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Yeni bir sayıdan siz değerli okuyucularımıza merhaba!

Kasım sayısında sizin için hazırladığımız yepyeni içerikleri 
beğeninize sunmanın heyecanını taşıyoruz. Önümüzdeki günlerde 
hız kesmeden devam edecek boat show ve fuarların da merakı 
ile 11-20 Kasım 2022 tarihleri arasında meraklılarını ağırlayacak 
olan Cryptom Boat Show’a önden bir bakış attık. Sadece dergide 
değil dijital alanlarda da yeni içerikler ürettiğimiz bu ay sizler için 
en yeni yat modellerini mercek altına aldık ve alanında uzman 
isimlerle röportajlar gerçekleştirdik.  Sektördeki sıcak haberler ve 
gelişmeleri yine sayfalar arasında bulabilirsiniz. Ayrıca 26-30 Ekim 
arasında gerçekleşen Fort Lauderdale Boat Show’da tanıtılan yeni 
tekneleri sizler için derledik. Keyifle hazırladığımız bu sayıyı keyifle 
okumanızı dilerim.

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle!

Dear readers,

We are excited to present to you the brand new content we have 
prepared for you in the November issue. This month, we prepare 
new contents for the magazine also for the digital media. With 
the curiosity of boat shows and fairs that will steam ahead in the 
upcoming days, we got a glimpse at the Cryptom Boat Show, 
which will host it’s enthusiasts between 11-20 November 2022. 
We review the newest yacht models and conducted interviews 
with experts in their fields for you. Also you can find the hottest 
news and developments in the sector between the pages. In 
addition, we have compiled the new boats introduced at the Fort 
Lauderdale Boat Show, which took place between October 26-30.

Hope you enjoy!
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FİBA YACHTINGFİBA YACHTING

Fiba Yachting, 17-24 Aralık 2022 tarihleri arasında CNR Avrasya Boat Show Fuarı’nda yeni ürün-
lerini tanıtacak
Fiba Yachting, 17-24 Aralık 2022 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 
olan CNR Avrasya Boat Show Fuarı’na katılacak. Fiba Yachting, CNR Avrasya Boat Show 
Fuarı’nda, yeni modelleri 780 ROPE ve 495 ORSA modellerini tanıtacak. Fiba Yachting’in şu anda 
2 modeli var: 4.95 ve 7.80. 

495 ORSA’nın Teknik Özellikleri
4 adet koç boynuzu, 3 adet U Mapa, Sintine pompası, Kıç merdiven, Reflektörlü bayrak direği, 
Seyir fenerleri, Baş üstü demir makarası, 2 adet olta tutucu, Livar-canlı yaşatmalı, Tekne içi 
check, Walve krom giderler, Alüminyum küpeşte fitili, Swim door, Oturma grubu minder ve 
sırtlıkları, Dümen konsolu, Kaptan koltuğu ve sırtlık, 6 adet paslanmaz bardak tutucu , 6 adet led 
iç havuzluk aydınlatma, 2 adet 60 amper jel akü (tenvirat-servis-motor), Baş üstü teleskopik 
ayaklı fiber masa, Manyetik pusula, Plastik müdahale kapağı, Switch panel, Dolaplar için gergi 
ayaklı kapak kilidi, Konsol önü oturma grubu, 12V çakmaklık ve USB şarj girişi, Krom yakıt ve su 
dolum kapakları, Konsol üzeri fileli cep, Aero dinamik tasarım fiber Hard Top, 4 adet marin tip 
hoparlör, 1 adet fonksiyonel teyp, 4 adet spot led tavan aydınlatması, 110 Lt. Polietilen yakıt 
tankı, 60 Lt. Polietilen Tatlı Su Tankı (duş için), Hard Top üzeri duş tertibatı

FİBA YACHTING
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Fiba Yachting will introduce its new products at CNR Eurasia Boat Show between 17-24 December 
2022
Fiba Yachting will attend the CNR Eurasia Boat Show Fair, which will be held at Istanbul Expo Center 
between 17-24 December 2022. Fiba Yachting will introduce its new models 780 ROPE and 495 
ORSA at CNR Eurasia Boat Show. Fiba Yachting currently has 2 models: 4.95 and 7.80.

Technical Specifications of 495 ORSA
4 ram horns,3 pieces of U-Line, Bilge pump, Aft ladder, Flagpole with reflector, Navigation lights, 
Overhead iron reel, 2 fishing rod holders, Livar-live must live, In-boat check wall and chrome drains, 
Aluminum handrail seal, Swim door, Seat cushions and backrests, Rudder console, Captain's seat 
and backrest, 6 stainless cup holders, 6 led interior cockpit lighting, 2 x 60 amp gel batteries (light-
ing-service-motor), Fiber table with telescopic legs, Magnetic compass, Plastic cover, Switch panel, 
Lid lock with tension foot for cabinets, Console front seating group, 12V cigarette lighter and USB 
charging port, Chrome fuel and water filler caps, Mesh pocket on console, Aero dynamic design 
fiber Hard Top, 4 marine type speakers, 1 functional tape, 4 spot led ceiling lighting, 110 Lt. Polyeth-
ylene fuel tank, 60 Lt. Polyethylene Fresh Water Tank (for shower), Hard Top shower fitting

FİBA YACHTING



AEGEAN YACHT

Discover the world in comfort and style

AEGEAN YACHT recognized as one of the biggest players of the yacht industry in Turkey, recently 
delivered Aegean Explorer M 26 to the client. The design for the Explorer M26 is devised and 
developed entirely in-house by the veteran Aegean Yacht technical team and design depart-
ment,who handled the concept,layout,naval architecture,marine engineering,exterior and interior 
design. As always at Aegean Yacht, aesthetic elegance and functionality blends into one solid 
boat. Combining the capability for large passages with huge guest volume and very high quality 
interiors, she will allow her owners to travel the world in exceptional comfort and style. A generous 
gross tonnage of 187 GT provides very roomy interiors that would typically be found on much 
larger yachts. She boasts a light and airy on board ambience, created with the use of warm oak 
wood, marble, stainless steel and elegant upholstery.

AEGEAN EXPLORER M26 is perfect for everything from family cruises to charter services. 
EXPLORER M26 sleeps up to 12 guests in her 6 super sized staterooms. She has 3 full beam 
master staterooms, 2 double and one VIP cabin on board. Master stateroom on the upper deck 
has fully private facilities including a vast sun bathing and alfresco dining area. As well as guests, 
4 crew members will have complete privacy in their 4 single cabins with en-suite bathrooms. She 
is powered by twin 650 HP MAN engines delivering 12.7 kn top speed. The second hull of the 26 
m is now under construction on spec at Aegean Yacht Boatyard, due delivery 2023. The layout can 
still be revised and tailored in accordance with the clients needs. Please contact Aegean Yacht 
www.aegeanyacht.com for more information. 





10

YAT - YACHT



YAT - YACHT

CMR MÜHENDİSLİK PROJELERİ TAM GAZ DEVAM EDİYOR

CMR ENGINEERING PROJECTS CONTINUE 

Türkiye’nin çalışkan markası CMR Yatçılık yeni projeleriyle 
üretime devam ediyor. Türkiye inovatif çözümleriyle 
bilinen markanın son projesini yerinde görmek için Yacht 
Life&Travel olarak kendilerini ziyaret ettik.

Firma saha yetkilisi 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. 

CMR Yachting continues to produce new projects. 
We visit CMR Yachting’s the latest project and have a 
intierview about their innovative solutions in Turkey.

Our guest of this month is Alpay Bolat, company field 
officer. 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 in this magazine. 
Steel body boils down to steel, aluminum to aluminum. 
The bridge is connected to this sub-building or is bolted 
together,” he said.

Bolat is talking about a preliminary preparation, “Sheets 
are cut in CNC plasmas. One of the following becomes a 
cleaner. The layer has been cleaned. After cleaning, the 
band system and sheet separation, manufacturing, and 
block-to-ship process are carried out.”

The brand will be a new project to start the project to 
implement the new 18-87 meters long project.
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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



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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American Hospital The Bodrum Cup’ta Final Heyecanı Yaşandı
Final excitement at American Hospital The Bodrum Cup

American Hospital The Bodrum Cup’ta son etaba ge-
lindi. Festival kapsamında 5 farklı rotada düzenlenen 
yarışların sonuncusu olan Anadolu Sigorta etabı 22 Ekim 
Cumartesi günü Bodrum – Bodrum rotasında start aldı. Bir 
önceki etap 21 Ekim Cuma günü Gümüşlük’te başlayıp 
Bodrum’da sona ermişti.

Bu sene 34. defa Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 
yelken tutkunlarını Bodrum’da bir araya getiren Ameri-
can Hospital The Bodrum Cup’ta sona gelindi. 22 Ekim 
Cumartesi günü son defa start alan Anadolu Sigorta 
etabı Bodrum – Bodrum rotasında 11 mil ile tamamlandı 
ve festival kapsamında düzenlenen yarışlar bu etap ile 
sona erdi. 

American Hospital The Bodrum Cup’a bu yıl 5. kez 
sponsor olduklarını belirten Anadolu Sigorta 1. Genel 
Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Günümüz dünyasında 
sürdürülebilirlik artık kimsenin 2. plana atamayacağı bir 
konu. Gerek bireysel gerekse kurumsal bağlamda önem 
kazanan sürdürülebilirlik konusunda, deniz odaklı ekono-
mik faaliyetleri tanımlayan mavi ekonominin önemi 
oldukça büyük. Anadolu Sigorta olarak her adımımızı 
sürdürülebilirlik bakış açısıyla atıyoruz. Bu sene de mavi 
ekonominin ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekilen 
American Hospital The Bodrum Cup’a sponsor olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan 
organizasyon, değer katan mottolarıyla da önemli bir 
farkındalık yaratıyor” dedi.  

21 Ekim Cuma 
günü Gümüşlük’te 
başlayıp Bod-
rum’da sona 
eren 14,8 millik 4. 
etabın ardından 
yarışçılar 22 Ekim 
Cumartesi günü 
Anadolu Sigorta 
Bodrum – Bodrum 
etabıyla son yarışı 
tamamladı. Son 
etabın tamam-
lanmasıyla birlikte 
Ağanlar Tersane-
si’nde ödül töre-
ni düzenlendi ve 
ardından Athena 
konseri ile festival 
kapanış yapmış 
oldu. 

The final stage of the American Hospital The Bodrum Cup 
has been reached. Anadolu Sigorta stage, which is the 
last of the races organized on 5 different routes within the 
scope of the festival, started on the Bodrum – Bodrum 
route on Saturday, October 22. The previous stage started 
in Gümüşlük on Friday, October 21st and ended in Bodrum.

The American Hospital The Bodrum Cup, which brought 
sailing enthusiasts from Turkey and various countries of the 
world together in Bodrum for the 34th time this year, has 
come to an end. Anadolu Sigorta stage, which started 
for the last time on Saturday, October 22, was completed 
with 11 miles on the Bodrum-Bodrum route, and the races 
organized within the scope of the festival ended with this 
stage.

Stating that they are sponsoring the American Hospital 
The Bodrum Cup for the 5th time this year, Anadolu Sigorta 
1st Deputy General Manager Filiz Tiryakioğlu said, “In 
today’s world, sustainability is a subject that no one can 
put in the second place. The blue economy, defined as 
sea-oriented economic activities, is of great importance 
in terms of sustainability, which gains importance in both 
individual and corporate contexts. As Anadolu Sigorta, we 
take every step with a sustainable perspective. This year, 
we are very happy to sponsor the American Hospital The 
Bodrum Cup, which draws attention to the importance of 
the blue economy and sustainability. Hosting thousands 
of people every year, the organization also creates an 
important awareness with its motto that adds value.”

After the 14.8-mile 4th stage started in Gümüşlük on Friday 
21st October and ended in Bodrum, the racers completed 
the last race with the Anadolu Sigorta Bodrum-Bodrum 
stage on Saturday, 22nd October. With the completion of 
the last stage, an award ceremony was held at Ağanlar 
Shipyard, and then the festival closed with the Athena 
concert.





Bodrum Oğuz Marindesigney by

MITI ONE ARIA 1/EX REGINA



Bodrum Oğuz Marindesigney by

Yalı Mahallesi İçmeler Küme Evleri Sokak No : 61 Bodrum - Muğla/TURKEY
www.oguzmarin.com oguzmarin@gmail.com +90 542 678 10 48
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48 Metrelik Süper Yat 
Konsepti: Tetrosomus 45

SilverYachts’ın İlk 36 Metrelik 
SpaceCat’i Ortaya Çıktı
Silver Yachts’ first 36-meter yacht 
SpaceCat released

48-metre superyacht concept: 
Tetrosomus 45

Green Yachts Design Studio, 47,55 metrelik yeni süper yat 
konsepti Tetrosomus 45’in çizimlerini açıkladı. Dikkat çekici 
tasarım, Cheyenne Yachts ile birlikte geliştirildi ve Tetrosomus 
balıklarından ilham alındı. Gezgin yatın tasarımı, okyanusun 
derinliklerinde, basıncın yüksek olduğu, suyun 200 metre altında 
yaşayan balıkların tanımlanmış geometrilerine dayanmakta. Bu 
nedenle Tetrosomus 45 yatın modeli, Tetrosomus balığınınki gibi 
çok sağlam bir dış iskelet yapısına sahip.

Tetrosomus 45’in en içteki kısmı alüminyumdan yapılmış. Yatı 
korumak için en dış kısmı çelikten geliştirilmiş altıgen ve dikdörtgen 
bir yapıdan oluşmakta. En olumsuz deniz koşullarının üstesinden 
gelmek için yüksek ve heybetli bir pruvaya ve denizle daha yakın 
temasa geçmesi için daha alçak bir kıç tarafına sahip.

Green Yachts Design Studio has unveiled the drawings of the 
new 47.55-meter superyacht concept Tetrosomus 45. The eye-
catching design was co-developed with Cheyenne Yachts 
and inspired by Tetrosomus fish. The design of the cruise yacht 
is based on the defined geometries of Tetrosomus fish living in 
the depths of the ocean 200 meters below where the pressure is 
quite high. That’s why the Tetrosomus 45 yacht has a very robust 
exoskeleton modelled like Tetrosomus fish.

The innermost part of Tetrosomus 45 is made of aluminium. It 
consists of a hexagonal and rectangular structure, the outermost 
part of which is made of steel to protect the yacht. It has a high 
and imposing bow to overcome the most adverse sea conditions 
and a lower stern for closer contact with the sea.

Avustralyalı tersane Silver Yachts, 35,5 metrelik SpaceCat 
serisinden ilk yatının bu yıl içinde planlanan teslimatından 
önce yeni iç mekân görsellerini yayınladı. Yat, daha 
önce SpaceCat’i cesur bir girişim olarak tanımlayan ünlü 
tasarımcı Espen Øino’nun dış tasarımına sahip. Bu arada 
yatın iç mekânları şirket içinde tamamlandı.

Tasarım ekibi, yatın 13,3 metre genişliğinde ve 300 
metrekarelik iç alanından en iyi şekilde yararlanmış. 
Geniş bir salona ve modüler mobilyalar ile ahşap panelli 
bölmeler, gün boyu eğlence vaat eden çift ekran ile 
yemek yeme ve dinlenme alanına sahip.

Ana güvertede yer alan master süit ve ikiz kabin, üst 
güvertede çift kişilik misafir kabini ve alt güvertede Pullman 
yataklı ikiz kabin olmak üzere yat, esnek bir konfigürasyon 
sunmakta. 5 kabinde 12 misafir için konaklama imkânı 
sunulmuş. Tüm kabinlerde banyo bulunmakta.

Australian shipyard SilverYachts has released new interior 
images of the 35.5-meter SpaceCat series ahead of the 
planned delivery of the first yacht this year. The yacht has 
an exterior design by renowned designer Espen Øino, 
who previously described SpaceCat as a bold venture. 
Meanwhile, the interiors of the yacht were completed in-
house.

The design team benefitted from the yacht’s 13.3-meter-
wide and 300-square-metre interior. It has a spacious 
lounge and dining and relaxation area with modular 
furniture and wood-panelled partitions, double screens 
that promise all-day entertainment.

The yacht offers a flexible configuration, with a master 
suite and twin cabin on the main deck, a double guest 
cabin on the upper deck, and a twin cabin with Pullman 
berths on the lower deck. 



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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AZURINE YACHTING

TÜRKİYEDEKİ YAT YÖNETİMİ 
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

“

”
Bize kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz?

İsmim Fethi Kasırga. Son 18 yılı aktif Yat Kaptanı olmak üzere, 26 yıl yatçılık sektöründe 
yatların üzerinde farklı görevler aldıktan sonra biriktirmiş olduğum tecrübelerimi bu işin 
mutfağında değerlendirme kararı aldım. 
“Türkiye'deki yat yönetimi çözüm ortağınız“ mottomuz ile 2019 yılında Azurine Yachting 
isimli firmamızı kurarak sektörün diğer tarafında hizmet vermeye başladık.
Azurine Yachting olarak tekne sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılayarak 
hayallerindeki yata sahip olmaları ve hayallerindeki konforu kendi teknelerinde 
yaşamaları için her ayrıntıyla tek tek ilgileniyoruz.
Brokerage, teknik yönetim, finansal yönetim, sörvey ve danışmanlık hizmetleri ve 
Crew/Mürettebat istihdamı gibi yatçılık sektöründeki profesyonel hizmetlerimiz ile tam 
kapsamlı hizmet verme politikasına sahibiz.
Yacht Crew Turkey projemiz ile Türkiye’nin ilk yatçılık sektörüne yönelik, gereken 
yeterlilikte yat personelini tedarik ediyor ve ihtiyaç duyulan tüm yatçılık insan kaynakları 
hizmetlerini sunuyoruz.
Teknik ve finansal yönetimimiz ile sektörde uzun senelerdir çalıştığımız doğru 
taşeronlarla, doğru fiyatlarla, doğru malzemelerle, doğru müdahalelerin yapılmasını ve 
istenilen kalitede işin zamanında teslim edilmesini garanti ediyoruz. Tüm süreçler 
boyunca tamamen şeffaf bir finansal yönetim ile yat sahiplerine profesyonel hizmetler 
sunmaktayız.

Mega yatların üretim süreçlerinden bahseder misiniz? 
Türkiye mega yat üretiminde Dünya’da ilk sıralarda yer almaya başladı. Pandemi 
sonrası düşmesi gereken rakamlar tersine yükseldi ve kişiye özel tasarlanmış mega yat 
yapımı için talepler ciddi anlamda artış gösterdi. Bu, Türkiye için ve Türk Yatçılığı için 
oldukça mutlu edici bir gelişme.Azurine Yachting olarak 26 yıllık yatçılık tecrübemiz ile 
yatların üretim süreçlerinde A’dan Z’ye her ayrıntısı ile ilgileniyoruz. Yatın tasarım 
sürecinden başlayarak müşterilerin istek ve zevkleri doğrultusunda, doğru ve uygun 
malzeme seçimi, iç mekân tasarımı, sörveylik hizmeti gibi tüm süreçler ile ilgili ayrıntılı 
hizmetleri veriyoruz.

Üretim süreci bittikten sonra bakım ve onarımların ne sıklıkla ve nasıl bir ekiple 
yapılması gerekiyor? 

Türkiye mega yat üretiminde dünyada ilk sıralarda gelse de mega yatların bakım 

onarımı konusunda aynı istikrarı maalesef sağlayamıyor. Burada en büyük sorun 
yüksek tonajlı tekneleri karaya çekecek liftin bulunmamasının yanı sıra mega yat 
sahiplerinin karşılarında profesyonel ve ciddi bir firma araması da önemli bir etken. 
Bu sebeple Azurine Yachting olarak yat bakım ve onarım çalışmalarını dünya standart-
larına uygun şekilde vermeye çalışarak Türkiye’nin yat bakım ve onarım çalışmalarında 
mevcut kalitesini yükseltmek amacımız diyebiliriz. Her yatın bakım ve onarım süreçleri 
farklıdır. Yatların yıllık bakımlarının gerekli takiplerini önemle yaparak çalışmalara 
önceden başlıyoruz. Zamanında ve güvenli teslim en önem verdiğimiz noktalardan biri. 
Tamamen profesyonel ve işinin ehli kadromuz ile garantili bir bakım ve onarım servisi 
veriyoruz.Biraz da restorasyon sürecinden bahsetmek isteriz. 

Bir yatın tamamıyla yeniden donatılması ya da restore edilmesi için refit yönetimi 
nasıl yapılır ve yat sahiplerinin bu noktada nelere dikkat etmesi gerekir?
Refit’te en önemli konuların başında ‘işçilik’ kavramı geliyor. Kaliteli, profesyonel, bilgili 
ve garantili işçilik hizmeti sunmak en önemli noktalardan biri. Daha sonra teknik 
şartnamelerin ve kontratların oluşturulması, refit’in yapılacağı doğru marina/çekek yeri 
veya tersanenin seçilmesi, refit yapılmadan önce gerekli konsept ve detay tasarımların 
yapılıp müşteriye sunulması, projeye en uygun taşeronların seçilmesi, bunlarla 
kontratlar yapılması ve işin ilerlemesinin Proje Müdürü ve Proje Mühendislerimiz 
tarafından takip edilmesi, kullanılacak tüm malzemelerin ve ekipmanların doğru seçilip 
temin edilmesi, her biten işin sonunda kalite kontrollerinin Proje Müdürleri tarafından 
yapılması ve teknenin deneme seyirlerinin yapılması ve kontratta belirtilen tarih 
öncesinde sorunsuz bir şekilde tekne sahibine teslim edilmesi refit yönetiminin genel 
hatları diyebiliriz. Bu noktalara dikkat ederek tekne sahipleri refit çalışmalarını 
kolaylıkla takip edebilir.

Biraz refit sürecini anlatır mısınız?
Öncelikle keşif ve bir ön değerlendirme yapılmalı. Yapılacak olan projenin yerinde keşfi 
ve ön değerlendirilmesi uzman ekipler tarafından yapılır. Keşif yapıldıktan sonra ayrıntılı 
olarak fotoğraflı ekspertiz raporu hazırlanır.
Ekspertiz raporu göz önüne alınarak ayrıntılı malzeme listesi ile fiyatlandırma yapılır ve 
işin zaman içinde gidişatını gösteren bir zaman çizelgesi hazırlanır. Yapılan işler 
haftalık olarak ayrıntılı bir sunum ile tekne sahibine iletilir. Bu sayede tekne üzerinde 
gerçekleştirilen tüm aksiyonlardan müşteriler haberdar olur.
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YOUR YACHT MANAGEMENT
SOLUTİON PARTNER İN TURKEY

“

”
Can you tell us about yourself and your company?

My name is Fethi Kasırga. After being an active Yacht Captain for the last 18 years and 
taking different roles on yachts for 26 years in the yachting sector, I decided to evaluate 
my experience in the kitchen of this job.
With our motto "Your yacht management solution partner in Turkey", we established 
our company Azurine Yachting in 2019 and started to serve on the other side of the 
sector.
As Azurine Yachting, we take care of every detail one by one to meet all the needs of 
boat owners from a single source, so that they can own the yacht of their dreams and 
experience the comfort of their dreams on their own boats.
We have a policy of providing a full range of services with our professional services in 
the yachting industry such as brokerage, technical management, financial 
management, survey and consultancy services and Crew recruitment.
With our Yacht Crew Turkey project, we supply the necessary qualified yacht personnel 
for Turkey's first yachting industry and offer all required yachting human resources 
services.
With our technical and financial management, we guarantee that the right subcontrac-
tors we have been working with for many years in the sector, the right prices, the right 
materials, the right interventions and the timely delivery of the work of the desired 
quality. We provide professional services to yacht owners with a completely transpar-
ent financial management throughout all processes.

Can you talk about the production processes of mega yachts?
Turkey started to rank first in the world in mega yacht production. The numbers that 
should have dropped after the pandemic increased on the contrary, and the demands 
for tailor-made mega yachts increased significantly. This is a very happy development 
for Turkey and for Turkish Yachting.As Azurine Yachting, we are interested in every 
detail from A to Z in the production processes of yachts with our 26 years of yachting 
experience. Starting from the design process of the yacht, we provide detailed services 
related to all processes such as choosing the right and appropriate material, interior 
design, survey service in line with the wishes and tastes of the customers.

How often and with what kind of team should maintenance and repairs be done after 
the production process is over?
Although Turkey ranks first in the world in mega yacht production, unfortunately, it 
cannot provide the same stability in the maintenance and repair of mega yachts.The 
biggest problem here is the absence of a lift to pull factor.the high-tonnage boats 
ashore, and the fact that mega yacht owners  are looking for a professional

  

 and serious company is also an important factor.For this reason, as Azurine 
Yachting, we can say that our aim is to increase the current quality of yacht 
maintenance and repair works in Turkey by trying to provide yacht maintenance and 
repair works in accordance with world standards. The maintenance and repair 
processes of each yacht are different. We start the work in advance by making the 
necessary follow-ups of the annual maintenance of the yachts. Timely and safe 
delivery is one of our most important points. We provide a guaranteed maintenance 
and repair service with our fully professional and competent staff. We would like to 
talk a little bit about the restoration process. 

How is refit management done for a yacht to be completely refitted or restored, and 
what should yacht owners pay attention to at this point?
One of the most important issues at Refit is the concept of "workmanship". 
Providing quality, professional, knowledgeable and guaranteed workmanship is one 
of the most important points. Then, creating the technical specifications and 
contracts, choosing the right marina / boatyard or shipyard where the refit will be 
made, making the necessary concept and detailed designs before the refit and 
presenting them to the customer, selecting the most suitable subcontractors for the 
project, making contracts with them and ensuring the progress of the work is done 
by our Project Manager and Project Engineers. We can say that the general lines of 
refit management are that all materials and equipment to be used are selected and 
supplied correctly, quality controls are made by the Project Managers at the end of 
each completed work, trial cruises of the boat are made and the boat is delivered to 
the owner without any problems before the date specified in the contract. By paying 
attention to these points, boat owners can easily follow the refit works.

Can you tell us a little about the refit process?
First of all, a discovery and a preliminary assessment should be made. On-site 
discovery and preliminary evaluation of the project to be made is done by expert 
teams. After the discovery is made, a detailed photographic appraisal report is 
prepared.
Considering the expertise report, pricing is made with a detailed material list and a 
timeline is prepared showing the progress of the work over time. The work done is 
delivered to the owner of the boat with a detailed presentation on a weekly basis. In 
this way, customers are informed of all actions performed on the boat.

AZURINE YACHTING
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Göcek Mahallesi, Uzman Kaptan Sokak No:8 Fethiye
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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 gezin-
tilere uygun. Tekne 8 kişiyi ağırlayabiliyor. 

 Tekne gövdesinde yan camlar panaromik olarak düzen-
lenmiş. Bu sayede 360 derece görüş açısına sahip tekne 
hem kaptana konfor sağlarken hem de denizi hissettiriyor. 
Öte yandan teknede duş, güneşlenme terası ve pasarel-
la da bu boyuttaki teknelerde görülmeyen özelliklerden. 
Kıç havuzluk ergonomik oturma grubuyla 8 kişinin rahat-
lıkla 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 depola-
ma 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 misafirler-
ini 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?



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
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Küresel Kriz 2022 Yılında Süper Yat Sektörüne Etki Etmedi
The Global Crisis Didn’t Impact the Superyacht Industry in 2022

28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Monaco 
Yacht Festivali’nde aralarında “Shabby”, “Miss Candy” 
ve “110’ Dolcevita” gibi süper yatların da olduğu 117 
teknenin sergilendi. Festivalinin ardından çıkan sonuçlar 
ise şaşırtıcı. Ukrayna Savaşı, Avrupa’yı etkileyen ener-
ji krizinin gölgesinde gerçekleşen festivalde süper yat 
satışlarını pek de etkilemedi.

Pandemi sürecinde yatlara artan yoğun talep festival 
süresince de devam etti.

Pandemi sürecinde izolasyon ihtiyacı ile süper yat satışları 
2021 yılında rekor kırdı. Fraser Yachts satışlarının hala 13 
yıllık ortalamanın yüzde 68 üzerinde seyrettiğini belirtti.

Önde gelen süper yat brokerlerinden Burgess, 2022 yılının 
ilk dokuz ayında gelirini geçen yıla göre yüzde 20 arttığını 
belirtti.

Dünya’da süper yatların yaklaşık %9’una sahip olan 
Rusların yokluğu da festivale etki etmedi.

Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından son birkaç yıldır en 
yüksek süper yat alıcısı olan Rus milyarderlere yapılan 
yaptırımlar sonucu da festivalde süper yat satışlarında 
etkili olmadı. Amerikalı süper yat alıcıları Monaco Yat 
Festivali’nde yat sektörüne olan talebin itici gücü oldular.

The Global Crisis Didn’t Impact the Superyacht Industry 
in 2022

117 boats, including superyachts such as “Shabby”, 
“Miss Candy” and “110’ Dolcevita”, were exhibited at 
the Monaco Yacht Festival held between September 28 
and October 1. The results after the festival are astonish-
ing. The Ukraine War did not affect the superyacht sales 
at the festival, which took place in the shadow of the 
energy crisis affecting Europe.

The increased demand for yachts during the pandemic 
continued throughout the festival.

Superyacht sales broke a record in 2021 with the need 
for isolation during the pandemic process. He noted that 
Fraser Yachts sales are still 68 percent above the 13-year 
average.

Burgess, one of the leading superyacht brokers, said its 
revenue increased by 20 percent in the first nine months 
of 2022 compared to last year.

The absence of the Russians, who own about 9% of the 
superyachts in the world, did not affect the festival.

After Russia’s invasion of Ukraine, the sanctions on Rus-
sian billionaires, who have been the highest buyers of su-
peryachts for the last few years, did not have an effect 
on superyacht sales at the festival. American superyacht 
buyers were the driving force of demand for the yacht 
industry at the Monaco Yacht Festival.
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Darin Osborne,Fütüristik 69 
Metrelik Konsepti Cantharus’u 
Ortaya Çıkardı

Lürssen’in 95 Metrelik 
Süperyatı Kismet Londra’ya 
Geri Döndü

Darin Osborne reveals his futuristic 
69-metre concept Cantharus

Lürssen’s 95m superyacht Kismet 
returns to London

US-based design firm Darin Osborne has launched a 
69-metre concept with an innovative approach to 
underwater connection. In the concept yacht design, 
there is an underwater saloon office, which can be easily 
converted into a master cabin due to the request of 
the owner. With the arrangements made in the design, 
it is possible to watch the ocean view both above and 
below the deck. This allows guests to quickly acclimate 
to their environment. Underwater lights illuminate the 
area just in front of the glass wall at night.

The futuristic yacht made it possible to watch the 
panoramic view from the upper bridge. The yacht has a 
sight for both sides of the helm station port and starboards 
to increase visibility when docking and manoeuvring. 

ABD merkezli tasarım firması Darin Osborne tarafından 
sualtı bağlantısına yenilikçi bir yaklaşımla 69 metrelik 
bir konsept piyasaya sürdü. Konsept yat tasarımında, 
sahibinin isteği üzerine kolaylıkla master kabine 
dönüştürülebilen sualtı salon ofisi yer almakta. Tasarımda 
gerçekleştirilen düzenlemelerle hem güverte üstünde 
hem de altında okyanus manzarasını seyretmek mümkün 
kılınmış. Bu da konukların kendilerini bulundukları ortama 
hızlıca alışmalarını sağlamış. Su altı ışıkları, geceleri cam 
duvarın hemen önündeki alanı aydınlatmakta.

Fütüristik yat, üst köprüden panoramik manzarayı izlemeyi 
mümkün hale getirmiş. Yat yanaşırken ve manevra 
yaparken görüş alanını artırmak için dümen istasyonu 
iskelesinin ve sancak tarafının her 2 tarafını görebilme 
imkânına sahip. Kaptan köşkündeki radyal değişken çatı 
penceresinde yer alan kumanda üzerinden yatı, doğal 
ve kontrollü şekilde aydınlatmak mümkün hale getirilmiş.

Lürssen’in efsanevi 95 metrelik süperyatı Kismet Londra’ya 
döndü ve şu anda şehrin Kanarya İskelesi’ne demirlemiş 
durumda. Yat en son 2021 yılının Ekim ayında İngiltere’nin 
başkenti Londra’da görülmüştü. Süperyat Kismet; burada 
Atlantik geçişini yapmadan önce birkaç hafta kalmıştı.

BOAT Pro AIS verilerine göre Kismet Eylül ayının başında 
Fransa’nın güneyinde görüldü. O zamandan bu yana 
Cebelitarık Boğazı’ndan Londra’ya doğru yola çıkmadan 
önce İspanya’nın Balear Adalarını ve Barselona’yı ziyaret 
etti.

Dış tasarımı Espen Øino, iç tasarımı Reymond Langton’a 
ait olan süperyat; Shahid Khan’a ait. Khan’ın yatırımları 
arasında İngiltere’nin Premier League ekiplerinden 
Fulham futbol kulübü ve ABD’deki NFL takımı Jacksonville 
Jaguars olmak üzere iki futbol takımı yer almakta.

Lürssen's legendary 95-metre superyacht Kismet has 
returned to London and is moored at the city's Canary 
Pier. The yacht was last seen in London, the capital of 
England, in October 2021. Superyacht Kismet had stayed 
in there for a few weeks before making the Atlantic 
crossing.

According to BOAT Pro AIS data, Kismet was spotted 
in the south of France at the beginning of September. 
Since that time she visited Spain's Balearic Islands and 
Barcelona before sailing through the Strait of Gibraltar 
to London.

The superyacht belongs to Shahid Khan with the exterior 
design by Espen Øino and the interior design by Reymond 
Langton. Khan's investments include two football teams; 
the Fulham football club in the English Premier League, 
and the Jacksonville Jaguars in the NFL team in the USA.



Gala Yachting Travel is established in Göçek, Turkey in 2004 and has offices in Gocek and Bodrum which are desirable destina-
tions for both Turkish and Foreign Yachtsmen as well as a favourite stopover for jet-setters and celebrities. Gala Yachting is 
providing yachts for charter, brokerage and management in all the popular ports of Turkey and Greece. Furthermore, our 
management team works closely with Turkish and Greek agents and contractors. Gala Yachting has been offering crew servic-
es by providing professional crew recruitment with powerful registration and CV tools since 2015. Once you are registered by 
Gala, you are provided with the following benefits: You will be able to create your CV online by using your crew account, Your 
CV is saved in the database and you can update it anytime, and download it as a PDF file to print or send by e-mail for other 
Job requests.
Gala Yachting started following new Yacht Agency and Provision services in 2021:
Yacht Clearance, Customs & Port Formalities: Gala Yachting ensures all customs and port formalities in the most popular 
ports of Turkey and Greece.  Yachts entering or leaving Turkey or Greece shall make their entry or departure at frontier ports. 
Gala Yachting provides clearance in-out and other yacht support services at ports of entries in Turkey and Greece. Duty-Free 
and regular Fuel Bunkering: Gala Yachting offers fuel bunkering services in all ports of Turkey and Greece.
Marina & Berth Reservations in Turkey & Greece: Gala Yachting finds cost-effective solutions for short and long-term berths in 
the most popular marinas in Turkey and Greece.  If you are cruising around Turkish-Greek waters and you need overnight 
mooring at different ports, Gala will book your berth at prefered public or private marinas before your arrival and handle all the 
customs and port formalities smoothly in one hand.
Tax-Free Spare Parts & Goods: Spare parts, equipments and all other goods ordered from another country by foreign-flagged 
yachts located in Turkey are subject to high import taxes if not properly handled by a professional custom clearance agent. 
Even if you use the most powerful courier companies worldwide such as FedEx, TNT, UPS etc., the shipment is not properly 
invoiced by the supplier and if not handled on time, they will not be able to deliver your goods even courier fee is paid for the 
final destination. Gala Yachting manages the delivery of spare parts and other equipments from the order date to the final 
delivery date smoothly and in the most cost-effective way by preventing you from paying VAT tax in the supplier country and 
import tax in Turkey.
Provisions & Supplies: Gala Yachting has created Turkey’s first online Yacht Supply & Grocery Store for the 2023 summer 
season. Gala provisioning is based on a variety of food and beverages in order to meet your individual catering needs. Gala 
provides a wide range of quality food, fine wines and spirits, other beverages and any other materials you need on board.

“PUSH THE LIMITS WITH OUR EXCEPTIONAL SERVICES”

GALA YACHTINGGALA YACHTING
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MARİNA - MARINE

36° 45’ 30” North, 028° 08’ 30” E
Hisarönü körfezinin muhteşem doğasında 
konuşlanan Martı Marina & Yacht Club, ruhunuzu 
dinlendiren mavisi ve yeşiliyle, mükemmeliyetçi 
hizmet anlayışıyla Türk ve dünya mutfaklarından 
farklı lezzetler sunan restoranlarıyla ve Ege’nin 
önemli noktalarına yakınlığıyla benzersiz bir tatil için 
sizi bekliyor.

Deneyimli kadrosu, 24 saat hizmet anlayışı, her 
boyutta tekne için 380 deniz, 100 kara park 
kapasitesi ile profesyonel bir hizmet vermektedir. 

1996 yılından bu yana hizmet veren, mavi bayrak 
sahibi ve Türkiye’nin denize girilebilen ilk marinası 
Martı Marina & Yacht Club, lüks ve konforuyla 
tatilinize ev sahipliği yapan Martı Hemithea Hotel, 
yakın çevrede keşfedeceğiniz onlarca gizemli 
koy, uzun yoluculuklarınızın dönüşünde tüm 
yorgunluğunuzu unutturacak SPA hizmeti ve daha 
birçok ayrıcalık ile Martı Marina & Yacht Club, 
misafirlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Located in the magnificent nature of Hisarönü Bay, 
Martı Marina & Yacht Club awaits you for a unique 
holiday with its calming blue and green, its restau-
rants offering different tastes from Turkish and world 
cuisines with its perfectionist service approach, and 
its proximity to the important points of the Aegean.

It provides a professional service with its experi-
enced staff, 24-hour service concept, 380 sea and 
100 land parking capacity for boats of all sizes.

Providing service since 1996, holding a blue flag 
and Turkey’s first marina where you can swim in the 
sea, Martı Marina & Yacht Club, Martı Hemithea 
Hotel hosting your holiday with luxury and comfort, 
dozens of mysterious coves that you will discover in 
the immediate vicinity, SPA service that will make 
you forget all your tiredness when you return from 
your long journeys. and many other privileges, 
Martı Marina & Yacht Club meets all the needs of 
its guests.



NAUTA MARİN

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

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

nauta6.80              nauta marin

DENGELİ, DENİZCİ, GÜÇLÜ

NAUTA
7.80
NAUTA
7.80
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Çekmece içinde bulunan bardaklıklar özellikle Nauta 7.80 Hera’nın öne 
çıkan detaylarından. 1,80 cm tavan yüksekliği ile master kabin size konforlu 
bir konaklama imkanı sunuyor. Nauta 7.80 Hera’nın güvertesinde 2 kişilik 
bir güneşlenme alanı bulunuyor. Yine opsiyonel olarak burada çift yastıklı 
güneşlenme minderleri tercih ederek güneşin tadını çıkarabilirsiniz. 

Nauta’nın dengeli, denizci ve güçlü 
yapıya sahip 7.80 Hera modelinde tam 
boy uzunluğu 7.80 m. İskele sancak 
arası 2.65 m genişliği ve 2.95 m 
yüksekliği ile 7.80 emsallerine 
göreoldukça ferah. 8 kişilik taşıma 
kkapasitesi ve CE sertifikaları bulunan 
Nauta 7.80 Hera sade ve şık tasarıma 
sahip tam bir denizci! V karina olarak 
sürat için tasarlanmış bir tekne olduğu 
için dıştan takmalı 150 HP veya 200 HP 
motor tercih edebilirsiniz. 200 HP 
motor ile seyir halinde 15.18 DM’ne ve 
tamtam yolda ise 35 DM hıza çıkabilirsiniz. 
165 lt. yakıt tankı, 165 lt temiz su tankı, 
120 lt kirli su tankı bulunuyor. 

7.80
HERA

NAUTA  
A İL E S İN İN  İK İ  
D E N İ Z C İ S İ

Kıç havuzlukta bulunan U şeklinde oturma alanı oldukça 
davetkar. Burada rahatlıkla 8 kişi oturup, yemek 
yiyebilirsiniz. Opsiyonel olarak U oturma grubunun 
bulunduğu bu alana 2 kişilik portatif bir yatağa 
dönüştürebilirsiniz. Döşemeler altında da oldukça 
kkullanışlı hem buzluk olarak kullanabileceğiniz hem de 
eşyalarınızı koyabileceğiniz depolama alanları bulunuyor.  
Nauta 7.80 Hera’da bulunan tüm camlar, döşemeler, mo-
bilyalar, tuvalet ve eviyeler özel olarak tasarlanmış. Bunlar 
bir tekne için ufak gibi görünen değerli detaylar. Pilot 
konsolunda da her şey kaptanın elinin altında olacak 
şekilde tasarlanış Mutfak tezgâhı ve eviyesi özel olarak 
tasarlanmış ve her detayı incelikle düşünülmüş. 

The kitchen counter and sink have been specially designed and every detail 
has been carefully considered. The cup holders in the drawer are one of the 
prominent details of Nauta 7.80 Hera. With a ceiling height of 1.80 cm, the 
master cabin offers you a comfortable stay.
There is a sunbathing area for 2 people on the deck of Nauta 7.80 Hera. 
Again, optionally, you can enjoy the sun by choosing double-padded 
sunbathing mats.

Nauta's 7.80 Hera model, which has a 
balanced, nautical and strong 
strustructure, has a full height of 7.80 m. 
With a width of 2.65 m from port to 
starboard and a height of 2.95 m, it is 
quite spacious compared to its 7.80 
counterparts. Nauta 7.80 Hera, with a 
carrying capacity of 8 people and CE 
certificates, is a complete sailor with a 
simplesimple and elegant design! You can 
choose an outboard 150 HP or 200 HP 
engine as it is a boat designed for 
speed as a V hull. With a 200 HP 
engine, you can accelerate to 15.18 DM 
while cruising and 35 DM on the full 
road. 165 lt. fuel tank, 165 lt clean water 
tantank, 120 lt dirty water tank.

7.80
HERA

T WO  H E R O I C  M A R I N E S  O F

T H E  N AUTA  
FA M I LY

The U-shaped seating area in the aft cockpit is very invit-
ing. You can comfortably sit and eat here for 8 people. 
Optionally, you can convert this area with a U seating 
group into a portable 2-person bed. There are also very 
useful storage areas under the floors, which you can use 
as an icebox and put your belongings.

All windows, floors, furniture, toilets and sinks in Nauta 
7.80 Hera are specially designed. These are precious 
details that seem small for a boat. In the pilot console, 
everything is designed to be under the captain's hand.
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The legendary model of Nauta provides a comfortable cruise with your 
group of friends with its 6.80 8-person carrying capacity. You can choose an 
inboard 57 HP, 80 HP or 110 HP engine or an outboard 115 HP - 150 HP 
engine on this boat, which has a length of 6.80 meters and a width of 2.62 
meters. The Nauta 6.80 has a weight of 2850 Kg and a draft of 79 
centimeters.

AllAll the equipment that the captain may need is designed to be at hand on 
the helm console. Apart from the double master cabin, which also includes 
a toilet cabin, you can transform the middle table in the U seating area in 
the aft cockpit to create another double bed.

Nauta’nın efsanevi modeli 6.80 8 kişilik taşıma kapasitesi ile 
arkadaş gruplarınızla konforlu bir seyir imkanı sağlıyor. 6,80 
metre uzunluğa ve 2,62 metre genişliğe sahip olan bu teknede 
içten takmalı 57 HP, 80 HP veya 110 HP motor ya da dıştan 
takmalı 115 HP - 150 HP motor tercih edebiliyorsunuz. Nauta 
6.80’nin 2850 Kg ağırlığı ve 79 santimetre draftı var.
 
DüDümen konsolunda kaptanın ihtiyacı olabilecek tüm donanım-
lar eliniz altında olacak şekilde tasarlanmış. İçinde tuvalet kabi-
nin de bulunduğu çift kişilik master kabinin haricinde kıç 
havuzlukta bulunan U oturma alanındaki orta masayı 
dönüştürerek çift kişilik bir yatak daha elde edebiliyorsunuz. 

6.80

NAUTA  
A İL E S İN İN  İK İ  
D E N İ Z C İ S İ
TWO HEROIC  MARINES  OF  
T H E  N A U TA  FA M I LY



www.marinetime.com.tr        marinetimetr        MarineTimeTR
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DENİZİN “KÖTÜ ÇOCUĞU”
THE “BAD BOY” OF THE SEA

Otam’ın 58 grosstone’luk yatı çıkışını yaptığı Cannes 
Yachting Festivali’nde “bad boy” ismini alarak 
satıldı. 

Güncellenen dış tasarımıyla Otam 58 yarı açık güvertesi, 
oval olarak tasarlanan ve bu sayede kaptana rahatlık 
sağlayan cam ile hardtop sayesinde güneş ve rüzgardan 
da korunma sağlıyor. Artırılmış performans ve araç içi 
konfor ile kız kardeşlerine de benzerlerine de taş çıkarıyor. 
Hardtop’a entegre edilen iki hava girişi sayesinde 
içerideki havanın her zaman temiz kalması sağlanıyor. 
Kıç motor bölmesi iki büyük güneşlenme minderinin 
altında bulunuyor. Kokpitin kapalı  olması da yağmur, 
kar demeden macera tutkunlarının denize açılmasında 
yardımcı oluyor. 

Gri, maskülen ve fütüristik tasarımıyla bu yat çok can 
yakacağa benziyor. 

Otam’s 58 gross tonne yacht was sold as “bad boy” 
at the Cannes Yachting Festival, where she made 
her debut.

With her updated exterior design, the Otam 58 semi-
open deck also provides protection from the sun and 
wind thanks to her oval-shaped glass and hardtop, 
which provides comfort to the captain. With increased 
performance and in-car comfort, it is more successful 
than her sisters and similar ones.

Thanks to the two air inlets integrated into the hardtop, 
the air inside is always kept clean. The aft engine 
compartment is located under two large sunbeds. The 
fact that the cockpit is closed also helps adventure 
enthusiasts set sail, regardless of rain or snow.

With its gray, masculine and futuristic design, this yacht 
looks like it would be loved by all of the sea lovers.



İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!

www.rancraft.com.tr        rancrafttr        RancraftTR
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DÜNYADA İLK KEZ KARBON EMİSYONU’NU YÜZDE 50’YE 
İNDİREN GEMİ TÜRKİYE’DE YAPILACAK

THE SHIP THAT REDUCES THE CARBON EMISSIONS TO 50 PERCENT 
FOR THE FIRST TIME IN THE WORLD WILL BE BUILT IN TURKEY

Yeşil dönüşüm… Her sayımızda ele aldığımız en önemli 
konulardan. Denizcilikte taşımacılık küresel ısınmayı 
tetikleyecek tehlikede karbon salınımı gerçekleştiriyor.  
Temmuz ayında Paris İklim Anlaşması’nın denizde 
getirdiği kısıtlamalara değinmiştik. Anlaşmanın ardından 
ardı ardına ülkeler deniz ulaşımında yeşil dönüşüm için 
yarışmaya başladı.  Ne mutlu ki ülkemiz de bu yarışa 
katılabildi. 

Türkiye’de ilk kez İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
mühendisler tarafından “Yeşil Hidrojen” ile çalışan 
gemi inşa edildi. Konteyner gemisine  50 milyon euro 
harcanacak ve gemi 2025 yılında suya indirilecek. 
Proje’de Türkiye’den birçok bilim insanı birlikte çalışıyor.  
Gemi dünyada ilk kez güneş enerjisinin yanı sıra yeşil 
hidrojeni yakıt olarak kullanacak. Son günlerde Aliağa’ya 
gelen gemi üzerinden çok tartışılan zehirli asbest gazı da 
bu gemide kullanılmayacak. 

Teknik özelliklerine bakıldığında 179 metre uzunluğunda 
ve 30 metre genişliğindeki gemi 9.7 metre draft dual 
yakıta sahip. 

Green transformation… One of the most important 
issues we cover in each issue. Shipping in maritime 
releases dangerous carbon emissions that will trigger 
global warming. In July, we mentioned the restrictions 
imposed by the Paris Climate Agreement on the sea. 
After the agreement, one country after another started 
to compete for the green transformation in maritime 
transport. We are glad that our country was able to 
participate in this race as well.

For the first time in Turkey, the “Green Hydrogen” powered 
ship was built by engineers from Istanbul Technical 
University. 50 million euros will be spent on the container 
ship and the ship will be launched in 2025. Many scientists 
from Turkey are working together on the project. For the 
first time in the world, the ship will use green hydrogen 
as fuel alongside solar energy. The toxic asbestos gas, 
which has been discussed a lot recently on the ship that 
came to Aliağa, will not be used on this ship.

Looking at its technical specifications, the ship, which is 
179 meters long and 30 meters wide, has 9.7 meters of 
draft dual fuel.



Öne Çıkan Stil, Keyif Veren Performans  Ve Denizcilik

Ve Daha Fazlası...
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Hızlı ve Denizci: Anatoli Yacht
Fast and Marine: Anatoli Yacht

Anatoli Yacht kurulduğu  günden itibaren müşterileri için, 
konforun ve fonksiyonelliğin birarada olduğu modern 
tasarımlı tekneler üretiyor. Deniz tutkunlarına özel olarak 
tasarlanan ANT 8, ANT 11 ve ANT 13 modellerimiz ile mavi 
suların üstünde konforun  yanısıra, güvenli ve hızlı seyirler 
yapabilirsiniz.

 Uzunluğu 8 metre olan ve 2,80 metre genişlikte olan Ana-
toli 8 modelinde 140-300 HP arası dıştan takmalı motor 
kullanabilirsiniz. Çoğunlukla tercih edilen 200 HP dıştan 
takmalı motor ile seyir hızında 19 knot ve maksimumda 33 
knot hıza çıkabilirsiniz. 220 litre yakıt, 100 litre temiz su ve 
50 litre pis su tankı bulunan bu teknenin dolu ağırlığı 2500 
kg ve draftı 50 cm.dir.

1 adet çift kişilik yatak bulunan ANT 8 modelimizin mas-
ter kabininin haricinde, mutfak oturma alanında bulunan 
masayı dönüştürerek 90x200 cm  yatak elde etmek müm-
kün. Kıç havuzlukta bulunan 7 kişilik oturma alanında mis-
afirlerinizi ağırlayabilir, güvertede bulunan güneşlenme 
alanında da güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Kokpitte ocak, 
eviye ve 50 litre buzdolabı bulunan Anatoli 8’in, önemli 
özelliklerinden birisi de sürüş esnasında görüş hakimiyeti-
ni üste seviyede tutan geniş pencereli görüş açısıdır.Bu 
pencereler iç mekânda aydınlık ve ferah bir ortam da 
sağlamaktadırlar.

ANT 11 modelimiz 11,40 metre uzunluğa ve 3,80 metre 
genişliğe sahiptir. Bu modelimizde 2x240 -320 hp arası 
inboard motor veya 2x200-350hp arası outboard motor 
kullanabilirsiniz bilgi için bizi arayabilirsiniz.

ANT 13 modelimiz 13,10 metre uzunlukta ve 4,05 metre 
genişliktedir.Bu teknemiz için 2x320 - 400 hp arası inboard 
motor veya 2x350hp outboard motor tercih edebilirsiniz, 
bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Yazın denizlerimizin eşsiz güzellikteki koylarında demirley-
ip konaklayabileceğiniz, soğuk havalarda ise  kokpitinde 
ailenizle ve sevdiklerinizde keyifli vakit geçirebileceğiniz 
modellerimizle sizlerin hizmetindeyiz.

Since the day it was founded, Anatoli Yacht has been 
producing modern designed boats for its customers, 
combining comfort and functionality. With our ANT 8, 
ANT 11 and ANT 13 models, which are specially designed 
for sea lovers, you can cruise safely and quickly, besides 
comfort, on the blue waters.

 You can use an outboard motor between 140-300 HP 
in the Anatoli 8 model, which is 8 meters long and 2.80 
meters wide. With the 200 HP outboard, which is mostly 
preferred, you can accelerate to 19 knots at cruising 
speed and 33 knots at maximum. This boat, which has 
220 liters of fuel, 100 liters of clean water and 50 liters of 
waste water tank, has a full weight of 2500 kg and a draft 
of 50 cm.

Apart from the master cabin of our ANT 8 model with 1 
double bed, it is possible to obtain a 90x200 cm bed by 
transforming the table in the kitchen living area. You can 
host your guests in the 7-person seating area in the aft 
cockpit, and enjoy the sun in the sunbathing area on 
the deck. One of the important features of the Anatoli 
8, which has a stove, sink and 50-liter refrigerator in the 
cockpit, is the viewing angle with wide windows that 
keep the visibility at the highest level while driving. These 
windows also provide a bright and spacious environment 
in the interior.

Our ANT 11 model is 11.40 meters long and 3.80 meters 
wide. In this model, you can use an inboard engine 
between 2x240 -320 hp or an outboard engine between 
2x200-350hp, you can call us for information.

Our ANT 13 model is 13.10 meters long and 4.05 meters 
wide. You can choose between 2x320 - 400 hp inboard 
engine or 2x350hp outboard engine for this boat, you 
can call us for information.

 We are at your service with our models where you can 
anchor and stay in the uniquely beautiful bays of our 
seas in the summer and spend a pleasant time with your 
family and loved ones in the cockpit in cold weather.



ANATOLI YACHT

+90 (536) 325 77 67
www.anatoliyacht.com

ANATOLIYATT@GMAIL.COM

YÜKSEK PERFORMANS,GÜVENLİ SÜRÜŞ
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EN İYİSİ OLMAK İÇİN EĞİTİMİMİZİ ALIN
GET OUR TRAINING TO BECOME THE BEST 

Armada Denizcilik Eğitim Merkezi 2001 yılından 
itibaren denizcilik sektöründe hizmet vermektedir. 
Eğitim hizmetlerimize, Kadıköy’de Shipman Oiler 
Hostes aşçılık eğitimi vererek başladık. İstanbul 
Maltepe’de bulunan 1250 metrekarelik beş katlı 
müstakil binamızda iki yıllık Vardiya Zabiti Eğitimi ve 
Elektro-Teknik Zabit eğitimi verilmektedir.

Elektroteknik mürettebat eğitimi, GOC Eğitimi, 
yat kaptanı 499 gros tonaj eğitimi ve sınırlı 
kaptan yeterliliğinden vardiya zabiti yeterliliğine 
geçiş yapacak olanlar için sınırsız yat kaptanlığı 
eğitimi, birinci zabit yeterliliği olarak eğitimleri 
tamamlayanlar için ise sınırsız yat kaptanlığı eğitimi 
mevcuttur. Vardiya kaptanına eğitim, kaptan 
terfisine ve denizcilik sektöründe marka olabilecek 
açık deniz kaptanlarının terfisine yönelik eğitimler 
veriyoruz.

Armada Denizcilik Eğitim Merkezi, sadece 
eğitmenlik yapmakla kalmayıp, tüm denizcilik 
camiasına ve denizcilere her türlü sorun ve sıkıntıda 
yardım ve destek sağlayan bir eğitim kurumudur.
Kaliteli eğitim için en doğru adres Armada Denizcilik 
Eğitim Merkezi ‘dir.

Armada Maritime Training Center has been 
serving in the maritime sector since 2001. We 
started our education services by giving Shipman 
Oiler Stewardess cook training in Kadıköy. Two-
year Watchkeeping Officer Training and Electro-
Technical Officer training are available in our 
1250 square meter five-storey detached building 
located in Maltepe, Istanbul.

Electrotechnical crew training, GOC Training, 
yacht captain 499 gross tonnage training, 
unlimited yacht captain training for those who 
will change from limited captain proficiency to 
watch officer proficiency, while the completion of 
training will promote with first officer qualification. 
We provide training for the first officer of the watch, 
promotion to the first officer and the promotion of 
the sea captain, who can become a brand in the 
maritime sector.

Armada Maritime Training Center is an 
educational institution that acts not only as an 
instructor but also to help and support the entire 
maritime community and sailors with all kinds of 
problems and troubles.

The best address for quality education is Armada 
Maritime Training Center.



ARMADA DENİZCİLİK GEMİ ADAMLARI
YETİŞTİRME KURSU

Kayıt ve Bilgi için;
0554 198 6420 - 0216 414 3226 - 0535 523 1053

www.armadadenizcilik.com.tr
@armadadenizcilik
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Fort Lauderdale Uluslararası Boat Show 2022’de Öne 
Çıkan Yatlar

Featured yachts at the Fort Lauderdale 
International Boat Show 2022

Fort Lauderdale Uluslararası Boat Show (FLIBS), 26-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti ve sektördeki önemli 
markalardan bazıları bu vesileyle en son projelerini ABD’de tanıtmış oldu.

The Fort Lauderdale International Boat Show (FLIBS) will take place between October 26-30, and some of the 
important brands in the industry will showcase their latest projects in the USA on this occasion. If you’re in town 
for the world’s most important yacht showcase, you’ll have seen these exciting new yachts making their debut 
in the USA this year as well.
Project Aura
Uzunluk / Length: 50 metre 
İnşa Eden / Builder: Heesen

Eskiden YN19650 olarak bilinen Project Aura, Fort Lauderdale Boat Show’da dünyada ilk kez sahneye 
çıkmış olacak. Heesen’in çelik deplasmanlı süper yatlar serisine en son eklenecek olan Aura, Clifford 
Denn’in çizim tahtalarında yer alan dikkat çekici, otomotivden ilham alan bir tasarıma sahip. Reymond 
Langton, basit çizgiler ve okyanustan etkilenen renk paletinden oluşan sade bir Scandi-chic iç mekân 
tasarlamış.

Project Aura, formerly known as the YN19650, will make its world debut at the Fort Lauderdale Boat 
Show. The latest addition to Heesen’s line of steel displacement superyachts, the Aura features a striking, automotive-inspired design featured 
on Clifford Denn’s drawing boards. Reymond Langton designed a simple Scandi-chic interior with simple lines and an ocean-influenced color 
palette.

Ocean Alexander 28E
Uzunluk / Length: 27.74 metre
İnşa Eden / Builder: Ocean Alexander

Ocean Alexander 28E, bu yılın başlarında Avustralya’daki Sanctuary Cove Uluslararası Boat Show’daki 
ilk çıkışının ardından Fort Lauderdale Boat Show’da ilk kez ABD’de görücüye çıkmış olacak. Markanın 
Explorer serisinin bir parçası olan Ocean Alexander, yatın dış ve iç tasarımı için bir kez daha Evan K 
Marshall ile birlikte çalışmış oldu. Bu 5 kamaralı yat, çatı katından ilham alan bir skylounge, uzanma ve 
yemek alanına sahip geniş bir salon ve büyük boy bir yüzme alanı gibi özelliklerle bol miktarda hacim 
sunmakta.

The Ocean Alexander 28E will make its US debut at the Fort Lauderdale Boat Show, following its debut at the Sanctuary Cove International 
Boat Show in Australia earlier this year. As part of the brand’s Explorer series, Ocean Alexander once again worked with Evan K Marshall on the 
exterior and interior design of the yacht. This 5-cabin yacht offers plenty of volume, with features like a rooftop inspired skylounge, a spacious 
lounge with lounging and dining area, and an oversized swimming area.

CLX96
Uzunluk / Length: 29.5 metre
İnşa Eden / Builder: CL Yachts

Bu yılın başlarında Hong Kong’da gerçekleştirilen başarılı tanıtım etkinliğinin ardından CL Yachts’ın yeni 
amiral gemisi, Fort Lauderdale’de ilk kez sahneye çıkmak üzere ABD’ye geldi. Milano merkezli Jozeph 
Forakis, yatın ABD pazarı için özel olarak tasarlanması ile iç ve dış tasarımından sorumluydu. Yatta göze 
çarpan özellikler arasında kıç tarafında açık havada yemek yeme imkanı sunan bir gökyüzü güvertesi ve 
hidrolik, su altında kalan bir yüzme alanına sahip geniş bir plaj kulübü yer almakta.

After a successful launch event in Hong Kong earlier this year, CL Yachts’ new flagship has arrived in the US to make its debut in Fort Lauderdale. 
Milan-based Jozeph Forakis was responsible for the interior and exterior design, with the yacht being specifically designed for the US market. 
Highlights of the yacht include a sky deck with alfresco dining at the stern and a spacious beach club with a hydraulic, submerged swimming 
area.

Tri-Deck FD110
Uzunluk / Length: 33.38 metre
İnşa Eden / Builder:Horizon

Bu yaz piyasaya sürülen Tri-Deck FD110, Horizon’un Cor D. Rover tarafından tasarlanan Fast Displacement  
serisinde bugüne kadarki en büyük yapısı olarak ABD’nin Florida eyaletinde dünyada ilk kez görücüye 
çıkmış olacak. 5 kamaralı yat, serinin karakteristik özelliklerinden tam boy pencereleri ve uzun güverte 
alanlarını bünyesinde barındırmakta.

Launched this summer, the Tri-Deck FD110 will make its world debut in the US state of Florida as Horizon’s 
largest structure to date in the Fast Displacement series designed by Cor D. Rover. The 5-cabin yacht embodies the characteristic features of 
the series, full-height windows and long deck areas.



Tri-Deck FD100
Uzunluk / Length: 30.94 metre
İnşa Eden / Builder: Horizon

Horizon’un ürettiği FD110’unundan başka Fort Lauderdale’de ilk kez çıkışını yapan, üreticinin biraz 
daha kompakt modeli olarak FD100 karşımıza çıkmakta. Bu yat; çarşaflar, doğal taş ve Avrupa 
meşe duvar kaplamaları gibi yüksek kaliteli doğal malzemeler kullanan Miami merkezli Design 
Studio JAC tarafından tasarlanan çağdaş bir iç mekana sahip diyebiliriz. FD110’a benzer şekilde, 
tam boy pencereler, ışığın yatın iç alanlarını doldurmasına izin vermekte ve ayrıca tam kirişli bir ana 
kabine sahiptir.

Apart from Horizon’s FD110, the FD100 is the manufacturer’s slightly more compact model that made its debut in Fort Lauderdale. This 
yacht; It has a contemporary interior designed by Miami-based Design Studio JAC, which uses high-quality natural materials such as 
linens, natural stone and European oak wall coverings. Similar to the FD110, full-height windows allow light to fill the interior spaces of 
the yacht and it also features a full-beam main cabin.

SP110
Uzunluk / / Length: 33.53 metre
İnşa Eden / Builder: Sanlorenzo

Cannes Yatçılık Festivali’nde başarılı bir çıkış gerçekleştiren SP110, ABD’de de  ilk çıkışını yapmaya 
hazırlanıyor. Hidrojetle çalışan bu spor yat, Sanlorenzo’nun SP (Smart Performance) serisinin ilki ve 
markanın spor yat pazarına girişini işaret etmekte. Marco Arnaboldi; gövde tasarımını, Bernardo 
Zuccon; dış tasarımı ve Piero Lissoni de iç mekanları tasarladı.

Having made a successful debut at the Cannes Yachting Festival, the SP110 is getting ready to make its debut in the USA as well. This 
hydrojet-powered sport yacht is the first of Sanlorenzo’s SP (Smart Performance) series and marks the brand’s entry into the sport yacht 
market. Marco Arnaboldi; body design, Bernardo Zuccon; designed the exterior and Piero Lissoni designed the interiors.

90 Ocean
Uzunluk / Length:  27.10 metre
İnşa Eden / Builder:  Sunseeker

İngiliz firması Sunseeker, 90 Ocean modelini ABD pazarında tanıtmak için Fort Lauderdale Boat 
Show’u ziyaret etmiş olacak. Yatın önemli özellikleri arasında kiriş ve kıç pruvası ile toplam hacim-
de yüzde 20’lik artış dikkat çekiyor. Hacimdeki bu artışla beraber yüzde 25-30 daha fazla güverte 
alanı ortaya çıkmış oldu. Yatın öne çıkan bir diğer önemli özelliğiyse BOAT International Design 
and Innovation Awards 2022’de Yılın İnovasyonu kategorisini kazanan X-Tend şezlonglarını içeren 
plaj kulübünde sunuyor oluşu.

British company Sunseeker will have visited the Fort Lauderdale Boat Show to introduce the 90 Ocean model to the US market. Among 
the important features of the yacht, a 20 percent increase in the total volume draws attention with the beam and stern bow. With this 
increase in volume, 25-30 percent more deck space has emerged. Another important feature of the yacht is that it is presenting in 
the beach club, which includes X-Tend sun loungers, which won the Innovation of the Year category at the BOAT International Design 
and Innovation Awards 2022.

Ferretti Yachts 860
Uzunluk / Length: 26,95 metre
İnşa Eden / Builder: Ferretti

İtalyan sahibi için inşa edilen Ferretti Yachts 860, ABD Fort Lauderdale’de ilk çıkışını gerçekleştirmiş 
olacak. Flybridge süperyat; projenin ilk duyurulmasından sadece 8 ay sonra Haziran 2022’de suya 
indirildi ve iç mekanları Ideaeitalia stüdyosu tarafından tasarlandı. Yatın kıvrımlı hatlarını Filippo 
Salvetti hazırladı.

Built for the Italian owner, Ferretti Yachts 860 will have made its debut in Fort Lauderdale, USA. 
Flybridge superyacht; It was launched in June 2022, just 8 months after the project was first announced, and its interiors were designed 
by studio Ideaeitalia. Filippo Salvetti prepared the curved lines of the yacht.
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Galeon 800 Fly
Uzunluk / Length:  25.35 metre
İnşa Eden / Builder:  Galeon

Sportif bir silüeti etkileyici performansla birleştiren Galeon 800 Fly, Tony Castro’nun iç ve dış tasarımı-
na sahip. Polonya’da inşa edilen yat; 8 kişiye kadar misafir ağırlamakta ve iç mekanı art deco 
detaylarıyla açık mutfak tasarımına sahip.

Combining a sporty silhouette with impressive performance, the Galeon 800 Fly has Tony Castro’s 
interior and exterior design. yacht built in Poland; It can host up to 8 guests and its interior has an open kitchen design with art deco 
details.

SL120A
Uzunluk / Length:  36.58 metre
İnşa Eden / Builder:  Sanlorenzo

Asimetrik ürün yelpazesinin amiral gemisi olarak 2020’de duyurulan yat;  ismine sadık kalarak daha 
fazla iç hacim lehine liman geçidinden fedakarlık ederek asimetrik bir düzene sahip oldu. Cannes 
Yatçılık Festivali’nde ilk kez sahneye çıkan bu model şimdi de ABD’ye gidecek ve Fort Lauderdale 
Boat Show’da ziyaretçilerini beklemiş olacak.

Announced in 2020 as the flagship of the asymmetrical product range, the yacht; True to its name, it has an asymmetrical layout, 
sacrificing the port gateway in favor of more interior volume. This model, which made its debut at the Cannes Yachting Festival, will 
now go to the USA and await its visitors at the Fort Lauderdale Boat Show.

80 Sunreef Power
Uzunluk / Length: 23.96 metre
Yapımcı / Producer:  Sunreef

Sunreef Yachts, bu yılki gösteride popüler 80 Sunreef Power’ın tanıtımını yapacak. Giriş seviyesi 
katamaran, nihai konforda uzun yolculuklar için tasarlanmış birçok gövdeyi içinde barındırmakta. 
Yatın öne çıkan diğer özellikleri arasında tam kirişli bir baş teras, büyük bir ihale garajı ve su seviye-
sine inen kıç platformu ile cömert bir flybridge yer alıyor.

Sunreef Yachts will be promoting the popular 80 Sunreef Power at this year’s show. The entry-level catamaran includes many hulls 
designed for long journeys in ultimate comfort. Other highlights of the yacht include a full-beam bow deck, a large tender garage, 
and a generous flybridge with the aft platform lowering to the waterline.

88 Yacht
Uzunluk / Length: 26.38 metre
İnşa Eden / Builder: Sunseeker

2021 Cannes Yatçılık Festivali’nde ilk kez sahneye çıkan Sunseeker 88 Yacht, şimdi ABD’ye suları-
na ulaştı. 90 Ocean’a benzer şekilde yatın öne çıkan özelliklerinden biri de kendi boyutundaki 
bir yat için benzeri görülmemiş şekilde daha fazla alan sunması. X-Tend şezlonglarına sahip olan 
beach club’ı ve dikkatleri üzerine çeken flybridge’i ile bu yatın her 2 tarafında da güneşlenebil-
irsiniz.  Güneşlenme için güneşlenme minderi de sunan bu yat; 5 kişilik spa havuzunu da içinde 
barındırmakta.

Making its debut at the 2021 Cannes Yachting Festival, the Sunseeker 88 Yacht has now arrived in the US. Similar to the 90 Ocean, one 
of the highlights of the yacht is that it offers an unprecedented amount of space for a yacht of its size. You can sunbathe on both 
sides of this yacht with its beach club with X-Tend sun loungers and its flybridge that attracts attention. This yacht, which also offers 
sunbathing mats for sunbathing; It also includes a 5-person spa pool.



YAREN POLYESTER § YAT

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

www.yarenyat.cominfo@yarenyat.com

   Uçsuz Bucaksız                   Üstünde Ayrıcalıklı 
Bir Gezinti İçin

Mavilikler



YAT - YACHT

60

TEODORA 490
You will be amazed by the superior seamanship of the Teodora 4,90, 
and her unrivaled balance in terms of driving and accommodation 
comfort.

She can serve all kinds of usage purposes with her genius interior design 
and modular structure that makes a difference. With optional parts, the 
bow of the boat can be turned into a sunbathing area or a seating 
area with a table that can be used by five people easily. The standard 
design, on the other hand, offers you a unique area of use, especially 
in jig hunting.

The body of the Teodora 4.90 SLN has a unique strength thanks to its 
composite spine design and 3-wall structure.
With its waterproof covers, water gutters surrounding the bottom and 
rain drains, your boat is safe in heavy rains.

The outstanding features of our Teodora 4,90 SLN fiber boat are its superior maneuverability, underbody structure 
providing maximum engine efficiency, quiet and safe driving comfort, and an eye-catching and unusual interior 
design.

TEODORA 590
It can serve all kinds of usage purposes with its smart interior design and 
modular structure that makes a difference. With optional parts, the bow 
of your boat can be turned into sunbathing or a seating area with a 
table that can be used by five people easily.

If you wish, you can put a toilet, refrigerator, and icebox in the under-
console cabinet, and you can keep more of your belongings here.

The body of the Teodora 5,90 BRC has a unique strength thanks to its 
composite spine design and 3-wall structure.
With its waterproof covers, water gutters surrounding the bottom, and 
rain drains, your boat is safe in heavy rains.

TEODORA 4,75
The small individual of the Teodora Series… It is small in size, but it is not 
possible to call it small in size.

The 4.75 PRN fiber boat is arguably the best in its class. Think of it this way; 
3 adults, you go up to the rail and the boat never tilts. A true marvel of 
design in terms of balance. The engine-body efficiency of Teodora 4.75 
PRN is at the highest level. For example, with a 20 HP engine, its average 
speed is 20 miles.

Composite spine, three-wall structure, interior design that can serve all 
purposes, superior stability, body structure that prevents spraying and 
high performance, water troughs surrounding the base and rainwater 
drainage system are its distinctive features.



Tepedibi Cad No:13 Bozburun Mahallesi Marmaris Muğla
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Yenileşimci üretim felsefesi
Zorlayıcı ama mümkün! Butik üretimde 
deneyimlerin getirdiği sürekli gelişim felsefe-
si ile kaliteyi arttırıyoruz. Yeni teknolojileri ve 
yeni malzemeleri yakından takip ediyor ve 
ar-ge çalışmalarımızı düzenli olarak 
yapıyoruz. Fabrikada her sene bir yeni 
uygulama!

Teknoloji ile el işçiliğinin buluştuğu yer
Üretimde otomatik makinaların hız ve 
hassasiyet avantajını, deneyimli kadronun el 
işçiliğinin kalitesi ile birleştirerek, tasarıma 
tam uyumlu, hızlı ve kusursuz üretim 
yapıyoruz.

Tozsuz mobilya üretilir mi?
Tozdan kaynaklanan hataları azaltmak için 
tozsuz bir üretim tesisi kurduk. Aynı zaman-
da çalışma koşullarımızdaki konfor alanımızı 
da arttırdık.

Entegre tesis
Tam teşekküllü makine parkurumuz 
sayesinde tüm ihtiyaçlarımızı kendi bünyem-
izde gerçekleştiriyoruz. Kaplama, montaj, 
cila ve döşeme bölümlerinde uzmanlaşmış 
kadromuz ve makine parkurumuz ile sadece 
yat sektörüne değil yüksek kalitede ürün 
istenen dekorasyon ve butik mobilya 
sektörüne de hizmet verilmektedir.

“ ”

“ ”

SEPTEMAR YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİYLE YAT SEKTÖRÜNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

SEPTEMAR

Innovative production philosophy
Challenging but possible! We increase the quality with the philosophy of continuous development brought by the 
experiences in boutique production. We follow new technologies and new materials closely and regularly carry out 
our R&D studies. A new application every year at the factory!

Where technology and craftsmanship meet
By combining the speed and precision advantage of automatic machines in production with the quality of hand 
workmanship of our experienced staff, we produce fast and flawlessly in full compliance with the design.

Is dust-free furniture produced?
We have established a dust-free production facility to reduce errors caused by dust. At the same time, we have 
increased our comfort zone in our working conditions.

Integrated facility
Thanks to our full-fledged machine park, we fulfill all our needs in-house. With our specialized staff and machinery 
in the coating, assembly, polish and upholstery departments, we serve not only the yacht industry, but also the 
decoration and boutique furniture industry, where high quality products are required.

SEPTEMAR PIONEERS THE YACHT INDUSTRY WITH INNIVATIVE TECHNOLOGIES



WHERE ART AND
CRAFTSMANSHIP MEET 
YOUR DREAMS

www.septemar.com

SEPTEMARMOBILYA
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Yarısı Tamamlanmış 50 Metrelik Süper Yat Mississippi’de 
Müzayedede Satışa Sunulacak

The Half-Completed 50-Foot Superyacht Will Be Up For 
Auction In Mississippi

2007 Trinity 168’ modelinin yarısı tamamlanmış 49.9 metrelik 
gövdesi, 11 Kasım’da müzayede de satışa sunulacak. Müzayede; 
Hargrave Custom Yachts’tan Mike Joyce ile birlikte Boathouse 
Auctions tarafından yönetilecek. Şu anda Mississippi’de bulunan 
gövdesi, Trinity Yachts’ın 15 yıl önce yat inşaatına başladığı 
yerden çok uzakta sayılmaz. Tamamı alüminyum olan teknenin 
yaklaşık yüzde 40’ı tamamlandı, yatın gövdesinin ve üst yapısının 
inşasının yaklaşık yüzde 95’lik bölümü tamamlandı. Yarım kalan bu 
modelin yüksek kaliteli bir süper yat kaplamalı gemiye dönüşmesi 
için 25 milyon Dolarlık bir revizyondan geçmesi  gerekecek.

ABS standartlarına göre inşa edilen yarı deplasmanlı yat, 2.4 
metrenin altındaki sığ draftta 23 knot hıza ulaşmakta. Yatın bir 
parçası olacak olan gövde, garanti dışı kalmış MTU motorları ve 
diğer çeşitli mekanik parçalar ve envanter ile satışa çıkacak. 
Gemi; kısa teslim süresi ve geniş kişiselleştirme kapsamı olan 
bir yat satın almak için fırsat sunmakta. Ayrıca yeni sahip 4 
güverteye de asansör erişimi olan charter dostu 6 kamaralı bir 
yerleşim düzenine kavuşmuş olacak. Kaliteli olarak döşenmiş bir 
güneşlenme terası ile ayaklı bara ve bir yemek alanına sahip 
olacak olması sebebiyle satın olacak olan yeni sahip, geminin 
ticarileştirme seçeneğini de elinde bulundurmuş olacak. 

Teklif; Boathouse’un belirttiği şekilde olacak. Sadece MTU 
motorlarının mevcut değerinden daha düşük olduğu ve 
rezerv fiyatının 2.500.000 Dolar olduğuna işaret edildi. 1.500.000 
Dolar’dan başlayacak olan müzayede; yat için yeterli 
düzenlemelerin yapılması için 15 Şubat 2023 tarihine kadar 
mevcut şeklinde kalabilir. Boathouse Auctions; orijinal Trinity 
ekibinin, yeni sahibe yardım etmek için hazır olduğunu söyledi. 
Yukarıdan aşağıya bu yatın yapımında yer alan herkes, bu yatın 
başarıyla tamamlandığını ve Trinity tarihinin bir parçası olduğunu 
görmek istiyor. Destek ekibi; hangi tersane olursa olsun, üretime 
mümkün olan en hızlı şekilde geçmek için gereken her türlü 
yardımı gerçekleştirecek. Suda 9 adet Trinity 164’ modeli var. 
Eski modellerden biri olan TCB, 2004’te teslim edimişti ve 2009’da 
31.450.000 Dolar karşılığında satış listesine konmuştu.

The half-finished 49.9 meter body of the 2007 Trinity 168’ will 
go on sale at auction on 11 November. Auction; it will be led 
by Boathouse Auctions with Mike Joyce of Hargrave Custom 
Yachts. Her hull, now located in Mississippi, is not far from 
where Trinity Yachts began construction of the yacht 15 years 
ago. About 40 percent of the boat, which is all aluminum, has 
been completed, and about 95 percent of the construction of 
the yacht’s hull and superstructure has been completed. This 
unfinished model will need to undergo a $25 million overhaul to 
transform it into a high-end superyacht clad vessel.

The semi-displacement yacht, built according to ABS standards, 
reaches a speed of 23 knots in a shallow draft of less than 2.4 
meters. The hull, which will become part of the yacht, will go 
on sale with out-of-warranty MTU engines and various other 
mechanical parts and inventory. Boat; offers the opportunity to 
purchase a yacht with a short delivery time and wide scope of 
customization. In addition, the new owner will have a charter-
friendly 6-cabin layout with elevator access to all 4 decks. The 
new owner will also have the option of commercializing the ship, 
as it will have a quality furnished sun terrace, free-standing bar 
and a dining area.

Offer; It will be as stated by Boathouse. It was pointed out that 
only the MTU engines were less than their current value and the 
reserve price was $2,500,000. The auction, which will start at 
$1,500,000; It may remain in its current form until 15 February 2023 
to allow adequate arrangements for the yacht to be made. 
Boathouse Auctions; He said the original Trinity team was on hand 
to assist the new owner. Everyone involved in the construction of 
this top-down yacht would like to see it completed successfully 
and become a part of Trinity history. Support team; whatever 
shipyard it is, it will provide any assistance needed to get into 
production as quickly as possible. There are 9 Trinity 164’ models 
in the water. One of the older models, the TCB, was delivered in 
2004 and was listed for sale in 2009 for $31.450,000.
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DENİZ OYUNCAKLARI - SEA TOYS

Denizler Altında Bir “Herkül”

A “Hercules” Under The Sea

Jules Verne’in meşhur romanı denizler altında 20 bin 
fersah artık gerçekleşti.  Birçok yatın büyük garajları var. 
Bu garajlar denizaltı taşımaya da uygun. Şimdi sizlere 
yepyeni bir denizaltı tanıtacağız. Triton markasının yeni 
denizaltı projesi “Project Hercules” Monaco Yacht 
Show’da çıkışını yaptı. 

Denizaltı, lüks deniz oyuncaklarına yepyeni bir bakış 
getirdi. 8 knota kadar çıkabilen hızıyla sahibinin ve 
misafirlerinin en iyi şekilde ağırlanmasını hedefliyor. Bu 
denizaltı yalnızca deniz oyuncağı olarak değil, hem 
belgesellerde hem filmlerde kullanılmak üzere de 
tasarlanıyor. Dünyada çok fazla kişisel denizaltı olsa da 
bu kez hepsinin üstünde bir proje sunuluyor çünkü bu kez 
denizaltı keyfini yalnızca iki kişi değil 7 yakın arkadaşınızla 
bile paylaşabilirsiniz. 

Jules Verne’s famous novel 20,000 leagues under the 
sea has now taken place. Many yachts have large 
garages. These garages are also suitable for submarine 
transportation. Now we will introduce you to a brand-
new submarine. Triton’s brand’s new submarine project 
“Project Hercules” made its debut at the Monaco Yacht 
Show.

The submarine brought a whole new take on luxury 
marine toys. With a speed of up to 8 knots, it aims to 
host its owner and guests in the best possible way. This 
submarine is designed not only as a sea toy, but also 
for use in documentaries and movies. Although there 
are many personal submarines in the world, this time a 
project is presented above all because this time you 
can share the pleasure of a submarine not only with two 
people but even with 7 close friends.

Menzil / Depth: 656 ft /200m 
Genişlik / : 2.75 metre
Yolcu Kapasitesi / Passengers: 1 Kaptan+6 kişi
Uzunluk / Height: 2.35 metre
Pil Saati / Endurence: 10 saat 
Pil  Main Battery: 60 kWh



Ürün Teklf 
Kasım 2020

ELEMPİ GRUP İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

GÖKTUNA
MARİN
Volvo Penta
Yetkl Servs

www .bod rumvo l vopen ta . com
i n f o @ g o k t u n a m a r ı n . c o m
0  ( 5 3 3 )  5 4 2  4 7  6 3
0  ( 2 5 2 )  3 6 3  0 2  2 3
N e y z e n  T e v f i k  C a d d e s i  N o : 5
M i l t a B o d r u m  M a r i n a  

Yetişmiş tecrübeli kadrosu ile gerekli özel takımlar ve
elektronik motorlar için bilgisayar destekli servis
anlayışıyla 7 gün 24 saat, karada ve denizde
hizmetinizdedir.

Orjinal yedek parça stoklarımız ile her
zaman en kaliteli hizmet anlayışımız ile
yanınızdayız!

                  K o n a c ı k  M a h a l l e s i
M e r k e z         G a z d e r e s i  C a d d e s i
S h o w r o o m  :   E f e l e r  İ ş  M e r k e z i
                  N o :  1 9 / 3
                  B o d r u m / M u ğ l a
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A story from Denizli to the sea: 

Ege Tek Mühendislik

Established in 2017, Ege Tek 
Mühendislik continues its rise in the 
sector by signing many successful
projects so far. Ege Tek Mühendislik, 
which goes out of the molds in the 
production of aluminum sail masts 
and reaches the sections in the 
projects by processing AL 5083/H111 
plate plates, offers its products to 
sailing lovers under the name of 
Aegean Mast.Taking advantage of the 
flexibility and aerodynamics of the 
aluminum, that they use in sails,
Ege Tek offers the most efficient 
experience in sailing. In addition to the 
"approved manufacturer of masts, 
booms and masts made of aluminum 
for use in large sailing yachts" 
certificate given by Rina Servis in 
2021, it also increases its quality 
service experience in its  
manufacturingwith the ISO 9001: 
2015 Quality Management System 
certificate issued by FQC in 2021. The 
company, which develops its product 
range day by day, manufactures 
stainless boat equipment as well as 
keel (Boat Weight) and anchor 
manufacturing.The company, which 
now takes initiatives to have a say in 
foreign projects, is working to become 
a world brand in the near future.

YAT - YACHT
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Ezber Bozan: Yuka Yacht
The Game Changer: Yuka Yacht

Yuka Yacht önce yarış tekneleri, ardından klasik tekne ve 
kişiye özel tekne tasarımları ile sektörde başarısı tartışmasız 
bir noktada. Farkını da zaten, birbirine benzeyen tasarım-
ların aksine denizlerde dikkat çeken tasarımlarıyla belli 
ediyor. Biz de bu başarının ardındaki şampiyon Ker-
em Tuncer’e Yuka Yacht’ı sorduk ve keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik.

-Yuka Yacht’ın yolculuğu nasıl başladı?

-Bu işe yarışarak başladık. İstanbul Offshore Kulübü’nün 
düzenlediği yarışlara katılım gösterdik. Yarıştıkça 
teknelerimizi kendimiz üretmemiz gerektiğini gördük. Yarış 
kültürü bunu gerektirdi. Sonrasında yarış tekneleri üreter-
ek sektöre adımımız attık. İlk yaptığımız satış aslında yarış 
tekneleri oldu.

-Yuka Yacht klasik tekneleri ile de ön planda. Klasik 
teknelerin üretimine nasıl başladınız?

- Klasik otomobil ve motosikletlere de çok meraklıyım.  
İlgi alanlarımdan dolayı herhalde “klasik tekne üretimi” 
kararı etkili oldu. Kendimizi bir şekilde klasik tekne üretimi 
işinin içinde bulduk.

Yuka Yacht’s success in the yacht sector is indisputable, 
especially with their racing boats, classic boats and 
custom boat designs. They prove their difference 
through their unique boat designs, unlike regular ones. 
We had a joyful interview with the champion behind this 
success, Kerem Tuncer, about Yuka Yacht.

-How did Yuka Yacht’s journey start?

-We started the business with offshore racing. We 
participated in the races organized by the Istanbul 
Offshore Club. During the times of races, we realized 
that we had to build and improve our own boats. The 
competitive spirit of the races inspired us to improve our 
boat. Then, we started to produce our own racing boats. 
Our first sale was racing boats.

- Yuka Yacht is also at the forefront with its classic 
boats. How did you start the production of classic 
boats?

- I am also very interested in classic cars and motorcycles. 
Because of these areas of interest, I guess the decision of 
“classical boat production” was effective. We somehow 
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Ürettiğimiz yarış tekneleri 
ile pek çok yarışı ve klasik 
teknelerle de hem ülke 
çapında hem de yurtdışın-
da pek çok başarılar elde 
ettik.  En iyi klasik tasarım 
ödülünü aldık. Üretimimizin 
%80’ini ihraç ediyoruz.

Hikâyemiz yarışla başlayıp, 
klasik teknelerle devam 
ediyor. Ve işte, son beş 
senedir de 11.50 - 38 feete 
kadar RIB boat üretiyoruz
.
-Benzersiz tekneler üre-
tiyorsunuz. Bu ödüllü 
teknelerin tasarım süreci 
nasıl başlıyor ve ilerliyor?

- Tasarım süreci ilk başta 
bizim hayalimizde başlıyor. 
Bu seneye kadar kişiye 
özel tekne ürettik, fakat 
bu senenin sonunda seri 
üretime başlıyoruz. Hem 
insanların, hem de kendi 
hayallerimizi bir çatı al-
tında topluyoruz. Birlikte 
çalıştığımız çok başarılı 
tasarım şirketleri var. Son 
10 senedir dünya çapında 
pek çok ödüle sahip tek bir 
dizayn ekibi ile çalışıyoruz. 
Tasarım gerçekten çok 
önemli çünkü tekne piya-

found ourselves in the classic boat-building business. We 
won many races with the racing boats we produced. We 
have achieved many successes both in the country and 
abroad with classical boats. We received the best classic 
design award. We export 80% of our production. Our story 
begins with the race and continues with the classic boats. 
And here we are, we have been producing RIB boats up 
to 11.50-38 feet for the last five years.

- How does the design process of award-winning 
unique boats begin and progress?

- The design process first starts with our imagination. We 
have produced custom boats until now, however, we 
will start mass production by the end of this year. There 
are very successful design companies that we work 
with. For the last 10 years, we have been working with 
a single design team that has many awards worldwide. 
Design is essential because if you don’t make something 
groundbreaking in the boat market, you can’t go 
one step ahead. We attach great importance to the 
emergence of our difference, as everyone produces the 
same products that are similar to each other.

We care not only to have a stylish design but also to be 
useful. The work we do is a team effort above all. Our 
team is quite successful. It can be said that we owe this 
success to both the shipbuilders working for us and our 
friends on the design team. But as a team, we have done 
very well so far. Hopefully, things will get better from now 
on. Our aim is to make Yuka a world brand. Until now, of 
course, our exports have been very high, but as I said, we 
have built more personalized boats. We are now turning 
from personalized to mass production. While Yuka Yacht 
is a company that produces 15 to 20 boats a year, we 
aim to increase this number to over 100-150 next year.
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sasında ezber bozan bir şey yapmazsanız, bir adım öne 
geçemezsiniz. Herkes birbirinin benzeri aynı ürünler yaptığı 
için biz farkımızın ortaya çıkmasına çok önem veriyoruz.

Sadece şık bir tasarıma sahip değil aynı zamanda kul-
lanışlı olmasına da önem veriyoruz. Yaptığımız iş, her 
şeyden önce bir ekip işi. Bizim ekibimiz gerçekten çok 
başarılı. Hem bizim içimizde çalışan gemi inşaatçıları, 
hem de dizayn ekibindeki arkadaşlarımıza bu başarıyı 
borçluyuz diyebilir. Ama ekip olarak çok güzel işler çıkart-
tık bu zamana kadar. İnşallah bundan sonra da daha iyi 
işler olacak. Amacımız Yuka’yı bir dünya markası haline 
getirmek. Bu zamana kadar tabi ki ihracatımız çok faz-
la oldu ama dediğim gibi daha çok kişiye özel tekneler 
yaptık. Artık kişiye özelden seri üretime dönüyoruz. Yuka 
Yacht senede 15 ila 20 tane tekne üreten bir firma iken 
önümüzdeki sene bunun 100-150’nin üzerine çıkmasını 
hedefliyoruz.

- Yarış tecrübeniz tasarımlara nasıl yansıdı?

-Ürettiğimiz teknelerde, yarış teknelerinde de kullandığımız 
laminasyon tekniğinin aynısını kullanıyoruz. Ürettiğimiz 
her teknenin yaklaşık 80 - 90 millerde zorlanmadan kul-
landığımız yarış tekneleri kadar sağlam olmasını istiyoruz. 
Yarış sektörü bize çok büyük tecrübe kattı. Bu tecrübe gezi 
teknelerine de yansıyor. Yarışlar devam ederken de biz 
kendimizi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. 
Bu sayede de 8 kere dünya şampiyonu olduk. Şimdiki 
hedefimiz genç kardeşlerimize bu sporu sevdirmek için 
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Marmara Motor Spor 
Kulübü adında yeni bir kulüp kurduk. Bu kulüp, 8-18 yaş 
arasındaki çocuklara eğitim verip yarıştırmayı planlıyoruz. 
Ticari anlamda düşünülen bir şey değil, sosyal sorumluluk 
projesi gibi düşünüyoruz bunu.

- How had your racing experience affected the 
designs?

- We use the same lamination technique in the 
manufactured boats which we use in racing boats. We 
aim to build as robust as the racing boats used at around 
80 - 90 miles without any difficulty. The racing sector has 
gained us a great experience. This experience is also 
reflected in the sightseeing boats. During the races, we 
found out everything we could to improve ourselves. 
Thanks to our expertise in racing, as a result, we won the 
world championship crown 8 times. Our current goal is 
to pass this racing experience to the youth. Our aim is to 
make them love the sea and the sport. We established a 
new sporting club named Marmara Motor Sports Club. 
With this club, we plan to train children between the ages 
of 8-18. We don’t think of it in a commercial sense, we 
think of it as a social responsibility project.
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Süper Yatlarda Refit Sezonu

Refit Season for Super Yachts

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Orhan 
Can ile süper yat bakım ve revizyonları hakkında 
bir röportaj gerçekleştirdik.

-Teknelerde refit nedir?

-Teknelerle refit demek; Teknenin kapsamlı bakımını 
ifade eder.

-Yatlarda  yapısal revizyonlar yapmak için üre-
tim tarihi üzerinden geçen sürenin bir önemi var 
mı?

-Bu konuyu şöyle ele almak gerekiyor. 30 yıllık bir 
tekneyi ele alalım. Bir 30 yıl boyunca bu tekne 
yıprandı. Bizim yaptığımız işler karadaki bir inşaat işi 
gibi değildir. Bizim işlerimiz bir malzemenin üretilme-
sinde başlanan sertifikalandırma sürecinin teslimi-
ne kadar devam eden bir süreçtir. Bu yaşayan bir 
süreçtir. Koyduğumuz her bir malzemenin bir sert-

We made an interview with Orhan Can, Naval 
Architecture and Marine Engineer, about super 
yacht maintenance and revisions.

-What is “refit” means fot boats?

-It is a detailed restoration and repairation for 
boats.

-Is there any significance to the time elapsed 
from the date of manufacture in order to make 
revisions on yachts?

-This issue should be handled as follows. Let’s take 
a 30-year-old boat. For another 30 years this boat 
wore out. The work we do is not like a construction 
job on land. Our work is a process that starts with 
the production of a material and continues until 
the delivery of the certification process. It is a living 
process. Every material we put has a certificate. 
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ifikası vardır. Yaptığımız her işin montajı ile ilgili bir 
prosedür vardır. Bu kurallar doğrultusunda biz işlem-
lerimizi yapıyoruz fakat bu süreç içinde bu tekneler 
yıpranıyor.  Bu yıpranmalar ekipman yıpranması, 
gövdesel yıpranmalar olabiliyor. Tüm bunlarla ilgili 
olan kontrol süreçleri de epey ağır geçiyor, hele ki 
teknenin yaşını düşünürseniz. 30 yıllık bir yaş, yüzen 
bir cisim için gayet büyük bir yaştır. Tabi ki sularımız-
da yüzen 100-150 yıllık klasik tekneler vardır. Ama 
tabi onlarında, bu tür yatlarında özel bakım gerek-
tiren durumları vardır ve bu genellikle hep bir kurala 
bağlıdır. 

- Peki kaç yılda bir teknelerin bahsettiğiniz gibi 
bir kontrole girmesi gerekiyor?

-Üzerinde çalıştığımız yat gibi tekneler her beş yılda 
bir genel, büyük bir kontrole girer ve bu kontrolde 
yatı sertifikalandıran kuruluş gelir. Onların kontrol 
listesi doğrultusunda, kontrollerini yaparlar ve biz 
bu kontroller için tekneleri hazırlarız. Gelen ekip 
kontrolleri yapar, ve bizden talepleri olursa onları 
düzenleriz. En sonunda bu kuruluş adına gelen sur-
vey sertifikaları düzenler ve tekne tekrar yaşamına, 
servis hayatına devam eder. 

-Tekne sahiplerinin 
tekneleri üzerinde 
yaptırmak istedikleri 
herhangi bir revizyon 
öncesi, mesela bir 
yüzme havuzu yaptır-
mak gibi, herhangi 
bir kurumdan izin al-
ması gerekiyor mu?

-Süreç şöyle ilerliyor: bu 
tekneler devamlı takip 
ediliyor.  Bir teknenin 
5 yıl sonra nelerinin 
takip edileceği, neler-
inin kontrol edileceği 
bugünden belirlidir. 
Aralarda “annual ser-
vice” denilen yıllık kon-
troller yapılır. O kon-
trollerde gördükleri bir 
eksiklik yoksa her beş 
yılda bir bu tür böyle 
büyük bir revizyona 
girerler. Bu revizyonlar 
tabi her zaman böyle 
büyük yapısal değişim-
ler olmaz. Belki biraz 
sacları incelmiştir, on-
lar değiştirilir. Sorunuz-
da belirttiğiniz gibi bir 
yapısal değişim talep 
edilmesi durumunda 
bunun ilk önce yapısal 

There is a procedure for assembling every job we 
do. We carry out our operations in line with these 
rules, but these boats wear out in the process. 
These wears can be equipment wear, bodily wear 
and tear. The control processes related to all these 
are also quite slow, especially if you consider the 
age of the boat. An age of 30 years is a very large 
age for a floating object. Of course, there are 
classical boats 100-150 years old floating in our 
waters. But of course, they have conditions that 
require special care on such yachts and this is 
usually always a rule.

- Well, how many years do the boats have to go 
through a check like you mentioned?

-Boats such as the yacht we are working on 
undergo a general, major inspection every five 
years, and in this inspection, the organization that 
certifies the yacht comes. In line with their checklist, 
they do their checks and we prepare the boats 
for these checks. The incoming team makes the 
checks, and if they demand from us, we arrange 
them. Finally, he issues the survey certificates on 
behalf of this organization and the boat continues 

its service life again.

-Do boat owners need 
to get permission from 
any institution before 
any revision they want 
to have on their boats, 
such as having a 
swimming pool built?

-The process goes like 
this: these boats are 
constantly followed. 
What will be followed 
and controlled by a 
boat after 5 years is 
determined from today. 
Annual checks called 
“annual service” are 
done in between. If 
there is no defect they 
see in those controls, 
they go through such a 
major revision every five 
years. These revisions, of 
course, are not always 
such major structural 
changes. Maybe the 
sheets are a little thinner, 
they are replaced.

-How does the process 
progress in the 
controls made every 
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tasarım çizimlerinin hazırlanması ve plan onay 
süreçlerinin tamamlanması gerekir ki bu en az 3 
aylık süreçtir. Sonrasında imalat için yapılacak revi-
zyona göre süreler belirlenir.

-Beş yılda bir yapılan kontrollerde süreç nasıl 
ilerliyor?

-O beş yıllık süreç içinde diyelim ki tekne havu-
zlanacak, karaya çıkarılacak. Bu tekneyi  tekne 
sahibi veya tekne sahibi adına yöneten firma  
(management firması) bu hazırlıkları yapar. Ter-
sanelerle konuşulur, bakım yapılacak özel işlem-
ler varsa onların pazarlıkları yapılır ve çalışmalarını 
tamamlarlar. Sonrasında da anlaştığı tersaneye bu 
tekneyi getirir, bütün anlaşmalarını kendisi yapar, 
tersane ile olan bütün alaşmalarını kendisi yapar 
ya da anlaştığı firma üzerinden yapar, sonra da 
bu teknenin surveyi, klas kuruluşunun atadığı kişiyi 
davet eder. Bir açılış toplantısı düzenlenir ve sezon 
boyunca yapılacak tüm işler konuşulur. En sonun-
da da bir süreç belirlenir. O süreç içinde yapılması 
gerekenlerin zaten bir listesi vardır. O liste dahilinde 
işler devamlı kontrol altında olmak şartıyla yapılır. 
Bir önceki sorunuza ek bir cevap vermiş olalım. Bu 
işlemler için öncesinde herhangi bir izine gerek 
yok. Alınması gereken tek izin liman otoritesinden 
alınan limana giriş iznidir.

- Daha kapsamlı bir refit projesinde süreç nasıl 
ilerliyor?

- Yine 30 yıllık bir tekne ele alalım. 30 yıllık bakım 
kapsamında bu teknenin tüm ana sistemleri kon-
trol edilecek. Makinaları, şaftı, dümeni, ırgatı… 
Yani klasın ana sistemler olarak tarif ettiği gövdesi, 
gövdeye bağlı olan ekipmanları. Öncelikle hepsi 
sökülecek, bakılacak, kontrol edilecek,  test edi-
lecek,  tekrar yerine takılacak ve bunlara ait rapor-
lar düzenlenecek. Bu raporlar survey tarafından 
bir dosyaya konulacak ve incelenecek. Ondan 
sonra surveyin talep ettiği veya ziyaretleri sırasın-
da gördükleri eksikler oldukça onlar da yapılacak 
ve raporları hazırlanacak. Mesela teknenin boyası 
ile klas kuruluşu ilgilenmez. Su altındaki zehirli kısmı 
boyandıktan sonra survey üst kısımdaki boya ile il-
gilenmez. O iş armatörün işidir. Boya işi pahalı ve 
çok kuralları olan bir iştir. 30 yıllık bir tekne olduğu 
için tekne üzerinde kullanılan teknoloji eski kalmış. 
Müşteriler böyle bir refit sezonunda bu kadar çok 
para harcayınca, son teknolojilere uyumlu  uydu-
dan haberleşme, tekne içi kontrol ve haberleşme 
için en son teknolojiyi istiyor, haklılar da. Bunlar 
projeye ve müşteriye özel olduğu için süreç alan 
işlemler. Bu ekipmanları gidip raftan alamıyorsunuz 
sonuçta. Daha sonra yapısal farklı revizyonlar is-
teniyorsa, helikopter alanı iptal etmek ya da yüzme 
havuzu eklemek gibi, bu değişimlerin planlamaları 
yapılıp, raporlanıyor. 

five years?

Let’s say the boat will be docked and landed 
in that five-year period. The boat owner or the 
company that manages this boat on behalf of 
the boat owner (management company) makes 
these preparations. We talk to the shipyards, if 
there are special operations to be maintained, 
they negotiate and complete their work. 
Afterwards, he brings this boat to the shipyard 
he has agreed with, makes all the agreements 
himself, and then invites the person appointed by 
the survey, classification society of this boat. An 
opening meeting is held and all work to be done 
during the season is discussed. Finally, a process 
is determined. There is already a list of things to 
do in that process. Within that list, works are done 
on condition that they are under constant control. 
Let’s give an additional answer to your previous 
question. No prior permission is required for these 
operations. The only permit to be obtained is the 
port entry permit obtained from the port authority.

- How does the process progress in a more 
comprehensive refit project?

- Let’s take a 30-year-old boat again. Within the 
scope of 30 years of maintenance, all essential 
systems of this boat will be checked. Its machinery, 
shaft, rudder, capstan… In other words, the hull, 
which the class society describes as the main 
systems, and the equipment attached to the hull. 
First of all, they will all be dismantled, looked at, 
checked, tested, reassembled and reports will 
be issued. These reports will be placed in a file 
and reviewed by the survey. After that, if there 
are deficiencies requested by the survey or seen 
during their visit, they will be made and reports will 
be prepared. For example, the class organization 
is not interested in the paint of the boat. After 
the underwater poisonous part is painted, the 
survey does not deal with the paint on the upper 
part. That job is the shipowner’s job. Paint work 
is expensive and has a lot of rules. Since it is a 
30-year-old boat, the technology used on the 
boat is outdated. When customers spend so much 
money in such a refit season, they want the latest 
technology for satellite communication, onboard 
control and communication, and they’re right. 
These are processes that take process as they are 
specific to the project and the customer. After all, 
you can’t go and get these equipment from the 
shelf. If different structural revisions are required 
later, such as canceling the helicopter area or 
adding a swimming pool, these changes are 
planned and reported.
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VisionF, 25 Metrelik VisionF 80 BLCK’un İçinden
 İlk Görüntüleri Yayınladı

VisionF released the first images from inside the 25-metre 
VisionF 80 BLCK

Türk tersanesi VisionF, 24,6 metrelik katamaran BLCK’in içinden 
ilk görüntüleri paylaştı. Firstline serisine ait olan 3. gövde olan 
BLCK, 9,9 metre en ve bir metreden daha olan bir drafta sahip. 
Güçlü çizgileri ve siyah dış cephesi, avluya zarif bir tasarım katmış. 
Tamamı alüminyum gövde olan yat, ısıyı yatın yüzeyine eşit 
olarak dağılmasını sağlıyor.

Canlı ve modern iç mekânı kendi bünyesinde tamamlandı ve 
açık renkli ahşap kaplamalar, güvercin grisi Alacantra paneller 
ve baştan sona turuncu vurgular içeriyor. Bir master ve en-
suite banyolu iki VIP ikiz yataktan oluşan iki kabinde dört misafir 
ağırlamaktadır. Master, bir uzanma alanına ve lavabolu tam boy 
bir banyoya sahiptir.

54 metrekarelik alanda 360 derecelik bir manzara sunan ana 
salon bulunmakta. 12 kişilik siyah orman rengindeki mermeri 
ile yemek masası dikkat çekmekte. L şeklinde bir kanepe ve 
sehpa da bulunmakta. Dışarı alanda bir köşeye yerleştirilmiş 8 
adet misafirler için şezlong yerleştirilmiş. Kıç güvertede eğlenme 
imkânları en üst düzeye çıkarılmış. Diğer köşede ise yatın deniz 
kabuğu genişliğinde tik ağacı, suya kolay erişim için hidrolik 
olarak indirilebilen tendera sahip. Ayrıca depolamayı arttıran kıç 
platformuna inen bir beşik de bu alanda bulunmakta. 

Flybridge’e kıç güverteden ulaşılmakta ve güneşlenme 
minderleri ile güneşlenme şemsiyesi hava koşullarına dayanıklı 
kumaşlarla döşenmiş oturma yerleri yer almakta. İç ve dış dümen 
istasyonuna ek olarak kokpitin ön ve kıç tarafında manzaralı gizli 
bir bölme bulunmakta. Burada ayrıca IPS joystick kontrollü bir 
kanat istasyonu da yer almakta.

Bu model, 18 knot maksimum hız ve 12 knot seyir hızı için ikiz 
Volvo Penta IPS 1050 motorları tarafından desteklenmekte. 
Yat, Cannes Yat Festivali’nde ilk kez görücüye çıktı ve ardından 
Monaco Yacht Show’da sergilendi.

Turkish shipyard VisionF shared the first images from inside the 
24.6-meter catamaran BLCK. BLCK, the 3rd hull belonging to 
Firstline series, has a width of 9.9 meters and a draft of more than 
one meter. Its strong lines and black exterior add an elegant 
design to the courtyard. The yacht, which has an all-aluminium 
body, ensures that the heat is equally distributed over the yacht’s 
surface.

Its lively and modern interior is finished in-house and features light 
wood trim, dove grey Alacantra panels and all-over orange 
accents. It accommodates four guests in two cabins consisting 
of a master and two VIP twin beds with en suite bathrooms. The 
master has a lounging area and a full-size bathroom with a sink.

The main hall offers a 360-degree view of an area of 54-meter 
square. The dining table draws attention with its black forest-
coloured marble for up to 12 people. There are also an L-shaped 
sofa and coffee table. There are 8 sunbeds for guests placed 
in a corner in the outer area. Entertainment opportunities are 
maximized on the aft deck. In the other corner, the yacht’s shell-
wide teak is equipped with a hydraulically lowering tender for 
easy access to the water. Also, there is a cradle that goes down 
to the aft platform, which increases the storage.

The flybridge is accessed from the aft deck and has seating areas 
with sun cushions and sun umbrellas upholstered in weatherproof 
fabrics. In addition to the inner and outer helm station, there is 
a hidden compartment with a view at the fore and aft of the 
cockpit. There is also a wing station with IPS joystick control.

This model is powered by twin Volvo Penta IPS 1050 engines for 
a top speed of 18 knots and a cruising speed of 12 knots. The 
yacht made its debut at the Cannes Yacht Festival and then 
was exhibited at the Monaco Yacht Show.
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Heesen Firmasına Ait Olan Newal Yatı, 
Denize Çıkmak İçin Gün Sayıyor

Newal Yacht, Owned By Heesen Company, 
Counting The Days To Go To Sea

9 ay önce Türkiye’de KRM 
refit tesisine giren 29 metrelik 
Heesen yatı Newal, 2 yıl bir 
marinada başıboş şekilde 
bekledikten sonra tam 
teşekküllü bir yenilenme 
yoluna gitti. 15 aylık yenilenme 
sürecinden geçecek olan 
yat, tamamı yenilenmiş iç 
mekân ve dış mekânlara sahip 
olacak. Yat yenilenmenin 
ardından 3,6 metre daha 
enden uzamış olacak. Tadilat 
için çalışma prosesi önemli yer 
teşkil etmekte. Tüm elektrik altyapısı, boru sistemleri ve 
makine daireleri de tam bir revizyondan geçecek.

2 yıldır Türkiye’de bir marinada unutulmuş olarak 
bekleyen yat, KRM Genel Müdürü Kerem Başer’in 
dikkatini çekmiş. Kerem Başer, “Bu güzel yat, son 2 yıldır 
marina bölümümüzde kalıyordu ve uzun süre bakımı 
yapılmamıştı. Adeta başıboş bırakılmıştı. Şahsen, yatın 
durumuna çok üzüldüm ve bu yatın değerini verebilecek 
birinin onu satın alıp bu güzelliğe sahip olması için yatırım 
yapmasını bekliyorum” dedi. Bir yıl önce Başer, Newal’a 
karşı duygularını paylaşıp, onu canlandırmak için yola 
çıkmak isteyen bir mimardan telefon aldı. Başer, “Mimar 
ana ofisimizi aradı ve marina bölümünde yer alan eskimiş 
Heesen’in yeniden inşası hakkında bir toplantı yapmak 
istedi. Bunu öğrendiğimde çok heyecanlandım ve yarın 
buluşmak için onu geri çağırdım” şeklinde konuştu.

Bir gün sonra ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Müşterinin 
tekneyi satın aldığını ve KRM’de yeniden inşa etmek 
istediğini doğruladı. Kerem Başer, “İlk görüşmede aynı 
enerjiyi paylaştık ve prensipte el sıkıştık. Yapılacaklar 
listesi, proje planı ve bütçe oluşturmaya başladık ve 2 
haftalık yoğun çalışmanın ardından bütçe ve planlama 
sunumuna hazırdık” dedi. Başer ile bir saatlik görüşmenin 
ardından sözleşme imzalandı.

9 ay sonra proje, 15 aylık zaman çizelgesi içinde 
tamamlanma yoluna gitti. Proje üzerinde çalışmalar 
devam etmekte. Kısa süre sonra yat, yeni bir çift sıfır hızlı 
stabilizatör, yenilenmiş bir görünüm, motor revizyonu, 
yeni HVAC sistemi ve yeni boya işi ile suya geri dönecek.

29-meter Heesen yacht 
Newal, which entered the 
KRM refit facility in Turkey 
9 months ago, went on a 
full-fledged refurbishment 
after being idle in a marina 
for 2 years. The yacht will 
go through a 15-month 
renovation process by 
completely renovating the 
interior and exterior spaces. 
The yacht will be extended 
by 3,6 meters after the 
renovation. The process of 

renovation is quite essential. All electrical infrastructure, 
piping systems and engine rooms will also undergo a 
complete overhaul.

The yacht, forgotten in a marina in Turkey for 2 years, 
caught the attention of Kerem Başer, the General 
Manager of KRM. Kerem Başer said, “This beautiful 
yacht has been staying in our marina section for the last 
2 years and has not been maintained for a long time. 
Unfortunately, it was left unattended. Personally, I am 
very sorry for the condition of the yacht and expect 
someone who can value this yacht to buy and invest 
in to have this beauty”. A year ago, Başer received a 
call from an architect who shared his feelings for Newal 
and wanted to set out to revive him. Başer said, “The 
architect called our main office and required us to hold 
a meeting about the rebuilding of the outdated Heesen 
in the marina section. When I learned about this, I was 
very excited and called him back to meet tomorrow”.

A day later, they had a bilateral meeting. It was 
confirmed that the customer purchased the boat and 
wants to rebuild it at KRM. Kerem Başer said, “We shared 
the same energy at the first meeting and shook hands in 
principle. We started to create a to-do list, project plan 
and budget. 2 weeks of hard work later, we were ready 
for the budget and planning presentation”. The contract 
was signed after one hour of meeting with Başer.

After 9 months, the project is on track to be completed 
within 15 months. The work on the project is continuing. 
Soon the yacht will be back on the water with a new 
dual zero-speed stabilizer, a refreshed look, an engine 
overhaul, a new HVAC system and a paint job.
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Ewol Energymatic Pervanesini Duyurdu

Ewol announces EnergyMatic propeller

Ewol, tüylü değişken 
hatve mekanizması-
na otomatik geri 
dönüş ve elektrik 
şarjına sahip, patent 

bekleyen yeni EnergyMatic 
pervanesini duyurdu.

EnergyMatic, özellikle per-
vaneyi (kanatları) tüylü 
değişken hatveye yer-
leştirmeyi kolaylaştırmak 
için yelkenli yatlar için bir 
pervanedir ve hidrolik veya 
elektrikli tahrikli teknelerde 
yelken altında minimum 
direnç sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.

Ewol’a göre, tüylü değişken 
hatve mekanizmasına 
dâhili otomatik dönüşü 
sayesinde EnergyMatic, mili durdurmaya gerek 
kalmadan bile kendisini minimum dirençle konum-
landırır. Bu, 0,5 ila 1,5 knot arasında seyir hızını 
önemli ölçüde artırmak için motoru kapatıp geri 
vitese takmanın artık gerekli olmadığı anlamına 
gelir.

EnergyMatic’in ‘şarj’ konumu, tahrik hattını bir hi-
drojeneratöre dönüştürmek için tasarlanmıştır. 
Ewol, bunun %100 elektrikli veya hibrit tahrikli veya 
şafta bağlı alternatörlü tekneler için önemli bir 
özellik olduğunu söylüyor; bu nedenle bu tekneler, 
pervanenin kendisinin bir elektrik türbini olarak işlev 
görmesine ve seyir sırasında önemli miktarda enerji 
üretmesine izin vererek, ‘şarj’ modunda seyir yap-
arak pillerini şarj edebilecektir.

EnergyMatic, motor seyir hızını artırmak için hat-
venin değiştirilmesine izin veren ve demirleme 
manevraları sırasında manevra kabiliyetine 
yardımcı olan hafif, yüksek performanslı, yüksek 
teknoloji ürünü bir pervanedir. Diğer Ewol pervan-
eleri gibi, gücü, galvanik korozyona karşı direnci 
ve zaman içinde ürün güvenilirliğini en üst düz-
eye çıkarmak için tamamen paslanmaz çelikten 
yapılmıştır.

Yeni ürün resmi olarak Cannes Yatçılık Festiva-
li’nde sunuldu ve Newport International Boat Show 
– EWOL standı B18’de sergilenecek.

Ewol has announced 
its new patent-pend-
ing EnergyMatic 
propeller with a 
feathered variable 

pitch mechanism with au-
tomatic return and electric 
charging.

EnergyMatic is a propeller 
for sailing yachts specifical-
ly to facilitate placement 
of the propeller(s) on the 
feathered variable pitch 
and is designed to provide 
minimum drag under sail on 
hydraulic or electric driven 
boats.

According to Ewol, thanks 
to its automatic return to 
the feathered variable 

pitch mechanism, the EnergyMatic positions itself 
with minimal resistance, even without the need 
to stop the spindle. This means it is no longer nec-
essary to turn off the engine and engage reverse 
gear to significantly increase cruising speed be-
tween 0.5 and 1.5 knots.

The ‘charge’ position of the EnergyMatic is de-
signed to convert the driveline into a hydrogen 
generator. Ewol says this is an important feature 
for boats with 100% electric or hybrid propulsion or 
shaft-mounted alternators; therefore these boats 
will be able to recharge their batteries by cruising 
in ‘charge’ mode, allowing the propeller itself to 
act as an electric turbine and generate a signifi-
cant amount of energy while cruising.

The EnergyMatic is a lightweight, high-perfor-
mance, high-tech propeller that allows the pitch 
to be changed to increase engine cruising speed 
and aids maneuverability during mooring ma-
noeuvres. Like other Ewol propellers, it is made en-
tirely of stainless steel to maximize strength, resis-
tance to galvanic corrosion and product reliability 
over time.

The new product was officially presented at the 
Cannes Yachting Festival and will be showcased 
at the Newport International Boat Show – EWOL 
booth B18.
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MOSS YACHT DIAMOND & JADE

Moss Yacht , 2016 yılında çıktıkları yolculuklarına, yenilikçi 
bakış açısı ve güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla ürettikleri tekneleri 
geliştirmeye devam ediyor.
Moss Yacht iki modeli Diamond ve Jade ile 11-20 Kasım tarihleri 
arasında Pendik Boat Show’da ve yıl sonunda tüm modelleri ile 
Tuzla Ticaret Merkezi’nde açacakları yeni showroomda deniz 
meraklılarını ağırlayacak.

Keyfine Düşkünler İçin: Diamond

Moss Yacht Diamond ,7.00 metre uzunluk ve 2.35 metre genişlik 
ölçüleri ile 7.00 metrelik bir tekneye göre    oldukça geniş bir 
kullanım alanı sunuyor. 250 HP dıştan takmalı motor ile maksimum 
52 knot hıza ulaşabiliyorsunuz. 
Moss Yacht müşterilerine zengin opsiyonlar sunan bir firma. 
Buzdolabı, marin hoparlörler, ocak, kışlık kapama brandası 
ya da krom bardaklıklarınıza LED aydınlatmalar ekleyerek 
keyifli ambiyanslar yaratabilirsiniz. Tüm teknelerde bulunan 
krom aksamların Moss Yacht tarafından üretildiği detayını da 
belirtmek isteriz. Kıç havuzlukta bulunan L oturma alanında ya 
da güvertede bulunan güneşlenme alanındaki orta minderi 
kaldırarak U şeklinde bir oturma alanı elde edebilir, kalabalık 
arkadaş gruplarınızı       keyifle ağırlayabilirsiniz.

Jade ile Denizde Konaklama Konforu

Moss Yacht Jade modeli 9 metre uzunluğa ve 3.36 metre 
genişliğe sahip. 
Bu modelde içten takmalı 270 -370 HP veya dıştan takmalı 
2 x 250 HP motor opsiyonları ile kullanabilirsiniz. İçten takmalı 
270 HP motor ile maksimum 25- 33 knot hıza çıkabiliyorsunuz. 
İçten takmalı motor tercih ettiğiniz takdirde size denizin keyfini 
sürebileceğiniz geniş bir dinlence alanı sunuyor.Kıç havuzlukta 
bulunan L oturma alanında arkadaş gruplarınıza keyifli yemek 
davetleri verebilirsiniz. Cam sürgü kapı ile kıç havuzluktan ayrılan 
iç mekanda ise son derece kullanışlı bir mutfak alanı ve oturma 
alanı bulunuyor. Standart donanımda mutfak alanında çift 
gözlü gazlı ocak buzdolabı ve özel eviye bulunuyor.
Bir adet çift kişilik master kabin ve bir adet çift kişilik misafir 
kabini bulunan Jade modelinde hem siz hem de misafirleriniz 
konforla konaklayabilirsiniz. Elbise dolabının yanı sıra tüm minder 
altında bulunan depolama alanları ile işlevsellik  konforu da 
sağlanıyor. Ayrıca bu modelde özel banyo ve tuvalet alanı da 
bulunmaktadır. Güneşlenme minderleri ve krom bardaklıklar 
bulunan güvertede denizin ve güneşin keyfini   çıkarabilirsiniz.

Moss Yacht, continues to develop the boats they produce 
with their innovative perspective and strong R&D studies, they 
embarked on their journey in 2016.
Moss Yacht will host marine enthusiasts with its two models, 
Diamond and Jade, at the Pendik Boat Show between 11-20 
November and at the new showroom to be opened in Tuzla 
Trade Center with all catalogue models at the end of the year. 

For the Epicures: Diamond

Moss Yacht Diamond, with a length of 7.00 meters and a width 
of 2.35 meters, offers a very wide area of use compared to a 
boat of 7.00 meters. With the 250 HP outboard engine, you can 
reach a maximum speed of 52 knots.
Moss Yacht is a company that offers rich options to its customers. 
You can create pleasant ambiances by adding LED lighting to 
your refrigerator, marine speakers, stove, winter cover tarpaulin 
or chrome cup holders. We would like to point out the detail 
that the chrome parts on all boats are produced by Moss Yacht. 
You can can host your crowded groups at  L sitting area in the 
aft cockpit or at U-shaped seating area by removing the middle 
cushion  in the sunbathing area on the deck.

Accommodation Comfort at Sea with Jade

The Moss Yacht Jade model has a length of 9 meters and a 
width of 3.36 meters.
In this model, you can prefer inboard 270 -370 HP or outboard 
2 x 250 HP engines. With the inboard 270 HP engine, you can 
reach a maximum speed of 25-33 knots. If you prefer an inboard 
engine, it offers you a large recreational area where you can 
enjoy the sea. You can host pleasant dinner parties in the L 
sitting area in the aft cockpit. The interior, which is separated 
from the aft cockpit by a glass sliding door, has a very useful 
kitchen area and a sitting area. In the standard equipment, 
there is a double burner gas stove, refrigerator and private sink 
in the kitchen area.
You and your guests can stay comfortably in the Jade model, 
which has a double master cabin and a double guest cabin. In 
addition to the wardrobe there are storage areas under all the 
sitting areas. Functional comfort is also provided with storage 
areas. In addition, there is a private bathroom and toilet area in 
this model.exists. You can enjoy the sea and the sun on the deck 
with sunbathing mats and chrome cup holders.

Diamond

Jade
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Dynamic Supercat, 38 metrelik Project Garfield 
Kataraman Projesini Duyurdu

Dynamic Supercat Announces Project Garfield Kataraman 38m

Dynamic Boats’ın kardeş şir-
keti olan Florida merkezli gemi 
yapımcısı Dynamic Supercats, 
bu yıl içinde tamamen yeni bir 
38 metrelik katamaran projesi-
nin inşaatına başlayacağını 
duyurdu. Project Garfield; kul-
lanıcıların ihtiyaçlarına daha 
büyük ve daha uygun şekilde 
yanıt vermek için oluşturuldu. 
Bu proje için 25 metrelik bir 
katamaran sahibi görevlendi-
rildi. Müşteri; sığ draftlı, yüksek 
çapraz güverteli ve fribordlu 
ve her güvertede geniş açık 
alanlı bir yelkenli katamaran istedi. Firma temsilcisi ve İnşaat 
Kaptanı Jon Bellemare ile 3 yıl boyunca piyasayı taradıktan 
sonra hiçbir şeyin ihtiyaçlarına tam olarak yanıt vermedikleri-
ni gördü. Piyasada yat bulamayan Cantu Design ve DFD De-
sign; müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarım ve gemi 
mimarisi paketi geliştirmek üzere görevlendirildi ve sonuç 
38 metrelik Project Garfield oldu. Jon Bellemare, “Geçen 
birkaç yıl içinde Cantu ve DFD Design ile yakın işbirliği içinde 
çalışarak süper yat endüstrisi için benzersiz bir yerleşim planı 
geliştirdik. Katamaranları tasarlamak için çok düşünmemiz 
gerekti” şeklinde konuştu.

Project Garfield, aile ve arkadaşlarını eğlendirmek için iste-
nirse üzeri kapatılabilen bol miktarda açık alan sunmakta. 
Bellemare, “Aslında bir otelde değil de suya yakın bir tekned-
eymiş gibi hissetmek istediklerinden, ana süitten suya doğru-
dan erişim istediler” dedi.

Project Garfield’ın en temel özelliği doğrudan kıç kamaralar-
dan erişilebilen tam kirişli bir plaj kulübü oluşturan alçaltılmış 
kıç platformu. John Cantu, “Kıvrımları ve geniş açık alanları 
olan zamansız bir dış mekan oluşturduk,  gerçekten oynamak 
için açık bir güverteye sahip olduğunuzu hissediyorsunuz. 
Ayrıca kadırgayı salonun yanındaki ana güverteye koyduk; 
çünkü bu deneyim gemi sahipleri ve ailelerini ve arkadaşlarını 
eğlendirmeyi sevdikleri yol için önemliydi” dedi.

Project Garfield en fazla 12 kişiyi ağırlamakta. Performans 
açısından katamaran, 14 deniz mili azami hız ve güç altın-
da transpasifik geçişi yapabilecek kapasitede olacak. Di-
zel-elektrikli bir itiş gücü sisteminden de kataraman faydal-
anmış olacak.

Dynamic Boats bir süredir katamaran inşa etmekte ve bu Dy-
namic Supercats tarafından inşa edilen ilk proje oldu. İnşası 
bu yılın Aralık ayında başlayacak ve 24 aylık bir inşa sürecinin 
ardından Projecet Garfield’in teslim edilmesi bekleniyor.

Florida-based shipbuilder Dy-
namic Supercats, sister com-
pany to Dynamic Boats, has 
announced that it will begin 
construction on an entirely new 
38-metre catamaran project 
later this year. Project Garfield; 
It was created to respond to 
the needs of users in a larger 
and more convenient way. A 25 
meter catamaran owner was 
commissioned for this project. 
Customer; He wanted a sailing 
catamaran with a shallow draft, 
high cross-deck and freeboard, 

and wide-open space on each deck. After scanning the market 
for 3 years with company representative and Construction Cap-
tain Jon Bellemere, he found that nothing quite met his needs. 
Cantu Design and DFD Design, who could not find a yacht in 
the market; was commissioned to develop the design and naval 
architecture package to meet the client’s needs and the result 
was Project Garfield, 38 meters. “Over the past few years, we 
have worked closely with Cantu and DFD Design to develop a 
unique layout for the superyacht industry. We had to put a lot of 
thought into designing the catamarans” he said.

Project Garfield offers plenty of open space, which can be cov-
ered if desired, to entertain family and friends. “They wanted 
direct access to the water from the master suite because they 
wanted to feel like they were on a boat near the water, not ac-
tually in a hotel” Bellemere said.

The main feature of Project Garfield is the lowered aft platform 
that creates a full-beam beach club accessible directly from 
the aft cabins. “We created a timeless exterior with curves and 
wide open spaces, you really feel like you have an open deck 
to play on. We also put the galley on the main deck next to the 
saloon because this experience was important to ship owners 
and the way they love to entertain their family and friends” said 
John Cantu. 

Project Garfield hosts a maximum of 12 people. In terms of 
performance, the catamaran will be capable of making the 
trans-Pacific crossing under 14 knots maximum speed and pow-
er. The cataraman will also benefit from a diesel-electric propul-
sion system.

Dynamic Boats has been building catamarans for some time 
and this was the first project built by Dynamic Supercats. Con-
struction will begin in December of this year and Projecet Gar-
field is expected to be delivered after a 24-month construction 
period.
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Kapak Marin, “Ormanları koruyalım, ağaçlarımızı kesmeyelim, metal payandalama sistemine geçelim” 
sloganıyla çalışmakta. Bu kapsamda çalışarak  teknelerin daha güvenli, sağlam zeminlerde olmasını 
sağlıyor. Kapak Marin, genelde teknelerde, krom işleri, şaft pervane montaj, motor montajı, direk arma 
donanımı ve her türlü tekne üzerinde imalat işleri yapmakta. Firma ayrıca Bavaria ve Selden ürünlerinin 
Yetkili Servisi olarak hizmet vermekte. Kapak Marin, 2001 yılında Kemer marinaya yelkenli tekneler için 
credill yaparak tekne payandalama işine başladı. 2011 yılında Kaş marinanın inşasından itibaren 
payandalama işine hız verdi. Ayrıca firma bünyesinde payandalama işlerine ait marka tescil, faydalı 
ürün belgesi patenti, tasarım belgesi, iş belgeleri, Makina Mühendisleri Odası onaylı çizimler mevcut. 
Ruhi Kapak, bu konuda mühendis arkadaşı Korcan Ateş ile birlikte çizimler yapmakta.

Kapak Marin’in Payandalama Hizmeti Verdiği Yerler Şu Şekildedir;
Kemer Marina, Setur Kaş Marina, Setur Marmaris Netsel Marina, Setur Kuşadası Marina,Setur Ayvalık 
Marina, Tuzla Viaport Marina, West İstanbul Marina , Ark Yacht Ören ,Bozburun DSV Yatçılık, Ören Ufuk 
Denizcilik
Kapak Marin, Payandalama Sisteminde Şu Şekilde Çalışmaktadır.
Payandalama, sıcak daldırma galvanizli olup uzun vadede çürümeye dayanıklı ve kullanışlı ürünler 
olarak karşımıza çıkmakta. Firma, 3 tondan, 60 tona kadar dikme ve tripot imalat hizmeti vermekte. 8 
tondan 45 tona kadar sehpa takarya imalatı ve 45 tona kadar motoryat ile yelkenli tekneler için credill 
imalatını da Kapak Marin gerçekleştirmekte. Firma, imalatları sipariş üzerine yapmakta. 

KAPAK MARİN
“

”
TEKNE PAYANDALAMA 
İŞİYLE DOĞAYI KORUYOR
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credill yaparak tekne payandalama işine başladı. 2011 yılında Kaş marinanın inşasından itibaren 
payandalama işine hız verdi. Ayrıca firma bünyesinde payandalama işlerine ait marka tescil, faydalı 
ürün belgesi patenti, tasarım belgesi, iş belgeleri, Makina Mühendisleri Odası onaylı çizimler mevcut. 
Ruhi Kapak, bu konuda mühendis arkadaşı Korcan Ateş ile birlikte çizimler yapmakta.

Kapak Marin’in Payandalama Hizmeti Verdiği Yerler Şu Şekildedir;
Kemer Marina, Setur Kaş Marina, Setur Marmaris Netsel Marina, Setur Kuşadası Marina,Setur Ayvalık 
Marina, Tuzla Viaport Marina, West İstanbul Marina , Ark Yacht Ören ,Bozburun DSV Yatçılık, Ören Ufuk 
Denizcilik
Kapak Marin, Payandalama Sisteminde Şu Şekilde Çalışmaktadır.
Payandalama, sıcak daldırma galvanizli olup uzun vadede çürümeye dayanıklı ve kullanışlı ürünler 
olarak karşımıza çıkmakta. Firma, 3 tondan, 60 tona kadar dikme ve tripot imalat hizmeti vermekte. 8 
tondan 45 tona kadar sehpa takarya imalatı ve 45 tona kadar motoryat ile yelkenli tekneler için credill 
imalatını da Kapak Marin gerçekleştirmekte. Firma, imalatları sipariş üzerine yapmakta. 

KAPAK MARİN
“

”
TEKNE PAYANDALAMA 
İŞİYLE DOĞAYI KORUYOR

KAPAK MARİN
TEKNE KIZAKLAMA SİSTEMLERİ

ÜRÜNLERİMİZ 
ISO 9001 VE ISO 14001 BELGELİDİR
3 Tondan 60 Tona Kadar Dikme ve 
Tripot 8 Tondan 45 Tona Kadar Sehpa
45 Tona kadar Motor Yat ve Yelkenli 
Credill İmalatı

+90 (506) 389 41 68
www.kapakmarin.com
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U-Boat Worx’un Nexus Modeli 
Süperyatlara Güç Katacak

U-Boat Worx’s Nexus Model Will Increase
 the Power of Superyachts

Süperyatlar için tasarlanan eğlence amaçlı hususi 
denizaltı modelleri genellikle az kişilik kapasiteler 
sunmakta. Buna tezat olarak, denizaltı üreticisi U-Boat 
Worx, yeni amiral gemisi modeli Nexus’ta büyük bir 
eliptik gövde tasarımı sunmakta. Şeffaf akrilikten 
üretilmiş olan gövde, dikkat çeken tasarımı ile 9 kişilik bir 
grubu rahatlıkla ağırlayabilmekte. Nexus, rakiplerinden 
ortalama yüzde 25 daha fazla bir hacime sahip. Lityum-
ion batarya teknolojisiyle donatılan Nexus, günde 10 
kez dalış yapabilmekte ve 18 saate kadar daha fazla 
batarya performansı sunmakta. U-Boat’un 9 kişilik hususi 
denizaltı modeli Nexus, 5,3 milyon Euro’ya fiyat etiketiyle 
satışa sunuldu.

Special recreational submarines designed for superyachts 
generally offer small capacity. Submarine manufacturer 
U-Boat Worx presents a large elliptical hull design in its 
new flagship model Nexus. The body, which is made of 
transparent acrylic, can easily host a group of 9 people 
with its spectacular design. The Nexus has an average of 
25 percent more volume than its competitors. Equipped 
with lithium-ion battery technology, Nexus can dive 
10 times a day and offers up to 18 hours more battery 
performance. Nexus, the special 9-person submarine 
model of U-Boat is offered for sale with a price tag of 5.3 
million Euros.

U-Boat Worx Nexus Teknik Özellikleri / Technical Specifications:
Boy / Height: 4,9 metre
Genişlik / Width: 2,9 metre
Draft: 2,45 metre
Ağırlık / Weight: 11.000 kilogram
Batarya / Battery: 62 kWh
Maksimum dalış derinliği / Maximum diving depth: 200 metre
Maksimum sürati / Maximum speed: 3 knot
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Ayrıntılı bilgi için: Düsseldorf Fuarları Türkiye Temsilciliği 
tezulaş fuar danışmanlık hizmetleri ltd. şti.
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Tel. 0216-385 66 33 – Fax 0216-385 74 00 – info@tezulas-fuar.com

www.tezulas-fuar.com 

Book your  
ticket now at
boot.com

boo2302_Superyacht+St_205x280+3_TR.indd   1boo2302_Superyacht+St_205x280+3_TR.indd   1 18.10.22   18:4618.10.22   18:46



YAT - YACHT

98

LOGO TASARIM DEĞERLERİ

TYPE FONT 1: Century725 Cn BT
TYPE FONT 2: Monotype Corsiva

LOGONUN FARKLI ARKAPLAN RENGİ İLE KULLANIMI

RENK:  Açık Mor 1
HEX KODU:  #B096C6

RENK:  Açık Mor 2
HEX KODU:  #94C2E9

RENK:  Koyu Mor 1
HEX KODU:  #8361A4

RENK:  Koyu Mavi
HEX KODU:  #312782

RENK:  Koyu Mor 2
HEX KODU:  #5E3E7A

Dijital Pazarlama
 Video & Fotoğraf www.uzmanyapim.com

info@uzmanyapim.com
0541  384  97  01

Bu römorkta dikey ve yatay ayarlanabilir destek sistemleri kullanılmakta. Tuzlu suya ve UV ışınına dayanıklı kaydırıcı makaralara da bu 
tekne römorkunda yer verilmiş. Tamamı çelik ve daldırma galvanizli bir şase üzerine römork; monte edilmiş. Tekne gövdesi; bu 
makaralar üzerinden kolaylıkla kaymakta.
Tekne Römorkunun Standart Özellikleri:
Korozyona karşı yüksek dayanıklılık, Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde, Kutu kesitli-yüksek dayanımlı çelik şase, Elektrik tesisatı için 
ekstra koruma, 3500 kg çekme kapasiteli SCHLEGL Alman marka FRENLİ kaplin, Plastik kaplı çelik tel ile ekstra çekme güvenliği, 8.8 
kalite, galvanizli cıvata ve fiber somunlar ile birlikte ekstra mukavemet, Ayarlanabilir vinç standı ve dayama makaraları x 2 adet, Ayarla-
nabilir karina yapısına uygun 72 adet makara sistemi, 2 Adet x 1800 kg taşıma kapasiteli  Alman / SCHLEGL Marka torsiyon, FRENLİ 
dingil, Optimum römork yüksekliği, Galvaniz kaplı, şekillendirilmiş yüksek dayanımlı çelik çamurluklar, 1.150 kg kilitli el vinci , Suya 
dayanıklı, LED Aydınlatma grubu ,Yüksekliği ayarlanabilir ön destek tekeri, 8 Adet Galvanizli bağlantı mapaları
Hippo’nun tüm römorkları Uluslararsı Tip Onay Belgelidir

Tekne Römorkunun Diğer Özellikleri:
Taşıma kapasitesi: 3500 Kg / Aks Adedi: 2 Adet  / Lastik Ebadı : 185 R14C / Genişlik: 2500 mm /Uzunluk: 8000 mm / Ağırlık: 1250 kg

This trailer uses vertical and horizontal adjustable support systems. Salt water and UV resistant slider rollers are also included in this 
boat trailer. Trailer on an all steel and dip galvanized chassis; mounted. boat hull; It slides easily over these rollers.
Standard Features of Boat Trailer:
High resistance to corrosion,Hot dipped galvanized steel body,Box section-high strength steel chassis
Extra protection for the electrical installation, SCHLEGL German brand BRAKE coupling with 3500 kg pulling capacity, Extra tensile 
safety with plastic coated steel wire, Extra strength with 8.8 quality, galvanized bolts and fiber nuts, Adjustable crane stand and pulleys 
x 2 pcs., 72 pulley systems suitable for adjustable hull structure, 2 x 1800 kg carrying capacity German / SCHLEGL Brand torsion, 
BRAKE Axle
Optimum trailer height, Galvanized, shaped high-strength steel fenders, 1.150 kg hand winch with loc Water resistant, LED Lighting 
group, Height adjustable front support wheel, 8 pieces Galvanized connection eyebolts 
All trailers of Hippo are International Type Approved.

Other Features of Boat Trailer:
Carrying capacity: 3500 Kg / Number of Axles: 2 Pieces / Tire Size: 185 R14C / Width: 2500mm / Length: 8000mm / Weight: 1250 kg

8 METRE- 2 DİNGİL TEKNE MOTORU

8 METER - 2 AXLE BOAT TRAILER

www.hippotrailer.com info@hippotrailer.com +90 (533) 308 38 70 @hippotrailer
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ARGEMON DENİZCİLİK SÖRVEY 
GÖZETİM HİZMETLERİ

Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No:142 Daire:6 Maltepe/İST
 +90 216 693 0236 www.argemon.com.tr info@argemon.com.tr



BaTI YACHTS
YAT TAŞIMACILIĞININ 1 NUMARASI: BATI

GüvenLİ VE PROFESYONEL HİZMET“ ”

BATI: NUMBER ONE OF THE THE YACHT TRANSPORTATION

Yat taşımacılığında Akdeniz bölgesinin en deneyimlisi BATI Yacht Logistics olarak her tip deniz aracının transferini güvenle gerçekleştiriyor, 
pazar lideri konumumuzu her geçen gün daha da pekiştiriyoruz.  Her yat taşıma projesi için, ekibimizde bulunan alanında uzman mühendisler 
ve gemi kaptanları ile özel çözümler geliştirirken operasyonun kusursuz bir şekilde hayata geçirilmesi için en ince detaylarına kadar özenle 
kurguluyor ve tüm deniz araçlarını zaman, mekan ve boyut kısıtlaması olmadan dünyanın dört bir yanına güvenle taşıyoruz. Lideri olduğumuz 
yat taşımacılığı sektöründe talebin bize ulaşır ulaşmaz projenin zamanlamasından ekip ve ekipman planlamasına, teslim alımından hasarsız 
bir biçimde teslim edilmesine kadar taşıma modeli alternatifleri oluşturarak müşterilerimiz için her zaman en güvenilir hizmeti sunmayı 
amaçlıyoruz.  30 yıldır sunduğumuz tüm taşımacılık hizmetlerinde olduğu gibi yat taşımacılığında da değişen dinamikleri ve yenilikleri takip 
ediyor; her tekne veya yat için kara yolu transferi de dahil olmak üzere, birçok hizmet sunarak yat taşımacılığı konusundaki tüm ihtiyaçları en 
efektif şekilde karşılıyoruz. 

Yat Taşımacılığı Hizmetlerimiz
Karayolu Taşımacılığı,Sigortalama,İç Taşıma,İç Mürettebat, Gümrükleme ve Transit, Dalgıç ve Çeki, Bağlama İşlemleri, Ambalaj ve Kaplama

As the most experienced yacht transportation company in the Mediterranean region, BATI Yacht Logistics safely transports all kinds of sea 
vessels, solidifying its position as market leader. The experienced engineers and maritime captains on our team develop tailor-made solutions 
for every individual yacht transportation project and we safely carry all types of sea vessels to any destination worldwide, no matter the time, 
place or size. As market leader in the yacht transportation industry, we aim to provide the most reliable service to our customers by flawlessly 
planning and executing our projects from start to finish. We constantly follow the changing dynamics and technological advancements in the 
yacht transportation industry in the same manner in which we've approached all of our services in the past 30 years. By providing a multitude 
of services, including land transportation, we effectively address all yacht transportation needs of our customers.

Yacht Transportattion Services
Road Transportation, Insurance, Internal Transport, Captain and Crew, Customs Clearance and Transit, Diver and Towing, Binding Procedures, Packaging and Coating 
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IGRILL BBQ İle Yatlarda 
Barbekü Keyfi En Üst 
Seviyeye Çıkmış Olacak
With IGRILL BBQ, Barbecue Joy 
on Yachts  Will Be Taken to the 
Top Level
2020 yılında barbekü üretimine başlayan IGRILL BBQ, kömürlü 
ve gazlı barbekü kategorisinde istikrarlı bir şekilde büyüyer-
ek günümüzde başarısını koruyor.Firmanın benimsemiş old-
uğu ‘’Her Eve Bir Barbekü’’ ilkesini çevreye duyarlı ve insani 
değerlere saygı ile birleştirerek üretimlerine hız kesmeden 
devam ediyor. Üretim yeri İstanbul olan IGRILL BBQ, ülkemiz 
ve dünyanın her bölgesine yapmış olduğu yatırımlarla birlikte 
tanınmakta.Firma Amerika’daki barbekü kültürünü Türkiye’ye 
getirerek, aslında yabancı olmadığı Türk kültürü ile harman-

IGRILL BBQ, which started 
barbecue production in 2020, 
maintains their success today 
by growing steadily in the 
charcoal and gas barbecue 

lıyor. Modern tasarım ve uzman 
ekibi ile IGRILL BBQ markası her 
geçen gün bir üst seviyeye 
taşınmakta. IGRILL BBQ üre-
timine hız kesmeden devam 
ederken,yapmış olduğu ihra-
catlarla beraber dünya BBQ 
kategorisinde durmaksızın il-
erlemektedir. Firmanın ilerley-
en yıllarda yeni sloganı ‘’Her 
Yata Bir Barbekü’’ olacak gibi 
görünüyor.

category. It continues their production 
without slowing down, by combining the 
principle of “One Barbecue for Every House” 
with respect for the environment and human 
values. IGRILL BBQ, whose production place 
is in Istanbul, is known for the investments 
that made in Turkey and every region of the 
world. The company brings the barbecue 
culture in America to Turkey and blends it 
with the Turkish culture, which it is not foreign 
to. With their modern design and expert 
team, the IGRILL BBQ brand is being taken 
to the next level day by day. While IGRILL 
BBQ continues their production without 
slowing down, it is constantly advancing in 
the world BBQ category with their exports. 
It seems that the company’s new slogan in 
the coming years will be “One Barbecue For 
Every Yacht”.



OCEANUS LIGHTING

Innovation is at the heart
 of Oceanus Lighting

OCL 1245 SL-23 ClassicSmsl100OCL 1860

www.oceanuslighting.cominfo@oceanusligthing.com

LED Options: 24
Power Consumptions: 72W
Color Options: 256 Color & 

Animation
Diameter: 13 cm

Led: Cree

LED Options:  9, 12
Power Consumptions: 34W, 

45W
Diameter: 12 cm

Led: Cree
LED Options:  9, 12

Supply Voltage : 9-30 VDC
Rated Power: 1W

Max Current: 33mA
Hole Diameter: 22,7mm

Hole Height: 23,5mm
Height: 31,3mm

Supply Voltage : 9-30 VDC
Rated Power: 3W

Max Current: 110mA
Max Circle Diameter: 

101,5mm
Height: 20mm
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Siman Yachts ve Horacio Bozzo’dan
 50 Metrelik Süperyat: Enzo

50 meter superyacht Enzo by Siman Yachts and Horacio Bozzo

La Spezia merkezli tersane Siman Yachts, İtalyan tasarımcı 
Horacio Bozzo ile Enzo adlı 50 metrelik yeni bir süper yat 
sunmak için bir araya geldi. Gemi mimarisi ve mühendis-
liği Axis Group Yacht Design’a ait. Tersanenin Pisa tesis-
lerinde inşa edilecek olan yatın tasarımı Bozzo’ya ait. 
Horacio Bozzo’ya göre konuklar gemide hayatın tadını 
rahatlıkla çıkarabilirmiş. Yatın tasarımı yenilikçi alan kul-
lanımı üzerine kurulmuş.

Yatın 460 metrekarelik dış alanları; sonsuzluk havuzu, açık 
havada yemek yeme yeri ve bir çift katlanır balkon içeren 
136 metrekarelik büyük bir beach club’tan oluşmakta. 2 
güverteye yayılan alan, iç yemek salonuna kadar bağla-
nan tek bir alan olarak tasarlanmış. Burada konuklar ye-
meklerin tadını çıkarırken dış dünyayla bağlantılarını ko-
parmamış olacak.

Bozzo, yaptığı açıklamada projenin korunaklı yemek ma-
sası ve salonu, sonsuzluk havuzu, bar ve bir divan ile pi-
yasanın en büyük güneşlenme terasına sahip olduğunu 
belirtti. Horacio Bozzo, bu alanın 146 metrekareye sahip 
olduğunu iddia etti.

Panoramik manzaraya sahip ana güvertede sahibi için 
tam kirişli bir süit ile 6 kabinde 12 kişiye kadar konaklama 
imkânı sunulmakta. Üst güverte; sahibinin isteğine göre 
oyun odası, ofis veya mini spor salonu olarak da işlev 
görebilen dönüştürülebilir bir VIP’ye ev sahipliği yapmak-
ta. Kalan 2 VIP ve 2 misafir süiti alt güvertede bulunmakta 
ve mürettebat kamaraları 5 kamaradan oluşmakta. Bu 
kamaralarda 10 kişilik mürettebatın dinlenmesi için tasar-
lanmış.

Tender deposu, 7 metrelik bir bot, bir jet-ski ve bir kurtar-
ma botunu da içinde barındıran ön güvertede ayrıca bir 
garajda yer almakta. 498 GT’ye sahip olacak yatın teslim 
tarihi 2025 olarak planlanmış. La Spezia merkezli tersane 
Siman Yachts’ın 2023 yılının sonunda teslim edilmesi plan-
lanan 50 metrelik bir projesi daha bulunmakta.

La Spezia-based shipyard Siman Yachts has teamed 
up with Italian designer Horacio Bozzo to present a new 
50-meter superyacht called Enzo. Naval architecture 
and engineering belong to Axis Group Yacht Design. The 
design of the yacht, which will be built in the Pisa facilities 
of the shipyard, belongs to Bozzo. According to Horacio 
Bozzo, guests can easily enjoy life on board. The yacht’s 
design is based on the innovative use of space.

The exterior areas of the yacht are 460 square meters 
consisting of a large 136-square-meter beach club with 
an infinity pool, an alfresco dining area and a double 
folding balcony. The space spanning 2 decks is designed 
as a single area that connects to the interior dining room. 
Here, guests will remain connected to the outside world 
while enjoying their meals.

In his statement, Bozzo stated that the project has the 
largest sun terrace in the market with a sheltered dining 
table and lounge, infinity pool, bar and a sofa. Horacio 
Bozzo claimed that this area has 146 square meters.

On the main deck with panoramic views, a full-beam 
suite for the owner can accommodate up to 12 guests 
in 6 cabins. The Upper deck hosts a convertible VIP that 
can also function as a game room, office or mini gym, 
depending on the owner’s wishes. The remaining 2 VIP 
and 2 guest suites are located on the lower deck and 
the crew cabins consist of 5 cabins. These cabins are de-
signed for a crew of 10 to rest.

The tender warehouse is also located in a garage on the 
foredeck, which includes a 7-metre dinghy, a jet-ski and 
a rescue boat. The delivery date of the yacht, which will 
have 498 GT, is planned for 2025. La Spezia-based ship-
yard Siman Yachts has another 50-meter project sched-
uled to be delivered by the end of 2023.
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A FAIRYTALE HOLIDAY with METS YACHTING

PERLA DEL MAR

METS YACHTING

You will cruise the shores of Turkey with Mets Yachting with %100 unforgettable memories and experiences. Mets Yachting 
is a Marmaris-based company that get ready for a holiday that will appeal to your senses. With Mets Yachting, your holiday 
will be taken to a di�erent level by world-class services. 

Perla Del Mar is a Ketch in the 28-meter 
7.50 meters wide luxury category. First 
launched in 2005, this boat is a "Lady" 
and received all the attention.  The 
harmony and emotions of the boat make 
you feel quite special. It offers very 
beautifully living spaces for your accom-
modation with its 8 double cabins and a 
maximum of 16 passengers.

PERLA DEL MAR I
Perla Del Mar I is in the luxury category at 
28 meters long. An enjoyable trip awaits 
for you to have fun and stay in this lovely 
yacht. It has 8 double cabins and can 
accommodate 16 people. A comfortable 
and fun voyage awaits you.

PERLA DEL MAR I

UBI BENE ACTIVITES & SERVICES

By belonging to the VIP category, Perla 
Del Mar II is a Ketch 36 meters long and 
8 meters wide. This wide space provides 
great comfort to the passengers. The 
yacht has an open-air jacuzzi at the front, 
and its new design makes it stylish and 
ostentatious. It has 6 very spacious 
double cabins and can accommodate up 
to 12 passengers.

Ubi Bene is in the VIP Plus category and has 
a length of 44 meters. It is designed to fall 
deeply in love with the sea. With its stylish, 
minimalistic structure, it has taken the best 
comments from experts. This Schooner 
yacht is 44 meters long and 8.80 meters 
wide. Contemporary and modern designs 
came together harmoniously in Ubi Bene. It 
has very spacious �ve cabins and 12 
passenger capacity. Having a good time is 
guaranteed in this model.

We have agency, travel and base services. The holiday trips are planned 
with expert tour guides who will accompany you at any time you require, 
7 days a week. The tour guides speak international languages   profession-
ally and �uently. Mets Yachting meets all your needs by o�ering di�erent 
options as; Travel Routes,Organized in Fethiye, Göçek and Cappadocia 
holiday areas. Life on board standards. You can choose one of our 4 super 
Luxury boats. Accommodations ,To stay in our co-related places with the 
best prices, Boarding houses ,To have the comfort of your own home,En-
tertainment Activities ,All kinds of sea activities, Yoga, Event and party 
organizations, Both business and social, related organizations
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SABDES Yacht Design Tarafından Üretilen 75 Metrelik 
Project Tributo Süperyatı Görücüye Çıktı

The 75-metre Project Tributo superyacht, built by SABDES 
Yacht Design, is unveiled

SABDES Yacht Design’dan Avustralyalı tasarımcı Scott 
Blee tarafından 75 metrelik süper yat konsepti yayınlandı. 
Project Tributo; dış tasarımı ve alçak uzun burnu olan İt-
alyan Gran Turismo otomobillerinden ilham alınarak 
tasarlanmış. Çift kemer ve fiyonktaki ızgara görünümün 
birbirleriyle olan ahengi; otomotiv tasarımından nasıl 
esinlendiğini bizlere gösteriyor. Project Tributo; bir master 
kabin, VIP, 6 double ve 2 adet de ikiz olmak üzere toplam 
dokuz kabinde 18 misafir için konaklama imkânı sunmak-
ta. 5 katlı iç mekânı; İngiliz yat tasarım şirketi ThirtyC ile 
ortaklaşa geliştirilmiş. Yat da ayrıca sahibi için özel tasar-
lanmış bir üst düzey daire de yer almakta.

Alt güvertede tam donanımlı bir beach club ve sağlıklı 
yaşam alanı bulunmakta. Üst güvertenin ön tarafında bir 
yüzme havuzu yer almakta. Aktivite yapmak ve eğlen-
mek için geniş alanlar oluşturulan bu yatta aynı zamanda 
rahatlıkla dinlenebilmek mümkün hale getirilmiş.

Çelik ve alüminyumdan inşa edilecek olan Project Tribu-
to; 22 knot azami hıza ulaşmayı hedefliyor ve seyir hızın-
da 6.000 deniz mili menzile sahip. Hızlı deplasmanlı gö-
vdesinin üzerinde, verimlilik sunan hibrit itiş gücü sistemi 
yer almakta. SABDES; yata kendi damgasını vurmak için 
hevesli bir inşaatçı gibi adeta çalışmış. SABDES ayrıca fi-
yatlandırmayı ve teslimatı daha da geliştirmek için yakın-
da ortaklık ilan edeceklerini de duyurdu.

A 75-metre superyacht concept has been released by 
Australian designer Scott Blee of SABDES Yacht Design. 
Project Tributo is inspired by the Italian Gran Turismo cars 
with its exterior design and low long nose. The harmony 
of the double belt and the grid appearance on the bow 
show how he was inspired by automotive design. Project 
Tributo offers accommodation for 18 guests in a total of 
nine cabins, including one master cabin, VIP, 6 doubles 
and 2 twin cabins. 5-storey interior developed in partner-
ship with British yacht design company ThirtyC. The yacht 
also has a specially designed high-end apartment for its 
owner.

There is a fully equipped beach club and wellness area 
on the lower deck. There is a swimming pool in front of 
the upper deck. Spacious areas have been created for 
doing activities and having fun on this yacht, as well as 
making it possible to rest comfortably at the same time.

Project Tributo, which will be built from steel and alumin-
ium; aims to reach a top speed of 22 knots and has a 
range of 6,000 nautical miles at cruising speed. Its fast 
displacement body is equipped with an efficient hybrid 
propulsion system. SABDES worked like an aspiring builder 
to put his stamp on the yacht. Also, SABDES announced 
that they will make a partnership to further improve pric-
ing and delivery soon.
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33.5 Metrelik Baltık Özel Yelkenli Yatına Güverte Kuruldu
Deck installed on 33.5-metre Baltic private sailing yacht

Finlandiyalı tersane firması Baltic Yachts, inşa halindeki 
33,5 metrelik yelkenli yatı Baltic 110 Custom’ın yapım 
güncellemesini duyurdu. Tamamen karbon malzemeden 
oluşan yatın güvertesi kuruldu ve gövdesi boyandı. Ayrıca 
tersane genellikle ayrı bir kompozit kalıp olacak olan 2,4 
metrelik Bowsprit’in adil ve çok daha düzgün bir bitiş sağlaması 
için gövde kalıbına yerleştirildiğini de söyledi.

Geçen yıl inşaatına başlanan Baltic 110 Custom, dünya turu 
yolculukları düşünülerek oldukça deneyimli bir ekip tarafından 
tasarlandı. Malcolm McKeon tarafından tasarlanan sloop 
donanımlı yelkenli yat, 2019 yılında ödüllü 34 metrelik Liara’nın 
teslimatıyla başlayan stüdyo ve tersane arasındaki ortaklığın 
üzerine inşa edilecek. 

Malcolm McKeon; özel tasarımın tamamen karbon bir yapıya 
ve çok yönlü yelken performansı sağlaması için cömert bir 
yelken planına sahip olduğunu söyledi. McKeon, “Dış tasarım 
yeni, çağdaş, hafif ve açık bir iç mekân hissi oluşturmak için üst 
yapıda cam kullanımını en üst düzeye çıkarıyor” dedi. Baltic 
110 Custom; tersanenin elektrikli itiş gücü sistemine sahip 3. 
gemisi olacak ve ayrıca IMO Tier 3 emisyon yönetmeliklerini 
karşılamak üzere tasarlanmış düşük emisyonlu jeneratörlerle 
de donatılmış olacak. Yatın diğer özellikleri arasında teleskopik 
bir omurga ve Southern Spars’tan bir teçhizat paketi de 
bulunmakta. Baltic 110; dünya çapında uzun mesafeli seyirler 
düşünülerek deneyimli bir ekibe tasarlattırılmış.

Baltic Yachts’ın Başkan Yardımcısı Henry Hawkins, elektrikli itiş 
gücü ve diğer çevreye duyarlı çözümler arayan müşteriler 
için talep artışı olduğunu söyledi. Hawkins, “Düşük emisyonlu 
yatçılığı destekleyen açık bir trend var ve daha temiz, daha 
yeşil bir çevreyi destekleyen en son teknolojiye sahip başka 
bir yat inşa etmekten heyecan duyuyoruz” açıklamasında 
bulundu. Yat; eko-kimlik bilgilerine ek olarak geminin uzun süre 
sessiz modda çalışmasına izin verecek yüksek voltajlı bir elektrik 
sistemi ile de çalıştırılacak. Bu arada yatın iç tasarımı Andreas 
Martin-Löf’e devredildi ve bu onun ilk yat projesi olacak.

Finnish shipyard company Baltic Yachts has 
announced a construction update for the 
33.5-metre sailing yacht Baltic 110 Custom under 
construction. The deck of the yacht, consisting 
entirely of carbon material, was constructed and 
the hull was painted. The shipyard also mentioned 
that the 2.4-metre bowsprit, which will usually be a 
separate composite mould, was placed in the hull 
mould to provide a fair and much smoother finish.

Baltic 110 Custom, which started to be built last year, 
was designed by a highly experienced team with 
world tour journeys in mind. Designed by Malcolm 
McKeon, the sloop-equipped sailing yacht will be 
built by the partnership between the studio and 
the shipyard which began with the delivery of the 
award-winning 34-metre Liara in 2019. 

Malcolm McKeon said the custom design has 
an all-carbon structure and a generous sail plan 
to provide versatile sailing performance. “The 
exterior design maximizes the use of glass in the 
superstructure to create a new, contemporary, 
light and open interior feel”. Baltic 110 Custom 
will be the shipyard’s third ship with an electric 
propulsion system and equipped with low-emission 
generators designed to meet IMO Tier 3 emissions 
regulations. Other features of the yacht include a 
telescopic keel and a rig package from Southern 
Spars. Baltic 110 was designed by an experienced 
team, considering long-distance cruising around 
the world.

Henry Hawkins, Vice President of Baltic Yachts, 
said “There is an increasing demand for customers 
looking for electric propulsion and other 
environmentally based solutions. There is a clear 
trend supporting low-emission yachting and we 

are excited to build another state-
of-the-art yacht that supports a 
cleaner, greener environment.” 
Yacht; in addition to its eco-
credentials will also be powered 
by a high-voltage electrical system 
that allows the ship to operate in 
silent mode for extended periods.” 
Meanwhile, the interior design of 
the yacht has been handed over 
to Andreas Martin-Löf and this will 
be his first yacht project.
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Overmarine Group, Ikinci 50 Metrelik Mangusta 
165REV’i Satışa Çıkardığını Duyurdu

Overmarine Group announced the sale of the second 
50 meters Mangusta 165REV

Overmarine Group, amiral gemisi 50 metrelik Man-
gusta 165REV serisindeki ikinci ünitenin satışını 
açıkladı. Model 2023’te teslim edilecek ve an-

laşma Royal Yacht International ile yakın iş birliğiyle 
gerçekleştirildi. Bu yılki Monaco Yacht Show’da görücüye 
çıkan yat, tersanenin mühendislik departmanı ile yakın iş 
birliğiyle çalışan İspanya merkezli tasarım firması Lobanov 
Design tarafından tasarlandı.

GRP’de inşa edilen Mangusta 165REV, 390GT’lik bir iç me-
kâna sahip. Geniş ön alan, sonsuzluk havuzu ve katlanır 
balkonlar ile konuklar için alan kapasitesini genişletmek-
te. Konaklama altı kabinden oluşmakta. Geniş pencerel-
eri ve 92 metrekare alana sahip ana güvertede bir mas-
ter kabin yer alıyor. Bu arada alt güvertede tam boy bir 
VIP ve 4 misafir kamarası bulunuyor.

Ana salonda 2 adet katlanır balkon ve dinlenme alanları 
arasında erişim kolaylığı sağlayan yan kapılar bulunmak-
ta. Yatın başka bir yerinde arkadan erişimli bir plaj kulübü, 
dış mekân yaşam alanlarını tamamlamakta. Mangus-
ta 165REV’in gücü ona maksimum 34 knot hız veren 4 
Kongsberg-Kamewa su jeti ile 4 Rolls Royce 2600hp mo-
tordan gelmekte. Yakıt tüketimi de bir önceki seriye göre 
yüzde 30 oranında azaltılmış. Satışa sunulan bir sonraki 
ünite 2024 yazında teslimata hazır hale gelmiş olacak.

Overmarine Group has announced the sale of 
the second unit in its flagship 50-meter Mangus-
ta 165REV series. The model will be delivered in 

2023 and the deal was made in close cooperation with 
Royal Yacht International. Debuting at this year’s Mona-
co Yacht Show, the yacht was designed by Spain-based 
design firm Lobanov Design, working closely with the 
shipyard’s engineering department.

Built-in GRP, the Mangusta 165REV has a 390GT interior. 
The spacious front area, infinity pool and folding balco-
nies expand the space capacity for guests. Accommo-
dation consists of six cabins. There is a master cabin on 
the main deck with large windows and an area of 92 
square meters. Also, there is a full-size VIP and 4 guest 
cabins on the lower deck.

There are 2 folding balconies in the main hall and side 
doors that provide ease of access between the resting 
areas. Another part of the yacht, a rear-access beach 
club is parted from the outdoor living areas. The Mangus-
ta 165REV’s power comes from 4 Kongsberg-Kamewa 
waterjets and 4 Rolls Royce 2600hp engines giving it a 
maximum speed of 34 knots. Fuel consumption has also 
been reduced by 30 percent compared to the previous 
series. The next unit on sale will be ready for delivery in 
the summer of 2024.
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Palmer Johnson İlk 19 Metrelik 
PJ63’ü Tanıttı

Palmer Johnson Unveils the 
First 19-Metre PJ63

ABD merkezli tersane Palmer Johnson, Maveric I adlı tama-
men karbon 19 metrelik PJ63 modelinin ilk görüntülerini 
yayınladı. İlk olarak Mayıs ayında suya indirilen ve Mona-
co Yacht Show 2022’de görücüye çıkan yat, 2015 yılında 
Sturgeon Bay tesislerini kapatan tersanenin o zamandan 
bu zamana tamamlanan ilk Palmer Johnson gemilerin-
den biri. Spor yatın inşası Kuzey Avrupa’daki tesislerde 
yapıldı. Teçhizat ise İtalya’nın Pisa kentinde tamamlandı.

Yeni model, verimlilik ve yakıt tüketimine daha fazla 
odaklanılarak inşa edilmiş. Yakıt emisyonları söz konusu 
olduğunda PJ63, Palmer Johnson serisindeki eski yat-
lara kıyasla yüzde 33 daha verimli. Tersanenin yaptığı 
açıklamada en son modellerinin eko-kimlik bilgilerinin 
şirketin gözünü diktiği yerde daha büyük sıfır emisyonlu 
yatları mümkün kılmak için iyi bir yolda olduğu ifadelerine 
yer verildi. 

Maveric I, yekpare gövde tasarımı ve yumuşak ters çevr-
ilmiş bir pruva ile yontulmuş dış cephesi ve kendine özgü 
bir Palmer Johnson stiline sahip. Yat, 34 knot hıza ulaşmak-
ta ve yüksek hızlı manevra sırasında daha az çarpma ve 
düşük yatış açısı ile daha yumuşak bir yolculuk sağlayan 
yer değiştirme özelliklerinden yararlanmış.

6,3 metrelik kiriş, PJ63’e güneşlenme minderleri ve oturma 
yerleri ile tamamlanmış geniş bir açık güverte salon alanı 
ile geniş dinlenme alanları sağlamış. Güvertenin altında 
konuklar için tam kirişli bir ana kamara ve mutfak olanak-
larına sahip salon ve baş tarafta bir misafir kamarası yer 
almakta. Palmer Johnson, iç tasarımı modern şekiller ile 
hafif ve sıcak malzemeler arasında tezat oluşturan hatır-
latıcı bir inziva olarak tanımlamakta.

Suda Maveric I ile Palmer Johnson şu anda bir dizi günlük 
yat geliştirmekte ve ilk 15 metrelik tekne birkaç ay içinde 
denize indirilecek. Bir Palmer Johnson temsilcisi, “Bu seri, 
tamamen geliştirilmiş 3 gövdeli formu temel almakta ve 
tamamen elektrikli bir versiyonu da olacak” dedi. Tersane 
ayrıca sıfır emisyonlu seyir için tasarlanmış yeni bir 36 - 55 
metre Sportyat serisi üzerinde de şu an için çalışmakta. 
Fraser ile birlikte Maveric 1, 3.290.000 Euro fiyat etiketiyle 
satışa sunulacak.

US-based shipyard Palmer Johnson has released the first 
images of the all-carbon 19-meter PJ63 model called the 
Maveric I. First launched in May and made its debut at 
the Monaco Yacht Show 2022, the yacht is one of the 
Palmer Johnson vessels completed at the shipyard since 
then, which closed its Sturgeon Bay facilities in 2015. The 
sports yacht was built at facilities in Northern Europe. The 
equipment was completed in Pisa, Italy.

The new model is built with a greater focus on efficiency 
and fuel consumption. When it comes to fuel emissions, 
the PJ63 is 33 percent more efficient than older yachts 
in the Palmer Johnson series. The shipyard said in a 
statement that the eco-credentials of its latest models 
are well on track to enable larger zero-emission yachts 
where the company sets its sights.

Maveric I has a unibody hull design and sculpted exterior 
with a soft inverted bow and a distinctive Palmer Johnson 
style. The yacht reaches a top speed of 34 knots and has 
benefited from its displacement characteristics during 
high-speed manoeuvring, which provides a smoother sail 
with fewer bumps and lower bank angles.

6.3-meter beam provides the PJ63 with ample relaxation 
areas with a large open deck lounge area having sun 
cushions and seatings.  A full-beam master cabin, a 
lounge with kitchen facilities and a forward guest cabin 
are under the deck. Palmer Johnson describes the 
interior as an evocative retreat that contrasts modern 
shapes with light and warm materials.

With the Maveric I on the water, Palmer Johnson is 
currently developing a series of day yachts and the first 
15-meter boat will be launched in a few months. “This 
series is based on the fully developed 3-hull form and will 
also have an all-electric version,” said a Palmer Johnson 
representative. The shipyard is also currently working on 
a new 36- 55 meter Sportyacht series designed for zero-
emission cruising. Together with Fraser, the Maveric 1 will 
be available with a price tag of 3,290,000 Euros.



Esenyalı Mah. Karapınar Cad. Çalışanlar Sok. No:13/A Pendik / İST. Tuzla V.D. 896  045 5135
Elektrik Aydınlatma Üretim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İNDİGO MARİN

İÇ DIŞ AYDINLATMA

indigo@indigomarin.com0 (216) 395 06320 (216) 395 2884 indigomarine_trwww.indigoled.com

TAHANEA 1

6 ve 12 lİ LED su altı aydınlatma

TAHANEA 2 NOSBY BE APL
KROM- POLİKARBON 

MATERYALİ 1 WATT(GÜÇ) 
10-35 V DC (ÇALIŞMA 

VOLTAJI)

İÇ DIŞ AYDINLATMA İÇ DIŞ AYDINLATMA
KROM- POLİKARBON 

MATERYALİ 1 WATT(GÜÇ) 
10-35 V DC (ÇALIŞMA 

VOLTAJI)

İÇ DIŞ AYDINLATMA
KROM- POLİKARBON 

MATERYALİ 1 WATT(GÜÇ) 
10-35 V DC (ÇALIŞMA 

VOLTAJI)

PASLANMAZ ÇELİK / ALÜ. 
MATERYALİ 3 WATT (GÜÇ) 

10-30 DC (ÇALIŞMA VOLTAJI)

PASLANMAZ ÇELİK / ALÜ. MATERYALİ 15 WATT (GÜÇ) 10-30V DC (ÇALIŞMA VOLTAJI)

YÜKSEK TEKNOLOJİ, UZUN ÖMÜRLÜLÜK VE VERİMLİLİĞİN 
BİRARAYA GELDİĞİ

ÜSTÜN MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ



118

HABER - NEWS

Bering, 40 Metrelik B125 Modeli Hakkında Bilgiler Verdi
Bering gave information about the 40-meter B125 model

ABD merkezli tersane olan Bering Yachts, inşa 
sürecindeki 39,5 metrelik B125 modeli ile ilgili detaylı 
bilgiler paylaştı. Şu anda Türkiye’de yapım aşamasında 
olan gezgin yatı 2023’te müşterisine teslim edilecek. 
Tersaneye göre B125 modeli büyük gemilerdeki 
özellikleri sunmaya çalışacak. Yat, deniz mimarisi ve 
mühendisliğinden yararlanmakta. Hafif  500-GT alt 
paketi de yatta sunulmuş. Konaklama için 5 kamara 
yer almakta. Bu kamaralarda en fazla 10 misafir 
ağırlanmakta. 7 mürettebat üyesi bu yatta ayrıca 
kalabilir. Yat, 9 metrelik kirişe ve 40 metre uzunluğu 
sahip. Yatın dış tasarımı Bering Yacht, iç tasarımı ise 
Red Yacht Design tarafından yapılmış.

Yattaki diğer özellikler arasında 30 metrekarelik beach 
club, sauna ve sağlıklı yaşam tesisleri ile özel tender 
garajı yer almakta. Yatın avlusu, firmanın 29 metrelik 
B92 modeli Papillon’u piyasaya sürmesinden sonra 
ortaya çıktı. B125 tarzı gezgin yatlar, 10 Kasım 2022’de, 
Monaco’da düzenlenecek olan Yacht Club’de,  
gezgin yatlar bölümünde merakla ziyaret edilecek. 

US-based shipyard Bering Yachts shared detailed 
information about the 39.5-meter B125 model under 
construction. The cruise yacht, which is currently 
under construction in Turkey, will be delivered to its 
customer in 2023. According to the shipyard, the B125 
model aims to offer features on large ships. The yacht 
benefits from naval architecture and engineering. 
The lightweight 500-GT subpackage was also offered 
on board. There are 5 cabins for accommodation. 
A maximum of 10 guests can be accommodated 
in these cabins. 7 crew members can also stay on 
this yacht. The yacht has a beam of 9 meters and a 
length of 40 meters. The exterior design of the yacht 
was done by Bering Yacht, and the interior design 
was made by Red Yacht Design.

Other features on the yacht include a 30-square-
meter beach club, sauna and wellness facilities, 
and a private tender garage. The yacht’s courtyard 
emerged after the firm launched the 29-metre B92 
Papillon. B125-style cruiser yachts will be visited with 
curiosity in the passenger yachts section of the Yacht 
Club, which will be held in Monaco on November 10, 
2022.
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Alexander McDiarmid Design’dan 105 Metrelik 
GWP-345 Konsepti

The 105-meter GWP-345 concept from Alexander McDiarmid Design

Alexander McDiarmid Design, Blue 
Riband rekortmeni Destriero’nun 
mühendislik hünerinden ilham alan 
Ghost Yachts için GWP-345 adlı 105 
metrelik yeni projesi için tasarım-
larını yayınladı. Şu anda Fransa’nın 
güneyinde bulunan İngiliz tasarımcının 
konsepti, ikilinin geçen yıl G250 adlı 80 
metrelik bir süper yat projesini ortaya 
çıkarmasından sonra Ghost Yachts ile 
yaptığı ikinci iş birliğini işaret etmekte. 
G520’ye benzer şekilde yeni konsept V, dalga delici bir gövdeye 
ve ters pruvaya sahip; ancak daha büyük bir platform üzerinde 
yer almakta. McDiarmid, 1992 yılında New York’tan Britanya 
Adaları’na geçişi 58 saat, 34 dakika ve 50 saniyelik rekor bir süre-
de yapan 13 metrelik Destriero’dan ilham aldığını söyledi.

McDiarmid, “Böyle rekor kıran bir yatı kopyalamayı düşün-
müyoruz, bunun yerine orijinalin mühendislik becerisini, uzun 
menzil kabiliyetini ve sürdürülebilir yüksek hızını baz alıyoruz. Ghost 
G250 platformunun tahmin edilmiş bir sürümüne; dayanarak ar-
tan döngüsellik ve sürdürülebilirlik ile birlikte daha verimli bir yük-
sek hızlı itiş gücü olasılıklarını da araştırdık” dedi.

Alüminyum gövde ve güçlendirilmiş karbon üst yapı ile inşa 
edilen tasarım, yakıt verimliliğini ve seyir hızlarını iyileştirmek için 
düşük sürtünmeyi sağlamakta bu da yatı oldukça hafifletmiş. 
Projenin iç kısmında tamamı ana güvertede yer alan 5 adet VIP 
misafir kamarası ve bir adet full beamli sahibi için tasarlanmış süit 
yer almakta. Bu fikir, yat sahibi ve misafirlerin tüm ana güverte 
boyunca kolayca erişim ve dolaşımın keyfini çıkarmaları için 
tasarlanmış.

Yatın odak noktası, tavandan tabana camların tüm uzunluğu 
boyunca uzandığı ana salon. Ana yemek alanında ayrıca ambi-
yansa katkıda bulunmak için iskele ve sancak balkonları da bu-
lunmakta. Ana güvertenin arkasında, sağlıklı yaşam alanı içeren 
beach club üzerinde yer alan bir yüzme havuzu da bulunmakta. 
Baş güvertede helikopter pisti yer almakta olup jakuzi ve barı bu-
lunan güneşlenme terası, yarı rijit, motorlu bir tente ile dış etken-
lerden korunmakta.

Batık ön güverte, ayrıca gölgeli bir dış salon oluşturmak için mo-
torlu bir kanopiye sahip ve gizli bir vinçle erişilebilen 10 metrelik iki 
tekneyi barındırmakta. Ghost Yachts’tan Björn Moonen, “GWP; 
basitçe yapmamız gereken bir kavramdı. Konfor ve pratiklikten 
ödün vermeden, günümüz teknolojisi ve yapım yöntemleriyle 
mümkün olan sınırları keşfettik” dedi. Alexander McDiarmid De-
sign, kısa süre önce 10. yılını kutladı ve hizmetlerini bir havacılık 
tasarım hizmeti ekleyerek genişletti. G65 ve G30 da dahil olmak 
üzere Ghost Yachts için yeni tasarımlar da çizim tahtasında yer 
almakta.

Alexander McDiarmid Design has re-
leased designs for its new 105-meter 
project GWP-345 for Ghost Yachts, 
inspired by the engineering prowess 
of Blue Riband record holder Destri-
ero. Currently based in the south of 
France, the British designer’s concept 
marks the second collaboration with 
Ghost Yachts after the duo unveiled 
their project for an 80-metre su-
peryacht called the G250 last year. 

Similar to the G520, the new concept V features a wave-pierc-
ing hull and reverse bow; but it is located on a larger platform. 
McDiarmid said he was inspired by the 13-meter Destriero, which 
crossed from New York to the British Isles in a record time of 58 
hours, 34 minutes and 50 seconds in the year 1992.

McDiarmid also mentioned “We don’t intend to replicate such 
a record-breaking yacht, but instead we rely on the original’s 
engineering prowess, long-range capability and sustained high 
speed. A predicted version of the Ghost G250 platform we also 
explored the possibilities of a more efficient high-speed propul-
sion, along with increased circularity and sustainability based 
on.”

Built with an aluminium hull and reinforced carbon superstruc-
ture, the design provides low drag to improve fuel efficiency 
and cruising speeds, making the yacht quite light. The interior of 
the project includes 5 VIP guest cabins, all located on the main 
deck, and a suite designed for the owner with a full beam. The 
idea is that the designs give the owner and guests to enjoy easy 
access and circulation throughout the entire main deck.

The focal point of the yacht is the main saloon, where floor-to-
ceiling windows run its entire length. The main dining area also 
has port and starboard balconies to increase the ambience. 
There is also a swimming pool behind the main deck above the 
beach club with a wellness area. There is a helipad on the bow 
deck, the sun terrace with a jacuzzi and a bar protected from 
external factors by a semi-rigid, motorized awning.

The sunken foredeck also accommodates two 10-meter boats 
with a motorized canopy to create a shaded outer saloon ac-
cessible via a concealed winch. “GWP was a concept we sim-
ply had to do. “We explored the limits of what’s possible with to-
day’s technology and construction methods, without sacrificing 
comfort and practicality,” said Björn Moonen of Ghost Yachts. 
Alexander McDiarmid Design recently celebrated its 10th anni-
versary and has expanded its services by adding an aerospace 
design service. New designs for Ghost Yachts, including the G65 
and G30, are also on the drawing board.



YAT - YACHT

Flexplorer 146 Süperyat İnşa 
Edilmeye Başlandı

Jarrett Bay Boatworks, Yeni 
27 Metrelik Özel Sportfish 

Yatın Yapımına 2023 Yılında 
Başlayacak

Flexplorer 146 Superyacht 
Construction Started

Jarrett Bay Boatworks will begin 
construction of the new 27m 

custom sportfish yacht in 2023

İtalyan tersanesi Cantiere delle Marche;  44,33 metre 
boyundaki Flexplorer 146 adlı projesini tanıttı. 3 adet 
olarak inşa edilmesi planlanan gezgin  tipi süperyatın, 
ilk gövdesinin yapımına başlandı. Yatın teslimatı 2024’te 
gerçekleştirilecek. Maksimum sürati 14 knot olan gezgin 
tipi süperyat Flexplorer 146, 5000 deniz mili menzile sahip. 
MTU tipi dizel makinelerle donatılacak olan süperyat, 6 
kamaralı iç düzeninde  12 kişiyi konuk olarak ağırlamakta. 
Genişliği 8,6 metre olan yatın toplam hacmi 499 GT. 
Süperyatın tasarımı Hydro Tec tarafından gerçekleştirildi. 
İç mekanların dekorasyonunda Margherita Casprini 
görev aldı. Süperyatın gövdesi çelik, üst binası alüminyum 
ve güverteleri tik ahşabından yapılacak. 40-45 metre 
sınıfında yer alacak olan Flexplorer 146 süperyat,  568 
yatın yer aldığı bu sınıf ortalamasında 117,48 GT hacmiyle 
rakiplerinden ayrılmakta.

Italian shipyard Cantiere delle Marche; He introduced 
his project called Flexplorer 146, which is 44.33 meters 
long. The construction of the first hull of the navigator 
type superyacht, which is planned to be built as 3 
units, has begun. The yacht will be delivered in 2024. 
With a maximum speed of 14 knots, the navigator type 
superyacht Flexplorer 146 has a range of 5000 nautical 
miles. The superyacht, which will be equipped with MTU 
type diesel engines, can host 12 guests in its 6-cabin 
interior. With a width of 8.6 meters, the total volume of the 
yacht is 499 GT. The superyacht was designed by Hydro 
Tec. Margherita Casprini took part in the decoration of 
the interiors. The hull of the superyacht will be made of 
steel, the superyacht will be made of aluminum and 
the decks will be made of teak wood. The Flexplorer 
146 superyacht, which will take place in the 40-45 meter 
long class, differs from its competitors with an average of 
117.48 GT volumes in this class with 568 yachts.

Kuzey Karolina merkezli tersane Jarrett Bay Boatworks, bir 
müşterisi için 27,4 metrelik yeni bir özel spor sportfish yatın 
yapımına başlayacak. Tersanenin 68. gövdesini işaretleyen yat, 
gemi yapımcısına göre hem güverte hem de üst yapının ağırlığını 
azaltmayı amaçlayan gelişmiş laminasyon tekniklerine de sahip 
olmuş olacak.
Yatın özellikleri arasında bir büyük kokpit, tam kule ve açık köprü ile 
sorunsuz ve hızlı bir sürüş vaat eden geleneksel soğuk kalıplanmış 
bir gövde yer almakta. Yakıt olarak 4.000 galon (kabaca 18.184 
litre) bir yakıt kapasitesi öngörülmüş. 6,8 metrelik bir kiriş ve 1,6 
metrelik bir draft, yatın özelliklerini tamamlıyor.
Jarrett Bay, “Geri dönüş yapan birçok müşteriden çok fazla iltifat 
aldık” dedi. Ayrıca Jarrett Bay; zanaatkarlarının müşterilerinin 
hayallerindeki sportif balıkçı teknesinini inşa etmeleri için 
başvurmalarından çok memnun. Bay, firmasındaki zanaatkârları 
için ailem ifadesini kullanıyor. Yatın yapımına 2023 yılının 
başlarında başlanması planlanıyor.

North Carolina-based shipyard Jarrett Bay Boatworks will begin 
construction of a new 27.4-metre custom sport sportfish yacht 
for a client. Marking the shipyard’s 68th hull, the yacht will also 
feature advanced laminating techniques aimed at reducing the 
weight of both the deck and superstructure, according to the 
shipbuilder.
The yacht’s features include a large cockpit, full tower and open 
bridge, as well as a traditional cold-molded hull that promises a 
smooth and fast ride. A fuel capacity of 4,000 gallons (roughly 
18,184 litres) is envisaged. A 6.8 meter beam and a 1.6 meter 
draft complete the yacht’s characteristics.
“We’ve gotten a lot of compliments from a lot of returning 
customers”. Jarrett Bay said. Also, Jarrett Bay; He is delighted 
that his craftsmen have applied for their clients to build the sport 
fishing boat of their dreams. Bay uses the phrase my family for 
his artisans at his firm. Construction of the yacht is scheduled to 
begin in early 2023.
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With over 90 years of experience, in harmony of tradition and innovation, developed the brand AUTOSOL®. Environmental protection and sustainability 
have always been major concerns for us and are an integral part of our corporate culture. In order to live up to our responsibility towards the environment, 
we use formulas without microplastic in the manufacturing of our care products. We have created our environmental seal "OCEAN SAFE - 
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTIC". The corresponding symbol indicates to the buyer that there is no microplastic in our products. 

As a medium-sized company, we bear the responsibility for the healthy world of tomorrow. The aim 
is to leave a clean planet worth living on for future generations. This goal is to be achieved through 
sustainable management, prudent use of resources, and sharpened ecological awareness.

The above goal is firmly anchored in our approach to product development. AUTOSOL® offers an 
entire range of high-quality, eco-friendly, cleaning & care products for the marine sector: 
AUTOSOL® MARINE CARE. Our products clean and protect your marine means of transport, no 
matter if a yacht or an inflatable boat, thoroughly from bow to stern, from inside and outside.

This season, we are launching our new AUTOSOL® MARINE EVA FOAM DECK CLEANER. It is an extremely effective, 
concentrated cleaner for textured EVA foam decking (synthetic teak imitation made of polymers) and other boat surfaces. 
The powerful formula dissolves dirt and deposits without much effort when scrubbing with a soft brush or hard sponge. 
AAUTOSOL® MARINE EVA FOAM DECK CLEANER is ideal for removing typical dirt onboard such as bird and insect droppings, 
dust, sand, salt deposits, shoe abrasion, (fish)blood, algae, and moss. The product is effectively working as well on more 
stubborn soiling like ketchup, red wine, mustard, and even sun creams. Suitable for all colors of EVA foam flooring!

Anna İsimli Mega Lüks Yat 
Marmaris’ten Geçti
Mega Luxury Yacht Anna Passed 
Through Marmaris

Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğundaki Anna isimli 
mega lüks yat Muğla’nın Marmaris ilçesi limanını ziyaret etti. 
Marmaris Cruise Port Limanı’nın büyük rıhtımına yanaşan ve bir 
hafta limanda kalan yatın körfezden geçişini turistler merakla 
izledi. Turistler yatın fotoğraf ve videosunu çekti. Yaklaşık 110 
metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yatta, 8 lüks kabin 
yer almakta. Yatta 16 misafir ağırlanabilmekte. 36 personelin 
görev yaptığı 4 katlı yatta; güzellik salonu, spa, sauna, jakuzi, 
sinema salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve helikopter 
pisti de bulunmakta.

The 110-meter-long mega-luxury yacht Anna, with the Cayman 
Islands flag, visited the port of Marmaris town of Muğla. Tourists 
watched with curiosity as the yacht berthed at the large dock 
of Marmaris Cruise Port and stayed in the port for a week, 
continuously passing through the bay. Tourists took photos 
and videos of the yacht. Approximately 110 meters long and 
18 meters wide, there are 8 luxury cabins. 16 guests can be 
accommodated on the yacht. On the 4-floor yacht with 36 
personnel, There is also a beauty salon, spa, sauna, jacuzzi, movie 
theatre, elevator, underwater lights, beach club and helipad.
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With over 90 years of experience, in harmony of tradition and innovation, developed the brand AUTOSOL®. Environmental protection and sustainability 
have always been major concerns for us and are an integral part of our corporate culture. In order to live up to our responsibility towards the environment, 
we use formulas without microplastic in the manufacturing of our care products. We have created our environmental seal "OCEAN SAFE - 
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTIC". The corresponding symbol indicates to the buyer that there is no microplastic in our products. 

As a medium-sized company, we bear the responsibility for the healthy world of tomorrow. The aim 
is to leave a clean planet worth living on for future generations. This goal is to be achieved through 
sustainable management, prudent use of resources, and sharpened ecological awareness.

The above goal is firmly anchored in our approach to product development. AUTOSOL® offers an 
entire range of high-quality, eco-friendly, cleaning & care products for the marine sector: 
AUTOSOL® MARINE CARE. Our products clean and protect your marine means of transport, no 
matter if a yacht or an inflatable boat, thoroughly from bow to stern, from inside and outside.

This season, we are launching our new AUTOSOL® MARINE EVA FOAM DECK CLEANER. It is an extremely effective, 
concentrated cleaner for textured EVA foam decking (synthetic teak imitation made of polymers) and other boat surfaces. 
The powerful formula dissolves dirt and deposits without much effort when scrubbing with a soft brush or hard sponge. 
AAUTOSOL® MARINE EVA FOAM DECK CLEANER is ideal for removing typical dirt onboard such as bird and insect droppings, 
dust, sand, salt deposits, shoe abrasion, (fish)blood, algae, and moss. The product is effectively working as well on more 
stubborn soiling like ketchup, red wine, mustard, and even sun creams. Suitable for all colors of EVA foam flooring!
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ZEUS YACHT

Zeus Yacht 2011 yılında kurulmuş ve “ZEUS Şirketler Grubu” 
bünyesinde faaliyet göstermekte olup itici gücünü Zeus 
Uluslararası Taşımacılık ve İnş. adlı grup şirketlerinden alan 
genç ve dinamik bir şirkettir. Ltd. Şti (TR), Zeus Spedition 
Und Logistik GmbH (D) ve Zeus Gastro& Int. Handel 
GmbH (D). “ZEUS Şirketler Grubu” Türkiye’de yerleşik 
şirketleri sayesinde esnek ve hızlı faaliyet gösteren bir 
gruptur, aynı zamanda Almanya’da yerleşik şirketleri 
sayesinde kaliteli ürün ve hizmet üreten disiplinli bir şirketler 
grubudur. Grup bünyesindeki tüm şirketlerin asıl hedefi, 
ihtiyaç ve isteklerinizi karşılamanın yanı sıra, siz değerli 
benliklerinizi gerçekleştirmeden önce istek ve arzularınızı 
gerçekleştirmektir.

Zeus Yat; son teknolojileri kullanarak 
en kaliteli fiber tekneleri hizmetinize 
ve beğenilerinize sunmaktan gurur 
duyar, bünyesinde bulundurduğu 
kaliteli personel ve kullandığı kaliteli 
ekipmanlar sayesinde kaliteden 
ödün vermez. Sizlere kaliteli ürün 
ve hizmetler sunmanın yanı sıra fiili 
sözleşme sürelerinden önce teslimatları 
gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 
Üretim yerlerimiz Tuzla, İstanbul, 
Türkiye’de olsa da, grup şirketlerinin iyi 
organize olması sayesinde dünyanın 
her yerine teslimat yapabiliyoruz. Zeus 
Yacht, ürünlerinde boya gerektirmeyen 
jelkotlar sayesinde yıllara meydan 
okuyan dünyadaki sayılı firmalardan 
biridir.

Vizyonumuz, Sürekli kendini yenileyen 
ve güncellemeler yapan, aynı 
zamanda güncel teknolojilerin ve 
trendlerin takipçisi olarak müşterilerin 
istek ve isteklerini tam ve eksiksiz olarak 
karşılamaktır. Ayrıca kaliteden ödün 
vermeden esnek olmaktır.

Zeus Yacht was established in 2011 and operates within 
the “ZEUS Group of Companies” and their driving force 
is Zeus International Transportation and Constraction, 
a young and dynamic company named after group 
companies: Zeus Spedition and Logistic GmbH (D) and 
Zeus Gastro& Int. Handel GmbH (D). “ZEUS Group of 
Companies” is a flexible and fast-acting group companies 
located in Turkey, at the same time it is a disciplined 
group of companies that produces quality products and 
services by companies located in Germany. The main 
goal of all companies within the group is to meet your 
needs and wishes, as well as to realize your wishes and 
desires before realizing your precious selves.

Zeus Yacht; It is proud to offer the best quality fiber 
boats to your service and taste by using the latest 
technologies, and does not compromise on quality. 
In addition to providing you with quality products and 
services, we take pride in making deliveries before the 
actual contract deadlines. Although our production sites 
are in Tuzla, Istanbul, Turkey, we can deliver to any part 
of the world by the well-organized group companies. 
Zeus Yacht’s one of the few companies in the world that 
has challenged the years by the gel coats that do not 
require dye of products.

Our vision is to meet the demands and requests of 
customers completely and to constantly updating 
ourselves, as well as being a follower of current 
technologies and trends. It is also to be flexible without 
swerve the quality.
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Asmira Marine Büyümeye Devam Ediyor
Asmira Marine Keeps On Growing

While growing within Charter, Marine Fuel 
Stations, Repair & Maintenance, and Chan-
dlery branches, Asmira Marine continues to 
be topic of the day with its new investments 
in the field of charter business

Asmira Group, a company born and grown 
in Aegean region, has been prospering 
and expanding since 1977 thanks to its 
unique vision “To Be Local in Every Europe-
an Coast”. Asmira Group has a major role in 

marine, bunker and logistics business activities throughout Turkey 
and Abroad. 

Asmira offers its guests the highest quality charter ex-
perience with six modern and full equipped 

46.1-feet Benetau , one 41-feet and two 46-feet Bavaria Cruis-
ers, 44 and 46-feet Bali catamaran yachts due to which it takes 
one of the most notable places in the market of charter busi-
ness. With the newly made investments in luxurious 46-feet Ba-
varia Cruiser and 46-feet Bali catamaran yachts for 2023 season, 
Asmira will take one of the most notable places in the market of 
high-end charter business.

Marine Fuel Stations carries out its operations in 5 marinas locat-
ed in Turkey and 1 placed in Montenegro.

It also provides repair & maintenance services including period-
ical maintenance services in its own technical offices in D-Marin 
Turgutreis and Altınyunus Marina Çesme as dry dock areas.

Asmira Marine’s chandlery division has physical and online stores 
where it offers around 20,000 products in different categories for 
the needs of its yacht customers. 

Asmira Marine constantly aims at catching new improvements 
and innovations in the market, therefore it takes part as an ex-
hibitor at the most prestigious international fairs such as Croatia 
Charter Expo, METSTRADE, International Charter Expo, and Boot 
Düsseldorf International Boat Show.

Asmira Group is becoming a world known actor by the diversity 
of its business lines in the marine and yacht market by providing 
high-end services for each business lines.

Asmira Marine; Yat Kiralama, Marin İstasyonculuğu, 
Bakım&Onarım ve Yat Malzemeleri faaliyet alanlarında 
büyürken,  Yat Kiralama (ya da Charter- broşüre göre 
yazılsın) alanındaki yeni yatırımlarıyla da günün konusu olma-
ya devam ediyor.

Asmira Group, 1977 yılından bu yana edindiği deneyim ve 
hizmet anlayışını yeni bir bakış açısıyla buluşturan; Ege’de 
doğup, büyüyüp “Tüm Avrupa kıyılarında yerel bir marka 
olma” vizyonu ile yol alarak, Marine, Bunker ve Lojistik alan-
larındaki iş faaliyetlerine devam etmektedir.

Asmira Marine, Yat Kiralama Alanında Konuklarına 
Altı Modern Ve Tam Donanımlı  

46.1-feet Benetau, bir 41-feet ve iki 46-feet Bavaria Cruisers, 
44 ve 46-feet Bali katamaran yatları ile lüks segment kiralama  
deneyimini sunuyor. 2023 sezonu için 46-feet Bavaria Cruiser 
ve 46-feet Bali katamaran yatlarına yaptığı yeni yatırımlar ile 
yat kiralama pazarında dikkat çekmektedir.

Marin İstasyonculuğu, Türkiye’de bulunan 5 marinada ve 
Montenegro’da bulunan 1 marinada faaliyetlerini sürdürme-
ktedir. 

Teknelerin Bakım & Onarım ile periyodik bakım hizmetlerini 
müşterilerine sunmak için, D-Marin Turgutreis ve Çeşme Al-
tınyunus Marina çekek sahasında teknik ofisi bulunmaktadır.

Ayrıca Yat Malzemeleri satışı ihtiyaçlarına yönelik farklı kate-
gorilerde yaklaşık olarak 20.000 ürünü satışa sunmaktadır.

Asmira Marine sürekli olarak pazardaki yeni gelişmeleri ve 
yenilikleri yakalamayı hedefleyen bir firma olarak, Hırvatistan 
Charter Expo, METSTRADE, Uluslararası Charter Expo ve Boot 
Düsseldorf Uluslararası Boat Show gibi fuarlarda katılımcı 
olarak yer almaktadır.

Asmira Group, denizcilik ve yat pazarındaki çeşitli iş kolların-
da üst düzey hizmetler sunarak dünyaca tanınan bir aktör 
haline gelmektedir.
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AWLWOOD
Awlwood, geleneksel üst sınıf yat verniklerinden dört kattan daha uzun süre
olağanüstü bir parlaklık sağlar*. Tescilli formülasyonu ile bu şeffaf sonkat, bilim
ve doğayı birlestirerek geleneksel verniklerle kıyaslanamayacak mükemmel
sonuçlar kazandırır.

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

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

KAPTAN
TEMPUS FUGIT, 2014

Im
age ©

 2014 H
um

phreys Yacht D
esign

facebook.com/awlgripfinishfirst twitter.com/awlgripwww.awlgrip.com

* Uygulama ve bakım talimatlarını izleyin. Sadece profesyonel uygulama içindir. 

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

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


