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Seni Maviliğe Çeken 
Ne?

Bu dergiyi eline aldıysan biliyoruz ki sen de 
kendini akıntıya bırakmak ve mavinin tadını 
çıkarmak istiyorsun. Bu sayıda siz deniz 
sevdalısı okuyucularımız için en heyecan verici 
içerikleri oluşturduk.

Yacht Life & Travel’ın bu sayısında sizleri 
en önemli detayları ile anlatılmış, çok fazla 
şaşırtıcı tekneler ve yatlar bekliyor. Gün 
geçtikçe gelişmeye devam eden denizcilik 
sektöründeki yenilikler ilerleyen sayfalarda 
sizlere göz kırpacak.  Ayrıca deniz ve sanatın 
meç edilmesi ile ortaya çıkmış çeşitli projeler, 
deniz sektörü hakkında okuyucularımıza rehber 
olacak içerikler ve daha fazlası da bu sayıda.

Hazır mısınız? Haydi sayfaları çevirin ve sanki 
uçsuz bucaksız bir okyanusta yolculuk eder gibi, 
keşfetmenin heyecanıyla, şaşırtıcı sonsuzlukta 
güzellikler ve öğretiler ile sayfaların tadını 
çıkarın. 

Pruvanız neta olsun…

What Pull You To 
Blue?

If you have picked up this magazine, we know 
that, you want to go with the flow and enjoy 
the blue. In this issue, we have created the 
most exciting content for you, our sea-loving 
readers.

In this issue of Yacht Life & Travel, many 
amazing boats and yachts are waiting for you, 
explained in the most important details. 
Innovations in the maritime sector, which 
continues to develop day by day, will wink 
at you in the following pages. In addition, 
various projects that emerged with the harmony 
of the sea and art, contents that will guide our 
readers about the marine sector and more are 
also in this issue.

Are you ready? Let’s turn the pages and enjoy 
the pages of amazing infinity beauty and 
teachings with the excitement of discovery, as 
if you were traveling on a vast ocean.

Fair winds and following seas…
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Enlem 36° 45' 30" Kuzey, Boylam 028° 08' 30" Doğu / Martı Marna VHF Kanal 73-16 Dw

www. martmarna.com    |    0252 487 10 63

Türkye’nn denze grleblen lk marnası olan Martı Marna & Yacht Club,
ruhunuzu dnlendren mavs ve yeşlyle, mükemmelyetç hzmet
anlayışıyla Türk ve dünya mutfaklarından farklı lezzetler sunan
restoranlarıyla ve Ege’nn öneml noktalarına yakınlığıyla benzersz br tatl
çn sz beklyor.
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TAHIL GEMİSİ BOĞAZI 
KİLİTLEDİ

YAT ORTADAN KAYBOLDU

THE SHIP OF GRAIN BLOCKED
THE BOSPHORUS

THE LOST YACHT

İstanbul Boğazı ay başında 173 metre boyunda bir kargo 
gemisinin arızası nedeniyle sıkıştı. Lady Zehma isimli gemi  
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası 
nedeniyle karaya oturdu ve Bebek Koyu’na demirledi. 
Boğaz trafiğini askıya aldıran olayın ardından kurtarma 
çalışmaları yapıldı. 

Lady Zehma İstanbul’a tahıl taşırken Bebek Feneri’ne 
çarptı. Sancak çapasından ışıklar yanan gemi çapayı 
atamayınca yatların üzerine yönünü döndü. Boğazda 
demirli yatlar kaçıştı. Gemiyi Kıyı Emniyet Müdürlüğü’nün 
en büyük römorkörü Nene Hatun çekmeye çalıştı. 
Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler 
eşliğinde Ahırkapı’ya götürüldü.

The Bosphorus was jammed at the beginning of the 
month due to the failure of a 173-meter-long cargo 
ship. The ship named Lady Zehma ran aground due to 
a rudder failure while cruising from Ukraine to Istanbul 
and anchored in Bebek Bay. Rescue efforts were carried 
out after the incident, which suspended traffic on the 
Bosphorus.

Lady Zehma crashed into Bebek Lighthouse while 
carrying grain to Istanbul. The ship, whose starboard 
anchor was illuminated, turned towards the yachts when 
it failed to anchor. Yachts moored in the Bosphorus fled. 
Nene Hatun, the biggest tugboat of the Coastal Police 
Department, tried to tow the ship. The ship, which was 
rescued as a result of the studies, was taken to Ahırkapı 
with tugboats.

Federico Jose Sierra Garcia Avrupa turuna çıkmış 
dalgalı denizde seyir ediyordu. Gezintisini Avrupa’nın bir 
limanından diğerine sürdürüyordu. Gezgin, haritadan 
Girne Antik Limanı’nı keşfetti. Avrupa Birliği’nin üye 
ülkelerin marinalarına gelen AB vatandaşlarına “Yasal 
limandan giriş yapmaları” zorunluluğu olmadığını bilerek 
rahatlıkla giriş yaptı. Ancak Kıbrıs’ın kuzeyinin bir AB üyesi 
ülke olmadığını unuttu. Hal böyle olunca Garcia, polis 
tarafından “Muhaceretten izin almadan KKTC’ye giriş 
yapma” suçundan tutuklanarak önce mahkemeye 
çıkarıldı. Mahkeme yatın sahibine iletilmesine karar verdi. 
Garcia’nın zorlukları bitmedi. Yatını almaya gittiğinde bir 
de baktı ki yatı ortada yoktu. Yatın kaçırıldığı düşünülüyor.  

Federico Jose Sierra Garcia was sailing on the choppy 
sea on a European tour. He continued his voyage from 
one port in Europe to another. He discovered the ancient 
harbor of Kyrenia on the map one day. He easily entered 
the European Union knowing that EU citizens who come 
to the marinas of the member countries do not have to 
“enter through the legal port”. But the sailor forgot that 
the north of Cyprus wasn’t an EU member state. Garcia 
was arrested by the police and was first brought to court. 
Afterward, Garcia was sentenced to 15 days in prison 
and he was deported. The court ordered that “the 
sailing yacht should be returned to its legal owner”.
Garcia’s difficulties weren’t over. When he went to get 
his yacht, he saw that his yacht wasn’t there. Police 
estimates that the yacht hijacked. 
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YELLOWV ARTIK 
İNGİLTERE VE UKRAYNA’DA

Yeni Ar-Ge Merkezi 
Şanghay’da

YELLOWV IS NOW IN UNITED 
KINGDOM AND UKRAINE

New R&D Center in Shanghai

YellowV su sporları ve şişme botlar üretimi konusunda 
üç yeni anlaşmaya imza attı. Promotheus 
Watersports, Sunsail chartering ve Prime Marine ile 

anlaşan deneyimli marka, bu sayede krizdeki üç ülkeye 
ürünlerini ihraç etmeyi planlıyor. Bu ülkeler, Brexit sürecini 
başarıyla atlatan İngiltere’nin de içerisinde bulunduğu 
Birleşik Krallık, savaştaki tutumuyla dikkat çeken Ukrayna 
ve ekonomik krizi politikalarıyla aşan Polonya.

YellowV, the watersports and inflatable product 
brand have announced three key partnerships. 
Prometheus Watersports, Sunsail Chartering and 

Prime Marine are the new partners of the brand who 
planning to export new products to these countries 
which struggle against the crisis by themselves. These 
countries are the United Kingdom which has skipped 
the Brexit process successfully, Ukraine which attract 
attention from the successes in the war, and Poland 
which struggle against the economic crisis as well.   

Elektrikli dıştan takmalı motor üreticisi ePropulsion, 
Şanghay’da yeni bir araştırma ve geliştirme merkezi 
açtı. Yeni Ar-Ge merkezi, tümüyle şirket içinde geliştirilen 
ve şirketin ürün portföyüne dayalı olarak, tekne enerji 
sistemleri ve elektrikli tahrik sistemleri araştırmalarına 
odaklanmayı hedefliyor.

ePropulsion’ın kurucu ortağı ve CEO’su Danny Tao 
“Şangay’daki Ar-Ge merkezi, yüksek güçlü enerji 
sistemleri ve elektrikli tahrik sistemleri için araştırma ve 
geliştirme yeteneklerimizdeki boşluğu dolduruyor. Yüksek 
güçlü tekne pazarının potansiyelini ve hibrit çözümler 
pazarının kilidini açmanın anahtarı olacak sistem, 
araştırma ve geliştirme ayrıca tasarım ve entegrasyon 
konusundaki uzmanlığımızı artıracak.” dedi.

Electric outboard manufacturer ePropulsion has opened 
a new research and development center in Shanghai. 
The new R&D center aims to focus on boat power 
systems and electric propulsion systems research, based 
entirely on the company’s product portfolio, developed 
in-house.

Danny Tao, co-founder and CEO of ePropulsion said, 
“The R&D center in Shanghai fills the gap in our research 
and development capabilities for high-power energy 
systems and electric propulsion systems. The system will 
be key to unlocking the potential of the high-power 
boat market and the hybrid solutions market, increasing 
our expertise in research and development as well as 
design and integration.” said.

HABER - NEWS



8

YAT - YACHT

İKİ ÖDÜLLÜ XSR85
 SATIŞA SUNULDU

RAND BOATS
 YENİ SUV’SİNİ TANITTI

XSR 85 WHICH WON TWO 
AWARDS FOR SALE

RAND BOATS LAUNCHED NEW SUV

Sarp Yachts’ın XSR 85 isimli motoryatı satışa sunuldu. 
Yatçılığın oscarlarında iki ödül alan XSR’a Yacht Life 
Travel ailesi olarak yakından bakmak istedik. 

İç tasarımı Redline tarafından yapılan motoryat 25 knota 
kadar çıkan hızıyla 1000 mil menzilde ilerleyebiliyor. 9 
misafiri aynı anda ağırlayabiliyor. 

Dış tasarımında ise Türk bayrağına uyumlu turuncu rengi 
dikkat çekiyor. 24 metrelik yat 6.40 metre genişliğiyle 
ferahlık da sunuyor. 

The motor yacht XSR 85 of Sarp Yachts, which made its 
international debut at the festival, was also offered for 
sale. As Yacht Life Travel family, we wanted to take a 
closer look at XSR, which won two awards in yachting 
Oscars.

The motor yacht, whose interior design was made by 
Redline, can move at a range of 1000 nautical miles with 
a speed of up to 25 knots. In its interior design, which can 
accomodate 9 guests. 

In its exterior design, the orange color compatible with 
the Turkish flag draws attention. The 24-meter yacht also 
offers spaciousness with its 6.40-meter width. 

Rand Boats dünyada bir ilki gerçekleştirerek “elektrikli 
lüks tekne” kategorisinde ilk kez 100 bin euronun 
altında model üretiyor. Fonksiyon ve performans 

açısından en hızlı teknelerle yarışan Rand Boats’un yeni 
modeli Source 22 sürat teknesi olarak tasarlandı. Yeni 
olsa da 1000 kişilik bekleme listesiyle adaylarını birbiriyle 
yarıştırıyor. 

Tekne su sporlarına da maceraya da uygun olarak 
tasarlandı. İçerisindeki geniş depolama alanı sayesinde 
çoğu Tender’a taş çıkaran tekne, bu sayede deniz 
bisikleti, tırmanış bisikletleri gibi kara macera ekipmanlarını 
da taşımak için tasarlandı. Kıçta dinlenme alanı, 
güneşlenme yatağı ve aynı zamanda da yemek alanıyla 
kıç havuzluğu bir sosyalleşme alanına çevirmiş. 

Tekne rahat ve eğlenceli tasarımıyla yepyeni ve 
misafirlerini bekliyor. 

A first in the world, Rand Boats produces models under 
100,000 euros for the first time in the “luxury electric boat” 
category. Competing with the fastest boats in terms of 
function and performance, Rand Boats’ new model was 
designed as a Source 22 speedboat. Even though it is 
new, it competes with its candidates with a waiting list of 
1000 people.

The boat was designed for both water sports and 
adventure. Thanks to its large storage space, the boat, 
which throws stones at most Tenders, is designed to carry 
land adventure equipment such as pedalo and climbing 
bikes. It has turned the aft cockpit into a socializing area 
with a resting area, sunbathing bed and dining area at 
the stern.

The boat is brand new with its comfortable and fun 
design and is waiting for its guests.
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TEKNE İNŞASI - YACHT BUILDING

GÜN GEÇMİYOR Kİ YENİ BİR PROJE BAŞLAMASIN: 
CMR MÜHENDİSLİK’İN İNŞAALARI DURMUYOR

EVERYDAY THERE EXIST A NEW PROJECT:
 CMR ENGINEERING’S CONSTRUCTION NEVER STOPS

Türkiye’nin çalışkan markası CMR Yatçılık 47 metrelik 
yelkenli projesiyle yeniden üretime başladı. Türkiye 
inovatif çözümleriyle bilinen markanın hızına yetişmek 
için Yacht Life&Travel olarak bir kez daha Tuzla’daki 
tersanenin yollarını arşınladık. 

Atölyeden ayrılmayarak her işe koşan marka 
sahiplerinden Alpay Bolat bu ayki konuğumuz. Bolat 
ile Çelik ve Alüminyum konstrüksiyonunu nasıl bir araya 
getirdiklerini konuştuk. Bolat, “Çelik alüminyum yelkenli ve 
motoryatlar özel bir maddeyle yani triclad yapıştırılıyor. 
Press baskı bu maddelerin arasında kullanılıyor. Çelik 
bünye çeliğe, alimunyum alimunyuma kaynıyor. Kaptan 
köşkü bu alt binaya bağlanıyor ya da civatalı bir biçimde 
birleşiyor” diye anlattı. 

Bir ön hazırlık aşamasının da olduğundan 
bahseden Bolat,  “Cnc plazmalarda 
saclar kesiliyor. Ardından alüminyumun 
temizlik aşaması oluyor. Alüminyumun 
pası denilen üzerindeki yapısal tabaka 
temizleniyor.Temizlendikten sonra bant 
sistemi ve sac ayrımı, imalat, blok gemiye 
montaj işlemi tamamlanıyor” dedi. 

Marka 18-87 metre aralığındaki geniş 
yelpazesine gün be gün yeni projeler 
eklemeye devam ederek ülke yat 
sektörüne katkısını sürdürüyor. 

Turkey’s hardworking brand CMR Yachting 
started production again with its 47-meter 
sailboat project. As Yacht Life & Travel family, 
we once again went through the shipyard in 
Tuzla to keep up with the pace of the brand, 
which is known for its innovative solutions in 
Turkey.

Alpay Bolat, one of the brand owners who 
doesn’t leave the workshop and runs every 
business, is our guest this month. We talked 
to Bolat about how they brought Steel and 
Aluminum construction together. Bolat said, 
“Steel-aluminum sailboats and motor yachts are 
bonded with a special material, namely triclad. 
Press printing is used among these materials. 
The steel body boils down to steel, aluminum to 
aluminum. The bridge is connected to this sub-
building or is bolted together,” he said.

Mentioning that there is also a preliminary preparation 
stage, Bolat said, “Sheets are cut in CNC plasmas. 
Then there is the cleaning phase of the aluminum. The 
structural layer on the aluminum, called rust, is cleaned. 
After cleaning, the band system and sheet separation, 
manufacturing, and assembly to the block ship are 
completed.

The brand continues to contribute to the country’s yacht 
industry by adding new projects to its wide range of 18-
87 meters day by day.



HAYALLERİNİZİ KEŞFEDİN

Postane Mahallesi Rahman Sokak No 7/1 Tuzla/İstanbul

info@cmrmuhendislik.com 05326553458 cmryachts
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Çelik profil demir lama profil  sac vb malzemelerin 
kesimlerini yapar

Cuts steel profile iron flat profile sheet, materials

MAKİTA DAİRE TESTERE 
MAKITA CIRCULAR SAW 355.3.5.25.4

Paslı ve kirli yüzeylerin
temizlenmesini sağlar

  Provides cleaning of rusty and dirty surfaces

Bütün metallarde sac boru profil çelik konstrüksiyon gemi 
montajlarının kaynağında kullanılan makinalardır. Çelik 
metal alüminyum profil boru sac vb malzemelerin büyük 
çaplı kesimlerini yapar

TThey are the machines used in the welding of sheet pipe 
profile steel construction ship assemblies in all metals. It 
makes large-scale cuts of steel, metal, aluminum profile, 
pipe, sheet, etc. materials.

KARBOSAN KESİCİ TAŞLAR
KARBOSAN CUTTING STONES

SAÇAKLI VE BURGULU
ÇANAK FIRÇALARI

FRINGED AND TWISTED 
DISH BRUSHES

YAT İNŞAASININ EN İYİLERİ

FAVORITES OF YACHT BUILDING ARE FROM VOLKAN MARINE

Volkan Marin’de
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YAT - YACHT

GÖZLERİ KAMAŞTIRAN SUNSHINE
DAZZLING SUNSHINE

Tamamı ahşap 
olan Sunshine isimli 
bu yat, 3 kat birinci 
sınıf kestane ağacı 
ve iç döşemel-
erinde kiraz ağacı 
kullanılarak tasar-
lanmıştır. Tasarım-
daki göz alıcı 
detayların hepsi 
el işçiliğidir. Son 
sistem teknoloji 

cihazlarla donatılmış yapısı ile nefes kesen bir yat haline gelmiş 
olan Sunshine’ı  tanımaya hazır mısınız? 

15.2 metre uzunluğa, 3.9 metre genişliğe, 1.8 metre borda yük-
sekliğine sahip olan yatın toplam ağırlığı 17 tondur ve 12 kişiye ka-
dar misafir ağırlayabilir. 2 adet 320 HP, toplamda 640 Hp Yanmar 
VL8 son sistem motorlara sahip yatın hızı 19 knoottır. Yat, radar, 
oto pilot, balık bulucu, kontrol ekranları, telsizler, dünya haritası, 
sonara sahip olup tüm bunlar Raymarine marka tercih edilm-
iştir. Sunshine, 100 lük uydu sistemiyle en kötü hava şartlarında 
kesintisiz bağlantı sunmaktadır. Son sistem teknoloji ile donatılan 
Sunshine’da 6 adet dümen sistemi, uzaktan kontrol sistemi, Baş 
Pervane, Flapp, 150 metre okuyuculu ırgat, 12 adet sintıne, 360 
derece sönebilen kesici projektör ve Henz marka müzik sistemi 
bulunmaktadır. Yatta bulunan yakıt ve su tankları hakkında bil-
giler ise; 2 adet toplamda 1400 litre yakıt tankı, 600 litre temiz 
su yankı, 600 litre pis su tankı, 250 litre Wc gri su tankı mevcut 
olup teknenin bütün bataryalarında sıcak su mevcuttur. 2 adet 
30 metre uzunluğunda yangın hortumları ile birlikte tekne yangın 
sensörleri ile donatılmıştır. 

Yatta bulunan 12 adet 225 Ah marine aküsü ile 12 KWA sessiz 
jeneratör ile kesintisiz 220 Watt enerji sağlamaktadır. Elektrikli ci-
hazlar ise; bulaşık makinası, buzdolabı, çamaşır makinası, derin 
dondurucu, mikrodalga fırın, 4 lü ocak, 90 litre termosifon, bütün 
kabinlerde klima, 3 adet LCD televizyon, portatif mangal, 3 me-
tre pasarella.

Sunshine’ın güverte kısmında geniş bir güneşlenme yatağı 
mevcuttur. Baş kısmında da; baş master ve ebeveyn banyosu, 
2 yataklı çocuk odası, 2 kişilik misafir odası ve ortak banyosu ile 
birlikte 3 adet kabin ve 2 adet banyo Wc mevcuttur. Kabinle-
rde çelik para kasaları mevcut olup  banyolar Osmanlı kesme 
taşlarıyla donatılmıştır. Orta kısmında 2 adet ayrı oturma masası, 
kokpit, mutfak ve oturma koltukları mevcuttur. Arka kısmında 
havuzda 8 kişilik oturma  koltukları ve masa yer alır. Sunshine’ın alt 
kısmında motor dairesi, çamaşır makinesi, termosifon, jeneratör, 
derin dondurucu ve dümen sistemi yer almaktadır. Flybrıdge de 
kontrol ve dümen sistemi, güneşlenme yatakları, koltuk takımı, 
masa, güneş tentesi, ve 2 adet şezlong yeri mevcuttur.  

Toplamda 6 yerden ve uzaktan kontrol edilebilen bu yat ile ilgili 
en çarpıcı detayları, kokpit kısmındaki devasa donanımı, kabin-
lerde yer alan özel tasarımları görmek için Yacht Life & Travel 
Youtube sayfasını takip edebilirsiniz.

This all-wood yacht named Sunshine was designed using 
3 layers of first class chestnut wood and cherry wood in its 
interior furnishings. All eye-catching details in the design are 
handcrafted. Are you ready to get to know Sunshine, which 
has become a breathtaking yacht with its state-of-the-art 
equipment?

With a length of 15.2 meters, a width of 3.9 meters and a side 
height of 1.8 meters, the yacht has a total weight of 17 tons and 
can accommodate up to 12 guests. The speed of the yacht is 19 
knots with 2 x 320 HP, 640 HP Yanmar VL8 latest system engines in 
total. The yacht has radar, autopilot, fish finder, control screens, 
radios, world map, sonar, all of which are Raymarine brand 
preferred. Sunshine offers uninterrupted connection in the worst 
weather conditions with its 100 satellite system. Equipped with 
state-of-the-art technology, Sunshine has 6 rudder systems, 
a remote control system, a bow thruster, a flap, a 150-meter-
reader capstan, 12 bilges, a 360-degree cutter projector and a 
Henz brand music system. Information about the fuel and water 
tanks on the yacht; There are 2 total 1400 liter fuel tanks, 600 liter 
clean water echo, 600 liter waste water tank, 250 liter WC gray 
water tank and hot water is available in all batteries of the boat. 
The boat is equipped with fire sensors, along with 2 30 meter long 
fire hoses.

The yacht provides uninterrupted 220 Watt energy with 12 225 
Ah marine batteries and 12 KWA silent generator. Electrical 
devices are; dishwasher, refrigerator, washing machine, deep 
freezer, microwave oven, 4-burner stove, 90 liter water heater, air 
conditioning in all cabins, 3 LCD televisions, portable barbecue, 
3 meters gangway.

Sunshine has a large sun bed on the deck. In the head part; There 
are 3 cabins and 2 bathrooms WC, with a master master and en-
suite bathroom, a 2-bed children’s room, a 2-person guest room 
and a shared bathroom. There are steel safes in the cabins and 
the bathrooms are equipped with Ottoman cut stones. In the 
middle part, there are 2 separate sitting tables, cockpit, kitchen 
and sitting chairs. At the back, there are 8 seater chairs and a 
table in the pool. At the bottom of the Sunshine are the engine 
room, washing machine, water heater, generator, freezer and 
steering system. Flybridge has control and steering system, sun 
beds, sofa set, table, sun awning, and 2 sun loungers.

You can follow the Yacht Life & Travel Youtube page to see the 
most striking details about this yacht, which can be controlled 
remotely from a total of 6 places, the gigantic equipment in the 
cockpit, and the special designs in the cabins.
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ALÜMİNYUM VE ÇELİK YÜCELİĞİ 400 MİLYON DOLARLIK 
DEV BALİNAALUMINUM AND STEEL SUPERIORITY

400 Million Dolar GIANT Whale
İtalyan marka Sanlorenzo’nun yeni modeli 62 Steel, 
tamamen alüminyum ve çelikten üretilen gövdesi ile yat 
sektörüne yeni bir ruh kazandırdı. Zamansız klasik tasarımı 
ve tasarımındaki zarif, sade çizgileri ile abartısız bir metal 
süperyat ortaya çıktı.

Sanlorenzo 62 Steel, benzersiz bir 1350 GT yat olmakla 
beraber benzersiz bir güce sahiptir ve maksimum hızı 16,5 
knota ulaşabilir. 63,4 metre uzunluğuna sahip olan bu 
yat, 120.000 yakıt kapasitesine sahiptir.  Mürettebatta 16, 
misafir olarak da 12 kişi olmak üzere toplamda 28 kişiyi 
ağırlayabilir. Zerafeti ile gözleri kamaştıran bu yatın üç 
güvertesi bulunmaktadır.

Denizin tadını doruklarda çıkartabilmeniz için bir yüzme 
platformuna ve geniş balkonlara sahip olan bu yat 
gerçekten alüminyum ve çeliğin yüceliğini gözler önüne 
seriyor…

The new model of the Italian brand Sanlorenzo, 62 Steel, 
earned a new soul to the yacht industry with its hull made 
entirely of aluminum and steel. An understated metal 
superyacht emerged, with its timeless and classic design 
and elegant, simple lines in its design.

Sanlorenzo 62 Steel is a unique 1350 GT yacht, with 
unmatched power and a maximum speed of 16.5 knots. 
This yacht has a fuel capacity of 120,000 with a length of 
63.4 meters. It can accommodate a total of 28 people, 
including 16 crew members and 12 guests. Dazzling with 
its elegance, this yacht has three decks.

This yacht, which has a swimming platform and wide 
balconies so that you can enjoy the sea at the peaks, 
truly reveals the majesty of aluminum and steel.

Oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olan Motor Yacht A, 
400 milyon değerinde bir mega yattır. Rus iş adamı Andrey 
Melnichenko’ya ait olan bu mega yat modern ve sıradışı bir 
tasarıma sahiptir. 

Zengin standartlarla donatılmış yatın uzunluğu 119 metredir. 
Yaklaşık olarak 2.200 m2 iç alana sahip olan bu mega yatta 
yedi kamara bulunmaktadır. Yat maksimum 23 knot hız vermeye 
yeterli olan ve yaklaşık 12.000 hp sağlayan iki MAN RK280 dizel 
motora sahiptir.  19 knot seyir hızında, on altı günden daha kısa 
bir sürede maksimum 6.500 deniz mili kadar (12.000 km) seyahat 
edebilir. 

Gemide yaklaşık 35 personel bulunmaktadır. Pencerelerde 
bombaya dayanıklı 44 mm kalınlığa sahip cam, kısıtlı alanlar 
için biyometrik parmak izi/tuş takımı girişi, 40’tan fazla CCTV 
kamerası, hareket sensörleri ve acil durumlar için bir kaçış bölmesi 
yer almaktadır.

Ayrıca bu mega yatta aynalı panellerin arkasına gizlenmiş gizli 
bir oda ile güverte üstünde, üst yapının önünde bir helikopter 
pisti yer almaktadır. Yüzme havuzu ve kıçta biri cam tabanlı ve 
güverte altı diskodan izlenebilen iki havuz daha yer alan yat, 
yelkenli olarak da kullanılabilir. 

Motor Yacht A is a mega yacht worth 400 million with a very 
futuristic design. Owned by Russian businessman Andrey 
Melnichenko, this mega yacht has a modern and unusual 
design.

Equipped with rich standards, the length of the yacht is 119 
meters. This mega yacht has an interior area of approximately 
2,200 m2 and has seven cabins. The yacht is equipped with 
two MAN RK280 diesel engines, which are sufficient to give a 
maximum speed of 23 knots and provide approximately 12,000 
hp. At a cruising speed of 19 knots, it can travel a maximum of 
6,500 nautical miles (12,000 km) in less than sixteen days.

There are approximately 35 personnel on board. The windows 
feature bomb-proof 44mm thick glass, biometric fingerprint/
keypad entry for restricted areas, more than 40 CCTV cameras, 
motion sensors and an emergency escape hatch.

This mega yacht also features a secret room hidden behind 
mirrored panels and a helipad above the deck, in front of the 
superstructure. The yacht can also be used as a sailboat, with a 
swimming pool and two more pools aft, one of which has a glass 
bottom and can be viewed from the under-deck disco.
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MOONDAY 780 WA

Spor Yatlar Yacht endüstrisinin Türkiye’deki en yeni 
ve centilmen tasarımları sayesinde en şık modelleri. 
Moonday’in çiçeği burnunda yeni modeli 780 WA da bu 
modellerden.

Tekne, 200 beygir gücündeki motoruyla 50 knot hıza 
çıkabilirken motor 150-350 beygir gücündeki motorlarla 
değiştirilebiliyor. 

7.80 metrelik tekne master kabinde bir marin buzdolabı 
ve bir de tam teçhizatlı tuvalet ile banyo bulunduruyor. 

Master kabin denizi rahatlıkla hissedebileceğiniz camlarla 
donatılmış. Yine alt güvertede bulunan mutfakta ocak da 
bulunuyor.  780 WA 5-6 kişiyi güvertesinde ağırlayabiliyor. 

Balıkçılık da bu tekneyle yapılabiliyor, 780 WA tamamen 
donatılmış bir tekne. Balıkçılık ekipmanları olarak sahibinin 
isteklerine göre Olta Tutucu, Gömme Plastik, Gömme 
Paslanmaz Çelik, Olta Lambası ve Balık Livarı eklenebiliyor. 

Moonday Yacht Türkiye’nin en eski markalarından biri. İlk 
olarak 1956 yılında döneminde yat sektörünün göbeği 
olan Haliç’te kurulan marka gemi ve yatçılık hizmetleri ile 
uzun süredir Türk denizcilik sektörünün itici gücü olmuştur.

Sport Yachts are the youngest and chicest models in the 
yachting industry because of their gentlemen’s design. 
Moonday Yachts fresh-launched new model into the sea 
is 780 WA. 

She can reach 50 knots maximum speed with two 200-hp 
engine and the engine can change to single 150-350 hp.  

It is 7.80 meters length with one master cabin that 
concerns a marine refrigerator has a full beam toilet and 
bathroom. The kitchen is above deck, it’s donated with 
a stove. The cabin has two windows that you can feel 
the sea with your guests. 780 WA can accommodate 5-6 
people above-deck people on the foredeck. On the aft, 
you can choose a shower system. 

For fishing, WA 780 is fully equipped. The owner can adjust 
Fishing Rod Holder, Recessed Plastic, Recessed Stainless 
Steel, Fishing Lamp and a Fish Livar. 

Moonday Yachts is one of the Türkiye’s oldest companies. 
The original company established in 1956 in the heart of 
the ship and boat building sector in the Golden Horn, 
Istanbul, has long been a driving force behind the 
Turkish marine industry with its ship and yacht channeling 
services. 
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KCL YAT’TA TASARIM,İŞÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK BİR ARADA
DESIGN, CRAFTSMANSHIP AND INNOVATION TOGETHER AT KCL YAT

Sektörün yeni üreticilerinden KCL Yat, tasarımı ve işçiliği 
kendilerine ait 11-24 metre aralığında tekneler üretiyor. 
KCL Yat’ın atölyesinde inovatif yeni yatlarını gezdik ve 
kendileriyle söyleşi gerçekleştirdik. Atölye sürecini bizlere 
KCL Yat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaçali anlattı. 

Koçeli, yapım süreci tamamlanan ve donatılmayı bekleyen 
yeni Trawler’larını bize gezdirdi. Bu trawler diğerlerinden 
farklı olarak tasarımcısının sözleriyle “agresif” bir trawler. 
23 metre 40 santimlik trawler kırmızı gövdesiyle tasarımcısı 
gibi farklı. Teknenin genişliği 6.45 ve toplam 4 tane yolcu 
kamarasıyla kaptan kamarası ve personel kamarıyla birlikte 
6 kamaralı bir tekne. Kıç havuzluk 6.40’a 5 metre. Rahatlıkla 
dinlence ve eğlence alanı olarak kullanılacak. Mutfak 
gurme mutfak olarak tasarlanıyor. 

Üst katta kaptan köşkü ayrı tasarlanmış. Burada yatını 
kendisi kullanacak yat sahipleri için de ekstra bir balkon 
kullanılmış olacak. Yaşam alanları da ayrıca geniş olarak 
tasarlanıyor. VIP kabin yaklaşık 24 metrekare hedefleniyor. 
Aklımıza hemen İstanbul’da kiralanan 2+1 evler geliyor. 
Bu tekne lüks donanımıyla ev konforunun kat be katını 
sahiplerine sunuyor. 

Tekne 11 ton yakıt tankına sahip. Bu sayede 1400 mile 
kadar seyir edebiliyor ki bu da İtalya’ya kadar gidebileceği 
anlamına geliyor. İtalya’ya giderkenki yolculukta 
rahat olmanız için master kabinler gerçekten devasa 
tasarlanıyor. Ayrıca tüm özellikler, sahibinin isteklerine göre 
düzenlenebilecek. 

Tekne çelik konstrüksüyon olarak inşa edildi. Üzerindeki çelik 
aksam gemi sacından yapılmış. Son haline 6 ayda gelmiş. 
Üst binası ise alüminyum olarak tasarlanmış. Böylece hem 
sağlam, hem de hatasız planlanmış. 

KCL Yat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaçali sipariş 
aldığında tüm donanımıyla birlikte tekneyi 4 aya kadar 
teslim edebileceğini söylüyor. 

KCL Yacht, one of the new manufacturers of the sector, 
produces boats with a range of 11-24 meters, designed 
and crafted by itself. We visited their innovative new yachts 
at KCL Yacht’s workshop and interviewed them. Ahmet 
Kaçali, Chairman of the Board of Directors of KCL Yacht, 
told us about the workshop process.

Koçeli showed us his new Trawlers, which were completed 
and waiting to be equipped. This trawler, unlike the others, 
is an “aggressive” trawler in the words of its designer. The 23 
meters 40 cm trawler is different from its designer with its red 
body. The width of the boat is 6.45 and it is a 6-cabin boat 
with a total of 4 passenger cabins, the captain’s cabin and 
the crew cabin. Aft cockpit 6.40 by 5 meters. It will easily be 
used as a recreation and entertainment area. The kitchen 
is designed as a gourmet kitchen.

The captain’s cabin on the upper floor is designed 
separately. Here, an extra balcony will be used for yacht 
owners who will use their yachts. Living areas are also 
designed to be spacious. The VIP cabin is aimed at 
approximately 24 square meters. We immediately think of 
2+1 houses rented in Istanbul. With its luxury equipment, this 
boat offers the comfort of home to its owners.

The boat has a fuel tank of 11 tons. In this way, it can 
cruise up to 1400 miles, which means it can travel as far as 
Italy. The master cabins are designed huge for you to be 
comfortable on your journey to Italy. In addition, all features 
can be arranged according to the wishes of the owner.

The boat was built of steel construction. The steel parts on 
it are made of ship sheet metal. It reached its final state in 6 
months. The upper building is designed in aluminum. Thus, 
it is both solid and flawlessly planned.

KCL Yacht Chairman of the Board Ahmet Kaçali says that 
when he receives an order, he can deliver the boat with all 
its equipment in up to 4 months.
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Moss Yacht Vow ve Diamond Modelleri ile Öne Çıkıyor
Moss Yacht Pioneer With Vow and Diamond

M
oss Yacht, yat sektörüne yeni bir soluk getirmek için 
2016 yılında başladıkları yolculuklarında, inovatif 
Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi çizgileri ile güçlü 
adımlarla ilerliyorlar. Moss Yacht yeni iki modeli ile 
ön plana çıkıyor.

Güneş enerjisi ile çalışan bir katamaran olan Vow modeli 
Türkiye’deki ilk örneği olması ile öne çıkıyor. 3.65 metre 
uzunluğunda ve 2.05 metre genişliğe sahip olan Vow 
modeli 3 beygir dıştan takmalı motoru ile 4.3 knot hıza 
çıkabiliyor. Tüm testleri tamamlanmış, tuzlu veya tatlı suda, 
4 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan Vow, kullanıcılarına 
keyifli bir çevre dostu seyir imkânı sunuyor. 

Moss Yacht’ın öne çıkan bir diğer modeli olan Diamond 
modeli 7 metre uzunluğunda ve 2.35 metre genişliğinde 
tam bir keyif teknesi. 205 HP dıştan takmalı 
motoru ile 52 knot hıza çıkabilen Moss 
Yacht Diamond 7 metre sınıfındaki bir 
tekneye göre yüksek taşıma kapasitesi ile 
göz dolduruyor. Tüm krom aksamları firma 
tarafından üretilen  Diamond A sınıfı 
sertifikasyona sahip.

From 2016, Moss Yacht started to their 
journey to bring a new perspective 
in yacht sector. Through the years 
Moss Yacht improving by strong 
R&D researchs and developing new 
designs. 

Moss Yacht’s new catamaran Vow is 
the first example in Turkey by being 
eco-friendly catamaran. Vow’s 
length is 3.65 meters and it’s width is 
2.05 meters. By 3 HP outboard engine 
it can accelerate to 4.3 knots. Also it 
has 4 people carrying capacity that 
offers to guests a pleasant and eco-
friendly cruise.

The other prominent model of Moss 
Yacht, Diamond is 7 meters long and 
2.05 meters wide. The Moss Yacht 
Diamond which can accelerate 52 
knots by 205 HP outboard engine. 
Diamond impresses with it’s carrying 
capacity compared to a 7 meters 
class boat. Diamond has an A class 
certification boat and all chrome 
parts on the boat is produced by 
Moss Yacht.



21

Deniz Dostu Yeni “Yeşil” Gözde 
Centouno Navi’den

Tam Bir Denizci: 
Brama Success 35
Brama Yachting’s Success 35: 
Such a Marine!

Sea-Friendly New “Green” Favorite 
From Centouno Navi

Deniz mimarı Marco Arnaboldi ve tasarımcı Manuela 
Lucchesi tarafından kurulan yeni süper yat markası 
Centouno Navi, 28 metrelik Forza modeli hakkında 
ayrıntıları müşterilerine sundu. 

Özel iç donanımında çevre dostu malzeme seçiminin 20 
ağaç eşdeğeri tasarruf sağlayabildiği Forza’da kullanılan 
malzemelerin çoğu tamamen geri dönüştürülebilir olarak 
seçildi. Centouno Navi’nin tamamen denize saygı 
duymakla ilgili olduğunu söyleyen Lucchesi, “Forza’nın 
tasarımı ve mühendisliği, tüm hayatımız boyunca 
denizde ve teknelerde yaşamış marka kurucularının ortak 
deneyimlerinin bir sonucudur.” dedi.

Forza’da su altında dönen parçalar bulunmamaktadır 
ve bu sebeple deniz vahşi yaşamı için geleneksel 
aksesuarlardan daha güvenir bir tasarım sunuyor. 

9.500 litre yakıtla Forza, 50 knot seyir hızında 500 nm 
gibi etkileyici bir menzile sahip olan Forza rakiplerinden 
%30 daha hafif bir süperyat tasarlamış. Süperyatta üç 
adet MAN 12V 2000hp motor, yeni nesil MJP su jetleri ve 
sandviç kompozit yapı ile  %50 daha düşük Co2 emisyonu 
bulunuyor.

Centouno Navi, the new superyacht brand founded by 
naval architect Marco Arnaboldi and designer Manuela 
Lucchesi, provided details about the 28-metre Forza 
model.

Most of the materials used in Forza, where the choice 
of environmentally friendly materials in its special interior 
equipment can save the equivalent of 20 trees, were 
selected as fully recyclable. Saying that Centouno Navi 
is all about respecting the sea, Lucchesi said, “Forza’s 
design and engineering is the result of the shared 
experiences of brand founders who have lived on the 
sea and on boats all our lives.”

The Forza has no underwater rotating parts, so it offers a 
more reliable design for marine wildlife than traditional 
accessories.

With 9,500 liters of fuel, Forza has designed a superyacht 
that is 30% lighter than its rivals, with an impressive range 
of 500 nm at a cruising speed of 50 knots. The superyacht 
features three MAN 12V 2000hp engines, new generation 
MJP water jets and sandwich composite structure with 
50% lower CO2 emissions.
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Rotası Özgürlük olanlara Brama Yatçılık, Success 35 
modeli ile deniz severlere yeni bir özgürlük vaadi sunuyor. 
10,6 metre uzunluğu ve 3,4 metre genişliğinde olan 
Success 35 ile içten takmalı 250 HP motor sayesinde 16-18 
knot hıza çıkabilirsiniz. 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip 
olan Success 35’te 200 litre yakıt, 200 litre temiz su ve 200 
litre kirli su tankı bulunuyor. Oturma alanlarının yanı sıra; 
ocak, eviye ve buzdolabı ile mutfak alanı ve kamara 
bölümünde bir adet çift kişilik master kabin, bir adet çift 
kişilik misafir kabin ve bir adet tuvalet kabini bulunuyor. 
Ayrıca güvertesinde 2 kişilik ve köprü üstünde 2 kişilik 
toplamda dört kişilik güneşlenme alanları da Success 
35’te mevcut bulunuyor.

Brama Yachting offers sea lovers a new promise of 
freedom for those whose route is freedom with the 
Success 35. By 250 HP inboard engine, 10.6 meters long 
and 3.4 meters wide Success 35 can reach a speed of 
16-18 knots. Success 35, which has a carrying capacity 
of 8 people, has 200 liters of fuel, 200 liters of clean water 
and 200 liters of waste water tanks. In addition to the 
sitting areas;there is a kitchen area with stove, sink and 
fridge and there are a double master cabin, a double 
guest cabin and a toilet cabin. There are also four-person 
sunbathing areas for 2 people on deck and 2 people on 
the navigating bridge.
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DAHA HIZLI BİR DÜNYA TURU İÇİN EXPLORER YAT
EXPLORER YACHT FOR A FASTER WORLD TOUR

Explorer ya da expedition yatch olarak bilinen kaşif ruhlu 
yatlar her geçen gün daha fazla ilgiyi üzerine çekiyor.  
Charter firmalarını da çok yakından ilgilendiren explorer 
yatlar maceraperest zenginlere yepyeni bir dünya 
sunuyor. 

Yat dünyasının en özgün dizaynlarına sahip olan explorer 
yatlar, gerek dış dizayn gerek ise iç mimari ile sıra dışı bir 
tasarım ve nefes kesen bir lüksü bir arada sağlıyor. Bu 
noktada tutkulu ve cesur bir yelkenci olan Pier Luigi Loro 
Piana, sahip olduğu Masquenada adındaki explorer yatı 
ile sektörde adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 

Hem iç hem de dış kısımlarının tamamen yeniden 
tasarlanması ile kusursuz bir görüntüye kavuşan explorer 
yatta ana ve üst güvertedeki boşluklar daha fazla 
yaşanılabilirlik için kıç tarafına doğru 1,5 metre uzatıldı. 
Alt güvertede üç kamara, ana güvertede iki kamara 
ve üst güvertede ana kamara olmak üzere toplam 12 
kişilik misafir konaklama alanı oluşturuldu. Denizin daha iyi 
görülebilmesi için salonun yanlarında bulunan korkuluklar 
kesildi ve daha fazla gölge ve mahremiyet sağlamak için 
ise elektrik ile çalışan kepenkler dizayn edildi.  

Tüm bu refit işlemleri Aspire’in Livorno’daki Lusben 
tersanesine varışından yalnızca 8 ay sonra gerçekleştirildi. 
8 aylık bir süre içerisinde Aspire’in en çok konuşulan 
explorer yat olan Masquenada’ya dönüşümü nefes kesici 
şekilde muazzam. Tutkulu yelkenci Pier Luigi Loro Piana, 
öncülük ettiği bu dönüşüm ile kuşkusuz dünya turunun en 
lüks ve konforlu deneyimini yaşayacak. 

Yachts known as discovery yachts attract more and 
more attention every day. Explorer yachts, which are 
closely associated with charter companies, offer a brand 
new world to the adventurous rich.

Having the most unique designs of the yacht world, 
explorer yachts provide an extraordinary design and 
breathtaking luxury together with both exterior design 
and interior architecture. At this point, Pier Luigi Loro 
Piana, a passionate and brave sailor, managed to make 
a name for himself in the sector with his explorer yacht 
named Masquenada.

With the complete redesign of both its interior and exterior 
parts, the explorer yacht has a flawless appearance, and 
the spaces on the main and upper decks have been 
extended 1.5 meters towards the stern for more livability. 
A total of 12 guest accommodation areas were created, 
with three cabins on the lower deck, two cabins on the 
main deck and a main cabin on the upper deck. The 
railings near the hall,were cut to give a better view of the 
sea, and electric shutters were designed to provide more 
shade and privacy.

All these refits took place just 8 months after Aspire’s 
arrival at the Lusben shipyard in Livorno. Over a period 
of 8 months, Aspire’s transformation into the most talked-
about explorer yacht, the Masquenada, is breathtakingly 
stunning. Passionate sailor Pier Luigi Loro Piana will 
undoubtedly have the most luxurious and comfortable 
experience of his world tour with this transformation he 
pioneered.



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



24

BOAT - TENDER

TÜRKİYENİN EN YENİSİ: TENDR 27 SPORT
THE HOTTEST IN TURKEY: TENDR 27 SPORT 

Türkiye’nin gezi ve sürat teknesi uzmanı TendR 27 Sport 
markanın en hızlı teknelerinden. 8.35 metrelik boyuna 
rağmen günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek tüm kapalı 
alanlara sahip.  150 beygir gücündeki motoruyla Tendr 27 
Sport,  hem ailece kullanıma hem de eğlenceli gezintilere 
uygun. Tekne 8 kişiyi ağırlayabiliyor. 

 Tekne gövdesinde yan camlar panaromik olarak 
düzenlenmiş. Bu sayede 360 derece görüş açısına sahip 
tekne hem kaptana konfor sağlarken hem de denizi 
hissettiriyor. Öte yandan teknede duş, güneşlenme terası 
ve pasarella da bu boyuttaki teknelerde görülmeyen 
özelliklerden. 

Kıç havuzluk ergonomik oturma grubuyla 8 kişinin 
rahatlıkla denizin tadını çıkarabileceği alan. Havuzlukta 
ayrıca buzdolabı bulunuyor. Lavabo ve batarya da 
burada bulunuyor. Kapalı alanda tuvalet de sağlanmış.  
Master kabinde 2 kişilik yatak, border camlar ve geniş 
depolama alanları sayesinde 8 metrelik teknede bir ev 
konforu yaşanabiliyor. 

Kokpitte tam donanımlı bir dümen konsolu tüm Tendr 
teknelerinde olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. 
Marin korna, dümen simidi, dümen sistemi, gaz kolu, 12 
Volt USB çıkışları, Yakıt ve su seviye göstergeleri, both 
şalter, Otomatik sintine kontrol, kontrol paneli kokpitten 
kontrol edilebilien sistemler. 

Marka, ihtiyaçlara uygun tasarlanmak için yeni misafirlerini 
bekliyor.  

TendR 27 Sport, leisure and RIB master of Turkey, is one 
of the fastest and hottest boats of the brand. Despite its 
8.35-meter length, it has all indoor areas that can meet 
your daily needs. Next to the diesel version TendR Yachts 
introduced this model this year also as an outboard 
version. The outboard engine is hidden in the engine bun 
under the sunbed at the back. So, you don’t see it and you 
almost don’t hear it. With its maximum 140-horsepower 
engine, TendR 27 Sport is not only suitable for relaxing 
family trips but also for fun outings. 

The rear steering position provides an excellent outlook 
whilst underway and forms part of the main seating 
arrangement, so the captain can also be part of the fun 
with other guests on board. The sun terrace at the back 
and gangway are among the features that we haven’t 
seen too much in boats of this size.

The innovative layout is designed to easily accommodate 
up to 8 guests for daytrips, these guests can easily enjoy 
the sea with its ergonomic seating group in the aft 
cockpit. This version includes a functional kitchen with sink 
and a fridge amidships. An indoor toilet is also provided. 
In the master cabin, thanks to the double bed, border 
glasses and large storage areas, you can experience the 
comfort of a home on the 8-meter boat.

A fully equipped console in the cockpit is present here, 
as in all TendR boats. Marine horn, steering wheel, 12 Volt 
USB outputs, Fuel and water level indicators, Automatic 
bilge control, everything can be controlled from the 
console in the cockpit.

TendR 27 can be customized with several options to 
match your personal needs, will you be the next happy 
owner.
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DENİZDE EĞLENCENİN 
YENİ ELEKTRİKLİ GÖZDESİ: 
HALEVAI2050

TENDR 23 İLE BİR ADIM ÖTEYE 

THE NEW ELECTRIC FAVORITE FOR 
SEA FUN: HALEVAI2050

ONE STEP AWAY WITH TENDR 23

Daha temiz enerji kaynaklarını kullanımı adına büyük bir 
adım olan elektrikli tekneler tüketiciler tarafından en çok 
tercih edilen deniz araçları arasında yer alıyor. Eğlence 
amaçlı tekne pazarının bir parçası haline gelen elektrikli 
teknelerin şimdilerdeki gözdesi HALEVAI 2050. 

ABD merkezli elektrikli tekne ve motor üretici Halevai’nin 
kurucu ortağı ve CEO’su Frank Heindinger, sürdürülebilir 
bir çevre adına elektrikli otomobiller kadar artık, elektrikli 
deniz araçlarının da çok önemli olduğunu vurguladı. 

“Dünyada bireysel ulaşımda karayolu kadar ilgiyi 
görmeyen deniz ulaşımı, özellikle yelkenli tekne ile birlikte 
sürdürülebilirlik için çok önemli. Elektrikli teknelerle deniz  
ulaşımı daha cazip bir hal almaya başladı” şeklinde 
konuşan Frank Heindinger, çıkardıkları HALEVAI2050 ile 
dikkatleri üzerine çekti.

Electric boats, which are a big step towards the use of 
cleaner energy sources, are among the most preferred 
marine vehicles by consumers. The current favorite 
of electric boats, which has become a part of the 
recreational electric boat market, is the HALEVAI 2050.

Frank Heindinger, co-founder and CEO of US-based 
electric boat and motor manufacturer Halevai, 
emphasized that electric marine vehicles are now as 
important as electric cars for a sustainable environment.

“Sea transportation, which does not receive as much 
attention as land transportation in individual transportation 
in the world, is very important for sustainability, especially 
with sailing boats. Sea transportation with electric boats 
has becoming more attractive,” said Frank Heindinger, 
and attracted attention with their HALEVAI2050.

BOAT - TENDER

TendR 23 aile teknesi kavramını bir adım öteye taşıyarak 
ailenizle beraber daha konforlu ve işlevsel bir mini yat 
deneyimini size sunuyor. İçerisinde kapalı banyo ve kullanışlı 

bir mutfak yer alan geniş kamarası keyifli bir zaman geçirmeni için 
oldukça ideal. 

7.30 metre boyuna, 2.55 metre genişliğine ve 1.25 borda 
yüksekliğine sahip olan bu mini yat 1.8 ton ağırlığında olup 
toplamda 7 kişiyi rahatlıkla ağırlayabilir. 70 litre yakıt deposuna 
sahip olan mini yatımızda 42 HP  / 80 HP içten takma motor 
veya 80 HP / 150 HP dıştan takma motor tercih edilebilir. Ayrıca 
opsiyonel olarak yakıt litresi 140’a kadar yükseltilebilir. Mini 
yatımızda temiz ve kirli su için size sunulan depo litresi; temiz suda 
70LT, kirli suda 43LT’dir.  

İç tasarımında yer alan döşeme, ahşap rengi gibi bazı detayları 
kendi istediğinize göre rahatlıkla kişiselleştirebildiğiniz TendR23 
modelinde; Havuz kısmında sandıklı ve masalı fonksiyonel bir 
oturma grubuna yer alırken, dilendiği takdirde orta masa bir 
kademe aşağı indirilip ekstra bir yatak alanı elde edilebilir. Mutfak 
kısmında üstü kapaklı evye ve ocak, çekmece ve dolaplar, mini 
buzdolabı yer alırken master kabinde ise geniş bir yatak alanı, yan 
taraflarda panoramik camlar, led aydınlatma, geniş saklama 
alanları ve gardırop alanı yer almaktadır. 

TendR 23 takes the family boat concept one step further and 
offers you a more comfortable and functional mini yacht 
experience with your family. Its master cabin, which includes a 
closed bathroom and a useful kitchen, is ideal for you to have a 
pleasant time.

With a length of 7.30 meters, a width of 2.55 meters and a side 
height of 1.25, this mini yacht weighs 1.8 tons and can comfortably 
accommodate 7 people in total. 42 HP / 80 HP inboard engine 
or 80 HP / 150 HP outboard engine can be preferred in our mini 
yacht, which has a 70 liter fuel tank. In addition, optionally, the 
fuel liter can be increased up to 140. Tank liters offered to you for 
clean and dirty water on our mini yacht; 70LT in clean water and 
43LT in polluted water.

In the TendR23 model, where you can easily customize some 
details such as flooring and wood color in the interior design 
according to your wishes; While there is a functional sitting group 
with a chest and a table in the pool area, if desired, the middle 
table can be lowered one level and an extra bed area can 
be obtained. In the kitchen, there is a covered sink and stove, 
drawers and cabinets, a mini fridge, while the master cabin has 
a large bed area, panoramic windows on the sides, LED lighting, 
large storage areas and a wardrobe area.
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OYUNUN KURALLARI HH52 İLE 
DEĞİŞİYOR

KARBONUN HIZI HAFİFE 
ALINAMAZ!

THE RULES OF THE GAME ARE 
CHANGING WITH HH52

THE SPEED OF THE CARBON 
CANNOT BE UNDERESTIMATED

HH Catamarans, HH50 platformunun bir evrimi olan 
ve elektrifikasyon düşünülerek tamamen baştan 
tasarlanan HH52’yi tanıttı.

California’daki tasarım ortağı Morrelli & Melvin ile yeni HH52 
üzerinde çalışan Katamaran üreticisi HH, elektrikli HH52 için 
“kullanıcılarına hitap etmek için tasarlanmış, oyunun kurallarını 
değiştiren, çevre dostu bir seyir yatı” şeklinde konuştu. 

4.900 watt güneş enerjisine sahip HH52, arttırılmış bir yelken 
alanına sahip olmakla beraber tamamen yeni bir kabin üstü, 
yeni bir güverte planı ve yeni bir iç düzeni barındırıyor. Yeni iç 
mekan özellikleri arasında, daha büyük teknelerde bulunan 
popüler L şeklindeki kanepe, kadırga adası ve sancak yönünde 
daha geniş bir konuk alanı bulunuyor.HH52 ayrıca çok çarpıcı bir 
özellik barındırıyor. Bu özellik, iki farklı dümen konumu seçeneğidir. 
Merkezi bir dümen istasyonunun etrafında iki kapılı bir ön kokpit 
veya HH44’ün altına ve arkasına yerleştirilmiş çift kıç salınımlı 
dümen bu yepyeni HH52 modelinin sunduğu yeniliklerden. 

HH52 hiç şüphesiz bu oyunun kurallarını değiştirecek gibi 
duruyor…

HH Catamarans introduced the HH52, a phase of the HH50 
platform, completely redesigned with electrification in mind.

Catamaran manufacturer HH, which is working on the new HH52 
with its design partner Morrelli & Melvin in California, described 
the electric HH52 as “a game-changing, environmentally friendly 
cruise yacht designed to appeal to its users.”

Powered by 4,900 watts of solar power, the HH52 has an 
increased sail area and features a completely new cabin top, 
a new deck plan and a new interior layout. New interior features 
include the popular L-shaped sofa found on larger boats, the 
galley island, and a larger guest area to starboard. The HH52 
also features a striking feature. This feature is a choice of two 
different rudder positions. A two-door front cockpit around a 
central helm station or a double aft oscillating rudder positioned 
below and behind the HH44 are new features of this brand new 
HH52 model.

The HH52 undoubtedly seems to change the rules of this game…

Alman tersane Say Carbon tarafından tasarlanmış olan 
Say Carbon Yachts 29 E, tamamen karbondan ve epoksi 
sandviçten üretilmiş olup, ultra hafif ve hızlı bir teknedir. 
Minimalist bir tasarıma sahip olan bu elektrikli karbon 
tekne ile 22 knotta yaklaşık 25 millik bir seyir menziline 
sahip olabilirsiniz. 

120 kw bataryaya ve 360 kw Kreisel elektrikli motora sahip 
olan bu karbon tekne 8,85 metre uzunluğundadır. Tekne 
ile 90 knot hız aşılabilir. 35 litre temiz su tankı kapasitesine 
sahip olan Say Carbon Yachts 29 E, 1 ton 990 kg 
ağırlığındadır. 

Designed by the German shipyard Say Carbon, Say 
Carbon Yachts 29 E is an ultra-light and fast boat made 
entirely of carbon and epoxy sandwich. You can have a 
cruising range of approximately 25 miles at 22 knots with 
this electric carbon boat which a minimalist design.

This carbon boat which has equipped with a 120 kW 
battery and a 360 kW Kreisel electric motor, is 8.85 meters 
long. A speed of 90 knots can be exceeded by boat. 
Say Carbon Yachts 29 E, which has a clean water tank 
capacity of 35 liters, weighs 1 ton 990 kg.
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YELKEN VE CAZ RÜZGARI
SAIL AND JAZZ WIND

TEKNE KİRALAMA - CHARTER

Maviliğin ortasında 
saçlarınızı savuran 
rüzgar, kulağınıza 
esen caz notaları, 
rüzgarla dans eden 
bir yelken… Yat ve 
yelkenciliğe olan ilgi 
gün geçtikçe artıyor. 
Cenoa Sailing ise size 
spor, sanat ve Azuree 
33C’nin performans ve 
zerafetini sunuyor. 

“Yaşam boyu yelken” 
sloganı ile yola çıkıp, 
Milli yelkenciler 
Çağdaş Artu ve Tarkan 
Akdoğan tarafından 
2007 yılında kurulmuş 
olan Cenoa Sailing, 
denizciliğin gelişimine 
katkıda bulunmak ve 
yelkenciliği sevdirmek 

adına Sirene Marine Tasarım Departmanı’nın baştan 
tasarladığı Azuree 33C ile hoş bir hizmet tasarlamış.

Cenoa Sailing tarafından size sunulan bu hizmette; 
profesyonel ve deneyimli yelken eğitmenleri tarafından 
yelken dersleri veriliyor. Yelken eğitimi için Kalamış 
Marina’dan katılımcılar alındıktan sonra Fenerbahçe, 
Moda Burnu, ve Adalar istikametine doğru yelken açılıyor. 
Diğer yelken dersleri sunan firmalardan en bariz farkları 
ise spor ile sanatı harmanlamaları.  Eğitimlerin sırasında, 
saksafon sanatçısı tarafından sundukları caz dinletisi 
yolculuk boyunca siz katılımcılara eşlik ediyor. 

Bireysel yelken eğitimi kapsamında Cenoa Sailing’in size 
sunduğu programlar ise şunlardır; 

• Temel Yelkencilik Eğitimi
• İleri Yelken Eğitimi
• Yaşam Boyu Yelken Eğitim Programı
• Private Yelken Eğitimi
• Demirleme-Yanaşma-Ayrılma Eğtimi
• Balon Yelken Eğitimi
• Yarışçılık Eğitimi
• Navigasyon Eğitimi 
• Gece Seyri Eğitimi  

Şık bir yelkenli tekneyle mavi sularda kaybolup yelken 
eğitimi almak ve tüm bunları caz eşliğinde yapmak sizin 
için kuşkusuz mükemmel bir aktivite olacak. 

The wind blowing your hair in the middle of the blue, 
jazz notes blowing in your ears, a sail dancing with the 
wind… The interest in yachting and sailing is increasing 
day by day. Cenoa Sailing offers you sports, art and the 
performance and elegance of Azuree 33C.

Cenoa Sailing, which was founded in 2007 by the 
national sailors Çağdaş Artu and Tarkan Akdoğan, 
with the slogan of “sailing for life”, designed a pleasant 
service with the Azuree 33C, which was designed from 
the beginning by the Sirene Marine Design Department, 
in order to contribute to the development of maritime 
and popularize sailing.

In this service offered to you by Cenoa Sailing; Sailing 
lessons are given by professional and experienced 
sailing instructors. After the participants are taken from 
Kalamış Marina for sailing training, they set sail towards 
Fenerbahçe, Moda Burnu, and Adalar. The most obvious 
difference from other companies that offer sailing lessons 
is that they blend sports and art. During the training, 
the jazz concert presented by the saxophone player 
accompanies you throughout the journey.

The programs offered by Cenoa Sailing within the scope 
of individual sailing training are as follows;

• Basic Sailing Training
• Advanced Sailing Training
• Lifelong Sailing Training Program
• Private Sailing Training
• Anchorage-Docking-Departure Training
• Balloon Sailing Training
• Racing Training
• Navigation Training
• Night Navigation Training

Getting lost in 
the blue waters 
on a stylish 
sailing boat 
and getting 
sailing training 
and doing all 
this with jazz will 
u n d o u b t e d l y 
be a perfect 
activity for you.
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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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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.



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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FIART’IN SW35’İ İLE BİR GEZİNTİ
A JOURNEY WITH FIART SW35

CANNES YACHT FESTİVALİ BÖYLE GEÇTİ
THIS IS HOW CANNE YACHT FESTIVAL PASSED

Fransa’nın küçük, sicak ve eğlenceli şehri Cannes’dan döndük. Fransa’nın sessiz şehrinde geceleri eğlence kokulu 
kısık gürültüsü deniz kıyısında ise sakin bir meltem eserken Yacht Festivali de otantik ve yenilikçiydi.

Güneşli Cannes festivalin ilk günü sabah saatlerinde yelkenli direkleriyle ve yelkenlerle kaplanmıştı. Festivalde 
yeni yatlarini tanıtmak için yarışan markalar da gittiğimizde hazırlıklarını çoktan tamamlamıştı. Cannes in iki 
marinasinda gerçekleşen festival alani Port Canto ve Vieux Port’tan oluşuyor, iki marina arasinda motorlu tekneler 
servis hizmeti veriyordu.

Yacht Life Travel ailesi olarak biz de gönderilen davetlere icabet ederek standları gezdik.

We just came back from Cannes, the small, friendly and fun city of France. quiet of france In the city, the quiet noise 
of fun-smelling at night is quiet on the seaside. While the breeze was blowing, the Yacht Festival was authentic and 
innovative. 
On the first day of the sunny Cannes festival, with sailing masts and was covered with sails. Brands competing to 
promote their new yachts at the festival. When we went, he had already completed his preparations. In the two 
marinas of Cannes the real festival area consists of Port Canto and Vieux Port, two marinas between the motor 
boats providing service. 
As Yacht Life Travel family we also visited the stands by accepting the invitations sent.

llk durağımız Fiart’ın standi. italyan marka, tanitim öncesi 
Cannes’da geçtiğimiz yıl prömiyerini yaptığı SW35 adlı 
tenderinin test sürüşüne davet ediyor bizleri.

Spor tekne, su üzerinde hiziyla göz doldururken Seawalker 
ailesinin yeni üyelerinden. Gectigimiz yil Fiart iki hiziyla goz 
dolduran yeni modelini suya indirmişti. Seawalker 39 ve 
Seawalker 35, Seawalker 35 9,99 metre uzunluğunda.

Hızlı, enerjik ve eğlenceli seçenekler sunan yeni yat 10 
kişiyi gündüz, 4 kisiyi de gece ağlayabiliyor.

Seawalker 35 açik alanda bir çift kişilik yatak ile ensuit bir 
banyo sunuyor. İki tekli yatak da bu alanda kullanılabiliyor.
Tekne bu donanimiyla 40 knots hıza kadar da çıkabiliyor.

Our first stop is Fiart’s booth. the italian brand, we passed 
in Cannes before the presentation He invites us to a test 
drive of his tender SW35, which he premiered last year.

While the sports boat impresses with its speed on the 
water, the Seawalker family’s new from its members. Last 
year, Fiart launched its striking new model into the water 
with two speeds.

Seawalker 39 and Seawalker 35, Seawalker 35 is 9.99 
meters long. The new yacht, which offers fast, energetic 
and fun options, can carry 10 people and 4 people 
during the day.
Seawalker 35 offers an open space with a double bed 
and an ensuite bathroom. two singles bed can also be 
used in this area.
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SUNREEF YACHTS 
CANNES’DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

DENİZİN ÜZERİNDE UÇAN 
BALON

SUNREEF YACHTS RETURNED FROM 
CANNES WITH THE AWARD

BALLOON FLYING OVER THE SEA

Çevreci yatların ustası Sunreef Yachts da Cannes’da 
dünya prömiyerini yapanlardan. Sunreef Eco 80’in 
prömiyerini gerçekleştiren Polonyalı marka festivalin en 
büyük katamaranlarını sergiledi. Marin basını ve çevreci 
yat severlerle buluştu. 

Sunreef 70 Still Alive, Sunreef 60 Alandi One ve 80 Sunreef 
Power Kokomo’yu sergileyen Sunreef, ekolojik yatlarıyla 
ilgi çekti. En az 8 inşa sözleşmesiyle Festival’den ayrıldı. 

Marin basını da Sunreef’in kahvaltısında Fromula 1 dünya 
şampiyonu yarışçı Fernando Alonso ile buluştu. Etkinlik 
boyunca elektrikli yatlar konuşuldu. Sunreef 100 Power ise 
festivalde En İyi Güç Tahrikli Katamaran seçildi. 

Sunreef 100 Power’ın diğer katamaranlardan en önemli 
farkı lüksü. Ultramodern katamaran kombinlerinden olan 
Sunreef 100 Power, geniş alanıyla bir yaşam yatı olarak 
dikkat çekti. 

The master of the ecologic yachting Sunreef Yachts is 
the Polish brand which had a premiere during Cannes 
Yachting Festival.  Sunreef 80 Eco that has been 
presented, was one of the most powerful and strong 
catamarans of the festival. The brand met the press 
representatives and yacht lovers.

In the motor yacht part of the festival, 80 Sunreef Power 
Kokomo turned out to be one of the showstoppers.  Also, 
the shipyard’s sales team concluded not less than eight 
build contracts.

On September 7, the Sunreef 80 Eco welcomed press 
representatives from across the globe for Sunreef Yachts’ 
press breakfast and briefing with Fernando Alonso. During 
the event, the two-time Formula 1 world champion and 
future owner of the 60 Sunreef Eco shared his vision of 
electric yachting.

On September 10, 
the 100 Sunreef 
Power was elected 
as Best Power-Driven 
Catamaran at the 
prestigious World 
Yachts Trophies gala.

Cannes’ın inovatif ve çevreci çözümlerinden biri de 
Seabubbles’ın standındaydı. Hidrofoil sistemli sürdürülebilir  
Fransız markası ilk hibrit teknesini tanıttı. Uçan tekne olarak 
piyasaya sürülen Seabuble 0 emisyon teknolojisi ve 
mottosuyla yola çıkıyor. 

Bir denizaltı görünümüyle görenleri heyecanlandıran 
Seabubbles 50 mil menzile ve 22 knota kadar hıza sahip. 
Gündelik kullanıma yönelik tasarlanan Seabubble bir 
deniz oyuncağı olarak da etkili ve eğlenceli. Seabubble 
360 derece görüş açısı sunan bu elektrikli hidrofoil ile insan 
suyun üzerinde uçuyor gibi hissedebilir. 

Fransa hükümeti son yıllarda Yeşil dönüşüm 
projeleriyle gündemde. Fransız marka da bu projeleri 
destekleyenlerden. Ülkenin tamamıyla yenilenebilir 
enerjiye 2030’a kadar geçme politikasını destekleyen 
marka, hibrit elektrikli modeliyle ve eşsizliğiyle dünyaya da 
örnek olmayı hedefliyor. 

One of Cannes’ innovative and environmentally friendly 
solutions was at Seabubbles’ booth. A sustainable French 
brand with a hydrofoil system introduced its first hybrid 
boat. Launched as a flying boat, Seabuble sets off with 
its 0 emission technology and motto.

Exciting with the appearance of a submarine, 
Seabubbles has a range of 50 miles and a speed of 
up to 22 knots. Designed for everyday use, Seabubble 
is also effective and fun as a sea toy. Seabubble With 
this electric hydrofoil, which offers 360-degree viewing 
angles, people can feel like they are flying on the water.

The French government has been on the agenda with its 
Green transformation projects in recent years. The French 
brand is also one of the supporters of these projects. The 
brand, which supports the country’s policy of completely 
switching to renewable energy by 2030, aims to set an 
example to the world with its hybrid electric model and 
its uniqueness.
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AXOPAR YOĞUN İLGİ ÇEKTİ

AXOPAR 25

AXOPAR TOOK ATTENTION

Cannes’ın çok ziyaret edilen standlarından birine de 
Axopar sahipti. Vieux Port’da bulunan Axopar yeni  
teknelerini tanıtırken Axopar 37-45 ve 900 XC ilgi çekti. 
Yoğun basın ilgisiyle karşılaşan Axopar, Türkiye’de çok 
satılan iki modelinden 22 ve 25’I Yacht Life&Travel’a 
anlattı. 

Axopar 22 T-Top 2021 yılındaki festivalde prömiyerini 
yapmıştı. Axopar’ın Türkiye distrübütörlüğünden Ömer 
bey, Türkiye’de modelin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. 
Axopar 22 T-Top’ın en ilgi çeken özelliği Spyder’ın tüm 
özelliklerine sahip olmasının yanında  tüm hava koşullarına 
dayanıklı bir hard top’a (tavan) da sahip olması. Ayrıca 
tam açılabilir T-Top’ın hem aile hem arkadaşlarla güneşli 
gezintiler için de ayrıca keyif vermesi. 

T-Top iki farklı görünümde inşa edilebiliyor. Turkuvaz 
ve beyaz modelelerin ikisi de el boyaması özel işçilikle 
tasarlanıyor. 

Axopar had one of the most visited stands in Cannes. 
Axopar 37-45 and 900 XC attracted attention while 
introducing their new boats in Vieux Port. Axopar, which 
met with intense media attention, told Yacht Life&Travel 
about 22 and 25 of its two best-selling models in Turkey.

Axopar 22 T-Top premiered at the festival in 2021. Ömer 
Bey, from the Turkey distributorship of Axopar, said that 
the model attracted great interest in Turkey. The most 
interesting feature of the Axopar 22 T-Top is that it has all 
the features of the Spyder, as well as a hard top (ceiling) 
resistant to all weather conditions. In addition, the fully 
openable T-Top is also a pleasure for sunny outings with 
family and friends.

The T-Top can be built in two different skins. Both turquoise 
and white models are designed with hand-painted 
special workmanship.

Yine Türkiye’de öne çıkan bir diğer Axopar modeli ise 
Axopar 25. Bu model, Axopar’ların denize elverişliliğinin 
ve yol tutuşunun ön plana çıktığı, konforlu günlük tekne 
gezintisi ve uzun ada gezintisi arasında gerçek bir geçiş 
olarak öne çıkıyor. 

Axopar 25 kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor. 
Kıç havuzlukta altı kişiyi ağırlayabilen bir u oturma grubu 
bulunuyor. Koltukların altında ise depolama alanı birçok 
eşyayı alabiliyor. 

Axopar 25 balıkçılığa da uygun. Dalış, su kayağı her türlü 
macera için treylenebilir.  Axopar’ın ödüllü standardına 
uygun ama yenilikçi tekne pazarda heyecan yaratacağa 
benziyor. 

Another model of Axopar which famous in Turkey 
is Axopar25. This model is a true crossover between 
comfortable day boating and extended island-hopping, 
where the seaworthiness and handling all Axopars are 
renowned for come to the fore.

Whether for fishing trips, diving, water-skiing or any other 
form of coastal cruising escapism and adventure, the 
trailerable Axopar 25 is the new market standard.   

It’s time for a shakeup and the Axopar 25 provides just 
that – an innovative and compelling solution, but strictly 
adhering to its proven award-winning legacy and DNA.



The perfect harmony of extraordinary design, luxury, comfort and performance.. #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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SON KEŞFİMİZ: MAYLA YACHTS

OUR LATEST DISCOVERY: MAYLA YACHTS

Mayla Yachts çıkışını Cannes Yachting Festivali’nde 
henüz dijital taslaklarını yeni tamamladığı Mayla 
fourtyfour (Mayla kirkdört) isimli dünyanın en 

hızlı yatlarından 70 knotun üzerinde hıza çıkabilen sürat 
teknesiyle yaptı. 

Tekneyi Alman markanın kurucuları Christopher Gelsdorf 
ve Olivier Arnault ile konuştuk ve Türkiye’de ilk kez yat 
tutkunları ile paylaşıyoruz.

Fourtyfour henüz inşa aşamasında olmasına karşın 
Cannes’da deniz tutkunlarının beğenisini aldı. Gelsdorf’a 
ilk sorumuz, şovun kendilerini geliştirmeleri açısından 
önemi oldu. Gelsdrof sorumuzu detaylıca cevaplıyor.

“Geçtiğimiz yıl yat pazarına baktık ve hızlı, sürüşü 
eğlenceli aynı zamanda da aile ve arkadaşlar için yeterli 
alanın bulunduğu ve bu sayede rahatlıkla koylarda vakit 
geçirmenin mümkün kılındığı teknelerin hibrit elektrik 
sistemde eksik olduğunu gördük.”

Türkiye pazarına girmek isteyip istemediklerini de soruyoruz. 
Gelsdorf’un gözlerinin içi gülüyor çünkü Türkiye’de yelken 
yapmayi çok istiyor ama pazara gelindiğinde bundan 
çok emin degil. Bu daha çok yat tutkunlarının isteklerine 
bağlı diyor.

Mayla Yachts made its debut with the yacht Mayla 
fortyfour at Cannes Yachting Festival, which 
has just completed its digital drafts. We had 

an interview with the founders of the German brand, 
Christopher Gelsdorf and Olivier Arnault, via zoom and 
we are sharing it with yacht enthusiasts for the first time 
in Turkey.

Although the Fourtyfour is still under construction, it was 
appreciated by sea lovers in Cannes. 

Our first question to Gelsdorf was the importance of 
the festival in their development. Gelsdrof answers our 
question in detail.

“Last year, we looked at the yacht market and saw that 
the boats, which are fast, fun to drive, and have enough 
space for family and friends, so that it is possible to spend 
time in the bays, are lacking in the 12-meter size, as well 
as the electric and hybrid electric system. ”

The Fourtyfour is truly a unique model, but it’s similar to 
other SUVs. We ask the founders about their differences 
from their similars. Arnault says with a clear answer that 
this boat hasn’t got a similar one.

“Many electric boats don’t have the power and speed 
we have, and our boat has the performance to compete 
with speedboats. When it comes to design, it has a 
structure that we can call neo-retro. We used the speed 
of traditional speedboats and the space of motor yachts 
where family and friends can come together on the 
same boat.”

We also ask them if they want to enter the Turkish market. 
Gelsdorf is smiling because he wants to sail in Turkey, but 
when it comes to the market he is not so sure about it. He 
says it mostly depends on the wishes of yacht enthusiasts.
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BÜYÜKLER LİGİ – CANTIERE DELLE 
MARCHE RJ 155 EXPLORER

ISA YACHTS 33 METRELİK YENİ 
MODELİYLE BİR KEZ DAHA 

SAHNEDETHE GOLD LEAGUE – CANTIERE 
DELLE MARCHE RJ 155 EXPLORER ISA YACHTS IS ON THE STAGE 

AGAIN WITH ITS NEW 33-METERS 
MODEL

Festival’de büyükler de kırmızı halıya çıktı. Bunlardan biri 
de Cantiere delle marche’ın en büyük projelerinden RJ 
155 isimli Explorer’ıydı. Dev yat festivalde satışını markaya 
verdiği gururla duyurdu. 

Yat 45 metrelik devasa gövdesiyle sahibine 2025 yılında 
teslim edilecek. Şantiyenin yaptığı en büyük yat olan 
Rj 155 markanın deyişiyle zarif görünüşüne rağmen bir 
okyanus kaşifinin tüm özellikleri olan “sağlamlık, denize 
elverişlilik, uzun menzil, cömert iç mekan,  hem misafirler 
hem de mürettebat için yeterli alan, bol miktarda 
depolama alanı, buzdolapları ve dondurucular ile üst 
düzey ekipmanlara” sahip. Tüm bu alanları bir arada 
bulundurması için bu büyük güzellik 8 metre genişlikte ve 
sarsıntıyı en aza indiren elektrik stabilizatörlerle donanmış. 
9 knota kadar çıkan hızıyla geniş yolculuklarda güvenli 
kalmanızı sağlıyor ve uzun menzil derken 5000 mile kadar 
rahatlıkla gidebiliyor. 

Yeni şanslı sahibinin Grönlanda kadar yolu var…

Adults also appeared on the red carpet at the festival. 
One of these was Cantiere delle marche’s Explorer 
named RJ 155, one of their biggest projects. The giant 
yacht announced her sale at the festival with the pride 
she gave to the brand.

The yacht will be delivered to her owner in 2025 with its 
huge 45-meter hull. Despite her elegant appearance, the 
Rj 155, the largest yacht built by the construction site, is, in 
the brand’s words, all the hallmarks of an ocean explorer: 
“robustness, seaworthiness, long-range, generous interior 
space, ample space for both guests and crew, ample 
storage space, refrigerators and freezers” has high-end 
equipment. In order to hold all these spaces together, 
this great beauty is 8 meters beam and equipped with 
electric stabilizers that minimize vibration. With its speed 
of up to 9 knots, it allows you to stay safe on wide journeys, 
and when you say long range, she can easily travel up to 
5000 miles.

Its new lucky owner can go to Greenland with she… 

Büyükler liginde ikinci sıraya Isa Yachts’ın 33 metrelik 
modeli var. Dış tasarımında belirgin pruvayla tamamlanan 
ön güverte ve sofistike çizgileriyle ISA yachts’ın tüm 
özelliklerini karşılıyor. 

Diğer kardeşlerinden ilham alan ISA GT33 güverte 
tasarımıyla dünyaca ünlü. Ana güvertede iç tasarıma 
uygun kokpit tasarımı kullanıldı. 

180 derecelik görüş açısı, yat tutkunlarının teknede en 
seveceği özellik olacak. Öte yandan hidro masaj özellikli 
yüzme havuzu ise güzelliğine güzellik katıyor. İç alanda 10 
kişiyi ağırlayabilen 2 VIP kabinli ve 2 guest kabinli tekne 
içerisine dünyaları alabiliyor.  

Isa Yachts’ 33-meter model is in second place in the 
big leagues. It meets all the features of ISA yachts with 
its sophisticated lines and a foredeck completed with a 
prominent bow in its exterior design.

Inspired by its other siblings, the ISA GT33 is world-
renowned for its deck design. A cockpit design suitable 
for the interior design was used on the main deck.

The 180-degree viewing angle will be the yacht 
enthusiasts’ favorite feature on the boat. On the other 
hand, the swimming pool with hydromassage adds 
beauty to its beauty. The boat with 2 VIP cabins and 2 
guest cabins, which can accommodate 10 people in the 
interior, can take the world inside.

CANNES YACHTING FESTIVAL
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İTALYAN STİLİ, İNGİLİZ DİSİPLİNİ 
VE BİR KLASİK…

Iguana Yachts İlk Foiler’ını 
Duyurdu

ITALIAN STYLE, ENGLISH DISCIPLINE 
AND A CLASSIC…

Iguana Yachts has launched first 
foiler

Vieux Port’un mavi halısında gezinirken gözümüze 
çarpan 68 kuşağının güzeller güzeli teknelerini yansıtan 
sportif olduğu kadar feminen bir yüzen mücevher gibiydi. 
Onu görüp de görmezden gelmek imkansızdı. Bir İngiliz 
markanın İtalyan tasarımlı teknesinden bahsediyorum: 
Comitti Venezia 34.

68 kuşağının romantik teknelerinden ilham alarak 
üretilen Comitti 34 en hafif tabiriyle bir eğlence teknesi. 
Çift motorlu geleneksel tasarımlı sürat teknesi hem hızlı 
maceralara hem de denize girip teknede güneşlenmelik 
‘tembel Pazar’lara uygun. Klasik teak rengiyle lacivertin 
mükemmel birleşimini sunan Venezia 34’ü Cannes’da 
görmemek mümkün değilken, Boğaz’ın gelgitli sularında 
onunla karşılaştığınızda tanımamak da olası değil. 2 adet 
220 beygir gücünde ve Volvo Penta motoruyla 28 knota 
kadar çıkan hızı sürat teknesi olduğunu kanıtlıyor hem de 
üzerinde 10 kişiyi bir arada taşırken. 

Comitti, sahibinin isteklerine göre tasarlanmak için siz 
değerli alıcılarını bekliyor. 

While we were strolling on the blue carpet of the 
Vieux Port, she was like a floating jewel, feminine as 
well as sporty, reflecting the beautiful boats of the 68 
generations. It was impossible to see and ignore her. I am 
talking about the Italian-designed boat of a British brand: 
Comitti Venezia 34.

Inspired by the romantic boats of the 68th generation, the 
Comitti 34 is, to say the least, a pleasure boat. The twin-
engine traditionally designed speedboat is suitable for 
both fast adventures and ‘lazy Sundays’ where you can 
swim and sunbathe on the boat. While it is impossible not 
to see Venezia 34, which offers the perfect combination 
of classic teak color and dark blue, in Cannes, it is also 
impossible not to recognize her when you encounter it in 
the tidal waters of the Bosphorus. With 2 220 horsepower 
and Volvo Penta engines, its speed of up to 28 knots 
proves to be a speedboat, while carrying 10 people 
together.

Comitti is waiting for you, our valued buyers, to be 
designed according to the wishes of the owner.

Elektrikli foiller bugünlerde ünlü. Deniz oyuncaklarında 
foillerden bahsetmiştik. Tekneler de bu teknolojiyi 
kullanmaya hazırlar artık. Girişimci fikirleriyle ünlü iguana 
yachts da foilleri tekne teknolojilerine uyarladı. 

Iguana Yachts da her zamanki gibi Cannes’da dikkat 
çekiyordu. Sürat tekneleriyle ünlü Iguana Yachts teknoloji, 
inovasyon, tasarım ve sürdürülebilirliği aynı teknede 
birleştirdi. Foiler ilk tamamen elektrikli amfibi tekne olarak 
ortaya çıkıyor. Tabanda bulunan foillerle enerjiyi yarı 
yarıya azaltıyor. Teknenin en önemli özelliklerinden biri de 
sessizliği… 

Teknik özelliklerine bakıldığında Iguana Foiler 10 metre 
uzunluğuyla rahat bir eğlence alanı sunuyor. 300 beygir 
gücünde motoruyla 30 knot hıza kadar çıkabiliyor. 
Iguana menzili kısa ama etkili 
tekneleriyle ünlü bu kez de 
ürettiği foiler 50 mil menzile 
kadar gidebiliyor. 

Electric foils are famous these days. We talked about foils 
in sea toys. Boats are now ready to use this technology. 
Famous for their entrepreneurial ideas, iguana yachts 
also adapted the foils to boat technologies.

Iguana Yachts was also drawing attention in Cannes as 
usual. Famous for its speedboats, Iguana Yachts combined 
technology, innovation, design and sustainability in the 
same boat. The Foiler turns out to be the first all-electric 
amphibious boat. It reduces the energy by half with the 
foils on the base. One of the most important features of 
the boat is its silence…

Looking at its technical features, the Iguana Foiler offers a 
comfortable entertainment area with its 10 meters length. 
With its 300-horsepower engine, it can reach speeds of 
up to 30 knots. Iguana’s range is short but famous for its 
effective boats, this time the foiler it produces can go up 
to 50 miles.



Evllya Çelebl Mah. İstasyon Cad. Ümmet Sk. No: 1/A Tuzla - İST.
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ahmetkocall_53@hotmall.com
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HANSE 510
YACHTING FESTİVALLERİNDE

ELIDA: EN YENİ YARIŞ TEKNESİ 
ALMANYA’DAN

HANSE 510 AT YACHTING 
FESTIVALS

ELIDA NEWEST RACER CRUISER 
FROM GERMANY

Cannes Yachting Festival’de öne çıkan markalardan biri 
de Hanse Yachts. Marka, birbirinden farklı yelkenlileriyle 
ünlü. Hanse Cenova Yat Festivali’nde de 510 modelini 
tanıttı. 14 metre yani 50 fitlik yelkenli güverte ve altında 
bol miktarda yaşam alanı vaadediyor. Çift direksiyon 
sistemli kokpit, tek elle seyir için optimize edilmiş. T-Top’ta 
(tavan) solar paneller sayesinde elektrik rahatlıkla içeride 
kullanılabiliyor. Aynı zamanda sınıfının en büyük bot 
garajına sahip. 

Tekne sahibinin istediğine göre tasarlanabiliyor ve bu 
alanda 100’ün üzerinde yerleşim seçeneğiyle en geniş 
seçeneklerden birine sahip. 

One of the prominent brands at the Cannes Yachting 
Festival is Hanse Yachts. The brand is famous for its different 
sailboats. Hanse introduced Hanse 510 at Genoa Yacht 
Festival. It promises a 14-metre (50-foot) sailing deck and 
plenty of living space underneath. The dual-steering 
cockpit is optimized for one-handed navigation. Thanks 
to solar panels in T-Top (ceiling), electricity can be used 
indoors easily. It also has the largest boat garage in its 
class.

It can be designed according to the owner’s wishes and 
has one of the widest options in this area with over 100 
layout options.

Almanya’da ağustos ayında suya indirilen 15 metre açık alana 
sahip yarış ve cruise teknesi karbon fiber yapısıyla satışa sunuldu. 
Tasarımcı ve mühendis olduğu gibi Elida’nın da sahibi olan on 
parmağında on marifet Thomas Tison tekne hakkında “Elida bir 
makine değil. Tasarımı denizcilerin tüm duygularını ve çevrelerini 
yansıtıyor” dedi.

Tasarım sonucunda ortaya çıkan Elida, günümüz modası süper 
hızlı, minimalist ve carbon fiber bir yarış teknesi olacak.

Elida, belirgin kıç güverte ve sintinenin yuvarlak dönüşü ile kavisli 
ve gergin çizgilerin bir karışımı. Nazik ve akıcı çizgileri araç içi 
konforu artırmak ve yaşanabilirlik için tasarlandı.

Ekip, başarılı geçmiş rakipler üzerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü 
ve çalışmaları düşük nemli bir gemi gövdesinin en uygun seçenek 
olduğunu gösterdi. Bu tip gövde şekli rüzgara karşı iyi çalışacak, 
iyi deniz tutma özellikleri ile en sık regattalarda meydana gelen 
hafif ila orta rüzgar koşulları için ideal olacak.

Launched in Germany this August, Elida is a 15m offshore racer 
cruiser featuring a timber hull and carbon fibre deck, designed 
for offshore racing and cruising. Thomas Tison, owner of the 
design and engineering firm that designed Elida, described her 
as the embodiment of yachting.

“Elida is not a machine. Her design considers the sailors, all of 
their senses, and the environment”.

The result is a yacht that distinctly deviates from the current 
trend of super-fast, minimalist, carbon fibre racing boats. Elida 
is a blend of curved and tensed lines, with a pronounced flare, 
inverted sheer line and rounded turn of the bilge Her gentle 
and flowing lines enhance both the comfort and the on-board 
liveability. The team conducted an extensive study on successful 
past competitors, which showed that a low wetter ared hull with 
high flare was the most suitable option. This type of hull shape 
works well upwind, with good seakeeping properties it is ideal 
for the light to medium wind condition which occurs most often 
in regattas.

Several layouts were explored throughout the design process 
with ease of movement, perspective, light, and storage being 
the essential requirements for both racing and cruising. 
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ŞİMDİ MODA UÇAN TEKNELER Bir Maceracı: Windelo 54
FLYING BOATS ARE FASHIONABLE 
NOW

An Adventurer: Windelo 54

CANNES YACHTING FESTIVAL

Seaair 45 knot’a kadr ulaşabilen uçan hidrofoil 
tekneleriyle Cannes Yachting Festival’deydi. 
Seaair denizin üzerinde yükselerek giden hidrofoil 

kanatlarıyla teknenin hem dalga vuruşunu kesiyor hem 
de bu sayede teknenin alacağı şoku ve yakıt tüketimini 
azaltıyor.  Genel düzenleme ve güverte ekipmanı ile 
teknenin uzun mezile de uyum sağlaması hedefleniyor. 

Seaair bu yıl getirdiği Flying Tender 80’I ile festivalde 
ilgi çekti. Tüm seyir ihtiyaçlarına su aktivitelerine uygun 
hidrofoil, misafirleri ağırlamaya uygun olmasıyla da 
beklenmedikti. Hidrofoilin en ilginç yanlarından biri 
de yüzde 30 civarında yakıt tasarrufu ile çevre dostu 
oluşuydu. Bu tender rahatlıkla 6 kişiyi ağırlayabilirken 
arka arkaya dizilen koltukları sizi bir macera teknesinde 
hissettiriyor.  

Seaair was at the Cannes Yachting Festival with its 
hydrofoil flying boats capable of reaching 45 knots. With 
its hydrofoil wings that rise above the sea, Seaair not only 
cuts off the waves but also reduces the shock and fuel 
consumption of the boat. It is aimed to adapt the boat to 
the long-range with the general arrangement and deck 
equipment.

Seaair attracted attention at the festival with the Flying 
Tender 80 it brought this year. The hydrofoil, which is 
suitable for all cruising needs and water activities, was 
also unexpected as it was suitable for hosting guests. 
One of the most interesting aspects of the hydrofoil 
was that it was environmentally friendly with around 30 
percent fuel savings. While this tender can comfortably 
accommodate 6 people, its seats arranged in a row 
make you feel like you are on an adventure boat.

Windelo catamaran was one of the hosts of the Festival. 
The sailing catamaran manufacturer company emerges 
as a sea-friendly catamaran manufacturer with its 
performance that reduces both sound, vibration and 
fuel consumption. In this issue, we discussed Windelo’s 
Adventure boat.

Windelo 54 is one of the catamarans known for their 
autonomy. It expects to offer its new owner a cozy and 
comfortable living space thanks to a large double bed 
and spacious living area in the master cabin.

On the other hand, the Windelo 54 can be used from 
both areas thanks to its double cockpit. The 270-degree 
viewing angle in the cockpit makes both sailing 
experience and sailing unlimited. The best part is the 
large outer areas of this sailboat.

Windelo katamaran, Festival’in ev sahiplerindendi. 
Yelkenli katamaran üreticisi firma, hem sesi, 
hem titreşimi hem de yakıt tüketimini azaltan 

performansıyla bir deniz dostu katamaran üreticisi 
olarak ortaya çıkıyor. Biz de bu sayımızda Windelo’nun 
Adventure yani “macera” teknesini ele aldık. 

Windelo 54, otonomuyla tanınan katamaranlardan. 
Master kabininde bir geniş çift kişilik yatak ve geniş yaşam 
alanı sayesinde yeni sahibine rahat ve konforlu bir yaşam 
alanı sunmayı bekliyor. 

Diğer yandan Windelo 54 çift kokpiti sayesinde iki 
alandan da kullanılabiliyor. Kokpitte 270 derece görüş 
açısı hem yelkenli deneyimini hem de denizciliği limitsiz 
hale getiriyor. En güzel yanı ise bu yelkenlinin geniş dış 
alanları.



44

CANNES YACHTING FESTIVAL

Yatçılığın Günebakan Çiçeği

CONTEST YACHTS TORQEEDO 
İLE TAMAMEN ELEKTRİKLİ HALE 
GELİYOR

Sunflower of Yachting

CONTEST YACHTS GETS FULLY 
ELECTRIC WITH TORQEEDO

Dergimizde sizlere bir çok çevre dostu tekne tanıttık ama 
Faro Boats gibisini tanıtmadık. Yeşil yatlar bölümüne 
geldiğimizde Festival’in köşesinde parlıyordu çünkü 
yepyeni klasik stillini uyarladığı sürdürülebilir çözümüyle 
tüm teknelerden farklıydı. 

Faro Boats’un dünyada ilk kez kullandığı solar çözümü 
2 saat içerisinde hemen şarj edilebilen piliyle uzun süre 
bağlantı olmadan gidebilmesi ve her zaman her yerde 
güneşi göredüğü gibi şarj olabiliyor olması. 

Faro Boats, 16 ftlik tekne, 1920’lerin teknelerinden ilham 
alan bir stille donatılmış. Bu nedenle onu görür görmez 
tanıyor ve yanına giderek özelliklerini öğreniyoruz. Faro 5 
bir sürat teknesinde görebileceğiniz her özelliği kendisinde 
toplamış ama aynı zamanda yüzde 100 elektrikli bir 
tekne. Gövdenin V şekli deniz için yapılmış olup 5 kişiyi 
rahatlıkla ağırlayabiliyor. Kokpitin etrafındaki ayrıntılarda, 
buzdolabı, bardak tutucu, deniz hoparlörleriyle lüksü 
yeniden tanımlıyor.  

We introduced many eco-friendly boats to you in our magazine, 
but we did not introduce anything like Faro Boats. When we 
came to the green yachts section, it was shining in the corner 
of the Festival because it was different from all boats with its 
sustainable solution adapted to its brand new classic style.

The solar solution Faro Boats used for the first time in the world 
is that it can go without a connection for a long time with its 
battery that can be charged immediately within 2 hours and 
can be charged as it sees the sun anytime, anywhere.

Faro Boats, the 16ft boat is outfitted with a style inspired by 
1920s boats. For this reason, we recognize him as soon as we 
see him, and we go to him and learn about his features. Faro 
5 has all the features you can see in a speedboat, but it is also 
a 100 percent electric boat. The V shape of the hull is made 
for the sea and can comfortably accommodate 5 people. It 
redefines luxury with details around the cockpit, fridge, cup 
holder, and marine speakers.

Dünyaca ünlü yarış yatları ustası Contest Yachts Cannes 
Yachting Festivali’nde tamamen elektrikli yeni modelleri 
Torqeedo ile yaptığı anlaşma sayesinde yelken ustalarının 
beğenisine sundu. 

2022’nin iki yeni modeli olan Contest 50 CS ve Contest 
49CS’yi tanıtan marka, zamanla daha fazla seçenekte 
de tamamen elektrikli sistemi kullanmayı hedefliyor. Bu 
elektrikli sistem markanın Torqeedo ile yaptığı anlaşma 
sayesinde 13-21 metre arasında tüm Contest yatlarına 
uygulanabilecek. 

Contest 49 CS dünyanın en yeni kıç kokpitli modeli olmakla 
ünlü. Bu yelkenli yat, 15 metrelik boyu ve 5 metrelik 
genişliğiyle konforlu. 110  beygir gücünde Yanmar motoru 
49 CS’yi güçlü kılan özelliklerinden biri 700 litre tankları 
sayesinde bu yat rahatlıkla uzak yollara gidebiliyor.

World-renowned racing yacht master Contest Yachts 
presented its all-electric new models to the sailing 
masters at the Cannes Yachting Festival, thanks to the 
agreement it made with Torqeedo.

Introducing the two new models of 2022, Contest 50 CS 
and Contest 49CS, the brand aims to use the all-electric 
system in more options over time. Thanks to the agreement 
of the brand with Torqeedo, this electric system will apply 
to all Contest yachts between 13-21 meters.

The Contest 49 CS is famous for being the world’s newest 
aft cockpit model. This sailing yacht is comfortable with a 
length of 15 meters and a width of 5 meters. One of the 
features that make the 49 CS strong is its 110 horsepower 
Yanmar engine, thanks to its 700-liter tanks, this yacht can 
easily travel long distances.



ENERJİNİZİ
ŞANSA

BIRAKMAYIN

YAKAMOZ MAKİNA JENERATÖR 
MOTOR SERVİS YEDEK PARÇA TUR.SAN.LTD.ŞTI.

FPT Industrial Distribütörü – Türkiye
 Fatih Mah. 1193 Sok. No:7 Sarnıç Gaziemir / İZMİR

www.fptindustrial.com / www.yakamozmakina.com
+90 232 461 87 31

OUR 
EFFICIENCY
YOUR 
EDGE



46

YAT FESTİVALLERİ - YACHT FESTIVALS

Uluslararası Charter Fuarı (ICE)
International Charter Expo (ICE) 

Tüm Tekne Şovlarının Yerini Alacak Bir 
Ticaret Fuarı

Her yıl etki alanını geliştiren ICE, charter sektörü için 
yavaş yavaş en önemli etkinlik haline geliyor. 45 ülkeden 
500’den fazla firmayı bir araya getirerek, kendisini en 
iyiler arasında konumlandırıyor.

ICE ekibi bu yıl 7-9 Aralık tarihlerinde Zagreb Fuarı’nda 
katılımcılarını ağırlayacak. Üç gün boyunca 1500’den 
fazla üst yönetim profesyoneli eski ve yeni iş ortaklarıyla 
tanışabilecek. Her zamanki gibi tüm toplantılar  önceden 
düzenlenecek. Her katılımcıya günde 18’e kadar toplantı 
yapma ve fuara gelmeden önce organize etme imkanı 
sunulacak. 

One Trade Show To Replace All Boat Shows

Each year growing in size, ICE is slowly becoming the 
most important event for all professionals from the yacht 
charter industry. Gathering more than 500 companies 
from 45 countries, it is surely positioning itself among the 
best. 

This year, ICE team will host its participants in Zagreb 
(Croatia) from 7-9 of December at the Zagreb Fair. 
During three days more than 1500 upper management 
professionals will be able to meet their old & new business 
partners. All meetings as per usual, will be arranged in 
advance through matchmaking software. It is the best 
tool that opens a possibility for each participant to have 
up to 18 meetings per day and organize them before 
coming to the expo. 
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KIRMIZI YAZILIM - 1500+ ÜST YÖNETİM 
PROFESYONELİNDEN İLETİŞİM KURUN

Firmaların menşei ve sundukları ürün ve hizmet yelpazesi 
göz önüne alındığında, fuardaki olasılıklar çoktur. 
Katılımcılar üç sektöre ayrılmıştır: Filo Operatörleri, 
Brokerler ve Tedarikçiler.

Bu yıl yeni bir Mürettebat & Lüks alanı belirlendi ve 
hem mürettebatlı & lüks hem de mürettebatsız tekne 
şirketlerinin katılabileceği benzersiz bir etkinlik oluşturuldu. 
Katılımcı markalardan Ice hakkında kimi mesajları Yacht 
Life&Travel okurlarına sunuyoruz. 

“ICE’ın misyonuna inandığımız için onu birkaç yıldır 
destekliyoruz. Mürettebatlı yatların ayrı bir bölümde 
tanıtılması için ICE tarafından yapılan son öneri, büyüyen 
ve şu anda 40’tan fazla mürettebatlı yattan oluşan bir filo 
işleten FYLY Yachts’ın duymaktan çok memnun olduğu 
bir şey. - FYLY Özel Yatlar ICE’22 sigortalıdır ve etkinliğin 
Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Covid-19 
nedeniyle iptal edilmesi durumunda herkese %100 tam 
para iadesi yapılır. 500€’ya kadar olan konaklama ve 
seyahat masrafları da karşılanacaktır.

MATCHMAKING SOFTWARE - GET CONTACTS 
FROM 1500+ UPPER MANAGEMENT 
PROFESSIONALS

The possibilities at the expo are numerous, considering 
the origin of the companies and the range of products 
and services they offer. The participants are divided into 
three sectors: Fleet Operators, Brokers and Suppliers.

This year, a new Crewed & Luxury area was designated 
and created a unique event where both crewed & 
luxury and bareboat companies can participate. 

“Because we have faith in ICE’s mission, we have been 
supporting it for a number of years. The recent suggestion 
made by ICE to promote crewed yachts in a separate 
section is something that FYLY Yachts, which has grown 
and currently runs a fleet of more than 40 crewed yachts, 
is very pleased to hear about. - FYLY Exclusive Yachts 
ICE’22 is insured and everyone gets a 100% full refund in 
case the event is canceled by the Government of the 
Republic of Croatia due to Covid-19. Accommodation 
and travel expenses up to 500€ will also be covered.
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MONACO YACHT SHOW

ARCADIA YACHTS MONACO 
YACHT SHOW’DA SHERPA 80 

MABELLE’ TANITTI

HIZLI VE KLASİK, YARATICI VE 
AGRESİF…

ARCADIA YACHTS INTRODUCED 
SHERPA 80 MABELLE AT MONACO 

YACHT SHOW

FAST AND CLASSIC, CREATIVE 
AND AGGRESSIVE…

Yatçılıkta festivalleri ayı olan eylülü tamamladığımızda dünyanın 
en önemli iki yat festivalinden Monaco Yacht Festivali’ni de 
tamamlamış olduk. MYS’de birbirinden büyük ve heybetli yatlar 
ardı ardına sergilendi. Biz de sizler için aralarından en görülmeye 
değer olanlarını seçtik. 

24 metrelik yat Mabelle Sherpa 80 tarafından yenilenerek özgün 
iç, dış tasarım ve yeniliklerle donatıldı. İki Volvo Penta 1350 
beygir bulunan yat, 1200 mil menzille rahatlıkla uzun yolculuklara 
çıkabilirken 23 knot azami hıza sahip. 

Mabelle 7 metre eniyle genişliğini denizci gövdesiyle birleştirerek 
rahat iç tasarımını oluşturuyor. Mabelle 4 büyük kabinle birlikte 
200 metrekarelik iç ve dış alanda misafirlerine alan sunuyor. İç 
alanda misafirlerinin beğenisine sunulan yemek alanı hem soğuk 
hem de sıcak koşullara uygun. 

J Craft İsveç mimarisinin soğuk olduğu 
kadar eğlenceli atmosferini bir teknede 
buluşturmayı başardı. Sürat teknesi üreticisi 
J Craft İsviçre’nin 12 yüzyıldan gelen 
mimarisini teknelerine taşıyor. 

J Craft tasarımda başarılı, yüksek performanslı ve 
hızlı tekneler yapıyor. 1999 yılında kurulan ilk olarak 
38 fitlik Cabrio Cruiser’ını üretmişti. 

1950 ve 60’ların retro vintage stili teknelerinden 
üretilen Cabrio Cruiser bir sanat eseri örnekleri 
taşımayı hedefliyor. Vintage stiline rağmen 50 
knot hıza kadar yükselen hızıyla 10 kişiyi aynı anda 
ağırlayabiliyor ve kabinde 4 kişiyi ağırlayabiliyor. 

When we completed September, the month of yachting 
festivals, we completed the Monaco Yacht Festival, one of 
the two most important yacht festivals in the world. Large and 
imposing yachts were exhibited one after the other at MYS. We 
have selected the most worth seeing for you.

The 24-meter yacht was renovated by Mabelle Sherpa 80 
and equipped with original interior and exterior design and 
innovations. The yacht, which has two Volvo Penta 1350 
horsepower, can easily travel long distances with a range of 
1200 miles and has a top speed of 23 knots.

Mabelle creates its comfortable interior design by combining 
its 7-meter width with the sailor’s hull. Mabelle offers its guests 
an indoor and outdoor area of 200 square meters with 4 large 
cabins. The dining area, which is offered to the guests in the 
interior, is suitable for both cold and hot conditions.

J Craft managed to bring together the cool and 
fun atmosphere of Swedish architecture on a 
boat. Speedboat manufacturer J Craft brings Swiss 
architecture from the 12th century to its boats.

J Craft is successful in design and makes high-
performance and fast boats. Founded in 1999, it 
first produced its 38-foot Convertible Cruiser.

Constructed from retro vintage style boats of the 
1950s and 60s, the Convertible Cruiser aims to 
carry examples of a work of art. Despite its vintage 
style, it can host 10 people at the same time with 
its speed of up to 50 knots and can accommodate 
4 people in the cabin.
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Mangusta Monaco Yacht 
Show’da

EPHYRA MYS’TE ÇIKIŞ YAPTI: 
YENİ TENDERLARI LIMOUSINE 

48’İ TANITTIMangusta at Monaco Yacht 
Show EPHYRA MAKE ITS DEBUT AT MYS: 

BRAND DEFINED NEW TENDER 
LIMOUSINE 48Mangusta Monaco Yacht Show’un lüks teknelerinden 

biriyle çıkış yaptı. 54 metrelik boyu 9 metrelik 
genişliğiyle Mangusta MYS’in en büyük yatlarından 

biriydi. 71 bin litre yakıt kapasitesiyle çalışan Mangusta 
uzun menzillere rahatlıkla gidebilir. 20 knot seyir hızıyla 
4200 mil menzili bulunuyor. 

54 metrelik Mangusta Grandsport’un 5 kabininde 12 
misafiri ağırlama kapasitesi var. Üst güvertede bulunan 
geniş 1.8 metre derinliğindeki havuzu keyifli bir dinlence 
alanı sunuyor.  Dinlence alanında bulunan u şeklindeki 
oturma grubunda da içerideki tüm misafirleri ağırlayacak 
alanın dışında ön tarafında iki de güneşlenme yatağı 
bulunuyor. 

Kıç havuzlukta bulunan rahat 4 kişilik oturma alanı hem 
denizle iç içe olmanızı hem de arkadaşlarınızla sohbet 
etmenizi sağlayacak. 

She made her debut with one of the luxury boats of the 
Mangusta Monaco Yacht Show. With a length of 54 
meters and a width of 9 meters, Mangusta was one of 
the largest yachts of MYS. Working with a fuel capacity 
of 71 thousand liters, Mangusta can easily go long 
distances. It has a range of 4200 miles with a cruising 
speed of 20 knots.

The 54-meter Mangusta Grandsport has the capacity to 
host 12 guests in 5 cabins. The large 1.8-meter-deep pool 
on the upper deck offers a pleasant recreation area. In 
the u-shaped sitting group in the recreation area, there 
are also two sun beds in the front, apart from the area 
that will accommodate all the guests inside.

The comfortable seating area for 4 people in the aft 
cockpit will allow you to be in touch with the sea and 
chat with your friends.

Ephyra’nın Type 48 modeli Limousine isimli teknesi de 
çıkış yapan markanın heyecan yaratan ürünlerindendi. 
Type 48 üst düzey konfor, kaliteli kaplama, zerif ve rafine 
bir zevkin bir arada buluşmasını ifade ediyor. “Limousin” 
yaşam sanatı olarak çevrilebilen Fransızca “art de vivre” 
tanımından ve Baudelaire’in Seyahate Davet isimli 
şiirinden ilham alınarak tasarlanmış. 

“Orda ne varsa süs, sükun ve şehvet, İntizam ve 
güzellikten ibaret..”

Limousine,  15 knot seyir hızıyla 75 mil menzile kadar 
gidebiliyor. Tekne, 14,50 metre uzunluğu ve 4,50 metre 
genişliğiyle konforu denizcilikle buluşturuyor. Elektro-
hydrogen motoruyla tekne sürdürülebilir. 

Marka sürdürülebilir teknelerinin ihtiyaçlarını karşılamak 
için ayrıca bir de istasyon kuruyor. Bu bir tekneler için 
benzin istasyonu gibi görünse de aslında teknelerin 
daha uzun ömürlü olmasını ve daha uzun süre denizde 
kalabilmelerini sağlamak için bir servis alanı. 

Ephyra’s Type 48 model boat named Limousine was one 
of the exciting products of the debuting brand. Type 48 
expresses the combination of high-level comfort, quality 
coating, and elegant and refined taste. “Limousin” was 
designed with inspiration from the French definition of 
“art de vivre”, which can be translated as the art of 
living, and Baudelaire’s poem, Invitation to Travel.

“Everything there is ornament, tranquility and sensuality, 
order and beauty.”

Limousine can travel up to 75 miles at a cruising speed 
of 15 knots. With a length of 14.50 meters and a width of 
4.50 meters, the boat brings comfort to the maritime. The 
boat is sustainable with the electro-hydrogen engine.

The brand is also establishing a station to meet the needs 
of its sustainable boats. Although this looks like a gas 
station for boats, it is a service area to ensure that boats 
last longer and stay at sea longer.

MONACO YACHT SHOW
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66 METRELİK GÖVDESİ, 
HELİKOPTER PİSTİ… 
HEPSİ BU YATTA!

CL YACHTS YENİ MODERN 
İNOVATİF GELECEĞİN YATINI 
DUYURDU

66 METERS BODY, HELICOPTER 
RUN… 
ALL ON THIS YACHT!

CL YACHTS ANNOUNCED NEW 
MODERN INNOVATIVE YACHT OF 
THE FUTURE

Shadowcat katamaranda öncü olmakla ünlü. Bu kez 
ilk monohull gövdeli yatını inşa etti ve Monaco Yacht 
Show’da tanıttı. Yat, “Shadowolf” adıyla ortaya 

çıkıyor ve hibrit bir gövde tasarımıyla yolcu konforunu 
artırıyor. 

Shadowolf 66 metrelik devasa gövdesiyle bir denizaltı, 
üç 11 metrelik tender, iki 8 metrelik tender altı jet ski 
taşıyabilme kapasitesine sahip. 14 mürettebat ve 
9 personeli de bir arada bulundurabilen yat ekstra 
dinlenme alanlarını da gövdesinde bulunduruyor.

Monaco’da gösterilen bu büyük yat, 21 knot hızıyla eşsiz 
bir güce sahip. Aynı zamanda çevreci olan yat kendi 
suyunu kendi temizleyerek üretiyor.

Famous for pioneering the Shadowcat catamaran. This 
time the brand built his first monohull hull and presented 
her at the Monaco Yacht Show. The yacht emerges with 
the name “Shadowolf” and increases passenger comfort 
with a hybrid hull design.

With its huge 66-meter hull, Shadowolf is capable of 
carrying a submarine, three 11-meter tenders, and two 
8-meter tenders and six jet skis. The yacht, which can 
accommodate 14 crew and 9 personnel, also has extra 
resting areas in its hull.

This large yacht shown in Monaco has unmatched power 
with a speed of 21 knots. It is also environmentally friendly 
she produces her waste water by cleaning it. 
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   Uçsuz Bucaksız                   Üstünde Ayrıcalıklı 
Bir Gezinti İçin

Mavilikler

CL Yachts’ın yeni modern konforlu ve inovatif 
yatı CLX96 suya görkemli bir iniş yaptı. Cannes 

Yachting Festivali’nde suya ilk kez inen yatlardan olan 
CLX96 “geleceğin yatı” olmakla övünüyor. 

Yat, iç ve dış atsarımıyla fark yaratmayı ve stil sahibi bir 
görüntüyü hedefliyor. Flybridgete de güvertede de açılıp 
kapanabilen yarı açık camlar kullanılabiliyor. Sosyal 
alanlara ayrıca isim verilerek tekne kişiselleştiriliyor. Açık 
havada yemek yemenin konforunu Sky Deck ismi verilen 
kıç güvetede, oturma ve kahve içmenin neşesini ise 
Piazza del Sole denilen ön oturma alanında ve denize 
girmenin sakinliğini ise Beach Club denilen hidrolik su 
altında kalan yüzme platformunda yaşamanız için yat 
sizleri ağırlamayı bekliyor. 

İki 1900 beygir gücünde Caterpillar C32 motorla 
güçlendirilen yat, 25 knot maksimum hıza çıkabiliyor. 

CL Yachts’ new modern comfortable and innovative 
yacht CLX96 has made a glorious launch on the 

water. One of the first yachts to land on the water at the 
Cannes Yachting Festival, the CLX96 prides herself on 
being the “yacht of the future”.

The yacht aims to make a difference with her interior 
and exterior design and to have a stylish look. Semi-open 
windows that can be opened and closed can be used 
both on the flybridge and on the deck. Social areas are 
also named and the yacht is personalized. 

The yacht is waiting for you to experience the comfort 
of dining outdoors on the aft deck called Sky Deck, the 
joy of sitting and drinking coffee in the front sitting area 
called Piazza del Sole, and the calmness of swimming 
in the hydraulic underwater swimming platform called 
Beach Club.
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Sanatın Denizle Buluşması
When Art Meets Sailing

Yaz aylarında İstanbul 
nüfusunun güneye inmesi ile 
sanat da deniz seviyesinde 
severleri ile buluşuyor. 
İstanbul’daki modern sanat 
galerileri temsil ettikleri 
sanatçıları ile Bodrum, 
Çeşme ve Urla’daki yazlık 
mekanlarında, sanatı deniz 
kenarına taşıyorlar. Bu yaz 
sanatın kalbi güneyde attı 
desek hiç de yanlış olmaz. 
Tabi ki bu durum sanatın 
denize en yaklaştığı an değil.

Peki kendi özel yat ve 
teknelerinizde iken sanat ile 
ne kadar iç içesiniz?  Gün 
geçtikçe popülerleşen, 
ülkemizde ve dünyada 
örneği olan yepyeni bir akım 
ile tanıştırmak istiyoruz: Sanatı 
yelkende sergilemek!

Ana Yelkende Bir 
Sanat Eseri Sergilemek

Yelken tutkusu ile bilinen oyuncu Alican Yücesoy’a ait 
yelkenli tekne ile seyre çıkan radyo programcısı ve stand-
up şovları ile bilinen Yasemin 
Şefik ile spor eğitmeni Burcu 
Kuş İstanbul’dan Marmaris’e 
indikleri seyahatlerinde 
başlarından geçenleri 
# b u r c u y a s e m i n s e y i r d e y i z 
etiketi ile sosyal medyada 
paylaşıyor. Amaçları kadınların 
her işi başarabileceğini 
ve hayallerini özgürce 
g e r ç e k l e ş t i r e b i l e c e k l e r i n i 
göstererek genç kızlara ilham 
olmak. Bu seyahatte öne çıkan 
detay ise Esra Gülmen’in, Burcu 
Kuş ve Yasemin Şefik’e seyirlerine 
destek olmak için sanatını 
Alican Yücesoy’un 11 metrelik 
“Zorba” isimli  yelkenli yatına 
yaptığı “sanat dokunuşu”. 
Esra Gülmen’e ait Waves isimli 
tipografi çalışması teknenin 
ana ve flok yelkeni üzerinde 
uygulanarak denizlere yeni bir 
soluk getirilmiş oldu.

With the Population of Istanbul moving south in the 
summer months, art lovers visit art at sea level. Modern 
art galleries in Istanbul bring art pieces to the seaside 
with the artists they represent in their summer residences 
in Bodrum, Çeşme and Urla. It would not be wrong to 
say that the heart of art beat in the south this summer. 
Of course, this is not the moment when art comes closest 
to the sea.

So how much do you mingle with art while on your own 
private yachts and boats? We would like to introduce 
you to a brand new trend that is becoming popular day 
by day and has an example in our country and in the 
world: Exhibiting art on sail!

Displaying a Work of Art on the Mainsail

Yasemin Şefik, known for her stand-up shows and a radio 
programmer and sports trainer Burcu Kuş,they have 
been sailing with the boat of actor Alican Yücesoy, who 
is known for her passion for sailing share their experiences 
on their travels from Istanbul to Marmaris with the 
hashtag #burcuyaseminseyiryiz on social media. Their 
aim is to inspire young girls by showing that women 
can achieve any obstacle. The highlight of this voyage 
is the “art touch” that Esra Gülmen applied to Alican 
Yücesoy’s 11-meter sailing yacht “Zorba” in order to 
support Burcu Kuş and Yasemin Şefik in their cruises. Esra 
Gülmen’s typography work named Waves was applied 

on the main sail and kite of the 
boat, bringing a new perspective to 
marine community.
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MÜKEMMEL AYDINLATMALI YAT İSİM, YAZI VE 
LOGOLAR OLUŞTURMA

CREATING PERFECTLY ILLUMINATED YACHT NAMES, 
TEXT AND LOGOS;

Yatlarda isimler sahibinin bireyselliklerini ve stillerini ifade 
etmenin bir yolu. Profesyonel yatçılıkta günümüzün yeni 
standardı özel tasarım bir yat ismine sahip olmaktır.

Genellikle tekne sahibi ve temsilcileri, vizyonlarını en iyi 
şekilde tercüme eden ismi tasarlamak için yat tasarımcısı 
veya yat imalatçısı ile yakın bir şekilde çalışarak en iyi 
sonucu ortaya çıkartacaktır.  

Bir yat ismi seçmek yaratıcılığınızı doğrularken, yat 
tabelasını geliştirmek kişiselliğinizi ifade eder. Yat 
yazıları logolar ve isim panoları, akrilik, paslanmaz çelik 
malzemelerden, el yazısının kendisi kadar benzersiz olan 
sınırsız sayıda stil ve özel tasarımlar oluşturulabilir. 

Yat İsim Yazılarının Aydınlatma ve 
Tipografisinin Önemi 

Dinamik yat tabelası aydınlatması

Deneyimli aydınlatma uzmanları ile çalışarak, yat adının 
ve logosunun muhteşem aydınlatma hareketleri veya 
‘gösterileri’ gerçekleştirmesini sağlayan dinamik veya 
çok renkli “akıllı” aydınlatmalar  eklemek mümkündür.

Çok sayıda tema ve renk kombinasyonu, sahibi 
tarafından bir akıllı telefon veya tabletteki bir uygulama 
aracılığıyla entegre edilebilir ve kontrol edilebilir

KOSTAK REKLAM  web sitesinde bulunan designer 
programından kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz.

Names on yachts are a way of expressing their owner’s 
individuality and style. Today’s new standard in 
professional yachting is to have a custom yacht name.

Often the boat owner and their representatives will work 
best with the yacht designer or yacht builder to design 
the name that best translates their vision.

Choosing a yacht name affirms your creativity while 
developing a yacht sign expresses your individuality. An 
unlimited number of styles and custom designs can be 
created from yacht lettering, logos and name boards, 
acrylic, and stainless steel materials, as unique as the 
handwriting itself.

The Importance of Lighting And 
Typography of Yacht Name Letters

Dynamic yacht sign lighting

Working with experienced lighting experts, the yacht’s 
name and logo will be magnificent.
It is possible to add dynamic or multi-colored “smart” 
illuminations that enable lighting movements or ‘shows’ 
to be performed.

Numerous themes and color combinations can be 
integrated and controlled by the owner via an app on a 
smartphone or tablet

You can create your designs from the designer program 
on the KOSTAK REKLAM website.
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DENİZCİ OLMADAN ÖNCE BUNLARA HAZIR OL ? 
BE READY FOR THESE BEFORE YOU BECOME A SAILOR?

Uçsuz bucaksız bir mavilikte koskoca bir gemiyi anlamak, 
onu yönetebilmek kulağa her ne kadar cazip gelse de 
öyle dıştan bakıldığı gibi peri masallarına benzemez 
denizcilik. Denizcilik zordur, peki siz zora ne kadar 
dayanabilirsiniz? 

Çoğunuz genellikle denizci olmayı, görünen imajı ve 
kazandırdığı maddi kazanç dahilinde istiyorsunuz. 
Elbette denizci olmak size bunları sağlıyor fakat bunların 
karşılığında sizden istediği şeyler hiç de göz ardı edilesi 
değil. Gelin bu sefer de denizciliğin göze, kulağa hoş 
gelen yanlarına değil de yalnızca zor yanlarına bir 
bakalım ve denizci olmak için bu cesarete sahip olup 
olmadığınızı bir görelim. 

Deniz asidir her zaman bir çarşaf gibi naifçe süzülmez, 

Although it may sound tempting to understand and 
manage a huge ship in a vast blue, maritime does not look 
like fairy tales when viewed from the outside. Maritime is 
hard, so how long can you stand the hardship?

Most of you usually want to be a sailor, with its apparent 
image and financial gain. Of course, being a sailor gives 
you these things, but the things they want from you in 
return are not undeniable. Let’s take a look at the difficult 
aspects of sailor, not the pleasing to the eye and the ear, 
and see if you have the courage to be a sailor.

The sea is rebellious and doesn’t always float naively like 
a sheet, the sea pushes you hard where most of us can’t 
see it. Great tides, storms, currents can put you in critical 
situations during your voyage. Can you be calm and 
brave in such situations because only in this way can you 
manage this crisis.

Unless you be a good teammate, the course of this 
expedition may not go in the direction you want. 
Maritime is teamwork. You must always be able to get 
along with your crew and be loyal to them. In some 
critical situations, you have 2 options to choose from. 
In such a situation, if the crew also splits in opinion, it 
becomes difficult to resolve the situation. For this reason, 
when there are differences of opinion, you should be 
able to manage this situation well.

When you become a sailor, many different conditions 
will await you, so you must have the ability to adapt to 
different conditions.

Being ready for pressure and responsibility is also one 
of the hard parts of this 
job. You can more or 
less guess how hard a 
mistake you will make 
will put you to when 
you are miles away 
from the land. For this 
reason, you may feel a 
great responsibility and 
pressure not to make 
mistakes on you, and 
you need to be ready 
for it.

You have to be ready for 
the feeling of longing. 
Some voyage can 
even take years. During 
this time you will be far 
away from your family, 
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bir çoğumuzun göremediği yerlerde deniz sizi çok zorlar. 
Büyük gelgitler, fırtınalar, akıntılar, seferiniz sırasında 
sizi kritik durumlara sürükleyebilir. Bu gibi durumlarda 
soğukkanlı ve cesur olabilmelisiniz çünkü ancak bu 
şekilde bu krizi yönetebilirsiniz. 

İyi bir takım arkadaşı olmadıkça çıktığınız bu seferin gidişatı 
pek de istediğiniz yönde ilerlemeyebilir. Denizcilik ekip 
işidir. Mürettebatınız ile her daim anlaşabilmeli ve onlara 
sadık olabilmelisiniz. Bazı kritik durumlarda seçmeniz 
gereken 2 seçenek olur. Böyle bir durumda mürettebat 
da görüş olarak ikiye ayrılırsa o durumu çözmek zor bir 
hal alır. Bu sebeple fikir ayrılıkları olduğunda bu durumu iyi 
yönetebilmelisiniz.

Denizci olduğunuzda çok farklı koşullar sizi bekliyor olacak 
bu sebeple farklı koşullara uyum sağlama kabiliyetine de 
sahip olmalısınız. 

Baskıya ve sorumluluğa hazır olmak da bu işin zor 
yanlarından biridir. Yapacağınız bir hatanın karadan 
millerce uzakta iken sizi ne kadar zor durma sokacağını 
az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu sebeple üzerinizde 
hata yapmamak adına çok büyük bir sorumluluk ve baskı 
hissedebilirsiniz ve buna hazır olmanız gerekir. 

Özlem duygusuna hazır olmalısınız. Bazı seferler yıllar 
bile sürebilir. Bu süre zarfında ailenizden oldukça 
uzak kalacaksınız, bazı güzel anları ve gelişmeleri 
kaçıracaksınız. Bazı durumlarda öyle yerlerde olacaksınız 
ki iletişim konusunda zorluk çekip onlarla uzun süre iletişim 
bile kuramayacaksınız. İşte tüm bunların psikolojinizde 
yarattığı etki ile de baş edebilmelisiniz. 

Hastalıklarınızla başa çıkabilmelisiniz. Denizcilikte ufak 
tefek rahatsızlıklar tedavi edilebilir fakat ciddi bir rahatsızlık 
durumunda gerekli müdahale için bir süre beklemeniz 
gerekebilir çünkü geminizde buna uygun gerekli tıbbi 
gereçler ve uzmanlar bulunmayabilir. Bu durumda yine 
sabırlı olmak ve sağlık durumunuzu kontrol altında tutmak 
sizin psikolojik ve bedensel olarak gücünüze bağlıdır. 

Şunu da belirtmek gerekiyor ki; bu bahsedilen zorluklar 
gemide çalışan denizciler için geçerlidir. Gemi içerisinde 

yer almadan da denizci 
olmak da mümkündür. 
Fakat sizler bu yazıyı okuyup 
bitirdiğinize göre hırçın 
ve şefkatli masmavi suları 
keşfeden eden bir geminin 
içindeki denizci olmak 
istiyorsunuz. 

Tüm bunlara rağmen hala 
denizci olmak istiyorsanız 
çok cesur birisiniz demektir. 
İçinizde tüm bunlarla başa 
çıkabilme gücü bulunuyor. 
O halde pruvanız neta 
olsun…

you will miss some good moments and developments. 
In some cases, you will be in such places that you will 
have difficulty communicating and not even be able 
to communicate with them for a long time. Here, you 
should be able to cope with the effect of all these on 
your psychology.

You must be able to cope with your illness. Minor ailments 
at sea can be treated, but in case of a serious illness, 
you may have to wait for a while for the necessary 
intervention because the necessary medical equipment 
and specialists may not be available on your ship. In 
this case, being patient and keeping your health under 
control depends on your psychological and physical 
strength.

It should also be noted that; these difficulties apply to 
seafarers working on board. It is also possible to be a 
sailor without working in a part of the ship. But now that 
you have read and finished this article, you want to be a 
sailor in a ship that explores the fierce and compassionate 
azure waters.

If you still want to be a sailor despite all this, you are a 
very brave person. You have the strength within you to 
deal with all this. Keep your prowe Have a nice voyage…
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DENİZE TAŞINMAYA NE DERSİNİZ ? 
WHAT ARE YOU THINKING ABOUT MOVING TO THE SEA?

Evinizi denize taşıma fikri kulağınıza çok hoş geldi öyle 
değil mi? Tabi deniz sizi tutmuyorsa. Doğa ve deniz ile 
iç içe, çevreci, kalabalık kent sorunlarından uzak ve 
fonksiyonel tasarımlara sahip yüzen evler, siz özgür ruhlu 
insanlar için doğru bir tercih olabilir. 

Temeli karaya oturtulmak yerine suyun üzerinde 
yüzebilecek şekilde tasarlanan yüzen evler son 
zamanlarda daha çok kişi tarafından tercih edilirken 
özellikle New York’da çok popüler hale geldi. Bu trend 
son hızıyla dünyanın dört bir yanındaki marinalarda 
yaygınlaşmaya devam ederken, ülkemizde ise Çeşme, 
Kemer ve Bodrum marinalarında karşımıza çıkıyor. 

Normal bir evden neredeyse farksız hale gelen yüzen 
evler özellikle deniz tutkunlarını, kendine çekiyor. Oldukça 
fonksiyonel tasarımlarla karşılaşabileceğimiz yüzen evlerin 
bazıları yaz-kış konaklama imkanı sağlarken bazıları da 

The idea of moving your house to the sea sounds very 
good to you, doesn’t it? Unless, of course, the sea is 
holding you back. Nestled with nature and the sea, 
environmentally friendly, away from crowded city 
problems and with functional designs, floating houses 
may be the right choice for you, free-spirited people.

Floating houses, which are designed to float on water 
instead of being placed on land, have recently become 
very popular, especially in New York, while being 
preferred by more people. While this trend continues to 
spread rapidly in marinas all over the world, it is seen in 
Çeşme, Kemer and Bodrum marinas in our country.

Floating houses, which are almost indistinguishable from 
a normal house, especially attract sea lovers. Some 
of the floating houses, which we can encounter with 
highly functional designs, provide summer and winter 
accommodation, while some are only available for use 
in the summer period.

Floating houses come in 2 different types in terms of 
mobility. The first type of houseboats are land-bound, 
commonly used in the USA, Italy, the Netherlands, 
New Zealand, England, Canada, Sweden, Cambodia, 
Bangladesh and the Philippines. Although floating houses 
of this type are on the water surface, they are essentially 
fixed structures and move on the water surface with 
vertical movements of only 3-7 meters.

The second type of floating houses are floating houses 
that can be displaced horizontally on the water. Since 
these houses are not stable and can be easily moved 
from one place to another, they attract great attention 
in the fishing and tourism sector.

A wide variety of designs began to be made for floating 
houses that could move on water. Who knows, maybe 
floating houses will overtake the caravan fashion. After 
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yalnızca yaz döneminde kullanıma müsait. 

Yüzen evler hareket yeteneği açısından 2 farklı türde 
karşımıza çıkıyor. İlk tip yüzenevler ABD, İtalya, Hollanda, 
YeniZelanda, İngiltere, Kanada, İsveç, Kamboçya, 
Bangladeş ve Filipinler’de yaygın olarak kullanılan 
karaya bağlı, demirlenmiş olanlardır. Bu tip yüzen evler 
su yüzeyinde olmasına rağmen özünde sabit yapılardır 
ve yalnızca 3-7 metrelik dikey hareketlerle su yüzeyinde 
hareket ederler. 

İkinci tip yüzen evler ise su üzerinde yatay olarak yer 
değiştirebilen yüzen evlerdir. Bu evler, sabit kalmaması 
ve bir yerden bir yere rahatlıkla taşınabilmesi sebebi ile 
balıkçılık ve özellikle turizm sektöründe yoğun ilgi görüyor. 
Su üzerinde hareket edebilen yüzen evlerle ilgili çok çeşitli 
tasarımlar yapılmaya başlandı. Kim bilir belki de yüzen 
evler, karavan modasını sollayacak. Sonuçta bu evler 
yatak odası, mutfak, salon, banyo ve teras gibi normal bir 
evde sahip olduğunuz her türlü konforu size sunarken aynı 
zamanda size özgürlük imkanı sağlıyor. Evinizle beraber 
istediğiniz zaman istediğiniz akıntıya kapılabilirsiniz. Kişisel 
ve bölgesel ihtiyaçlarınız, yerel nitelikleriniz sizin için 
tasarlanan bu evlerin konfor alanının genişliğini, yapı 
malzemelerini belirliyor. Bambu dalları, ahşap, metal, 
plastik ve betonarme, yüzen evlerin yapımında kullanılan 
malzemelerden yalnızca birkaçı. 

Küresel ısınmanın önüne geçmek ve aynı zamanda daha 
özgür bir yaşam alanına sahip olmak için belki siz de 
evinizi denize taşınmayı bir düşünmelisiniz? 

all, these houses offer you all the comforts you have 
in a normal house, such as bedrooms, kitchens, living 
rooms, bathrooms and terraces, while at the same 
time providing you with freedom. You can go with the 
stream you want whenever you want with your home. 
Your personal and regional needs and local qualities 
determine the width of the comfort zone and building 
materials of these houses designed for you. Bamboo 
branches, wood, metal, plastic and reinforced concrete 
are just some of the materials used in the construction of 
floating houses.

Maybe you should consider moving your house to the 
sea in order to prevent global warming and have a more 
free living space at the same time?
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2 ADIMDA DALGIÇ OLMAK

BECOME A DIVER IN 2 STEPS

Su altı sizi cezbediyorsa ve dalgıç olmak istiyorsanız 
size gerekenler nelerdir? Sizin için hazırlanmış olan bu 
iki adımdan oluşan dalgıçlığa giden yolu izleyin…

1. Adım: SAĞLIK 

Dalgıçlık konusunda eğitim almaya başlamadan 
önce sağlığınızın bu mesleğe elverişli olup olmadığını 
netleştirmeniz gerekmektedir. Akciğer ve eklem 
grafikleri, işitme testi, tam kan sayımı, tam idrar tetkiki 
ve rutin biyokimya, kontrol edilmesi gereken fiziksel 

If underwater attracts you and you want to be a diver, 
what do you need? Follow the path to being diver, 
which consists of these two steps prepared for you… 

Step 1: HEALTH

Before you start training in diving, you need to clarify 
whether your health is suitable for this profession. Lung 
and joint charts, hearing test, complete blood count, 
complete urinalysis and routine biochemistry are 
physical requirements to be checked. In the same 
time psychologically, the person should ask himself 
the following questions:

• Can I intervene in moments of crisis effectively and 
quickly?
• Am I cold-blooded?
• Am I brave?
• Do I have the necessary physical competence?
• Do I have a fear of water?
• Am I detailed and careful?
• Do I have a high sense of responsibility?
After you are sure that your physical and psychological 
health is suitable for this profession, you can proceed 
to step 2.

Step 2: EDUCATION

A valid certificate for diving is provided by CMAS and 
Turkish Underwater Federation. CMAS is 1 star diving 
training. The course you will receive this training must 
be approved by the federation. Amateur divers and 
beginners take this training first and prepare themselves 
both theoretically and 
practically. In 1-2 weeks 
of training, the person 
experiences 5 dives and 
learns basic information 
such as underwater 
communication. Those 
who have been successful 
in 5 dives can have the 
opportunity to dive with 
3-star divers and grasp the 
more professional parts of 
the job.

After completing the first 
star training, the person 
learns to dive up to 30 
meters with the second 
star training and up to 
42 meters with the 3-star 
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gereksinimlerdir. Psikolojik 
olarak ise kişinin kendine şu 
soruları yöneltmesi gerekir:

• Kriz anlarına etkili ve 
hızlı bir şekilde müdahale 
edebilir miyim? 
• Soğukkanlı mıyım? 
• Cesaretli miyim? 
• Gerekli fiziksel yeterliliğe 
sahip miyim? 
• Su korkusuna sahip 
miyim? 
• Detaycı ve dikkatli 
miyim? 
• Yüksek sorumluluk 
bilincine sahip miyim? 

Fiziksel ve psikolojik 
sağlığınızın bu meslek için 
uygun olduğuna emin 
olduktan sonra 2. adıma 
geçebilirsiniz. 

2. Adım: EĞİTİM 

Dalgıçlık konusunda 
geçerli sertifika CMAS 
ve Türkiye Su Altı 
Federasyonu tarafından 
sağlanmaktadır. CMAS, 

1 yıldız dalış eğitimidir. Bu eğitimi alacağınız kursun 
federasyon onaylı olması gerekir. Amatör dalgıçlar, 
sıfırdan başlayanlar ilk olarak bu eğitimi alır ve hem 
teorik hem de pratikte kendini hazırlar. 1-2 hafta 
süren eğitimlerde kişi, 5 dalış deneyimi yaşar ve su 
altı iletişimi gibi temel bilgileri öğrenir.5 dalışta başarı 
göstermiş kişiler 3 yıldızlı dalışçılar ile dalış yapma 
fırsatın yakalayıp işin biraz daha profesyonel kısımlarını 
kavrayabilir.

İlk yıldız eğitimini tamamladıktan sonra kişi ikinci yıldız 
eğitimi ile 30 metreye kadar, 3 yıldız eğitimleri ile de 42 
metreye kadar dalabilmeyi öğrenir. 

TSSF( Türkiye Su Altı Federasyonu) kuruluşunun 
verdiği eğitimler ile dalış eğitmeni de olunabilir. 
Dalış eğiticiliğinde de 1, 2 ve 3 yıldız sistemi bulunur. 
TSSF eğitimleri ile uzman dalgıç ünvanı da alabilme 
seçeneğiniz mevcuttur.

Tüm bunların sonucunda dalgıçlık için gerekli fiziksel 
yeterliliğe sahip, dalış ekipmanları kullanımı ve 
su altında davranış konusunda tecrübeli ve dalış 
tekniğini en doğru şekilde gerçekleştiren bir dalgıç 
olabilirsiniz.

Şimdiden sizi tebrik ederiz balık adamlar…

training.

You can also become a diving instructor with the 
trainings provided by the TSSF (Turkish Underwater 
Federation). Dive trainers also have 1, 2 and 3 star 
systems. You have the option of getting the title of 
expert diver with TSSF trainings.

As a result of all these, you can become a diver 
who has the necessary physical competence for 
diving, is experienced in the use of diving equipment 
and behavior under water, and performs the diving 
technique in the most accurate way.

Congratulations in advance, fish men…
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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
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can see detailed information such as names, 
call codes, coordinates, route, speed, vessel 
dimensions, destination port and estimated arrival 
times of sailing vessels on their AIS screens. AIS 
covers a shorter distance than radar systems used 
on ships, but provides more detailed information. 
In Turkey, regulations were issued for the Class B 
device AIS, outstanding regional requirements 
were presented compared to its comparative 
in the world, and it was appreciated at the IMO 
meeting of the time.

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

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

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

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

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

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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Bir Tekne Sevmekle Başlar...
İÇ VE DIŞ AYDINLATMADA TECRÜBE

EXPERIENCE IS IMPORTANT ON LIGHTINGS

Teknelerin iç tasarımında aydınlatmanın önemi büyük. 
Sadece iç aydınlatmalar da değil, su altı aydınlatmaları 
da bu alanda önemli. Balıkçı teknelerinden büyük yatlara 
tüm tekneler bu aydınlatmaları kullanıyor. Aydınlatmalar 
marka marka değişim gösteriyor. Oceanus markası da 
bu aydınlatmalarda yeniliği klasikle birleştiriyor. 

Oceanus markasının kurucusu Ersin Bakır ailesinin 30 yıllık 
bilgi mirasının üzerine aydınlatmaları kuruyor. 3 yıl önce su 
altı aydınlatma grubuyla sektöre giren marka bu alanda 
devam ediyor. İç aydınlatmada tavan, merdiven 
ve küpeşte aydınlatmaları ile birlikte birçok çeşit 
değerlendiriliyor. Oceanus’ın CPS 48 adlı modeli iki renkli 
ya da tek renkli olarak kullanılabiliyor. Merdivende ise 
yan aydınlatma olarak kullanılan gümüşi renkte modelleri 
bulunuyor. Şimdilik markanın megayat aydınlatması 
olmasa da Arge çalışmalarına başlanmış. 

En çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri sualtı 
aydınlatmaları. Bu aydınlatmalar IP 68 olup iki yıl garantili 
olarak üretiliyor. Bakır’a göre bu aydınlatmalarda yeşil 
ışığın kullanılmaması gerekiyor. Yeşil ışık, balık çektiği için 
ekolojik sisteme zararlı ve Bakır da bu sorumluluk bilinciyle 
hareket ederek yeşil ışık üretmiyor. 

Sektörde ürünler kalite kalite ayrışıyor. Oceanus 
markasının en önemli özelliklerinden biri de yurtdışına 
yönelik çalışması. Bakır, yurtdışında da çalıştıklarını 
söylüyor. Yurtdışına yönelik çalışan markaların kaliteye 
önem vermesi gerektiğini açıklıyor. 

Lighting plays an important role in the interior design 
of boats. Not only interior lighting but also underwater 
lighting is important in this area. All boats, from fishing 
boats to large yachts, use these lights. Lighting varies 
from brand to brand. The Oceanus brand combines 
innovation with a classic in these lightings.

Ersin Bakır, the founder of the Oceanus brand, builds 
illuminations on the 30-year legacy of his family. The 
brand, which entered the sector with the underwater 
lighting group 3 years ago, continues in this field. In 
interior lighting, many types are evaluated together with 
ceiling, staircase and handrail lighting. The CPS 48 model 
of Oceanus can be used in two colors or one color. On 
the stairs, there are silver-colored models used as side 
lighting. Although the brand does not have megayacht 
lighting for now, R&D studies have started.

One of the most important issues is underwater lighting. 
These lightings are IP 68 and are produced with a two-
year warranty. According to Bakır, the green light should 
not be used in these lightings. Greenlight is harmful to the 
ecological system because it attracts fish, and Copper 
does not produce green light by acting with this sense 
of responsibility.

In the sector, the products differ from quality to quality. 
One of the most important features of the Oceanus 
brand is that it works abroad. Bakır says that they also 
work abroad. He explains that brands working abroad 
should give importance to quality.
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Denizin Üzerinde Bir Kuş Gibi…
Like a Bird on the Sea…

İlk olarak jetski dünya şampiyonu 
ve Fransız uçak mühendisi Franky 
R. Zabata tarafından 2012 yılında 
tasarlanan Flyboard son zamanlarda 
günümüzde en çok tercih edilen deniz 
oyuncakları arasında yer alıyor.  Hem 
yeni bir deniz sporu aracı, hem de 
adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi 
olan flyboard ile su üstünde rahatlıkla 
hız yapabilir, istediğiniz yükseklikten 
denize dalış yapabilir ve tabiri 
caizse bir kuş gibi denizin üzerinde 
süzülebilirsiniz. 

İlk olarak Avrupa Dünya 
Şampiyonası’nda tanıtılan flyboard, 
zaman içinde gelişerek hem yeni 
başlayanlar hem profesyoneller için 
çeşitli modeller ile karşımıza çıkmaya 
devam ediyor. En basit Flyboard ile 
yaklaşık 15 metreye kadar yüksekliğe 

First designed by jetski world 
champion and French aeronautical 
engineer Franky R. Zabata in 2012, 
Flyboard is one of the most preferred 
marine toys nowadays. With the 
flyboard, which is both a new sea 
sports vehicle and indispensable 
for adrenaline enthusiasts, you can 
easily speed on the water, dive into 
the sea from any height you want 
and, so to speak, glide over the sea 
like a bird.
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çıkabilir, 2,5 metre derinliğe inebilirsiniz. Ayaklarınıza 
ve kollarınıza taktığınız “nozül” adı verilen parça 
%90 oranında suyu itme gücü sağlıyor. Gücün %20
’u kollarda ve %70’ı ayaklarda kullanılırken yapmanız 
gereken tek şey dengeyi sağlayabilmeniz.

Flyboard 3 farklı model şeklinde sunuluyor. Amatörler 
için flyboard sport modeli tavsiye edilir. Genellikle 
beachlerde insanların kullanması için kiralanan bu 
modeldir. Daha profesyonel kişiler için hidroflight 
olarak geçen Flyboard Pro modelidir. Son olarak ise 
henüz tam anlamıyla satışa sunulmayan, yalnızca 
bazı etkinliklerde kullanılan FlyboardAir modelidir. Bu 
model jet motor gücünüz max. düzeyde minimalize 
etmiş ve en uzun sure havada kalabilen araç olarak 
Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir.

Formula 1 yarış araçlarının sahip olduğu yazılımdan 
daha detaylı bir yazılıma sahip olan Flyboard, size 
unutamayacağınız bir adrenalini ve deneyimi 
sunuyor. Size ise tercih ettiğiniz Flyboard modeli ile 
denizen üzerinde bir kuş gibi süzülmek kalıyor. İyi 
uçuşlar…

Flyboard, which was first introduced at the European 
World Championship, continues to evolve over 
time with various models for both beginners and 
professionals. With the simplest Flyboard, you can 
go up to a height of about 15 meters and go down 
to a depth of 2.5 meters. The part called “nozzle” 
that you attach to your feet and arms provides 90% 
water propulsion. With 20% of the power being used 
in the arms and 70% in the feet, all you have to do is 
maintain balance.

Flyboard is offered in 3 different models. The flyboard 
sport model is recommended for amateurs. It is this 
model that is usually rented for people to use on 
the beaches. It is the Flyboard Pro model, which is 
referred to as a hydroflight for more professional 
people. Finally, the FlyboardAir model, which is not 
yet fully offered for sale, is used only in some events. 
This model jet engine power is max. level and entered 
the Guinness Book of Records as the vehicle that can 
stay in the air for the longest time.

Flyboard, which has more detailed software than 
Formula 1 racing vehicles, offers you an unforgettable 
adrenaline and experience. All you have to do is glide 
over the sea like a bird with your preferred Flyboard 
model. Have a nice flight…
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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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SUP Yoga, Kano…
Su Üzerinde Özgürlüğün Yolu Çok!

There are Many Ways to be Free on The Sea: 
SUP Yoga and Canoe

Denizde olmak, deniz ile bir olmak apayrı bir tutku. Her 
seferinde keşfedilecek yeni bir rota, deneyimlenecek 
ayrı bir an var. Deniz üzerinde, kulağınızda suyun 
sesi, kendinizle baş başa kalabileceğiniz ve kendi 
potansiyelinizi keşfedebileceğiniz iki sporu sizler için 
kaleme aldık. Üstelik bu iki sporu İstanbul Boğazı’nın eşsiz 
manzarasında deneyimleme imkânınız da bulunmakta…

En Eski Ulaşım Araçlarından Biri: Kano 

Hafif, 1-2 kişilik ve üzerinde oturan kişinin kürek yardımı ile 
su üzerinde seyrini sağladığı su teknelerine kano denir. 
Kızılderililerin durgun sularda, Vikinglerin de bir ulaşım 
aracı olarak kullandığı kanıtlar günümüze kadar çeşitli 
değişimlere uğrayarak amaçlara göre çeşitlenmiştir. Gezi 
veya avlanma amaçlı, nasıl bir kullanım düşünüyorsanız 
ona uygun tip ve malzeme kano seçiminde önemli 
kriterleri oluşturuyor.

İster satın almak ister kiralamak üzere kano araştırmasına 

Sea is a different kind of passion. Each time there is a 
new way to explore, a unique moment to experience. 
We choose two sports fort his article tos how you a way 
for being in the sea and discover your own potential. 
Moreover, you have the opportunity to experience 
these two sports in the unique view of the Bosphorus…

One of ancient transportation vehicle: 
Canoe

Canoes are light boats for 1 or 2 people that navigating 
with oars. There are reasearchs that showed Indians 
and Vikings used canoes for transportation. Canoes 
have been developed for the different purposes. 
There are various thpes of canoes for travel or 
hunting. If you want to acquire a canoe, first you have 
to decide which purpose you will use. After you start 
researching canoes to buy or to rent, you will find two 
types of canoes: Sit On Top and Sit Inside.
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başladığınızda karşınıza iki çeşit kano çıkacaktır: Sit On 
Top ve Sit Inside.

Sit on top kanolar, yani üzerine oturulan kano cinsi sakin 
sularda kullanım için uygun kanolardır. Geniş tasarımı ile 
daha dengeli bir seyir imkânı sunar. Alabora halinde bile 
su almaz, delinmediği sürece su üzerindeki seyrini sürdürür. 
Gezi ve balık avlama amaçlı kullanıma uygundur.

Sit inside kanolar ise adı gibi içine oturulan kanolardır. 
Vücudun alt kısmı tamamen kanının içinde olur. Bu 
korunaklı tasarım, uygun kıyafetler ile birlikte soğuk 
havalarda da konforlu bir seyir sunar. Dar tasarımı ile 
daha hızlı bir şekilde uzun mesafeler katedilebilir. Bu 
sebeple gezi ve yarış amaçlı kullanmak etkili olacaktır. 
Hareket imkanının kısıtlı olması nedeniyle balık avlamak 
için pek de uygun olmayacaktır.

Su Üzerinde Huzurlu Seyir: SUP

Yeni nesil su sporları arasında her geçen gün popülerliğini 
arttıran SUP (Stand Up Paddle) yani kürek sörfü de kano 
gibi su üzerinde size keyifli bir gezi olanağı sunuyor. Kürek 
sörfü, durgun su ya da hafif dalgalı deniz, akarsu veya 
gölde yüzeyi köpük ve şişirilebilir bir sörf tahtası üzerinde 
ayakta durup dengenizi sağlayarak kürek ile ilerlediğiniz 
bir spor türü. Dengenin esas olduğu bu spor, keyifli bir 
şekilde gezinizi yaparken form tutmanıza da yardımcı 
oluyor.

Bu günlerde SUP ile yogayı birleştiren SUP yoga da 
oldukça trend. Kürek sörfü ile su üzerinde yapılan bu 
yoga çeşidi karada yapılandan biraz daha farklı hatta 
zorlayıcı. Tahta üzerinde yoga pozisyonları arasında 
geçiş yaparken dengede kalmak için yoğun bir odak 
gerekiyor. Özellikle yiğitler tarafından karadaki tekniklerini 
geliştirmek için tercih edilen SUP Yoga’yı kondisyonunu 
ve dengesini geliştirmek isteyen 
herkes için farklı bir seçenek.

Su üzerinde keşif yapmak, 
kendinizle baş başa olmak 
için kano ve kürek sörfü 
farklı alternatifler olacaktır. 
Hafif ve şişirilebilir olan çeşit 
özelliklerde kano ve kürek 
sörfü ile teknenizde edinebilir 
ve seyahatlerinize renk 
katabilirsiniz.

Her geçen gün popülerliği artan 
bu iki sporu deneyimlenmek 
artık çok kolay. İstanbul 
Boğazı’nda hem belediyeler 
hem de spor okulları ile güvenli 
bir şekilde suya çıkabilirsiniz. 
Sadece İstanbul değil, İzmir, 
Ordu, Tokat’ta da kano ve kürek 
sörfünü deneyimleyebilirsiniz. 

Sit on top type is that you can sit on. They are suitable 
for calm waters. It offers a more balanced view with 
it’s wide design. Even in capsizing, it does not absorb 
water and continues it’s course on the water as long 
as it is not punctured. It is suitable for travel and fishing. 

On the other hand, sit inside types are canoes that 
you can sit inside. This type of the canoe covers the 
lower part of the body completely. This sheltered 
design offers a comfortable cruiese in cold weather. 
By the narrow design of the canoe you can cruise 
for long distances quickly. Because of that sit inside 
canoes are effective fot travel and racing purposes. 
Due to limited mobility, it will not be suitable for fishing.

A Peaceful Cruise on the Water: SUP

SUP (Stand Up Paddle), which is becoming more 
trendy day by day among the new generation water 
sports, offers you a pleasent trip on the water like 
canoeing. Paddle board is a type of sport where you 
stand on an inflatable surfboard with foam on the 
surface in still water or a slightly wavy sea, stream or 
lake and keep your balance by paddle. This sport, 
where balance is essential, also helps you be fit while 
enjoying your trip.

Sup yoga, which combines SUP and yoga, is also very 
trendy these days. This type of yoga practiced on the 
water with paddle surfing is a little different than the 
one done on land, even challenging. It takes intense 
focus to stay balanced as you switch between yoga 
positions on the board. SUP yoga, which is preferred 
especially by braves to improve their techniques on 
land, is a different option for anyone who wants to 
improve their condition and balance. 

Canoeing and paddle 
board will be different 
alternatives for exploring 
on the water and being 
alone with yourself. You 
can get light and inflatable 
canoe and paddle surfing 
with various features on 
your boat and make your 
cruieses more fun. 

It is now very easy to 
experience these two 
sports, which are getting 
more popular day by day. 
You can safely experience 
canoe and paddle board 
in the Bosphorus. Not only 
İstanbul, you can find sports 
schools in Izmir, Ordu and 
Tokat.
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Sörveyörlük konusunda bilinen isimlerden olan Argemon 
genel müdürü kaptan Barbaros Arsal ile Yacht Life & 
Travel dergisine özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Türkiyedeki sörvey hizmeti, sörveyörlük eğitimi, geleceğin 
sörveyörleri gibi birçok soruya yanıt veren Barbaros Arsal 
gemilerde bayrak değiştirme konusuna da değindi. 

Bize biraz kendinizden, denizcilik geçmişinizden 
bahseder misiniz?

1992 yılında mezun olduktan sonra deniz hayatıma 
ticaret gemilerinde güverte zabiti olarak başladım. 
Sonrasında kaptan seviyesinde yaklaşık 20 yıla yakın  

We made an exclusive interview with Yacht Life & 
Travel magazine with Captain Barbaros Arsal, general 
manager of Argemon, one of the well-known names 
in survey. 

Barbaros Arsal, who answered many questions such 
as survey service in Turkey, surveyor training, surveyors 
of the future, also touched upon the issue of changing 
the flag on ships.

Could you tell us a little about yourself and 
your maritime background?

After graduating in 1992, I started my naval life as a 
deck officer on merchant ships. After working at the 
captain level for nearly 20 years, I worked in various 
maritime companies at the levels of hseq manager, 
dpa (designated person a shore) and operations 
manager. Then, in 2013, our own company ARGEMON 
DENİZCİLİK SÖRVEY GÖZ. LTD. STI. we established. We 
have been providing survey services for everything 
floating and transported by sea for about 9 years.

You are one of the successful names in this 
sector in terms of survey, what makes you so 
good in this field?

When it comes to maritime, to say that I am good 
at this job is to underestimate a profession based 
on lifelong learning. But by following the new rules, 
I am striving to improve myself and my service with 
maximum technology and measuring instruments.

What do you think about ship survey services 
in Turkey?

The trend towards ship survey service is increasing 
day by day. Currently, there are not enough people 
who are well-equipped in survey, but necessary 
efforts have been made to train them. The industry is 
becoming more aware of this issue day by day. With 
the intense interest of our young colleagues, I believe 
that our development plan, where we will provide 
them with the best working conditions, will get better 
with the motto of continuous education and stability.

Are there enough surveyors in Turkey, or 
should they be trained? How should a person 
who wants to be a surveyor follow?

As I said, the need for surveys has increased and 

Capt. F. Barbaros Arsan Özel Roportaji
Capt. F. Barbaros Arsan Special Interview
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süre çalıştıktan sonra çeşitli denizcilik firmalarında hseq 
manager ,dpa(desıgnated person a shore) ve operasyon 
müdürlüğü seviyelerinde görev aldım. Ardından 2013 
yılında kendi firmamız olan ARGEMON DENİZCİLİK SÖRVEY 
GÖZ. LTD. ŞTİ. ni kurduk. Yaklaşık 9 yıldır yüzen ve deniz 
yolu ile taşınan herşeye dair sörvey hizmetleri veriyoruz. 

Sörveyörlük konusunda bu sektörde başarılı 
isimlerden birisiniz, sizi bu konuda bu kadar iyi 
yapan nedir? 

Burada konu denizcilik olunca bu işte iyiyim demek ömür 
boyu öğrenmeye dayalı bir mesleği hafife almak olur. 
Fakat yeni kuralları takip ederek maksimum teknoloji 
ve ölçüm aletleri ile kendimi ve hizmetimi geliştirmenin 
gayreti içindeyim.

Gemi survey hizmetleri Türkiye’de ne durumda 
sizce? 

Gemi survey hizmetine olan yönelim gün geçtikçe 
artıyor. Hali hazırda survey konusunda yeterince 
donanımlı kişi yok fakat yetiştirilmesi için gerekli çabalar 
gösterilmeye başlandı. Sektör bu konu hakkında günden 
güne bilinçleniyor. Genç meslektaşlarımızın yoğun ilgisi 
ile birlikte onları en iyi çalışma şartlarını sağlayacağımız 
gelişim planımızda devamlı eğitim mottosu ve istikrar ile 
birlikte daha da iyiye gideceğine inanıyorum.

along with it, the trainings on this subject have started 
to increase. As Argemon Shipping family, we select 
and train our human resources from our young 
dynamic and newly graduated colleagues in the 
light of maritime customs and ethical values of our 
company. We open our doors to all young people 
who want to step into the sector as a surveyor, at the 
beginning stage, which is the most difficult time to get 
into the profession.

Anyone who wants to be a surveyor in the maritime 
industry must first have a maritime education. 
Those who want to be a surveyor can benefit from 
various trainings or certificates from private or public 
institutions, but this is not a requirement. The main 
thing is to gain experience in the sector and to have 
sufficient knowledge. License and experience are 
sufficient to become a surveyor.

What do you think is the ethical must have for 
a surveyor?

I want to sum it up in one word. RELIABILITY!

Apart from being a successful surveyor, you 
are also the general manager of Argemon. 
Could you tell us a little bit about the services 
you offer in Argemon?
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Türkiye’de tam anlamıyla yeterince sörveyör 
yetiştiriliyor mu, yetiştirilmeli mi? Sörveyör olmak 
isteyen biri nasıl biri yol izlemeli? 

Dediğim gibi sörveyör ihtiyacı arttı ve beraberinde bu 
konu ile ilgili eğitimler de artmaya başladı. Biz Argemon 
Denizcilik ailesi olarak denizcilik örf adetlerinin ve firmamız 
etik değerlerinin ışığında insan kaynaklarımızı genç 
dinamik ve yeni mezun meslektaşlarımızdan seçiyoruz ve 
yetiştiriyoruz. Sektöre sörveyör olarak adım atmak isteyen 
tüm gençlere mesleğe atılmanın en zor zamanı olan 
başlangıç aşamasında kapılarımızı açıyoruz.

Denzicilik sektöründe sörveyer olmak isteyen biri öncelikle 
denizcilik alanında bir eğitimi olması gerekiyor. Sörveyör 
olmak isteyenler  özel ya da resmî kurumların çeşitli eğitim 
ya da sertifikalarından yararlanabilir fakat bu şart değil.  
Asıl gerekli olan sektörde deneyim kazanmak ve yeterli 
bilgiye sahip olmaktır. Lisans ve deneyim, sörveyör olmak 
için yeterlidir.

Bir sörveyörün etik açıdan sahip olması gereken 
olmazsa olmaz özellik nedir sizce? 

Bunu tek bir kelime ile özetlemek istiyorum. O da 
GÜVENİLİRLİK ! 

Başarılı bir sörveyör olmanın dışında Argemon’un 
da genel müdürüsünüz. Biraz da Argemonda 
sunduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? 

Argemon Denizcilik olarak hizmetlerimizi dört ana bölüme 
ayırabiliriz.

1)Sigorta sörvey hizmetleri (P&I, H&M 
Kondisyon)ve bunlara bağlı olarak yük yakıt 
ve bağlama sörveyleri,

2)Gemi satınalma sörvey hizmetleri(General 
cargo,Container vessel,Chemical tanker,LPG 
Carrier vessel,Passanger &Ro-ro vessel)

3)Yat satınalma sörveyleri(Alıcılar,leasing 
firmaları adına)

4)Bayrak&klas işlemleri

Son olarak gemilerde bayrak 
değiştirme durumu ile ilgili bilgilerinizi 
bizimle paylaşır mısınız? 

Gemilerde bayrak değişimleri genel olarak 
satın alma sonrası geminin çalışma bölgesi 
ve yaşına bağlı olarak gerçekleşir. Argemon 
olarak dünyada en güçlü bayrak olan 
Panama bayrak ve bu bayrağa bağlı 
klas kuruluşlarından yetkilerimiz ile hizmet 
veriyoruz.

As Argemon Shipping, we can divide our services into 
four main sections.

1) Insurance survey services (P&I, H&M Condition) 
and related cargo fuel and fastening surveys,

2)Ship purchasing survey services (General 
cargo,Container vessel,Chemical tanker,LPG Carrier 
vessel,Passanger &Ro-ro vessel)

3) Yacht purchasing surveys (on behalf of buyers, 
leasing companies)

4) Flag & class operations

Finally, could you share with us your 
information about the change of flag on 
ships?

Flag changes on ships generally take place depending 
on the working region and age of the ship after 
purchase. As Argemon, we serve with the Panama 
flag, which is the most powerful flag in the world, and 
with our authorization from the classification societies 
affiliated to this flag.
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Perfection Pro, Perfection isminden daima aldığınız yüksek performansı bir üst seviyeye taşıyor. Perfection Pro, uygulanması kolay 

formülasyonu sayesinde, çok yüksek parlaklığı ile ayna görüntüsünde finiş sağlar. 

Her zevke hitap eden geniş renk yelpazemizden Perfection Pro’nuzu seçin ve size en yakın distribütörümüze başvurun. International 

Paint’in yenilikçi boya karıştırma sistemi ile zamandan ve paradan tasarruf edin.  

Mükemmel bir profesyonel sistem oluşturmak için sizlere iki ürün 

daha sunuyoruz: Hızlı kuruyan sonkat astarımız Perfection Pro 

Undercoat ve her tür ahşap yüzeyde kullanılabilen yüksek parlaklığa 

sahip verniğimiz Perfection Pro Varnish. Perfection Pro serisi her 

profesyonel uygulamacı için kapsamlı çözüm seçenekleri sunar. 

Perfection Pro: profesyoneller tarafından 

profesyoneller için geliştirildi.
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