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EDİTÖR’ÜN NOTU

Denize ve ona eşlik etme 
çabamızın eşsiz ürünleri 
olan yatlara dair, çok özel 
bir yeni yıl sayısı! 
Yacht Life & Travel’ın 2023 

Ocak sayısından tüm meraklı denizcilere merhaba. 
 Bu ay; 2023 trendlerine, tasarım sürecinde izlenecek 
yollara ve charter rotalarına odaklanmak istedik. Sek-
törel bazda büyük yenilikler olurken, kullanıcı deney-
imi ne kadar konforlu olacak? Yatların teknik kapa-
sitelerini geliştirmek için neler düşünülmüş? Kısacası 
mavi ufukta bizi bekleyen değişimler ve özel dizayn-
lar neler!
 Sıkı bir yat tutkunu olmanızı sağlayacak içeriklerimizi 
heyecanla okumanızı diliyor ve yeni sayıda mavi su-
lardan hikâyeler ile tekrar buluşmayı umuyoruz.

Kuzey 2009 Medya
İnş. Tur. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. adına

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Publisher and Editor in Chief

Feride Burçin Köksal

Editör / Editor

Serkan Köksal - serkan@kuzeymedya.com.tr

Grafik Tasarım / Graphic Designer

Hande Tekin

Kuzey 2009 Medya - grafik@yachtlifetravel.com

Reklam / Advertisement

Ceyda Yaman - info@yachtlifetravel.net
Çiğdem Bilginer - reklam@yachtlifetravel.com

Yayın Türü / Type of Publication

Ulusal ve Uluslararası Süreli
Her ay yayımlanır

National and International Monthly

Reklam Rezervasyon / Advertisement Reser-
vation
Tel.+90 530 181 71 46

Yacht Life Travel Dergisi, Kuzey 2009 Medya
İnş. Tur. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. tarafından T.C. 
yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. 
Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf ve tarafımız-
ca yapılan ilanların, konuların her hakkı saklıdır.

Yacht Life & Travel Magazine is published by
Kuzey 2009 Medya İnş. Tur. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. 
in accordance with Turkish laws. All rights are 
reserved that pertain to the written materials, 
photograps, and illustrations published in the 
magazine.

www.yachtlifetravel.com
info@yachtlifetravel.com
facebook.com/yachtlifetravel
twitter.com/yachtlifetravel

EDITOR’S NOTE

A very special New Year’s issue about the sea and 
yachts, which are the unique products of our effort to 
accompany it!
Hello to all curious sailors from the January 2023 issue 
of Yacht Life & Travel.
  This month; We wanted to focus on 2023 trends, 
the paths to be followed in the design process and 
charter routes. While there will be great innovations 
on a sectoral basis, how comfortable will the user 
experience be? What has been considered to improve 
the technical capacities of yachts? In short, what are 
the changes and special designs waiting for us on 
the blue horizon!
  We hope you enjoy reading our content that will 
enable you to become a keen yacht enthusiast, and 
we hope to meet you again with stories from the blue 
waters in a new issue.
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2023 BOAT Uluslararası Tasarım ve İnovasyon Ödülleri, yalnızca gemi mimarisi ve stilini 
değil aynı zamanda inovasyonu, mühendisliği ve sürdürülebilirliği temsil eden tasarım 
ve teknoloji yönlerini de değerlendirecek. Kazananlar, Şubat ayındaki Superyacht De-
sign Festival kapsamında BOAT Uluslararası Tasarım ve İnovasyon Ödülleri'nde açıkla-
nacak. İşte kategoriler ve dikkatimizi çeken finalistler:

The 2023 BOAT International Design & Innovation Awards acknowledges not only na-
val architecture and styling but also design and technology aspects that represent in-
novation, engineering and sustainability. The winners will be announced at the BOAT 
International Design & Innovation Awards as part of the Superyacht Design Festival 
in February. Lets take a look at the categories and finalists whom took our attention:

2023 Tasarım ve 
İnovasyon Ödülleri 
finalistleri açıklandı

Finalists of the Design and 
Innovation Awards 2023 revealed

Sıradışı  Motor Yat Dış Tasarımı - 24 m ila 39,9 m / 
Outstanding Exterior Motor Yachts – 24 m ila 39,9 
m

Sıradışı  Motor Yat Dış Tasarımı - 40 m ila 59,9 m 
/ Outstanding Exterior Motor Yachts - 40m to 
59.9m

Sıradışı Yelkenli Yat Dış Tasarımı / Outstanding 
Exterior Sailing Yachts

En İyi İç Tasarım, Motoryat 499GT ve altı / Best 
Interior Design, Motor Yachts 499GT and below

En İyi İç Tasarım, Motoryat 500GT ve üstü / Best 
Interior Design, Motor Yachts 500GT and above 

En iyi Yelkenli Yat İç Tasarımı / Best Interior De-
sign, Sailing Yachts

En İyi Gemi Mimarisi, Deplasmanlı Motoryatlar / 
Best Naval Architecture, 
Displacement Motor Yachts

En İyi Gemi Mimarisi, Yelkenli Yatlar / Best Naval 
Architecture, Sailing Yachts

En İyi Yeni Seri / Best New Series

Çevre Ödülü / ECO Award

En İyi Yaşam Tarzı Özelliği / Outstanding Lifestyle 
Feature

Yılın İnovasyonu / Inovation of The Year

En İyi Tender / Tender of the Year 
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Finalists of the Design and 
Innovation Awards 2023 revealed

2023 ödüllerinde dikkatimizi çeken tasarım-
lardan biri Sarp Yacht’ın Edge motoryatı. Red 
Yacht Design tarafından tasarlanan, 23,95 
metre edge’in 4 crew kabini 8 de misafir 
kabini bulunmakta. Tamamı kompozitten 
yapılan edge 24-40 metre arasında en iyi dış 
tasarım kategorisinde ve aynı zamanda en 
iyi seri kategorisinde finalistler listesinde yer 
alıyor.Edge’in tasarımında alışılagelmedik 
bazı durumlar var, bunlardan biri tamamen 
panaromik camlar. Bu panaromikliği sadece 
camların büyüklüğü değil, bordadaki ani iniş 
de salondan dışarıya tam bir görüş sağlıyor. 
Main deck sınırlarının yan görünüşten 90 
derece olması, vardavelalardaki sert köşeli 
geometri ve ön gövdedeki açıklıklarla çizilen 
geometrik dil, hardtopta biraz daha yumuşa-
yarak organikleşmiş. Kıç güvertede 3 farklı 
seviyede 3 farklı geniş alan oluşturulması da 
teknenin ne kadar fonksiyonel ve ferah old-
uğunu gösteriyor. Edge’in çarpıcı rengi nere-
de görürseniz görün, onun Edge olduğunu 
size hatırlatacak.

Sarp Yacht’s Egde motor yacht is one of the 
designs that caught our attention at the 2023 
awards. Designed by Red Yacht Design, the 
23.95 meter edge has 4 crew cabins and 8 
guest cabins. Fully composite Edge is, on the 
list of finalists in the “Outstanding Exterior 
Design” category between 24-40 meters and 
also in the “Best Series” category. There are 
some unusual aspects in the design of the 
Edge, one of which is the fully panoramic 
windows. This panorama is not only the size of 
the windows, but also the sudden descent on 
the side provides a full view out of the saloon. 
The borders of the main deck being 90 degrees 
from the side view, the sharp geometry on the 
rails and the with the openings on the front 
body geometric language drawn, but softened 
through hardtop and became organic. The 
creation of 3 different wide areas on 3 different 
levels on the aft deck also shows how spacious 
boat Edge is. Wherever you see the striking 
color of Edge, it will remind yourself to you.

Edge

tasarım design
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Bernd Weel Design’dan Fleur da yine 
dikkatimizi çeken tasarımlar arasında. 
Sadece “En İyi Dış Tasarım” kategorisinde 
değil aynı zamanda “En İyi Deniz Mimarisi” 
ve “Yılın İnovasyonu” kategorisinde de 
yarışıyor. Fleur, totalde 32.65 metre. Alt 
güvertede 4 misafir kabin ve crew kabinler, 
ana güvertede ise ana suit yer alıyor.  Son 
yılların yat tasarım ögelerinin başında gelen 
3 boyutlu açıklıklar yan profilde tam 3 kere 
tekrarlanmış, bu tasarım dili Fleur’da ana 
karakter olarak görünüyor. Bu ilüzyon ve sun 
deck’e doğru çıkarken görülen kabuklaşma, 
kaslı ve maskülen bir görüntü veriyor. 
Makine dairesini ayıran ve iki taraftan açılan 
tender platformu, deniz seviyesinin de altına 
inerek tenderların ve su oyuncaklarının ıslak 
inişine yardımcı oluyor. Aynı zamanda kıç 
güvertenin alt kısmında bulunan yüzme 
havuzunun zemini, alçaltılıp yükseltilebiliyor 
ve size 30cm’den 150cm’e kadar bir olanak 
sağlıyor.

Fleur, from Bernd Weel Design is also among the 
designs that caught our attention. It competes not 
only in the “Outstanding Exterior Design”category, but 
also in the “Best Naval Architecture”and “Innovation of 
the Year” category. Fleur, 32.65 meters in total. There 
are 4 guest and crew cabins on the lower deck, and 
the main suite on the main deck. Three-dimensional 
openings, which are at the forefront of yacht design 
elements of recent years, are repeated 3 times in 
the side profile, and this design language appears 
as the main character in Fleur. This illusion and the 
scaling on the way to the sun deck gives a muscular 
appearance. The tender platform, which separates 
the engine room and opens from both sides, goes 
below sea level, helping to the wet landing of tenders 
and water toys. At the same time, the floor of the 
swimming pool, located in the lower part of the aft 
deck, can be lowered and raised, giving you a range 
between 30cm to 150cm.

Suyun üstünde yağ gibi kayan, Lobanov Design ve 
Overmarine Group ortak tasarımı Mangusta 165REV 
bir favori! Baş ve kıç kısmındaki açı oyunlarıyla 
oldukça ince uzun ve zarif görünüyor. 1930’ların spor 
arabalarından esinlenildiği bilgilerimiz arasında, beyaz 
üzerine siyah şerit de bu bilgiyi destekliyor . Tahminen 
Jaguar E-Type’dan esinlenilmiş. Main deck salonuyla 
hizalı bordadan açılan balkon da yine içeriden 
panaromik bir görüntü almamızı sağlıyor. Lobanov 
izlerini teknede çok rahat görebiliyoruz. Suyla ahenk 
içinde olan tasarım bize hiç bir çizgiyi sorgulamaya 
fırsat vermiyor.

Gliding like butter on water, the 
Mangusta 165REV, co-designed by 
Lobanov Design and Overmarine 
Group, is a favourite! It looks quite 
elongated and elegant with the angle 
plays on the bow and stern. Among our 
information, Mangusta was inspired by 
sports cars of the 1930s, the black stripe 
on white also supports this information. 
My guess is inspiration comes from 
Jaguar E-Type. The balcony opening 
from the side, which is aligned with 
the main deck hall, also allows us to 
get a panoramic view from the inside. 
We can easily see the Lobanov traces 
on the boat. The design, which is in 
harmony with water, does not allow us 
to question any lines.

Mangusta 165REV
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100 Yacht
Yine listenin 3 ayrı kategoride yarışan 
güçlü yarışmacılardan biri var aramızda. 
Sunseeker 100 Yacht. Hem “Yılın 
İnovasyonu”, hem “En İyi Dış Tasarım” 
hem de “Olağanüstü Yaşam Tarzı“ 
kategorilerinde yarışan ve bizce 3 
ödülden birini çok rahat götürebilecek 
100 yacht daha önce de dış tasarımıyla 
ilgili övgüler ve ödüller almış. “Form 
follows function”, aslında bu agresif 
görünümün sebebi yükseltilmiş kaptan 
köşkü. Daha fazla iç hacime sahip 
olabilmek için yapılan bu durum tabiki 
100 yat’ın profilini etkilemiş.
Ön pruvanın, ana suit için bir özel teras 
şeklinde kullanılması da yılın inovasyonu 
kategorisinde yarışması için 100 Yacht’a 
olanak sağlıyor. Bu hem yaşam tarzını 
hem teknenin planını değiştiren, plan 
tasarımı yapılırken farklı olasılıklar 
doğuran bir özellik. 
100 yat’ın yaşam tarzına getirdiği 
yenilikler de ilginç. Toplamda 29.85m 
uzunluğa ve 6.90m genişliğe sahip 100 
Yacht’ın iddiası şu; ben topu topu 30 
metreyken mürettabat ve misafirler 
hiç karşılaşmıyor diyor.Flybridge’te 
bile! Flybridge iki tane L koltuk, sinema 
perdesi, cam fanusun içindeymiş 
gibi hissetiren bir kontrol odası, ful 
donanımlı bar ve spa/güneşlenme alanı 
barındırıyor. Normalde bu özelliklerin 
hepsini bir teknede bulmak zor. Biz 
sadece flybridge’te bu özellikleri görünce 
biraz etkileniyoruz.

Again, we have one of the strong competitors in 3 different 
categories. Sunseeker 100 Yacht. Competing in both 
the “Innovation of the Year”, “Best Exterior Design” and 
finally “Extraordinary Lifestyle” categories and which, in 
our opinion, can carry one of the three very comfortably, 
100 yachts have previously received praise and awards 
for their exterior design. If we say “form follows function”, 
the reason for this aggressive appearance is actually the 
elevated bridge. 
This situation, 
which was made in 
order to have more 
interior volume, of 
course affected the 
profile of 100 yachts.

The use of the 
forward bow as a 
private terrace for 
the main suite also 
allows 100 yachts 
to compete in the 
innovation of the 
year category. This 
is a feature that changes both the lifestyle and the plan 
of the boat, and opens up different possibilities when 
designing the plan.

The innovations that 100 yachts bring to the lifestyle 
are also interesting. The claim of 100 Yachts with a total 
length of 29.85m and a beam of 6.90 is as follows; he says 
crew and guests never meet when I’m only 30 meters. 
Even on Flybridge! The flybridge houses two L-seats, 
a cinema screen, a control room that feels like a glass 
dome, a fully stocked bar, and a spa/sunbathing area. 
Normally, it is difficult to find all of these on a boat, but 
when we see these features all at once on flybriedge, we 
are impressed.

Yach
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Nauta sektörde, ürettiği denizci tekneler ile ünlü bir firma. Efsane 
modeli 6.80 ve son çıkardıkları “6.80’nin ağabeyi 7.80” ile de güçlü, 
dengeli ve denizci tekneleri ile deniz severler için mükemmel bir 
seyir deneyimi sunuyorlar.
Tam boy uzunluğu 7.80 m. iskele sancak arası 2.65 m genişliği ve 
2.95 m yüksekliği ile 7.80 emsallerine göre oldukça ferah. 8 kişilik 
taşıma kapasitesi ve CE sertifikaları bulunan Nauta 7.80 Hera sade 
ve şık tasarıma sahip tam bir denizci! V karina olarak sürat için 
tasarlanmış bir tekne olduğu için dıştan takmalı 150 HP veya 200 
HP motor tercih edebilirsiniz. 200 HP motor ile seyir halinde 15.18 
DM’ne ve tam yolda ise 35 DM hıza çıkabilirsiniz. 165 lt. yakıt tankı, 
165 lt temiz su tankı, 120 lt kirli su tankı bulunuyor. 
Kıç havuzlukta bulunan U şeklinde oturma alanı oldukça 
davetkar. Nauta 7.80 Hera’da bulunan tüm camlar, döşemeler, 
mobilyalar, tuvalet ve eviyeler özel olarak tasarlanmış. Bunlar bir 
tekne için ufak gibi görünen değerli detaylar. Pilot konsolunda 
da her şey kaptanın elinin altında olacak şekilde tasarlanış. 1,80 
cm tavan yüksekliği ile master kabin size konforlu bir konaklama 
imkanı sunuyor. Nauta 7.80 Hera’nın güvertesinde de 2 kişilik bir 
güneşlenme alanı bulunuyor. 

Nauta’s 7.80 Hera model, which has a balanced, nautical and 
strong structure, has a full height of 7.80 m. With a width of 2.65 m 
from port to starboard and a height of 2.95 m, it is quite spacious 
compared to its 7.80 counterparts. Nauta 7.80 Hera, with a carrying 
capacity of 8 people and CE certificates, is a complete sailor with a 
simple and elegant design! You can choose an outboard 150 HP or 
200 HP engine as it is a boat designed for speed as a V hull. With a 
200 HP engine, you can accelerate to 15.18 DM while cruising and 
35 DM on the full road. 165 lt. fuel tank, 165 lt clean water tank, 120 
lt dirty water tank.
The U-shaped seating area in the aft cockpit is very inviting. All 
windows, floors, furniture, toilets and sinks in Nauta 7.80 Hera are 
specially designed. These are precious details that seem small for 
a boat. In the pilot console, everything is designed to be under 
the captain’s hand. With a ceiling height of 1.80 cm, the master 
cabin offers you a comfortable stay. There is a sunbathing area for 
2 people on the deck of Nauta 7.80 Hera. 

Nauta Ailesinin Yeni Denizcisi: 
Nauta 7.80 Hera
Balanced & Strong

7.80yat yacht
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7.80

NAUTA MARİN

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

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

nauta6.80              nauta marin

DENGELİ, DENİZCİ, GÜÇLÜ

NAUTA
7.80
NAUTA
7.80



Fiba Yacht Takes the 
Concept of Family and 
Recreational Boat One 
Step Ahead with 7.80 
RopeF

Fiba Yatçılık, sektöre kısıtlı 
imkanlarla başlayan bir 
deniz tutkunu olan İsmail 
Ünalır’ın bir imzası aslında. 
Ünalır,önceleri kendisi için 
yapımı bitmemiş 7 metrelik 
bir gezinti teknesi alarak 
markası için ilk adımı atıyor. 

Teknenin iç tasarımını ve diğer aksamlarını 
bir otopark içerisinde inceleyen Ünalır, 
gözlemlerini ve tekne tutkunu kendi 
markasına aktarmaya karar verince ortaya 
konforlu ve yüksek performanslı tekneler 
çıkıyor.

Önce kendisi için yaptığı tekneyi satmakla 
başlayan Ünalır,bu aşamadan sonra 
Fiba Yatçılık’ı kurarak tekne imalatına 
başlıyor. Denizcilik sektöründe geçirdiği  
yıllar sonunda bilgi ve deneyimlerini yeni 
markasına aktaran Ünalır’ın tekneleri 
oldukça ilgi görüyor. 
Fiba Yatçıık teknelerinde tek prensibi 
olan ‘her metrekareyi değerlendirme’ 
aruzusu ortaya çıkıyor. Alanı maksimum 
değelendirme düşüncesi ile ürettikleri 
tekneler ile konforun küçük teknelerde 
nirvanayı yaşamasını sağlıyor.

Fiba Yacht 7.80 Rope ile Aile ve Gezi Teknesi Kavramını 
Bir Adım Öteye Taşıyor

Fiba Yachting is actually the signature of İsmail Ünalır, a 
marine enthusiast who started the sector with limited 
opportunities. Unalır takes the first step for his brand by 
buying an unfinished 7-meter cruise boat for himself. 
After examining the interior design and other parts of 
the boat in a parking lot, Ünaır decided to transfer his 
observations and boat enthusiast to his own brand, 
resulting in comfortable and high-performance boats.

Unalır, who first started by selling the boat he built 
for himself, then establishes Fiba Yachting and starts 
boat manufacturing. Transferring his knowledge and 
experience to his new brand at the end of his years 
in the maritime industry, Ünalır’s boats attract a lot of 
attention.

yat yacht
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Comfortable boats are an indispensable 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.

With the Fiba 7.80 Rope model, it takes the 
concept of family and pleasure boat one step 
further and offers you a more comfortable and 
functional mini yacht experience with your 
family. Let’s examine this boat in detail, which 
combines high standard and spacious living 
space with comfort.

Konforlu tekneler, Fiba Yachting için vazgeçilmez 
bir konsept. Rahatlığı sağlamak için atılan her bir 
adım tekneler incelendiğinde tüm ayrıntısıyla 
gözler önüne seriliyor. Fiba Yachting, sektördeki 
bütün firmalardan ayrılıyor çünkü vizyonla 
ilerleyen markanın amacı konforun uygun bir 
ücretle birlikte sunulması.

Fiba 7.80 Rope modeli ile aile ve gezi teknesi 
kavramını bir adım öteye taşıyarak ailenizle 
beraber daha konforlu ve işlevsel bir mini yat 
deneyimini size sunuyor. Yüksek standart ve 
geniş yaşam alanı ile konforun birleştiği bu 
tekneyi gelin detaylı inceleyelim.

yat yacht
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7.80 metre boyuna, 3.00 metre genişliğine ve 1.40 
metre borda yüksekliğine sahip olan bu teknede 
220 litre yakıt tankı, 110 litre temiz su tankı ve 
60 litre pis su tankı kapasitesine sahip. İçten 
veya dıştan takmalı motor tercih edebileceğiniz 
bu modelde batmaya karşı hava tankı da 
bulunmakta.

Tekne gövdesinde yan camlar panaromik olarak 
düzenlenmiş. Bu sayede 360 derece görüş açısına 
sahip tekne hem kaptana konfor sağlarken hem 
de denizi hissettiriyor.

68 cm boyunda ve 2,95 metre ene sahip dinlence 
alanı denizin keyfine varmanız için, 1.80 tavan 
yüksekliği ile geniş kamarası keyifli bir zaman 
geçirmeniz için oldukça ideal. İçerisinde kapalı 
banyo ve kullanışlı bir mutfak yer alıyor. 

1 adet çift kişilik master kabin, 1 adet tek kişilik 
tüp kabin ve tek kişilik yatak alanı ile siz ve aileniz 
denizde konf ile konaklayabilirsiniz. Mutfak 
kısmında üstü kapaklı evye ve ocak, çekmece 
ve dolaplar, mini buzdolabı yer alırken master 
kabinde ise geniş bir yatak alanı, yan taraflarda 
panoramik camlar, led aydınlatma, geniş saklama 
alanları yer almaktadır.

With a length of 7.80 meters, a width of 3.00 
meters and a side height of 1.40 meters, this 
boat has a capacity of 100 liters of fuel tank, 150 
liters of fresh water tank and 150 liters of waste 
water tank. This model, where you can choose 
an inboard or outboard engine, also has an air 
tank against sinking.
Side windows on the hull are arranged 
panoramically. In this way, the boat, which has 
a 360-degree view angle, not only provides 
comfort to the captain, but also makes you feel 
the sea.

The recreation area with a length of 68 cm and a 
width of 2.95 meters is ideal for you to enjoy the 
sea, and its spacious cabin with a ceiling height 
of 1.80 is ideal for you to have a pleasant time. 
It includes an enclosed bathroom and a useful 
kitchen.
With 1 double master cabin, 1 single tube cabin 
and a single bed area, you and your family can 
stay on the sea with conf. 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, and large storage areas.
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Motorsuz standart 
donanım içeriği;

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

Marin tip elektrik tesisatı

İç ve dış aydınlatmalar

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

Arka dinlence tatlı su duş 

tertibatı

Paslanmaz Havuzluk mer-

diven

Bayrak direği

Standard 
equipment 
content without 
motor;

1 Master cabin (2 person 

beds)

1 Tube cabin ( 1 person 

bed)

1 single bed area

Kitchen

Bath

Toilet

Stainless Chrome fittings

1000 W Windlass

Bilge Pumps

100 lt Fuel Tank

150 lt Clean Water Tank

150 lt Waste Water Tank

Marine Type Electrical 

Installation

Indoor and Outdoor 

Lighting

16 Switch Panels

Portholes and Hatch 

Cover

Navigation Light

Port-Starboard lamps

Cushions and bedding

Electric Toilet

Chrome Oven

Chrome Sink

Stainless Cleats

Aft Deck Fresh Water 

Shower Assembly

Stainless Cockpit ladder

Flagpole

yat yacht
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17-24 Aralık tarihleri ar-
asında deniz tutkun-
larını ağırlayan CNR 
Avrasya Boat Show’da 
gözümüze çarpan mod-
elleri sizin için derledik.

Avart ile Denizde 
Eğlence Tam Gaz

Seabob, deniz bisikleti, el-
ektrikli uçan sörfler, den-
izde kullanabileceğiniz 
bir havuz… aklınıza gel-
ebilecek her türlü deniz 
oyuncağı Avart Standın-
da görücüye çıktı.

Tendr Üç Farklı Modeli 
ile Boat Show’da Yerini 
Aldı

İlk olarak Pendik Boat 
Show’da görücüye çı-
kan Tendr  X 34 Lobster 
modeli başta olmak 
üzere Tendr 27 Sport ve 
Tendr 23 modelleri ile 
Tendr, CNR Avrasya Boat 
Show’da deniz tutkunları 
ile buluştu.

We have compiled the 
models that caught our 
eye at the CNR Eurasia 
Boat Show, which host-
ed sea lovers between 
17-24 December.

Full Throttle Fun at Sea 
with Avart 

Seabob, sea bikes, elec-
tric flying surfers, a pool 
you can use in the sea… 
Every kind of sea toy you 
can think of was show-
cased at the Avart Stand.

Tendr Takes Its Place 
At The Boat Show With 
Three Different Models

Tendr met with sea en-
thusiasts at CNR Eurasia 
Boat Show with Tendr 27 
Sport and Tendr 23 mod-
els, especially the Tendr X 
34 Lobster model, which 
was first showcased at 
the Pendik Boat Show.

Sancak Yat “Her Keyif İçin Bir Tekne” Sunuyor

Sancak Yat, her zevke hitap eden teknelerini CNR Avrasya 
Boat Show’da görücüye çıkardı. Denizciliğe yeni başlayanlar 
ve denizde keyifli sohbetleri sevenler için SVT-7.20 AEGEAN, 
aileler ve uzun soluklu tekne tatilini sevenler için SVT-8.20 
AYDA ve SVT-30 MİLDA modelleri sevenleri ile buluştu.

Sancak Yacht Offers “A Boat for Every Pleasure”

Sancak Yacht showcased their boats appealing to all tastes at 
the CNR Eurasia Boat Show. SVT-7.20 AEGEAN for those who 
are new to sailing and those who enjoy pleasant conversations 
at sea, and SVT-8.20 AYDA and SVT-30 MILDA models for 
families and long-term boat vacationers met with their lovers.

CNR AVRASYA BOAT SHOW

tekne fuarı boat show
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Nauta Yeni Amiral Gemisi 9.90 
Poseidon’u Tanıttı

Dengeli, güçlü ve denizci tekneleri 
ile sektörde tanınan Nauta efsanevi 
modelleri 6.80 Ares ve 7.80 Hera 
modellerinin yanı sıra filonun en yeni 
üyesi 9.90 Poseidon modelini görücüye 
çıkardı. Nauta 9.90 Poseidon için sektöre 
yeni bir soluk getirdi demek hiç de yanlış 
olmaz.

Moss Yacht Yeni İş Birliğini Duyurdu

Moss Yacht sevilen modelleri Ruby VIP, 
Ruby Cabin, Jade 28 (içten takmalı 
motorlu) ve Jade 28 (dıştan takmalı 
motorlu) yanı sıra Eolo Marine ile yeni 
iş ortaklıklarını duyurdu. Fuarda deniz 
severler Moss Yacht standında Eolo 
650 Day L modelini yakından inceleme 
imkanı buldu

Nauta Introduces New Flagship 9.90 
Poseidon

Known in the industry for their balanced, 
powerful and sailing boats, Nauta 
unveiled their legendary models 6.80 
Ares and 7.80 Hera, as well as the newest 
member of the fleet, the 9.90 Poseidon. 
It would not be wrong to say that Nauta 
9.90 brought a new breath to the sector 
for Poseidon.

Moss Yacht Announces New 
Collaboration

Moss Yacht announced new partnerships 
with Eolo Marine also showcased their 
popular models Ruby VIP, Ruby Cabin, 
Jade 28 (inboard) and Jade 28 (outboard). 
At the fair, sea lovers had the opportunity 
to closely examine the Eolo 650 Day L 
model at the Moss Yacht stand.

Brama Yacht Success 35 ile 
Yerini Aldı

11-24 Aralık tarihleri arasında 
gerçekleşen CNR Avrasya Boat 
Show’da Brama Yatçılık en 
sevilen modelleri Success 35’i 
sevenleri ile buluşturdu.

ERC Yatçılık’tan İki Model. 
Aggressive 330 ve Aggresive 
290 

ERC Yatçılık en sevilen modeli 
ERC Aggresive 330 ve yeni 
modelleri ERC Aggresive 290’ı 
11-24 tarihleri arasında CNR 
Avrasya Boat Show’da sergiledi.

Brama Yacht Takes Its Place 
With Success 35

Brama Yachting brought its 
most popular models, Success 
35, together with their fans at 
the CNR Eurasia Boat Show 
held between 11-24 December.

Two Models from ERC 
Yachting. Aggressive 330 and 
Aggresive 290

ERC Yachting exhibited their 
most popular model ERC 
Aggresive 330 and new models 
ERC Aggresive 290 at CNR 
Eurasia Boat Show between 
11-24.
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Yelken keyfini ev kon-
forunda deneyimleye-
ceksiniz. Sınıfının en 
başarılı katamaranı 
ve tam bir fiyat per-
formans örneği olan 
Bali Catspace, özel  
tasarımıyla denizdeki 
yerini almaya hazır. 
Boy uzunluğu 11.36, 
genişliği 6.55 ve draftı 
1.19 metre olan kata-
maran; kullanım alan-
larının özel dizaynı ile 
6-8 kişilik gruplara ev 
sahipliği yapabiliyor. 
Yüksek yelken per-
formansının yanı sıra 
2 × 20 HP veya 2 x 40 
HP Yanmar Motor 
seçenekleri ile 400 li-
tre yakıt kapasitesi ile 
denizdeki aktif zam-
anınızı uzun tutabilen 
Bali Catspace; 760 litre 
temiz su ve 2 x 55 litre 
pis su depolarıyla da 

temel ihtiyaçlarınıza 
çok rahat karşılık ver-
iyor. Denizde seyir 
keyfini bambaşka bir 
hale getiren yenilikçi 
tasarım, katamaran 
üzerinde de çok ra-
hat hareket etmenizi 
sağlıyor. Bali Catspace 
modelini çok sevecek-
siniz. 

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 areas, 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 
water and 2 x 55 liters 
of waste water tanks, 
it meets your basic 
needs very easily. The 
innovative design, 
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.

CATSPACE

yat yacht
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CATSPACE

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



Sürdürülebilirlik, doğaya ile insana saygı gibi 
önemli konuların sürekli tartışıldığı ve sürekli 
değişen ortamımızda, yatçılık dünyası tartışma-
lardan tabi ki uzak kalamazdı.

2022 Superyacht Tasarım Festivali sırasında, bu 
konulara odaklanan panel tartışmaları ve yu-
varlak masa toplantıları gerçekleştirilirken aynı 
zamanda gelecekte nelerin değişmesini bekle-
memiz gerektiğine dair bazı ipuçları verdi. İşte 
2023 ve sonrası için öne çıkan trendler...

Elektrik ve hidrojen bazlı çözümlerin yanı sıra fos-
ilsiz sürdürülebilir yakıt da masada. Güneş pan-
elleri ve rüzgar türbinleri fosil yakıt kullanmamak 
için en iyi seçenekler olarak karşımıza çıkıyor.
 
Tasarımda ise dönüştürülebilir yaklaşım ön plan-
da. Tasarım, seyir, güvenlik ve eğlence konuların-
da ikinci el tekneleri yenileyerek sektörümüz 
dünyanın atık sorununa kendi çözümünü sun-
maktadır. 

In our everchanging environment where 
important issues, such as sustainability, ecology 
and citizen accountability, are constantly 
discussed, the yachting world could not possibly 
stay away from the discussion.
During the 2022 Superyacht Design Festival, 
panel discussions and round tables where 
focused on these issues while simultaneously 
giving us a snack bite of what we should expect 
to change in the future. So here are the top 
trends for 2022, 2023 and beyond…

Fossil-free sustainable fuel is on the table 
alongside with electric and hydrogen-based 
solutions. Solar panels and wind turbines are 
great additions to power up boats without using 
fossil fuels.
 
Circular approach in design. By renovating pre-
owned boats regarding design, navigation, safety 
and entertainment our sector offers its own 
solution to the worlds waste issues. 

Takip etmeniz gereken 

2023 Yat Trendleri!

Yeni teknolojiler: A.I.'nin rolü. ses, 
dokunma, denge hissi gibi çeşitli deneyimsel 
unsurların bir araya getirilmesi, tasarım süreci-
ni değiştirecek ve daha sürükleyici bir yatçılık 
deneyimi yaratacaktır.

New technologies: The role of A.I. 
and the incorporation of a variety of experiential 
elements such as sound, touch, sense of balance 
will change the design process and create a 
more immersive yachting experience.

KEEP EYE ON!

yaşam lifestyle

Ya
ch

t 
Li

fe
 &

 T
ra

ve
l  

     
     

     
     

-  
22

   
   

   
   

   
   



Uzaktan keşif: Gezginler değişiyor 
ve ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler ortaya 
çıkıyor. Bu nedenle, eğlence alanı ve araçlar-
la daha lüks tasarımlar göreceğiz. Teknoloji 
sayesinde güvenlik cihazlarında artış. Güven-
li iletişimlere anında erişim, yapay zekanın 
yardımıyla birisi denize düşerse motoru durdu-
ran güvenlik anahtarları ve daha pek çok güven-
lik aygıtı, teknoloji devreye girdikçe ortaya çıka-
caktır.

Remote exploration: The 
travelers are changing, and their needs should be 
met. Therefore, we will be seeing more luxurious 
designs with recreational space and gadgets.
Increase in safety devices through technology. 
Immediate access to secure communications, 
evolve safety switches that stop the engine if 
someone falls overboard with the help of A.I, 
instant distress chats and many more safety 
gadgets, will pop up as technology involves. 

Customization & 
Personalization: It began as a hype 
amongst Millennials and it is holding strong and 
will keep on growing. Calm rooms, tailor made 
experiences and designs. Charter itinerary can be 
tailored to include everything a customer wishes, 
offering unforgettable memories of pampering 
and luxury.

The rise in tourism and escapism, is bringing a 
variety of changes in the yachting industry and 
as trends emerge, they also evolve. Staying on top 
of environmental, technological and experiential 
trends has always been a part of our vision and 
philosophy.
This is a time of exponential change, and we tend 
to ride the wave of change as we sail into the 
future.

Özelleştirme 
ve Kişiselleştirme:  Bu trend Mil-
lenniallar arasında bir aldatmaca olarak başladı 
fakat gücünü koruyor ve büyümeye devam 
edecek. Sakin odalar, kişiye özel deneyimler 
ve tasarımlar. Charter seyahat programları bir 
müşterinin istediği her şeyi içerecek şekilde 
özelleştirilebilme imkanı ile unutulmaz ve lüks 
anıları sunar.

Turizmdeki yükseliş ve kaçış, yatçılık 
endüstrisinde çeşitli değişiklikleri beraberinde 
getiriyor ve trendler ortaya çıktıkça onlar da 
gelişiyor. Çevresel, teknolojik ve deneyimsel 
trendlerin zirvesinde kalmak her zaman vizyon 
ve felsefemizin bir parçası olmuştur.
Bu, üstel bir değişim zamanı ve geleceğe yelken 
açarken değişim dalgasını sürme eğilimindeyiz.
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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 geçirmeniz 
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 alanında 
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 verebilen ve ayrıca çift 200 HP Suzuki 
motora sahip olan N29K, seyir halindeyken 15 
knot ve maksimum  hız istenen anlarda ise 36 
knot değerlerinde tam performans gösteriyor. 
Kullanışlı mutfağı, şık kabin yapısı ve geniş 
depolama alanlarıyla da ön plana çıkan N29K, 
denizin tadını çıkarmanızı ve uzun sure denizde 
kalmak istemenizi sağlayacak.

A creative approach to the motor catamaran 
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 expeditions 
with its approximately 9 meters length, 3.5 meters 
beam and 60 cm draft feature; It also offers your 

guests a comfortable socializing environment in 
its comfortable seating area. With 200 liters of 
fuel, 150 liters of fresh water, wastewater and gray 
water capacity, the N29K can meet many needs 
and also has a double 200 HP Suzuki engine, and 
shows full performance at 15 knots when cruising 
and 36 knots when maximum speed is desired.

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

Yaren Yacht N29K Katamaran ile 
Konforlu Bir Deniz Seyri

A Comfortable Sea 
Cruise with 
Yaren Yacht’s 
N29K Catamaran

yat yacht
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TendR Yacht Showroom; Yayla Mah. Hat Boyu Cad. Şahsuvaroğlu Ambiyans No: 56/K Tuzla / İstanbul

tendr yat yapIm san. ve tİc. ltd. ștİ.

+90 532 069 4213

http://www.tendryachts.com info@tendryat.com/



Zara Marin müşterilerine özel çözümler 
üretmekte ve istedikleri gibi bir ürün sahibi 
olmaları için yardımcı olmaları kalitelerinin 
temelini oluşturuyor. sizler için 765 Free modelini 
yakından inceledik.

765 Free 7,65 metre uzunluğa ve 2,80 metre 
genişliğe sahip. İçten takmalı ve dıştan takmalı 
olarak tercih edebiliyorsunuz. İçten takmalı 80 
HP-110 HP motor ya da dıştan takmalı 140 HP-250 
HP motor tercih edebildiğiniz 765 Free modelinde 
CE sertifikaları bulunuyor. 
Arka havuzlukta bulunan geniş oturma alanı 
ile 8 kişilik misafir grubunuzu ağırlayabilirsiniz. 
Oturma grubu altında bulunan depolama 
alanlarını buzluk ve canlı livar olarak da 
kullanabilirsiniz. İç mekanı havuzluktan ayıran 
sürgü kapı sayesinde kış aylarında da konforlu bir 
seyir imkanı sağlamakta. İç mekanda bulunan 
mutfak ve oturma alanı son derece kullanışlı. 
Dümen konsolunda kaptanın ihtiyacı olabilecek 
tüm donanımlar mevcut ve opsiyonel olarak 
zenginleştirebiliyorsunuz. Ayrıca kokpitte son 
derece geniş bir görüş imkanı sunuyor. Çift 
kişilik yatak bulunan kabin bölümünde gardrop 
olarak da kullanabileceğiniz depolama alanları da 
düşünülmüş. Aynı zamanda ayrı bir kabin olarak 
tuvalet alanı da bulunuyor. Ön güvertede de 
opsiyoel olarak güneşlenme minderleri de tercih 
ederek 3-4 kişi ile güneşlenebilirsiniz.
 
Zara Marin produces special solutions for their 
customers and helping them to have a product 
they want is the basis of their quality. We have 

closely examined the 765 Free model for you.
The 765 Free is 7.65 meters long and 2.80 meters 
wide. You can choose from inboard  80 HP – 110 
HP engine or outboard 140 HP-250 HP engine. In 
addition 765 Free has CE certificates.

With the large seating area in the rear cockpit, 
you can host your group of 8 guests. You can also 
use the storage areas under the sitting group as 
freezer and live livar. The sliding door separating 
the interior from the cockpit, it also provides a 
comfortable viewing opportunity in the winter 
months. The kitchen and living area in the interior 
is extremely useful. All the equipment that the 
captain may need is available on the helm console 
and you can optionally enrich it. It also offers an 
extremely wide view in the cockpit. In the cabin 
section with a double bed, storage areas that you 
can use as a wardrobe are also considered. There 
is also a separate toilet area as a cabin. You can 
sunbathe with 3-4 people by choosing optional 
sunbathing mats on the front deck. 
 

Enjoy the 
Freedom at 
Sea with 
Zara 765 Free!

Zara 765 Free ile  Denizde Özgürlüğün 

Tadına Varın!
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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

Teknede Hayatı Kolaylaştıran YerleşimTeknede Hayatı Kolaylaştıran Yerleşim



Four Seasons ödüllü hizmetini, "Modern deniz yolculuğunun görkemini deneyimleyerek seyahat 
aşklarını yeniden canlandırmak isteyen seçici konuklara hitap eden" Four Seasons Yachts'ın lansmanıyla 
okyanusa taşıyor. Kişiye özel seferler, deniz yoluyla dünyanın en nefes kesici yerlerinden bazılarına 
ulaşacak. Gemi, sayıca fazla konuktan oluşan özel bir ekip tarafından yönetilecek ve yönetilecek.

Four Seasons is launching a luxury yacht experience in 2025, and it's as glamorous as you'd expect

Four Seasons is taking its award-winning service to the ocean with the launch of Four Seasons Yachts, 
“appealing to discerning guests looking to reimagine their love of travel by experiencing the splendour 
of modern sea voyaging." Anticipated to set sail in late 2025, bespoke voyages will carve through the 
sea to some of the world’s most breathtaking destinations. The vessel will be led and staffed by a 
dedicated team, with staff outnumbering guests.

Four Seasons, 2025'te Lüks Bir Yat 
Deneyimi Sunuyor

Four Seasons is launching a luxury 
yacht experience in 2025

yat yacht
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Şu anda İtalya’nın Trieste kentinde inşa edilmekte olan Four 
Seasons Yachts filosunun ilki, 14 güverteye yayılacak ve 95 
süit içerecek. Four Seasons stiline uygun olarak, olabildiğince 
gösterişli. Özel olarak tasarlanmış her süitin inşa edilmesi yaklaşık 
4 milyon sterline mal oluyor. “Nihai mahremiyet, esneklik ve 
ferahlık” göz önünde bulundurularak, her süite sorunsuz bir 
şekilde entegre edilen uyarlanabilir birleştirme kombinasyonları, 
denizcilik ortamında villa benzeri siteler yaratacaktır. Her 
odadaki tam boy  pencereler kesintisiz Riviera manzarasını 
sunuyor. Geniş bir özel teras, güvertesindeki cömert alan ise gün 
batımı için mükemmel bir nokta. Konaklama, ortalama 581 fit 
kareden (54 metrekare) en genişi olan “Funnel” adlı dört katlı bir 
süitle başlayacak ve 9.601 fit kareden (892 metrekare; ortalama 
İngiliz evinden daha büyük) büyük olacak ve tamamlanacak. 
Aynı zamana özel havuz ve spa alanı da olacak.

Ustalıkla hazırlanmış kahveden özenle kaplanmış suşi veya 
güvertede bir kadeh şampanyaya kadar restoranlar, salonlar ve 
barlar dikkatle düşünülmüştür. Yat, eksiksiz hizmet veren bir 
spa, salon ve sağlık programı ile donatılacak, havuz bir açık hava 
sinema salonuna veya etkinlik alanına dönüşebilecek ve enine 
yat limanı da güneşlenmek veya içine dalmak için mükemmel 
bir yer olacak. ılık sular

The first of a fleet of Four Seasons Yachts, currently being built 
in Trieste, Italy, will span 14 decks and include 95 suites. True to 
Four Seasons fashion, the boat is as splashy as they come – each 
custom-designed suite costs about £4 million to build. With 
“ultimate privacy, flexibility and spaciousness” in mind, the ad-
aptable joining combinations seamlessly integrated into each 
suite will create villa-like estates in a nautical residential setting. 
The floor-to-ceiling windows in each room are all about those 

unobstructed riviera views, 
while the generous indoor-
outdoor space – by way of an 
expansive private terrace deck 
– is the spot for sundowners. 
Accommodation will start at 
an average of 581 square feet 
(54 square metres) with the 
roomiest – a four-level suite 
named the “Funnel” – offering 
more than 9,601 square feet 
(892 square metres; bigger 
than the average British home) 
and completed with a private 
wading pool and spa area.

Restaurants, lounges and bars 
have been carefully considered, 
from expertly made coffee to 
meticulously plated sushi or a 
glass of Champagne on deck. 
The yacht will be equipped with 
a full-service spa, salon and 
wellness programme, the pool 
can transform into an outdoor 
movie theatre or event space, 
and the transverse marina will 
also make the perfect spot to 
soak in the sun or dive bomb 
into the warm waters.
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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 
desirable destinations for both Turkish 
and Foreign Yachtsmen as well as a 
favourite stopover for jet-setters and 
celebrities. Gala Yachting is providing 
yachts for charter, brokerage and 
management in all the popular ports 
of Turkey and Greece. Furthermore, 
our management team works closely 
with Turkish and Greek agents and 
contractors. Gala Yachting has been 
offering crew 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 
anytime, and download it as a PDF 
file to print or send by e-mail for other 
Job requests. 

Gala Yachting started following new 
Yacht Agency and Provision services 
in 2021: 

Yacht Clearance, Customs & Port 
Formalities: Gala Yachting ensures 
all customs and port formalities in 
the most popular ports of Turkey and 
Greece. Yachts entering or leaving 
Turkey or Greece shall make their 
entry or departure at frontier ports. 
Gala Yachting provides clearance 
in-out and other yacht support 
services at ports of entries in Turkey 
and Greece. Duty-Free and regular 
Fuel Bunkering: Gala Yachting offers 
fuel bunkering services in all ports of 
Turkey and Greece. 

Marina & Berth Reservations in 
Turkey & Greece: Gala Yachting finds 
cost-effective solutions for short and 
long-term berths in the most popular 
marinas in Turkey and Greece. If you 
are cruising around Turkish-Greek 
waters and you need overnight 
mooring at different ports, Gala will 

book your berth at prefered public 
or private marinas before your arrival 
and handle all the customs and port 
formalities smoothly in one hand. 
Tax-Free Spare Parts & Goods: Spare 
parts, equipments and all other 
goods ordered from another country 
by foreign-flagged yachts located 
in Turkey are subject to high import 
taxes if not properly handled by a 
professional custom clearance agent. 
Even if you use the most powerful 
courier companies worldwide such as 
FedEx, TNT, UPS etc., the shipment is 
not properly invoiced by the supplier 
and if not handled on time, they will 
not be able to deliver your goods 
even courier fee is paid for the final 
destination. Gala Yachting manages 
the delivery of spare parts and other 
equipments from the order date to 
the final delivery date smoothly and 
in the most cost-effective way by 
preventing you from paying VAT tax 
in the supplier country and import 
tax in Turkey. 
Provisions & Supplies: Gala Yachting 
has created Turkey’s first online 
Yacht Supply & Grocery Store for 
the 2023 summer season. Gala 
provisioning is based on a variety of 
food and beverages in order to meet 
your individual catering needs. Gala 
provides a wide range of quality 
food, fine wines and spirits, other 
beverages and any other materials 
you need on board.
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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 
locals, and sample local delicacies, Ata Yachting Turkey, Greek Islands, and private yacht charter 
service to Croatia is for you. You can choose to go on this colorful adventure alone, as a couple, or as 
a group. They are waiting for you with a charter service for the purpose of  you leave your tiredness 
behind in 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”

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

“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 
systems, water toys, and jet 
ski in each cabin, and it is 
also for you.  It invites you for 
a holiday among the lasting 
and natural wonders of the 
Aegean - Mediterranean 
riviera.

EXPERIENCED CREW WITH YOU THROUGHOUT THE 
HOLIDAY 

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

yat yacht
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Satılık 23,86 metrelik Nautica 
yelkenli yat Skythia, ünlü Amerika 
yarış yatının 2005 kopyası olarak 
karşımıza çıkıyor. Uskuna Skythia, 
Nautica tarafından Bulgaristan'ın 
en eski gemi inşa bölgelerinden 
birinde inşa edildi.

Gaf donanımlı Skythia; iç ve dış tasarımının yanı 
sıra gemi mimarisinden sorumlu olan Nautica 
tarafından titizlikle inşa edildi. Skythia, klasik 
yarış pistinde herkesi kendine hayran ediyor. 
Yelkenli yat, ana salonundaki zengin yağlanmış tik 
taban tahtaları ile konforlu ve sade bir iç mekan 
sunmaktadır.
Altı kişilik oturma alanı barındıran Skythia, arka 
kokpitte ise sekiz konuk için yemek masası da 
bulunduruyor.

Skythia, üç farklı kamarasında altı ile sekiz misafiri 
ağırlayabilme kapasitesine sahip. Yatın tam kirişli 
ana süiti, salonun ortasında bulunuyor.

Yatı klasik dış cephesi, boyunun neredeyse 
üçte biri kadar olan ve iki sarma baş yelkeni için 
bağlama noktaları bulunuyor. Skythia'nın cilalı 
korkulukları ve süpürgelikleri masif tik güvertesini 
çevreliyor ve iki cilalı vagon tavanı, parlak pirinç 
çerçeveli kapaklarla donatılmış.

Skythia, 2020-2021'de tamamen yenilendi ve 
370 beygir gücündeki Yanmar motoruna bakım 
yapıldı. Yelkenli yat aynı zamanda yeni bir Fischer 
Panda Jeneratör, sıcak su kazanı ve Mastervolt şarj 
cihazlı yeni servis aküleri ile donatıldı.

The 23.86 meter Nautica sailing yacht Skythia 
for sale is a 2005 replica of the famous American 
racing yacht. Skythia was built by Nautica in one 
of the oldest shipbuilding districts in Bulgaria.
Bluff-equipped Skythia; was meticulously built 
by Nautica, who was responsible for the ship's 
architecture as well as its interior and exterior 
design. Skythia wows everyone on the classic 
racetrack. The sailing yacht offers a comfortable 
and simple interior with richly oiled teak 
floorboards in the main saloon.

With seating for six, Skythia also has a dining table 
for eight guests in the aft cockpit.

Skythia has the capacity to accommodate six to 
eight guests in three different cabins. The yacht's 
full-beam master suite is located in the middle of 
the saloon.

The yacht's classic exterior is almost a third of its 
length, with mooring points for two wraparound 
bows. The Skythia's polished balustrades and 
plinths surround the massive teak deck, and the 
two polished car roofs are fitted with glossy brass-
framed covers.

Skythia has been completely renovated in 2020-
2021 and its 370 horsepower Yanmar engine 
has been overhauled. The sailing yacht was also 
equipped with a new Fischer Panda Generator, 
hot water boiler, and new service batteries with 
Mastervolt charger.

Nautica Yelkenli Yat Skythia Tamamen Yenilendi

Nautica Sailing Yacht Skythia Completely 
Renovated
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1
Dünyanın en bakir ve nefes kesici bölgelerinden bazılarında gerçekten un-
utulmaz bir deneyim vaat eden, son zamanlarda yükselişe geçen bir avuç 
süper yat destinasyonlarını sizler için derledik.

Promising a truly memorable experience in some of the most untouched 
and breathtaking regions of the world, here are a handful of superyacht des-
tinations which have been on the rise recently.

KIŞ AYLARINDA CHARTER İÇİN EN İYİ ROTALAR

BEST ALTERNATIVE DESTINATIONS FOR WINTER 
LUXURY YACHT CHARTERS:

Bu kış burada charter ile seyahat etmeyi 
seçerseniz, Cennet manzaralarının mükemmel 
bahçesi, kristal okyanuslarla çevrili ormanlarla 
kaplı adalar ve beyaz, siyah ve koyu pembe 
tonlarında uzun toz kumlu plaj şeritleri sizi 
şaşırtacak. Sığ, kumlu resifler yerini berrak, 
akuamarin lagünlere bırakır ve yarı saydam 
nehirler, daha iç kesimlerde gürleyen şelalelerle 
beslenen havuzlara kıvrılır ve arazide yürüyüş 
yapmayı seçerseniz inanılmaz manzaralar sunar.
Adaları çevreleyen gelişen mercan bahçeleri, 
size büyüleyici deniz yaşamını yakından görme 

fırsatı verir. Tüplü dalış veya şnorkelli yüzme için 
mükemmel bir şekilde hazırlanmış olan charter 
misafirleri, mercanlar arasında sürekli değişen 
değişen balıkları keşfedebilir veya sığ sularda 
avlanan resif köpekbalıklarına yaklaşabilirler. 

If you choose to charter here this winter, you will 
be blown away by the picture-perfect garden of 
Eden landscapes, jungle-coated islands lapped 
by crystalline oceans and long swathes of powder-
sand beaches in shades of white, black and 
dusky pink. Shallow, sandy reefs give way to clear, 

aquamarine lagoons, 
and translucent rivers 
snake into pools fed by 
thundering waterfalls 
further inland, offering 
incredible views if you 
choose to hike across 
the terrain.

Encircling the 
islands, thriving coral 
gardens give you the 
opportunity to see 
mesmerizing marine 
life up close. Perfectly 
primed for scuba diving 
or snorkeling, charter 
guests can discover 
kaleidoscopic fish 
darting between the 
coral or get up close to 
reef sharks idling the 
shallows.

Tahiti
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3

Mexico

Karayipler’in hemen kuzeyindeki Meksika, renkli 
kültürü ve canlı şenliklerin bir karışımıyla benzer 
şekilde sıcak ve güneşli iklimlere sahiptir. Charter 
misafirleri, Meksika için en iyi zamanının kış 
mevsiminin sonu olduğunu görecekler ve Sea 
of   Cortez’e gidenler, uğultulu kıyı şeritlerinin ve 
güneşte kavrulmuş kumsallarla çevrili tenha 
koyların büyüleyici bir karışımını keşfetmeyi 
bekleyebilirler.
Dünyanın en iyi dalış bölgelerinden biri olarak 
taçlandırılan muazzam deniz canlıları yelpazesi, 
özel yat kiralama ile gelen konukları kesinlikle 
memnun edecektir. Kaplumbağalar, foklar ve 
köpekbalıkları, Meksika’nın okyanusta yaşayan 
sakinleri arasındadır ve hepsiyle yakın ve kişisel 
olmak için düzenlemeler yapılabilir. Balinalar 

da belirli bölgelerde bulunabilir ve hiçbir şey 
dalgaların üzerinde süzülen bir kambur balina 
sürüsünü görmekten daha akılda kalıcı olamaz. 
Meksika’ya gidenler, hareketli kıyı şeritlerinin 
ve güneşte kavrulmuş kumsallarla çevrili tenha 
koyların büyüleyici bir karışımını bulmayı 
bekleyebilirler. Birinci sınıf yemek mekanları, lüks 
kaplıcalar ve butik mağazalar sunan çok sayıda 
metropol şehir ile, bu göz kamaştırıcı bölgede her 
gemi kiralama partisi üyesinin tadını çıkaracağı 
bir şeyler olacak.

Just north of the Caribbean, Mexico boasts 
similarly warm and sunny climes married with an 
infusion of colourful culture and vibrant festivities. 
Charter guests will find the tail end of the winter 
season is the best time to visit, and those heading 
to the Sea of Cortez can expect to discover a 
captivating blend of buzzing coastlines and 
secluded bays fringed by sun-baked beaches.
Crowned one of the best dive sites in the world, 
the enormous spectrum of sea creatures is sure 
to delight guests on a private yacht charter. 
Turtles, seals and sharks are among Mexico’s 
ocean-dwelling residents and arrangements 
can be made to get up close and personal with 
all of them. Whales can also be found in certain 
areas, and nothing will prove more memorable 
than seeing a pod of humpbacks gliding over 
the waves.Those heading to Mexico can expect to 
find a captivating blend of buzzing coastlines and 
secluded bays fringed by sun-baked beaches.
With plenty of metropolitan cities offering world-
class eateries, luxury spas and boutique shops, 
there will be something for every member of the 
charter party to enjoy in this dazzling region.

Tropik cennetin özü olan Seyşeller, Afrika’nın 
sadece 2.360 km dışında, safir mavisi Hint 
Okyanusu’na karşı kurulmuş 115 adadan oluşan 
bir zincirdir. Charter misafirleri, bölgeyi ve zengin 
bir kültür patlamasıyla güneşten kavrulmuş 
plajlar ve yemyeşil manzaralar sunan ham doğal 
güzelliğini keşfetmeye giderek daha fazla hevesli.
Tenha koylar ve ücra plajların zenginliği ile 
konuklar, süperyatlarının konforunda demirlemek 
ve güneşin tadını çıkarmak için sonsuz fırsatlar 
bulacaklar. Denizde serinlemek isterlerse, deniz 
tabanını kaplayan mercan resiflerini keşfedebilir 
ve egzotik deniz canlılarını yakından görebilirler. 
Adaların yerli türleri arasında balina köpekbalıkları 
vardır ve Seyşeller, ziyaretçilerin bu nazik devlerin 
yanında yüzmesine izin veren, dünyadaki ender 
kiralama noktalarından biridir.

The 
Seychelle

4
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The 
Seychelle

The epitome of tropical paradise, the Seychelles 
is a chain of 115 islands set against the sapphire 
blue Indian Ocean, just 2,360 km outside of Africa. 
Increasingly, charter guests are keen to explore 
the region and its raw natural beauty, which 
offers up sun-scorched beaches and verdant 
landscapes with a burst of rich culture.

With a wealth of secluded coves and remote 
beaches, guests will find endless opportunities 
to anchor and enjoy basking in the sun from 
the comfort of their superyacht. Should they 
wish to cool off in the sea, they can explore the 
coral reefs carpeting the seabed and see exotic 
marine creatures up close. Among the islands’ 
indigenous species are whale sharks - and the 
Seychelles is one of the rare charter destinations 
in the world that allows visitors to swim alongside 
these gentle giants.

4Bu kış Endonezya’nın görkemini keşfetmek için doğuya gidin. Bölgenin güçlü kültür anlayışı, tarihle 
dolu şehirleri ve göz kamaştırıcı gezi alanları nedeniyle giderek daha popüler hale gelen Endonezya’da 
her zamankinden daha fazla lüks kiralık yat var ve bu gizli cevheri keşfetmek için mükemmel bir fırsata 
işaret ediyor.
Deniz yüzeyinin altını keşfetmeye hevesli olanlar için, Endonezya’nın dalış alanları dünyaca ünlüdür ve 
ister tüplü dalışta yeni olun ister deneyimli bir profesyonel olun, büyülü bir deneyim sunar. Sumatra 
adasında ağaçların arasında sallanan orangutanlar ve özgürce dolaşan kaplanlar ile suyun üzerinde 
de görülecek çok şey var. Şanslı kiralık misafirler, yapraklar arasında saklanan bir tarsierin böcek gözlü 
yüzünü de görebilirler.

Head east to discover the majesty of Indonesia this winter. Increasingly popular on account of the 
region’s strong sense of culture, history-steeped cities and resplendent cruising grounds, there are 
more luxury charter yachts in Indonesia than ever before, signalling an excellent opportunity to explore 
this hidden gem.

For those keen to explore below the 
surface of the sea, Indonesia’s dive 
sites are world renowned and offer a 
magical experience whether you’re 
new to scuba diving or a seasoned 
pro. There’s plenty to see above the 
water too, with orangutans swinging 
between trees and tigers roaming 
freely on the island of Sumatran. 
Lucky charter guests might also spot 
the bug-eyed face of a tarsier hiding 
in the foliage.

Indonesia
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Overmarine'in satılık 33,48 metrelik King motorlu yatı, popüler Mangusta 
108 serisinin 12. gövdesi olarak pazara giriyor. İtalya yapımı yat 2004 
yılında teslim edildi ve 2022'deki güncellemelerle 2017/18'de yeniden 
donatıldı.

Sportif ve şık King, Mangusta 108 serisindeki en iyi donanımlardan birine 
sahip olarak kabul ediliyor. İç ve dış tasarımı Stefano Righini Design'a 
ait iken, gemi mimarisinden Andrea Bacigalupo'daki ekip sorumluydu. 
Daha önce Markagain olarak adlandırılan satılık motor yat, ton ve 
doku eklemek için kullanılan saten meşe ve Afrika wenge ahşabı ile 
iç mekanında çağdaş bir his uyandırıyor. King'in zamansız stili, güzel 
mobilyaları ve yaşam alanlarındaki gösterişli koltukları zarif ve konforlu 
bir ortam yaratıyor.

Overmarine’s 33.48-metre motor yacht King for sale enters the market 
as hull 12 of the popular Mangusta 108 series. The Italy-built yacht was 
delivered in 2004 and was refitted in 2017/18 with updates in 2022, 
leaving her in great condition for her new owner.

King is considered to have one of the best layouts in the Mangusta 108 
series, paired with a sleek and sporty exterior. Her interior and exterior 
design comes from the boards of Stefano Righini Design, while the 
team at Andrea Bacigalupo was responsible for her naval architecture.
The motor yacht for sale, previously named Markagain has a 
contemporary feel throughout her interior with satin oak and African 
wenge wood used to add tone and texture. King’s timeless styling, 
beautiful furnishings and sumptuous seating throughout her living 
areas create an elegant and comfortable environment.

Overmarine

33 
Metre 

Motoryat
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Satılık 181 GT yat, yemek alanı hem iskelede hem de sancakta 
iki masaya bölünmüş ve 10 kişiye kadar misafirin birlikte 
yemek yemesine izin veren açık plan bir salona sahiptir.
King, bir ana kamara, iki VIP süit ve ilave bir Pullman yataklı 
bir ikiz kamaradan oluşan klasik tarzda döşenmiş dört en-
suite kamarada dokuz kişiye kadar misafir ağırlayabilir.
Salonda eğlenmek için çok sayıda oturma alanı bulunan 
satılık Overmarine yat, dinlenmek için geniş açık alanlara da 
sahiptir. Arka güvertede ek oturma yerleri bulunurken, ön 
tarafa doğru şezlonglar da mevcuttur.

Tüm Mangusta modellerinde olduğu gibi, hız hayati bir 
husustur ve King kesinlikle beklentileri karşılamaktadır. Bir 
çift KaMeWa su jetine bağlı ikiz 2.730 beygir gücündeki MTU 
motorları ile, 37 deniz mili azami hız ile 32 deniz mili hızında 
seyredebiliyor.

The 181 GT yacht for sale boasts an open-plan saloon with 
her dining area split across two tables on both her port and 
starboard to allow for up to 10 guests to dine together.
King is able to sleep up to nine guests across four classically 
styled ensuite staterooms comprising a master stateroom, 
two VIP suites and a twin stateroom with an additional 
Pullman berth.
With plentiful seating in the saloon for entertaining, the 
Overmarine yacht for sale also boasts large outdoor spaces 
for relaxing. Additional seating can be found on the aft deck, 
while sun loungers are also available toward the front.
As with all Mangusta models, speed is a vital consideration 
and King certainly lives up to the expectations. With twin 
2,730 horsepower MTU engines linked to a pair of KaMeWa 
water jets, she is able to cruise at a speed of 32 knots, with a 
top speed of 37 knots.
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Denison Yachting 
v e Peritas International 
, 26,3 metrelik FlyingSport 
NineTeen42’yi satışa sundu. İlk 
kez 2007 yılında denizle buluşan 
yat, 2019 ile 2020 yılları arasında 
yenilendi. NineTeen42’nin 
en etkileyici özelliklerinden 
biri iki ayrı oturma alanı ve iki 
güvertede yer alan salonları ile 
benzersiz bir yerleşime sahip 
olması.
Üst salonda ağırlayacağınız 
misafirler eşsiz güzellikteki 
360 derecelik manzaranın 
ve geniş şarap mahzenlerine 
sahip bir barın tadını çıkartma 
sahibi olabilir. Ayrıca dümen 
mahallinin arkasında 10 kişilik 
bir yemek masası yer alıyor.
Birçok oturma alanının 
bulunduğu geniş alt salona 
büyük merkezi bir merdivenle 
ulaşılır. Satılık bu 86 FlyingSport 
yat, bir master, VIP ve ilave 
Pullman yataklı iki ikiz kabinden 
oluşan dört kabinde sekiz 
kişiyi aynı anda ağırlayabilme 
kapasitesine sahip.
NineTeen42’nin pruvasında da 
kullanıma açık olan bir salon 
ve şezlong alanı, flybridge’inde 
bir şezlong ve kıç güvertede 
daha büyük bir şezlong daha 
var. Arneson yüzey tahrikli 
pervanelere güç veren MTU 

motorları, 30 deniz milinde 
rahat seyir ve 40 deniz mili 
azami hız ile yüksek performans 
sağlar.

Denison Yachting and Peritas 
International have launched 
the 26.3-meter FlyingSport 
NineTeen42. The yacht, which 
met the sea for 
the first time in 
2007, was renewed 
between 2019 and 
2020. One of the 
NineTeen42’s most 
impressive features 
is its unique layout, 
with two separate 
sitting areas and 
two control lounges.
The guests you will 
host in the upper 
hall can enjoy a 
uniquely beautiful 
360-degree view 
and a bar with 
extensive wine 
cellars. There is also 
a 10-person dining 
table behind the helm station.
The large lower hall, with its 
many seating areas, is accessed 
by a large central staircase. This 
86 FlyingSport yacht for sale 
is capable of accommodating 
eight people simultaneously 

in four cabins consisting of 
a master, VIP, and two twin 
cabins with additional Pullman 
beds.
NineTeen42 also has a lounge 
and lounge area available for 
use in the bow, a deck chair 
on its flybridge, and a larger 
deck chair on the aft deck. 

MTU engines power Arneson 
surface-driven propellers that 
provide high performance with 
a comfortable cruise at 30 knots 
and a top speed of 40 knots.

Metrelik NineTeen42 Sahibini Bekliyor
Meter NineTeen42 Waiting for Its Owner26
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Metrelik NineTeen42 Sahibini Bekliyor
Meter NineTeen42 Waiting for Its Owner
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Delta Marine tarafından üretimi yapılan süperyat 
Albatross’un satışı gerçekleştirildi. 2016 yılında ilk kez 
denize indirilen Albatross, el değiştiriyor.  2.000 GT’yi 
aşan alanıyla devasa boyutuyla dikkatleri üstüne 
çeken Albatross,  ABD’nin inşa ettiği en büyük modern 
süperyatlardan biridir. Espen Øino International ve Delta 
Design Group, geminin dış tasarımı ve gemi mimarisi için 
birlikte çalıştı. Yatın iç mekanları ise Fransa merkezli Zuretti 
Interior Design imzası taşıyor.

Süperyat bünyesinde helikopter pisti bulundururken, 7.400 
deniz mili ve 8,5 metreye kadar beş bot taşıma kapasitesine 
sahip. Albatross, altı süitinde on iki kişiyi ağırlayabilir. 
Kamaralardan iki tanesi kaptan güvertesinde ve dördü 
de misafir salonunun da 
yer aldığı ana güvertede 
bulunuyor. Süperyat 
ayrıca 18 mürettebat 
ve altı personele kadar 
taşıyabiliyor.

The superyacht Albatross, 
produced by Delta Marine, 
was sold. Launched for 
the first time in 2016, 
Albatross is changing 
hands. Attracting 
attention with its gigantic 
size with an area of more 
than 2,000 GT, Albatross 
is one of the largest 
modern superyachts built 
by the USA. Espen Øino 
International and Delta 
Design Group worked 
together on the ship’s 
exterior design and naval 
architecture. The interiors 
of the yacht bear the signature of France-based Zuretti 
Interior Design.

While the superyacht has a helipad, it has the capacity to 
carry five boats up to 7,400 nautical miles and up to 8.5 
meters. 

Efsane Süperyat Albatross 
İlk Kez El 
Değiştiriyor Legendary 
Superyacht Albatros 
Changes Hands for the 
First Time
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Salonun bitişiğinde 16 konuk ağırlayabilen 
resmi yemek alanı yer almaktadır. Öte 
yandan cam sürgülü kapılar, ana salonu 
yemek odasından ayırabilir, böylece 
toplantı odası olarak kullanılabilir. 
Albatross, kullanıma hazır bir spor salonu, 
spor balıkçılığı için özel olarak tasarlanmış 
bir yüzme platformu ve çok cömert 
bir güneşlenme terası da içeriyor. . Üst 
güverte, gemi sahibinin özel kullanımına 
ayrılmıştır ve kıç tarafa bakan tam boy 
pencerelere sahip bir gemi sahibinin 
kamarası, bir makyaj masası ve salon 
koltukları da bulunduruyor.

Performans açısından incelediğimizde 
Albatross, kendisine güç veren ikiz 
Caterpillar 2.575 beygir gücündeki dizel 
motorlarla 12,6 knot seyir hızı ve 16 knot 
azami hıza sahip. 

Albatross can accommodate twelve 
people in its six suites. Two of the cabins 
are on the captain’s deck and four are on 
the main deck, where the guest lounge is 
located. The superyacht can also carry up 
to 18 crew and six personnel.

Adjacent to the hall is the formal dining 
area, which can accommodate 16 guests. 
Glass sliding doors, on the other hand, can 
separate the main hall from the dining 
room so it can be used as a meeting 
room. The Albatross also includes a 
ready-to-use gym, a swimming platform 
specially designed for sport fishing, and a 
very generous sundeck. . The upper deck 
is reserved for the owner’s private use and 
houses a master cabin with full-height 
windows facing the stern, a vanity table, 
and saloon seats.

In terms of performance, the Albatross 
has a cruising speed of 12.6 knots and a 
top speed of 16 knots with twin Caterpillar 
2,575 horsepower diesel engines 
powering it.

.
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Avrupa’nın önde gelen motor boat markası Atlantic Marine, Ardor A.Ş. bünyesinde Türkiye pazarına 
giriş yaptı. Uluslararası yarışmalardan pek çok ödül alan ve fonksiyonel olduğu kadar da zarif bir 
tasarıma sahip olmasıyla adından söz ettiren Atlantic Marine, %100 el yapımı tekneleri ile tüm dünyada 
dikkatleri üzerine çekiyor. Donanımı kadar güvenli olması ile de kullanıcı dostu olan Atlantic, ürettiği 
her bir tekneyi yüksek standartlı testlere tabi tutuyor ve teknelerinin açık denizlerde karşılaşabilecekleri 
en zorlu koşullarda bile çalıştıklarının garantisini veriyor. İncelikli tasarımları ve yenilikçi modelleriyle 
daima mükemmelliği hedefleyen Atlantic Marine, dünya çapında önemli bir konum ve itibara sahip. 

Yaratıcı dizaynı ve ergonomik yapısı ile kullanıcının tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilen Atlantic; toplam 
11 modelden oluşan 4,75 m – 7,70 m arası motorlu tekne modelleri ile her amaca ve her zevke hitap 
eden dört seri sunuyor: Day Cruiser, Sun Cruiser, Open ve Adventure. Tüm serilerini beklentilere 
göre sınıflandırmış olan firma; balık tutmak, su sporları yapmak ya da sadece deniz seyri için pek 

çok farklı detayı tasarlamış 
ve teknelerinde incelikli bir 
teknik tercih etmiş. Sektöre 
olan farklı yaklaşımı ve özenli 
unsurları ile Atlantic Marine, 
Türkiye’deki herkese uygun ve 
bir o kadar da yüksek kalitede 
tekneler sunuyor.

Europe's leading motor 
boat brand Atlantic Marine, 
entered the Turkish market 
under the Ardor A.Ş. 
Atlantic Marine, which has 
received many awards from 
international competitions 
with their functional as well 
as elegant design, draws 
attention all over the world 
with its 100% handmade 
boats. Being as user-friendly 
as it’s equipment is safe, 
Atlantic subjects each boat 
it manufactures to high-

standard tests and guarantees that its boats operate even in the toughest conditions they may 
encounter on the open seas. Atlantic Marine, which always aims for perfection with it’s sophisticated 
designs and innovative models, has an important position and reputation around the world. Atlantic, 
which can meet all the needs of the user with it’s creative design and ergonomic structure; It offers 
four series appealing to all purposes and tastes, with motor boat models ranging from 4.75 m to 7.70 
m, consisting of a total of 11 models: Day Cruiser, Sun Cruiser, Open and Adventure. The company, 
which has classified all its series according to expectations; He designed many different details for 
fishing, water sports or just navigating the sea and preferred a sophisticated technique in his boats. 
With its different approach to the sector and its meticulous elements, Atlantic Marine offers high 
quality boats suitable for everyone in Turkey.

Atlantic Marine Türkiye Pazarına 

Giriş Yaptı Enters the 
Turkish Market
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Enters the 
Turkish Market

www.marinetime.com.tr        marinetimetr        MarineTimeTR



Princess Yacht’ın Fly adı ile 
bilinen Beachfront II, sahibini 
buldu. Satış sözleşmesi, İtalya'da 
Galati Yacht Sales'den Anthony 
Gathercole'un alıcıyı tanıtması 
ve Denison Yachting'den 
Pierre Badin'in satıcıyı temsil 
etmesiyle sonuçlandı.
Beachfront II, İngiliz inşaatçının 
Princess 32M serisinin bir parçası 
olarak 2012'de ilk kez denize 
teslim edildi.  Princess Yachts, 
hem dış hem de iç tasarımı için 
Olesinski Ltd ile yapmış olduğu 
ortaklıkla ile tamamladı. Yat,  
10 misafir ve dört mürettebatı 
ağırlayabilecek şekilde dizayn 

edildi.Performans açısından, 
Beachfront II, 18 knot seyir hızı 
ve 22 knot azami hız sağlayan 
ikiz MTU motorlarla donatıldı.

Beachfront II, known as 
Princess Yacht's Fly, has found 
its owner. The sales contract 
was concluded with Anthony 
Gathercole of Galati Yacht Sales 
in Italy introducing the buyer 
and Pierre Badin of Denison 
Yachting representing the 
seller.

The Beachfront II was first 
delivered to sea in 2012 as part 

of the British builder's Princess 
32M series. Princess Yachts 
completed it in partnership 
with Olesinski Ltd for both 
exterior and interior design. 
The yacht was designed to 
accommodate 10 guests and 
four crew members.

Performance-wise, the 
Beachfront II is equipped with 
twin MTU engines that deliver a 
cruising speed of 18 knots and a 
top speed of 22 knots.

Eski Adı Fly Olan Princess Yacht Üretimi 

Beachfront II Satıldı

Princess Yacht Production Beachfront II, 
Formerly Fly, Sold
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İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!

www.rancraft.com.tr        rancrafttr        RancraftTR



Türk tersanesi Sirena Yachts, gemi yelpazesini süper yatları da içerecek şekilde büyüteceğini ve 
genişleteceğini açıkladı. Yeni seride sırasıyla 35, 42 ve 50 metre boyutlarında üç yeni model yer alacak.
Çelik ve alüminyumdan inşa edilecek gemiler, İtalyan tasarımcı Luca Vallebona'nın çarpıcı dış 
cephelerine ve Hollandalı stüdyo Van Oossanen Naval Architects'in gemi mimarisine sahip olacak 
şekilde Sirena'nın İstanbul tesisinde inşa edilecek. Her yatın iç tasarımı, yat sahibinin gereksinimlerine 
uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir.
Sirena'nın yeni super yatlarının dış cepheleri, gemi sahiplerine ve konuklarına sosyalleşmek için 
mükemmel ve cömert alanlar sunmak üzere özenle tasarlandı. Bu alanlar arasında katlanır kanat 
güverteleri, dalma havuzları ve güneşlenme minderleri ile donatılmış çok katlı toplanma alanlarının 
yanı sıra mürettebat ve konukların güvenli ve rahat erişimi için özenle düzenlenmiş güverte alanları yer 
alır. Ayrıca, tüm süper yat modellerinde olan bir özellik ise, sahibinin mahremiyetine öncelik verrilmesi 
bulunuyor.

Turkish shipyard Sirena Yachts has revealed that will be upsizing and expanding its range of vessels to 
include superyachts. The new line will include three brand new models which measure 35, 42 and 50 
metres respectively.
The vessels will be constructed in steel and aluminium and built at Sirena’s Istanbul facility, sporting 
striking exteriors by Italian designer Luca Vallebona and naval architecture by Dutch studio Van 
Oossanen Naval Architects. Stepping inside, the interior designs of each yacht will be fully customisable 
to suit each owner’s requirements.
The exteriors of Sirena’s new superyachts have been carefully designed to offer owners and guests 
generous areas of onboard space perfect for socialising. Amenities include fold-out wing decks, multi-
level gathering spaces equipped with plunge pools and sunpads, as well as deck areas carefully laid 
out for safe and convenient crew and guest access. Notably too, a consistent feature across the entire 
superyacht line is found in their prioritisation of the owner’s privacy.

Sirena Yachts En Yeni Süper Yat Serisini 
Tanıttı

Sirena Yachts unveils brand new 
superyacht line
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AArcadia Yachts, yeni motor yat 
serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. 
20 ila 40 metre arasında değişen 
serinin ilk modeli 29,34 metre-

lik A96’nın ilk ünitesinin laminasyonunu 
neredeyse tamamladı ve inşaatına bu yıl 
başlayacağı ifade edildi. Merakla beklenen 
modelin çıkışının 2023 Cannes Yatçılık 
Festivali’nde yapması bekleniyor.

Arcadia Yachts’ın hazırladığı yatın odağın-
da “yaşanabilir alandan ödün vermeden 
doğal çevre ile bağlantıyı en üst düzeye 
çıkarmak” bulunuyor.  A96, 30 metreden 
kısa uzunluğuyla bile 400 metrekareye 
yakın bir alana sahip.

A96’nın en dikkat çeken özelliklerinden 
birisi kanat oluşturan katlanır korkuluklar 
sayesinde oldukça geniş olan ve dahiyane 
sürgülü kapılar sayesinde ana güverteye, 
hatta ana salona iyi bir şekilde bağlanan 
plaj alanı. 48 metrekarelik geniş bir alana 
sahip olan A96, mümkün olan her yerde 
gevşek mobilyalar tercih ederek, sahipler-
in ve konukların etkinlikleri sırasında ra-
hatlığını garantiledi.

Yat, aynı anda on iki misafirle birlikte beş 
mürettebatı ağırlayabilme kapasitesine 
sahip. Performans açısından ise  A96’nın 
24 knot azami hız sağlaması beklenen 
dört Volvo IPS 1.200 motorla (veya isteğe 
bağlı olarak IPS 1.350) donatılacağı ifade 
ediliyor.

Arcadia Yachts introduced its new motor 
yacht series. The first model of the series, 
ranging from 20 to 40 meters, has almost 
completed the lamination of the first unit 
of the 29.34-meter A96, and it is stated 
that its construction will begin this year. 
The highly anticipated model is expected 
to debut at the 2023 Cannes Yachting Fes-
tival.

The focus of the yacht, prepared by Arca-
dia Yachts, is “maximizing the connection 
with the natural environment without 
sacrificing the habitable space”. Even with 
a length of fewer than 30 meters, the A96 
has an area of   close to 400 square meters.

One of the most striking features of the 
A96 is the beach area, which is quite large 
thanks to the folding railings forming the 
wings and well connected to the main 
deck and even the main saloon thanks to 
the ingenious sliding doors. With a large 
area of 48 square meters, the A96 pre-
ferred loose furniture wherever possible, 
ensuring the comfort of the owners and 
guests during their events.

A96 is capable of accommodating up to 
five crew members with twelve guests at 
the same time. In terms of performance, 
it is stated that the A96 will be equipped 
with four Volvo IPS 1,200 engines (or op-
tionally IPS 1,350) that are expected to de-
liver a top speed of 24 knots.

Arcadia Yachts Introduces A96Arcadia Yachts A96’yı Tanıttı
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Arcadia Yachts Introduces A96



Van der Valk’ın 33,7 metrelik motoryatı  Blue Jean 
tersaneden resmi olarak çıkışını yaptı ve Londra’ya 
ulaştı. İçi ve dışı Guido de Groot tarafından 
tasarlanan Blue Jean sahibine konfor ve rahatlık 
vadediyor. Yatın içi ve dışı tamamen alüminyum 
olarak dizayn edildi. Hollanda tersanesi tarafından 
yapılan en karmaşık ve en özel projenin Blue Jean 
olduğu ifade edildi.
Londra’ya ulaşan ve ülkenin en ünlü yapılandan 
biri olan Tower Bridge’in önünde poz veren Blue 
Jean, özel mavi gövde boyası ve gümüş grisi 
üst yapısıyla tüm dikkatleri üstüne toplamayı 
başarıyor. 

Blue Jean’de sahibine özel bir süit, iki VIP kamara 
ve bir adet ikiz kabin alanı bulunuyor. Bununla 
birlikte toplamda sekiz kişiyi misafir olarak 
ağırlama fırsatı sunarken dört kişilik mürettebatı 
taşıma kapasitesine sahip. 

Van der Valk's 33.7-metre motor yacht Blue Jean 
has officially departed the shipyard and has 
arrived in London. Blue Jean, designed inside 
and out by Guido de Groot, promises comfort and 
convenience to its owner. The interior and exterior 
of the yacht were designed entirely in aluminum. 
It was stated that the most complex and special 
project made by the Dutch shipyard is Blue Jean.

Reaching London and posing in front of Tower 
Bridge, one of the most well-known buildings 
in the country, Blue Jean manages to attract all 
the attention with its special blue body paint and 
silver-gray superstructure.
 
Blue Jean has a private suite, two VIP cabins, 
and a twin cabin area. In addition, it offers the 
opportunity to host a total of eight people as 
guests and can carry a crew of four.

34 Metrelik Van Der Valk Yatı 

Blue Jeans Teslim Edildi
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34 Meters Van Der Valk Yacht 

Blue Jeans Delivered

Blue Jean’in iç tasarımında sarı ahşap, gizli 
aydınlatma kullanılıyor ve bu detaylar tasarımın 
daha da çağdaşlaşmasına katkı sağlıyor. İç 
mekanda beyaz Carrara mermeriyle birlikte sıvı 
metal, bakır ve Lapis Mavisi mermer kullanılmış. 
Ayrıca 2 buçuk metreye ulaşan tavan yüksekliği 
ile misafirlerin daha havadar hissetmesine olanak 
tanıyor.

Yatın ana salonunda bulunan bir bar ve üç ayrı 
oturma alanı ve kalabalık masalar kurmak için 
bolca alan mevcut. Ayrıca deniz terasının keyfini 
sürmek isteyen müşterilerde düşünülmüş. 
Kendiyle daha fazla zaman geçirmek isteyenlerin 
de unutulmadığını söylemek pek yanlış 
olmayacak çünkü Blue Jean aynı zamanda bir 
güneşlenme güvertesine ve gizli bir içecek dolabı 
olan dairesel kanepeyi de bünyesinde barındırıyor. 

Performans açısından baktığımızda ise Blue 
Jean’in iki ayrı motordan gelen 2600hp güç ile 28 
knot hıza erişebildiğini görmek mümkün.

In the interior design of Blue Jean, yellow wood 
and hidden lighting are used and these details 
contribute to the modernization of the design. 
Liquid metal, copper, and Lapis Blue marble 
are used in the interior along with white Carrara 
marble. In addition, with its ceiling height 

reaching 2 and a half meters, it allows guests to 
feel airier.
There is a bar and three separate seating areas 
in the main saloon of the yacht and plenty of 
space to set up crowded tables. It has also been 
considered for customers who want to enjoy 
the sea terrace. It would not be wrong to say 
that those who want to spend more time with 
themselves are not forgotten, because Blue Jean 
also includes a sundeck and a circular sofa with a 
hidden drinks cabinet.

In terms of performance, it is possible to see that 
the Blue Jean can reach a speed of 28 knots with 
2600hp from two separate engines.
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1964 yılında İskoçya’da Hall Russell tarafından inşa edilen 42,9 
metrelik motorlu yat Lady Goodgirl, yeni sahibini bulmak için 
bekliyor. Eski ismi Lady Angela olan Lady Goodgirl’ün dış tasarımı 
ve gemi mimarisi ABD merkezli Philip Rhodes tarafından yapıldı. 
Satılık motoryat ayrıca Puleo Inc. / International Yacht Design'ın 
yönetim kurullarından alınan iç tasarıma sahiptir.
316 GT’lik alana sahip yat üretildiği döneme göre geniş olarak 
karşımıza çıkıyor.  Vintage severlerin hayran olduğu Lady Goodg-
irl cilalı ahşaptan oluşan klasik bir iç tasarıma sahip.
Lady Goodgirl, geniş bir güneşlenme güvertesiyle sahibine geniş 
bir alan sunuyor. Lady Goodgirl ayrıca, sekiz konuk kapasiteli bir 
masa ile konuklara açık havada yemek yeme zevkini tattırmayı 
amaçlar.
Lady Goodgirl, sıfır hız stabilizatörleri de olmak üzere tamamen 
güncellenmiş makine ve sistemlerle donatılmıştır. Performans 
açısından ise ikiz Caterpillar motorlarının gücüyle 13 knot azami 
hıza ve 12 knot seyir hızına ulaşabiliyor.

The First Choice of Vintage Enthusiasts
Lady Goodgirl, the 42.9-meter motor yacht built by Hall Russell 
in Scotland in 1964, is waiting to find her new owner. The exterior 
design and naval architecture of Lady Goodgirl, formerly Lady An-
gela, was done by US-based Philip Rhodes. The motor yacht for 
sale is also owned by Puleo Inc. / It has an interior design taken 
from the board of directors of International Yacht Design.
The yacht with an area of 316 GT appears wider than the period in 
which it was produced. Admired by vintage lovers, Lady Goodgirl 
has a classic interior made of polished wood.
Lady Goodgirl offers 
her owner ample space 
with a large sundeck. 
Lady Goodgirl also aims 
to give guests the pleas-
ure of al fresco dining 
with a table that can 
accommodate eight 
guests. Lady Goodgirl 
is equipped with com-
pletely updated ma-
chines and systems, 
including zero-speed 
stabilizers. In terms of 
performance, it can 
reach a top speed of 13 
knots and a cruising 
speed of 12 knots with 
the power of twin Cater-
pillar engines.

LADY GOODGIRL
 Vintage  Severlerin İlk Tercihi
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27,4 metrelik hızlı seyir sloopu Logica resmi olarak piyasaya girdi. 2002 yılında ilk kez denize indirilen ve 
konforu hız ile birleştirmeyi hedefleyen Logica yüksek kalitesiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. 
Yelkenli yatın gövdesi, güvertesi ve üst yapısı Fransa'da Compositeworks tarafından inşa edilirken, iç 
donanımı, donanımı ve makineleri İtalya'da Mondomarine tarafından tamamlandı. Şık tasarımın vücut 
bulmuş hali olan Lıogica, Studio Besozzi Selvetti tarafından dizayn edildi ve kısa zaman önce teknik 
ve kozmetik bir yenilemeden geçti. Yat; konaklamak için ana kamarası haricinde dört kişilik kabin, 
iki ikiz ve bir ranzalı kabini bünyesinde bulunduruyor. 
Kanepe ve yemek alanı bulunan geniş ana salon, sekiz 
kişiye hizmet verebilir.

Güvertede iki tane kokpit bulunmaktadır. Kanepeler, 
güneşlenme minderleri ve güvertede açık havada öğle 
yemeğinin servis edilebileceği ilk kokpit sosyalleşme 
fırsatı sunarken, yelken operasyonları için ikinci bir 
kokpit var.Mürettebat odaları, iki kabinde dört kişiyi 
aynı anda barındırabiliyor. Yat, 325hp Yanmar 6LY-UTE 
bulunduruyor. Bu motor gücüyle birlikte yelkenli yat 12 
knot hızla ilerleyebiliyor.

27-Meter Sailing Yacht Logica is on Sale 
The 27.4-meter fast cruising sloop Logica has officially 
entered the market. Launched for the first time in 
2002 and aiming to combine comfort with speed, 
Logica manages to attract attention with its high quality. The hull, deck, and superstructure of the 
sailing yacht were built by Compositeworks in France, while the interior, equipment, and machinery 
were completed by Mondomarine in Italy.

The embodiment of the stylish design, Liogica was designed by Studio Besozzi Selvetti and has recently 
undergone a technical and cosmetic refurbishment. Yacht; Apart from the main cabin, it includes a 
four-person cabin, two twin cabins, and a bunk cabin. The spacious main hall with a sofa and dining 

area can accommodate 
eight people. There are 
two cockpits on the deck. 
There is a second cockpit 
for sailing operations, 
while the first cockpit, 
where sofas, sunbathing 
mats, and alfresco lunch 
can be served on deck, 
offers the opportunity to 
socialize. The crew rooms 
can accommodate four 
people simultaneously 
in two cabins. The yacht 
has 325hp Yanmar 6LY-
UTE. With this engine 
power, the sailing yacht 
can move at a speed of 
12 knots.

27 Metrelik Yelkenli Yat Logica 
Satışa Sunuldu
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A zAzimut Yachts'ın 26,78 metrelik motor yatı Lulwa resmi olarak piyasaya girdi. Lulwa 2020 yılın-
da denize indirilmiş ve sahibine teslim edilmişti. Azimut Yachts’ın 27 Metri serisinin bir parçası 
olarak ürettiği Lulwa, baştan kıça uzanan kıvrımlı çizgilerle oyulmuş çağdaş bir tasarıma sahip.
Lulwa’nın üç ayrı güvertesinde bir ana süit, iki VIP ve iki ikizden oluşan beş kamara bulunuy-

or. Bu kamaralarla birlikte, yat 10 kişiyi ağırlayabilme kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. İç mekanların 
küratörlüğünü Salvagni Architetti üstlendi.
Sosyalleşmek isteyen herkes için tasarlanan yatın merkez üssü olan ana salonu, alana resmiyetten 
uzak bir hava katan üçlü deri koltuklarla döşenmiş. 

Azimut yatının göze çarpan özelliklerinden en önemlisi, üstü açılabilir tavan ile donatılmış etkileyici 
flybridge'tir. Konuklar, kıçta rahat yemek 
alanı, ön tarafta gözlem güvertesi, bula-
bilecekleri gibi tercih edilirse söz konusu 
geniş alan spor ve aktiviteler için de kul-
lanılabilir.

Lulwa’nın hem gövdesi hem de üst 
yapısı GRP'den yapılmıştır ve RINA 
sınıfında yer alıyor. Yat, sıfır hız stabili-
zatörleri ve 24 deniz mili seyir hızı ve 28 
deniz mili azami hız sağlayan ikiz MAN 
motorları ile donatılmıştır.

AzAzimut Yachts' 26.78-meter 
motor yacht Lulwa has officially 
entered the market. Lulwa was 
launched and handed over to 

its owner in 2020. Lulwa, produced by 
Azimut Yachts as part of the 27 Metri se-
ries, has a contemporary design carved 
with curved lines running from head to stern. 

26.78-metre Lulwa Officially Launched
Lulwa has five cabins on three separate decks, consisting of a master suite, two VIPs, and two twins. 
Together with these cabins, the yacht is able to accommodate 10 people. The interiors were curated 
by Salvagni Architetti.
Designed for everyone who wants to socialize, the main saloon, the epicenter of the yacht is furnished 
with triple leather armchairs that add an informal feel to the space.

The highlight of the Azimut yacht is the impressive flybridge equipped with a convertible roof. Guests 
can find a comfortable dining area aft, an observation deck in the foreground, or if preferred, the large 
area can also be used for sports and activities.

Both the hull and superstructure of the Lulwa are made of GRP and are in the RINA class. The yacht 
is equipped with zero-speed stabilizers and twin MAN engines providing a cruising speed of 24 knots 
and a top speed of 28 knots.

26,78 Metrelik Lulwa Resmi Olarak 
Piyasaya Girdi
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Tasarımcı Aristotelis Betsis yönetimindeki İngiliz 
stüdyosu AB Yacht Design stüdyosu, Project Can-
yon adlı 60 metrelik sportfisher süper yat kon-
septini tanıttı. Bu yat, spor balıkçılarının faydacı 
ve macera odaklı doğasını bir süper yatın lüksüyle 
birleştiriyor. Dış tasarım, düzgün hatlar ve mod-
ern bir estetik ile karakterize edilirken, kule genel 
tasarıma kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor.
Ters bir pruva ve ince bir gövdeye sahip olan Pro-
ject Canyon, sahibini ve misafirlerinin suya yakın 
olmasını ve açık denizlerde bile sorunsuz seyir im-
kanı sağlıyor. Yatın azami hızı 22 knot ve bu sayede 
açık denizde balık tutma konforunu size sunuyor.
Project Canyon hem aktivite hem de konfor sun-
mak için tasarlanmış ve özellikle işlevsel güverte 
alanları ile göz dolduruyor. Teknenin kıç alanı ta-
mamen açık, ancak yüksek siperlerle rüzgardan ve 
deniz serpintisinden korunarak misafirlerine den-
izle yakın temas sunar. Bu açık güverte alanında 
havuz, kanepeler ve şezlonglar, ıslak bar, geniş de-
polama alanı, balıkçı dükkanı ve canlı yem tankları 
bulunmaktadır. Pruvasında ise açık hava sineması, 
kanepeleri ve şezlongları bulunmakta.

AB Yacht Design studio, the British studio under 
designer Aristotelis Betsis, has now unveiled a 
60-metre sportfisher superyacht concept called 
Project Canyon.
The yacht combines the utilitarian and adventure 
focused nature of sportfishers, with the luxury of 
a superyacht. The exterior design is characterised 
by smooth lines and a modern aesthetic, with the 
tower fitting seamlessly into the overall design 
rather than dominating it.
She features an inverted bow and slender hull, 
bringing the owner and guests closer to the water 
and ensuring smooth cruising even in high seas. 
The yacht has a top speed of 22 knots, so she is 
capable of getting to offshore fishing grounds in 
excellent time.
Project Canyon has been designed to offer both 
activity and comfort and the deck spaces are 
particularly multifunctional. The aft is fully 
open, yet protected from the wind and 
sea spray by high bulwarks, offering her 
guests a close connection with the 
sea. A pool, sofas and sunbeds, 
a wet bar, ample storage, a 
fishing store and live bait 
tanks can be found on 
this open deck area. 
To the bow the su-
peryacht has an 
open-air cinema, 
sofas, as well as sunbeds.

Konsept 60m sport-
fisher 
Project Canyon, 
AB Yacht 
Design & Naval 
Architecture 
tarafından tanıtıldı
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Ürün Teklf 
Kasım 2020

ELEMPİ GRUP İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

GÖKTUNA
MARİN
Volvo Penta
Yetkl Servs
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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!
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Grant Maughan, 80 metrelik motor yat Project 
EvO’yu tanıttı. 17 metre genişliğe sahip olan 
Project EvO, çeşitli tekneler ve uçak için alana 
sahip olarak kaşımıza çıkıyor. Motor yatın ortak 
yaşam alanlarında içeride ve dışarıda eğlenmek 
için geniş alan ile üç güverteye yayılmıştır. Ana 
güverte, pruvadan kıça kadar kesintisiz, geniş bir 
platform sağlamak için öne doğru açılır.
Hem üçüncü güvertedeki "cam ev" hem de ana 
direk üzerindeki karga yuvası gibi geniş bir alan 
sağlıyor. Diğer yerlerde, kıç tarafta geniş bir beach 
club yaşam alanı var.
Bir hangar ve yakıt ikmali ile tamamlanan ticari 
bir helikopter platformu, maceraya davetiye 
çıkarıyor.

Grant Maughan introduced the 80-meter motor 
yacht Project EvO. Project EvO, which has a 
width of 17 meters, stands out as having space 
for various boats and aircraft. The motor yacht's 
common living areas are spread over three 
decks with ample space for indoor and outdoor 
entertaining. The main deck opens forward to 
provide a continuous, wide platform from bow to 
stern.
It provides ample space both as the "glass house" 
on the third deck and the crow's nest on the 
main mast. Elsewhere, there is ample beach club 
living space at the stern.
A commercial helicopter platform complete with 
a hangar and refueling invites adventure.

80 Metrelik 
Project ,

EvO 
Tanıtıldı

80-Meter 
Project 

EvO 
Introduced
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Vitters Tersanesi tarafından üretimi yapılan 
31 metrelik motor yat Mia Zoi’nin satıldığı 
açıklandı. Hollanda merkezli Vitters Tersanesi 
Mia Zoi’yi 1995 yılında suya indirdi. 2021 yılında 
ise motor yat bakıma girdi.
Mia Zoi motor yat, on farklı misafir ve 
altı mürettebatı aynı anda ağırlayabilme 
kapasitesine sahip. İç mekan hafif, parlak, 
son derece rahat ve nötr tonlarda döşemeyle 
tamamlandı. Gemi; kıç güverteye, yüzme 
platformuna ve rahat güneşlenme güvertesini 
sahibine sunuyor. Yat, sıfır hız stabilizatörleri ile 
donatılmıştır ve 25 knot azami hıza sahiptir.

It has been announced that the 31-meter 
motor yacht Mia Zoi, produced by Vitters 
Shipyard, has been sold. Netherlands-based 
Vitters Shipyard launched Mia Zoi in 1995. In 
2021, the motor yacht went into maintenance.
Mia Zoi motor yacht can host ten different 
guests and six crew at the same time. 
The interior is finished with a light, bright, 
extremely comfortable, and neutral tones. 
Boat; It offers the aft deck, bathing platform, 
and comfortable sundeck to its owner. The 
yacht is equipped with zero-speed stabilizers 
and has a top speed of 25 knots.

31 Metrelik Motor Yat Mia Zoi 
Satışa Sunuldu

Mia Zoi Is Available For Sale
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ABD Adalet Bakanlığı’nın şu anda Dubai'deki Mina 
Rashid Marina'da bulunan 99 metrelik Feadship 
süperyat Madame Gu'ya el koymak için harekete 
geçti. Devasa motor yat, yaptırımlar listesinde 
bulunan Rus çelik patronu ve milletvekili Andrei 
Skoch’a ait.

Haziran 2022’de Amerika Birleşik Devletleri 
Madame Gu’yu listeye aldı,  bu da yatın ABD 
vatandaşlarını çalıştıramayacağı ya da bakımı için 
Amerikan şirketlerinden destek alınamayacağı 
anlamına geliyor. 
99 metrelik Madame Gu, Hollandalı Feadship 
tarafından üretilirken, 2013 yılında denize indirildi. 
Süper yatın genişliği 13,6 m, su çekimi 4,6 m ve 
hacmi 2.991 GT'dir. Madame Gu'nun iç ve dış 
tasarımı Winch Design tarafından yapılmıştır. 
Deniz mimarisi ise De Voogt Naval Architects’e 
ait. Motor yat, 12 kişiye kadar misafir ağırlama 
kapasitesine sahip. Öte yandan Madame Gu, 
36 mürettebat için konaklama alanına sahip.
Yat, çelik bir gövdeye ve alüminyum üst yapıya 
sahiptir. 24.0 kn azami hız sağlayan 4 MTU 
motoruyla çalışıyor. Yat, gemide 250.000 litre 
yakıt ve 50.000 litre su taşıyor.

ABD’nin Madame Gu’ya el koyup koymayacağını 
ilerleyen günlerde göreceğiz.

USA Pushed The Button To Seize The 99-Meter 
Madame Gu 
The US Department of Justice has taken action to 
seize the 99-meter Feadship superyacht Madame 
Gu, which is currently located at the Mina Rashid 
Marina in Dubai. The massive motor yacht is 
owned by Russian steel magnate and lawmaker 
Andrei Skoch, who has sanctions records.
In June 2022, the United States listed Madame 
Gu, which means that the yacht cannot employ 
US citizens or receive support from American 
companies to maintain it.

The 99-meter Madame Gu was built by Dutch 
Feadship and launched in 2013. The superyacht 
has a width of 13.6 m, a draft of 4.6 m, and a volume 
of 2,991 GT. The interior and exterior design of 
Madame Gu was made by Winch Design. The 
naval architecture belongs to De Voogt Naval 
Architects. The motor yacht can host up to 12 
guests. On the other hand, Madame Gu has 
accommodation for 36 crew members. The yacht 
has a steel hull and aluminum superstructure. 
It is powered by 4 MTU engines providing a top 
speed of 24.0 kn. The yacht carries 250,000 liters 
of fuel and 50,000 liters of water on board.

We will see in the coming days whether the US 
will seize Madame Gu.

ABD 99 Metrelik Madame Gu’ya El 
Koymak İçin Düğmeye Bastı
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ERKAB MARİN VE GEMİ KABLOLARI
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Sanlorenzo SL86 serisinin 26,74 metrelik popüler yatlardan biri Hull 733 geçen yıl teslim edilmişti. Motor 
yat, Italiana Design (Mauro Micheli) tarafından dizayn edilirken, gemi mimarisi ise üretici Sanlorenzo’ya 
emanet edildi.
GRP’den yapılan yat, dört kamarada üç mürettebat olmak üzere toplamda sekiz kişiyi aynı anda 
ağırlayabilme kapasitesine sahip. Halihazırda Hong Kong’da bulunan geminin ilk ve tek sahibi 
tarafından özenle kullanıldığı belirtiliyor. Yat, koronavirüsün neden olduğu pandemi nedeniyle 

zorlukla suda kaldı. Çünkü sınırların 
kapatılması sahibine bazı zorlukların 
çıkmasına neden oldu.
İkiz MTU motorlardan güç alan SL86, 
27 deniz mili seyir hızı ve 32 deniz mili 
azami hıza sahip.

Hull 733, one of the popular 
26.74-meter yachts of the Sanlorenzo 
SL86 series, was delivered last year. 
The motor yacht was designed by 
Italiana Design (Mauro Micheli), while 
the naval architecture was entrusted 
to the manufacturer Sanlorenzo.
The yacht, made of GRP, has the 
capacity to accommodate a total of 
eight people at the same time, three 
crew members in four cabins. It is 
stated that the ship, which is currently 
in Hong Kong, has been carefully used 
by its first and only owner. The yacht 

was barely in the water due to the pandemic caused by the coronavirus. Because closing the borders 
caused some difficulties for the owner.

Powered by twin MTU engines, the SL86 has a cruising speed of 27 knots and a top speed of 32 knots.

SL86
Sanlorenzo SL86 serisinin 26,74 
Metrelik Yatı Satışa Çıktı
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Princess Yacht tarafından üretilen 24,67 metrelik motorlu yat TBank sahibine kavuştu. TBank’ın dış 
tasarımı ve deniz mimarisi Olesinski'ye ait. Dış mekanlar açısından zengin olan TBank, dümen yeri ve 
yemek masası bulunan konforlu bir flybridge'in yanı sıra geniş bir merkezi güneşlenme alanına sahip 
geniş bir ön güverteye sahiptir.  Kıç güvertesinde ise U şeklinde bir kanepe ve yemek masası ile açık 
bir yerleşim alanı bulunuyor.
TBank'ın iç mekanları, geniş, kesintisiz pencereleri sayesinde gün ışığını verimli şekilde kullanmayı 
hedefliyor. Mobilyalar çağdaş 
bir estetik için gri ve kremle 
kaplanmış, duvarları ise koyu 
renkli ahşaptan oluşuyor.

Yat, dört en-suite kamara 
arasında sekiz kişiye kadar misafir 
ağırlayabiliyor.

TBank, the 24.67-meter motor 
yacht produced by Princess Yacht, 
got its owner. TBank's exterior 
design and naval architecture 
belong to Olesinski. Rich in outdoor 
spaces, the TBank features a 
comfortable flybridge with a helm 
station and dining table, as well as 
ample front seating with a large 
central sunbathing area. The aft 
house features a U-shaped living 
room and an open residential area with a dining table.
TBank's interiors aim to use daylight efficiently, thanks to its large, uninterrupted windows. The 
furniture is finished in gray and cream for a contemporary aesthetic, and the walls are made of dark 
wood.

The yacht can accommodate up to eight guests in four en-suite cabins.

Princess Yacht 24,67 Metrelik 

Motorlu Yat TBank’ı Sattı
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Palmer Johnson üretimi 37,46 metrelik süperyat 
Temptation, piyasadaki 406. Gününde sahibine kavuştu. 
Temptation’ın iç ve dış tasarımı İtalyan Nuvolari Lenard 
stüdyosuna ait. Gemi mimarisi ise Palmer Johnson 
Yachts tarafından yapıldı.
Süperyat, dört farklı kamarada sekiz misafiri 
ağırlayabilme kapasitesine sahip. Bunun yanı sıra 
altı kişilik mürettebatı taşıyabiliyor. Palmer Johnson 
123 yatının gövdesi ve üst yapısı GRP'dir. Kendisine 14 
knot seyir hızı ve 17.5 knot azami hız sağlayan ikiz MTU 
motorları tarafından desteklenmektedir. Bilinen son 
fiyatı 6.495.000 dolardı.

The 37.46-metre superyacht Temptation, manufactured 
by Palmer Johnson, returned to its owner on its 406th 
day on the market. The interior and exterior design of 
the Temptation belongs to the Italian Nuvolari Lenard 
design.
The ship's architecture was done by Palmer Johnson 
Yachts. The superyacht can accommodate eight guests 
in four different cabins. In addition, it can carry a crew of 
six. The hull and superstructure of Palmer Johnson 123 
is GRP. It is powered by twin MTU engines providing a 
cruising speed of 14 knots and a top speed of 17.5 knots. 
Its last known price was $6,495,000.

37,46 Metrelik 
Temptation’ın 
Satıldığı 
Açıklandı

37.46-Meter 
Temptation 
Announced 
Sold
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Amels Limited Edition 242 serisinin yedincisini teslim ettiğini duyuran 
Hollandalı dev şirket Amels, 74 metrelik süperyatın ismini M&EM olarak 
açıkladı. Eskiden Amels 24207 ismiyle bilinen M & EM Damen Yachting'in 
deniz mimarisi ile Tim Heywood'un dış tasarımını buluştururken,iç 
tasarımdaki özelleştirmeler Winch Design imzasını taşıyor.

Imperial, Amels ve Damen Yachting arasındaki onuncu işnbirliği olmasına 
rağmen M & EM’i kardeş gemilerinden ayıran başlıca özellik Winch Design 
tasarımları olarak karşımıza çıkıyor.

M & EM, altı ayrı kamarada toplam on iki kişiyi misafir edebilme potansiyeline 
sahip ve 1.790 GT iç mekan hacmi bulunmakta. M & EM’in ön güvertesinde 
Jakuzi bulunuyor. Öte yandan 74 metrelik superyat19 kişilik bir mürettebat ve 
kaptanı da aynı anda taşıyabilme kapasitesine sahip.

Ayrıca M & EM 12,5 knot hızla 5.000 deniz miline ulaşacak ve en yüksek  hızı 
16,5 knot seviyelerinde olacak.

Introducing the first of the Amels Limited Edition 242 series, Dutch giant 
company Amels announced the name of the 74-meter superyacht as M&EM. 
Formerly called Amels 24207, "M & EM Damen's nautical design and Tim 
Heywood's exterior design, while carrying the signature of Winch Design.

Despite being the tenth collaboration between Imperial, Amels and Damen 
Yachting, the main feature that distinguishes M & EM from its sister ships is 
the Winch Design designs.

M & EM has the potential to host a total of twelve people in six separate cabins 
and has an interior volume of 1,790 GT. M & EM has a Jacuzzi on the foredeck. 
On the other hand, the 74-meter superyacht has the capacity to carry a crew 
of 19 people and the captain at the same time.

In addition, the M & EM will reach 5,000 nautical miles at a speed of 12.5 knots 
and a top speed of 16.5 knots.

Amels M&EM’i Teslim Etti

Amels Delivered M&EM
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2011 yılında İtalya’da üretilen Leopard 43 modeli denizlere Genesis 
olarak döndü. Genesis, yüksek hızlı üç katlı bir motor yat olarak 
müşterilerine lüksü ve konforu sunuyor. Genesis’in iç mekanında 
geniş bir ana süiti bulunurken, VIP çift kişilik, misafir çift kişilik 
ve iki yataklı bir kabin bulunuyor. Genesis’in 1,45 metreye kadar 
olan sığ plajlara yakın yahut tenha koylara demir atabileceği ifade 
ediliyor. 

Genesis,  kaptan köşkünde bir güneşlenme terası, spor jakuzisi, 
güneş yastıkları ve kendi klasmanındaki en büyük açık hava 
alanları sahibine fazladan kullanılacak alan sağlarken aynı 
zamanda arka ve ön güvertesinde de dış alan mevcut.

The Leopard 43 model, produced in Italy in 2011, returned to the 
seas as Genesis. Genesis offers luxury and comfort to its customers 
as a high-speed three-deck motor yacht. The Genesis interior 
features a full beam master suite, while the VIP double, guest 
double, and twin cabins are available. It is stated that Genesis 
can anchor close to shallow beaches of up to 1.45 meters or in 
secluded coves.
Genesis has a sundeck in the wheelhouse, a sports jacuzzi, sun 
cushions, and the largest outdoor areas in its class, giving the 
owner extra space to use, while at the same time outdoor space is 
available on the aft and front decks.

43 Metrelik Leopard Motor Yat 
Genesis Pazara Katıldı

43-meter Leopard Motor Yacht 
Genesis Joins the Market
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63 metre uzunluğa sahip olan 11.11, 1.181 GT’lik 
hacmiyle geniş bir alan sağlıyor. Süperyat, 2015 
yılında İtalyan tersanesi Benetti tarafından 
teslim edildi.

Gemi mimarisi ve dış tasarımı üreticisine, iç 
tasarımı ise Londra merkezli tasarım stüdyosuna 
ait. 11.11’de, kendine özgü bir çekül pruvasına 
sahip dört katlı yatta geniş bir güneşlenme 
alanı, pruvada dokun ve git helikopter pisti, 
ısmarlama detaylara sahip etkileyici bir lobi, 
resmi bir yemek alanı, iki yüzme havuzu, açık 
mini mutfak ve buhar banyosu bulunuyor. 

11.11’de her biri 1.810 beygir gücündeki ikiz 
Caterpillar dizel motor bulunuyor. Bu motor 
gücüyle yat, 16,5 deniz mili azami hıza 
ulaşabiliyor ve 12 deniz milinde seyrederken 
5.000 deniz mili transatlantik menzile sahip.

Having a length of 63 meters, the 11.11 provides 
a large area with its volume of 1.181 GT. The 
superyacht was delivered by the Italian shipyard 
Benetti in 2015.

The ship’s architecture and exterior design 
belongs to the manufacturer, and the interior 
design belongs to the London-based design 
studio. At 11.11, the four-deck yacht with 
a distinctive plumb bow features a large 
sunbathing area, a touch-and-go helipad at the 
bow, an impressive lobby with bespoke details, 
a formal dining area, two swimming pools, an 
outdoor kitchenette and a steam bath.

The 11.11 is equipped with twin Caterpillar diesel 
engines with 1,810 horsepower each. With this 
engine power, the yacht can reach a top speed 
of 16.5 knots and has a transatlantic range of 
5,000 nautical miles when sailing at 12 knots.

.
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İncelikli tasarım ve yüksek konforu bir araya 
getiren Lahur Marine deniz tutkunları için 
çalışmaya devam ediyor. Piyasaya sürdüğü 
modeller ile büyük beğeni alan Lahur Marine 
Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği AB Inflatables 
markasının ABJET segmentini meraklılarına 
sunuyor. Lahur Marine, ABJET’in iki ayrı serisini 
Türkiye pazarına sokarken kalite ve müşteri 
memnuniyetini garantiliyor.

ABJET S ve ABJET XP 
S serisinde 290, 330 ve 380 modelleri bulunurken, 
XP serisinde ise 350 XP, 390 XP, 430 XP ve 465 XP 
modelleri öne çıkıyor.
ABJET Tenderlar 90 hp ile 170 hp dahili BRP Rotax 
motor ile sunuluyor. Rakiplerinden farklı olarak 

sadece motor 
değil motor, türbin 
sistemi ve soğutma 
sistemi blok olarak 
ROTAX'tan temin 
ediliyor ve dünya 
çapında garanti 
avantajı veriyor. 
Fiberglass tabanlı 
ABJET botların 
tüpleri dünyanın 

en kaliteli marin kumaşlarından olan ORCA 
Hypalon kumaştan üretiliyor.

ABJET TENDERS ARE HERE WITH 
THE ASSURANCE OF LAHUR MARINE
Combining sophisticated design and high 
comfort, Lahur Marine continues to work for sea 
lovers. Lahur Marine, which has received great 
acclaim with the models it has launched, offers 
the ABJET segment of the AB Inflatables brand, of 
which it is the Turkey distributor, to its enthusiasts. 
Lahur Marine ensures quality and customer 
satisfaction while introducing two separate series 
of ABJET to the Turkish market.

ABJET S and ABJET XP
While there are 290, 330, and 380 models in 
the S series, 350 XP, 390 XP, 430 XP, and 465 XP 
models stand out in the XP series. ABJET Tenders 
are available with a 90 hp to 170 hp internal BRP 
Rotax engine. Unlike its competitors, not only 
the engine, but also the engine, turbine system, 
and cooling system are supplied as a block from 
ROTAX and it provides a worldwide warranty 
advantage. Tubes of fiberglass-based ABJET boots 
are produced from ORCA Hypalon fabric, one of 
the world's best-quality marine fabrics.

ABJET S Serisi
ABJET S Serisi, 2,90 metre ila 3,86 metre jetler 
arasında en kullanışlı olanlardan biri olarak 
karşımıza çıkıyor. S Serisi, pilot koltuğunda iki 
kişiyi barındıracak şekilde tasarlandı. Bunun 
yanı sıra “S Serisi” kardeş ürünleri içerisinde en 
verimli yolcu kapasitesine sahiptir. ABJET S Serisi, 
engelsiz düz bir zemin güvertesi, ergonomik 
olarak tasarlanmış gaz kelebeği,  bardak 
tutacakları olan spor konsolu, paslanmaz çelik 
kayar merdiveni olan kullanışlı bir platformu, 
çelik kalıplarıyla sahibine eşsiz bir deneyim 
sunar.

ABJET XP Serisi 
ABJET XP Serisi, 3,45 ila 4,45 metrelik boyutlarıyla 
dikkat çekiyor. XP, 8 kişiyi aynı anda ağırlayabilme 
kapasitesiyle sosyalleşme imkanını size sunuyor. 
XP, sahibine rahat yürüme yolu sağlarken, 
tamamen engelsiz açık bir güverte tecrübesi 
sunar. Ayrıca bu seri pruvasında da birçok 
kişiyi taşıyabilmesinin yanı sıra eşsiz güverte 
tasarımıyla, tekne stabilizasyonunu optimize 
ediyor. 

ABJET S Series 
ABJET S Series is one of the most useful between 
2.90 meters and 3.86 meters jets. The S Series 
was designed to accommodate two people in 
the pilot's seat. In addition, the “S Series” has the 
most efficient passenger capacity among its 
sister products. ABJET S Series offers its owner 
a unique experience with an unobstructed flat 
floor deck, ergonomically designed throttle, 
sports console with cup holders, a handy 
platform with a stainless steel sliding ladder, 
and steel molds.

ABJET XP Series 
ABJET XP Series stands out with its dimensions 
of 3.45 to 4.45 meters. XP offers you the 
opportunity to socialize with its capacity to host 
8 people at the same time. The XP provides a 
completely unobstructed open deck experience 
while providing a comfortable walking path for 
its owner. In addition to being able to carry many 
people on its bow, this series also optimizes boat 
stabilization with its unique deck design.

ABJET JET TENDERLAR, LAHUR MARINE 
GÜVENCESİYLE TÜRKİYE’DE
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Deniz tutkunlarını mutlu edecek gelişmeler her 
geçen gün daha da artıyor. Sudan zevk almayı seven 
herkes için eşsiz bir hediye olan “deniz bisikleti” ilgi 
çekmeye devam ediyor. İlk kez 2020 yılında üretilen 
deniz bisikletiyle artık birlikte bütün yollar denize 
çıkıyor. Deniz bisikleti, hem deniz hem de sporu 
hayatının odak noktası haline getirenlerin tüm 
hobilerini dalgalı denizlerle buluşturuyor.

Deniz oyuncaklarının en yenilikçi ve en sportifi 
Hydrofoiler XE-1, yalnızca dünyanın ilk hidrofoil 
elektrikli bisikleti olmakla kalmıyor, aynı zamanda 
dünyanın ilk su altı kalkış kabiliyetini de kullanıcılarına 
sunuyor. Minimum sürtünme ve etkili kanat açıklığı 
uzantısı için Hoerner Uç tasarımına sahip olan XE-1’in 
arka kanat açıklığı 6,5ft – ön kanat, 3,9ft. Ürün montaj 
kolaylığı ve araç içi taşıma için basit modüler tasarım 
düşük hızda itme sağlayan ve en yüksek hızda 
sürtünmeyi azaltan karbon fiber takviyeli naylon 
pervane ile hareket ediyor.

The developments that will make sea lovers happy 
are increasing day by day. A unique gift for anyone 
who likes to enjoy the water, the “pedestal bike” 
continues to attract attention. All roads lead to the 
sea with the sea bike, which was produced for the 
first time in 2020. The sea bike brings together all the 
hobbies of those who make both seas and sports the 
focal point of their lives, with the choppy seas.

Hydrofoiler XE-1, the most innovative and sportiest 
of marine toys, is not only the world’s first hydrofoil 
electric bike but also offers the world’s first 
underwater take-off capability to its users. Featuring 
the Hoerner Tip design for minimal drag and effective 
wingspan extension, the XE-1’s rear wingspan is 6.5ft 
- front wing, 3.9ft. The product is driven by a carbon 
fiber reinforced nylon propeller that provides low-
speed thrust and reduces friction at top speed, in a 
simple modular design for ease of assembly and in-
vehicle transport.

su oyuncakları sea toys
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Türkiye’nin gezi ve sürat teknesi uzmanı TendR 27 Sport markanın en hızlı teknelerinden. 8.35 
metrelik boyuna rağmen günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek tüm kapalı alanlara sahip.  150 
beygir gücündeki motoruyla Tendr 27 Sport,  hem ailece kullanıma hem de eğlenceli gezintilere 
uygun. Tekne 8 kişiyi ağırlayabiliyor. 
 
Tekne gövdesinde yan camlar panaromik olarak düzenlenmiş. Bu sayede 360 derece görüş açısına 
sahip tekne hem kaptana konfor sağlarken hem de denizi hissettiriyor. Öte yandan teknede duş, 
güneşlenme terası ve 
pasarella da bu boyuttaki 
teknelerde görülmeyen 
özelliklerden. 

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

Kokpitte tam donanımlı bir dümen konsolu tüm Tendr teknelerinde olduğu gibi burada da karşımıza 
çıkıyor. Marin korna, dümen simidi, dümen sistemi, gaz kolu, 12 Volt USB çıkışları, Yakıt ve su seviye 
göstergeleri, both şalter, Otomatik sintine kontrol, kontrol paneli kokpitten kontrol edilebilien sistemler. 
  
TendR 27 Sport, leisure and RIB master of Turkey, is one of the fastest and hottest boats of the 
brand. Despite its 8.35-meter length, it has all indoor areas that can meet your daily needs. Next to 
the diesel version TendR Yachts introduced this model this year also as an outboard version. The 
outboard engine is hidden in the engine bun under the sunbed at the back. So, you don’t see it 
and you almost don’t hear it. With its maximum 140-horsepower engine, TendR 27 Sport is not only 
suitable for relaxing family trips but also for fun outings. 

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

The innovative layout is designed to easily accommodate up to 8 guests for daytrips, these guests 
can easily enjoy the sea with its ergonomic seating group in the aft cockpit. This version includes a 
functional kitchen with sink and a fridge amidships. An indoor toilet is also provided. In the master 
cabin, thanks to the double bed, border glasses and large storage areas, you can experience the 
comfort of a home on the 8-meter boat.
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A fully equipped console in the cockpit 
is present here, as in all TendR boats. 
Marine horn, steering wheel, 12 Volt USB 
outputs, Fuel and water level indicators, 
Automatic bilge control, everything can 
be controlled from the console in the 
cockpit.

TendR 27 can be customized with several 
options to match your personal needs, 
will you be the next happy owner?

27 
Sport

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

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

TendR 23 aile teknesi kavramını bir adım öteye 
taşıyarak ailenizle beraber daha konforlu ve 
işlevsel bir mini yat deneyimini size sunuyor. 
İçerisinde kapalı banyo ve kullanışlı bir mutfak 
yer alan geniş kamarası keyifli bir zaman 
geçirmeni için oldukça ideal. 
7.30 metre boyuna, 2.55 metre genişliğine ve 1.25 
borda yüksekliğine sahip olan bu mini yat 1.8 
ton ağırlığında olup toplamda 7 kişiyi rahatlıkla 
ağırlayabilir. 70 litre yakıt deposuna sahip olan 
mini yatımızda 42 HP  / 80 HP içten takma motor 
veya 80 HP / 150 HP dıştan takma motor tercih 
edilebilir. Ayrıca opsiyonel olarak yakıt litresi 140’a 
kadar yükseltilebilir. Mini yatımızda temiz ve kirli 
su için size sunulan depo litresi; temiz suda 70LT, 
kirli suda 43LT’dir.  

TendR 23 takes the family boat concept one 
step further and offers you a more comfortable 
and functional mini yacht experience with your 
family. Its master cabin, which includes a closed 
bathroom and a useful kitchen, is ideal for you to 
have a pleasant time.
With a length of 7.30 meters, a width of 2.55 meters 
and a side height of 1.25, this mini yacht weighs 
1.8 tons and can comfortably accommodate 7 
people in total. 42 HP / 80 HP inboard engine or 
80 HP / 150 HP outboard engine can be preferred 
in our mini yacht, which has a 70 liter fuel tank. In 
addition, optionally, the fuel liter can be increased 
up to 140. Tank liters offered to you for clean and 
dirty water on our mini yacht; 70LT in clean water 
and 43LT in polluted water.

23
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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 sahip 
olan bu teknede toplamda 10 kişiyi rahatlıkla 
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 fonksiyonel bir oturma grubuna yer 
alırken, dilendiği takdirde orta masa bir kademe 
aşağı indirilip ve oturma alanına eklenen aparat 
ile ekstra bir yatak alanı elde edilebilir. Mutfak 
kısmında üstü kapaklı eviye ve ocak, çekmece 
ve dolaplar, mini buzdolabı yer alırken master 
kabinde ise geniş bir yatak alanı, yan taraflarda 
panoramik camlar, led aydınlatma, geniş saklama 
alanları ve gardırop alanı yer almaktadır. 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 further. Its spacious cabin, which includes a 
closed bathroom 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 liters 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. Offering 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.

T E N D R  L O B S T E R  X 3 4
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Yenilikçi bakış açıları, tozsuz üretim ve VR 
görüntüleme teknolojileri ile sektörde çığır 
açmaya devam eden Septemar, Yılın İnovatif 
Tekne-Yat Mobilyaları Tasarım Markası Ödülü’nün 
sahibi oldu.

2008 yılından günümüze mega yat dekorasyonu 
konusunda faaliyet gösteren Septemar, sürekli 
gelişim ile sektörün değişen ihtiyaçlarını 
karşılayarak dünya çapında bilinirlik ve tercih 
edilirlik sağlamaya devam ediyor. Kaliteli ve 
zamanında üretim felsefesine sahip olan 
Septemar, deneyimli ve uzman ekibi ile tasarım 
ve mühendisliği bir araya getirerek 15 yılda 30 dan 
fazla tekne ile sayısız ödül kazanmıştır.

Anahtar teslim yat dekorasyonunun aranan 
isimlerinden biri haline gelmiş Septemar tasarım 
ve mühendislik, mobilya üretim, cila, döşeme ve 
montaj hizmetlerini tamamen kendi bünyesinde 
barındırır. 

Continuing to break new ground in the sector with 
its innovative perspectives, dust-free production 
and VR imaging technologies, Septemar won the 
Innovative Boat-Yacht Furniture Design Brand of 
the Year Award.

Septemar, which has been operating in mega 
yacht decoration since 2008, continues to 
provide worldwide awareness and preference by 
meeting the changing needs of the sector with 
continuous development. Having a philosophy of 
quality and timely production, Septemar has won 
numerous awards with more than 30 boats in 15 
years by combining design and engineering with 
its experienced and expert team.

Septemar, which has become one of the sought-
after names in turnkey yacht decoration, includes 
design and engineering, furniture production, 
polish, flooring and assembly services entirely 
within itself.

Septemar Yılın İnovatif Tekne-Yat Mobilyaları 
Markası Ödülü’nün Sahibi Oldu

Septemar Wins 
Innovative Boat-Yacht 
Furniture Brand of the 
Year Award
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WHERE ART AND
CRAFTSMANSHIP 
MEET YOUR DREAMS

CLARITY

GRACE III

www.septemar.com

SEPTEMARMOBILYA



Sunseeker, Glasax’ın satışa sunulduğunu açıkladı. Glasax’ın iç 
mekanı Füme Figürlü Okaliptüs ile tasarlandı. İç mekanda, yumuşak 
mobilyalarla geniş bir iç mekan, sekiz kişinin kullanabileceği VIP 
kabinler 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 oyuncakları ile keyifli zaman geçirme 
fırsatını sahibine tanımaktadır.

Sunseeker Glasax’ın performansını incelediğimizde knot'ta 1.800 
deniz mili seyahat edebildiğini 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 designed with Smoked Figured Eucalyptus. 
The interior features a spacious interior 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 Waverunner Jet ski. 
When we examine the performance of the Sunseeker Glasax, we 
can easily see that it can travel 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 Metrelik Sunseeker 90 Ocean 
Glasax Satışa Çıktı.

haberler news

Ya
ch

t 
Li

fe
 &

 T
ra

ve
l  

     
     

     
     

-  
80

   
   

   
   

   
  



haberler news



Şaft körük imalatı ve kalitesiyle 2022’de ön plana çıkan 
Çemberci Baratti, daha fazlasıyla geliyor!  Deniz araçlarında 
bakım onarım çalışmalarımıza hız katarken bu alanda 
tedarikçi olmaya adım atıyoruz. Deniz araçları malzemelerini 
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 
Supplies', 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
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Abeking & Rasmussen tarafından üretilen 74,5 metrelik süperyat 
Elandess sahibini buldu. Devasa süperyat, 2018 yılında Almanya merkezli 
tersane Abeking & Rasmussen tarafından teslim edildi ve “Atlantik” çekül 
pruvasıyla karakterize edildi. 
Görenleri kendine hayran bırakan Elandess’in iç ve dış tasarımını Harrison 
Eidsgaard’a ait. Geminin mimarisi ise üreticisi olan Abeking & Rasmussen 
tarafından yapıldı. 2.056 GT motorlu yat, geniş mekanı ile kullanışlı alanlar 
sunuyor. İç mekanı, ana güvertede ön tarafa yerleştirilmiş bir ana süit 
ve doğrudan üst güvertede yer alan bir gözlem salonu ile altı kamarayı 
barındırıyor.
Öte yandan, su hattının altında lumbozlar ve üst güverte salonu bulunan 
benzersiz bir Nemo gözlem salonu seyir alanıyla beraber daha farklı bakış 
açılarını da beraberinde getiriyor. Elandess’in dikkat çeken özelliklerinden 
biri ise 8 metrelik yüzme havuzu olarak karşımıza çıkıyor.
Performans açısından Elandess, kendisine 16 knot azami hız ve 14,5 knot 
seyir hızı sağlayan ikiz Caterpillar motorlarla donatılmıştır. 

The 74.5-meter superyacht Elandess, built by Abeking & Rasmussen, has 
found its owner. The massive superyacht was delivered by Germany-
based shipyard Abeking & 
Rasmussen in 2018 and is 
characterized by its “Atlantic” 
plumb bow.
The interior and exterior 
design of Elandess, which 
fascinates those who see it, 
belongs to Harrison Eidsgaard. 
The ship’s architecture was 
done by its manufacturer, 
Abeking & Rasmussen. The 
2.056 GT motor yacht offers 
useful areas with its large 
space. Its interior includes six 
cabins with a master suite 
located forward on the main deck and an observation lounge located 
directly on the upper deck.
On the other hand, a unique Nemo observation room with portholes and 
an upper deck saloon below the waterline brings different perspectives 
along with the viewing area. One of the striking features of Elandess is the 
8-meter swimming pool.
Performance-wise, the Elandess is equipped with twin Caterpillar engines 
that give it a top speed of 16 knots and a cruising speed of 14.5 knots.

.

Abeking & 
Rasmussen 
74,5 
Metrelik 
süperyat 
Elandess’i 
Sattığını 
Duyurdu
Abeking & 
Rasmussen 
Announes 
Sale of 
74.5-metre 
superyacht 
Elandess
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LLaunched in 2018 by Istanbul-based shipbuilder Turquoise, Go was anchored off Antibes on 
the French Riviera last summer. The 77-meter superyacht has a width of 13.1 meters and a draft 
of 4.01 meters.
Offering ample space with its 1,952 GT volume, Go’s interior and exterior design is H2 Yacht 
Design, while the naval architecture belongs to Turquoise Yachts. Eighteen people can be 

accommodated on the superyacht at the same time. In addition, there is accommodation for nineteen 
crew members. The Go yacht has a steel hull and aluminum superstructure. It can reach a top speed 
of 17.0 kn.
Attracting attention with its dimensions, Go made history as the world’s 204th-largest superyacht. 
Introduced in 2018, Go’s vibrant body color best represents the company itself. In addition, the yacht 
comes with extensive features such as an elevated pool with a built-in waterfall on the sundeck, an 
open-air gym on the bridge deck, and a full beam.

İstanbul merkezli gemi üreticisi Turquoise’ın 2018 yılında denize indirdiği Go, geçen yaz Fransız 
Rivierası’ndaki Antibes açıklarında demirlemişti. 77 metrelik süperyat, 13,1 m genişliğe, 4,01 m su 
çekimine sahip.
1.952 GT’lik hacmiyle geniş alan sunan Go’nun iç ve dış tasarımı H2 Yacht Design, gemi mimarisi 
Turquoise Yachts’a ait. Süperyatta on sekiz kişi aynı anda ağırlanabiliyor. Bunun yanı sıra on dokuz 
mürettebat için konaklama imkanı da bulunuyor. Go yat, çelik bir gövdeye ve alüminyum üst yapıya 
sahiptir. 17.0 kn azami hıza ulaşabiliyor.
Boyutlarıyla dikkatleri üzerine çeken Go, dünyanın en büyük 204. süperyatı olarak tarihe geçti. Tanıtımı 
2018 yılında yapılan Go’nun canlı gövde rengi, şirketin kendisini en iyi şekilde temsil ediyor. Ayrıca yat, 
güneşlenme güvertesinde yerleşik şelaleli yükseltilmiş havuz, köprü güvertesinde açık hava spor 
salonu ve tam kiriş gibi kapsamlı özelliklerle karşımıza çıkıyor. 

Turquoise's Remarkable 
Superyacht Go, in Antibes
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49,68 metrelik Christensen motorlu yat Casino 
Royale’ın sahibini bulduğu açıklandı. 163’ 
Christensen Millennium Edition üç katlı yat, 2008 
yılında denize indirildi. Sahibine konforu vadeden 
Casino Royale’in iç ve dış tasarımı ve mimarı 
Christensen Tersaneleri’nin gemi mimarisine 
sahip. 

Casino Royale, şık 
ve istisnai bir tarza 
sahip bir iç mekan 
yaratmak için 
Carol Williamson & 
Associates Ltd’nin 
p a n o l a r ı n d a n 
parlak Sapelli Maun 
iç mekana sahiptir. 
Casino Royale, altı 
ayrı kamarada 15 
konuk ve 10 kişilik 
mürettebat ekibini 
ağırlayabiliyor.

Son teknoloji eğlence ve oyun olanaklarını 
bünyesinde bulunduran Casino Royale, tam 
kirişli bir skylounge, tüm güvertelere hizmet 
veren büyük bir asansör, büyük bir jakuzili bir 
güneşlenme terasına sahip.

Performans açısından 
Casino Royale, 18 knot 
azami hıza ve 12 knot 
seyir hızına ulaşmasını 
sağlayan ikiz MTU 
motorlarla donatılmıştır. 

The 49.68-meter 
Christensen motor yacht 
Casino Royale has been 
announced to employ 
its owner. The 163’ 
Christensen Millennium 

Edition three-deck yacht was launched in 2008. 
It has the interior and exterior design of Casino 
Royale and the naval architecture of the architect 
Christensen Shipyards.

Casino Royale features a glossy Sapelli Mahogany 
interior from the boards of Carol Williamson 

& Associates Ltd to 
create an interior 
with a stylish and 
exceptional style. 
Casino Royale can 
accommodate up to 
15 guests and a crew 
of 10 in six separate 
cabins.

I n c o r p o r a t i n g 
s t a t e - o f - t h e - a r t 
entertainment and 
gaming facilities, 
Casino Royale features 

a full-beam skylounge, a large elevator serving all 
decks, and a sundeck with a large jacuzzi.

Performance-wise, the Casino Royale is equipped 
with twin MTU engines that allow it to reach a top 
speed of 18 knots and a cruising speed of 12 knots.

Christensen Süperyat Casino Royale Satıldı
50m Christensen Superyacht Casino Royale Sold
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COMORESEYCELL INDIGO COSMOLEDO



Cheoy Lee tarafından üretilen 45.72 metreden 
oluşan süperyat Qing’in satışı tamamlandı. Qing 
Cheoy Lee’nin 2011 yılında Marco Polo serisinin 
ikinci ünitesi olarak piyasaya giriş yapmıştı.
Dış tasarım ve deniz mimarisinin arkasındaki 
isim olan Ron Holland Design, kırmızı gövdesi 
ve şahsına münhasır pruvasıyla Qing’in dikkat 
çekmesini garantiledi. Gemi, 485 GT iç hacmi 
ve beş kabin ile dokuz kişiyi aynı anda ağırlama 
imkanı sağlıyor.
Master süit güvertesinde bulunurken; diğer dört 
süit, bir kral VIP, bir kral boy kamarası, bir ikiz ve 
bir tek kişilik kabin alt güvertede bulunuyor. Qing 
ayrıca on mürettebatı taşıma kapasitesine sahip.
Qing’in misafirler için yeterince geniş açık ve 
kapalı eğlence alanıyla beraber herkesi bir araya 
getirecek bir yemek alanına sahip olduğunu da 
söylemeden geçmeyelim.
Qing, 10 knot seyir hızı ve 5.000 deniz mili menzili 
sunan tek bir Caterpillar motorla donatılmıştır.

The sale of the 45.72-meter superyacht Qing, built 
by Cheoy Lee, has been completed. It debuted as 
the second unit in Qing Cheoy Lee's Marco Polo 
series in 2011.

Ron Holland Design, the name behind the 

exterior design and naval architecture, ensured 
that Qing would stand out with its red hull and 
distinctive bow. With its 485 GT interior volume 
and five cabins, the ship can accommodate nine 
people at the same time.
While the master suite is located on the deck; The 
other four suites, a king VIP, a king-sized cabin, a 
twin, and a single cabin are located on the lower 
deck. Qing is also capable of carrying ten crews.

Let's not forget that Qing has a large enough 
indoor and outdoor entertainment area for 
guests, as well as a dining area that will bring 
everyone together.
The Qing is equipped with a single Caterpillar 
engine that offers a cruising speed of 10 knots 
and a range of 5,000 nautical miles.

45.72 Metrelik Süperyat                            Satıldı
45.72 Meter Superyacht                            Has SoldQING
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28.65 metrelik Sunseeker yatı 
Lady L yeni sahibini buldu. Lady 
L Don Shead Yacht Design'ın 
dış tasarımlarını ve Sunseeker'ın 
deniz mimarisini bünyesinde 
barındırıyor.
130 GT’lik Sunseeker yatı, 
toplamda on konuğu 
ağırlayabilecek dört kamara 
ve dört mürettebat alanıyla 
göz dolduruyor. Yatın iç 
mekanında vernikli ahşapla 
kaplanmış duvarlar ve bu 
görüntüyü dengeleyen 
krem ve kahverengi tonları 
harmanlanmış olarak karşımıza 

çıkıyor. Ayrıca misafirler spa 
küvetini kullanırken denizi 
izleyebilecekleri bir kaptan 
köşkü vardır.

Lady L, 28 knot seyir hızı 
ve 32 knot maksimum hız 
sağlayan ikiz MTU motorlarıyla 
destekleniyor.

The 28.65-meter Sunseeker 
yacht Lady L has found its 
new owner. Lady L Don Shead 
features Yacht Design's exterior 
designs and Sunseeker's 
marine engineering.

The 130 GT Sunseeker yacht 
impresses with a total of four 
cabins and spaces that can 
accommodate guests. Inside 
the ceiling of the yacht are the 
walls covered with lacquered 
wood and this webbed cream. 
There is also a wheelhouse 
where they can watch the sea 
from the service restaurant.

The Lady L is powered by twin 
MTU engines offering a cruising 
speed of 28 knots and a speed 
of 32 knots.

29-Meter Sunseeker Yacht 
Lady L Sold

29 Metrelik Sunseeker Yat Lady L 
Satıldı
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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



YYachts delivers its 
30m flagship sailing 
yacht Bella

YYachts, 30 Metrelik Amiral Gemisi 
Yelkenli Yatı Bella’yı Teslim Etti

YYachts, Michael Schmidt Yachtbau tarafından 
inşa edilen 29,71 metrelik Bella’yı teslim etti. 
Bella, Y9 serisinin ilk birimidir ve tüm YYacht 
modellerinde olduğu gibi, rekabet gücünü 
artırmak için karbon fiberden inşa edildi.

Tripp Design’dan Bill Tripp tarafından tasarlanan 
Bella’nın iç dizaynında Norm Architects & 
Design Unlimited Bill Tripp ile ortaklaşa çalıştılar. 
YTender katamaranını taşıyan kıç taraftaki 
enlemesine düzenlenmiş bot garajı sayesinde, 
Bella kıskanılacak bir hacme sahip ve hatta bir 
ofis, giyinme odası, yatak odası ve çift lavabolu bir 
banyosu olan ayrı bir daire sahibine sahip.

İç mekanda genel olarak ayrıcalıklı bir görünüm 
ve hissi desteklemek için, yalnızca gerekli ancak 
düşünülmüş, lüks ısmarlama öğeler, içinde 
yaşanan hayata yer olan sade bir iç mekan elde 
etmek için ihtiyaç duyulan yerde yer kaplar. 

Performans açısından, Bella çift Volvo makineler 
donatıldı ve tek başına 242 metrekarelik yelken 
alanını ölçen bir ana yelkene sahip. 26 deniz miline 
varan hızlara çıkan Bella, yelken ile Greifswald’dan 
Cannes’a sadece 11 günde ulaşabildi.

YYachts has delivered the 29.71-metre Bella, 
which was built by Michael Schmidt Yachtbau. 
Bella is the first unit from the Y9 series and, like 
all YYacht builds, she’s constructed out of carbon 
fibre to sharpen her competitive edge.

Bella features an exterior design and naval 
architecture penned by Bill Tripp of Tripp Design. 
Bill Tripp was in good company for this project 
as Norm Architects and Design Unlimited were 
both involved, overseeing Bella’s interior layout 

and design. Thanks to her transversely arranged 
tender garage in the stern – which carries her 
YTender catamaran – Bella has an envious volume 
and even has a separate owner’s apartment 
complete with an office, dressing room, bedroom 
and a bathroom with double wash basins.

Oiled oak and grey fabrics are the core focal points, 
and are what drive the color palette. To support 
an overall exclusive look and feel throughout the 
interior, only essential yet thoughtful, luxurious 
bespoke elements take up space where needed, 
to achieve a pared back interior with room for the 
life lived within.

.
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32 metrelik Heesen motoryat 
Platinum Princess’in satışı 
gerçekleştirildi. Platinum 
Princess, 1998’de Bureau Veritas 
sınıfına göre alüminyumdan 
inşa edildi. 2019 yılında ise 
yapılan yükseltmelerle yeniden 
donatıldı.
Yakın zamanda yapılan 
yenilemelerin ardından iç 
mekan, ana süit, ana güverte, 
VIP süiti ve Pullman yataklı 
iki ikiz kabinde dokuz misafiri 
ağırlama şansı sunuyor. Tüm 
kabinlerde eğlence merkezleri, 
televizyon ekranları ve en-suite 
banyolar bulunmaktadır. Ayrıca 
iki adet en-suite kabinde dört 
kişilik kabinler yer alıyor.

Yatta açık plan salon, konforlu 
koltuklara sahip geniş bir salon 
alanı, bir bar ve 42 inç Samsung 
ekran ve Sony stereo surround 
ses sistemi ile birlikte bir Sonos 
müzik sistemi içeren bir eğlence 

alanı da bulunuyor.
Ayrıca kaptan köşkünde 
güneşlenme minderleri bir 
bar, barbekü ızgarası ve yemek 
için U şeklinde oturma planı 
bulunuyor.

Platinum Princess’in azami hızı 
18 knot olmakla birlikte iki adet 
1.080hp General Motors 12V92TA 
dizel motoruyla çalışıyor.

The 32-meter Heesen motor 
yacht Platinum Princess was 
sold. The Platinum Princess was 
built in 1998 from aluminum 
to Bureau Veritas grade. In 
2019, it was re-equipped with 
upgrades.
Following recent renovations, 
the interior offers the chance 
to accommodate nine guests 
in a master suite, main deck, 
VIP suite, and two twin cabins 
with Pullman beds. All cabins 
feature entertainment centers, 

television screens, and en suite 
bathrooms. There are also four-
person cabins in two en-suite 
cabins.

The yacht also features an open-
plan saloon, a large lounge area 
with comfortable seating, a bar, 
and an entertainment area that 
includes a Sonos music system 
along with a 42-inch Samsung 
screen and Sony stereo 
surround sound system.

In addition, the wheelhouse 
features a bar with sunbathing 
mats, a barbecue grill, and a 
U-shaped seating for dining.

The Platinum Princess has 
a top speed of 18 knots and 
is powered by two 1,080hp 
General Motors 12V92TA diesel 
engines.

Heesen Yatı Platinum Princess Satıldı

Heesen Yacht Platinum Princess Sold
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ROX STAR



İİtalyan yat üretici firmalarından biri 
olan Sanlorenzo, 57Steel hattının 
ilk ünitesi olan La Spezia’yı denizle 
buluşturdu. Tamamen metalden 
oluşan 56.5 metrelik süperyat, 
üst güvertenin pruvasında 
bulunan ve köprü güvertesine 

taşınan dümen yuvası ile birlikte yeni 
bir yerleşim düzenini müşterilere 
sunmayı amaçlamaktadır. Bu revize 
edilmiş yeni özellik ile üst güvertede 
farklı kullanımların da önünü açan 
57Steel aynı zamanda sahibine özel 
olarak büyük bir kamara ve ön güverte 
barındırmakta.
1050 GT olan geminin tasarımı sürecin 
en başından beri Zuccon International 
Project'ten Bernardo Zuccon’a emanet 
edildi. Studio Vickers of London ise 
iç mekan tasarımını tamamlayarak 
57Steel’in son haline gelmesine 
yardımcı oldu.
Üretici Sanlorenzo, süperyatın gemideki 
alanların yeni işlevler kazandırılarak 
alışılmışın dışında kullanışlara imkan 
sağladığını belirtti. Gemide sahibinin 
kullanabileceği ikinci bir geniş kamara 
ve yine ana güvertede bulunan 
VIP bir kamara da bulunuyor. Kıç 
alanında bulunan şeffaf tabanlı yüzme 
havuzu aynı zamanda ışığın boşluğa 
süzülmesini sağlayacak şekilde dizayn 
edildi.
İkinci sahibin kamarası olarak da 
kullanılabilen geniş, geniş bir VIP 
kamarası da ana güvertede öne 
yerleştirildi. Kıç alanı, ışığın altındaki 
boşluğa süzülmesini sağlayan şeffaf 
tabanlı bir yüzme havuzu içeriyor.

Sanlorenzo, one of the Italian yacht 
industry, brought La Spezia, the first 
unit of the 57Steel line, to the sea. The 
all-metal 56.5-meter superyacht is in 
the bow of the upper hull and plans 
to introduce a new layout together 
with the relocated layout moved to 
its construction. With this revised 
new feature, 57Steel can be designed 
specifically for its owner at a time, 
which paves the way for different uses 
in the upper version.
The design of 10 ships was entrusted 

to Zuccon International Zuccon, which 
has been around since at least 50 GT. 
Studio Vickers of London will complete 
the interior design and help finalize 
57Steel.
Manufacturer Sanloren stated that the 
superyacht can be used for unusual 
uses by gaining new functions with the 
onboard instrument. There is a large 
cabin on the ship and a VIP cabin on 
the main deck. Utilizing the driveway in 
the aft section can also be designed to 
suit the space from its light.
The second cabin was placed on a large 
site, in the main space with a large 
area. In a swimming pool with a stern 
window, designed to allow the car to 
glide into space.
 

Sanlorenzo 57Steel’i Deniz Severlere Sundu

Sanlorenzo Presents 
57Steel to Sea Lovers
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50,5 metrelik kaşif yatı Tribu 
yeni sahibini bekliyor. İtalyan 
tersane Mondomarine tarafından 
2007 yılında Luca Dini Design 
& Architecture tarafından 
tasarlanan çelik ve alüminyum 
kullanılarak üretildi. 
Gemi, 2022’de yapılan onarımın 
ardından bir kez daha satışa 
sunuldu. Tribu altı ayrı kabininde 
toplamda on iki misafiri 
ağırlayabilme kapasitesine 
sahip. İçerisinde bulunan 40 
metrekarelik mutfak ile yemek 
tutkunları için yeni bir eğlence 
alanı daha ortaya çıkarıyor.

Tribu, on iki kişilik mürettebat 
ekibini taşıyabilme kapasitesine 
sahip. Yatın iç mekanı Studio 
Lissoni tarafından tasarlandı. 
Dış mekanda ise tik döşemeli 
güverteler, görünür vinçlere ve 
ihalelere dikkat çekmektedir.
783 GT’lik keşif gemisi ikiz Deutz 
MWM dizel motorlar ile birlikte 
15 knot maksimum hız ile 12 knot 
seyir hızında ilerleyebiliyor.

The 50.5-meter explorer yacht 
Tribu is waiting for its new owner. 
Italian shipyard Mondomarine 
was acclaimed and delivered by 
Luca of Design & Architecture in 
2007. The ship is implemented 
once again after the lovemaking 
in 2022. 

The Tribu can host a total of twelve 
guests in its six separate cabins. 
With its 40 square meter kitchen, 
it creates a new entertainment 
area for food lovers.

Tribu can carry a crew of twelve. 
The interior of the yacht was 
designed by Studio Lissoni. 
Outdoors, and teak decks draw 
attention to visible cranes and 
tenders.

The 783 GT reconnaissance ship 
can cruise at a cruising speed of 
12 knots with a maximum speed 
of 15 knots with twin Deutz MWM 
diesel engines.

Mondomarine Tribu Tanıtıldı

Mondomarine Tribu Is Introduced
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