finike, Göcek, 
Gümüldür, Kemer, Kuşadası, Mordoğan, Ören ve 
Seferihisar’daki Milangaz tüp satış noktalarında 
bulunan Milangaz Rota, Milangaz Çağrı Merkezi ve 
Milangaz bayileri aracılığıyla temin edilebiliyor.

Recently, the changing holiday habits due to the 
effect of the pandemic have led more and more 
people to turn to more special and holiday options 
such as boat holidays instead of vacationing in 
closed and crowded environments such as hotels 
and pensions. 

With the growing interest in boats, there has also 
been a noticeable increase in the demand for tubes 
used in the kitchens of such vehicles. Milangaz has 
developed a product called ‘Milangaz Rota’ to 
respond to this demand and this season for the use 
of boats traveling in the Aegean and Mediterranean 
coasts.

Milangaz Rota, which is specially designed to 
withstand all kinds of sea conditions, is preferred 
by many boat owners with its hull coating, stabilizer 
that prevents slipping on the boat floor and its size 
suitable for boat cabinets. Milangaz Rota, which 
can be connected without disturbing the originality 

of the boat in which it is used thanks to the 1/4’’ threaded 
connection decanter and hose connection, provides 
maximum safety to its users with the LPG hose in accordance 
with TS 1846 standard.

Milangaz Rota can currently be found at Milangaz sales points 
in Çeşme, Didim, Fethiye, Finike, Göcek, Gümüldür, Kemer, 
Kuşadası, Mordoğan, Ören and Seferihisar. It can also be 
procured at Milangaz Call Center and Milangaz dealers.
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BOAT - TENDER

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.
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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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BOAT - TENDER

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

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
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www.marinetime.com.tr        marinetimetr        MarineTimeTR
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BOAT - TENDER

İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!

www.rancraft.com.tr        rancrafttr        RancraftTR

GENÇ VE EĞLENCELİ: 470 REGINA

CANNES’DA GÖRÜCÜYE 
ÇIKACAK: RIVIERA 4600

YOUNG AND FUNNY: 470 REGINA

İtalyan tersane FIM yeni Regina 470’in inşaasına başladı. 
Tersane, Regina 470 ile bir botun en geniş dış mekan 
tasarımını yaratmayı hedefliyor. 

Teknenin kıç güvertesinde güneşlenme alanlarıyla 
misafirlerine keyifli bir deneyim sunuyor. 

Denize inme platformunda hem jetski gibi deniz 
oyuncaklarını hem de tender taşıyabilmesiyle genç 
tasarımını ortaya koyuyor. 

Geniş dış alanı versatil kaplama ve güneşlenme alanı bir 
solaryum lounge şeklinde tasarlanan teknenin beach 
club’ına açılıyor. 

Kıç havuzlukta ise mini bir havuz küçük alanda 
yaratılabilecek büyük eğlenceyi gösteriyor.

New Regina 470 is under construction from the Italian 
shipyard FIM. The shipyard makes the greetest outdoor 
spaces’ design of a boat. 

She represents an enjoyable experience to the guests on 
solarium lounge on her aft.

It represents a young design by being able to carry both 
sea toys such as jet skis and tenders on the versatille lifting 
platform.

On the back aft there exist a mini pool which shows us 
the biggest fun can experienced at a small place.

WILL SHOWN AT CANNES:
RIVIERA 4600

Yeni tender Riviera 4600 Avrupa prömiyerini Cannes 
Yachting Festival’de yapacak. 

Bu spor yatı bizler de Yacht Life& Travel olarak inceledik. 
Geniş yüzme platformu bulunan garajıyla bu tender 
su sporlarını rahatça yapabilmeniz için tasarlanan bir 
macera teknesi gibi. Kokpitin altında bir çok deniz 
oyuncağını rahatça taşıyabiliyor. İçerisinde U şeklinde 
bir oturma grubuyla misafirlerinin rahatı düşünülmüş. 
Yemek masası ise ana salon bölümünde bulunuyor. 
İç tasarımda beyazlar mavilerle uyum sağlıyor. Tik 
güvertenin rengi 
gerahlığı ortaya 
çıkarıyor. Kaptan 
kabini ise 360 
derece görüş 
açısıyla en rahat 
sürüşü sağlıyor. 

The new tender Riviera 4600 will make its European 
premiere at the Cannes Yachting Festival.

We reviewed this sports yacht as Yacht Life & Travel. 
With its garage with a large swimming platform, this 
tender is like an adventure boat designed for you to 
do water sports comfortably. It can easily carry many 
sea toys under the cockpit. The comfort of the guests 
is considered with a U-shaped sitting group inside. 
The dining table is located in the main living room. 
In the interior design, whites harmonize with blues. 
The color of the teak deck reveals the freshness. The 
captain’s cabin, on the other hand, provides the most 
comfortable driving with a 360-degree view.
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İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!

www.rancraft.com.tr        rancrafttr        RancraftTR



İSMİYLE MÜSEMMA DEDİKLERİ BU OLSA GEREK!

SUITABLE WITH THE NAME!

Bugünlerde tatil araştırmaları yoğunlukta. Upcounselʼın araştırmasına göre Türkiye Avrupa ülkeleri 
arasında en çok tatil yapılan ülkelerin başında geliyor. Türkiyeʼde tatil fiyatlarının uygunluğu, hava 
kalitesi ve sıcaklık gibi etkilerin yanında bu yıl engelliler için en erişilebilir 10. ülke olarak 
Hollandaʼnın ardından gelmesi de Türkiyeʼyi tercih edilebilir yapıyor.

Holiday research is intense these days. According to Upcounsel's search, Turkey is one of the most 
prefered country for the vacations in  European countries. In addition to the effects such as affordability 
of holiday prices, air quality and temperature in Turkey, and Turkey is the 10th most accessible country 
for disabled people this year, following the Netherlands, makes our country preferable.

50

SEYAHAT - TRAVEL



51

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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SEYAHAT - TRAVEL
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DENİZ OYUNCAKLARI - SEA TOYS

HEM EKOLOJİK HEM 
ROMANTİK – ANTHENEA 
FLOATING CONDO

EKOLOJİK YAŞANABİLİR YAT

ECOLOGIC AND ROMANTIC - 
ANTHÉNEA FLOATING CONDO

ECOLOGICAL LIVABLE YACHT

Anthénea Floating Condo Mimar Jean Michelle Ducancelle 
tarafından tasarlanan bir yüzen ev. 1977 James Bond filminden 
ilhamını almış. Ufo şeklinde tasarlanan bu evin tamamlanması 
15 yıl almış.  360 derece deniz görüşü olan bu evde ömür boyu 
yaşanabilir. 

Evin iç dizaynı oldukça şık. Mercanlardan ilhamını alan çatının 
altında geniş ve yuvarlak bir büyük yatak, geniş bir koltuk, 
mobilyalar bar ve mutfak bulunuyor. Yüzen evin içerisinde 12 kişi 
konaklayabiliyor. 

Anthenea bir joystikle çalışıtırılıyor ve 27 knot hıza kadar çıkabiliyor.

The Anthénea, designed by architect Jean-Michel Ducancelle, 
is an eco-friendly floating, mobile home for luxury travelers. The 

Dünyada yaşam git gide zorlaşıyor. Bizler uzay çalışmalarını izlerken dünya üzerinde yaşanabilecek o kadar çok yer var ki. Yeter ki 
dünyayı güzelleştirelim, kirletmeyelim. Şüphesiz bunlardan biri de deniz. Denizi uzaydan bile daha az tanıyoruz. Oysa deniz üzerinde 
yaşamak mümkün. 

Yaşanabilir Yat bir yat değil, bir ev. Üzerinde bulunan güneş panelleri ile elektriği sağlanıyor. Yağmur suyunu toplayarak su arıtıyor. Atık 
suyunu içerisinde çözüyor. Atıksız ve tamamen ekolojik. Yaşanabilir Yat’a ‘Köşeli Yat’ diyenler de var. 

Life in the world is getting harder and harder. While we watch space studies, there are so many places on earth that can be lived 
in. Let’s make the world beautiful, not pollute it. Undoubtedly, one of them is the sea. We know the sea even less than from space. 
However, it is possible to live on the sea.

A Livable Yacht is not a yacht, it’s a house. Electricity is provided by solar panels on it. It purifies water by collecting rainwater. It 
dissolves the waste water in it. Waste-free and completely ecological. There are also those who call the Livable Yacht ‘Square Yacht’. 

general design was inspired by the villain’s lair from the 1977 James Bond film “The Spy Who Loved Me.” The UFO-like structure has 
taken several prototypes and over fifteen years to complete. The frame is 100% recyclable, meaning zero waste at the end of its 
lifecycle.

With a diameter of thirty-one feet, Anthénea offers enough space for either a family of four or two adults onboard. The chic interior, 
inspired by coral reefs, features a circular XL bed, a round bathtub, a lounge with curved sofa and furniture, a bar, a kitchenette, 
and an underwater observatory, where guests can watch schools of fish dashing through the water or their friends swimming past the 
window. The rooftop, overlooking the sea, can accommodate up to twelve people.
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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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DENİZ OYUNCAKLARI - SEA TOYS

RÜZGARSIZ SÖRF OLUR MU?
SURFING WITHOUT WIND?

Artık adrenalin dolu sörf deneyiminiz için rüzgara ve 
dalgalara ihtiyacınız yok!

Hydrofoil teknolojisi kullanılan lift foil elektrikli sörf 
tahtasıyla 40km hız, 60-90dk kullanım süresi ile suyun 
üzerinde uçarken basit bir su sporu fikrinden sıyrılıp, 
kendinizi heyecan dolu yepyeni bir deneyimin ortasında 
bulacaksınız! Üstelik 2 saatten kısa bir şarj süresiyle!

Su geçirmeyen ve batmayan kablosuz bluetooth el 
kumandasıyla, 5000W gücündeki motorun tüm kontrolü 
elinizde!

You don’t need anymore, wind and waves for your 
adrenaline-filled surfing experience!

Lift foil electric surfboard using Hydrofoil technology, with 
this sea toy you will get rid of the idea of a simple water 
sport and find yourself in the middle of an exciting brand 
new experience while flying on the water with a speed 
of 40km and a usage time of 60-90 minutes! And with a 
charging time of less than 2 hours!

With the waterproof and unsinkable wireless bluetooth 
hand control, you have full control of the 5000W motor!
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ZEUS PREMIUM

YENİ PROJEMİZ

TÜRKİYE/İSTANBUL/TUZLA
Mescit Mah. Demokrasi Cad. Birmes San.
Oturmak. No: 4-L, 34940 Tuzla/İstanbul

+90 (539) 268 50 86 
info@zeus-yacht.com
ww.zeus-yacht.com

SLOOP

TENDER 65

TENDER 65

YENİ PROJEMİZ
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DENİZ OYUNCAKLARI - SEA TOYS

Hobie, Bir Kanodan Çok Daha Fazlası

Hobie’s more than just a canoe

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

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

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
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YENİ TEKNELER - NEW BOATS

NAVETTA 50: 50 METRELİK BİR 
ALÜMİNYUM RÜYA

40 Metrelik Xtra Suya indi

NEW CUSTOM LINE NAVETTA 50: 
A 50-METRE-LONG ALUMINIUM 
DREAM

40 Meter Xtra Launched in Water

Navetta 50 metre boyuna rağmen 500 Grosstone’un altında 
kütlesiyle yeni yatının projesini yat tutkunlarına sundu.

Bizler de Yacht Life&Travel dergisi için Navetta 50’ye ilk yakın 
bakışı gerçekleştireceğiz. Bu süper yat, 50 metrelik uzunluğu ve 
9.6 metrelik genişliğe sahip. 

Ana salonunda 180 derecelik görüş açısı, geniş terasa özel 
alanıyla ve güneşlenme alanı karşılıyor. 

Navetta 50’de ayrıca bir beach club ve özel lounge bulunuyor.

 Açık alanların ardından Master kabine geçiyoruz. Burada 4 
misafiri ağırlayabilecek bir misafir kabini ile gündüzleri 10 kişiyi bir 
arada bulundurabilecek eğlence alanı bulunurken kabin ekibi 
için de 9 kişilik rahat kamaralar var.

The new flagship makes its debut in the aluminium yacht 
segment under 500 GT and introduces new Navetta 50. 

A Navetta is the dream yacht for many owners because it fully 
expresses the unique features of a cruising yacht that is unrivalled 
for style, comfort and wellbeing on board. The new Navetta 50 
joins the brand’s displacement line and becomes its stunning 
flagship.

Designed entirely in aluminium, with a displacement hull under 
500 GT, a length of 49.90 m and a beam of 9.60 m, Custom Line 
Navetta 50 extends across four decks in a layout that revolves 
around the positioning of the master suite in the bow on the 
upper deck, from which all the onboard spaces develop. The 
master suite is surrounded by floor-to-ceiling windows that offer 
a 180-degree view and provides direct access to a large private 
terrace in the bow, complete with sunset solarium.

The magnificent beach club at the water’s edge is in direct 
contact with the aft outdoor area on the main deck, which is 
fitted out as a private lounge. 

As well as the master suite, Navetta 50 offers the owner and 
guests four guest cabins on the lower deck, accommodating a 
total of 10 people on board and nine members of crew, including 
the captain. 

ISA Yachts markasına ait Extra Yachts’ın Varo Xtra 76 
modeli suya indi. 

X76 Loft Extra’nın modern tasarımına odaklandı. 23 
metrelik boyuyla yat 24-40 metreye kadar üretilebiliyor. 
Yat tamamen fiberglasstan yapılıyor.  Kıç alan dış 
camlardan oluşuyor ve güneş panelleriyle kaplı. 

İç tasarım yeni ve efektif bir çözümlerle donatılmış. İç 
alanda en geniş güvenlik önlemleri kullanılmış salonun 
kıça dönük bölümünde banyo da bulunuyor. 

Volvo motor kullanılan bu gemi 21 knota kadar ulaşabiliyor. 

The Varo Xtra 76 model of Extra Yachts belonging to the 
ISA Yachts brand has launched on the water.

She focused on the modern design of the X76 Loft Extra. 
With a length of 23 meters, she can be produced up to 
24-40 meters. The yacht is made entirely of fiberglass. The 
aft area consists of outer windows and is covered with 
solar panels.

The interior design is equipped with new and effective 
solutions. The maximum privacy measures have been 
used in the interior, and there is also a bathroom in the 
aft part of the hall.

Using a Volvo engine, this ship can reach up to 21 knots.
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YENİ TEKNELER  - NEW BOATS

DENMARE 8.20 İLE URLA’YI KEŞFETTİK
WE DISCOVERED URLA WITH DENMARE 8.20

Geçtiğimiz hafta Urla’nın tekyat limanı Teos Marina’dan 
doğal güzellikleriyle ünlü Demirciler Koyu’na Denmare 
8.20 ile keyifli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk sırasında 
teknemiz,  hem çevreci, hem lüks, hem eğlenceli 
tasarımıyla tam bir centilmendi. 

8 metre boyu, 3 metre genişliğiyle bu yeni tekne, İTÜ’lü 
mühendisler tarafından tasarlanmış. Teknenin yeniliği 
Türkiye’de ilk defa hiçbir kıyı bağlantısı olmaksızın 24 saat 
boyunca suda elektriğini kendi üreterek kalabilmek. Bu 
sayede yakıtından hiçbir elektrik harcamaksızın yalnızca 
kendi ürettiği elektrikten harcayarak su üzerinde kalıyor. 
Bunu yatın üzerini kaplayan güneş panellerini kullanarak 
yapıyor. Dolayısıyla elektrik ihtiyacında hiçbir fosil yakıt 
kullanmıyor. 

250 beygirlik motorunda hızı 30 knota kadar çıkan bu 
tekneye iki motor da bağlanabiliyor. Motor kapasitesi 
250-300-350 metreye kadar çıkabiliyor. Motorun 
ardından teknede ilk ilgimizi çeken yer havuzluk oluyor. 
8 metrelik bu teknenin havuzlukta kişi kapasitesi 8. 8 
misafiri rahatlıkla ağırlayabiliyor. Havuzlukta ayrıca 
depolama alanı ve buzluk bulunduğundan rahatça 
eğlenebilme imkanı sağlıyor. 

Teknenin ana salonu ferah. Tasarımcılar bu noktada 
ferahlık ve konforlu bir sürüşü ön plana aldıklarından 
bahsediyorlar. 360 derece görüş açısı sağlaması bu 
boyuttaki ve bu hızdaki tekneler için önemli. 8.20’nin 
ana salonu tam donanımlı. Mutfağı, yemek ve yatak 
odası ergonomik ve minimalist şekilde tasarlandığından 
her alan en az iki farklı şekilde kullanılıyor. Kaptan 

koltuğunun 
altında bulunan 
lavabo 
katlanarak 
saklanabiliyor. 
Burada bir 
batarya ve ikili 
ocak bulunuyor. 
Karşısındaki 
yemek masası ise 
iki kişilik yatağa 
dönüşüyor. 
Buruna yaslı 
master kabin ise 
çift kişilik ferah 
bir yataktan 
oluşuyor. 
Denmare 8.20 
burada da bordo 
camlarıyla farkını 
ortaya koyuyor. 

On Monday, we took a pleasant journey from Teos Marina 
to Demirciler Bay. Denmare 8.20 accompanied us on this 
journey. He was a gentleman with his environmentally 
friendly, luxurious and fun design.

Denmare’s new boat is in the waters at 8.20. On Monday 
we went to try it for our readers. With a speed of 30 knots 
and a 250 horsepower engine, the 8.20 took us on a fun 
and exciting journey in salt water.

After arriving at Teos Marina, we saw Denmare’s white boat 
with a length of 8 meters and a width of 3 meters. This new 
boat was designed by engineers from ITU. The innovation 
of the boat is to be able to stay in the water by generating 
its electricity for 24 hours without any shore connection for 
the first time in Turkey. In this way, it stays on the water by 
spending only the electricity it produces without consuming 
any electricity from its fuel. It does this using solar panels 
that cover the yacht. Therefore, it does not use any fossil 
fuels for its electricity needs.

Two engines can be connected to this boat, which has a 
speed of up to 30 knots with its 250 horsepower engine. The 
engine capacity can go up to 250-300-350 meters. After 
the engine, the first place that attracts our attention on 
the boat is the cockpit. This 8-meter boat can comfortably 
host 8.8 guests in the cockpit. The cockpit also provides the 
opportunity to have fun as there is a storage area and a 
freezer.

The main hall of the boat is spacious. At this point, the 
designers mention that they prioritize spaciousness and 
a comfortable ride. Boats of this size and speed need 
to provide 360-degree viewing angles. The main hall of 
8.20 is fully equipped. Since the kitchen, dining room and 
bedroom are designed in an ergonomic and minimalist 
manner, each area is used in at least two different ways. 
The sink under the captain’s seat can be folded and 
stored. There is a battery and a double stove here. The 
dining table opposite turns into a double bed. The master 
cabin consists of a spacious double bed. Denmare 8.20 
shows its difference here, too, with its burgundy glasses.
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CANNES YACHT FESTİVAL İÇİN KIYASIYA
RACE FOR CANNES YACHT FESTIVAL

Dünyanın en geniş katılımlı yat festivallerinden Cannes 
Yat Festivali’ne katılmak için firmalar en iyi, en hızlı, en 
büyük teknelerini sergilemeye hazırlanıyorlar. Katılımlarını 
açıklayanları sizler için derledik. 

In order to participate Cannes Yacht Festival, one of 
the largest yacht festivals in the world, companies are 
preparing to exhibit their best, fastest and biggest boats. 
We have compiled for you those who announced their 
participation.

Gulf Craft Majesty 120
Arabistan’dan bir katılımcıyla başlıyoruz. Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek olan 
Gulf Craft isimli yat, 37 metre ve karbon fiber. Sergileneceği kategorinin en geniş 
güneşlenme alanına sahip yat, Majesty’nin en çok satılan modeli. 

We start with a participant from Arabia. Gulf Craft yacht, which will make its European 
premiere, is 37 meters and carbon fiber. The yacht, which has the largest sunbathing 
area in its category, is Majesty’s best-selling model.

Lomac GranTurismo 10.5
Dünya prömiyerinde ikinci sırada GranTurismo 10.5 var.  Bu tekne ilk kez 
2023 sezonunda suya inecek. Teknenin ailesindeki diğer teknelerden farkı 
ise kabinlerindeki geniş alan ve yüksek performansı….

Second place in the world premiere is GranTurismo 10.5. This boat will land 
for the first time in the 2023 season. The difference of the boat from other 
boats in its family is the wide space in its cabins and its high performance.

Sacs
Cannes Festivali’nde bir de yeni tershane göreceğiz. Sacs tershanesi 6 yeni modelle 
alanda olacak. Burada ziyaretçilere ‘serseri’ stilini göstermekle övünen tershane özellikle 
festivalin en önemli katılımcıları olan Z kuşağına hitap edecek. Çiçeği burnunda tersanenin 
göstereceği yeni modelleri arasında; Strider 10-11-13-15 ve Rebel 47 olacak. 

We will also see a new shipyard at the Cannes Festival. Sacs shipyard will be in the field with 
6 new models. The shipyard, which prides itself on showing the ‘rebel’ style to the visitors 
here, will especially appeal to the Z generation, who are the most important clients of the 
festival. Among the new models that the new shipyard will show are; Strider will be 10-11-
13-15 and Rebel 47.

Apreamare Gozzo 45
Bu yatların arasında ilk dünya prömiyerine çıkacaklar da var. Akdeniz stilli Fransız 
tekne Gozzo 5-45, kahverengi ile lacivertin muhteşem uyumunu gözler önüne 
sermeyi bekliyor. Küçük görünümüne karşın iki kabinli tekne yüksek performansıyla 
yürekleri hoplatacak. 

Among these yachts there are those that will make their world premiere. The 
Mediterranean-style French boat Gozzo 45 is waiting to reveal the magnificent 
harmony of brown and dark blue. Despite its small appearance, the two-cabin 
boat will make people excited with its high performance.
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SAXDOR 320 GTO: DIŞTAN TAKMA 
MOTORLARIYLA SPOR TEKNELERDE BİR DEVRİM

THE SAXDOR YACHTS 320 GTO. A REVOLUTION IN 
OUTBOARD POWERED SPORTS BOATS

Saxdor Yachts, 320 GTO’yu ürün 
yelpazesine katıyor. 320, modern ve 
sportif olmakla birlikte pratik güverte 
alanları, geniş çift kişilik kabini ve ayrı 
banyosuyla aynı zamanda yüksek 
derecede konfor ve rahatlığı bir 
araya getiriyor.

32 ft platformda zarif tasarımı, hızlı, güçlü dıştan 
takmalı performansı ve ekonomik gövde şeklini 
paylaşan üç ayrı model olacak. Satılık Saxdor 320, 
50 knot’a kadar hız yapabilen ikiz veya tekli 300hp 
Mercury dıştan takma motorlarla çalışır.

Açılır yan teraslar, sürgülü sırtlıklı kıç havuzluk ve 
havuz bar dahil olmak üzere standart özelliklerinin 
çoğu, daha büyük teknelerden bekleyebileceğiniz 
özellikler olmasına karşın, Saxdor 320 hepsini 
karşılıyor. 

Saxdor Yachts welcomes the 320 
GTO to its range. The 320 is modern 
and sporty yet, with practical deck 
spaces, spacious double cabin 
and separate bathroom, it also 
combines a high degree of comfort 
and convenience.

There will be three separate models on the 32ft 
platform which share exquisite design, fast, 
powerful outboard performance and a refined, 
economical hull shape.  The Saxdor 320 for sale is 
powered by twin or single 300hp Mercury outboard 
engines capable of speeds up to 50 knots.

Many of its standard features are those you might 
expect on larger craft, including opening side 
terraces, aft sun pad with sliding backrest and 
wetbar but Saxdor has all of them.
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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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JETSKI ve BOT RÖMORKU
JETSKI and BOAT TRAILER

Bu römorkta dikey ve yatay ayarlanabilir destek sistemleri
bulunmaktadır. Tuzlu suya ve UV ışınına dayanımlı kaydırıcı 
polietilen levhalar kullanılmıştır. Tamamı çelik ve daldırma 
galvanizli bir şase üzerine monte edilmişlerdir. 
Jet Ski gövdesi, bu polietilen levhalar üzerinden
zedelenmeden kolayca kayar.

This trailer has vertical and horizontal adjustable support 
systems. Lubricating polyethylene sheets that are resistant to 
salt water and UV rays are used. They are mounted on an all 
steel and dipped galvanized chassis. Jet Ski's body glides easily 
over these polyethylene sheets without being damaged.

Standard Features:

• High resistance to corrosion
• Hot dipped galvanized steel body
• Box section-high strength steel body
• Extra protection for the electrical installation
• Bolt-mounted, zinc-plated, easily replaceable 
German German coupling
• Extra tensile safety with plastic coated steel wire
• Extra strength thanks to 8.8 quality, galvanized 
bolts and fiber nuts
• Adjustable crane stand and V support wedge
• Saltwater-resistant German torsion axle
• Optimum trailer height
• Injection • Injection of plastic fenders
• 900 Lbs hand winch with lock
• Water resistant, LED Lighting Group
• Reflector groups
• Height adjustable front support wheel
• Galvanized connecting lugs
• Extra protection against corrosion with international 
epepoxy paint coating
• ALL OUR TRAILERS HAVE INTERNATIONAL TYPE 
APPROVAL CERTIFICATES.

Standart Özellikler:

• Korozyona karşı yüksek dayanıklılık
• Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde
• Kutu kesitli-yüksek dayanımlı çelik gövde
• Elektrik tesisatı için ekstra koruma
• Civata ile montajlı, çinko kaplamalı, kolay
 değ değiştirilebilir Alman kaplin
• Plastik kaplı çelik tel ile ekstra çekme güvenliği
• 8.8 kalite, galvanizli civata ve fiber somunlar 
sayesinde ekstra mukavemet
• Ayarlanabilir vinç standı ve V dayama takozu
• Tuzlu suya dayanıklı Alman torsiyon dingil
• Optimum römork yüksekliği
•• Enjeksiyon plastik çamurluklar
• 900 Lbs kilitli el vinci 
• Suya dayanıklı, LED Aydınlatma grubu 
• Reflektör grupları
• Yüksekliği ayarlanabilir ön destek tekeri
• Galvanizli bağlantı mapaları
• İnternational epoksi boya kaplama ile 
kkorozyona karşı ekstra koruma
• TÜM RÖMORKLARIMIZ İNTERNASYONEL TİP ONAY BELGELİDİR.

Tasıma kapasitesi                : 750 kg
Aks Adedi                           : 1 Adet 
Lastik Ebadı                          : 165/80 R 13
Genislik                               : 1750 mm
Uzunluk                                : 4000 mm
Agırlık                                   : 144 kg

Carrying capacity                         : 750 kg
Number of Axles                           : 1 Piece
Tire Size                                         : 165/80 R 13
Width                                             : 1750 mm
Length                                           : 4000mm
Weight                                           : 144 kg
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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 

Yüksek teknoloji, uzun ömürlülük ve
verimliliğin bir araya geldiği
üstün mühendislik ürünleri

TAHANEA 1TAHANEA 2

NOSBY BE
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DOUBLE JETSKI RÖMORKU
DOUBLE JETSKI TRAILER

Bu römorkta dikey ve yatay ayarlanabilir destek sistemleri 
bulunmaktadır. Tuzlu suya ve UV ışınına dayanımlı kaydırıcı 
polietilen levhalar kullanılmıştır. Tamamı çelik ve daldırma
galvanizli bir şase üzerine monte edilmişlerdir. 
Her iki Jet Ski gövdesi, bu polietilen levhalar üzerinden zedelenmeden 
kolayca kayar.

This trailer has vertical and horizontal adjustable support 
systems. Lubricating polyethylene sheets that are resistant to 
salt water and UV rays are used. They are mounted on an all 
steel and dipped galvanized chassis. Both Jet Ski bodies glide 
smoothly over these polyethylene sheets.

Standard Features:

• High resistance to corrosion
• Hot dipped galvanized steel body
• Box section-high strength steel body
• Extra protection for the electrical installation
• Bolt-mounted, zinc-plated, easily replaceable German
  coupling with brake
• Extra tensile safety with plastic coated steel wire
• Extra strength thanks to 8.8 quality, galvanized 
bolts and fiber nuts
• Adjustable crane stand and V support wedge
• Saltwater resistant torsion axle with German brakes
• Optimum trailer height
• Injection • Injection of plastic fenders
• 2 x 900 Lbs hand winch with lock
• Water resistant, LED lighting group
• Reflector groups
• Height adjustable front support wheel
• Galvanized connecting lugs
• Extra protection against corrosion with international 
epepoxy paint coating
• ALL OUR TRAILERS HAVE INTERNATIONAL 
TYPE APPROVAL CERTIFICATES.

Standart Özellikler:

• Korozyona karşı yüksek dayanıklılık
• Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde
• Kutu kesitli-yüksek dayanımlı çelik gövde
• Elektrik tesisatı için ekstra koruma
• Civata ile montajlı, çinko kaplamalı, kolay değiştirilebilir
  Frenli Alman kaplin
• Plastik kaplı çelik tel ile ekstra çekme güvenliği
• 8.8 kalite, galvanizli civata ve fiber somunlar
 sayesinde ekstra mukavemet
• Ayarlanabilir vinç standı ve V dayama takozu
• Tuzlu suya dayanıklı Alman frenli torsiyon dingil
• Optimum römork yüksekliği
•• Enjeksiyon plastik çamurluklar
• 2 Adet x 900 Lbs kilitli el vinci 
• Suya dayanıklı, LED aydınlatma grubu 
• Reflektör grupları
• Yüksekliği ayarlanabilir ön destek tekeri
• Galvanizli bağlantı mapaları
• İnternational epoksi boya kaplama ile korozyona
 karşı ek karşı ekstra koruma
• TÜM RÖMORKLARIMIZ İNTERNASYONEL TİP ONAY BELGELİDİR.

Tasıma kapasitesi                             : 1500 kg
Aks Adedi                                        : 1 Adet FRENLİ
Lastik Ebadı                                        : 185 R14
Genislik                                             : 2450 mm
Uzunluk                                             : 4700 mm
Agırlık                                                : 296 kg

Carrying capacity                         : 1500  kg
Number of Axles                           : 1 Piece
Tire Size                                         : 185 R 14
Width                                             : 2450 mm
Length                                           : 4700 mm
Weight                                           : 296 kg
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BOFOR MARINE PRODUCTS DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Aydınlı Birlik OSB Mah. Batı Cad. No. 28 34953 Tuzla/İSTANBUL
+90 (216) 466 46 19

info@bofor.com.tr         www.bofor.com.tr    

WATERTIGHT A60
FIRE RATED HATCHES

CAST HATCHES

WATERTIGHT HATCHES

DECK HATCHES

WATERTIGHT A60
FIRE RATED DOORS

SLIDING DOORS

PANTOGRAPH DOORS YACHT DOORS COMMERCIAL TYPE DOORS
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TEKNE RÖMORKU 

Bu römorkta dikey ve yatay ayarlanabilir destek sistemleri bulunmaktadır. Tuzlu suya ve UV ışınına dayanımlı kaydırıcı polietilen 
levhalar kullanılmıştır. Tamamı çelik ve daldırma galvanizli bir şase üzerine monte edilmişlerdir. tekne gövdesi, bu polietilen levhalar
üzerinden zedelenmeden kolayca kayar.

Standart Özellikler:

• Korozyona karşı yüksek dayanıklılık
• Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde
• Kutu kesitli-yüksek dayanımlı çelik gövde
• Elektrik tesisatı için ekstra koruma
• Civata ile montajlı, çinko kaplamalı, kolay değiştirilebilir 
Alman kaplinAlman kaplin
• Plastik kaplı çelik tel ile ekstra çekme güvenliği
• 8.8 kalite, galvanizli civata ve fiber somunlar sayesinde 
ekstra mukavemet
• Ayarlanabilir vinç standı ve V dayama takozu
• Tuzlu suya dayanıklı Alman torsiyon dingil
• Optimum römork yüksekliği
•• Enjeksiyon plastik çamurluklar
• 900 Lbs kilitli el vinci 
• Suya dayanıklı, LED Aydınlatma grubu 
• Reflektör grupları
• Yüksekliği ayarlanabilir ön destek tekeri
• Galvanizli bağlantı mapaları
• İnternational epoksi boya kaplama ile korozyona karşı 
ekekstra koruma
• TÜM RÖMORKLARIMIZ İNTERNASYONEL TİP ONAY BELGELİDİR.

Tasıma Kapasitesi                             : 750 kg
Aks Adedi                                        : 1 Adet 
Lastik Ebadı                                        : 185 R 14
Genişlik                                             : 2150 mm
Uzunluk                                             : 6200 mm
Ağırlık                                                : 250 kg
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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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BOAT TRAILER 

This trailer has vertical and horizontal adjustable support systems. Lubricating polyethylene sheets that are resistant to salt water and 
UV rays are used. They are mounted on an all steel and dipped galvanized chassis. Boat body glides easily over these polyethylene 
sheets without being damaged.

Standard Features:

• High resistance to corrosion
• Hot dipped galvanized steel body
• Box section-high strength steel body
• Extra protection for the electrical installation
• Bolt-mounted, zinc-plated, easily replaceable
German German coupling
• Extra tensile safety with plastic coated steel wire
• Extra strength thanks to 8.8 quality, galvanized
bolts and fiber nuts
• Adjustable crane stand and V support wedge
• Salt water resistant German torsion axle
• Optimum trailer height
• Injection pla• Injection plastic fenders
• 900 Lbs hand winch with lock
• Water resistant, LED Lighting group
• Reflector groups
• Height adjustable front support wheel
• Galvanized connecting lugs
• Extra protection against corrosion with international
epepoxy paint coating
• ALL OUR TRAILERS HAVE INTERNATIONAL TYPE
APPROVAL CERTIFICATE.

Carrying Capacity                         : 750 kg
Number of Axles                           : 1 Piece
Tire Size                                         : 185 R 14
Width                                             : 2150 mm
Length                                           : 6200 mm
Weight                                           : 250 kg



75

Your Exclusive Yacht Glazing Partner

Worldwide Service  & Warranty

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

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



HABER - NEWS

76

KAPTAN PETROS, EKKA 
YATLARINI SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YATÇILIKTA BIR ÜST SEVİYEYE 
ÇIKARIYOR

SIRENA YACHTS STORE, 
STORE.SIRENAYACHTS.COM‘DAN 
MÜŞTERiLERiYLE BULUŞMAYA 
BAŞLADI

CAPTAIN PETROS TAKES EKKA 
YACHTS TO THE NEXT LEVEL IN 
SUSTAINABLE YACHTING

SIRENA YACHTS STORE, STARTED 
TO MEET WITH CUSTOMER FROM 
STORE.SIRENAYACHTS.COM

Yatçılıkta sürdürülebilirlik git gide daha önemli hale geliyor. 
Monaco Yacht Show’dan Cannes Yachting Festival’e 
gündemi belirleyen etkinlikler özel sürdürülebilirlik 
alanlarını açıklamaya başladılar bile. Bununla deniz 
yaşamını kurtarmayı hedefliyor yat sektörü. 

Yapılan araştırmalara göre okyanuslara her yıl yaklaşık 
8 milyon ton plastik atılıyor ve bu sayının her geçen gün 
yükselmesi bekleniyor. Deniz hayatı ve doğal yaşam 
alanları, su kirliliği yoluyla zararlı toksinleri ve kimyasalları 
emme tehlikesiyle karşı karşıya. 

Ekka Yachting de deniz yaşamı sorunlarına ilgi çekmek 
isteyenlerden biri. Yeni maskotları ‘Kaptan Petros’ adını 
verdikleri deniz kaplumbağasını kullanarak caretta 
carettaların yaşam alanına farkındalık yaratmayı 
hedefliyor. 

EKKA Yachts gets help from its mascot, the sea turtle Captain 
Petros, in order to promote and implement sustainable 
practices in yachting.

The loggerhead Caretta Caretta sea turtle provides simple, 
sustainable solutions that have a large impact on our marine 
environment. 

About 8 million tons of plastic are dumped into the world’s 
oceans every year. Those numbers are expected to rise. Our 
beautiful marine life and its natural habitats are constantly 
in danger from absorbing harmful toxins and chemicals 
through water pollution. In order to raise awareness on 
environmental issues and provide alternatives for eco - 
friendly yachting, EKKA Yachts enlisted the help of Captain 
Petros, a loggerhead sea turtle (Caretta Caretta), to guide 
the company and the yachting industry toward sustainable 
practices. 

Sirena Marine yaşam tarzını yansıtan; giysiden aksesuara, 
çocuk kıyafetlerinden evcil hayvan kıyafetlerine uzanan 
koleksiyon, Sirena Yachts Store’da yerini aldı.

Tasarımcı Senem Kula tasarımlı Sirena Yachts Store’daki 
özel üretim tekstil ürünleri; yağmurluktan sweatshirte, 
puffer ceketten gömleğe, şapkadan yeleğe uzanan 
geniş ürün yelpazeli bir koleksiyonu oluşturuyor. 

The collection which ranging from clothes to accessory 
infants’ wear to petshop wear took place at Sirena 
Yachts Store. 

Special production textile products at Sirena Yachts Store 
designed by designer Senem Kula; It creates a wide 
range of products ranging from raincoats to sweatshirts, 
from puffer jackets to shirts, from hats to vests. 
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Telefon : 0 252 611 00 16
Telefon : 0 532 571 31 01

E-posta: info@gokcelojistik.com
Merkez Adres: Baha Şıkman Cad. Meydan Plaza A1-11 Fethiye, MUĞLA

Garaj : Çatal Priz Sok. Çevreyolu Fethiye, MUĞLA
www.gokcelojistik.com
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MONACO YACHT 
SHOW’DAN Z KUŞAĞINA 
ÖZEL ALANLAR

51. DENİZ KUVVETLERİ 
YARIŞLARININ BİRİNCİSİ 

‘KIA’
SPECIAL AREAS FOR Z 
GENERATION IN MYS

THE WINNER OF THE 51TH 
ANNIVERSARY OF TAYK ‘KIA’

Yat tutkunlarının merakla beklediği iki yat festivaline 
sayılı gün kaldı. Cannes Yachting Festival ve Monaco 
Yacht Show… Firmalar buralarda gösterecekleri yatları 
sıralamak için kapışadursun, MYS ardı ardına üç yeni 
sergi alanını tanıttı. Bu yıl Monaco’da ‘sürdürülebilirlik’, 
‘macera’ ve ‘yat tasarımı’ alanları olacak. Macera 
alanında spor tenderlar, deniz oyuncakları, helikopterler 
ve kişiye özel macera programları sunulacak. Show 
ekibi bu yeni alanlarla yatçılığın yeni müdavimi olan 
Z kuşağının istek ve beklentilerine uyum sağlamayı 
hedefliyor.

There are only a few days left for two yacht festivals 
that yacht enthusiasts are eagerly waiting. Cannes 
Yachting Festival and Monaco Yacht Show… As 
companies scramble to list the yachts to be displayed 
here, MYS introduced three new exhibition areas. This 
year, areas of ‘sustainability’, ‘adventure’, and ‘yacht 
design’ will open in Monaco. In the adventure area 
participants can experience sports tenders, sea toys, 
helicopters, and personalized adventure programs. 
With these new areas, the show team aims to adapt to 
the wishes and expectations of the Z generation, the 
new regulars in yachting.

Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü 51. Deniz Kuvvetleri Kupası 
yarışı 22-25 Temmuz’da İstanbul’da yapıldı. Bu yarış 
dünyanın en geniş rotalarından birinde 390 millik rotada 
tamamlandı. Çengelköy Vapur İskelesi’nde başlayan yarış 
Bodrum’da son buldu. Yarışa birbirinden hızlı yelkenliler 
katıldı.  Yarışlara Türkiye’den ve dünyadan bir çok yarışçı 
katılırken yarışta öne çıkan teknelerden bazıları Alize 34.7, 
Looping 54 ve yarışın sponsoru Akpa Kimyanın kullandığı 
kırmızı yelkenli Akpa yelkenlisi oldu.  Yelkenliler Boğaz’dan 
Bodrum’a süren yarışlarını iki Boğaz bir deniz geçerek 
tamamladılar. Deniz Kuvvetleri Kupasının kazananı ise Alize 
34.7 adlı teknesi ile KIA takımı oldu.

The 51st Naval Forces Cup race of the Turkish Offshore 
Racing Club was held in Istanbul on 22-25 July. This race 
was completed on a 390-mile route on one of the widest 
routes in the world. The race that started at Çengelköy 
Ferry Terminal ended in Bodrum. Fast sailing boats 
participated in the race. While many racers from Turkey 
and around the world participated in the races, some of 
the boats that stood out in the race were Fenerbahçe 5, 
Looping 54 and the Akpa sailboat with red sails used by 
Akpa Kimya, the sponsor of the race. The sailors completed 
their race from the Bosphorus to Bodrum by crossing 2 
Bosphorus and a sea. The winner of the Navy Cup was the 
KIA team with the boat named Alize 34.7.
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AWLWOOD
Awlwood, geleneksel üst sınıf yat verniklerinden dört kattan daha uzun süre
olağanüstü bir parlaklık sağlar*. Tescilli formülasyonu ile bu şeffaf sonkat, bilim
ve doğayı birlestirerek geleneksel verniklerle kıyaslanamayacak mükemmel
sonuçlar kazandırır.

Awlwood sonkat verniği şimdiye kadar gördüğüm
en etkileyici vernik. Öyle ki; her ne zaman seyire

çıksak yelkenli gövdesi üzerindeki bakışlar ve
hayranlıkları dile getiren yorumlar inanılmaz.

KAPTAN
TEMPUS FUGIT, 2014
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* Uygulama ve bakım talimatlarını izleyin. Sadece profesyonel uygulama içindir. 

Türkiye Distribütörü: 
Marintek Deniz ve Yat Malzemeleri Ticaret A.Ş., Ünalan Mah. Ünalan Cad. No: 9/1 34700 Üsküdar – İstanbul
Tel: +90 (0) 216 317 10 10 (Pbx)  Faks: +90 (0) 216 317 56 56
Bu yayında bahsedilen tu�m ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2016.
AN_200435_090414

7483AD Awlwood_TR_Yacht Life_220x300  03/03/2016  16:19  Page 1


