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EDİTÖR’ÜN NOTU

Değerli okuyucumuz,

2022’nin son sayısını hazır-
lamanın tatlı yorgunluğu 
ile sizleri selamlıyoruz! 

Masmavi sulardan aldığımız ilham ve sektördeki tüm 
yenilikler ile Aralık sayısında oldukça yaratıcı pek 
çok fark yaratan modern yat tasarımlarına değindik. 
Ama deniz aşırı sıcacık bir hikayeyi ve onun başrolü 
Oda Boro’yu da özellikle doğum gününde anmak, 
cesaretini siz deniz tutkunları ile paylaşmak istedik. 
Daha sonra ise rotamızı Cryptom Boat Show’a çev-
irdik ve yat dünyasının nabzını tuttuk. Heyecanla 
hazırladığımız ve keşfederken büyük keyif alacağınızı 
düşündüğümüz bu sayıyı, ilhamla okumanızı dileriz. 
Yeni yılda, deniz seyrindeymiş gibi hissettirecek 
sayılarımızda görüşmek üzere.
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EDITOR’S NOTE

Dear reader,
We greet you with the sweet tiredness of preparing 
the last issue of 2022!

With the inspiration we got from the deep blue wa-
ters, in the December issue.we look closer to all the 
innovations in the marine industry and review the 
modern yacht models that make many creative dif-
ferences. But we wanted to remember and celebrate 
a warm overseas story and it’s main character, Oda 
Boro, especially on her birthday, and share his cour-
age with you. Then we turned our route to Cryptom 
Boat Show and took the pulse of the yacht world. We 
hope you will read this issue with inspiration, which 
we have prepared with enthusiasm and which we 
think you will enjoy while exploring.
See you in the new year, in our issues that will make 
you feel like you are on the sea.

Sena Nur Cansız
Berfin Bitirim
Burak Ayaydın
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1TendR- Lobster 34x 
TendR tam bir boğazda keyif teknesi olan yeni modeli Lobster 
34x modelini fuarda görücüye çıkarttı. 10.50 metre uzunluğun-
da ve 3 metre genişliğinde olan bu tekne ile 10 kişilik arkadaş 
grubunuzu keyifle ağırlayabilirsiniz. 150 Hp veya 300 Hp içten 
takmalı motor tercih edebileceğiniz bu model ile 250 Hp bir 
motor ile 22 Knot hıza çıkabilirsiniz. Geniş dinlence alanı ve 
güvertesinde bulunan 4 kişilik güneşlenme alanı ile tam bir 

keyif teknesi diyebiliriz.

2Next Marin 
– Chameleon CC 10 ST
Şüphesiz fuar alanında tasarımı ile en dikkat çeken teknel-
erden biri Next Marin tarafından üretilen Chameleon CC ST 
idi. Tasarımı İngiliz ve mühendisliği Yeni Zelanda’ya ait olan 
bu tekne tamamen yerli üretim. 10,45 metre uzunluğa ve 3,90 
metre genişliğe sahip olan bu tekne çift 300 Hp Volvo Penta 
D4 dizel motor ile 40 Knot hıza çıkabiliyorsunuz. Chameleon 
CC 10 STsadece tasarımı ile değil, misafirlerine sunduğu üç ayrı 
yaşam alanı ile de farkını ortaya koyuyor.

1TendR- Lobster 34x 
TendR showcased the new mod-
el Lobster 34x, a pleasure boat on 
the Bosphorus, at the fair. With 
this boat, which is 10.50 meters 
long and beam is 3 meters, you 
can host a group of 10 people 
comfortably. With this model, 
where 150 HP or 300 HP inboard 
engine is preferred, you can ac-
celerate to 22 Knots with a 250 
HP engine. We can say that it is a 
pleasure boat with its large rest-
ing area and sunbathing area for 

4 people on it’s deck.

2Next Marin 
– Chameleon CC 10 ST 
Undoubtedly, one of the boats 
that attracted the most attention 
with it’s design in the boat show 
was the Chameleon CC ST manu-
factured by Next Marin. This boat, 
designed by  British and engi-
neered by New Zealand, is com-
pletely producted in Turkey. With 
a length of 10.45 meters and beam 
of 3.90 meters, this boat can reach 
a speed of 40 knots with its dou-
ble 300 HP Volvo Penta D4 diesel 
engine. The Chameleon CC 10 ST 
stands out not only with it’s de-
sign, but also with three separate 
living spaces it offers to it’s guests.

  

Cryptom Bosphorus 
Boat Show

11-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Cryptom Bosphorus Boat 
Show Pendik Marina’da gerçekleşti. Bir çok tekneyi yakından inceleme 
fırsatı bulduğumuz fuar boyunca yakın markajımıza giren modelleri 
sizler için derledik.

Next Marin  Chameleon



3Bali Catamarans
Fransız Catana Group’un cruising kata-
maran markası Bali Catamarans dünya-
da ilk kez bir fuara altı farklı model ile Tür-
kiye’de yer aldı. Filonun en küçüğü 
Catspace, Bali 4.2, en 
yeni Bali 4.4, Bali 4.6, 
Bali 4.8 ve filonun en 
büyüğü Bali 5.4 mod-
ellerini sergileyen Bali 
Catamarans büyük 
beğeni topladı. Yük-
sek yelken perfor-
mansını hedefley-
en Bali Catamarans 
dengeli tekneleri ile 
her kullanıcının ihti-
yaçlarına yönelik modeller-

ini sunuyor.

4Atlantic Marine 
Ardor A.Ş. bünyesinde bulunan Atlantic 
Marine, iki farklı modeli Sun Cruiser 690 
ve Open 750 ile fuarda yer aldı. 6,55 me-
tre uzunluğundaki Sun Cruiser 690 2,50 
metre genişliğe sahip ve 7-9 kişiyi rahat-
lıkla ağırlayabilirsiniz. Open 750 mod-
eli ise 7,70 metre uzunluğa, 2,50 metre 
genişliğe sahip ve 12 kişilik grupları ra-
hatlıkla ağırlayabilirsiniz. V karina ve yük-
sek perofrmanslı iki tekne de su sporları, 
gezi amaçlı kullanım ya da balık tutmak 
için ideal. 

5Greenline 
Çevre dostu, yeşil teknolojiyi denizlere 
getiren Greeline üç farklı modelini Cryp-
tom Bospforus Boat Show’da sundu. 11,9 
metre uzunluğa ve 3,75 metre genişliğe 
sahip Hybrid 39, 11,99 metre uzunluğa ve 
4,24 metre genişliğe sahip Hybrid 40 ve 
Greenline’ın amiral gemisi 48 Fly mod-
ellerini yakından inceleme fırsadı bulan 
misafirler Greenline’ın Hdrive teknolojisi 
ile ilgili de bilgi almış oldu. 360’ görüş su-
nan üç modelde de gün ışığından mak-

simum düzeyde faydalanmak mümkün.

3Bali Catamarans 
Bali Catamarans, the cruising catamaran brand of the 
French Catana Group, took part in a fair for the first time 
in the world with six different models in Turkey. The Bali 
Catamarans were acclaimed by showcasing the smallest 
in the fleet, the Bali 4.2, the newest Bali 4.4, Bali 4.6, Bali 
4.8 and the largest in the fleet, the Bali 5.4. Aiming at high 
sailing performance, Bali Catamarans offers models for 

every user’s needs with it’s balanced boats.

4Atlantic Marine 
Ardor Inc. Atlantic Marine took part in the boat show with 
it’s two different models Sun Cruiser 690 and Open 750. 
Sun Cruiser 690 is 6.55 meters long and has a width of 2.50 
meters and can comfortably host 7-9 people. The Open 
750 model, on the other hand, has a length of 7.70 meters 
and a width of 2.50 meters, and you can comfortably host 
groups of 12 people. Both V-hulls and high performance 
boats are ideal for water sports, sightseeing or fishing.

boat show
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6Falcon Yachts 
Falcon Yachts yerli üretim F40 modeli ile 
Cryptom Bosphorus Boat Show’da yerini 
aldı. Son derece şık bir tasarıma sahip olan 
F40 modeli sadece şıklığı ile değil konfo-
ru ile de göz doldurdu. Lobster tipi F40 
modeli misafirlerine geniş bir kıç havuzluk 
oturma alanı ve 2 master kabin sunuyor. 
12,30 metre uzunluğa ve 4 metre genişliğe 
sahip F40 modeli kullanışlı bir mutfağa ve  
donanımlı bir dümen konsoluna sahip.

7Yaren Yachts
Yaren Yachts motoryat ve katamaran 
olark dört farklı modeli ile fuarda yerini 
aldı. 7,9 metre uzunluğunda ve 2,55 me-
tre genişliğe sahip olan N26 motoryat, 
8,95 metre uzunluğunda ve 3,5 metre 
genişliğe sahip olan N29K katamaran. 9,6 
metre uzunluğa ve 4,3 metre genişliğe 
sahip olan N32K katamaran ve 9,6 metre 
uzunluğa ve 3,2 metre genişliğe sahip 
olan N32 motoryat modellerini yakından 
incelediğimiz videolarımız Yacht Life & 
Travel Youtube kanalımızda olacak.

5Greenline
Bringing environmentally friendly, green technology 
to the seas, Greeline presented three different models 
at the Cryptom Bospforus Boat Show. The guests, who 
had the opportunity to closely examine the 11.9 me-
ters long and 3.75 meters wide Hybrid 39, 11.99 meters 
long and 4.24 meters wide Hybrid 40 and Greenline’s 
flagship 48 Fly models, and got informed Greenline’s 
Hdrive technology. It is possible to make maximum use 
of daylight in all three models that offer a 360’ view.

6Falcon Yachts
Falcon Yachts took place at Cryptom Bosphorus Boat 
Show with their domestically produced model F40. The 
F40, which has an extremely stylish design, impresses 
not only with it’s elegance but also with it’s comfort. 
The Lobster type F40 model offers its guests a large 
aft cockpit seating area and 2 master cabins. The F40 
model, which is 12.30 meters long and 4 meters wide, 

has a useful kitchen and an equipped rudder console. 

7Yaren Yachts
Yaren Yachts took place in the boat show with four dif-
ferent models as motor yacht and catamaran. The N26 
motor yacht is 7.9 meters long and 2.55 meters wide, 
and the N29K catamaran 8.95 meters long and 3.5 me-
ters wide. Our videos, where we closely examine the 9.6 
meters long and 4.3 meters wide N32K catamaran and 
9.6 meters long and 3.2 meters wide N32 motor yachts, 
will be on our Yacht Life & Travel Youtube channel.
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Greenline ile Daha 
Çevre Dostu Bir 
Denizcilik

More Eco-Friendly 
Maritime with 
Greenline

Greenline çevreye duyarlı ve saygılı olmayı 
ön plana alan, yeni nesil teknoloji, çarpıcı 
stil ve tasarım, enerjiyi en verimli şekilde 
kullanma ve kendi kendine üretebilme 
kapasitesi amaçlanarak geliştirilen tekne-
leri ile Cryptom Bosphorus Boat Show’da 
yerini aldı. 

Tasarım ve mühendislik konusunda bir 
ilk olan, özgün “Superdisplacement hull 
‘’ alt gövde ile hibrit motorların beraber 
çalışmasını sağlayarak “Greenline the Hy-
brid” bir hayalin gerçek olmasını sağlıyor. 
Dizel motorları ile klasik bir seyir imkanı 
sunmanın dışında, sıfır emisyon, sıfır 
gürültü,sıfır çevre kirliliği ve sıfıra yakın 
maliyetle adeta yelkenli bir tekne gibi ama 
rüzgara bağlı kalmadan seyir yapabilme 
imkanını sunuyor.

Kullanıcıları için en ideal şartları oluşturu-
rak, enerjisini güneşten sağlayabilen, çevr-
eye saygılı, doğa dostu, konforlu ve ekono-
mik bir kullanım sunmak üzere yaratılmış 
39 Hybrid, 40 Hybrid ve 48 Flymodellerini 
yakın markajımıza aldık. 

Greenline took part in the Cryptom Bosphorus Boat 
Show with their well-equipped boats with a future 
plan, new generation technology, style and design, 
and the ability to produce energy by itself in the most 
efficient way.
A first in design and engineering, the original “Super-
displace body” bottom cover is the dreamline of hy-
brid engines. Apart from a classic cruise with a diesel 
engine, it offers zero emissions, zero driving, zero en-
vironmental and final cost-effectiveness to build de-
tailed sailing boats but dependent on the wind.
We have included the 39 Hybrid, 40 Hybrid and 48 Fly 
models, which are designed to create the most ide-
al way for its users and to use the world as a viable, 
eco-friendly, scalable and economical use.

Greenline’ın Amiral Gemisi: 
48 Fly
Şaşırtıcı, yenilikçi iç tasarımı, 
yeni nesil hybrid sistemi, kon-
forlu flybridge’i, ana kamara ile 
birlikte iki adet misafir kamar-
ası, hidrolik platformu, salonun 
alt kısmında gizli geniş depol-
ama alanları ve daha bir çok 
yenilikçi özellikleri ile denizde 
konaklama keyfini en yükseğe 
taşıyor. 15,44 metre uzunluğa 
ve 4,80 metre genişliğe sahip 
48 Fly modelinde 1500 litre 
yakıt, 660 litre temiz su ve çift 
80 litre pis su tankı bulunuyor. 
110-380 HP motor tercih ede-
bileceğiniz 48 Fly modeli üze-
rinde bulunan güneş panelleri 
sayesinde her zaman çalışan 
küçük ve sessiz bir jeneratöre 
sahip oluyorsunuz. Kıç havu-
zluğu iç kısımdan ayıran cam 
panel yukarı kaldırılarak ve 
kapı da açılarak deniz havasını 
iç mekana taşıyabiliyorsunuz. 
Ayrıca 360’ görüş sunan geniş 

pencelereler sayesinde iç me-
kanda doğal ışıktan faydalan-
manızı sağlıyor. Ayrıca 48 Fly 
modelinde sınıfındaki teknel-
er içindeki en geniş flybridge 
bulunuyor. Bu alanda hem 
teknenin kontrolünü sağlay-
abileceğiniz dümen konsolu 
hem de barbekü bulunmakta. 
Ayrıca tercih edebileceğiniz 
hard top ile ekstra güneş panel 
alanı elde edebilirsiniz.

Greenline’s Flagship: 48 Fly
With their surprising and in-
novative interior design, new 
generation hybrid system, 
comfortable flybridge, two 
guest cabins with the main 
cabin, hydraulic platform, 
large storage areas hidden in 
the lower part of the saloon 
and many other innovative 
features, it brings the pleasure 
of staying at sea to the highest. 
48 Fly models with a length 
of 15.44 meters and a beam of 

yat yacht
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Dinlemeniz için 
Tasarlandı: Hybrid 40



Designed for You to Listen to 
the Sound of Nature: 
Hybrid 40

Doğanın Sesini 
Dinlemeniz için 

Tasarlandı: Hybrid 40
Greenline 40 deniz keyfini yeniden tanımlıyor. İster demir attığınız bir koyda, ister rüzgarı içinizde 
hissettiğiniz harika bir seyirde Greenline 40 ile yeni bir boyuta adım atıyorsunuz.
Bir yatın içerisinde rahat rahat hareket edebilmek, mükemmel seyir görüşü, sizi her yerde izleyen 
doğal ışık ile beklentilerinizi yeniden en üst seviyede tatmin edecek. 11,9 metre uzunluğa ve 4,25 metre 
genişliğe sahip olan Hybrid 40 modelinde 700 litre yakıt, 400 litre temiz su ve 80 litre pis su tankı bu-
lunuyor. Ev tipi buz dolabı, mikrodalga fırın ve geniş tezgah sunan mutfak alanı ve 4+2 yatak kapasitesi 
ile evinizin konforunu aratmayacak.

Greenline 40 redefines the pleasure of the sea. You are stepping into a new dimension with Greenline 
40, whether in a bay where you anchor or on a wonderful cruise where you feel the wind inside you. It 
will once again satisfy your expectations at the highest level with being able to move comfortably in a 
yacht, excellent cruise vision, and natural light that follows you everywhere. With a length of 11.9 meters 
and a beam of 4.25 meters, the Hybrid 40 model has 700 liters of fuel, 400 liters of clean water and 80 
liters of waste water tanks. The kitchen area with a home-type refrigerator, microwave oven and wide 
counter and 4+2 bed capacity will make you feel like your home.

and many other innovative 
features, it brings the pleasure 
of staying at sea to the highest. 
48 Fly models with a length 
of 15.44 meters and a beam of 
4.80 meters have 1500 liters of 
fuel, 660 liters of clean water 
and double 80-liter waste wa-
ter tanks. Thanks to the solar 
panels on the 48 Fly model, 
where you can choose 110-380 
HP engines, you have a small 
and silent generator that al-
ways works. You can bring the 
sea air into the interior by lift-
ing the glass panel that sepa-
rates the aft cockpit from the 
interior and opening the door. 
It also allows you to benefit 
from natural light in the interi-
or thanks to the wide windows 
that offer 360’ view. In addition, 
the 48 Fly model has the wid-
est flybridge among the boats 
in its class. In this area, there is 
both a rudder console where 
you can control the boat and 
a barbecue. You can also get 
extra solar panel area with the 
hard top you can choose.

doğanın 
sesi

yat yacht
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Hybrid 39, 2 kabinli tekne geniş salonu ve güneş ışığından azami faydalanmayı hedefleyen geniş 
camları ile klasik Greenline fizyolojisini taşıyan Hybrid 39 11,9 metre uzunluğunda ve 3,75 metre 
genişliğinde. 700 litre yakıt, 400 litre temiz su ve 80 litre piss u tankı bulunan Hybrid 39, hibrit seyir 
sürati 6.5 knot ‘a kadar ulaşırken diesel makine ile 20 knot süratı geçen bir gövde alt yapısına sahip.4 
kişilik kabin kapasitesi dışında salonda yatak olabilen oturma grubu sayesinde 6 kişilik geceleme im-
kanı da veriyor. GL 36 da klima , hybrid donanım, büyük boy buzdolabı, seyir elektroniği, baş pervane 
standart olarak sunuluyor. Kademeli derin V alt gövde tasarımı sayesinde hem düşük hem de yüksek 
süratlerde müthiş bir yakıt ekonomisi ve asgari çevre kirliliği üreten teknolojisi ve Hybrid kullanımda 
0 Emisyon, 0 Gürültü, 0 Titreşim, 0 Maliyet imkanı sunuyor.

Hybrid 39, Carrying the classic Greenline physiology with it’s large saloon and wide windows aiming 
to make maximum use of sunlight, Hybrid 39 is 11.9 meters long and beam of 3.75 meters. Hybrid 
39, which has 700 liters of fuel, 400 liters of clean water and 80 liters of piss water tank, has a body 
infrastructure that can reach a hybrid cruising speed of 6.5 knots and a speed of 20 knots with a 
diesel engine. It also provides overnight accommodation for 6 people. Air conditioning, hybrid equip-
ment, large-size refrigerator, navigation electronics, bow thruster are offered as standard in the GL 36. 
Thanks to its gradual deep V underbody design, its technology that produces excellent fuel economy 
and minimum environmental pollution at both low and high speeds, and Hybrid use, offers 0 Emis-
sion, 0 Noise, 0 Vibration, 0 Cost.

0 Emisyon, 0 Gürültü, 0 Tireşim: Hybrid 39
0 Emissions, 0 Noise, 0 Vibration: Hybrid 39

hybrid 39
Ya

ch
t 

Li
fe

 &
 T

ra
ve

l  
     

     
     

     
-  

12
   

   
   

   
   

  

yat yacht



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

First_ YACHT LIFE & TRAVEL_19.5x27.pdf   12   7.11.2022   14:25



TendR X 34 ile deniz keyfini bir adım öteye 
taşıyor. İçerisinde kapalı banyo ve kullanışlı 
bir mutfak yer alan geniş kamarası keyifli 
zamanlar geçirmeniz için oldukça ideal. 

10.50 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe sa-
hip olan bu teknede toplamda 10 kişiyi ra-
hatlıkla ağırlayabilirsiniz. Çift 200 litre yakıt, 
çift 200 litre temiz su ve 100 litre pis su tankı 
bulunan bu teknede 150 HP-370 HP içten 
takmalı motor tercih edebilirsiniz. 250 Hp 
bir motor ile 22 knot hıza çıkabilirsiniz.

Havuz kısmında sandıklı ve masalı fonk-
siyonel bir oturma grubuna yer alırken, 
dilendiği takdirde orta masa bir kademe 
aşağı indirilip ve oturma alanına eklenen 
aparat ile ekstra bir yatak alanı elde edile-
bilir. Mutfak kısmında üstü kapaklı eviye ve 
ocak, çekmece ve dolaplar, mini buzdolabı 
yer alırken master kabinde ise geniş bir ya-
tak alanı, yan taraflarda panoramik camlar, 
led aydınlatma, geniş saklama alanları ve 
gardırop alanı yer almaktadır. Daha geniş 
ve daha konforlu alanlar sunan Lobster X 
34’ün güvertesinde 4 kişilik güneşlenme 
alanı bulunmakta. Bu tekne için tam bir 
boğazda keyif teknesi diyebiliriz. 

 TendR X 34 takes the pleasure on the sea one step fur-
ther. Its spacious cabin, which includes a closed bath-
room and a useful kitchen, is ideal for you to have a 
pleasant time.

With a length of 10.50 meters and a width of 3 meters, 
you can comfortably accommodate 10 people in total. 
You can choose a 150 HP-370 HP inboard engine on this 
boat, which has double 200 liters of fuel, double 200 lit-
ers of clean water and 100 liters of waste water tank. You 
can reach a speed of 22 knots with a 250 HP engine.

While there is a functional sitting group with a storage 
area  and a table in the pool area, if desired, an extra bed 
area can be obtained by lowering the middle table one 
level down and adding an apparatus to the sitting area. 
In the kitchen, there is a covered sink and stove, drawers 
and cabinets, a mini fridge, while the master cabin has 
a large bed area, panoramic windows on the sides, LED 
lighting, large storage areas and a wardrobe area. Offer-
ing wider and more comfortable areas, Lobster X 34 has 
a sunbathing area for 4 people on the deck. We can call 
this boat a pleasure boat on the Bosphorus.

TENDR LOBSTER 34X
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TENDR LOBSTER 34X
martı marin ilan

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.



Evinizdeki Konforu 
Denize Taşıyan 

Falcon F40
Falcon F40, 
Which Carries the 
Comfort of Your 
Home to the Sea

2022 yılının ilk Cryptom Bosphorus Boat Show 
Deniz Fuarı 11-20 Kasım 2022 tarihlerinde Marintürk 
İstanbul City Port Pendik’te gerçekleştirildi. Den-
iz tutkunlarının akın ettiği etkinlikte birbirinden 
güzel yatlar sergilendi. En dikkat çeken ürün-
lerden biri Falcon Yachts tarafından üretilen F40 
oldu. 

12,30 metre uzunluğunda ve 4 metre 
genişliğindeki F40 zevk ve uyumu bir araya ge-
tiriyor. Sahibine denizde yaşam deneyimini her 
detayıyla yaşatmayı hedefleyen F40 güçlü motor-
larıyla maksimum olarak 26 mil hıza ulaşabiliyor. 
Sevdikleriyle kaliteli zaman geçirmekten hoşla-
nanlar için özellikle dizayn edilen yat, lobster tipi 
bir tekne olduğu için kıç havuzlukta geniş bir 
yaşam alanı sunuyor. Yatın içinde bulunan tavan 
penceresi doğal ışığın en verimli şekilde kullanıl-
masına olanak sağlıyor. Su altı ve üstü radarı, nav-
igasyon, balık bulucu ve motor dairesini gösteren 
özel bir kamera ile donatılmış dümen konsoluna 
sahip olan F40 rahatlığı garantiliyor.

Falcon, F40 misafirlerini ağırlamak için bir master 
kabin ve çift kişilik misafir kabini barındırıyor. Aynı 
zamanda mürettebat için alt güvertede tek kişilik 
bir kabini daha kullanıma sunuyor.

The first Cryptom Bosphorus Boat Show Sea 
Fair of 2022 was held on 11-20 November 2022 
at Marintürk Istanbul City Port Pendik. Beauti-
ful yachts were exhibited at the event, where sea 
lovers flocked. One of the most notable products 
was the F40 manufactured by Falcon Yachts.

With a length of 12.30 meters and a width of 4 
meters, the F40 combines pleasure and harmo-
ny. Aiming to give its owner the experience of life 
at sea in every detail, the F40 can reach a maxi-
mum speed of 26 miles with its powerful engines. 
Specially designed for those who enjoy spending 
quality time with their loved ones, the yacht of-
fers a wide living space in the aft cockpit as it is 
a lobster-type boat. The skylight inside the yacht 
allows the most efficient use of natural light. 
Equipped with underwater and above radar, nav-
igation, a fish finder, and a special camera show-
ing the engine room, the F40 is equipped with a 
helm console, ensuring comfort.

Falcon houses a master cabin and a double guest 
cabin to accommodate F40 guests. It also offers a 
single cabin for the crew on the lower deck.
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CRYPTOM BOSPHORUS 
BOAT SHOW’DA BALI 
CATAMARAN 
6 FARKLI MODELİ iLE RÜZGARI 
ARKASINA ALDI

AT CRYPTOM BOSPHORUS 
BOAT SHOW, BALI CATA-
MARAN TAKES THE WIND 
BACK WITH IT’S 6 
DIFFERENT MODELS

Fransız Catana Group’un cruising kata-
maran markası Bali Catamarans dün-
yada ilk kez bir fuara altı farklı model ile 
Türkiye’de yer aldı. Filonun en küçüğü 
Catspace, Bali 4.2, en yeni Bali 4.4, Bali 

4.6, Bali 4.8 ve filonun en büyüğü Bali 5.4 mod-
ellerini sergileyen Bali Catamarans büyük beğeni 
topladı. Yüksek yelken performansını hedefleyen 
Bali Catamarans dengeli tekneleri ile her kul-
lanıcının ihtiyaçlarına yönelik modellerini sundu. 

Bali Catamarans, the cruising catamaran brand 
of the French Catana Group, took part in a fair 
for the first time in the world with six different 
models in Turkey. The Bali Catamarans were ac-
claimed by showcasing the smallest in the fleet, 
the Bali 4.2, the newest Bali 4.4, Bali 4.6, Bali 4.8 
and the largest in the fleet, the Bali 5.4. Aiming 
at high sailing performance, Bali Catamarans of-
fers models for every user’s needs with their bal-
anced boats.

The first Cryptom Bosphorus Boat Show Sea 
Fair of 2022 was held on 11-20 November 2022 
at Marintürk Istanbul City Port Pendik. Beauti-
ful yachts were exhibited at the event, where sea 
lovers flocked. One of the most notable products 
was the F40 manufactured by Falcon Yachts.

With a length of 12.30 meters and a width of 4 
meters, the F40 combines pleasure and harmo-
ny. Aiming to give its owner the experience of life 
at sea in every detail, the F40 can reach a maxi-
mum speed of 26 miles with its powerful engines. 
Specially designed for those who enjoy spending 
quality time with their loved ones, the yacht of-
fers a wide living space in the aft cockpit as it is 
a lobster-type boat. The skylight inside the yacht 
allows the most efficient use of natural light. 
Equipped with underwater and above radar, nav-
igation, a fish finder, and a special camera show-
ing the engine room, the F40 is equipped with a 
helm console, ensuring comfort.

Falcon houses a master cabin and a double guest 
cabin to accommodate F40 guests. It also offers a 

Bali Catamaran Catspace: 
Yelken keyfini ev konforunda deneyimleyecek-
siniz. Sınıfının en başarılı katamaranı ve tam bir 
fiyat performans örneği olan Bali Catspace, özel  
tasarımıyla denizdeki yerini almaya hazır. Boy 
uzunluğu 11.36, genişliği 6.55 ve draftı 1.19 metre 
olan katamaran; kullanım alanlarının özel dizaynı 
ile 6-8 kişilik gruplara ev sahipliği yapabiliyor. Yük-
sek yelken performansının yanı sıra 2 × 20 HP veya 
2 x 40 HP Yanmar Motor seçenekleri ile 400 litre 
yakıt kapasitesi ile denizdeki aktif zamanınızı uzun 
tutabilen Bali Catspace; 760 litre temiz su ve 2 x 
55 litre pis su depolarıyla da temel ihtiyaçlarınıza 
çok rahat karşılık veriyor. Denizde seyir keyfini 
bambaşka bir hale getiren yenilikçi tasarım, kata-
maran üzerinde de çok rahat hareket etmenizi 
sağlıyor. Bali Catspace modelini çok seveceksiniz. 

You will experience the pleasure of sailing in the 
comfort of your home. Bali Catspace, the most 
successful catamaran in it’s class and an example 
of price/performance, is ready to take it’s place at 
sea with it’s special design. The catamaran with 

a length of 11.36, a beam of 6.55 and a draft of 1.19 
meters; With the special design of the usage ar-
eas, it can host groups of 6-8 people. In addition 
to its high sailing performance, Bali Catspace can 
keep your active time at sea long with its 2 × 20 
HP or 2 x 40 HP Yanmar Engine options and 400 
liters of fuel capacity; With 760 liters of clean wa-
ter and 2 x 55 liters of waste water tanks, it meets 
your basic needs very easily. The innovative de-
sign, which makes the pleasure of cruising at sea 
completely different, also allows you to move very 
comfortably on the catamaran. You will love the 
Bali Catspace model.
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Bali Catamaran 4.2:
Yaşamınızı denize taşıyabilmeniz için incelikli 
bir zevkle hazırlanmış 4.2 modeli, geniş güver-
tesi ve rahatlatıcı atmosferiyle özel anlarınızı 
unutulmaz kılacak. Boy uzunluğu 12.84 me-
tre, genişliği 7.07 metre ve draftı 1.22 metre 
olan 4.2, 2 x 30 HP ya da 2 x 54 HP Yanmar 
Motor seçenekleriyle de performans aralığını 
değiştirebiliyor. Ayrıca 640 litre yakıt kapasitesi 
ve 860 litre temiz su tankı bulunan 4.2 modeli, 
kullanıcının beklentilerine hitap ediyor. 

The 4.2 model, prepared with a refined taste so 
that you can bring your life to the sea, will make 
your special moments unforgettable with it’s 
spacious deck and relaxing atmosphere. With 
a length of 12.84 meters, a beam of 7.07 me-
ters and a draft of 1.22 meters, it can change it’s 
performance range with the 4.2, 2 x 30 HP or 
2 x 54 HP Yanmar Engine options. In addition, 
the 4.2 model with a fuel capacity of 640 liters 
and a clean water tank of 860 liters appeals to 
the expectations of the user. 4.2 comfort will be 
indispensable with it’s innovative aspects.

4.4 Modern ve zarif hatları ile ilk 
bakışta kendini belli eden 4.4, yepyeni tarzıyla 
benzerleri arasında fark yaratıyor. Yaratıcı bir 
yaklaşımı temsil eden 4.4 modeli; 13.48 metre 
boy uzunluğu, 7.40 metre genişliği ve 1.26 met-
relik draft alanıyla dengeli bir modellemeye sa-
hip. 2 x 40 HP Yanmar motora ve 800 litre yakıt 
deposu ile 860 litre temiz su taşıma kapasites-
ine sahip olan katamaran, mavi sular üzerinde 
tam anlamıyla güvenli ve güçlü bir  performans 
vadediyor.

Revealing itself at first glance with its modern 
and elegant lines, the 4.4 makes a difference 
with its brand new style. The 4.4 model, which 
represents a creative approach; It has a bal-
anced modeling with a length of 13.48 meters, 
a width of 7.40 meters and a draft area of 1.26 
meters. The catamaran, which has a 2 x 40 HP 
Yanmar engine and an 800 liter fuel tank and 
a clean water carrying capacity of 860 liters, 
promises a completely safe and powerful per-
formance on blue waters.

4.2

Bali Catamarans

Yach
t Life &

 Travel                      
19  -

yat yacht



Bali Catamaran 5.4: 
Fuarın dikkat çeken katamaralarından biri olarak 
görenleri kendine hayran bırakan Bali 5.4, geniş ve 
kullanışlı alanlarıyla rahatlığın tek adresi. 2019’da 
Multihull of The Year ödülünün sahibi olan Bali 
5.4, diğer su oyuncakları için de bir bölüm bulun-
dururken kardeşleri arasındaki en büyük kata-
maran olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda 127 
metrekarelik büyüklüğü ile evinizin rahatlığını 
denizlere taşırken sosyalleşmeyi sevenler için ade-
ta bir parti aracı. Bu model flybridge, güverte ve 
kıç bölümünde ayrı ayrı oturma bölümleriyle iste-
diğiniz her şeyi size sunuyor. 4 ayrı kabine sahip 
olan 5.4 tavan penceresiyle doğal ışığı en iyi şekil-
de kullanma fırsatı veriyor. Bali’nin en büyük kata-
maranı 5.4’ün gövde boyu 16.20 metre, genişliği 
8.74 metre su çekimi ise 1.48. Yakıt kapasitesi 1200 
litre, motorları ise 2X57HP/2X80HP.

Bali 5.4, which impresses those who see it as one 
of the remarkable catamarans of the fair, is the 
only address for comfort with its wide and use-
ful areas. Bali 5.4, which received the Multihull of 
The Year award in 2019, is the largest catamaran 
among its siblings, while also having a section for 
other water toys. With a total size of 127 square 
meters, it is almost a party vehicle for those who 
like to socialize while carrying the comfort of your 
home to the seas. This model offers you everything 
you want with its separate seating areas in the fly-
bridge, deck and aft section. It gives the oppor-
tunity to use natural light in the best way with its 
5.4 skylights with 4 separate cabins. Bali’s largest 
catamaran 5.4 has a hull length of 16.20 meters, 
a width of 8.74 meters and a draft of 1.48 meters. 
Its fuel capacity is 1200 liters and its engines are 
2X57HP/2X80HP.

Bali Catamaran 
Bali 4.8 sunduğu k u l -
lanım alanı ile kala- b a l ı k 
arkadaş gruplarını ağırlay- abilir, evinizin 
konforunu aratmayacak mutfak ile geniş sof-
ralar kurabilirsiniz. Bali 4.8, Hız ve Derinlik ölçer, 
Otopilot, Çapa halatı, Kokpit hoparlörleri, VHF, 
Dümen ile donatılmış en yeni modellerden 
birisidir. Katamaranın uzunluğu 14.86 metre, 
genişliği 7.88 metreye ulaşırken yakıt tankı 

kapasitesi 1000 litre, su 
tankı kapasitesi 1000 
litre olarak karşımıza 
çıkıyor. 4 ayrı kabini 
ile misafirleriniz için 
benzersiz bir seyahat 
alanı sağlayan Bali 4.8, 
oturma alanlarının al-
tında ısıtma sistemi 
bulunduruyor. Ön kok-
pit bölümünde portatif 
masa ve güneşlenme 
alanlaırnın yanı sıra 
oturma bölümü de 
bulunan katamaran 
hayatın tadını çıkar-
manıza olanak sağlıyor. 
Öte yandan flybridge 
bölümünde bulunan 
geniş oturma grubuyla 
seyir halinde ilerlerken 
sohbetten geri kalmay-
acaksınız.

With the usage area 
offered by Bali 4.8, you 
can host large groups 
of friends, and you can 
set up large tables with 
a kitchen that will make 
you feel the comfort of 

your home. Bali 4.8 is one of the latest models 
equipped with Speed and Depth meter, Auto-
pilot, Anchor rope, Cockpit speakers, VHF, Rud-
der. While the length of the catamaran reaches 
14.86 meters and its width is 7.88 meters, the 
fuel tank capacity is 1000 liters and the water 
tank capacity is 1000 liters. Bali 4.8, which pro-
vides a unique travel area for your guests with 
its 4 separate cabins, has a heating system un-
der the seating areas. The catamaran, which 
has a seating area as well as a portable table 
and sunbathing areas in the front cockpit sec-
tion, allows you to enjoy life.On the other hand, 
with the large seating group in the flybridge 
section, you will not be left behind while you 
are cruising.
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Yaren Yacht Dört Farklı 
Modeli ile Cryptom 
Bosphorus Boat Show’daydı!

Yaren Yacht Was At 
The Cryptom Bosphorus 
Boat Show Sea Fair with 
Their Four Models!

2022 yılının ilk Cryptom Bosphorus Boat 
Show Deniz Fuarı 11-20 Kasım 2022 tari-
hlerinde Marintürk İstanbul City Port Pen-
dik’te kapılarını açtı. Fuar, denizciliğe ilgisi 
olan binlerce kişiyi ağırlarken Yaren Yacht 
tarafından üretilen dört farklı modeli ile 
katılımcıların ilgisini çekti.

N26 ile Boğaz’da Deniz Keyfi Sizi 
Bekliyor!
Yaren Yacht tarafından pazara sunulan N26 7,9 me-
tre uzunluğa, 2,55 metre genişliğe ve 45 santimetre 
drafta sahip. Diğer teknik özellikler arasında ise 200 
litre yakıt tankı, 100 litre temiz ve 100 litre pis su tankı 
bulunuyor. 150 HP Suzuki motoruyla güçlendirilen 
motoryatın seyir hızı 14 knots, maksimum hızı ise 30 
knots.

Küçük olduğu kadar kullanışlı özelliklerle müşteril-
ere sunulan motoryatın kıç güvertede sevdiklerinizle 
kaliteli zaman geçirebileceğiniz bir oturma grubu 
bulunuyor. Bunun yanı sıra iç mekanda bulunan 
kamarada hem sosyalleşme hem de uyuma im-
kanının elde edilmesi N26 modelinin en dikkat çekici 
özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu kamara-
da bulunan oturma grubunun ortasında bulunan 
masanın kaldırılmasıyla yatak ortaya çıkıyor.

Enjoy the on the Bosphorus 
with N26! 
Launched by Yaren Yacht, the N26 has 7,9 me-
ters length, a beam of 2.55 meters and a draft 
of 45 meters. Other technical features include 
a 200-liters fuel tank, and a 100-liters clean and 
100-liters waste water tank. Powered by a 150 
HP Suzuki engine, the cruise speed of the mo-
tor yacht is 14 knots and its maximum speed 
is 30 knots.

The Motoryacht, which is offered to custom-
ers with useful features as well as small, has a 
seating group on the aft deck where you can 
spend quality time with your loved ones. In 
addition, the most striking feature of the N26 
model is the opportunity to both socialize and 
sleep in the interior cabin. The bed is revealed 
by removing the table in the middle of the sit-
ting group in the cabin in question.

The first Cryptom Bosphorus Boat Show Sea 
Fair of 2022 was held on 11-20 November 2022 
at Marintürk Istanbul City Port Pendik. Beauti-
ful yachts were exhibited at the event, where 
sea lovers flocked. One of the most notable 
products was the F40 manufactured by Falcon 
Yachts.

With a length of 12.30 meters and a width of 
4 meters, the F40 combines pleasure and har-
mony. Aiming to give its owner the experience 
of life at sea in every detail, the F40 can reach 
a maximum speed of 26 miles with its power-
ful engines. Specially designed for those who 
enjoy spending quality time with their loved 
ones, the yacht offers a wide living space in the 
aft cockpit as it is a lobster-type boat. The sky-
light inside the yacht allows the most efficient 
use of natural light. Equipped with underwater 
and above radar, navigation, a fish finder, and 
a special camera showing the engine room, 
the F40 is equipped with a helm console, en-
suring comfort.

Falcon houses a master cabin and a double 
guest cabin to accommodate F40 guests. It 
also offers a single cabin for the crew on the 
lower deck.
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A Comfortable Sea Cruise with 
N29K Catamaran 
A creative approach to the motor catama-
ran with the N29K model. It is a perfect 
alternative for you to have a pleasant time 
with it’s specially designed structure that 
provides direct access from the cockpit 
area to the foredeck and the sunbathing 
area on the foredeck where you can enjoy 
the sea.

N29K, which is also very useful for expe-
ditions with its approximately 9 meters 
length, 3.5 meters beam and 60 cm draft 
feature; It also offers your guests a com-
fortable socializing environment in its 
comfortable seating area. With 200 liters 
of fuel, 150 liters of fresh water, wastewa-
ter and gray water capacity, the N29K can 
meet many needs and also has a double 
200 HP Suzuki engine, and shows full per-
formance at 15 knots when cruising and 
36 knots when maximum speed is de-
sired.

Standing out with its useful kitchen, styl-
ish cabin structure and large storage are-
as, N29K will make you enjoy the sea and 
make you want to stay at sea for a long 
time.

N29K Katamaran ile Konforlu 
Bir Deniz Seyri
N29K modeli ile motor katamarana yaratıcı 
bir yaklaşım. Kokpit alanından ön güverteye 
direkt geçiş sağlayan özel tasarlanmış yapısı 
ve ön güvertede denizin tadını çıkaracağınız 
güneşlenme alanıyla, keyifli zamanlar geçir-
meniz için mükemmel bir alternatif. 

Yaklaşık 9 metre uzunluğu, 3.5 metre genişliği ve 
60 cm draft özelliğiyle keşif gezileri için de çok 
kullanışlı olan N29K; konforlu oturma alanın-
da misafirlerinize rahat bir sosyalleşme 
ortamı da sunuyor. 200 litre yakıt, 
150’şer litrelik tatlı su, pis su ve gri 
su kapasitesiyle yine birçok 
ihtiyaca karşılık vere-
bilen ve ayrıca çift 
200 HP Suzuki 
motora sahip 
olan N29K, sey-
ir halindeyken 15 
knot ve maksimum  
hız istenen anlarda 
ise 36 knot değerlerinde 
tam performans gösteri-
yor. 

Kullanışlı mutfağı, şık kabin 
yapısı ve geniş depolama alan-
larıyla da ön plana çıkan N29K, 
denizin tadını çıkarmanızı ve uzun 
sure denizde kalmak istemeni- z i 
sağlayacak. 
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N32 Power Katamaran
Denizde yaşam N32 K ile oldukça konforlu hale geli-
yor. Geniş dinlence ve oturma alanındaki kalabalık 
arkadaş gruplarına hitap edebilen incelikli tasarımıy-
la N32K Power Katamaran, denizdeki en özel an-
larınıza ev sahipliği yapıyor. 

 9.6 metre uzunluğu ile 4.3 metre genişliği olan 
N32K, modern tezgah yapısı ve iki kabine ilave edilm-
iş depolama alanlarıyla beklentilerin üzerine çıkıyor. 
Güvertedeki geniş oturma bölümüyle de ayrıca dik-
kat çeken tasarımı, tik yer döşemeleriyle desteklen-
miş. Yapılanmasında 400 litre yakıt ve 300 litre de 
temiz su deposu barındıran yat, ayrıca 150 litre pis su 
ve 150 litre de gri su taşıma kapasitesine sahip. 

 Kullanışlı kaptan köşkü ile kendisini tercih edenlere 
güvenli ve konforlu hissettiren N32K, 2 × 80 HP Yan-
mar motoru ile seyir halinde 9 knot ve maksimum 
hız düzeyinde ise 13 knot değerlerini görüyor. 65 
cm draft özelliği ile de su-
yun üzerindeki dengesi 
mükemmelleştirilm-
iş olan N32K Pow-
er Katamaran, 
keyifli bir 
d e n e y i m 
vadediyor. 

N32 Motoryat 

Tasarımında ergonomik bir yapı hedeflenen ve 
denizcilik hissini artıracak detaylarla donatılan  N32 
Motoryat, kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunacak.  
Ferah güvertesi, açılıp kapanan pencereleri ve otur-
ma bölümünde L şeklindeki estetik tasarımıyla den-
izdeki anlarınızın epey keyifli olacağı kesin.

9.6 metre uzunluğa ve 3.2 metre genişliğe sahip 
olan N32, 55 cm draft ile birlikte 400 litre yakıt, 300 
litre temiz, 150’şer  litre de pis ve gri su deposuna 
sahip. Geniş mutfağı, kaptan köşkündeki özenle 
düşünülmüş detayları ve yeterli depolama alanlarıy-
la kullanışlı bir yapısı olan N32 Motoryat ile deniz key-
finiz konfor ile teçlanacak. 

Güvertede güneşlenme keyfini başka bir boyuta 
taşırken, 150 HP Yanmar motoru ile seyir halinde 15 
knot ve maksimum  performansta 23 knotluk per-
formans gösteren N32 Motoryat, denizde geçecek 
zamanlarınızda vazgeçilmez tercihiniz olacak. 

 

N32 Power Catamaran
Life at sea becomes very comfortable with 
the N32 K. N32K Power Catamaran hosts your 
most special moments at sea, with its sophis-
ticated design that can appeal to large groups 
of friends in its large recreation and seating 
area.With a length of 9.6 meters and a width 
of 4.3 meters, N32K exceeds expectations 
with its modern bench structure and storage 
areas added to two cabinets. Its design, which 
also attracts attention with its large seating 
area on the deck, is supported by teak floor-
ing. The yacht, which has 400 liters of fuel and 
300 liters of clean water tanks in its configura-
tion, also has the capacity to carry 150 liters of 
waste water and 150 liters of gray water. N32K, 
which makes those who prefer it feel safe 
and comfortable with its handy bridge, sees 
9 knots while cruising and 13 knots at max-
imum speed with its 2 × 80 HP Yanmar en-

gine. With its 65 cm draft feature, the N32K 
Power Catamaran, whose balance on the 

water has been perfected, prom-
ises an enjoyable experi-

ence.

N32 Motoryacht
N32 Motoryacht, which is designed with an 
ergonomic structure and equipped with de-
tails that will increase the feeling of maritime, 
will offer a unique experience to the users. It is 
certain that your moments at sea will be very 
enjoyable with its spacious deck, opening and 
closing windows and L-shaped aesthetic de-
sign in the seating area. With a length of 9.6 
meters and a width of 3.2 meters, N32 has a 
55 cm draft and 400 liters of fuel, 300 liters of 
clean, 150 liters of dirty and gray water tanks 
each. Your sea pleasure will be enhanced with 
comfort with the N32 Motoryacht, which has 
a spacious kitchen, carefully thought-out de-
tails in the bridge, and a useful structure with 
sufficient storage areas. While taking the 
pleasure of sunbathing on the deck to anoth-
er dimension, the N32 Motoryacht, with its 150 
HP Yanmar engine, with a performance of 15 
knots under cruising and 23 knots at maxi-
mum performance, will be your indispensa-
ble choice during your time at sea.

yat yacht



Öne Çıkan Stil, Keyif Veren Performans  Ve Denizcilik

Ve Daha Fazlası...

Pelitli , Trafo 4429, Çiftlik Gölcük Sk. 41400
Gebze / Kocaeli-Turkey

0539 212 33 95
info@zaramarin.com                       www.zaramarin.com
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Fiba Yachting, 17-24 Aralık 2022 tarihleri ar-
asında CNR Avrasya Boat Show Fuarı’nda yeni ürünlerini 
görücüye çıkarmak için hazırlanıyor

FFiba Yachting, 17-24 Aralık 2022 tarihleri arasında, İstan-
bul 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.

495 ORSA’nın 
Teknik 
Özellikleri

4 adet koç boynuzu, 
3 adet U Mapa, 
Sintine pompası, 
Kıç merdiven, 
Rreflektörlü bayrak direği, 
Seyir fenerleri, 
Baş üstü demir makarası, 
2 adet olta tutucu, Li-
var-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, 
31- 4 adet spot led tavan 
aydınlatması, 
110 Lt. Polietilen yakıt tankı, 
60 Lt. Polietilen Tatlı Su 
Tankı (duş için), 
Hard Top üzeri duş terti-
batı 

Technical Spec-
ifications 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 back-
rests, 
Rudder console, 
Captain’s seat and back-
rest, 
6 stainless cup holders, 
6 led interior cockpit 
lighting, 

2 x 60 amp gel batteries 
(lighting-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. Polyethylene fuel 
tank, 
60 Lt. Polyethylene Fresh 
Water Tank (for shower), 
Hard Top shower fitting

Fiba Yachting, konfor ve 
uygun fiyatı bir araya
 getiriyor.
Konforlu tekneler, Fiba Yachting için 
vazgeçilmez bir konsept. Rahatlığı sağlam-
ak için atılan her bir adım tekneler in-
celendiğinde tüm ayrıntısıyla gözler önüne 
seriliyor. Fiba Yachting, sektördeki bütün 
firmalardan ayrılıyor çünkü vizyonla ilerley-
en markanın amacı konforun uygun bir 
ücretle birlikte sunulması.
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Fiba Yachting is preparing to showcase its new 
products at CNR Eurasia Boat Show between Decembers 
17-24, 2022

Fiba Yachting will participate in the CNR Eurasia Boat Show, 
which will be held at the Istanbul Exhibition Center between 
Decembers 17-24, 2022. Fiba Yachting will introduce the new 
models 780 ROPE and 495 ORSA models at the CNR Eurasia 
Boat Show.

 Fiba Yachting brings 
comfort and reasonable 
price together.
Comfortable boats are an indispen-
sable concept for Fiba Yachting. 
Every step taken to ensure comfort 
is revealed in all details when the 
boats are examined. Fiba Yachting 
differs from all other companies in 
the sector because the aim of the 
brand that advances with a vision 
is to offer comfort at an affordable 
price.

780 ROPE Teknik Özel-
likleri

1 Master kabin (2 kişilik yatak),
 1 Tüp kabin ( 1 kişilik yatak), 
1 tek kişilik yatak alanı, 
Mutfak, Banyo, Tuvalet, 
Paslanmaz Krom tertibatlar, 1000 
W Irgat, 
Sintine pompaları, 
100 lt yakıt tankı, 
150 lt temiz su tankı, 
150 lt pis su tankı, 
16 lı switch panel, 
Lumbozlar ve hatch kapağı , Seyir 
feneri, 
İskele-Sancak lambaları, 
Minder ve yatak takımı, 
Elektrikli tuvalet, 
Krom ocak, 
Krom evye, 
Paslanmaz Koç boynuzları

Technical Specifications 
of 780 ROPE

1 Master cabin (2 person beds), 1 

Tube cabin ( 1 person bed), 

1 single bed area, Kitchen, 

 Bathroom, Toilet, Stainless Chrome 

fittings, 

1000 W Windlass, 

Bilge pumps,

 100 lt fuel tank, 

150 lt clean water tank, 

150 lt waste water tank, 

16 switch panel,

 Portholes and hatch cover, Naviga-

tion light, 

Port-Starboard lamps, 

Cushion and bedding, 

Electric toilet, 

Chrome cooker, 

Chrome sink, Stainless cleats
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GGALA YACHTING GALA YACHTING

“PUSH THE LIMITS WITH OUR EXCEPTIONAL SERVICES”

Gala Yachting Travel is established in 
Göçek, Turkey in 2004 and has offices 
in Gocek and Bodrum which are de-
sirable destinations for both Turkish 
and Foreign Yachtsmen as well as a 
favourite stopover for jet-setters and 
celebrities. Gala Yachting is provid-
ing yachts for charter, brokerage and 
management in all the popular ports 
of Turkey and Greece. Furthermore, 
our management team works close-
ly with Turkish and Greek agents and 
contractors. Gala Yachting has been 
offering crew services 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 any-
time, 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 For-
malities: 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 en-
try 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 Bunker-
ing: Gala Yachting offers fuel bunker-
ing services in all ports of Turkey and 
Greece. 

Marina & Berth Reservations in Tur-
key & 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 coun-
try 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 sup-
plier 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 pre-
venting 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 bever-
ages 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.
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SAILOR’S FAVORITE IS SEA VACATION: 
ATA YATCHING
 “We would like to thank the family of Ata Yatching and the entire team, who contributed to the nine 
long-distance captains and three chief engineers having an enjoyable holiday on this boat, and our 
boat captain. We wish this boat to be as lucky as 12 men. (…) Water men passed through this boat.”

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

If you want to discover the Aegean and Mediterranean’s unique and hidden coves, swim in turquoise 
waters, travel among breathtaking historical ruins, have fun with water toys, fish, mingle with the lo-
cals, and sample local delicacies, Ata Yachting Turkey, Greek Islands, and private yacht charter service 
to Croatia is for you. You can choose to go on this colorful adventure alone, as a couple, or as a group. 
They are waiting for you with a charter service for the purpose of  you leave your tiredness behind in 
the new season.

SUPERIOR LUX 
GULET  QUEEN 
OF DATCA

 

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

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

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

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

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

“Dear Ata Yachting staff, thank you for 
the services you have hosted and provid-
ed.”

DELUX GULET MRS. 
ELCIH

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

EXPERIENCED CREW WITH YOU THROUGHOUT THE 
HOLIDAY 

Each boat at Ata Yachting has its own crew that has been 
hand-picked. Guests are served at all times by experienced 
captains, cooks, stewardesses, and sailors on the blue 
cruise.





The first Cryptom Bosphorus Boat Show Sea 
Fair of 2022 opened its doors at Marintürk 
Istanbul City Port Pendik on 11-20 Novem-
ber 2022. Atlantic Marine was one of the 
stars of the fair, where products for every 
taste and every need attracted attention.

Atlantic Marine attracted attention with 
Sun Cruise 690 and Open 750. Atlantic 

Marine, which has managed to 
bring together many different 
hobbies from water sports to 
fishing with its Open 750 mod-
el, also aims to spend a safe and 
comfortable day with your fam-
ily. Open 750; With a length of 
7.70 meters and a width of 2.50 
meters, it can host 12 guests at 
the same time. Designed as a V 
hull, the boat brings fuel savings 
along with a faster and more bal-

anced journey.

The Sun Cruiser 690 model, on the other 
hand, is designed with a V hull, just like its 
sister boat Open 750. The boat, whose draft 
is 0.48 meters, is also designed for speed. 
Despite its wide cockpit and 6.55 meters in 
length and 2.50 meters in width, the Sun 
Cruiser 690, which impresses those who see 
it with its spacious cabin, offers you the op-
portunity to socialize by hosting 9 different 
guests at the same time.

2022 yılının ilk Cryptom Bosphorus Boat Show Deniz 
Fuarı 11-20 Kasım 2022 tarihlerinde Marintürk İstan-
bul City Port Pendik’te kapılarını açtı. Her zevk ve her 
ihtiyaca yönelik ürünlerin ilgi gördüğü fuarın yıldı-
zlarından biri Atlantic Marine oldu. 

Atlantic Marine, Sun Cruise 690 ve Open 750 ile dik-
katleri üzerine çekti. Open 750 modeliyle su spor-
larından balıkçılığa kadar birçok farklı hobiyi bir araya 
getirmeyi başaran At-
lantic Marine, ailenizle 
güvenli ve konforlu bir 
gün geçirmenizi de he-
defliyor. Open 750; 7.70 
metre boyu, 2,50 metre 
genişliği ile 12 misafiri 
aynı anda ağırlayabilme 
kapasitesine sahip. V 
karina olarak tasarla-
nan tekne, daha hızlı ve 
dengeli bir yolculukla 
beraber yakıt tasarrufunu da beraberinde getiriyor. 

Sun Cruiser 690 modeli ise tıpkı kardeş teknesi Open 
750 gibi V karina tasarlanmış. Draftı 0.48 metre olan 
tekne bunun  yanı sıra sürate elverişli şekilde tasarl-
anmış. Geniş kokpiti ve 6.55 metre uzunluk, 2.50 me-
tre genişliğe rağmen sahibine sağladığı geniş kabin 
ile görenleri kendine hayran bırakan Sun Cruiser 690 
aynı anda 9 ayrı misafiri ağırlayarak sosyalleşmenize 
fırsat tanıyor. 

Atlantic Marine Fascinates Sea Enthusiasts 
with Sun Cruise 690 and Open 750

Atlantic Marine Sun Cruise 690 ve 
Open 750 ile Deniz Tutkunlarını Büyülüyor
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Cryptom Bosphorus Boat 
Show’da en dikkat çekici 
teknelerden biri şüphe-
siz Next Marin’e ait Cha-
meleon CC 10ST modeli 
idi.  Model tasarımı İngiliz, 
mühendisliği Yeni Zelan-
da’ya ait olan bu modelin 
üretimi tamamen yerli. 

10,45 metre uzunluğa, 3,90 me-
tre genişliğe ve 55 cm drafta sa-
hip bu tekne üzerinde çift 300 
HP Volvo Penta D4 dizel mo-
tor bulunuyor. Bu sayede seyir 
hızınız 28 knot olacak ve maksi-
mum 40 knot hıza çıkabilecek-
siniz. Aynı zamanda bu model-
de toplamda 554 litre yakıt, 200 
litre temiz su ve 200 litre kirli 
su tankı bulunmaktadır. Ayrıca 
saatte 140 litre su yapıcı jener-
atör ve klima bulunuyor. Ama 

Chameleon CC10 ST modelinin 
en can alıcı özelliği genellikle 
savunma teknelerinde görü-
nen bir unsurun ilk kez bir sivil 
teknede kullanılması. 

Tekneye ilk baktığınızda 
çepeçevre usturmaça detayı 
dikkat çekiyor. Bu usturmaça 
sayesinde tekne batmazlığı 
sağlanıyor ve darbelere karşı ko-
runuyor. Bu model misafirlerine 
üç farklı yaşam alanı sunuyor. 
Tekneye giriş yaptığınızda fer-
ah dinlence alanında bir otur-
ma alanı ve hemen devamında 
bulunan U şeklinde bir oturma 
alanı mevcut. Oturma alanının 
karşısında çocukların çok 
seveceği ayrı bir yaşam alanı ve 
eviye bulunan bir tezgah alanı 
bulunuyor. Teknenin kıç havu-
zluğunu branda ile kapatarak 

da soğuk havalarda da denizde 
olmanın tadını çıkarabilirsiniz. 
Master kabin ve tuvalet kabini 
haricinde teknenin baş kısmın-
da kaptan köşkünde bir adet 
tek kişilik bir yatak alanı daha 
bulunmakta. 

One of the most remark-
able boats at the Cryp-
tom Bophorus Boat Show 
was definitely the CC 10ST 
model from Next Marin. 
Model’s design is British, 
engineering is New Zea-
land model and produc-
tion has made by Turkey.

With a length of 10.45 meters, a 
beam of 3.90 meters and a draft 
of 55 cm, this boat is equipped 
with a double 300 HP Volvo 
Penta D4 diesel engine. You 
are at your service with this al-
most cruising 28 knots and a 
maximum speed of 40 knots. 
At the same time, this model 
has a total of 554 liters of fuel, 

200 liters of clean water and 
200 liters of dirty water tanks. 
It also consumes 140 liters of 
water and has air conditioning. 
But the most striking feature of 
the Chameleon CC10 ST model 
is the use of a product that ap-
pears on defense boats for the 
first time on a civilian boat.

The remarkable detail of Cha-
meleon CC10 ST is the all round 
fender. Thanks to this fender, 
the boat is buoyant and pro-
tected against impacts. This 
model offers three different 
living spaces. At the   entrance 
to the boat, there is a seating 
area in the recreation area and 
a U-shaped seating area right 

next to it. It has a separate 
small-scale counter area that 
it would love to have a small 
living space. By closing the 
stern cockpit of the boat with 
the brand, or when taken out 
at sea in cold weather. There is 
one more single bed area in the 
master cabin and the WC cab-
in, the bow cabin of the boat.

Next Marin Chameleon CC10 ST 
ile Farkı Keşfedin

Discover the Difference 
with Next Marin’s 
Chameleon CC10 ST
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Türk yat üreticisi KRC Yatçılık ve 
Martı Yat’ın işbirliği ile üretilen 
33,50 metrelik T-Rex, Exuma Ex-
plorer ve Rhino III’ün render’ları 
tekne severlere tanıtıldı.

Uzun menzilli keşif seyirleri 
için kullanışlı hale getirilen 
çelik deplasman gövdeye ve 
alüminyum üst binaya sahip 
olan trawler tipi teknelere, iki 
adet 800 hp gücündeki MAN 
motorlar güç verecek.

Tüm dünyada büyük beğeni ka-
zanan KRCM110 serilerinde kon-
fora olabilecek her açıdan önem 
gösterildiği açıkça görülüyor. 
KRCM110, kullanıcılarına aynı 

anda açılabilen beş hidrolik 
balkon ile daha geniş alan ve 
bolca konfor alanı sağlarken, 
denizin keyfini çıkarmayı ga-
rantiliyor.

Ayrıca kişiselleştirilebilir iç me-
kan, müşterilere daha fazla 
özelleştirme sağlayarak tekne 
severleri biraz daha heyecan-
landırmaya devam edecek 
gibi görünüyor. Fakat söyle-
mekte fayda var; üreticiler, avlu 
bölümünde ana güverte sahib-
inin süiti, üst güverte VIP, barlı 
bir güneşlenme terası ve isteğe 
bağlı bir jakuzi bulunmasını 
öneriyor.

Ön güvertede küçük bir oturma 
alanı, üst güvertede kıç tarafın-
da yumuşak depolama alanı 
bulunurken, güneşlenme terası, 
gözyaşı damlası kanepe ve bar 
dikkat çekiyor.

Söz konusu gemiler 4.000+ 
deniz mili ve maksimum 14 
knot hızla yol alırken, misafirl-
er Ana güvertede bulunan al-
fresco yemek alanının tadını 
çıkarabilme fırsatı elde edecek. 
300 grostonun altındaki hacim-
leriyle her bir trawler, cömert iç 
mekanlara ve sekiz kamaraya 
kadar yerleşim olanağına sahip 
olacak.

The renders of the 33.50-meter 
T-Rex, Exuma Explorer and Rhi-
no III, produced with the coop-
eration of Turkish yacht man-
ufacturer KRC Yachting and 
Martı Yacht, were introduced to 
boat lovers. 

Two 800 hp MAN engines will 
power the trawler type boats, 
which have a steel displace-
ment hull and an aluminum 
superstructure made useful 
for long-range reconnaissance 
cruises.

It is clearly seen that comfort is 
given importance in every pos-
sible way in the KRCM110 series, 
which has gained great acclaim 
all over the world. With five hy-
draulic balconies that can be 
opened at the same time, the 
KRCM110 provides its users with 
more space and plenty of com-

fort,    

while guaranteeing to enjoy the 
sea.

In addition, the customizable 
interior seems to continue to 
excite boat lovers a little more, 
providing customers with more 
customization. But it is useful to 
say; The producers  

suggest that the courtyard sec-
tion includes the master deck 
owner’s suite, the upper deck 
VIP, a sundeck with a bar and 

an optional Jacuzzi.

A small seating area on the 
foredeck, soft storage space aft 
on the upper deck, while the 
sundeck, teardrop sofa and bar 
stand out.

While these ships sail at 4,000+ 
nautical miles and a maximum 
speed of 14 knots, guests will 
have the opportunity to enjoy 
the alfresco dining area on the 
Main deck. With volumes under 
300 gross tonnage, each trawler 
will have generous interiors and 
space for up to eight cabins.

KRCM110 Serisi İlgi Çekmeye 
Devam Ediyor

The KRCM110 Series 
Continues to Attract 
Attention
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Fraser Yachts’tan Remy Bec-
quet ve Bluewater Yachting’den 
Tom Barnes’ın birlikte satışa çık-
ardığı 32 metrelik Sanlorenzo 
SL106 motoryat Salt, fiyatının 
600.000 € düşüş göstermesinin 
ardından yeniden gündeme 
geldi.

İtalyan tersanesi Sanlorenzo 
tarafından CTP olarak üretilen 
ve dış ve iç mekan Francesco 
Paszkowski tarafından tasarla-
nan yat, 2019 yılında sahibine 
kavuşmuştu. Satılık olan bu yat-
ta konaklama, bir master süit, iki 
VIP süit ve iki adet ikiz yataktan 
oluşan beş ayrı kabin toplamda 
on bir kişiyi birlikte ağırlama im-
kanı sağlıyor.

Bunun yanı sıra tüm kabinlerde 
eğlence merkezleri, televizyon 
ekranları ve en-suite banyo yat-
ta bulunan herkes için rahatlığı 
garantiliyor. Ayrıca beş mürette-
bat için bölüm bulunuyor.

Salt, panoramik pencereler-

in bulunduğu büyük salon 
bölümüyle doğal ışığı verimli 
şekilde değerlendirme imkanını 
da beraberinde getirmektedir. 
Bu havadar salonda bulunan 
misafirler bir Amerikan bar ve 
büyük ekran televizyon içer-
en eğlence alanda hoş vakit 
geçirebilir. 

Yatın sahip olduğu 16V 2000 
M96 MTU dizel motorlar; 30 
knot maksimum hız sağlarken 
22 knot’luk bir seyir hızına im-
kan sağlıyor.

The 32-meter Sanlorenzo SL106 
motor yacht Salt, which was 
put up for sale together by 
Fraser Yachts Remy Becquet 
and Bluewater Yachting’s Tom 
Barnes, came to the fore after 
its price dropped by €600,000.

The yacht, which was produced 
by the Italian shipyard San-
lorenzo as CTP, and the exterior 
and interior were designed by 
Francesco Paszkowski, was reu-

nited with its owner in 2019. Ac-
commodation on this yacht for 
sale provides the opportunity to 
host a total of eleven people in 
five separate cabins consisting 
of a master suite, two VIP suites, 
and two twin beds.

In addition, entertainment 
centers, television screens, and 
en-suite bathrooms in all cabins 
ensure comfort for everyone on 
board. There is also a section for 
five crew members.

Salt brings the opportunity 
to use natural light efficiently 
with its large living room sec-
tion with panoramic windows. 
Guests in this airy lounge can 
relax in the entertainment area, 
which includes an American 
bar and large-screen television.

16V 2000 M96 MTU diesel en-
gines owned by the yacht; pro-
vides a maximum speed of 30 
knots and a cruising speed of 22 
knots.

Sanlorenzo SL106 Is Just 
Back on the Agenda

Sanlorenzo SL106 Salt 
Yeniden Gündemde

SL106haberler news
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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



An Italian flagship: On-
board the 43m Custom 
Line 140 Superyacht

At 42.61-metres the Custom Line 140 su-
peryacht is the Italian luxury yacht builder’s 
flagship model – and she’s gorgeous. Custom 
Line first presented her at the Ferretti Group 
Private Preview before she embarked on the 
show season, first Cannes and then Monaco.

Those lucky enough to get onboard would 
have seen first-hand the depth of details cu-
rated by Francesco Paszkowski, in collabo-
ration with Margherita Casprini and Custom 
Line Atelier. 

The Custom Line 140 has been equipped with 
twin MTU 16V 2000 M96l engines that deliver 
cruising speed of 18 knots and a top speed of 
21.5 knots. She’s IMO Tier III certified and RINA 
classified.

The Custom Line 140 spans four decks, clev-
erly concealing her generous volume. She has 
five well-appointed staterooms and four cab-
ins, offering accommodation for as many as 10 
guests and seven crew.

Bir İtalyan Amiral Gemisi: 
43m Custom Line 140

42.61 metrede Custom Line 140 süperyat, İtaly-
an lüks yat üreticisinin amiral gemisi modelidir 
ve muhteşemdir. Custom Line, gösteri sezonuna 
başlamadan önce, önce Cannes ve ardından Mo-
naco olmak üzere onu ilk olarak Ferretti Group özel 
önizlemesinde sundu.

İnceleme şansına erişenler, Francesco Pasz-
kowski’nin Margherita Casprini ve Custom Line 
Atelier ile işbirliği içinde küratörlüğünü yaptığı ay-
rıntıların derinliğini ilk elden görmüş oldu. 

Custom Line 140, 18 knot seyir hızı ve 21.5 knot mak-
simum hız sağlayan çift MTU 16V 2000 M96l mo-
torlarla donatılmıştır. IMO Tier III sertifikalı ve RINA 
sınıflandırılmış.

Custom Line 140, geniş hacmini akıllıca gizley-
en dört güverteye yayılmıştır. İyi döşenmiş beş 
kamaraya ve dört kamaraya sahip olup, 10 misafir 
ve yedi mürettebata kadar konaklama imkanı sun-
maktadır.
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Her insan farklı bir hikaye an-
lamına gelir. Her hikaye bu-
lutların ardındaki güneşi farklı 
açılardan görerek tek bir bakış 
açısından sıyrılmamıza olanak 
sağlar. Bu ay bulutları sizin için 
aralayarak ışığı takip etmenize 
vesile olmak ve belki de kork-
tuğunuz için bir kenara attığınız 
tutkularınızı alevlendirecek bir 
kadınla tanışmanızı istiyoruz. 

Öyle bir kadın düşünün ki; hem 
güvenli bir liman, hem de dal-
galı suların bilinmezliğinde son 
sürat giden maceracı bir gemi… 
Evet, denizcilik dendiğinde akla 
gelen ilk kadınlardan biri olan 
Oda Boro’dan bahsediyoruz.  
Eşiyle birlikte atıldığı macer-
alardan ve tüm Türkiye’ye ilham 
veren büyük hikayesinden bah-
setmeden önce tarihe damga 
vuran Oda Boro’yu tanıyalım…

Oda Olga Berta Pietsch, 7 Aralık 
1935 yılında Stettin’de dünyaya 
gözlerini açtı. Doğumundan 
kısa bir süre sonra patlak ver-
en II. Dünya Savaşı nedeniyle 
tüm ailesinin hayatı tepetak-
lak olurken, hakim olan babası 
askere alındı. Savaş sırasında 

Ruslara esir düşen babasından 
bir daha haber alınamaması 
üzerine ailecek Batı Almanya’ya 
yerleştiler. Hayatının ilk dönem-
lerini oldukça zor geçiren Oda 
Olga Berta Pietsch, hayatının 
aşkı Sadun Boro ile tanıştığında 
yalnızca 23 yaşındaydı. Aşklarını 
evlilikle tamamlayan çift aynı 
zamanda ortak tutkularında da 
birleşmişti: Denizcilik.

Evlenecekleri zaman sevdikler-
inden altın yerine teknede kul-
lanmak için gerekli olan malze-
meleri hediye olarak rica eden 
çift, Sadun Bora’nın 1965 yılında 
özel olarak yaptırdığı 10,5 met-
relik “Kısmet” ile dünya turuna 
çıktı. Yanlarında ise Kanarya 
Adaları’ndan evlat edindikleri 
Miço isimli kedileri vardı. Hürri-
yet Gazetesi’nde günlük olarak 
yayınlanan seyahat yazıları çiftin 
her geçen gün daha popüler-
leşmesine neden oldu.

Tarihin en eski çağlarından bu 
yana erkek egemen olarak ka-
bul ettiğimiz denizciliğin bir 
kadının tutkusu olması ve eşi-
yle birlikte 3 yıl boyunca tüm 
dünyayı tekne ile dolaşması pek 

çok kişiyi bugün bile şaşkınlığa 
uğratıyor. Oda Boro’nun kızı 
Kısmet Deniz Boro’yu bu seya-
hat sırasında dünyaya getirm-
esi belki de denizleri evi gibi 
hissettiğinin en büyük kanıt-
larından biri. Hayatlarının kayda 
değer bir bölümünü denizlerde 
geçiren Boro çifti İstanbul’a 
döndüklerinde binlerce kişi 
tarafından karşılandı.

Tarihe geçen genç denizcilerin 
geçtikleri rota “Sadun Bora Ro-
tası” olarak isimlendirildi.

Every person means a different 
story. Each story allows us to 
escape from a single point of 
view by seeing the sun behind 
the clouds from different an-
gles. This month, we want you 
to meet a woman who will help 
you follow the light by parting 
the clouds for you and maybe 
ignite the passions that you 
have put aside because you are 
afraid.

Imagine such a woman; both a 
safe harbor and an adventurous 
ship sailing at full speed in the 
obscurity of the rough waters… 
Yes, we are talking about Oda 

Derin Sularda Parmak 
İzlerini Bırakan Kadın: 

Oda Boro

arşiv archive

Ya
ch

t 
Li

fe
 &

 T
ra

ve
l  

     
     

     
     

-  
4

0
   

   
   

   
   

   



The Woman Who 
Leaves Fingerprints in 
Deep Waters: 

Oda Boro

Boro, one of the first women that comes to 
mind when maritime is mentioned. Before 
talking about the adventures he embarked 
on with his wife and his great story that in-
spired all of Turkey, let’s get to know Oda 
Boro, who left his mark on history...

Oda Olga Berta Pietsch was born on Decem-
ber 7, 1935 in Stettin. II, which broke out short-
ly after his birth. While the life of his entire 
family was turned upside down due to World 
War II, his judge father was drafted into the 
military. When his father, who was captured 
by the Russians during the war, was never 
heard from again, the family settled in West 
Germany. Oda Olga Berta Pietsch, who had a 
very difficult first period of her life, was only 23 
years old when she met the love of her life, Sa-
dun Boro. The couple, who completed their 
love with marriage, were also united in their 
common passion: Maritime.

Bu gezinin ardından bir süre sakin kalmayı 
başaran özgür ruhlar Oda Bora ve Sadun 
Bora, 1977-1979 yılları arasında yeniden denize 
açıldı. Bu kez 8 yaşındaki küçük kızlarıyla be-
raber Karayip Adalarını ve ABD’nin doğu sa-
hillerini gezen çift sonunda yeniden yuvaları-
na dönmüşlerdi; açık denizlere.

Bu gezi de son bulduğunda ve Boro çifti 
yaş almaya devam ederken, karı kocanın or-
tak tutkusu bir başka derse dönüştü. Den-
izcilik; yalnızca denizle değil, tüm doğayla 
bir olma halidir. İnsanın geleceğini teminat 
altına almak için denizdeki kuma, yelkend-
en esen rüzgara, karadaki toprağa ve ağaç 
yaprağındaki çiğe sahip çıkmaktır. Bu 
düşünceye tutunan Oda Bora ömrünün kala-
nını koyların korunması ve imara açılmaması 
için harcadı. Özellikle Gökova, Hisarönü ve 
Fethiye’nin doğal güzellikleri için büyük savaş 
verdi.
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Oda Boro, bize öğretilen önyargıların en büyük 
katillerinden biridir. Çünkü herkesi şaşırtarak açık 
denizlerde son sürat giderken hem anne, hem eş, 
hem miço, hem gezgin hem de koruyucu olmayı 
başararak kadınlara ilham kaynağı olmuştur. 
Kendisinden sonra gelen kadınların yol göstericisi 
olmaya devam eden Oda Boro’nın adı hiçbir zam-
an silinmeyecek. 

Doğum günün kutlu olsun maceracı kadın, serin 
sularda her zaman takip edilecek ayak izleri bırak-
mak ancak sana yakışırdı…

The fact that maritime, which we have accepted 
as male-dominated since the earliest ages of his-
tory, is a woman's passion and that she traveled 
all over the world by boat for 3 years with her hus-
band still surprises many people today. The fact 
that Oda Boro gave birth to his daughter, Kısmet 
Deniz Boro, during this trip is perhaps one of the 
greatest proofs that he felt the seas as his home. 
The Boro couple, who spent a significant part of 
their lives at sea, were welcomed by thousands of 
people when they returned to Istanbul.

The route passed by the young sailors who went 
down in history was named the "Sadun Bora 
Route". After this trip, free spirits Oda Bora and 
Sadun Bora, who managed to stay calm for a 
while, sailed again between 1977-1979. This time, 
the couple, who traveled to the Caribbean Islands 
and the east coast of the USA with their 8-year-
old little girl, finally returned to their home; to the 
open seas.

As this trip came to an end and the Boro couple 
continued to age, the husband and wife's shared 
passion turned into another lesson. Marine; It is 
a state of being one with all nature, not just with 
the sea. It is to protect the sand in the sea, the 
wind blowing from the sail, the soil on the land 

and the dew in the tree leaves in order to ensure 
the future of man. Oda Bora, holding on to this 
idea, spent the rest of his life protecting the bays 
and preventing them from being built. He fought 
a great battle especially for the natural beauties 
of Gökova, Hisarönü and Fethiye.

Oda Boro is one of the biggest killers of the prej-
udices we've been taught. Because, surprising 
everyone, she has been a source of inspiration for 
women by being both a mother, a wife, a ship-
boy, a traveler and a protector while going at full 
speed on the open seas. The name of Oda Bora, 
who continues to be the guide of the women 
who came after him, will never be erased. 

Happy birthday, adventurous woman, it would 
only suit you to leave footprints to follow in the 
cool waters…
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İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!
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Naval Yachts, 
XPM 85 2023’te 
Denize İnecek

Naval Yachts  
XPM 85 Will 
Land in 2023

ABD’li bir şirket tarafından sipariş 
edilen ve Naval Yachts’ın gözde 
modeli XPM 85 2023’de denize in-
dirilecek.

Naval Yachts’ favorite model XPM 
85, ordered by a US company, will 
be launched in 2023

Antalya merkezli Naval Yachts tarafından inşa 
edilen XPM 85 şekillenmeye başladı. Deniz mi-
marisi ve dış tasarımı Artnautica firmasından 
Dennis Harjaama ile işbirliği ile yapılarak tasar-
lanırken, iç tasarımı ise Naval Yachts tasarım ek-
ibine ait.

Alüminyumdan inşa edilen süperyat MCA ser-
tifikasına sahip.25,4 metre uzunluğunda olan 
XPM 85 adlı süperyat aynı zamanda bünyesinde 
6,3 kw/saat enerji üreten 36 m2 güneş paneline 
sahip olacak.  İki adet Scania 250 HP dizel mo-
tor bulunan XPM 85, maksimum 16 knot hıza ul-
aşabilecek. Bir master kabin ve iki misafir kabini 
içeren üç kabin düzenine sahip olan XPM 85’in ilk 
gövdesi Haziran 2023’te denize indirilecek. 2008 
yılında kurulan Naval Yachts Türkiye’nin modern 
yat üretiminin kalbi olan Antalya Serbest Bölge-
si’nde, 7.000 m2’lik bir alanda, 65 metreye kadar 

her türlü geminin inşa ve onarımını yapıyor. 

The XPM 85, built by Antalya Deniz Yachts, be-
gan to take shape. XPM 85’s nautical design and 
exterior design made by Dennis Harjaama from 
Artnautica and interior design made by Naval 
Yachts.

Superyacht that made by alluminium have MCA 
certificates. The length of superyacht is 25,4 me-
ters and it will have 36 m2 solar panels that pro-
duce 6,3 kw/h power. With 250 HP Scania diesel 
engines, it will be able to reach maximum speed 
of 16 knots. The first hull of the XPM 85, which has 
a three-cabin layout including a master cabin 
and two guest cabins, will be launched in June 
2023. The first hull of the XPM 85, which has a 
three-cabin layout including a master cabin and 

two guest cabins, will be launched in June 2023.



DDünya standartlarında otelleri, sıcak güneşi 
ve lüks binaları ile ünlü Dubai son zamanlar-
da yat tesisleri üzerine yaptığı büyük yatırım-
larla öne çıkıyor. 
Genellikle süperyat sahipleri ve kaptanlar 
kışın refit için kendilerini Akdeniz veya Trans-
atlantiki ile sınırlıyorlar. Dubai’nin bu büyük 
yatırımları ise yat sahipleri için körfezi ve Hint 
Okyanusu’nu keşfetmek için yeni seçenekler 
sunuyor. 
Sahil boyunca konumlanmış ve 80 metre 
üzeri yatlara hizmet edebilen 14ten fazla 
marina ile kaldığınız sure boyunca yatınızı 
bağlayabileceğiniz bir alan oluşturuyor. Şe-
hirde aynı zamanda 88 bakım ve onarım 
firması bulunuyor ve ilk süperyat tesisi Port 
Rashid Marina’da inşaat halinde. 
Tesis, geniş bir spor salonu, padel kortları, 
mürettebat konaklama yerleri ve bir dizi 
restoran ve ofis alanı ile sahadaki mürettebat 
tesislerine şimdiden ciddi bir yatırım yaptı. 
Camper & Nicholsons gibi endüstri devleri 
şehirde ofis açarak Dubai’nin dünya süperyat 
sahnesine gelişini pekiştiriyor.
Yat sahiplerinin Dubai’de mükemmel yeme-
klerin tadını çıkarmak için çok uzağa gitme-
lerine gerek kalmayacak. Aslında şehir, tekne 
sahiplerinin doğrudan yattan masaya taşına-
bileceği anlamına gelen, deniz kıyısında-
ki ihale rıhtım tesislerine sahip restoranları 
savunuyor.
Dubai’de karada yerleşik yatçılık tesisleri kap-
samlı olsa da, şehir su bazlı faaliyetleri ve he-
men açıkta bulunan uzun süreli demirleme 
imkanları ile ünlü. Su sporları, uçurtma sörfü 
koşullarının yanı sıra Jet Ski, tüplü dalış, şnor-

kelli yüzme ve denizaltı maceraları için hari-
ka bir üne sahip olan Dubai’deki yatçılar için 
önemli bir cazibe merkezi.

Dubai, lüks, gastronomi ve perakende dün-
yasında mükemmellik konusunda itibar ka-
zanmış küresel bir destinasyondur. Şimdi 
şehir, küresel süper yat sahnesinde iddiasını 
ortaya koyuyor ve bunu, süper yat sahiplerin-
in ve mürettebatının tam olarak ne aradığını 
anlamak için zaman ayrılmış araştırmalarla 
yapıyor.

While Dubai may be famous for its high rise 
buildings, year-round sunshine and world 
class hotels, over recent years the city has fo-
cused a major investment in yachting facil-
ities. 

Traditionally superyacht owners and cap-
tains have been limited in their winter berth-
ing, and as such forced either into refit in the 
Mediterranean or to a trans-Atlantic passage 
to the Caribbean during the colder months. 
Now, however, Dubai’s extensive investment 
means that yacht owners have a new option; 
to explore the Gulf and the Indian Ocean 
from the safety and security of one of the 
world’s most glamorous cities.

With more than 14 marinas, a number of 
which service yachts of over 80-metres, 
spread across the coastline, owner’s can 
choose from a variety of marinas to moor 
their vessel during their stay. 

Süperyatlar İçin Kış Adresi: Dubai
Dubai as a Winter Destination for 
Superyachts

refit
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The city is also home to over 88 repair and main-
tenance companies and the first superyacht refit 
facilities are already under construction at Port 
Rashid Marina in the east of the city.
Already the site has made a serious investment 
into the crew facilities onsite, with an expansive 
gym, padel courts, crew accommodations, and 
a number of      restaurants and office spaces. 
Reinforcing the arrival of Dubai on the world 
superyacht scene, with industry titans such as 
Camper & Nicholson opening offices in the city. 
Yacht owners won’t need to venture far to enjoy 
excellent food in Dubai. 

In fact the city has been advocating for water-
front restaurants with tender dockage facilities, 
meaning that owners can be transported directly 

from the yacht to the table.
While the land-based yachting facilities are ex-
tensive in Dubai, the city is well known for its 
water-based activities and with long-term an-
chorage available just offshore. Watersports are 
a major attraction for yachties to Dubai, with a 
fantastic reputation for its kitesurfing conditions, 
as well as sites for Jet Skiing, scuba diving, snor-
kelling and submarine adventures.
Dubai is a global destination, one which has built 
a reputation for excellence in the worlds of luxu-
ry, gastronomy and retail. Now the city is staking 
its claim on the global superyacht scene, and it is 
doing so with time dedicated research to under-
stand exactly what superyacht owners, and their 
crew, are looking for.
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Çin merkezli üretici Heysea 42.27 metrelik 
Song of Songs’u teslim ettiğini duyurdu. Song 
of Songs’un iç ve dış tasarımı VYD tarafından 
tamamlandı. Yat, tasarımcılar tarafından uyum 
ve sadeliğin birleşimi olarak nitelendiriliyor. 

Song of Songs müşterilerine eğlence ve ra-
hatlamayı aynı anda sunmayı hedefliyor. Yatın 
güneşlenme terasında dikdörtgen bir jakuzi ve 
on iki kişiyi ağırlayabilecek yemek alanını bünye-
sinde barındırmaktadır. Ayrıca süperyatın plaj 
kulübü suya kolay erişim sağlayarak kullanım 
kolaylığı sağlıyor.

Song of Songs’un performansını incelediğimiz 
de ise yatın maksimum 17 knot hıza ulaştığını 
eve ikiz Caterpillar C32 motorların 1.900 beygir 
gücünde olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz.

China-based manufacturer Heysea announced 
that it has delivered the 42.27-meter Song of 
Songs. The interior and exterior design of Song 
of Songs was completed by VYD. The yacht is de-
scribed by the designers as a combination of har-
mony and simplicity.

Song of Songs aims to offer entertainment and 
relaxation to its customers at the same time. It in-
cludes a rectangular jacuzzi on the sundeck of the 
yacht and a dining area that can accommodate 
twelve people. In addition, the beach club of the 
superyacht provides easy access to the water, pro-
viding ease of use.

When we examine the performance of Song of 
Songs, we can easily see that the yacht reaches a 
maximum speed of 17 knots and the twin Caterpil-
lar C32 engines have 1,900 horsepower.

43 Metrelik Heysea Song 
of Songs’u Teslim Etti
The 43-Foot Heysea Delivered 
the Song of Songs
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Amel’in 54,3 metrelik süperyatı Ariela Yunan-
istan’ın Kefalonya adasında bulunan Argosto-
li kasabasına demir attı. 2011’de Amels Limited 
Editions 171 serisinin bir parçası olarak üretilen 
ve teslim edilen Ariela’nın dışı ünlü tasarımcı Tim 
Heywood imzası taşırken deniz mimarisi Amel’in 
kendisine ait.

656 GT’lik süperyat, Studio Laura Sessa'nın 
tasarımlarıyla çağdaşlaştırıldı. Ariela, özel bir 
salon ve giyinme odası ile ana güvertenin ön 
bölümünde yer alan tam kirişli bir ana süit dahil 
olmak üzere, iyi döşenmiş altı kamarada on iki 
kişiyi konuk edebilecek şekilde yaratıldı. Ayrıca on 
dört mürettebatı taşıyabilir. 

Gemi kendisine 13 knot seyir hızı ve 15 knot mak-
simum hız sağlayan ikiz MTU motorlarla do-
natılmış durumda. 

Amel’s 54.3-meter superyacht Ariela docked in 
the town of Argostoli on the Greek island of Ke-
falonia. Apart from the Ariela series, which will be 
designed and delivered as part of the Amels Lim-
ited Editions 171 series in 2011, the watercraft was 
signed by designer Tim Heywood.

The 656 GT superyacht has been modernized 
with the designs of Studio Laura Sessa. The Arie-
la was created to accommodate twelve guests in 
six well-appointed staterooms, including a private 
lounge and dressing room, and a full-beam mas-
ter suite located in the fore part of the main deck. 
It can also carry a crew of fourteen.

The ship is equipped with twin MTU engines that 
give it a cruising speed of 13 knots and a maxi-
mum speed of 15 knots.

Amels’in Süperyatı Ariela 
Argostoli’de

Amels’ 
Superyacht Ariela in 

Argostoli
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Çinli tersane Heysea tarafından üretilen Asteria 139 mo-
toryat sahibine ulaştı. Yapımına 2018 yılında başlanan ve 
tamamen CTP olarak üretilen yatın iç-dış tasarımı VYD 
Studio tarafından dizayn edildi. Asteria 139, 42,2 metre 
uzunluğa,  8,5 metre genişliğe ve 2,06 metre drafta sahip.

Motoryatta bir master süit, üç VIP kabin ve iki tane duble 
olmak üzere altı kabinde on iki misafiri aynı anda ağırlay-
abilme fırsatı sunuyor. İç tasarımında kullanılan renklerin 
krem ve grilerden oluşması hem şık hem de ferah bir or-
tamın ortaya çıkmasına olanak tanıyor.

Misafirler ana salona kıç güvertede bulunan cam 
kapılardan giriş yaparak L şeklindeki geniş bir kanepede 
dinlenme fırsatı bulurlar. Dış mekanda bulunan en dikkat 
çekici özellikler arasında güneşlenme terasında dikdört-
gen bir jakuzi ve konukları denizle buluşturan plaj kulübü 
karşımıza çıkıyor.

Toplamda 431 GT iç hacim ile tasarlanan Asteria 139, yarı 
deplasmanlı bir gövde, seyir sırasında dengeli olmanın 
anahtarıdır. İkiz Caterpillar C32 1.900hp motorlarıyla 14 
knot seyir hızında ilerleyen motoryatın maksimum hızı17 
knota ulaşıyor.

Asteria 139 motor yacht built by the Chi-
nese shipyard Heysea has reached its 
owners. The interior and exterior design of 
the yacht, the construction of which start-
ed in 2018 and was completely produced 
as GRP, was designed by VYD Studio. The 
Asteria 139 has a length of 42.2 meters, a 
beam of 8.5 meters, and a draft of 2.06 
meters. 

It offers the opportunity to host twelve 
guests at the same time in six cabins, in-
cluding a master suite, three VIP cabins, 
and two double cabins. The colors used in 
the interior design consist of creams and 
grays, resulting in a stylish and spacious 
environment. 

Guests enter the main saloon through the 
glass doors on the aft deck and have the 
opportunity to relax on a large L-shaped 
sofa. Among the most striking features of 
the exterior are a rectangular jacuzzi on 
the sun terrace and the beach club, which 
brings guests together with the sea. 

Designed with a total interior volume of 
431 GT, the Asteria 139, a semi-displace-
ment body, is the key to stability while 
cruising. Traveling at 14 knots with twin 
Caterpillar C32 1,900hp engines, the mo-
tor yacht’s maximum speed reaches 17 
knots.

Asteria 139 Sahibine 
Teslim Edildi

Asteria 139 
Delivered 
to Owner
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2011 yılında İtalyan tersanesi Codecasa tarafından 
üretilen 21 metrelik ATLAS, çelik gövde ve 
alüminyum ile kaplandı. Yatın iç mekanı Franco 
ve Anna Della Role tarafından tasarlandı. ATLAS’ın 
kıç bölümünde bulunan büyük boy güneşlenme 
güvertesi, önde büyük bir jakuzi ve güneşlenme 
alanı ve asansörü konuklarına çok yönlü kullanım 
sağlıyor.

Ayrıca dairesel kanepe ve yerleşik masa man-
zaranın tadını çıkarırken hayattan keyif almayı da 
garantiliyor. Alt güvertede kıç tarafta, katlanır bir 
vasistas kapısı ve iyi boyutta bir yüzme platformu 
olan geniş bir ihale 
garajı da bulun-
maktadır.

Dört ayrı güvert-
ede de kullanıla-
bilen bir asansör, 
misafir konaklama 
ve eğlence alan-
larına erişimi kolay-
laştırıyor. 

ATLAS, altı kabi-
ni on dört kişiyi 
aynı anda ağırlay-
abilme potansi-
yeline sahip. Yatın 
sahibinin süiti, ana 
güvertede baş 
tarafta yer alır ve 
sancak tarafına kadar katlanır bir deniz terasına 
sahip çalışma odasıyla en yüksek seviyede konfor 
sunmakla övünür. Sahibinin süitinin arkasında bu-
lunan alanda ise büyük iskele yan pencereleri ve 
özel en-suite banyosu olan bir VIP kabin yer alıyor. 
Alt güvertede tamamı en-suite banyolu iki adet çift 
kişilik ve iki adet ikiz kamara bulunmaktadır.

ATLAS, ikiz 2.447hp Caterpillar dizel motorla do-
natıldı. Bu motorlarla birlikte 14 knot seyir hızı ve 
17.5 knot hıza ulaşabilen ATLAS sıfır hız stabilizatörl-
erini de bünyesinde barındırır.

In 2011 it was equipped with an Italian assem-
bly 21-meter ATLAS, steel frame, and container 
with aluminum. The interior of the yacht was 
designed by Franco and Anna Della Role. AT-
LAS’s oversized sundeck, leading large jacuzzi 
and sunbathing area, and elevator are versa-
tile.

It also guarantees pleasure when you want 
to enjoy the sofa and table view. There is also 
a large tender aft in the lower garage with a 
folding transom door and a platform that can 
be good.

Machine equip-
ment in four sep-
arate facilities 
facilitates accom-
modation and en-
tertainment.

ATLAS has the 
potential to live in 
six cabins in one 
four-person. The 
available yacht 
is located on the 
mainland side and 
can be present-
ed at the highest 
level possible with 
a sea-going one 
that can be folded 

up to starboard. The area behind the owner’s 
harmony includes a VIP cabin with large pier 
side windows and a private bathroom. The 
lower two have double and twin cabins with 
full en-suite bathrooms.

The ATLAS is equipped with twin 2,447hp Cat-
erpillar diesel engines. Together with these 
engines, it also houses ATLAS cruise control, 
which can reach a cruising speed of 14 knots 
and a speed of 17.5 knots.

Codecasa ATLAS Yat
Codecasa ATLAS Yacht
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Codecasa ATLAS Yat
Codecasa ATLAS Yacht



Merkezi Bodrum olan tersane Aegean Yat, Aegean Explorer 
serisinin 26 metrelik ilk ünitesi teslim edildi. Söz konusu Ae-
gean Explorer serisine Ukiel adı verildi. 2015 yılından bu yana 
ilk satış gerçekleştirildi.

Ukiel, çelik gövde ve alüminyum ile inşa edilirken geminin 
brüt tonajı 187 GT’dir. Aegean Explorer serisinin yıldızı olacak 
Ukiel, geleneksel olarak MAN motorlarıyla 3.500’den fazla 
deniz mili ile maksimim 12,7 knot hıza ulaşabiliyor. 

Süperyatta üç ana süit ile birlikte bir adet VIP ve alt güvert-
ede iki adet ikiz kabin bulunuyor. Bununla birlikte gemi to-
plamda on iki misafiri aynı anda ağırlama imkanına sahip 
olarak karşımıza çıkıyor ayrıca dört kişilik mürettebat için ise 
yeterli alan bulunuyor. Geminin gri bir gövdesi çekül yayı ve 
alçak profilli sağlam, kaşif tarzı dış cephe ile özelleştirilmiş. 
İç mekanda ise sıcak meşe, parke zemin, paslanmaz çelik 
ve beyaz lake tavanlar müşterilere ferah bir ortam sağlıyor.

Tasarımı ve mimarisi Aegean Yat tarafından tamamlanan 
Ukiel, açık alan açısından da epey zengin. Büyük bir yüzme 
platformuyla birlikte gölgelemeli bir kokpit yemek düzeni 
ve üst güvertesinde salon alanı barındırıyor.

Aegean Explorer serisinin ikinci gövdesi olan Ukiel’in yapım 
aşaması hala devam ediyor. Geminin lansmanının 2023 
yılının yaz aylarında yapılması planlanıyor.

Aegean Yacht, the first 26-meter unit 
of the Aegean Explorer series, was de-
livered to the shipyard headquartered 
in Bodrum. The Aegean Explorer se-
ries in question was called Ukiel. First 
sale since 2015.

The Ukiel is built with a steel hull and 
aluminum, while the ship's gross ton-
nage is 187 GT. Ukiel, which will be the 
star of the Aegean Explorer series, can 
reach a maximum speed of 12.7 knots 
with more than 3,500 nautical miles 
traditionally with MAN engines.

The superyacht has three master 
suites, one VIP, and two twin cabins 
on the lower deck. In addition, the 
ship has the opportunity to host a to-
tal of twelve guests at the same time, 
and there is enough space for a crew 
of four. The ship is customized with a 
gray hull, plumb, and low-profile rug-
ged, explorer-style exterior. In the in-
terior, warm oak, parquet floors, stain-
less steel, and white lacquered ceilings 
provide a spacious environment for 
customers.

Aegean Yacht İlk 26 Metrelik Ukiel’i 
Teslim Etti Aegean Yacht Delivers First 

26-Meter Ukiel
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Tansu Yacht’ın Ağustos 2017’de teslim ettiği 43,7 
metrelik süperyat Cyclone dikkat çekiyor. Cyclone, 
üç güverte, dört kamarada sekiz misafir ağırlaya-
bilirken, beş mürettebat taşıyabiliyor.

Üst güvertede büyük kamara, alt güvertede iki çift 
kişilik kabin bulunuyor. Ayrıca bir VIP kamara ve 
geniş mürettebat alanı bulunuyor.  Ana güvert-
ede büyük kamarayla birlikte yaşam alanı ve yatın 
iki ihalesi için depolama alanı oluşturulmuş.

Cyclone’un motorları 1.900 beygir gücü ile çalışırk-
en; Caterpillar C32, süperyata 16 not seyir hızı 
sağlıyor. Süperyat, denizlerde 10 knot ile birlikte 
maksimum 2.700 deniz mili ilerlemeyi başarıyor. 

The 43.7-meter superyacht Cyclone, delivered 
by Tansu Yacht to its customers in August 2017, 
draws attention. The Cyclone can accommodate 
eight guests in three decks and four cabins, while 
it can carry five crew members. 

There is a large cabin on the upper deck and two 
double cabins on the lower deck. There is also 
a VIP cabin and a large crew area. On the other 
hand, a living area with a large cabin on the main 
deck and a storage area for the two tenders of 
the yacht were created. 

Cyclone’s engines work with 1,900 horsepower; 
The Caterpillar C32 gives the superyacht a cruise 
speed of 16 knots. The superyacht manages to 
advance a maximum of 2,700 nautical miles at 
10 knots at sea.

Tansu Yacht Üretimi Cyclone 
Cap Martin’de

Ocean King’in 37 Metrelik 
Ducale 120’si İçin Geri Sayım 
Başladı

Tansu Yacht’s Superyacht    
Cyclone in Cap Martin

Countdown Starts for Ocean 
King’s 37-meter Ducale 120

Ocean King tarafından üretilen 36.8 metrelik 
Ducale 120 yatı lansman ve deniz denemeleri 
için geri sayıma devam ediyor. Ducale 120’nin 
bombeli pruvayla gözlerden kaçmıyor.

Geminin 334 GT’lik iç mekanı ana güvertede on 
ayrı konuk için konaklama imkanı sağlarken, tam 
kirişli ana kabin ve alt güvertede kaptan kamar-
ası bulunuyor. Ducale 120’nin ana salonunda bu-
lunan tam boy, sürgülü açılır pencereler ve alt 
güvertenin sancak tarafında, altı metrelik yandan 
yüklemeli bir ihale garajı en dikkat çeken özel-
liklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Ducale 120, 14 knot azami hıza ve 5.500 deniz mili 
menzile sahip. 

The countdown continues for the launch and 
sea trials of the 36.8 meter Ducale 120 yacht built 
by Ocean King. 

The Ducale 120 does not go unnoticed with its 
curved bow. The ship’s 334 GT interior provides 
accommodation for ten separate guests on the 
main deck, with a full-beam main cabin and a 
captain’s cabin on the lower deck. 

Highlights are the full-height, sliding-opening 
windows in the main saloon of the Ducale 120 
and a six-meter side-loading tender garage on 
the starboard side of the lower deck. The Ducale 
120 has a top speed of 14 knots and a range of 
5,500 nautical miles.
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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

 



59 metrelik Oceanco yatı Helios’un yeni sahibine 
teslim edildiği ifade edildi. Hollandalı tersane Oce-
anco tarafından üretilen yat, çelik ve alüminyum 
kullanılarak inşa edildi. İlk kez 2001 yılında teslim 
edilen Helios, La Ciotat'ta 18 aylık onarımın aka-
binde yeni sahibi için beklemeye koyulmuştu.

Helios’un iç tasarımında daha çok altın ve bej 
tonlarına yer verilirken açık renkli ahşap paneller-
le bütünleşerek ferah bir ortam sağlıyor. Yat için 
dört duble ve bir ikiz olmak üzere toplamda on iki 
misafiri aynı anda ağırlama imkanı sağlıyor. Aynı 
zamanda Helios on yedi mürettebatı da bünye-
sinde barındırabiliyor.

Hem ana hem de üst salonlarda tam donanımlı 
barlar eğlenceyi artırmayı hedeflemektedir.

Yatta geniş bir dış mekan televizyon ekranı 
güneşlenme terasını küçük çaplı bir sinemaya 

dönüştürürken disko ışıkları ve köpük makinesi 
sınırsız eğlenceyi ayağınıza getiriyor. Aynı zaman-
da güneşlenme minderleri, açık hava fitness alanı 
ve jakuzi, çok çeşitli su oyuncakları ve bir Fjord 44 
kovalamaca teknesi ile hayatınızı daha zevkli hale 
getirecek.

Helios, 13,5 knot seyir hızına ve 15.5 knot maksi-
mum hıza sahip ikiz Caterpillar motorlarla do-
natılmış.

It is stated that the 59-meter Oceanco yacht 
Helios has been delivered to its new owner. The 
Dutch shipyard Oceanco was built. First delivered 
in 2001, Helios was put on hold for a new one after 
an 18-month home in La Ciotat.

While the interior design of Helios reads most-
ly gold and beige, it integrates with open wood 
panels and provides a spacious environment. For 
the yacht, you can host two guests at the same 
time, four doubles and one twin. At the same 
time, the Helios can accommodate a crew of sev-
enteen.

Full fix bars in both the main and lounges aim to 
increase the fun.

A large outside television screen on the yacht can 
suffice a sundeck to a small cinema, while a disco 
and your machine that can fix the machine can 
produce. It will also be more fun with sunbathing 
mats, an outdoor fitness area and jacuzzi, mul-
ti-water toys, and various fjord 44 chase boats.

Helios has a cruising speed of 1 knot and a max-
imum speed of 15.5 knots. It will be two3.5 with 
Caterpillar engines.

59 metrelik Oceanco Yatı Helios 
Sahibini Buldu

The 59-Meter Oceanco Yacht 
Helios Found It’s Owner
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26.29 metrelik Insomnia yeni sa-
hibine teslim edildi. İnşaatı GRP’de 
tamamlanan Insomnia 2020 yılında 
teslim edildi.

Sunseeker 86 Insomnia’nın alt güver-
tesinde bulunan dört kamara sekiz 
misafiri aynı anda ağırlayabilir.. Ayrıca 
büyük bir süit, VIP kamara ve iki ikiz 
kamara bulunuyor. Arka tarafta bulu-
nan mürettebat kamaraları ise dört 
kişiyi taşıyabiliyor.

Ana salonda ise geniş bir oturma gru-
bu ve geniş bir kanepeyle birlikte on 
misafir kapasiteli bir yemek masası 
bulunuyor. Kıç güvertede açık ha-
vada yemek yenilebilecek bir alan 
daha mevcut. Kaptan köşkünde ise 
açık bar hayattan zevk almak istey-
enleri karşılamaktadır.

Insomnia, ikiz MTU dizel motorları 
sayesinde maksimum 27 knot hıza 
yükselirken seyir halindeyse 12 knot 
hıza ulaşıyor. Ayrıca Sıfır hız stabili-
zatörleri ile tamamlanmıştır ve MCA 
uyumlu olacak şekilde yapılmıştır.

The 26.29-meter Insomnia has been 
delivered to its new owner. Insomnia, 
whose construction was completed 
in GRP, was delivered in 2020.

Four cabins on the lower deck of 
Sunseeker 86 Insomnia can accom-
modate eight guests at once. There 
is also a large suite, a VIP cabin, and 
two twin cabins. The crew cabins at 
the rear can carry four people.

In the main hall, there is a large sitting 
group and a large sofa, and a dining 
table with a capacity of ten guests. 
There is another area for al fresco din-
ing on the aft deck. In the captain’s 
cabin, the open bar welcomes those 
who want to enjoy life.

With its twin MTU diesel engines, 
the Insomnia accelerates to a maxi-
mum speed of 27 knots and reaches 
12 knots while cruising. It is also com-
plete with Zero speed stabilizers and 
is made to be MCA-compliant.

26 metrelik 
Sunseeker 86 yat 
Insomnia satıldı
The 26-metre 
Sunseeker 86 yacht 
Insomnia has been 
sold
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The 80-meter mega yacht TATIANA, built in the 
shipyard of Turkey’s prestigious yacht manufacturer 
BILGIN YACHT, was equipped by hidromarin.

HİDROMARİN HİDROLİK DENİZ EKİPMANLARI MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
IKITELLI ORGANIZE SANAYI BOLGESI ESKOOP SAN. SIT. C4 BLOK NO:176

BASAKSEHIR - ISTANBUL / TURKEY

PHONE: +90 212 671 69 39
+90 212 671 66 72

FAX: +90 212 671 66 81

www.hidromarin.com
info@hidromarin.com
hidromarin@gmail.com

1

3

2

HZI 7000V-E WINDLASSES
7 tons pulling capacity casted & 
polished stainless-steel 26mm 

Stud-link chain gypsy, rope drum, and 
marine painted body. Planetary gear & 
Electrical motor (with magnetic brake) 
drive. Two speed button control.

1 HZS 26L - CHAIN STOPPER
For 26mm Stud-link chain
polished AISI 316L Stainless-

Steel body, chain roller & 
compressor mechanism and devil 
claw.

2 CONTROL & ALARM PANELS
For electro-hydraulic steering 
system 1 of main control and 

alarm panel, 3 of additional control 
panel. For windlasses & capstans 
power control panels.

3



BİLGİN YACHT
MY 80 TATIANA 

4
5

6

HHI 7000H CAPSTANS
7 tons pulling capacity polished 
stainless steel drum, flange and 

marin painted stainless steel body. 
Planetary gear & Hydraulic motor 
drive. With foot control.

4 HHI 5000H CAPSTANS
5 tons pulling capacity polished 
stainless steel drum, flange and 

marin painted stainless steel body. 
Planetary gear & Hydraulic motor 
drive. With foot control.

5 HDM 6000 STEERING SYSTEM
6000 daN/m torque capacity double 
tiller and Follow-up Non Follow-Up 

steering system. With a main power unit 
& reservoir oil tank, PLC control system.

6
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Uluslararası yat acentesi Jonacor Marine ve Finlandiya tersanesi Brizo Yacht uzun zamandır birlikte 
yaptıkları çalışmalara bir yenisini ekledi. Bu verimli işbirliğinin sonucunda üretilmeye başlanan 33 met-
relik Virus tekne severlerin gözdelerinden biri olacak gibi görünüyor.

İki firmanın daha önce beş ayrı yat projesini bir-
likte gerçekleştirmişti. Jonacor Marine ve Brizo 
Yacht’ın hayata geçirdiği çalışmaların arasında bir 
denizaltının bile kolaylıkla yerleştirilebileceği 20 
metrelik bir yatta mevcut.

İki şirketin de bugüne kadar gerçekleştirdiği en 
büyük proje olan 33 metrelik kaşif yat konsep-
tine sahip Virus tüm dikkatleri üstüne çekecek 
gibi görünüyor. Virus, Germanischer Lloyd ve LY3 
s ın ı f landırmasına 
göre dayanıklı çelik 
gövde ve alüminyum 
üst yapı kullanılarak 
üretilecek.

Kaşif konsepti ile 
müşterilerine eşsiz 
bir deneyim sunmak 
için hazırlanan Virus 
aynı zamanda misa-
firlerine maksimum 
mahremiyet vermeyi 
amaçlıyor. Virus ile 
birlikte arkadaşlarını 
ve aileniz ile güzel zaman geçirmek için çaba har-
camanıza gerek kalmayacak. 

Virus’ın performansını incelediğimizde geminin 
12 knot hızla seyir halinde giderken 3 bin den-
iz mili seviyelerine çıkacağı ifade edildi. Ayrıca 
müşterinin tercihine göre dizel motorlarla tercih 
edilebileceği gibi hibrit bir tahrik sistemi de kul-
lanılabilir.

Jonacor Marine, Virus ile ilgili yaptığı açıklam-
ada tüm çizimlerin hazırlanmış olduğunu ve 
12.000.000 € olarak tahmin edilen bütçesiyle 
yatın tamamlanmasının aşağı yukarı iki yıl süre-
ceğini ifade etti.,

International yacht agency Jonacor Marine and 
Finnish shipyard Brizo Yacht have added a new 
one to their long-term collaboration. The 33-me-

ter Virus, which was started to be produced as a 
result of this fruitful cooperation, seems to be one 
of the favorites of boat lovers.

The two companies had previously carried out 
five separate yacht projects together. Among 
the works carried out by Jonacor Marine and Bri-
zo Yacht, there is a 20-meter yacht where even a 
submarine can be easily placed.

Virus, which has a 33-meter explorer yacht con-
cept, which is the big-
gest project of both 
companies to date, 
seems to attract all 
the attention. The vi-
rus will be manufac-
tured using a durable 
steel body and alumi-
num superstructure 
according to the Ger-
manischer Lloyd and 
LY3 classification.

Prepared to offer its 
customers a unique 

experience with its explorer concept, Virus also 
aims to provide maximum privacy to its guests. 
With the virus, you will not have to spend the ef-
fort to have a good time with your friends and 
family.

When we examined the performance of Virus, 
it was stated that the ship would reach the lev-
el of 3 thousand nautical miles while cruising at 
12 knots. In addition, according to the customer’s 
preference, diesel engines can be preferred or a 
hybrid propulsion system can be used.
Jonacor Marine, in a statement about Virus, stat-
ed that all the drawings have been prepared and 
it will take approximately two years to complete 
the yacht with an estimated budget of
 12,000,000 €.

33 Metrelik Virus 
Tanıtıldı
The 33-Meter Virus Was 
Introduced
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İki hafta önce Fort Lauderdale Uluslararası Tekne 
Fuarı sırasında görücüye çıkan 98,4 metrelik 
Abekin&Rasmussen süperyatı Aviva deniz severlerin 
gözlerini kamaştırdı. 4,966 GT’lik süperyat ilk olarak 
2017 yılında Alman tersanesi tarafından denize indi-
rildi. 

Aviva’nın hem iç hem de dış tasarımı Reymond 
Longton Design’a emanet edildi. Gemide bulunan 
en dikkat çekici özelliklerin başında hibrit tahrik sis-
temi ve tenis kortu yer alıyor. Derin sularda güven-
le hareket etmek üzere tasarlanan Aviva’ya her biri 
3.916 beygir gücünde ikiz MTU 16V 4000 M73 motor-
lar güç veriyor. Bu motorlarla birlikte Aviva 20 knot 
hıza ulaşabiliyor.

Monaco Yacht Show 2022’de görücüye çıkarılan 75 
metrelik süperyat Kenshō Haziran 2022’de yeni sa-
hibiyle buluştu. 1.989 GT’lik gemi İtalyan tersanesi 
Admiral tarafından inşa edildi. 

Kenshō’nun iç mekan tasarımı Fransız tasarımcı 
Jouin Manku’nun imzasını taşırken, tasarımda en 
dikkat edilen konu samimiyet ve konforu artırarak 
konukların daha rahat bir ortamda bulunmalarını 
sağlamak. Her şeyden önce konukların hayattan 
zevk almasını hedefleyen yatta bulunan altı kamara-
da toplamda on iki kişi ağırlama imkanı bulunuyor.

Ayrıca yatta beş değişken hızlı jeneratöre sahip 
dizel elektrikli tahrik sistemi de var. Tüm bu jener-
atörler, yakıt tüketimini ve verimliliği optimize ettiği 
söylenen partikül önleyici bir sistemle donatılmıştır.

Introduced at the Monaco Yacht Show 2022, 
the 75-meter superyacht Kenshō met its new 
owner June in 2022. The 1,989 GT ship was built 
by the Italian shipyard Admiral.

Kenshō interior design is by the French design-
er ‘Jouin Manku while improving more com-
fortable planning by increasing the subject 
and design to consider. There are two personal-
izations available in the six cabins on the yacht, 
which can be used, above all, for the pleasure of 
entertainment.

The yacht also has a diesel-electric propulsion 
system with five adjustable speed generators. 
From all these systems, fuel and a way for re-
viewable optimizations can result in a system.

The 98.4-meter Abekin & Rasmussen su-
peryacht Aviva, which was unveiled two weeks 
ago during the Fort Lauderdale International 
Boat Show, dazzled sea lovers. The 4,966 GT 
superyacht was first launched by the German 
shipyard in 2017.

Aviva’s interior and exterior design was entrust-
ed to Reymond Longton Design. The most 
striking features of the ship are the hybrid pro-
pulsion system and the tennis court. Designed 
to move safely in deep waters, Aviva is powered 
by twin MTU 16V 4000 M73 engines with 3,916 
horsepower each. With these engines, Aviva 
can reach a speed of 20 knots.

Abekin&Rasmussen Aviva’yı Denize İndirdi
Abekin&Rasmussen Launched Aviva

Kenshō Seen in MonacoKenshō Monaco’da Görüldü

KenshōAviva
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Your Exclusive Yacht Glazing Partner

Worldwide Service  & Warranty

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

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



Finland’s Baltic Yachts, yeni yüksek performanslı 
Baltic 80 Custom modeli için sözleşme im-
zaladığını duyurdu. Yat severleri heyecanlandıra-
cak olan Baltic 80 Custom, Alman tasarım stüdyo-
su Judel / Vrolijk'in yönetim kuruluna emanet. 
Heyecanla beklenen yeni Baltic 80 Custom’ın 
açık denizlerde hızla seyir yaptığı ve yarışlarda çok 
iyi performans gösterdiği ifade ediliyor.

Baltic 80 Custom’a dair konuşan Baltic Yachts 
Genel Müdür Yardımcısı Henry Hawkins, yeni 
nesil yatın hem şık hem de sportif olmasına 
dikkat çekti.Hawkins, en iyi performanslı kru-
vazör-yarışçının nasıl olması gerektiğini belirley-
erek üretime başlandığını özellikle vurguladı.

Yeni yatın en kendine has özelliklerinden birisi 
ters açılı gövdeye ve kıçtan taşınan maksimum 
kirişlere sahip olması. Sahip olduğu ikiz dümenler, 
kaldırma omurgası ve katlanır pervaneyi gelenek-
sel şekilde çalıştıran bir tahrik ünitesiyle beraber 
tasarlanmış olarak müşterilere sunuluyor. Aynı 
zamanda yatta büyük bir kıç garajı bulunuyor.

Ayrıca yat; aerodinamik alçak seviyeli tavan, kok-

pit koruması için katlanabilir dodger içermekte-
dir.

Baltic 80 Custom’da misafirleri ağırlamak için 
üç tane ayrı çift kişilik kamara bulunuyor. Bunun 
haricinde ise iki mürettebat taşıma kapasitesine 
sahip. Baltic 80, prepreg Sprint ve köpük çekirdek 
ile birlikte gelişmiş kompozitler kullanılarak üreti-
lecek.

Üretimin Ocak 2023’te başlaması bekleniyor.

Finland’s Baltic Yachts has announced that it has 
signed a contract for the new high-performance 
Baltic 80 Custom model. Baltic 80 Custom, which 
will excite yacht lovers, is entrusted to the board 
of directors of the German design studio Judel / 
Vrolijk. It is stated that the eagerly awaited new 
Baltic 80 Custom cruises fast on open seas and 
performs very well in races.

Speaking about the Baltic 80 Custom, Baltic 
Yachts Deputy General Manager Henry Hawkins 
pointed out that the new generation yacht is 
both stylish and sporty. Hawkins especially em-

phasized that the production started by deter-
mining what the best performance cruiser-racer 
should be.

One of the most unique features of the new yacht 
is that it has a reverse-angled hull and maximum 
beams carried from the stern. It is offered to cus-
tomers with its twin rudders, lifting keel, and pro-
pulsion unit that operates the folding propeller 
in the traditional way. The yacht also has a large 
aft garage. Also yacht; The aerodynamic low-level 
roof includes a folding dodger for cockpit protec-
tion.

Baltic Yacht, Baltic 80 İçin 
Sözleşme İmzaladı
Baltic Yacht Signs Contract 
for Baltic 80
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38 metrelik Custom Line 120’nin 10 numaralı 
gövdesinin satıldığı açıklandı. Alıcının adına işlem-
leri tamamlayan Northrop ve Johnson’nın komi-
syoncuları Ed Dickinson ve Kevin Merrigan haberi 
duyurdu. 

Ferretti Grup tarafından üretilen ve inşa edilen yatın 
2024’ün bahar aylarında teslim edilmesi bekleni-
yor. Şıklık, zarafet ve konforu birleştiren yatın sahib-
ine unutulmayacak tecrübeler yaşatma amacında 
olduğunu ifade eden Northrop and Johnson gem-
ide beş ayrı kabin, altı adet yatak odalı süit ve beş 
adet mürettebat odası olduğunu belirtti. Çok yönlü 
kullanılabilen kabinlerin haricinde deminin detay-
larına gösterilen özen Custom Line 120’nin hem iç 
hem de dış mekanlarında daha fazla yaşam alanı 
sağlıyor.

Custom Line 120 tavanlarında pencerelere sahip 
ve bu eşsiz özellik içerde oturan konuklarında den-
izden zevk almasına olanak sağlıyor. Yatın iç me-
kanında sosyalleşebilmek ve eğlenebilmek için 
alanlar oluşturulmuş olması müşterilerin dikkatini 
çeken etmenlerden birisi olarak tasarlanmış. 

Kaptan köşkünde bulunan yan camlar panoramik 
bir görüntüyle birlikte üçüncü güverteyi oluşturuy-
or. Bu da aynı zamanda kullanışlı bir doğal ışık 
akışı anlamına gelmektedir. Costum Line 120’nin 
tasarımı Francesco Paszkowski Design’a, deniz mi-
marisi ise Ferretti Mühendislik tarafından geliştiril-
erek denizlere yeni bir soluk getirdi.

Custom Line 120, 23 knot seyir hızı ile denizlerin 
keyfini çıkarmanıza olanak sağlarken en yüksek 25 
knot’a ulaşabiliyor. 

It has been announced that body number 10 of 
the 38-meter Custom Line 120 has been sold. 
Ed Dickinson and Kevin Merrigan, brokers at 
Northrop and Johnson, who completed the 
transaction on behalf of the buyer, announced 
the news. The yacht, built and built by Ferretti 
Group, is expected to be delivered in the spring 
of 2024. Expressing that they aim to provide 
unforgettable experiences to the owner of the 
yacht, which combines elegance, grace, and 
comfort, Northrop and Johnson stated that 
there are five separate cabins, six-bedroom 
suites, and five crew rooms on board. Apart 
from the versatile cabins, the attention paid 
to the details of the brewhouse provides more 
living space both inside and outside of the Cus-
tom Line 120.

The Custom Line 120 has windows in its ceilings 
and this unique feature allows its guests to sit 
inside to enjoy the sea. One of the factors that 
attract the attention of customers is the crea-
tion of areas for socializing and having fun in 
the interior of the yacht. Side windows on the 
flybridge form the third deck with a panoramic 
view. This also means a useful stream of natural 
light. The design of the Custom Line 120 was 
developed by Francesco Paszkowski Design, 
and the naval architecture was developed by 
Ferretti Engineering, bringing a new breath to 
the seas.

While the Custom Line 120 allows you to enjoy 
the seas with a cruising speed of 23 knots, it 
can reach the highest 25 knots.

38 Metrelik Custom 
Line 120 Süperyat

38-meter Custom 
Line 120 Superyacht
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Sunseeker, Glasax’ın satışa 
sunulduğunu açıkladı. Glasax’ın iç 
mekanı Füme Figürlü Okaliptüs ile 
tasarlandı. İç mekanda, yumuşak 
mobilyalarla geniş bir iç mekan, se-
kiz kişinin kullanabileceği VIP ka-

binler ve dört kişilik mürettebat alanı bulunuyor. 

Ocean 90 serisinin sonuncusu olan Glasax, 
kaptan köşkünde jakuzi bulunan tek model 
olarak tarihe geçti. Plaj kulübü bir Sunseeker 
Xtend Sistemine sahiptir ve Williams 460 Jet rib 
ve Yamaha Waverunner Jet ski gibi su oyuncak-
ları ile keyifli zaman geçirme fırsatını sahibine 
tanımaktadır.

Sunseeker Glasax’ın performansını incele-
diğimizde knot'ta 1.800 deniz mili seyahat ede-
bildiğini kolayca görebiliriz. Ayrıca yatın Deep-V 
planlama GRP gövdesi 27 knot'a kadar çıkabilir.

Sunseeker announced the release of 
Glasax. The interior of Glasax was de-
signed with Smoked Figured Euca-
lyptus. 

The interior features a spacious in-
terior with a furniture cabin, an 

eight-person VIP, and four staff areas. Glasax, the 
last of the Ocean 90 series, went down in history 
as the only model in the jacuzzi located on the 
bridge. The beach club has a Sunseeker Xtend 
System and enjoys having fun with water toys 
such as the Williams 460 Jet rib and Yamaha Wa-
verunner Jet ski. 

When we examine the performance of the Sun-
seeker Glasax, we can easily see that it can trav-
el 1,800 nautical miles in knots. In addition, the 
yacht’s Deep-V planning GRP hull can go up to 
27 knots.

27 Meter Sunseeker 90 Ocean Glasax 
Is On Sale

27 Metre Sunseeker 90 Ocean Glasax 
Satışa Çıktı
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Rendsburg’da inşa edilen ve 2019’da sahibine 
teslim edilen 95 metrelik Lürssen süperyat Mad-
summer, Florida, Fort Lauderdale’de demirledi. 
Yatın dış tasarımı Eidsgaard imzası taşırken, iç 
mekan Laura Sessaimzas tarafından oluşturuldu. 

Yatın iç mekanında kullanılan mavi, beyaz ve 
kırmızı renkler şıklığı ve ferahlığı gözler önüne 
sererken sadelik ve çağdaşlık hedeflenmiş.

Geminin kıç bölümünde 12 metreden oluşan 
bir havuz, büyük bir spa, kapsamlı dalış tesisleri 
ve baş güvertede helikopter iniş pisti bulunuyor. 
Madsummer toplamda on sekiz misafiri ağır-
layarak sosyalleşmenize olanak sağlıyor. Dokuz 
kamaranın bakımından ise yirmi sekiz kişilik 
mürettebat sorumlu.

Madsummer, 12 knot’ta 6.000 deniz miline kadar 
bir menzile ve 18 knot’a kadar maksimum hıza ul-
aşabilme kapasitesine sahip.

The 95-meter Lürssen superyacht Madsummer, 
built-in Rendsburg and delivered to the owner in 
2019, is moored in Fort Lauderdale, Florida. The 
exterior design of the yacht bears the signature 
of Eidsgaard, while the interior was created by 
Laura Sessaimzas.

The blue, white, and red colors used in the 
yacht’s interior reveal elegance and spaciousness, 
while simplicity and modernity are targeted.
The aft section of the ship has a 12-meter pool, 
a large spa, extensive diving facilities, and a heli-
copter landing pad on the head deck. Madsum-
mer welcomes eighteen guests in total, allowing 
you to socialize. The crew of twenty-eight people 
is responsible for the maintenance of nine cabins.

The Madsummer is capable of reaching a range 
of up to 6,000 nautical miles at 12 knots and a 
maximum speed of up to 18 knots.

The 95-Meter Superyacht 
Madsummer Was 
Viewed in Fort Lauder-
dale

95 Metrelik Süperyat 
Madsummer 
Fort Lauderdale’de 
Görüntülendi
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İncelikli tasarım ve yüksek konforu bir araya 
getiren Lahur Marine, 17-14 Aralık tarihleri ar-
asında CNR Avrasya Boat Show’a katılacak. 
Lahur, BOTEPA markasının öncülüğünde 
temsilcisi olduğu iki farklı RIB markası olan 
AB Inflatables ve JEETRIB’i deniz tutkun-
larının beğenisine sunacak. Şimdi gelin, tüm 
dikkatleri üzerine toplayacak AB Inflatables 
ve JEETRIB’in özelliklerini inceleyelim.

Combining sophisticated design and high 
comfort, Lahur Marine will attend CNR 
Eurasia Boat Show between 17-14 Decem-
ber. Under the leadership of the BOTEPA 
brand, Lahur will present two different RIB 
brands, AB Inflatables, and JEETRIB, to the 
taste of sea lovers. Now, let’s examine the 
features of AB Inflatables and JEETRIB, 
which will attract all the attention.

Lüks konsollu tender klasmanında incelikli 
tasarım ve üstün performansıyla göz dolduran 
AB Iflatables Nautilus 17 DLX, kaliteden ödün ver-
mek istemeyenlerin ilk tercihi. Tüm dünyada en 
çok tercih edilen RIB markası AB Inflatables’ın 
lüks serisi dahili yakıt sistemi, hidrolik dümen, 
duş sistemi ve yüzme merdiveni gibi seçenekler-
le sunuluyor. Gövdesi fiberglass olarak üretilen 
17 DLX’in 5,18 metre uzunluğunda ve 2,46 metre 
genişliğinde. 17 DLX’de tıpkı JEETRIB 620C Kon-
for’daki gibi ORCA HYPALON kumaş kullanılıyor. 
7 misafir aynı anda ağırlanabiliyor.

AB Iflatables Nautilus 17 DLX, which impresses 
with its sophisticated design, first-class features, 
and superior performance in the class of luxu-
ry cantilever tender, is the first choice of those 
who do not want to compromise on quality. AB 
Inflatables’ luxury series, the most preferred RIB 
brand all over the world, is offered with many 
options such as an internal fuel system, hydrau-
lic helm, shower system, and bathing ladder. It is 
5.18 meters long and 2.46 meters wide of the 17 
DLX whose body is produced in fiberglass. Just 
like the JEETRIB 620C Comfort, the 17 DLX uses 
ORCA HYPALON fabric. 7 guests can be hosted 
at the same time.

Kaliteli işçilik ve yılların tecrübesiyle üretilen 
JEETRIB 620C Konfor modeli Türkiye distribütörü 
Lahur Marine güvencesiyle denizlerde olacak. 
Orca Pennel&Flipo 1.kalite marin 
hypalon-neo kumaş ile her koşul-
da konfor sunan JEETRIB C Konfor 
lüks oturma gruplu seri, gömme 
yakıt sistemi, güneş ışınlarını iten 
karbon desen kumaş, Bimini 
Tente, Roll bar ve su sporları için 
çeki demiri gibi birçok ek özelliği 
ile sunuluyor. Fiberglass gövd-
eden oluşan JEETRIB 620C, 6,20 
metre uzunluğu ve 2,68 metre 
genişliğinde. Aynı zamanda 7 mis-
afiri ağırlayabilir.

The JEETRIB 620C Comfort model, produced 
with quality workmanship and years of expe-
rience, will be on the seas with the assurance 
of Turkey distributor Lahur Marine. Offering 
comfort under all conditions with Orca Pen-
nel&Flipo 1st quality marine Hypalon-neo fab-
ric, JEETRIB C Comfort luxury seating group 
series with many additional features such as 
built-in fuel system, carbon pattern fabric that 
repels sun rays, Bimini Awning, Rollbar and 

drawbar for 
water sports. 
is offered. 
C o m p o s e d 
of a fiber-
glass body, 
the JEETRIB 
620C has a 
length of 6.20 
meters and 
a width of 

Lahur Marine İki Yeni Modeliyle CNR Avrasya 
Boat Show’da
Lahur Marine at CNR 
Eurasia Boat Show 
with Two New Models

AB Iflatables Nautilus 17 DLX AB Iflatables Nautilus 17 DLX

JEETRIB 620C Konfor

JEETRIB 620C Comfort
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NAUTILUS 17 DLX

YEARS OF INNOVATION AND CRAFTMANSHIP

www.botepa.com instagram.com/botepaturkiye/



NAUTILUS 17 DLX

YEARS OF INNOVATION AND CRAFTMANSHIP

www.botepa.com instagram.com/botepaturkiye/



Magnolia Yacht tarafından üretilen 24 met-
relik Magnolia One deniz severlerin beğenis-
ine sunuldu. İstanbul tersanesi tarafından 
denize indirilen Magnolia One, Taka Yacht 
tarafından tasarlandı. Süperyat, trol tekne-
lerinden ilham alınan neo-klasik tasarım-
la birlikte koyu yeşil bir gövde ve pencere 
çerçevelerine sahip. Yatın tamamı tırabzan 
ve güneşlenme terası için kullanılan ahşap 
aksan ile lamine Acajou maun ile üretildi.

Magnolia One, su kenarında bir dinlenme 
alanı, bir geçit ve erzak yükleme için bir vinç 
olarak kullanılabilen bir yükselme ve düşme 
mekanizması ile birden fazla fonksiyon ile 
kullanılabilir.

Yüzmekten hoşlanan konuklar, bu aktivit-
enin ardından on iki kişilik odada bulunan U 
şeklindeki oturma düzenine sahip kokpitte 
geçirdiği zamanın keyfini çıkarma fırsatı 
yakalayabilir. Yatta ayrıca, ikincil bir açık ha-
vada yemek alanı ve bitişik bar, güneşlenme 
terasında bir bimini gölgesinin altında, 
güneşlenme için astarlanmış açık bir kıç 
güvertesi, bir ihale için depolama alanı ve 
çatı penceresi bulunur.

Alt güvertede ise bir süit, ileri VIP ve bir ikiz 
süitte toplam altı konuk rahatça ağırlanabili-
yor. Aynı şekilde alt kabinde bulunan iki tekli 
mürettebat kamarası diğer tüm kamaralar 
gibi ebeveyn banyolu olarak karşımıza 
çıkıyor.

Cummins 610HP QSM11 motorlarıyla gemiye 
on dört knot maksimum hız ve dokuz knot-
ta knotta 2.200 deniz mili menzile sağlıyor.

The 24-meter Magnolia One produced by 
Magnolia Yacht was presented to sea lov-
ers. Launched by the Istanbul shipyard, 
Magnolia One was designed by Taka Yacht. 
The superyacht features a dark green hull 
and window frames with a neo-classical 
design inspired by trawlers. The entire 
yacht is crafted from laminated Acajou 
mahogany with wooden accents used for 
the balustrade and sundeck.

The Magnolia One can be used with mul-
tiple functions, with a rise and fall mecha-
nism that can be used as a waterside rest 
area, a walkway, and a crane for loading 
supplies.

After this activity, guests who enjoy swim-
ming can have the opportunity to enjoy 
their time in the U-shaped cockpit in the 
twelve-person room. The yacht also fea-
tures a secondary alfresco dining area and 
adjoining bar, an open aft deck lined for 
sunbathing under a bimini shade on the 
sundeck, storage space for a tender, and 
a skylight.

On the lower deck, a total of six guests can 
be comfortably accommodated in a suite, 
advanced VIP, and a twin suite. Likewise, 
the two single crew cabins in the lower 
cabin appear as en-suite like all other cab-
ins.

Cummins 610HP QSM11 engines provide 
the ship with a maximum speed of four-
teen knots and a range of 2,200 nautical 
miles at nine knots.M
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 First Look at Magnolia One
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Arcadia tarafından üretilen 25,9 
metrelik Milu, kendi standart-
larındaki en büyük master ka-
bine sahip.

Ödüllü Arcadia A85 serisinin bir 
parçası olan yat, 2019 yılında İtalya’ya teslim edilm-
işti. Milu’nun dış tasarımı Francesco Guida Design 
tarafından yapıldı.

109 GT olan loft yatın iç tasarımında en dikkat çek-
en özelliklerden birisi mekanın olabildiğince aydın-
lık olarak dizayn edilmesi. Aynı zamanda salonun 
tavanında 4,5 kilovat enerji üretme potansiyeline 
sahip 40 metrekareden daha fazla güneş paneli 
bulunuyor.

Milu’nun alt güvertesinde bulunan dört ayrı kama-
ra sekiz ayrı misafiri ağırlama kapasitesine sahip. 
Yatın 32 metrelik özel süiti sahibine geniş bir alan 
sunuyor.

Arcadia’nın yatında bulunan kıç güvertede denizle 
doğrudan temas sağlayan 100 metrekarelik bir plat-
form bulunuyor. Performans açısından bakıldığın-
da ise ikiz MTU motorlar yatın maksimum hızının 16 
knota kadar çıkabilmesini sağlıyor. Milu seyir hızın-
da ise 10 knot hıza ulaşıyor.

The 25.9-meter Milu produced by Arcadia 
has the largest master cabin by its stand-
ards. One of the award-winning Arcadia 
A85 series, the yacht was delivered to Ita-
ly in 2019. Milu’s exterior was designed by 
Francesco Guida Design.

One of the most remarkable features in 
the interior design of the loft yacht, which 
is 109 GT, is that the space is designed as 
bright as possible. At the same time, there 
are more than 40 square meters of solar 
panels on the ceiling of the hall, which 
have the potential to generate 4.5 kilo-
watts of energy.

The four separate cabins in Milu’s sub-
game are hosting eight separate guests. 
It offers a large area with 32 meters of pri-
vate property.

The small square meter of Arcadia’s yacht 
has 100 platforms that can come into 
contact with the sea. The system’s twin 
MTU engines allow the yacht’s maximum 
speed to reach up to 16 knots. At cruising 
speed, it reaches 10 knots.

26 Metrelik Arcadia Motoryat Milu 
Pazara Katıldı 

The 26-Meter Arcadia Motor Yacht Milu 
Joins the Market

haberler news
Yach

t Life &
 Travel                      

75  -



CAPTAINRA MARİNE İLE TEKNENİZ HER DAİM 
BAKIMLI OLSUN

KEEP YOUR BOAT  WELL-MAINTAINED WITH 
CAPTAINRA MARINE

Tik temizleyicisi 
Tekne içinde ve güvertede 
bulunan tik, iroko ve benze-
ri ağaçların temizlenmesinde 
ve bakımında kullanılır. Tekne 
mobilyaları, bahçe ve ev mobi-
lyalarının temizliğinde de kul-
lanılabilir. Uygulanan yüzeyin 
uzun ömürlü ve bakımlı ol-
masını sağlar. Marine sektörde 
kullanılmak üzere doğal ve 
zararsız maddelerden üretil-
di, çözünürlüğü yüksek ve 
köpüksüz.
Kullanım Şekli: Önce yüzeyi 
ıslatın ve ürünü yüzeye uygu-
layın  3-4 dakika bekledikten 
sonra tik temizleme keçesi ile 
ağaç yüzeyin damar yoluna pa-
ralel fırçalayarak temizleyin ar-
dından bol su ile durulayın.

Tik parlatıcı
Tekne güvertelerinde ve mo-
bilyalarında kullanılır. Tik, iroko 
ahşap ürünlerini parlatır ve 
ahşabın doğal rengini bul-
masını sağlar.  Parlatıcı ve tem-
izleyici bir üründür, çok ver-
imli ve hızlı etki eder. Marine 
sektörde kullanılmak üzere 
doğal ve zararsız maddelerden 
üretildi, çözünürlüğü yüksek ve 
köpüksüz.
Kullanım Şekli: Önce tik yüzey 
ıslatılır sonra tik parlatıcı yüz-
eye uygulanır. Fırça ya da keçe 
yardımıyla ovalanarak uygu-

lanır ve su ile durulayarak işlem 
tamamlanır.

Tekne şampuanı 
Tekne kaportalarında, tekne 
güvertelerinde, fiber yüzey-
lerde, ahşap yüzeylerde ve met-
al yüzeylerin temizlenmesinde 
kullanılır. Doğal ürün olduğu 
için tekneye ve denize zarar ver-
mez.
Kullanım Şekli:  Yıkama süngeri 
veya fırçası ile yüzeye ovalanar-
ak uygulanır. Su ile durulanıp 
silindikten sonra işlem tamam-
lanır.

Teak cleaner
It is used for cleaning andmain-
taining teak, iroko and similar 
trees in the boat and on the 
deck. It can also be used for 
cleaning boat furniture, gar-
den and house furniture. It en-
sures that the applied surface 
is long-lasting and well-main-
tained. Marine is made of nat-
ural and harmless materials for 
use in the industry, with high 
solubility and no foam.
Usage: Firstly, wet the surface 
and apply the product to the 
surface, wait for 3-4 minutes, 
then brush the tree parallel 
to the vein path of the surface 
with a teak cleaning felt and 
then rinse with plenty of water.

Teak polish
It is used on boat decks and-
furniture. The tick polishes the 
iroko wood products and al-
lows the wood to find its nat-
ural color.  It is a polishing and 
cleansing product, it is very ef-
ficient and fast acting. Marine is 
made of natural and harmless 
materials for use in the indus-
try, with high solubility and no 
foam.
Usage: First the teak surface is 
wetted and then the teak polish 
is applied to the surface. It is ap-
plied by rubbing with a brush 
or felt and the process is com-
pleted by rinsing with water.

Boat Wash 

It is used in boat hulls, boat 
decks, fiber surfaces, wooden 
surfaces and cleaning metal 
surfaces. Since it is a natural 
product, it does not harm the 
boat and the sea.
Usage: It  is applied by rubbing 
on the surface with a washing 
sponge or brush. After rinsing 
with water and wiping, the pro-
cess is completed.
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2009 yılında Sunrise Yachts tarafından üretilen 
44.85 metrelik Mochafy 22, sahipleri için son 
modern teknolojiyle çağdaşlaştırıldı.

Daha önce Dynasty olarak bilinen Mochafy 22, 
Sunrise 45 serisinin bir parçası olarak karşımıza 
çıkıyor. Mochafy 22 müşterilere konforu garan-
tileyen bir yat olmasının yanı sıra zarif ve klasik 
görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırak-
mayı hedeflemektedir.

499 GT yat, boyutları göz önüne alındığında old-
ukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yüksek 
tavanlar, açık plan salonu ve geniş pencerelerden 
doğal ışığın kullanılmasına olanak sağlarken aynı 
zamanda misafirlerin denizden daha fazla zevk 
almalarını sağlayan pelüş kanepeler ilgi çekici bir 
görüntü oluşturur.

Mochafy 22, içinde özel bir ofis barındırırken, iki 
VIP kamara ve iki ikiz yataklı tam kirişli bir kral süit 
ile beş görkemli kamarada on bir ayrı konuğu 
aynı anda ağırlama imkanı sağlıyor. Ayrıca yat, on 
kişilik mürettebat kapasitesine sahiptir.

Mochafy 22, 14 knot hıza ve 12 knot seyir hızı 
sağlayan ikiz MTU motorlar ile donatılmıştır.

In 2009 Sunrise Yachts was modernized with 
cutting-edge technology for the 44.85-meter 
Mochafy 22.

Previously as Dynasty, “Mochafy 22 is appearing 
as one day of the Sunrise 45 series. Mochafy 22 
will make an appearance.

The 499 GT yacht has a large area under review. 
High ceilings, an open-plan lounge, and large 
windows provide visual use while at the same 
time plush checks that allow them to enjoy the 
whole sea more create an interesting image.

While the Mochafy 22 houses a private office in-
side, it can host one separate guest simultane-
ously in five cabins with two VIP staterooms and 
a twin full-beam king-size competition. Also, the 
yacht has a personality presence on it.

The Mochafy 22 is bliss with twin MTU engines 
with a top speed of 14 knots and a top speed of 
12 knots.

45m Sunrise Superyacht Mochafy 22 
45m Sunrise 
Süperyat Mochafy 22
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WHERE ART AND
CRAFTSMANSHIP 
MEET YOUR DREAMS

CLARITY

GRACE III

www.septemar.com

SEPTEMARMOBILYA
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25 metrelik Ferretti Yachts’ın 
ürettiği Natalia Star sahibini 
bekliyor. 2007 yılında ilk kez 
üretilen Natalia Star, 2022’de ye-
nilenerek sahnelere geri döndü. 
İtalyan işçiliğinin örneklerinden 
biri olan yat, dört kabinde en fa-
zla on kişiyi ağırlayabilme kapa-
sitesine sahip. 

Ana süitin gövdesinde bulu-
nan büyük pencereler, yan 
yerleştirilmiş yatakla birlikte 
görsel şölen sunuyor. Dört kişi-
lik mürettebat için kıç kısmın-
da özel bir bölüm bulunuyor. 
Kullanılan parlak cilalı ahşap 
kaplamalar mekanın daha sıcak 
görünmesine neden oluyor.

Natalia Star’n ikiz MTU 12V 2000 
M93 dizel motorların gücüyle 
birlikte maksimum hızı olan 
27 knot’ta ulaştığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

Natalia Star, the guest of the 
25-meter Ferretti Yachts, is wait-
ing for its owner. In her first 
installation in 2007, Natalia re-
turned to new scenes in Star 
20. A holiday pleasure for four 
people on a yacht, which is one 
of the examples of Italian crafts-
manship.

In the body of the main suite, it 
offers a visual feast with a large, 
side-mounted bed. There is a 
special section within the de-
partment for a team of four. The 
glossy polished wood coatings 
are used to make the space 
warmer.

With the power of twin MTU 12V 
2000 M93 diesel engines, Nata-
lia Star wants to get the hand at 
the speed at 27 knots.

Ferretti Yachts 25-Meter Natalia 
Star Is Waiting for It’s Owner

Ferretti Yachts’ın 25 Metrelik Natalia 
Star’ı Sahibini Bekliyor

haberler news

Ya
ch

t 
Li

fe
 &

 T
ra

ve
l  

     
     

     
     

-  
80

   
   

   
   

   
   



Merkez Adres: Baha Şıkman Cad. Meydan Plaza A1-11 Fethiye, MUĞLA
Garaj : Çatal Priz Sok. Çevreyolu Fethiye, MUĞLA

0(252) 611 00 16  -  0(532) 571 31 01
info@gokcelojistik.com            www.gokcelojistik.com



Şaft körük imalatı ve kalitesiyle 2022’de ön plana çıkan 
Çemberci Baratti, daha fazlasıyla geliyor!  Deniz araçların-
da bakım onarım çalışmalarımıza hız katarken bu alanda 
tedarikçi olmaya adım atıyoruz. Deniz araçları malzeme-
lerini tedarik edebileceğiniz bir mağaza açtık. Mağazamız 
‘Çemberci Baratti Yat Malzemeleri’ olarak Tuzla’ da hizmete 
başladı. Tüm ihtiyaçlarınızda yanınızdayız. 

Denizde kalitenin simgesi olan Çemberci Baratti Marine, 
sizin de tercihiniz olacak…

Çemberci Baratti, which pioneered in 2022 with their shaft 
bellows manufacturing and quality! While accelerating our 
maintenance and repair works in marine vehicles, we are 
taking a step towards becoming a supplier in this field. Our 
store was opened in Tuzla as 'Cemberci Baratti Yacht Sup-
plies', where you can buy marine equipment. We are with 
you for all your needs.

Çemberci Baratti Marine, the symbol of quality in the sea, 
will be your choice as well…

ÇEMBERCİ BARATTİ
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BÜYÜKDERE MAH. KIRKLAR SK. ÖZLEM APT.
KAPI NO:5 DAİRE NO:1 SARIYER İSTANBUL

İNFO@CEMBERCİMARİNE.COM

İNFO@CEMBERCİBARATTİ.COM

0530 126 90 27



Yunan tersanesinden çıkan Golden Yat, 36 metrelik yeni yatı 
O’Neiro’nun iç mekan tanıtımının ne zaman yapılacağını 
duyurdu. Geminin yapımı aslında biraz olaylı diyebiliriz. Şay-
et Golden Yat, gemiyi devralmadan önce O’Neiro, Akhir 118 
modeli olarak biliniyordu ve Cantieri di Pisa tersanesinde 
üretim aşamasındaydı. Ardından yapılan değişiklikle bir-
likte Yunanistan’ın Atina’da bulunan tersanesinde üretimi 
tamamlandı. Geminin iç mekan tasarımı Dimitra Agapi-
tou’ya ait.
Son olarak O’Neiro olarak hayatına devam eden geminin 
gövdesi GRP. O’Neiro bünyesinde konaklamak için bir mas-

ter süit, iki adet ikiz, iki adet çift ve ek olarak çekyatlı ka-
binlerden oluşuyor. Gemide bulunan altı ayrı kabinde on iki 
ayrı misafir ağırlama imkanı sunuyor. Geminin iç mekanın-
da koyu moka ahşap zeminler, doğal hasır ve mermerlerle 
birlikte kullanılmış adaçayı, kalay, ve istiridye dokunuşlarının 
yanı sıra dumanlı boz kahverengi, yumuşak tonların ahen-
gi bir araya getirilmiştir. Crestron tarafından üretilen oto-
masyon sistemleri ise gemideki aydınlatma ve eğlence sis-
temlerini kontrol ederek daha eğlenceli zaman geçirmeyi 
garantiliyor.

Öte yandan, tersane yapmış olduğu açıklamada en büyük 
zorluklardan birinin müşterilerin normal şartlar altında daha 
büyük çaplardaki bir yatta deneyimleyebileceği olanakları 
CTP yapısı içerisinde yerleştirmek olduğunu belirterek iyi bir 
iş çıkardıklarını belirtmişti.
O’Neiro’nun 2023 yılında Akdeniz seyir sezonu için teslim 
edilebileceğini teslim edileceği ifade edildi.

Golden Yacht from the Greek ship-
yard has announced when the in-
door launch of its new 36-meter yacht 
O’Neiro will take place. The construc-
tion of the ship is actually a bit event-
ful. If before Golden Yacht took over 
the ship, the O’Neiro was known as 
the Akhir 118 model and was under 
production at the Cantieri di Pisa ship-
yard. With the change made after-
ward, its production was completed at 

the Greek shipyard 
in Athens. The interi-
or design of the ship 
belongs to Dimitra 
Agapitou.
Finally, the hull of the 
ship, which contin-
ues its life as O’Nei-
ro, is GRP. O’Neiro’s 
a c c o m m o d a t i o n 
consists of a mas-
ter suite, two twins, 
two double and ad-
ditional sofa beds. It 
offers the opportu-
nity to host twelve 
separate guests in 
six separate cabins 
on board. In the in-
terior of the ship, 
dark mocha wood 
floors, natural wicker, 

and marbles combined with touches 
of sage, pewter, and oyster, as well as 
the harmony of smoky taupe and soft 
tones are brought together. Automa-
tion systems produced by Crestron, on 
the other hand, control the lighting 
and entertainment systems on the 
ship, guaranteeing more fun.
On the other hand, in the statement 
made by the shipyard, it was stated 
that one of the biggest challenges was 
to place the possibilities that custom-
ers can experience on a larger diam-
eter yacht under normal conditions, 
within the GRP structure and stated 
that they did a good job.
It was stated that O’Neiro could be de-
livered for the Mediterranean cruise 
season in 2023.

Golden Yat 36 Metrelik O’Neiro 
İçin Hazırlık Yapıyor

Golden Yacht Is 
Preparing For the 
36-Meter O'Neiro
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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

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

6 ve 12 lİ LED su altı aydınlatma
PASLANMAZ ÇELİK / ALÜ. MATERYALİ 15 WATT (GÜÇ) 10-30V DC (ÇALIŞMA VOLTAJI)
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Bu römorkta dikey ve yatay ayarlanabilir destek sistemleri bulunmak-
tadır. Tuzlu suya ve UV ışınına dayanımlı kaydırıcı makaralar kullanılmıştır. 
Tamamı çelik ve daldırma galvanizli bir şase üzerine monte edilmişlerdir. 

Tekne gövdesi, bu makaralar üzerinden kolaylıkla kayar.

7 METRE TEKNE RÖMORKU

Standart Özellikler:

Korozyona karşı yüksek dayanıklılık

Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde

Kutu kesitli-yüksek dayanımlı çelik şase

Elektrik tesisatı için ekstra koruma

1.350 kg çekme kapasiteli KNOTT Alman 

marka FRENLİ kaplin

Plastik kaplı çelik tel ile ekstra çekme 

güvenliği

8.8 kalite, galvanizli cıvata ve fiber so-

munlar sayesinde ekstra mukavemet

Ayarlanabilir vinç standı ve dayama V 

takozu

Ayarlanabilir karina yapısına uygun 20 

adet makara sistemi

1.350 kg taşıma kapasiteli Alman / 

KNOTT Marka torsiyon FRENLİ dingil 

Optimum römork yüksekliği

Plastik çamurluklar ve paçalıklar

900 kg kilitli el vinci 

Suya dayanıklı, LED Aydınlatma grubu 

Yüksekliği ayarlanabilir ön destek tekeri

6 Adet Galvanizli bağlantı mapaları

Tasıma kapasitesi:
Aks Adedi:
Lastik Ebadı:
Genislik:
Uzunluk:
Ağırlık: 

1.350 Kg
1 Adet 

185 R14C
2.100 mm
7.000 mm

210 kg
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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

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

www.hippotrailer.com info@hippotrailer.com +90 (533) 308 38 70 @hippotrailer
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The Italian Sea Group’un (TISG) markası olan Ad-
miral 50 metrelik yeni Panorama serisini duyur-
muştu. Elde edilen son bilgiye göre, Admiral 
geminin birinci ve ikinci üniteleri için sipariş aldı.
Geçtiğimiz eylül ayında lansmanı yapılan tasarım, 
tersanenin Treviso bölgesinde bulunan Piredda & 
Partners ile yaptığı işbirliği ile gündeme gelmişti. 
Panorama serisi müşterilerine dört ayrı güvert-
ede 499 GT sunuyor.
Gemi, dört ayrı ana güverte süiti ve istendiği 
takdirde televizyon odasına dönüşebilen bir alt 
güverte VIP’den oluşan altı kabinde on iki konuk 
ağırlayabilme kapasitesine sahip. Üst güvertede 

gemi sahibi için kavisli camlarıyla açık manzara 
sağlayan bir süit bulunmaktadır. Bu süit aynı 
zamanda özel bir baş güverteye erişebilmesini 
sağlar. 
The Italian Sea Group’un (TISG) CEO’su ve ku-
rucusu olan Giovanni Costantino Panorama ser-
isinden bahsederken bu gibi üretim modellerinin 
tersanenin başarısında kilit rol oynadığını aktara-
rak seri üretime geçmelerinin satışları olumlu et-
kilemesini beklediklerini ifade etti.
Giovanni Costantino ilk iki siparişim teslim tari-
hine ilişkin bir bilgi vermekten kaçındı.

Admiral Made a Deal for a 50-Meter Panorama 
Model
Admiral, the brand of The Italian Sea Group 
(TISG), announced the new 50-meter Panora-
ma series. According to the latest information, 
the Admiral has received orders for the ship's 
first and second units.
The design, which was launched last Septem-
ber, came to the fore with the cooperation of 
the shipyard with Piredda & Partners, located in 
the Treviso region. The Panorama series offers 
its customers 499 GTs on four separate decks.
The ship is capable of accommodating twelve 
guests in six cabins, consisting of four separate 
main deck suites and a lower deck VIP that can 
be converted into a television room if desired. 
On the upper deck is a suite with curved win-
dows providing an open view for the owner. 
This suite also gives him access to a private bow 
deck.
Giovanni Costantino, CEO, and founder of The 
Italian Sea Group (TISG), while talking about 
the Panorama series, stated that such produc-
tion models play a key role in the success of the 
shipyard and that they expect their mass pro-
duction to have a positive impact on sales.
Giovanni Costantino declined to give a delivery 
date for my first two orders.

Admiral 50 Metrelik Panorama 
Modeli İçin Anlaşma Yaptı
Admiral Made a Deal for a 50-Meter 
Panorama Model
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StellarPM geçtiğimiz günlerde üç yeni mod-
elden oluşan StellarONE yat serisini büyük 
bir heyecanla sundu. Amerika Birleşik Dev-

letleri merkezli gemi şirketi 33 metrelik ilk Stel-
laONE’ı sattığını duyurdu. Alıcının Kuzey Amer-
ikalı olduğu ifade edilirken söz konusu yatın 
2024’ün yaz aylarında teslim edilmesi bekleniyor.
Yeni StellarOne serisinin yeni üyeleri 118 ve 130 
modellerinin tasarımı devam ediyor. StellarONE  
108 modelinde yükseltilmiş halde bulunan bir 
kaptan köşkü bulunuyor. Bu kaptan alüminyum 
olarak iki ayrı seçenek ile müşterilerine sunuluyor.
SlellarONE iki kraliçe kamarasına ve kral yataklı 
VIP suite ile misafirlerini şımartmayı amaçlıyor.
Öte yandan iki yataklı kamara ile daha fazla insan 

ile yolculuk yapmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, beş 
kişilik mürettabat ekibini de taşıyabilecek kapa-
sitede olduğunu söyleyebiliriz.
Stellar PM’nin Müdürü Chris Holmes, StellarOne 
yat serisine ilişkin yaptığı açıklamada  yeni mod-
ellerde bulunan Seviye III CAT C32 motorlara, kat-
lanabilen balkonlara ve plaj kulübüne özellikle 
değinerek müşterilerin heyecanına ortak oldu.
StellerOne’ın 2,500 deniz miline ulaşması he-
deflenirken yaklaşık olarak 22-23 Knot hıza çıka-
bilme imkan sağlayacak.köşkü, uzun menzilli ve 
tam deplasmanlı çelik / alüminyum konstrüksi-
yon veya yarı deplasmanlı 

StellarPM recently excitedly introduced the 
StellarONE yacht lineup, which consists of three 
new models. The United States-based shipping 
company announced that it has sold its first 
33-meter StellaONE. While it is stated that the 
buyer is North American, the yacht in question 
is expected to be delivered in the summer of 
2024.
The design of the new members of the new 
StellarOne series, the 118 and 130 models con-
tinues. The StellarONE 108 model features a 
raised bridge. This wheelhouse is offered to 
its customers with two different options long-
range and full-displacement steel/aluminum 
construction or semi-displacement aluminum.
SlellarONE aims to pamper its guests with its 
two queen cabins and a king-size VIP suite. On 
the other hand, it makes traveling with more 
people easier with its twin cabin. In addition, we 
can say that it can carry a crew of five.
Chris Holmes, Director of Stellar PM, shared 
the excitement of the customers by specifical-
ly mentioning the Level III CAT C32 engines in 
the new models, the folding balconies, and the 
beach club in his statement regarding the Stel-
larOne yacht series
While the StellerOne is targeted to reach 2,500 
knots, it will allow a speed of approximately 22-
23 knots.

StellarPM 33 Metrelik Stellar-
ONE’ın Satıldığını Duyurdu
StellarPM Announces the Sale of the 
33-Meter StellarONE
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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



Heesen Yacht, Project Serena olar-
ak tanınan 55 metrelik YN20555’in 
gövdesini bir sorun çıkmadan 
döndürmeyi başardı. Yatın inşaatı bu 
yılın ilk aylarında başlamış, satışı ise 
geçtiğimiz ay yapılmıştı.
Yatın dış tasarımında Omega Archi-
tects görev alırken, 760 GT’lik iç meka-
nın küratörlüğünü Luca Dini Design 

& Architecture üstlendi. Serinin diğer 
modellerinde oldu gibi Project Sere-
na’da Van Oossanen Naval Architects 
tarafından tasarlanan ultra verimli Hızlı 
Deplasmanlı Gövde Formu (FDHF) ile 
göz dolduruyor.

Project Serena’nın altı lüks kamara ve 
yedi kabinden oluşarak on iki kişiyi aynı 
anda ağırlayabilme kapasitesine sahip 
olması bekleniyor. Ayrıca yatın 13 knot 
seyir hızı ve 16.5 knot maksimum hıza 
çıkmasını sağlayan ikiz MTU motorlarla 
donatılacağı biliniyor.

Project Serena’nın 2024 yılında teslim 
edileceği düşünülüyor.

Heesen Yacht was able to turn the hull of the 55-meter 
YN20555, known as Project Serena, without any prob-
lems. The construction of the yacht started in the first 
months of this year, and the sale was made last month.
Omega Architects was responsible for the exterior de-
sign of the yacht, while Luca Dini Design & Architec-
ture was the curator of the 760 GT interior. As in the 
other models of the series, Project Serena impresses 
with its ultra-efficient Fast Displacement Hull Form 

(FDHF) designed by 
Van Oossanen Naval 
Architects.
Project Serena is ex-
pected to have the 
capacity to accom-
modate twelve peo-
ple at the same time, 
consisting of six lux-
ury cabins and sev-
en cabins. It is also 
known that the yacht 
will be equipped 
with twin MTU en-
gines that enable it 
to reach a cruising 
speed of 13 knots and 
a maximum speed of 
16.5 knots.
Project Serena is ex-
pected to be deliv-
ered in 2024.

Heesen 55 Metrelik 
Project Serena 
Süperyatının 
Gövdesini Çevirdi

Heesen Turned the Hull of 
the 55-Meter Project 
Serena Superyacht
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ROAM her şart ve koşulda yol almaya devam edebilen 
macera gemilerine bir yenisini ekledi. Birçok oyuncağı, 
birçok konuğu ve kara araçlarını gemiden kıyıya taşı-
ma kapasitesine sahip dayanıklı bir çıkarma gemisini 
tanıtan ROAM birçok özelliği de ortaya çıkarmış oldu.

 Gemi, workboat tarzı tırtıl, 0,6 metre draftı ve çift 
gövde tasarımı sayesinde zorlu noktalara kolaylıkla iniş 
sağlayabilmesiyle avantajlı konumda. En başta bir oto-
mobil taşıma özelliğine sahip olan gemi aynı zamanda 
bir çöp ve ekipman alanı, insan taşıyıcı, dalış platfor-
mu veya ekstra açık havada yemek alanı olarak da kul-
lanılabilir şekilde tasarlandı.

Katamaran, altı misafir ve iki mürettebat üyesini ağır-
layabilmektedir. Agro Navis’in imzasını taşıyan deniz 
mimarisi ile alüminyumdan inşa edilen özel katama-
ran, altı ay gibi kısa bir sürede sipariş üzerine üretilebili-
yor. Müşterilere 7,5 metre ve 11 metre uzunluk olmak 
üzere iki ayrı seçeneği sunuyor.

ROAM has added a new adventure ship to 
its range of adventure ships that can con-
tinue to sail under all conditions and condi-
tions. ROAM also revealed many features by 
introducing a durable landing craft capable 
of transporting many toys, many guests, 
and land vehicles from ship to shore.

  The ship can provide ease of transport with 
a workboat-style caterpillar, a draft of 0.6 
meters, and a biplane. In the smallest car 
option, the ship can also be used in a gar-
bage and toy storage area.

The catamaran can accommodate a group 
of six guests and two members. Agro Na-
vi’s signature can be produced to order in 
a short time, such as a special floor made 
of aluminum with a watercraft. It offers cus-
tomers two different options, 7.5 meters, 
and 11 meters.

ROAM Announces 8.5-Meter 
Adventure Ship

ROAM 8,5 Metrelik Macera Gemisini 
Duyurdu
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