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EDITOR’S NOTE

Hello from the February 2023 issue of Yacht Life & Travel,

As of February, we started to feel the cold. However, 
this is not an obstacle for the boat and yacht industry. 
Preparations for the summer continue.

This month, we first reviewed Boot Düsseldorf for you. 
In addition, a quick industry tour with our exclusive 
interviews and current developments awaits you in this 
issue.

We hope you enjoy reading our content that will make 
you a keen yacht enthusiast and hope to meet again in 
the new issue.
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Sancak Yatçılık Sancak Yachting

ATA YATÇILIK ATA YACHTING 
SAILOR’S FAVORITE IS SEA VACATION

Sıradışı olanların doğayla barışık tercihi
The green choice for those who dare to be unique

FERRETTI YATLAR FERRETTI YACHTS INFYNITO 90

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR NEW ERA BEGINS

boot Düsseldorf İnceleme Analysis

Fiba Yacht 7.80 Rope ile Aile ve Gezi Teknesi Ka-
vramını Bir Adım Öteye Taşıyor Takes the Concept of 
Family and Recreational Boat One Step Ahead with 
7.80 Rope

Septemar Yılın İnovatif Tekne Yat Mobilyaları  
Markası Ödülü’nün Sahibi Oldu  Wins  Innovative 
Boat-Yacht Furniture Brand of the Year Award Fiba Yacht 
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SANCAK YATÇILIK
17- 24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen CNR Boat Show Fuarı’nda 
Sancak Yatçılık ’a konuk olduk. Sizler için tüm ürünlerini inceleyip, 
Merve Hanım ile küçük bir röportaj gerçekleştirdik.

Yacht Life Travel: Biraz bize Sancak Yat’tan bahseder misiniz?

Merve Nur Karakaya: Sancak Yatçılık yerli üretici 
bir firmadır. 17 yıldır bu sektörde hem yurt içine 
hem de yurt dışına hizmet vermektedir.

Yacht Life Travel: Fuara kaç tekne ile katıldınız?

Merve Nur Karakaya: 7 tekne ile katıldık. 
Standımızda şu anda seri üretimde olan 3 
modelimiz de sergilenmekte. 9.20, 8.20 ve 7.20 
boyutlarında. Bu üç modelimiz özellikle motoryat 
sektöründe herkes tarafından ilgi gören 
modeller. Ufak metrekareleri bir ev dizaynında 
kullanmaya çalıştık. Bundan dolayı ilgi çekici 
modeller.

Yacht Life Travel: Fuar dönemi Sancak Yat için nasıl geçiyor?

Merve Nur Karakaya: Çok yoğun geçmekte, standımıza çok ilgi oldu. Bunun için çok teşekkür ederiz. 
Denizciliğe yeni başlayanlar özellikle bizim teknelerimizi daha çok tercih ediyor. Özellikle 7.20 ve 8.20 
modellerimiz bu konuda öne çıkıyor.

SANCAK YACHTING
We were guests of Sancak Yachting at the CNR Boat Show Fair held 
between 17-24 December. We examined all the products for you and 
made a small interview with Ms. Merve.

Yacht Life Travel: Can you tell us a little bit about Sancak Yacht?

Merve Nur Karakaya: Sancak Yachting is a domestic manufacturing company. It has been serving 
both domestically and abroad in this sector for 17 years.

Yacht Life Travel: How many boats did you participate in the fair?

Merve Nur Karakaya: We participated with 7 boats. Our 3 models, which are currently in mass 
production, are also exhibited at our stand. In sizes 9.20, 8.20, and 7.20. These three models are 
particularly popular in the motor yacht industry. We tried to use small square meters in a house design. 
That’s why they&#39;re interesting models.

Yacht Life Travel: How it has been the fair period for Sancak Yacht?

Merve Nur Karakaya: It’;s been very busy, there has been a lot of interest in our stand. Thank you very
much for this. Especially those who are new to maritime prefer our boats more. Especially our 7.20
and 8.20 models stand out in this regard.Ya
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Yacht Life Travel: Tercih edilmenizdeki bu sebep nedir?

Merve Nur Karakaya: Boyutlar büyük olmamasına rağmen, kullanım alanları açısından fark yaratıyor. 
Ufak metrekarelerin dizaynına dikkat edildiği için, master kabinleri, oturma grupları, platformları, 
mutfakları çok kullanışlı. Bu nedenle de modellerimiz daha çok tercih ediliyor. Özellikle tuvalet ve 
mutfakları nedeni ile tercih edildiklerini görüyoruz. Bu boy teknelerde genelde ayrı kabin tuvalet çok
fazla bulunmuyor çünkü.

Yacht Life Travel: Fuardaki en yeni ürününüz hangisidir?

Merve Nur Karakaya: Bu üç modelimiz arasında en son 
çıkan modelimiz 8.20 modelimiz. 7.20 ve 9.20 modelimizde 
de revizeler yapıldı. Onlar da şu anda revize edilmiş şekilde 
sergileniyor.

Yacht Life Travel: Modellerinizin detayları hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Merve Nur Karakaya: SVT 9.20 modelimize CNR EXPO 
fuarı için içten takma 400 beygir Yanmar şaftlı makine 
kullanıldı. Tekne boyutuna göre iç dizaynı oldukça kullanışlı. 
2 adet oturma grubu, 2 adet kabin ve 1 adet tuvalete sahip. 
Mutfak kısmı da oldukça geniş ve kullanışlı. Buzdolabı, 
ocak, inverter, kışlık branda, döşeme, televizyon standart 
opsiyonda mevcut. Bu sene modelimize revize olarak içten 

takma şaftlı motorlar için ekstra platform tasarladık. Şu an onunla birlikte sergileniyor. SVT 9.20 bir 
diğer modelimize ayrıca fuar için dıştan takma 2 adet 150 beygir Honda mekanik motor kullanıldı. 
Dıştan takma motorlarda teknelerin platformlarında alan kaybı olduğu için bu modelimizde alan 
kaybı olmaması adına dıştan takma motorlara uygun ekstra platform tasarladık. Motorlar bir haznenin 
içerisinde kalıyor, üzerinde bir müdahale kapağı bulunuyor. Motor bakımlarında ve arıza durumlarında 
buradan müdahalede bulunuluyor. 

Yacht Life Travel: What is the reason for being chosen?
Merve Nur Karakaya: Although the dimensions are not large, they make a difference in terms of usage 
areas. Master cabins, sitting groups, platforms, and kitchens are very useful as the design of small 
square meters is taken into consideration. For this reason, our models are preferred. We see that they 
are preferred especially for their toilets and kitchens. Because there are not many separate cabin 
toilets on boats of this size.

Yacht Life Travel: What is your newest product at the fair?

Merve Nur Karakaya: Our latest model among these three models is our 8.20 model. Revisions were 
also made in our 7.20 and 9.20 models. They are also currently on display in a revised form.

Yacht Life Travel: Can we get information about the details of your models?

Merve Nur Karakaya: For our SVT 9.20 model, an inboard 400 hp Yanmar shaft machine was used for
the CNR EXPO fair. The interior design is more useful according to the size of the boat. It has 2 seating 
groups, 2 cabins, and 1 toilet. The kitchen is also very spacious and useful. A refrigerator, stove, inverter, 
winter tarpaulin, flooring, and television are standard options. This year, we revised our model and 
designed an extra platform for inboard shaft engines. It is currently on display with him. For our other 
model, SVT 9.20, 2 outboards 150 hp Honda mechanical engines were also used for the fair. Since there 
is a loss of space on the platforms of the boats in outboard motors, we have designed an extra platform 
suitable for outboard motors to avoid space loss in this model. The motors stay in a chamber, there is 
an intervention cover on it. This is where engine maintenance and
breakdowns occur. 
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Üst kısım da güneşlenme alanı olarak kullanılabiliyor. SVT 8.20 modelimiz, 9.20 modelimiz ile dizayn 
olarak aynı. Sadece boyut olarak farklı. Ufak metrekaler çok kullanışlı bir şekilde dizayn edilmiştir. 
9.20 ilk başlangıç kullanımlarda büyük gelebilmekte, bu nedenle 8.20 daha çok tercih edilmektedir. 
Fuar için bu modelimizde 2 adet dıştan takma 150 beygir Honda elektronik makine kullanıldı. Bu 
modelimizde de aynı şekilde 2 adet oturma 
grubu, 2 adet kabin ve 1 adet tuvalet 
mevcut. SVT 7.20 modelimizin tam boyu 
8 metredir. Teknemizde 3 tane 250 beygir 
elektronik Honda motor mevcuttur. 3 adet 
250 beygir motor olması, teknelerimizin 
sağlamlığını görebilmenizi sağlamaktadır. 
Teknelerimiz olması gerekenden iki katı 
daha fazla dökülmektedir. Yani bizim 1 adet 
polyester teknemizden 2 adet polyester 
tekne edinilebilmektedir. Emsallerine göre 
2 katı kadar ağırıdır. Bundan dolayı da 
tekne suda daha dengelidir. Tekne denizde 
dalgayı aldığı zaman direk kendini toparlar. 
3 motoru takıp müşterilerimize, 3 adet 250 
beygirlik makineyle teknenin maksimum 
süratinin 58 mil olduğunu göstermek 
istedik. SVT 7.20 bir diğer modelimizde dıştan takma 300 beygir dizel motor kullanıldı ve fuar alanında 
sadece Sancak Yacht’ta mevcuttur.

The upper part can also be used as a sunbathing area. Our SVT 8.20 model is the same in design as 
our 9.20 model. It differs only in size. Small meters are designed in a very useful way. 9.20 can be big 
in the first use, so 8.20 is more preferred. For the fair, 2 outboard 150 hp Honda electronic machines 
were used in this model. This model also has 2 seating groups, 2 cabins, and 1 toilet. The full length 
of our SVT 7.20 model is 8 meters. There are 3 250 HP electronic Honda engines on our boat. The fact 
that there are 3 250 horsepower engines allows you to see the robustness of our boats. Our boats spill 
twice as much as they should. In other words, 2 polyester boats can be obtained from our 1 polyester 
boat. It is twice as heavy as its counterparts. Therefore, the boat is more stable in the water. When the 
boat catches the wave in the sea, it straightens itself. We wanted to install 3 engines and show our 
customers that the maximum speed of the boat is 58 mph with 3 machines with 250 horsepower. 
Another model of our SVT 7.20 is an outboard 300 hp diesel engine and is only available in Sancak 
Yacht at the fairground.
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Boot Düsseldorf’ta Ferretti Yachts, sınırsız bir 
gökyüzü ve deniz deneyimi yaratan yeni serinin 
ilk modelini sundu

Ferretti Yachts, yeni ve üstün bir seyir deneyimi 
hayal etmek için bir kez daha yat sahiplerinin 
bakış açısını seçti. Ferretti Yachts InFYnito; bu 
yatın evlerinin bir zantısıymış gibi, ışıkta nefes 
alabilecekleri bir yermiş gibi, iç ve dış dünyası 
arasındaki diyaloğun tam bir tatmin hissi verdiği 
bir yermiş gibi hissetirerek, yattaki yaşamın 
tadını çıkarmalarını sağlar. Markanın adının baş 
harflerini (FY) içeren yeni seri, sahiplerinin yeni 
ihtiyaçlarına şekil veren bir stil sunuyor: çevre ile 
kesintisiz temas, daha sürdürülebilir malzemeler 

venavigasyon, özel detaylandırma ve deniz ve 
gökyüzü ile doğrudan bağlantı gibi ihtiyaçlara 
karşılık verir. Esas yeniliği, tekneyi daha önce hiç 
olmadığı gibi ufka bağlayan iç ve dış mekanlar 
arasındaki görsel sürekliliktir. Deneyim bu 
şekilde sonsuz hale gelir: artık limitler ve sınırlar 
olmadan, görüş uzak ve geniş bir alana yayılır 
ve navigasyon daha otantik  ve kişisel hale gelir. 
Sade tasarım, temiz ve dengeli olup, yat sahipler 
tarafından giderek daha fazla benimsenen 
seyir için daha doğal ve sürdürülebilir bir 

yaklaşımı ifade eder. Ferretti Yachts InFynito, 
Bay Piero Ferrari liderliğindeki Stratejik Ürün 
Komitesi ve Ferretti Group Mühendislik Bölümü 
arasındaki işbirliğinin sonucudur. Dış tasarım ve 
gövdeler Filippo Salvetti tarafından, iç mekanlar 
Ideaeitalia&quot;nın eseridir. Yeni seride 
2023&#39;te piyasaya sürülecek ilk model Ferretti 
Yachts InFynito’dır. Toplam uzunluğu 26.97 metre 
(88ft 6in)’dir - ancak Lh 24 metrenin altında ve bu
nedenle CE sertifikalı bir eğlence aracı olarak 
sınıflandırılmış - ve maksimum kiriş uzunluğu 
7.33 metre (24ft 1in) olan bu yat, seyir meraklılarına 
eşsiz yeni bir deneyim sunmak için tasarlanmıştır. 
Dış ve iç mekan ayarları benzersiz bir süreklilik 
içinde birbirine karışarak özelleştirilebilen ve 

kategorideki standartlardan daha cömert alanlar 
yaratır. Bir ana güverte ve özellikle etkileyici 
hacimlere sahip bir skylounge da dahil olmak 
üzere 100 metrekareden fazla açık hava yaşam 
alanı (segment ortalamasından neredeyse% 50 
daha fazla) ve 140 metrekareden fazla iç mekana 
(ortalamadan daha fazla) sahip yeni Ferretti 
Yachts InFynito 90 piyasada net bir şekilde göze 
çarpıyor.

FERRETTI YATLAR INFYNITO 90: hayal gücünün ötesinde.
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Sahipler ayrıca, açık planlı alanlardan gündüz 
ve gece gizliliği için ayrılmış daha resmi ayarlara 
kadar her güverte için farklı düzenler/katlar 
arasında seçim yapabilir ve kişisel ihtiyaçlara 
göre tamamen özelleştirilebilen bir deneyim 
yaşarlar. Ferretti Yachts InFynito 90, 1.800’;ye 
kadar (isteğe bağlı versiyonda) bir çift MAN V12 
motoruyla donatılabilir, ve bu motor yatı 22 knot 
maksimum hıza ve 17 knot seyir hızına çıkarabilir 
(ön veriler). Ve yeni yüksek verimli gövde ile yat, 
12’lik bir ekonomi seyir hızında 1.200 nm’lik bir 
menzile sahiptir. Ferretti Yachts InFyNito, kaşif 
gemilerinden, uzun yolculuklar için tasarlanmış 
teknelerden esinlenen ve konukları tam konforda 
ağırlamak için tasarlanmış bir seridir ve sahibine 

bu konsepti somutlaştıran bir mekânın samimiyet, 
güvenlik ve rahatlatıcı atmosferinde “tıpkı ev gibi” 
hissini verir. Yeni ürün yelpazesi ayrıca çevre dostu 
seyir çözümleri paketi olan F.S.E.A. teknolojisini 
(Ferretti Sürdürülebilir Geliştirilmiş Mimari) sektöre 
tanıtacak. Bunçözümler, elektrik üreten ve yerleşik 
servislere güç sağlamak için bir lityum pilnpaketini 
şarj eden bir güneş çatısı içerirler. Bu teknoloji, 
yat sahibinin ve misafirlerininnyatın keyfini otel 
modunda çıkarmasını sağlayarak, yattaki her 
yerde sıfır emisyonla tam bir rahatlama atmosferi 

yaratır. Daha yeşil malzemelerin seçimi de 
önemlidir: ekolojik boyalar, sürdürülebilir tik ağacı, 
geri dönüştürülebilir kumaşlar ve deriler. Yeni seri 
ayrıca, düşük hızlarda eşi benzeri görülmemiş 
konfor seviyeleri ve 20 knot üzerinde hızlı yer 
değiştirme performansı sunan yeni nesil ultra 
yüksek verimli gövdelere de sahip olacak. Seyir 
menzili değerleri de benzeri görülmemiş olup, 
sahibinin uzaktaki varış noktalarına toplam konfor 
ve rahatlama içinde ulaşmasını
sağlar.

Yeni serinin bir diğer önemli noktası da Ana 
Güvertenin geliştirilmesidir. Burada manzara içten 

dışa ve pruvadan kıç tarafına 
sorunsuz bir şekilde uzanır. Bu 
mekanın tasarımı Ferretti Yachts 
InFYnito&#39;nun en ayırt edici 
ve ikonik özelliklerinden biridir; 
muhteşem olmanın yanı sıra 
davetkar, atmosfer yaratan, 
rıhtımda meraklı gözlerden 
gizlenmiş, ve her türlü hava 
koşulunda denizde işlevsel olan, 
çığır açan bir  tüm mevsim terası  
sunar.

FİLİPPO SALVETTİ’NİN VİZYONU:

 “Yat sahibinin deneyimi, yaratıcı 
sürecinin
temelidir”
“Tasarım stratejisi, Ferretti Yachts 
InFynito&#39;da yaşayacak 
insanlara öncelik verme fikrinden 
kaynaklanıyor, sahibinin 
deneyimini yaratıcı sürecin 
temeli olarak kurma, kendimize 
giderek daha sofistike son 
müşterilerimizin beklentilerini 

neyin şaşırtabileceğini ve tatmin edebileceğini 
kendimize sorma fikrinden kaynaklanıyor”-der
yorum tasarımcısı Filippo Salvetti.

“Yeni formlar ve yenilikçi işlevler keşfettik - 
Salvetti açıklıyor - yeni mekanlar ve yatın yeni 
yaşam biçimleri icat etti. Yeni paradigma, 
gelişmiş aydınlatmayı, görsel engellerin ortadan 
kaldırılmasını ve iç ve dış mekan arasında yeni 
diyafram alanlarının yaratılmasını, açık ama 
korunaklı ve samimi ortamları içeriyor ”. Uzun süre 
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ve her mevsim için de keyif alabileceğiniz dengeli, 
rahat ve estetik açıdan sofistike ve uyumlu bir 
ambiyans: Ferretti Yachts InFyNito, misafirlerini 
ağırlamak ve çevreye tam bir uyum içinde 
zarafet sunmak için denizde özel bir mekândır. 
Yat, sahibinin gereksinimlerini her açıdan 
karşılar: dalgalar üzerinde olağanüstü bir 
konutun samimiyeti, misafirler için 5 yıldızlı 
misafirperverlik, sağlıklı yaşam için isteğe bağlı 
alan ve yoldayken bile maksimum eğlence. 
Tasarımın vizyonunda, zaten kesin bir trend 
belirleyici olan yenilikçi Ferretti Yachts InFynito 
serisi, bir avuç çok etkileyici anahtar kelime 
etrafında dönüyor: ötekilik (baskın yaklaşımla 
karşılaştırıldığında kavramsal olarak yenilikçi), 
esneklik, konfor ve gelişmiş tasarım. 

IDEAEITALIA’NIN VİZYONU :
 “Yat yaşamak için yeni bir yer, evinizin bir
uzantısıdır”

Çarpıcı tasarım, benzersiz şekilde tanımlayıcı 
formlar ve çözümler: Ferretti Yachts InFYnito 
serisindeki yatlar, gerçekten yenilikçi bir projenin 
tüm benzersizliğini kapsıyor. “Ferretti Yachts 
InFynito serisi yeni konseptlere ihtiyaç duyan 
bir segmenti ele alıyor – diyor Ideaeitalia’dan 
Davide Bernardini ve Alessio Battistini - İç tasarım 
sürecinin temel amacı, sofistike estetik etki ile 
her zaman işlevsel ve verimli olan mekanların 
yönetimi arasında uyumun hüküm sürdüğü 
virtüöz alanlar/düzenler oluşturarak mekan 
algısını yükseltmekti. Ferretti Yachts InFynito, 
yatlarını evlerinin bir uzantısı olarak, yaşamak 
için yeni bir yer olarak gören yat sahipler için 
tasarlandı”. Bu yeni nesil yatların temel özellikleri, 
çok yönlülük ve iç düzen özelleştirmesinin 
yanı sıra yeni eko-sürdürülebilir malzemelerin 
piyasaya sürülmesidir. Kumaşlarda, ahşaplarda 
ve kaplamalarda geri dönüştürülmüş ve geri 
dönüştürülebilir unsurların yanı sıra, aydınlatma 
ve iklimlendirme sistemlerinin optimizasyonu da 
dahil olmak üzere enerji verimliliğine öncelikli bir 
bağlılık vardır.

Konut dekoru ile benzerlik oldukça açıktır 
: “Anahtar kelimeler artık -minimalizme 
geçmeden- ayıklık, temiz çizgiler, formların ve 
malzemelerin yumuşaklığı ve dengesidir devam 
ediyor Bernardini ve Battistini.

Döşemeler ve kaplamalar pozitifliği ileten 
yumuşak radyal desenlerle karakterize edilir; 
ayna duvarlarındaki yansımalar, dışarıya daha az 
açılan alanlara bile, bu yenilikçi projenin önemli 
bir özelliği olan mekansal sonsuzluk hissi verir”.
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Sıradışı olanların doğayla barışık tercihi
The green choice for those who dare to be unique

Froguen tekneleri, parametrik formları 
ve doğal ahşabın sıcaklığıyla öne 
çıkıyor. Alışılmışın ötesine geçmeyi 
hayal eden tekne tutkunları için 
tasarlanmış bu motor yatlar, konfor, 
kalite, tasarım ve performansı bir 
arada sunuyor.

Dıştan motorlu froguen CruiserW2, 11.5 metrelik 
kompakt boyuna rağmen iki ferah kamaraya, ve 
kullanımı rahat mutfak ve banyo alanlarına sahip. 
Üretiminde doğal ve çevreye duyarlı malzemeler 
kullanılmış olup, güneşe ve suya dayanımı 
artırılmış yüzeyleri sayesinde alışıldık rutinler 
haricinde ek bakıma ihtiyaç duymuyor.
Bilindik motor yat tasarımlarının ötesine geçen 
froguen CruiserW2’da kaptan, eşsiz seyir 
deneyiminin tadını misafirleriyle çıkarmak 
üzere sosyal alanın tam kalbinde, bütün tekneyi 
hiçbir kesinti olmadan görebilecek şekilde 
konumlandırılıyor. İki adet 300 beygirlik motoruyla 
30 Knottı aşabilen forguen CruiserW2’nin akıcı 
formu kullanıcıya sörf tahtasının üzerinde 
süzülüyormuşçasına bir deneyim yaşatıyor. 

Dışarıda başlayan organik tasarım içeride de 
devam ederek nefes kesici iç mekanlar sunuyor. 
Teknenin iki yanını çevreleyen geniş pencereler 
ise suyun üzerinde olmaktan aldığınız hazzın 
içerideyken de sürmesini sağlayarak kötü 
havalarda bile froguen CruiserW2’de bulunmayı 
keyifli hale getiriyor. froguen tekneleri, nadide 
şaheserleri takdir edenler için yadsınamaz bir 
seçim.

Froguen boats stand out with their parametric 
forms and the warmth of natural wood. Designed 
for boat enthusiasts who dream to go beyond the 
ordinary, they bring together comfort, quality, 
design, and performance. 

Froguen CruiserW2 is a 38 feet outboard yacht 
that, despite its compact size, has two spacious 
cabins, as well as a galley and bathroom that 
can be used with ease. While environmentally 
sensitive natural products are used in its 
production, its enhanced sun and water-resistant 
surfaces make sure that the boat doesn’t require 
any extra maintenance aside from the usual. 

The unconventional layout of froguen CruiserW2, 
locates the captain at the heart of the social space, 
giving him the chance to enjoy the company and 
the smooth cruising experience while keeping 
complete command of the yacht. The froguen 
CruiserW2 can exceed 30 Knotts with its two 300 
HP motors, its smooth flowing form of crafted 
natural wood giving the feeling of surfing the 
waves.
The organic design continues in the interior, 
radiating uniqueness. The large windows of 
the boat adorn the interiors with a magnificent 
scenery making sure being inside is not an 
obligation but a pleasurable preference. froguen 
boats is the undeniable choice for those who 
appreciate rare masterpieces. 
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froguen tekneleri, parametrik formları ve doğal ahşabın sıcaklığıyla öne çıkıyor. Alışılmışın ötesine geçmeyi 
hayal eden tekne tutkunları için tasarlanmış motor yatlar, konfor, kalite, tasarım ve performansı bir arada 
sunuyor. Dıştan motorlu froguen CruiserW2, 11.5 metrelik kompakt boyuna rağmen iki ferah maraya, ve 
kullanımı rahat mutfak ve banyo alanlarına sahip. Üretiminde doğal ve çevreye duyarlı malzemeler kul-
lanılıyor. Güneş ve su dayanımı artırılmış yüzeyleri sayesinde alışıldık rutinler haricinde ek bakıma ihtiyaç 
duymuyor. Bilindik motor yat tasarımlarının ötesine geçen froguen marka teknelerde kaptan, eşsiz seyir 
deneyiminin tadını misafirleriyle çıkarmak üzere sosyal alanın tam kalbinde, bütün tekneyi hiçbir kesinti 
olmadan görebilecek şekilde konumlandırılıyor. İki adet 300 beygirlik motoruyla 30 Knottı aşabilen forguen 
CruiserW2’nin akıcı formu kullanıcıya sörf tahtasının üzerindeymiş gibi bir his veriyor. Dışarıda başlayan 
organik tasarım içeride de devam ederek nefes kesici iç mekanlar sunuyor. Teknenin iki yanını çevreleyen 
geniş pencereler ise suyun üzerinde olmaktan aldığınız hazzın içerideyken de sürmesini sağlayarak kötü 
havalarda bile froguen CruiserW2’de bulunmayı keyifli hale getiriyor. froguen tekneleri, nadide şaheserleri 
takdir edenler için yadsınamaz bir seçim. 

froguen boats stand out with their parametric forms and the warmth of natural wood. The motor yachts 
designed for boat enthusiasts who dream to go beyond the ordinary bring together comfort, quality, de-
sign, and performance. froguen CruiserW2 is a 38 feet outboard yacht that, despite its compact size, has 
two spacious cabins, and a galley and bathroom that can be used with ease. Environmentally sensitive 
natural products are used in its production. Its enhanced sun and water-resistant surfaces make sure that 
the boat doesn’t require any extra maintenance aside from the usual. The unconventional layout of froguen, 
locates the captain at the heart of the social space, giving him the chance to enjoy the company and the 
smooth cruising experience while keeping complete command of the yacht. The froguen CruiserW2 can 
go over 30 Knotts with its two 300 HP motors, its smooth flowing form of crafted natural wood giving the 
feeling of surfing the waves. The organic design continues in the interior, radiating uniqueness. The large 
windows of the boat adorn the interiors with a magnificent scenery making sure being inside is not an 
obligation but a pleasurable preference. froguen boats is the undeniable choice for those who appreciate 
rare masterpieces.

hello@froguen.com     www.froguen.com



TANKOA YACHTS SECOND 
SPORTIVA 55 SOLD IN UNDER A YEAR
Hot on the heels of the launch of the fifth hull in 
its 50-metre series, and following the successful 
debut of M/Y Kinda at the Monaco Yacht Show 
2022, Tankoa is proud to announce the sale 
of a second unit in the new Sportiva 55 series 
designed by Luca Dini due for delivery in 2024.

“The second all-aluminium Sportiva 55 sold in 
less than a year is for a young European owner 
with a strong passion for yachting,” says Giuseppe 
Mazza, Tankoa Sales & Marketing Manager. 
“With 8 projects under construction for delivery 
between now and 2025, I am proud to see that 
the commercial strategy undertaken three years 
ago is bringing the expected results and we are 
on the right path to become one of the main 
players in the superyacht market.”

The new yacht will feature a galley on main deck, 
a master stateroom with private hot tub also on 
main deck, five guest suites on the lower deck, 
a spectacular beach club with swimming pool, a 
Nemo room and an elevator between the lower 
and upper decks. The interior design will be 
provided by the owner’s team.

“Despite all the political and economic 
uncertainty, 2022 has been a very fruitful time 
for Tankoa as the market is increasingly aware of 
what our boutique brand is all about,” says Tankoa 
President, Eva Orsi. “The super sleek Sportiva 55 
was designed by Luca Dini to expand our market 
offering by integrating all the best features into 
a 55-metre yacht while remaining under 500 GT 
and this second sale shows we’ve hit the nail on 
the head.”

50 metrelik serisinin beşinci gövdesinin 
lansmanının hemen ardından ve M/Y Kinda’nın 
Monaco Yacht Show 2022’deki başarılı 
başlangıcının ardından Tankoa, yeni Sportiva’da 
ikinci bir birimin satışını duyurmaktan gurur 
duyuyor Luca Dini tarafından tasarlanan 55 serisi, 
2024 yılında teslim edilecek. 

Tankoa Satış ve Pazarlama Müdürü Giuseppe 
Mazza, “Bir yıldan kısa bir süre içinde satılan 
ikinci tamamı alüminyum Sportiva 55, yatçılığa 
büyük tutkusu olan genç bir Avrupalı sahibi için,” 
diyor. “Bugün ile 2025 arasında teslim edilmek 
üzere yapım aşamasında olan 8 projeyle, üç 
yıl önce başlatılan ticari stratejinin beklenen 
sonuçları getirdiğini ve süperyat pazarının ana 
oyuncularından biri olma yolunda doğru yolda 
olduğumuzu görmekten gurur duyuyorum. ” 

Yeni yatta ana güvertede bir mutfak, yine ana 
güvertede özel jakuzili ana kamara, alt güvertede 
beş misafir süiti, yüzme havuzlu muhteşem bir 
beach club, bir Nemo odası ve alt ve üst arasında 
bir asansör bulunacak. güverte İç tasarım, 
sahibinin ekibi tarafından sağlanacaktır. 
Tankoa Başkanı Eva Orsi, “Tüm siyasi ve ekonomik 
belirsizliğe rağmen, pazar butik markamızın 
neyle ilgili olduğunun giderek daha fazla farkına 
vardığından, 2022 Tankoa için çok verimli bir 
zaman oldu” diyor. “Süper şık Sportiva 55, Luca 
Dini tarafından, 500 GT’nin altında kalırken 
55 metrelik bir yata en iyi özelliklerin tümünü 
entegre ederek pazar teklifimizi genişletmek 
için tasarlandı ve bu ikinci satış, tam tepeye 
ulaştığımızı gösteriyor.”

TANKOA YATLARI  İKİNCİ  
SPORTIVA 55 BİR YILDAN KISA SÜREDE SATILDI 
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Boot Düsseldorf Almanya’da, 21-29 Ocak tarihleri arasında deniz tutkunlarıyla buluştu.  Yatçılık 
ve su sporları ile ilgilenen insanların buluştuğu boot Düsseldorf bir çok etkinliğe ev sahipliği 
yaptı.  Yatçılıkla ilgilenenler yeni yat modellerini tanıma ve yakından görme fırsatı buldu. Su 
sporları tutkunları Boot Düsseldorf’ta kurulan dev havuzlarda ve su oyuncaklarını görme ve 
deneyimleme fırsatı buldu. Biz de sizinle beraber gözümüze çarpan tasarımları inceleyeceğiz.

Boot Düsseldorf met with sea lovers between 21-29 January in Germany. It became a meeting 
point for people interested in yachting and water sports. Those interested in yachting had the 
opportunity to get to know and see the new yacht models up close. Water sports enthusiasts 
had the opportunity to see and experience the giant pools and water toys in Boot Düsseldorf. 
We will also analyse the designs that caught our eye, with you.

OYSTER 595
“Lüks Seyir Kategorisi’nde” Oyster 495 ödülü aldı. Ancak Boot düsseldorf’ta onu izleyen kardeş, Oyster 
595 sergilendi ve büyük ilgi gördü. Tam bir İngiliz yelkenlisi hatları taşıyan bu tekne, toplamda 19.05 
metre uzunluğunda 5.36m genişliğinde.  Oyster 595’te toplamda 2 guest cabin, 1 VIP cabin ve 1 master 
kabin bulunuyor. Konforlu bir yelkenli seyiri deneyimi konusunda oldukça iddialı olan İngiliz tasarımı 
bu güzel tekne, kıç tarafında 
simetrik bir planda ilerlemiş. İki 
dümenli ve U planlı oturma alanı 
barındırıyor. 

In the “Luxury Cruising Category” 
Oyster received 495 awards. 
However, her sister Oyster 
595, who followed him in Boot 
Düsseldorf, was exhibited and 
attracted great attention. Carrying 
the lines of a full English sailboat, 
this boat is 19.05 meters long in 
total and 5.36 meters wide. Oyster 
595 has a total of 2 guest cabins, 1 
VIP cabin and 1 master cabin. This 
beautiful British designed boat, 
which is very assertive about a 
comfortable sailing experience, 
proceeds in a symmetrical plan at 
the stern. It has two rudders and a 
U-shaped seating area. 

Analysis
İnceleme

boot 
Düsseldorf
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Dümenlerin arkasında bulunan kaptan için ayrılmış koltukları da, her yelkenlide görmediğimiz 
genişlikte.  Bunu rahatlığın bir sembolü olarak görebiliriz. Oyster hem çok klasik hem de modern çizgiler 
barındırıyor. Yelkenli deyince aklımıza gelen ilk silüeti Oyster’da görüyoruz fakat detaylarda aslında 
güncel tasarım çizgileri barındırıyor. Dış tasarımdan çok iç 
tasarım ile fark yarattığını söyleyebilirim. Tavan yüksekliği 
olsun, mobilyalardaki ergonomik çözümler olsun çok 
ince düşünülmüş bir tasarım. Tasarım dili motoryatlarda 
görmeye alışık olduğumuz tasarım diline sahip.

The seats reserved for the captain behind the rudders are 
wide like we are not used to see in every sailing yacht.  We 
can see this detail as symbol of comfort. Oyster has both 
very classic and modern lines. When we say sailboat, we 
see the first silhouette that comes to mind on the Oyster, 
but in the details we can see it’s current design lines. I 
can say Oyster makes a difference with interior design 
rather than exterior design. Whether it’s spaciousness f 
ceiling or the ergonomic solutions in the furniture, it is a 
very thoughtful design. She has the design language we 
are accustomed to seeing in motor yachts.

Riva 76 Perseo Super
Riva 76 nereye giderse gitsin tüm ilgiyi üzerine çekecekti ve tabiki boot Düsseldorf’ta da bu ilgiden 
kurtulamadı. Birden fazla ödüle layık görülen Riva 76 23.25m uzunluğunda ve 5.75. genişliğinde. Üst 
güverte, ana güverte ve alt güverteden oluşuyor. Hem üst güverteden hem ana güverteden tekneyi 
kontrol edebiliyorsunuz. Ön güvertede bulunan özel tasarlanmış oturma alanı çok güvenli bir his 
veriyor. Yüksek hızlarda bile sizi sarıp sarmalayan ve lüksün keyfini çıkarabileceğiniz bir oturma alanı 
tasarlanmış.

The Riva 76 was going to attract all the attention wherever it went, and of course, the could not escape 
from attention in boot Düsseldorf. Riva 76, won multiple award, and it is  23.25m long andhas 5.75 
beam. It consists of the upper deck, main deck and lower deck. You can control the boat from both 
the upper deck and the main deck. The specially designed seating area on the foredeck gives a very 
secure feeling. A seating area has been designed that wraps you around you even at high speeds and 
can enjoy the luxury.
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Skipper BSK 42-NC
Bonus! Skipper botlar. Yelkenli ve yatların yanında bot 
kategorisi ile de ilgilenen insanların gözdesi Skippers çok 
büyük bir su oyuncağı gibi duruyor. Toplamda 12.40m 
uzunluğunda ve 3.50m genişliğinde. 150lt su tankı 
kapasitesine sahip ilgimizi çeken iyi donanımlı bir bot.

Skipper bots also caught our attention as a bonus. 
Skippers, which are the favorite of people who are 
interested in boat category as well as sailboats and 
yachts, seem like a huge water toy. 12.40m long and 
beam is 3.50m total. A well-equipped boat that caught 
our attention with a water tank capacity of 150lt.

Salonun iç tasarımında malzeme kullanımı eklektik. 
Retro malzemeler ile modern çizgiler birleşmiş. Konforlu 
ve bütün duran mobilyalar Riva’nın tasarım çizgisini 
çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor.  Alt güvertede 2 
misafir kabin, 1 VIP kabin ve 1 master kabin bulunuyor. 
Aynı tasarım çizgisini de yine misafir kabinlerinde 
görebilirsiniz. Retro ahşaplar ve yoğun desenli mermerler 
beraber kullanılmış. Detaylarda kullanılan özel ledler ve 
lakeler lükslüğü ortaya çıkartıyor.

The use of materials in the interior design of the living 
room is eclectic. Retro materials combined with modern 
lines. Comfortable and whole standing furniture reveals 
Riva’s design line very well. There are 2 guest cabins, 1 VIP 
cabin and 1 master cabin on the lower deck. You can see 
the same design line in the guest cabins. Retro woods 
and heavily patterned marbles are used together. Special 
LEDs and lacquers used in the details reveal luxury.
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The Turkish shipbuilder Mengi Yay broke convention in 2016 when it delivered its then flagship the 45- 
metre  Aquarius . The superyacht not only eclipsed its predecessors in size, but it spurred on an entirely 
new trajectory for the yard – one which it has remained steadfast to ever since. The superyacht is an 
icon from the Mengi fleet but has just claimed stardom in Hollywood too, as she was chosen as the 
protagonist and setting for the forthcoming blockbuster Glass Onion: A Knives Out
Mystery, starring Daniel Craig and Madelyn Cline.

Aquarius features sleek exterior lines that run from bow to stern and straight bow, lending a clean and
contemporary styling – one significantly different from her predecessors. Mengi Yay adopted cues
from this styling for its two 2022-delivered superyachts:  La Vie  and   B.A.L.M.Y. The sub-500 GT 
superyacht can accommodate as many 
as 10 guests in five well-appointed 
staterooms, and has been described 
by  Ocean Independence  as a “firm 
favourite to the charter connoisseur”. 
The owner’s suite on  Aquarius  is located 
forward on the main deck and features 
two private fixed balconies, an office, and 
a gorgeous ensuite. The remaining three 
staterooms comprise three doubles and 
a twin, all equipped with an ensuite.

Some of the standout features onboard 
this  Mengi Yay  superyacht include a 
dedicated gym, a swimming pool and 
Jacuzzi, as well as plenty of areas to 
lounge and dine both inside and out on 
the
deck. Perhaps her most outstanding feature though is her beach club which has three fold-out 
platforms, offering more space than usual for a yacht of this size. Mengi Yay equipped  Aquarius  with 
twin  Caterpillar  engines that deliver a cruising speed of 12 knots and a top speed of 15 knots. She’s 
also equipped with an Eco cruise option that lowers fuel consumption 
during excursions.Being constructed with a wooden hull – designed 
by the Netherlands- based  Ginton Naval Architects  –   Aquarius  nods 
back to the Turkish shipyard’s heritage, but, undeniably, with a modern 
flair. Mengi Yay started out as a traditional gulut builder, but altered its 
course around the turn of the century, when it delivered its first motor 
yacht, the 26.5- metre  Carissima . Mengi Yay’s focus now is predominantly 
steel and aluminium, but the fact that it can build a deliver a superyacht 
of this calibre from wood is certainly a feather in its cap. Over the course 
of 20 years,  Mengi Yay  has confirmed its place as one of the leading 
Turkish
superyacht builders. With expansion plans currently ongoing,  Mengi 
Yay is corning a section of
Istanbul for the design, development and production of its fleet.

Mengi Yay  currently has seven yachts in-build, consisting of six motor 
yachts and one sailing yacht.

Onboard the ”Knives Out:Glass 
Onion” superyacht Aquarius
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Türk gemi yapımcısı Mengi Yay, 2016 yılında o zamanki amiral gemisi olan 45 metrelik Aquarius’u
teslim ederek geleneği bozdu. Süper yat sadece boyut olarak seleflerini gölgede bırakmakla kalmadı,
aynı zamanda tersane için o zamandan beri kararlı kaldığı tamamen yeni bir yörünge çizdi.
Süper yat, Mengi filosunun bir ikonu ama Hollywood&#39;da da başrol oyuncusu ve Daniel Craig ve
Madelyn Cline’ın oynadığı yakında gişe rekorları kıran Glass Onion: A Knives Out Mystery için sahne
olarak seçildiği için yıldız olduğunu iddia etti.

Aquarius, pruvadan kıça ve düz pruvaya kadar uzanan zarif dış hatlara sahiptir ve temiz ve çağdaş bir 
stil sunar - biri öncekilerden önemli ölçüde farklıdır. Mengi Yay, 2022’de teslim edilen iki süper yat için 
bu stilden ipuçları aldı: La Vie ve B.A.L.M.Y. 500 GT’nin altındaki süperyat, iyi donanımlı beş kamarasında 

10 kişiye kadar misafir ağırlayabilir ve Ocean 
Independence tarafından “charter uzmanlarının 
kesin favorisi” olarak tanımlanmıştır. Aquarius’taki 
gemi sahibi süiti, ana güvertenin ilerisinde yer alır 
ve iki özel sabit balkona, bir ofise ve muhteşem 
bir en-suite banyoya sahiptir. Kalan üç kamara, 
tümü en-suite banyolu üç çift kişilik ve bir ikizden 
oluşmaktadır.

Bu Mengi Yay süper yatındaki öne çıkan 
özelliklerden bazıları arasında özel bir spor salonu, 
yüzme havuzu ve jakuzinin yanı sıra güvertede 
hem içeride hem de dışarıda dinlenip yemek 
yiyebileceğiniz çok sayıda alan bulunmaktadır. 
Belki de en göze çarpan özelliği, bu büyüklükteki 
bir yat için normalden daha fazla alan sunan, üç 
katlanır platformu olan beach club&#39;ı. Mengi 
Yay, Aquarius&#39;u 12 knot seyir hızı ve 15 knot 

azami hız sağlayan ikiz Caterpillar motorlarla donattı. Ayrıca, geziler sırasında yakıt tüketimini azaltan bir 
Eco cruise seçeneği ile donatılmıştır. Hollanda merkezli Ginton Naval Architects tarafından tasarlanan 
ahşap bir gövde ile inşa edilen Aquarius, Türk tersanesinin mirasına saygı duruşunda bulunur, ancak 

inkar edilemez bir şekilde modern bir havası 
vardır.

Mengi Yay, geleneksel bir gulet üreticisi olarak 
başladı, ancak yüzyılın başında ilk motorlu yatı 
olan 26,5 metrelik Carissima’yı teslim ettiğinde 
rotasını değiştirdi. Mengi Yay’ın odak noktası şu 
anda ağırlıklı olarak çelik ve alüminyum, ancak 
bu kalibrede bir süperyatı ahşaptan üretebilmesi 
kesinlikle çok kolay. 20 yıl boyunca Mengi Yay, 
Türkiye’nin önde gelen süper yat üreticilerinden 
biri olarak yerini teyit etti. Genişleme planları 
devam eden Mengi Yay, filosunun tasarımı, 
geliştirilmesi ve üretimi için İstanbul&#39;un bir 
bölümünü yönetiyor. Mengi Yay’ın şu anda altı 
motoryat ve bir yelkenli yattan oluşan yedi yatı 
var.

“Knives Out: Glass Onion”süperyat 
Aquarius’ta

yat yacht
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Genç Kalmak için Yatların da 
Bakıma İhtiyacı Var 1: Motor
Eğer yat sahibiyseniz bir yata sahip olmanın ne kadara mal olduğunu bilirsiniz. Yatınızın bakımını 
düzenli yapmak sadece sizin güvenliğiniz için değil aynı zamanda yatınızın ömrünğ uzatmak için de 
önemli.

Yatınızın ömrünü sürdürmesi için yapabileceğiniz birçok bakım var. Kimleri günlük yapılırken kimileri 
aylık, haftalık  yıllık yapılıyor. 
Bu bakımlar 5’e ayrılıyor:
• Motor
• Gövde
• Donanım
• Yelkenli
• Personel Güvenliği

İlki motorun bakımı. 
Motor en çok dikkat isteyen parça. Diğer 
parçalar bir süre bakım yapılmadan 
dayanabilirler ama motor çok ciddi bir 
bakım ister bu yüzden günlük özen 
gerektir. Bunun vakit kaybı olduğunu 
sanmayın çünkü bir kere deniz tutkusunu 
aldığınızda zaman yok deseniz de bir 
şekilde dikenine de katlanmanız gerek.  
İşte günlük yapılacak bakımlar:

• Sabah ilk iş denizin kokusunu içinize çekmeli sonra da aynı hassasiyetle motorunuza ve 
motor kabinine bakmalısınız.
• Ardından motorunuzun yağını kontrol etmelisiniz
• Kayışların gerginliğinden emin olmalısınız
• Mandozun gerilimi doğru ayarladığına bakmalısınız
• Şanzıman hidroliği seviyesini kontrol etmelisiniz
• Soğutucu ve antifreeze seviyesine dikkat etmelisiniz

Bunlardan başka kontrol etmeniz gerekenler olduğunu düşünebilirsiniz. Bunlar bizim en önemli 
olarak gördüğümüz önerilerimiz. 
• Günlük kontrolleriniz bitti. Şimdi sırada aylık kontroller var…
• Motor yapı ve filtresini değiştirin
• Soğutucu ve antifriz seviyesini kontrol edin, gerekliyse doldurun
• Su tankı, pompa ve çarklarını denetleyin
• Emme tertibatını temizleyin
• Eşanjör anotlarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin

Son olarak tabiki yıllık kontroller…
• İlk ve ikinci yakıt filtreleri değiştirilmeli
• Dizel tanklarının kontrolü sağlanmalı
• Yakıt tanklarının havasını alın
• Herhangi bir sistem arızası olup olmadığını kontrol edin
• Akülerinizi kontrol edin
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Yachts Also Need Maintenance To 
Stay Young 1: Engine
If you own a yacht, we’re sure you are aware of how much they cost! Maintaining your boat is not only 
a good idea for safety purposes, but it will also increase the boat’s longevity.

There is a wide variety of things you can do to make sure your boat stays in tip-top condition. Some 
things can be done daily, weekly, monthly 
and even once a year.
We are going to break these tasks down 
into 5 areas;
• Engine
• Bodywork/hull
• Electrics
• Sails & rigging
• Crew safety
Engine
The engine is something that really 
requires a lot of care and attention. Whilst 
other things can be left for a while, the 
engine really is something that should 
be checked daily. Don’t worry about this 
being a time-consuming thing. Once 
you’ve got the hang of 
it, you will be able to carry out daily 
checks in no time at all.

The daily checks on your engine should consist o an : inspected .
• Visually inspect both the engine and the engine room
• Checking the engine oil level
• Checking the belt tension
• Visually inspect pulleys & check the alignment
• Check the transmission fluid level
• Check the coolant and antifreeze levels

That’s about it daily check wise. You may find there are a few other things you may wish to check but 
this is a good start to cover your bases.
Now you have completed your daily checks, it’s time to move onto the monthly checks. These consist 
of:

• Change both the engine’s oil and filter
• Check levels of coolant and antifreeze and top up if needed
• Inspect the raw water strainer, pump and impeller
• Inspect and clean the thru-hull
• Inspect and if necessary change the heat exchanger anodes
Lastly, there are the yearly checks. We recommend doing everything that you do on the daily but also 
a few more:

• Change over the primary and secondary fuel filters
• Check on the diesel tank(s) for any damage or contamination
• Bleed the fuel system
• Inspect and repair any bodywork or damage to maintain proper insulation
• Test your batteries

Yazı: owatroldirect.co.uk
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Maison Marine 66-B katamaran 
şimdi satışta!
Tekne, PVC çekirdekli (vakum tekniği) hafif karbon/epoksiden yapılmıştır.

Bu tekne ilk katamarandan daha yüksek pruvaya ve friborda sahiptir.

Yapım Aşamasında: ARC Yachts – Antalya - Türkiye

İstenen fiyat: 2,8 Mio €uro

Maison Marine 
66-B catamaran
is now exclusively for 
sale! 
The boat is built in light-weight carbon/epoxy 
with PVC core (vacuum technique). 

This boat has a higher bow and freeboard than 
the first catamaran. 

Under construction by: A.R.C Yachts Türkiye 
Antalya

Asking price: 2.8 Mio €uro 
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SAILOR’S FAVORITE IS SEA VACATION: 
ATA YACHTING
 “We would like to thank the family of Ata Yachting 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 Yachting’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 
Yachting’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.
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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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YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR: 
Gemel Marine Group Bünyesindeki Gemel Ar-Ge Şirketi 

Tamamen Yerli Yazılım ve Donanımla 
AIS Cihazı Üretti

A NEW ERA BEGINS: 
Gemel R&D Company Within Gemel Marine Group with Completely 

Domestically Produced Software and Hardware 
AIS Device

G
emel Group operates in the field of 
marine electronics and communication 
systems, installation and service. 
The company develops maritime 
navigation, communication, electronic 
aids to navigation, engineering and 
software solutions for the sector, but 
the basic principle is that the founders 
of the company translate their maritime 

experiences turn into product-oriented projects.

Based on this philosophy, Gemel has managed 
to produce with its software the “Automatic 
Identification System (AIS) Class B device” with 
the most ideal deviation rates in the world of the 
sector. Gemel is the first company in Turkey to 
achieve this with this system, which is 100 percent 
produced domestically.

Following the UK-based SRT Marine Systems, the 
company has successfully made its mark in the 
maritime sector at the international level. 

The GA1 AIS manufactured by the Gemel Group 
is a mandatory system that must be present on ships of 
300 GRT or more and on all commercial vessels carrying 
passengers, in accordance with SOLAS regulations 
set by the International Maritime Organization 
(IMO).

With AIS you have all the information you need

Vessels using the AIS system and Vessel Traffic 
Services (VTS) stations that regulate maritime traffic 

G
emel Grup; gemi elektroniği ve 
haberleşme sistemleri kurulum ve servis 
alanında hizmet veriyor. Şirket; sektöre 
denizcilik seyir, haberleşme, elektronik 
seyir yardımcıları,  mühendislik ve yazılım 
çözümleri geliştiriyor ancak temel 
prensip firma kurucularının, denizcilik 
tecrübelerinin, ürün odaklı projelere 
dönüşmesi. 

Bu felsefeyle yola çıkan Gemel, kendi yazılımıyla 
sektörün dünyada en ideal sapma oranlarına sahip  
“Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Class B cihazı” 
üretmeyi başardı. Yüzde 100 yerli olarak üretilen 
bu sistem ile Gemel bunu Türkiye’de yapan ilk 
firma oldu.

Bu başarıyla firma,  İngiltere merkezli SRT Marine 
Systems’den sonra uluslararası boyutta adını 
denizcilik sektörüne yazdırdı. 

Gemel Group’un ürettiği GA1 AIS, Uluslararası 
Denizcilik Örgütü (IMO)’nün belirlediği SOLAS 
kuralları gereği, 300 GRT ve daha büyük gemilerde ve 
tüm yolcu taşıyan ticari gemilerde bulundurulması zorunlu 
bir sistem.  

AIS sayesinde istediğiniz tüm bilgiler elinizin altında

AIS sistemi kullanan gemiler ve deniz trafiğini 
düzenleyen VTS (Vessel Traffic Services) istasyonları, 
sistem üzerinden çevredeki gemilerin; adı, çağrı 
kodları, koordinatları, rotası, hızı, gemi boyutları, 
gidecekleri liman ve tahmini varış zamanları gibi

MARİN ÜRÜNLER - MARIN PRODUCTS

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

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

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

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

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

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

detaylı bilgilerini kendi AIS ekranları 
üzerinde görebilirler. AIS gemilerde 
kullanılan radar sistemlerine göre daha kısa 
mesafeyi kapsar ama daha detaylı bilgi verir. 
Türkiye’de, B klas AIS cihazı için yönetmelikler 
düzenlenmiş olup, dünyadaki muadillerine nazaran 
belirgin bölgesel gereklilikler sunulmuş ve dönemin 
IMO toplantısında takdirle karşılanmıştı.

Gemel, Liman Başkanlıkları tarafından 
tanınan dört markadan biri

GEMEL GA 1 Klas B AIS cihazı, Ulaştırma 
Bakanlığınca ve Uluslararası Denizcilik Örgütü 
tarafından yayınlanan tebliğlere, IMO ve IEC 
kurallarına uygun olarak; seyir güvenliği, arama 
kurtarma, haberleşme gibi işlevlere sahip. Cihaz, 
SOLAS uyumlu ve ITU sertifikalı. 

Türk bayraklı tekne, yat ve gemi gibi deniz 
araçlarında Kıyı Emniyeti telsiz ruhsatına işlenebilen 
GEMEL GA 1, Liman Başkanlıkları tarafından 
tanınan dört markadan biri konumunda. 

Diğer üç cihazdan biri olan PAVO P450 model B 
Class AIS cihazının üretimi de GEMEL GROUP’un 
diğer bir şirketi, Gemel Elektronik tarafından 
yapılıyor.

Gemel Group şirketlerinin, denizcilik sektörü ve ülkemiz 
adına attıkları bu önemli adımlar denizcilik otoritelerince 
yakından takip ediliyor ve takdirle karşılanıyor. 
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GEMEL
GA1 - AIS CLASS B

Bölge Bayilik başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Soldaki QR kodu okutarak 
ünümüzün kullanım kılavuzuna, 
teknik detaylarına ve birçok
bilgiye ulaşabilirsiniz!

G e m i  v e  y a t  e l e k t r o n i ğ i n d e
y e n i  b i r  d ö n e m ;
G e m e l  G r o u p
% 1 0 0  y e r l i
d o n a n ı m  v e  y a z ı l ı m l a
A I S  c i h a z ı  ü r e t t i .

www.gemelgroup.com
www.gemelmarine.com

Liman Mh. Akdeniz Blv.
No: 258 Konyaaltı
Antalya / TÜRKİYE

info@gemelmarine.com
www.gemelgroup.com

+90 544 851 94 91

İleeşim Bilgilerimiz:

onaylı B Class AIS cihazı

gemelmarineelektronik

gemelmarinetechnic7

Gemel Marine
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YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR: 
Gemel Marine Group Bünyesindeki Gemel Ar-Ge Şirketi 

Tamamen Yerli Yazılım ve Donanımla 
AIS Cihazı Üretti

A NEW ERA BEGINS: 
Gemel R&D Company Within Gemel Marine Group with Completely 

Domestically Produced Software and Hardware 
AIS Device

G
emel Group operates in the field of 
marine electronics and communication 
systems, installation and service. 
The company develops maritime 
navigation, communication, electronic 
aids to navigation, engineering and 
software solutions for the sector, but 
the basic principle is that the founders 
of the company translate their maritime 

experiences turn into product-oriented projects.

Based on this philosophy, Gemel has managed 
to produce with its software the “Automatic 
Identification System (AIS) Class B device” with 
the most ideal deviation rates in the world of the 
sector. Gemel is the first company in Turkey to 
achieve this with this system, which is 100 percent 
produced domestically.

Following the UK-based SRT Marine Systems, the 
company has successfully made its mark in the 
maritime sector at the international level. 

The GA1 AIS manufactured by the Gemel Group 
is a mandatory system that must be present on ships of 
300 GRT or more and on all commercial vessels carrying 
passengers, in accordance with SOLAS regulations 
set by the International Maritime Organization 
(IMO).

With AIS you have all the information you need

Vessels using the AIS system and Vessel Traffic 
Services (VTS) stations that regulate maritime traffic 

G
emel Grup; gemi elektroniği ve 
haberleşme sistemleri kurulum ve servis 
alanında hizmet veriyor. Şirket; sektöre 
denizcilik seyir, haberleşme, elektronik 
seyir yardımcıları,  mühendislik ve yazılım 
çözümleri geliştiriyor ancak temel 
prensip firma kurucularının, denizcilik 
tecrübelerinin, ürün odaklı projelere 
dönüşmesi. 

Bu felsefeyle yola çıkan Gemel, kendi yazılımıyla 
sektörün dünyada en ideal sapma oranlarına sahip  
“Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Class B cihazı” 
üretmeyi başardı. Yüzde 100 yerli olarak üretilen 
bu sistem ile Gemel bunu Türkiye’de yapan ilk 
firma oldu.

Bu başarıyla firma,  İngiltere merkezli SRT Marine 
Systems’den sonra uluslararası boyutta adını 
denizcilik sektörüne yazdırdı. 

Gemel Group’un ürettiği GA1 AIS, Uluslararası 
Denizcilik Örgütü (IMO)’nün belirlediği SOLAS 
kuralları gereği, 300 GRT ve daha büyük gemilerde ve 
tüm yolcu taşıyan ticari gemilerde bulundurulması zorunlu 
bir sistem.  

AIS sayesinde istediğiniz tüm bilgiler elinizin altında

AIS sistemi kullanan gemiler ve deniz trafiğini 
düzenleyen VTS (Vessel Traffic Services) istasyonları, 
sistem üzerinden çevredeki gemilerin; adı, çağrı 
kodları, koordinatları, rotası, hızı, gemi boyutları, 
gidecekleri liman ve tahmini varış zamanları gibi
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can see detailed information such as names, 
call codes, coordinates, route, speed, vessel 
dimensions, destination port and estimated arrival 
times of sailing vessels on their AIS screens. AIS 
covers a shorter distance than radar systems used 
on ships, but provides more detailed information. 
In Turkey, regulations were issued for the Class B 
device AIS, outstanding regional requirements 
were presented compared to its comparative 
in the world, and it was appreciated at the IMO 
meeting of the time.

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

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

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

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

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

detaylı bilgilerini kendi AIS ekranları 
üzerinde görebilirler. AIS gemilerde 
kullanılan radar sistemlerine göre daha kısa 
mesafeyi kapsar ama daha detaylı bilgi verir. 
Türkiye’de, B klas AIS cihazı için yönetmelikler 
düzenlenmiş olup, dünyadaki muadillerine nazaran 
belirgin bölgesel gereklilikler sunulmuş ve dönemin 
IMO toplantısında takdirle karşılanmıştı.

Gemel, Liman Başkanlıkları tarafından 
tanınan dört markadan biri

GEMEL GA 1 Klas B AIS cihazı, Ulaştırma 
Bakanlığınca ve Uluslararası Denizcilik Örgütü 
tarafından yayınlanan tebliğlere, IMO ve IEC 
kurallarına uygun olarak; seyir güvenliği, arama 
kurtarma, haberleşme gibi işlevlere sahip. Cihaz, 
SOLAS uyumlu ve ITU sertifikalı. 

Türk bayraklı tekne, yat ve gemi gibi deniz 
araçlarında Kıyı Emniyeti telsiz ruhsatına işlenebilen 
GEMEL GA 1, Liman Başkanlıkları tarafından 
tanınan dört markadan biri konumunda. 

Diğer üç cihazdan biri olan PAVO P450 model B 
Class AIS cihazının üretimi de GEMEL GROUP’un 
diğer bir şirketi, Gemel Elektronik tarafından 
yapılıyor.

Gemel Group şirketlerinin, denizcilik sektörü ve ülkemiz 
adına attıkları bu önemli adımlar denizcilik otoritelerince 
yakından takip ediliyor ve takdirle karşılanıyor. 
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Kelebekler Vadisi – Fethiye
80’den fazla kelebek türünü barındıran bu 
güzel vadi, birinci derece sit alanı. Hiçbir şekilde 
yapılaşmaya izin verilmiyor. Doğanın bit lütfu olan 
Kelebekler Vadisi, masmavi suları ve büyüleyici 
manzaralarıyla tüm sezonun yorgunluğunu 
atmanız için harka bir nokta.

Kabak Koyu – Fethiye 
Kelebekler Vadisi’nin 
hemen yanında  yer alan 
Kabak Koyu da bir sit 
alanı. Ormanın, denize 
usulca eşlik ettiği güzel 
bir görüntü, demir atıp 
saatlerce burada kalmak 
için kesinlikle değer bir 
manzara sergiliyor.

Kıdrak Koyu - Fethiye 
Sakin bir deniz ve tertemiz 

bir kumsal arıyorsanız Kıdrak’a uğramadan, tatili 
noktalamayın. Bu lokasyonda aynı zamanda bir 
kamp alanı da var. İster maviliklerin tadını çıkarın 
isterseniz bir çadırda gün batımına eşlik edin.

Kumlubük Koyu – Marmaris
Enfes bir deniz ve enfes bir kumsal. Koyun etrafını 
saran balık restoranları da cabası. Burası ayrıca bir 
yerleşim yeri. Yani hem tekne tatili yapmak hem 
de kalabalıklardan hoşlanıyorsanız buraya bir 
uğrayın deriz.

Selimiye Koyu – Marmaris 
Berrak ve sığ bir deniz sunan bu güzel koyun 
sahil şeridi de bir o kadar canlı. Gündüz, denizin 
güvenli dalgaları arasında güzel bir dalış yapabilir, 
akşamları sahildeki birçok işletmenin tadını 
çıkarabilirsiniz.

Ayın Koyu – Marmaris
Burası dalış için çok tercih edilen sakin bir bölge. 
Güzel bir denizin kapladığı alana uzunca bir 
kumsal eşlik ediyor. Burada antik yapılar da var. 
Yani tekne tatili için de güzel bir dalış için de 
tercih edilebilir.

Kızılada – Marmaris
Burası güneş battığında bir anda kızıl tonlara 
bürünüyor, adanın ismi de buradan geliyor zaten. 
Balıkçılık ve dalış için harika bir lokasyon. Bu 

muhteşem adada, deniz trafiğine yön veren bir 
fenerden başka yerleşim bulunmuyor.

Kamelya Adası – Marmaris
Burası ilginç bir ada çünkü adada keçiler ve 
eşekler yaşıyor! Bununla beraber çok güzel bir 
deniz sunan ada, çeşitli su altı canlılarına da ev 
sahipliği yaptığı için güzel bir dalış noktası aynı 
zamanda.

Lacivert Koy – Marmaris
Burası ismini; denizin laciverte benzeyen 
renginden alıyor. Bu güzel manzara, keyifli 
bir yüzme deneyimi vadediyor ki zaten birçok 
teknenin uğradığı 
popüler bir koy.

Göbün Koyu – Göcek 
Zeytin ve çam ağaçlarıyla 
çevrili olan koy, oldukça 
korunaklı bir yerde. 
Girişi oldukça dar 
fakat herkesin tekne 
bağlayabileceği bir iskele 
yer alıyor. Burası sessiz 
ve aileyle vakit geçirmek 
için oldukça ideal bir yer. 
Denizi ise oldukça temiz 
ve sakin.

Kille Koyu – Göcek 
Kille Koyu; çok büyük bir koy. Koyun hemen 
arkasında çam ağaçlarından oluşan bir orman ve 
bir koy var. Toprak zeminli bir deniz yer yer bulanık 
olsa da ileriye doğru su 
berrak bir hal alıyor. Araba 
ile ulaşım çok zor olduğu 
burası teknecilere özel bir 
bölge diyebiliriz.

Domuz Adası – Göcek
Bu ada, yüzerek geçen 
yaban domuzlarına ev 
sahipliği yaptığı için 
ismini buradan alıyor. 
Şimdiler de Hürriyet Adası 
olarak bilinse de kara 
ulaşımı olmayan bu güzel 
mekâna kara ulaşımı yok 
dolayısıyla tekneciler için 
harika bir dinlenme ve yüzme noktası.

Mavi Yolculuk İçin En Güzel Koy ve Adalar
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Butterfly Valley – Fethiye
Housing more than 80 species of butterflies, this 
beautiful valley is a first-class protected area. No 
structuring of any kind is allowed. Butterfly Valley, 
which is the gift of nature, is a great point for you 
to relieve the fatigue of the whole season with its 
blue waters and fascinating views.
Kabak Bay – Fethiye 
Located right next to the Butterfly Valley, Kabak 
Bay is also a protected area. A beautiful sight, 
gently accompanied by the forest and the sea, 
shows a view that is definitely worth staying here 
for hours.

Kıdrak Bay – Fethiye 
If you are looking for a 
calm sea and a clean 
beach, do not end 
the holiday without 
visiting Kıdrak. This 
location also has a 
campsite. Whether 
you enjoy the blues 
or accompany the 
sunset in a tent.

Kumlubük Bay – Marmaris
Exquisite sea and exquisite 
beach. Not to mention the 
fish restaurants surrounding 
the bay. This is also a 
residential area. So if you like 
both boating and crowds, we 
say stop by here.

Selimiye Bay – Marmaris 
Offering a clear and shallow sea, this beautiful 
sheep’s coastline is just as vibrant. During the day, 
you can take a nice dip among the safe waves of 
the sea, and in the evening you can enjoy many 
businesses on the beach.

Ayın Bay – Marmaris
This is a quiet area very preferred for diving. The 
area covered by a beautiful sea is accompanied 
by a long beach. There are also ancient structures 
here. In other words, it can be preferred for a boat 
holiday or a nice dive.

Kızılada – Marmaris
When the sun sets, this place suddenly turns red, 

which is where the island’s name comes from. 
Great location for fishing and diving. On this 
magnificent island, there is no settlement other 
than a lantern that directs maritime traffic.

Kamelya Island – Marmaris
This is an interesting island because there are 
goats and donkeys on 
the island! However, 
the island offers a 
very beautiful sea 
and is also a beautiful 
diving spot as it hosts 

various underwater 
creatures.

Lacivert Bay – 
Marmaris
This place is named after the color of the sea 
that looks like a navy (lacivert). This beautiful 
landscape promises a pleasant swimming 
experience, which is already a popular bay with 
many boats.

Göbün Bay – Göcek 
Surrounded by olive and 
pine trees, the bay is in a 
very sheltered place. The 
entrance is quite narrow, 
but there is a pier where 
everyone can connect a 
boat. This is a quiet and 
quite place to spend time 
with the family. The sea is 
very clean and calm.

Kille Bay – Göcek 
Kille Bay; a very large bay. Just behind the bay is 
a forest of pine trees and a bay. Although a sea 
with soil is blurred from place to place, the water 
becomes clear forward. We can say that this is a 
special area for boaters since it is very difficult to 
reach by car.

Pig Island – Göcek
This island takes its name from here because it 
is home to wild boars that swim. Although it is 
now known as Hürriyet Island, there is no land 
transportation to this beautiful place without 
land transportation, so it is a great resting and 
swimming spot for boaters.

The most Beautiful Bay and Islands for the 
Blue Journey



İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!
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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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2

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
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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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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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Bize kendinizden ve firmanızdan bahseder 
misiniz?
Adım, Murat Yorgancılar. 1980 İzmir doğumluyum . 
Sanayici bir ailenin 3. Kuşak çocuğuyum. Siyasal 
Bilimler mezunuyum. 1.5 sene özel bir denetim 
şirketinin vergi bölümünde çalıştım. 15 seneye 
yakın bir özel şirkette tecrübe edindim.  Şimdide 
aile şirketimiz olan İzeltaş ta Genel Müdürlük 
yapıyorum. 
1984 senesinden beri aktif spor yapmaktayım. 
2015 yılında Jetsurf’ü Türkiye’ye getirdim. 
2017’den beri tek Türk olarak Jetsurf ün dünya 
şampiyonasına katılıyorum ve bu senede 
hobimi işe dönüştürmeye karar verdim.  Yeni 
kurduğumuz şirkette Jetsurf firmasının Türkiye 
distribütörlüğünü aldık.  Servis hizmeti de 
vereceğiz. Ülkemize Motosurf olarak yeni bir 
spor branşı getirdik. Bu sene 4 tane Türkiye 
şampiyonası planlanıyor.

Ürünleriniz hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?
Race ve Adventure modellerimiz mevcut ayrıca 
bir de Race model pilli kaykayımız var. Jetsurf 
ün en büyük avantajı 18 kilo olması ve benzinle 
çalışması. %100 Karbon Fiber gövdesi mevcuttur. 
Mekanik olduğu için servisi hızlı şekilde 
çözebiliyoruz ve Uçakla seyahat edebilme imkanı 
var. 2.1 saniyede 62 km hıza erişebiliyorsunuz. 12 
yaşındaki çocuklar bile rahatlıkla kullanmaya 
başlayabiliyor.  Kaykay ise tamamen sessiz ve %100 
emisyonsuzdur. Pil ve elektronik tam karbon fiber 
gövde mevcuttur. 3 hız modu bulunmaktadır. 
Her fren yaptığınızda bir aküyü yeniden şarj 
edebilirsiniz.

Kullanıcıların tercih etmesinin sebebi nedir ? 
Hafif ve kolay taşınabiliyor olması. Ayrıca mekanik 
olması nedeni ile, arıza durumunda kendiniz bile 
parça değiştirebilirsiniz. Benzin ile çalıştığı için pil 
şarj etme derdiniz yok. Sadece küçük bir aküsü var 
board’u çalıştırmak için yaklaşık 1 saatte doluyor, 
araç çakmak şarjı ile de doldurabilirsiniz. Tam 
dolu akü ile 4 depo benzin tüketebiliyorsunuz.

Can you tell us about your company?
My name is Murat Yorgancılar. I was born in 
1980 in Izmir. I am the third generation child of 
an industrialist family. I am a Political Science 
graduate. I managed the tax department of a 
private auditing company for 1.5 years. I have 
15 years of experience in a private company. 
Now I am the General Manager of Izeltaş, our 
family company. I have been doing active sports 

since 1984. I brought Jetsurf to Turkey in 2015. 
Since 2017, I have been seen as the only Turk in 
Jetsurf&#39;s world championship and this year I 
decided to turn my hobby into a job. We got the 
Turkey distributorship of Jetsurf company in our 
newly established company. We will also provide 
service. As Motosurf, we have brought a new 
sports branch to our country. This year, 4 Turkish 
championships are planned.

Can we get brief information about your 
products?
We have “Race” and “Adventure” models and 
a Race model battery skateboard. The biggest 
advantage of Jetsurf is that it weighs 18 kilos 
and runs on gasoline. It has a 100% Carbon 
Fiber body. Since it is mechanical, we can solve 
the service quickly and it is possible to travel by 
plane. It can reach 62 km/h in 2.1 seconds. Even 
12-year-olds can start using it easily. On the other 

hand, the skateboard is completely silent and 
100% emission-free. Battery and electronics are 
available in a full carbon fiber body. There are 
3-speed modes. You can recharge a battery each 
time you brake.

What is the reason for the preference status of 
the users?
Being light and easy to carry. In addition, since 
it is mechanical, you can replace the part even 
in case of failure. You don&#39;t have to worry 
about recharging the battery as it is dealing with 
gasoline. It only has a small battery, it takes about 
1 hour to use the board, you can also fill it with a 
car cigarette lighter. You can consume 4 tanks of 
gasoline with a fully charged battery.

Jetsurf
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The Turkish shipyard KRC Yachting has teamed up with the Italian design studio Italstyle Yacht Design 
for a new motor yacht concept series, the 42.5-metre KRCM 140 Series, Orca. The yacht has been 
designed with a steel hull and aluminium superstructure and has a construction period of 26 months.

Orca features the popular wide aft deck that has become popular among explorer and support yachts 
over the past few years. Her aft deck is full beam with a spacious lounge and dining area amidships 
and a large sun pad to the aft and like many popular models, she also features hydraulic balconies 
that open out from each side to further widen the aft deck. Two sets of steps aft lead down to the 
swim platform which is wide enough to comfortably accommodate sun beds for relaxation right on 
the water's edge.

The motor yacht has a stepped access to the upper deck from the port side and this private upper 
deck is home to a lounge and Jacuzzi area. 
Orca also features a flybridge with a helm 
station to the fore and a lounge area to the 
aft.

The yacht can accommodate as many as 
11 guests between seven staterooms; with 
an owner's suite, two VIP staterooms, and 
four additional guest cabins. She can also 
accommodate a crew of four within her 390 
GT of interiors.

In terms of performance, she is powered by 
twin 900 horsepower MAN engines to a top 
speed of 13 knots and a cruising speed of 11, 
and at 8 knots she has a range of more than 
4,000 nautical miles. 

Türk tersanesi KRC Yachting, İtalyan tasarım stüdyosu Italstyle Yacht Design ile yeni bir motor yat 
konsept serisi olan 42,5 metrelik KRCM 140 Serisi, Orca için iş birliği yaptı. Çelik gövde ve alüminyum 
üst yapı ile tasarlanmış olan yatın yapım süresi 26 aydır. 

Orca, son yıllarda kaşif ve destek yatları arasında popüler hale gelen popüler geniş kıç güverteye sahiptir. 
Kıç güvertesi, geminin ortasında geniş bir salon ve yemek alanı ve kıç tarafında büyük bir güneşlenme 
minderi ile tam kirişlidir ve birçok popüler modelde olduğu gibi, kıç güverteyi daha da genişletmek 
için her iki taraftan açılan hidrolik balkonlara da sahiptir. Kıçtaki iki basamak, suyun hemen kenarında 
dinlenmek için şezlongları rahatça yerleştirecek kadar geniş olan yüzme platformuna iner. 
Motoryatın iskele tarafından üst güverteye basamaklı bir erişimi vardır ve bu özel üst güverte, bir salon 
ve jakuzi alanına ev sahipliği yapmaktadır. Orca'da ayrıca önde dümen istasyonu ve kıçta dinlenme 
alanı bulunan bir flybridge bulunuyor. 

Yat, yedi kamara arasında 11 kişiye kadar misafir ağırlayabilir; bir sahip süiti, iki VIP kamarası ve dört ek 
misafir kamarası ile. Ayrıca 390 GT iç kabininde dört kişilik bir mürettebat barındırabilir. 
Performans açısından, ikiz 900 beygir gücündeki MAN motorları ile 13 deniz mili azami hıza ve 11 seyir 
hızına sahiptir ve 8 deniz milinde 4.000 deniz milinden fazla menzile sahiptir.

43m Orca Yacht Series unveiled by KRC 
Yachting  43m Orca Yat Serisi KRC Yachting 
tarafından tanıtıldı



The perfect harmony of extraordinary design, luxury, comfort and performance.. #Momenta45

İ.D.O.S.B Gergef Sokak No:7 Ç4-2 Özel Parsel Tuzla / İstanbul
+90 216 394 07 62    -   info@intekmar.com.tr
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With her aggressive 
styling and 
exhilarating speed, the 
33.3-metre Mangusta 
GranSport 33 yacht 
Dopamine stands out 
from the crowd. The 
Italy-built Overmarine 
motor yacht was 
delivered in 2021 and 
is the ideal yacht for 

exploration, thanks to her top performance and 
transoceanic range. 
Dopamine is the second hull in the popular fast-
displacement series and harmoniously blends 
stylish design with technical sophistication. She 
features a timeless elegance with sporty, sleek 
lines and exterior design by Alberto Mancini 
Yacht Design.
“I wanted to create a model that marries 
power and speed to the grace and elegance of 
Mangusta’s design heritage– all while creating 
a new standard in aggressive sports yachts,” 
commented designer Alberto Mancini.
Dopamine offers guests 228 GT of interior space 
and lofty two-metre high ceilings throughout. 
Her ultra-modern and contemporary interior 
alludes to luxury while creating an air of simplicity 
and comfort with oversized windows and clever 
lighting solutions.The open-plan saloon of 
Dopamine provides guests with an impressive 
sense of space and plenty of seating to relax. The 
saloon flows seamlessly into her dining area with 
seating for up to eight guests for a formal dining 
experience.
The spacious sun deck of Dopamine comes 
complete with a bar and alfresco dining area, 
with her flybridge protected by a hardtop and 
extendable awning aft. This means that guests 
will always be able to enjoy lounging outside, 
regardless of the weather conditions.Dopamine 
provides guests with direct access to the ocean 
from her extendable swim platform. Her beach 
club enables guests to reach the sea with folding 
steps and a supportive handrail that extends to 
easily guide them to and from the water.
Dopamine’s toy box is brimming with some of 

the latest toys and tenders, such as a Williams 
Jet Tender 505 with a 110 horsepower engine, 
a F5 Seabob, an electric foiling surfboard and a 
plethora of towables.
33,3 metrelik Mangusta GranSport 33 yat 
Dopamine, agresif stili ve heyecan verici hızıyla 
kalabalığın arasından sıyrılıyor. İtalya yapımı 
Overmarine motoryat 2021’de teslim edildi ve 
üstün performansı ve okyanus ötesi menzili 
sayesinde keşif için ideal bir yat.
Dopamin, popüler hızlı yer değiştirme serisinin 
ikinci gövdesidir ve şık tasarımla teknik 
gelişmişliği uyumlu bir şekilde harmanlar. 
Alberto Mancini Yacht Design imzalı sportif, zarif 
hatları ve dış tasarımı ile zamansız bir zarafete 
sahiptir. Tasarımcı Alberto Mancini, “Güç ve 
hızı Mangusta’nın tasarım mirasının zarafeti ve 
zarafetiyle birleştiren ve aynı zamanda agresif 
spor yatlarda yeni bir standart yaratan bir model 
yaratmak istedim” dedi.
 Dopamine, konuklara 228 GT iç alan ve iki 
metrelik yüksek tavanlar sunar. Ultra modern 
ve çağdaş iç mekanı, büyük pencereler ve akıllı 
aydınlatma çözümleriyle sadelik ve konfor havası 
yaratırken lüksü çağrıştırıyor. Salon, resmi bir 
yemek deneyimi için sekiz kişiye kadar oturma 
yeri olan yemek alanına sorunsuz bir şekilde 
akıyor. Geriye kalan misafir kamaralarında tümü 
pelüş mobilyalar ve en-suite banyolarla süslenmiş 
bir VIP ve iki adet çift kişilik ve bir adet ikiz kamara 
bulunmaktadır. Dopamin ayrıca, misafirlerinin 
tüm ihtiyaçlarını karşılamak için beş kişilik 
profesyonel bir ekibi üç kabinde taşıyabilmektedir. 
Konuklar, pruvasından panoramik manzaralar 
sunan cam cepheli jakuzisi ile Dopamine 
teknesinde şık bir şekilde rahatlayabilecekler. 
Dopamin, konukların uzatılabilir yüzme 
platformundan okyanusa doğrudan erişmelerini 
sağlar. Plaj kulübü, konukların suya girip 
çıkmalarını kolaylaştırmak için uzanan katlanır 
basamaklar ve destekleyici bir tırabzan ile denize 
ulaşmalarını sağlar.
 Dopamin’in oyuncak kutusu, 110 beygir gücünde 
bir motora sahip Williams Jet Tender 505, bir F5 
Seabob, elektrikli bir sörf tahtası ve çok sayıda 
çekilebilir malzeme gibi en yeni oyuncaklarla 
dolu. 

A first look at the interiors of the Mangusta 
GranSport 33 yacht Dopamine
Mangusta GranSport 33 yat Dopamin’in iç 
mekanına ilk bakış 



Your Exclusive Yacht Glazing Partner

Worldwide Service  & Warranty

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

Scan to download up-to-date project 
references into your mobile phone www.bceglass.com
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The two hulls were recently transferred and 
everything is right on track for the launch 
expected this coming summer.

The two hulls of the WiderCat 92, the current 
flagship of the serial hybrid propulsion catamaran 
range and the first of 5 units sold by Wider, 
reached port at Fano, where construction will 
continue with systems installation, painting and 
interior work. The deck and superstructure are 
already in the works. 

“We’re extremely proud of how the works on 
the WiderCat 92 are progressing", said Marcello 
Maggi, at the helm of W-Fin Sarl, the holding 
company that owns 100% of Wider equity. 
“Thanks to the perseverance of the people at 
Wider, what was just an idea scribbled on a blank 
sheet of paper a few months ago is now a 92-
foot catamaran under construction featuring a 
distinctive design and the best hybrid technology 
you can find today”.

The WiderCat 92 was designed by Luca Dini 
Design & Architecture in partnership with the 
Centro Stile Wider and incorporates the most 
recent and exclusive version of the Serial Hybrid 
Propulsion System, introduced for the first time 
in the superyacht segment by Wider in 2015. 
Specifically designed with the best components 
for multihull application, the system harnesses 
the electric power produced by generators and 
solar panels. 

The power is used for propulsion and to supply 
the on-board users and is managed via the Wider 
Power Management System. If at any time the 
generator is engaged, the rpm is evened out, 
optimising consumption, plus thanks to the 
exclusive software, any produced and unused 
power goes to recharging the battery pack, 
preventing waste. 

The whole system was designed and built with 
the use of specifically optimised and tested 
hardware that allows for complete safety before 
anything else, as well as running in full-electric 
mode, for totally silent and vibration-free cruising. 
Consumption and air pollutant emissions have 
been drastically reduced and the time-to-
maintenance is longer compared to conventional 
propulsion systems.

The WiderCat 92 will be making its debut at the 
Cannes Yachting Festival 2023, scheduled for 12–
17 September 2023.

İki gövde yakın zamanda transfer edildi ve 
önümüzdeki yaz başlaması beklenen lansman 
için her şey yolunda. Seri hibrit tahrikli katamaran 
serisinin mevcut amiral gemisi ve Wider 
tarafından satılan 5 üniteden ilki olan WiderCat 
92'nin iki gövdesi, sistem montajı, boyama ve iç 
işlerle inşaatın devam edeceği Fano'daki limana 
ulaştı. Güverte ve üst yapı yapım aşamasında.

Wider sermayesinin %100'üne sahip olan holding 
şirketi W-Fin Sarl'ın başındaki Marcello Maggi, 
"WiderCat 92 üzerindeki çalışmaların gidişatından 
son derece gurur duyuyoruz" dedi. "İnsanların 
azmi sayesinde. Wider'da, birkaç ay önce boş 
bir kağıda karalanmış bir fikirden başka bir şey 
değildi, şimdi yapım aşamasında olan, kendine 
özgü bir tasarıma ve bugün bulabileceğiniz 
en iyi hibrit teknolojisine sahip 25 metrelik bir 
katamaran oldu”. 

WiderCat 92, Luca Dini Design & Architecture 
tarafından Centro Stile Wider ile ortaklaşa 
tasarlanmıştır ve 2015 yılında Wider tarafından 
süper yat segmentinde ilk kez tanıtılan Seri Hibrit 
Tahrik Sisteminin en yeni ve özel versiyonunu 
içerir.

Çok gövdeli uygulama için en iyi bileşenler olan 
sistem, jeneratörler ve güneş panelleri tarafından 
üretilen elektrik gücünü kullanır. Güç, tahrik ve 
yerleşik kullanıcıları beslemek için kullanılır ve 
Geniş Güç Yönetim Sistemi aracılığıyla yönetilir. 
Jeneratör herhangi bir zamanda devreye girerse, 
devir eşitlenerek tüketim optimize edilir ve ayrıca 
özel yazılım sayesinde üretilen ve kullanılmayan 
güç, pil takımını yeniden şarj ederek israfı önler. 
Tüm sistem, tamamen sessiz ve titreşimsiz seyir 
için tam elektrikli modda çalışmanın yanı sıra 
her şeyden önce tam güvenlik sağlayan özel 
olarak optimize edilmiş ve test edilmiş donanım 
kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Tüketim 
ve hava kirletici emisyonlar büyük ölçüde 
azaltılmıştır ve bakım süresi, geleneksel tahrik 
sistemlerine kıyasla daha uzundur.

WiderCat 92, 12–17 Eylül 2023 tarihlerinde 
yapılması planlanan Cannes Yachting Festival 
2023'te ilk kez sahneye çıkacak.

Construction of the first unit  of the WiderCat 92 running smoothly

WiderCat 92’nin sorunsuz çalışan  ilk ünitesinin inşası
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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.
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Jovaheater kuru tip kabin 
ısıtıcı
Teknenizi ideal sıcaklığında tutan Jovaheater marin ısıtma 
sistemi, piyasada yüzde 100 yerli malı belgesine sahip tek 
ürün. Her koşulda çalışır ve rakiplerine göre yüzde 20 daha az 
enerji sarfiyatı sağlıyor ayrıca tüm parçaları geri dönüşüme 
uygun bir şekilde üretiliyor. 

Jovaheater dry type cabin 
heater
 
The Jovaheater marine heating system, which keeps your 
boat at its ideal temperature, is the only product in the 
market with a 100% domestic product certificate. It works 
in all conditions and consumes 20 percent less energy than 
its competitors, and all its parts are produced in a way that 
is suitable for recycling. 

Sanimarin tuvaletler
Elektrikli marin tuvaletler oldukça sessiz çalışıyor. Eşsiz 
yüksek performanslı öğütme ve tahliye sistemi sayesinde, 
foseptik suların denize boşaltılmasını yasaklayan mevzuata 
uyulmasını ve pis su tankının kolayca yönetilmesini sağlıyor. 

Sanimarin toilets
 
Electric marine toilets works very quietly. Thanks to its 
unique high-performance grinding and discharge system, 
it ensures that the legislation prohibiting the discharge of 
septic water into the sea is complied with and the sewage 
tank is easily managed.

Çevre Dostu Marin Ürünler
Environmentally Friendly Marine 
Products
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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.
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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
Yach

t Life &
 Travel                      
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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
Yach

t Life &
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Wooden Boats 8.3m Limo Blue, 
the "dolce vita" is super technological 

- Vintage charm, but with state-of-the-art 
construction and hull reaching 35 knots  
- The deckhouse lowers down to the gunwale to 
fit into all garages 
- In the 8.30 metre length there is room for 12 
guests and two crew members
- It will be launched and loaded on a 60-metre 
megayacht

“When I launched the first Limo Tender it was 
received with enthusiasm and other orders 
followed, each customised, according to the 

owner’s wishes,” 
says Marco 
Arnaboldi. “With 
the 8.3m ‘Limo 
Blue’, I thought 
of introducing 
a stylistic 
connotation in 
the deck and 
the topsides 
inspired by 
Fellini’s ‘Dolce 

Vita’ and by the timeless design of the runabouts 
of the time.”  So this is actually a daycruiser rather 
than a tender, with rounded lines that slope 
towards the stern, bringing to mind some of the 
motorboats that accompanied divas and VIPs in 
the roaring Fifties and Sixties. The vintage design 
stays true to some of the shipyard’s distinguishing 
features, meaning highest level of customisation 
and carbon composite construction, which 
deliver compact dimensions (thanks to the 
automatically lowering deckhouse) jointly with 
very limited displacement. All this is combined 
with a deep V hull, particularly performing in 
terms of speed, but also very seaworthy, so 
suitable to face any type of sea conditions. With a 
270 hp inboard motor and sterndrive, “Limo Blue” 
can reach a top speed of 35 knots and a cruising 
speed of 30 knots.  

“On this first model, the owner opted for an open 
helm station in the bow with seats for the two 
crew members. Protected by the deckhouse, 
10 guests can be seated on the sofas along the 
bulwarks and then there are two forward-facing 
seats in the stern. Finally, in the stern, a sofa 
welcomes guests who prefer to sail in the open 
air. Alternatively, however, it is possible to have 
the bridge at the stern and the sofa at the bow.”

8.3m Limuzin Mavisi Ahşap 
Teknel “dolce vita” süper 
teknolojiktir .

- Klasik cazibe, ancak son teknoloji ürünü yapı ve 
35 deniz miline ulaşan gövde
- Güverte evi, tüm garajlara sığması için 
küpeşteye kadar alçalmaktadır. 
- 8.30 metre uzunluğunda, 12 misafir ve iki 
mürettebat için yer vardır.
- Denize indirilecek ve 60 metrelik bir megayata 
yüklenecek. 

Marco Arnaboldi, “İlk Limuzin İhalesini 
başlattığımda coşkuyla karşılandı ve her biri 
sahibinin isteklerine göre özelleştirilmiş diğer 
siparişler takip edildi” diyor. “8,3 m’lik ‘Limo Blue’ 
ile, Fellini’nin ‘Dolce Vita’sından ve zamanın 
runabout’larının zamansız tasarımından 
esinlenerek güvertede ve bordalarda stilistik bir 
çağrışım getirmeyi düşündüm.” 

Yani bu aslında bir yelkenli tekneden çok, kıç 
tarafına doğru eğimli yuvarlak hatlara sahip bir 
günlük gezi teknesi, kükreyen 50’ler ve 60’larda 
divalara ve VIP’lere eşlik eden bazı motorlu 
tekneleri akla getiriyor. Klasik tasarım, tersanenin 
bazı ayırt edici özelliklerine sadık kalıyor, yani en 
üst düzeyde özelleştirme ve kompakt boyutlar 
(otomatik olarak alçalan güverte evi sayesinde) 
çok sınırlı yer değiştirme ile birlikte sunan 
karbon kompozit yapı. Tüm bunlar, özellikle 
hız açısından performans gösteren, ancak aynı 
zamanda denize çok elverişli, her türlü deniz 
koşuluyla yüzleşmeye çok uygun olan derin bir V 
gövdesi ile birleştirilmiştir. 

270 hp içten takma motor ve kuyruk motoru ile 
“Limo Blue” 35 knot azami hıza ve 30 knot seyir 
hızına ulaşabiliyor. “Büyüleyici görünümüne ek 
olarak, 8.3m Limo Blue’nun bir başka özelliği 
de, garajda saklanması gerektiğinde küpeşte 
yüksekliğine kadar alçalan ve navigasyon 
konumundayken 1.80m’lik bir iç yüksekliği 
garanti eden güverte evidir. diye devam ediyor 
Marco Arnaboldi. “Bu ilk modelin sahibi, pruvada 
iki mürettebat üyesi için koltukların olduğu açık 
bir dümen mahallini tercih etti. Güverte köşkü ile 
korunan küpeşteler boyunca uzanan sofalarda 10 
misafir oturabilir ve kıç tarafta iki adet öne bakan 
koltuk bulunur. 
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BOFOR MARINE PRODUCTS DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

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

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

WATERTIGHT A60
FIRE RATED HATCHES

CAST HATCHES

WATERTIGHT HATCHES

DECK HATCHES

WATERTIGHT A60
FIRE RATED DOORS

SLIDING DOORS

PANTOGRAPH DOORS YACHT DOORS COMMERCIAL TYPE DOORS



SOLE MARİN
Bize firmanızdan bahseder misiniz?
Benzersiz değer anlayışımız ile, müşterilerimizi 
hayatlarını sevdikleriyle daha dolu 
yaşayabilecekleri bir ortam sağlayacak en doğru 
ürünlerle buluştururken, geleceğimiz için güvenli 
ve sürdürülebilir bir iş mirası inşa etmek ve temsil 
ettiğimiz tüm üreticiler için vazgeçilmez bir iş 
ortağı olmak birincil hedefimizdir.
 
Modelleriniz hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?
İlk distribütörlüğümüz İngiliz CobraRibs, en üst 
seviye zanaatkarların el işçiliği ile kişiye özel ürettiği 
botlar, İngiliz kalitesinin en belirgin örnekleridir. 
Daha geniş alan ihtiyacı olan müşterilerimiz için 
İtalyan SeaWater Ribs ile onlara çözüm üretmeye 
çalışıyoruz. 7,7mt ile 15,3mt arasında değişen 
boyları ve pazardaki en geniş gövdeli RIB’lerden 

olan SeaWater 
güvenli sürüş ve geniş 
kullanım alanları 
ile ön plana çıkıyor. 
İki RIB markamızın 
yanında DayCruiser 
ya da Weekender 
sınıfında Nimbus 
Group markalarından 
Flipper Boats’u temsil 
ediyoruz. Flipper 
özellikle sunduğu kalite 
ve donanım ile fiyatının 
çok üzerinde bir tekne. 
Üç tekne markamızın 
yanı sıra seri üretim en 
hızlı JetSki unvanını 
elinde bulunduran 
Belassi JetSki’lerinin 
de Türkiye’deki 
tek yetkilisiyiz. Bu 

markalarımızın yanına üretim kalitesi ve 
deniz kabiliyetleri üst seviye yeni markalar ile 
portföyümüzü sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde 
büyütmek istiyoruz.
 
Kullanıcılar açısından en çok tercih edilen 
modeliniz hangisi, tercih edilmesindeki sebep
nedir?
Şu an Flipper tekneleri en popüler markamız. 
Üst seviyede kalite ve donanıma sahip olması ve 
ayrıca Nimbus çatısı altında üretilmesi sebebiyle 
çok merak ediliyor ve en fazla bilgi aktardığımız 
teknemiz. SeaWater özellikle Maxi-Premium-RIB 
sınıfında dikkatleri üzerine çekiyor.

Can you tell us about your company?
Our primary goal is to build a safe and 
sustainable business legacy for our future and 
to be a indispensable business partner for all 
the manufacturers we represent while meeting 
our customers with the right products that will 
provide an environment where they can live their 
lives more fully with their loved ones, with our 
unique understanding of value.

Can we get some brief information about your 
models?
Our first distributorship, British CobraRibs, is the 
most distinctive example of British quality, with 
tailor-made boots handcrafted by top-notch 
craftsmen. We are trying to find solutions for our 
customers who need more space with Italian 
SeaWater Ribs. SeaWater, one of the widest body 
RIBs in the market, with lengths ranging from 
7.7 meters to 15.3 meters, stands out with its safe 
driving and wide usage areas. In addition to our 
two RIB brands, we represent Flipper Boats, one 
of the Nimbus Group brands, in the DayCruiser 
or Weekender class. Flipper is a boat far above its 
price, especially with the quality and equipment 
it offers. In addition to our three boat brands, we 
are also the sole authority in Turkey for Belassi 
JetSkis, which holds the title of the fastest mass-
produced JetSki. In addition to these brands, 
we want to grow our portfolio in a healthy 
and sustainable way with new brands, high 
production quality, and sea capabilities.

Which is your most preferred model in terms of 
users, and what is the reason for choosing it?
Currently, Flipper boats are our most popular 
brand. Due to its high quality and equipment, as 
well as
being produced under the roof of Nimbus, it is 
the boat we share the most information with.
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İNSAN VE DOĞA ARASINDAKİ 
İŞ BİRLİĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR 
DENİZCİLİK 

Daha iyi bir dünya için sürdürülebilirlik artık 
kilit bir nokta. Özellikle deniz ve okyanuslardaki 
kirliliği engellemek ve tadın çıkardığımız denizleri 
korumak zorundayız. Peki, neler yapabiliriz? Bu 
konuyu inceleyeceğiz. 

Fethiye Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Fethiye Şubesi, DenizTemiz Derneği TURMEPA, 
D-Marin Göcek ve The Travel Foundation’ın 
iş birliği altında başlatılan Mavi Dalga Projesi; 
sektörde ve turistler arasında sürdürülebilir 
uygulamaların düzeyini yükseltmeyi ve daha 
temiz ve çekici bir turizm hizmeti yaratmayı 
hedefliyor. Fethiye ve Göcek bölgelerinde 
faaliyette olan projenin ileriki dönemlerde benzer 
bölgelere de uygulanabileceği öngörülüyor. 

Deniz canlılarına dikkat et

Mesafeni Koru! Hayvanlara saygınızı göstermek 
için en az 100 metre uzakta güvenli bir yerde 
durun. Hayvanları asla kovalamayın. 
Yavaşla! Tekneyi aşırı hızlı kullanmaktan ve ani 
manevralar yapmaktan kaçının. 
Sessiz Ol! Yüksek sesler vahşi yaşamı ürkütebilir 
veya stres altına sokabilir; 
Az Zaman Harca! Hayvanları gözlemlemek için 
ayırdığınız zamanı sınırlı tutun.
Anne ve Yavrulardan Uzak Dur! Özellikle yuvalar 
ve kuluçkalar insan etkilerine karşı savunmasızdır. 
 “Kurtarmaktan” Sakın! Özellikle “yetimleri”… 
Anneler genellikle güvenli bir mesafeden onları 
izliyordur.
Kuşatma! Asla bir hayvanın çevresini kuşatmayın. 
Her zaman “kaçış” yolundan ayrılın. Hayvanları 
tekneler ile kıyı arasına sıkıştırmayın. 
Evcil Hayvanına Sahip Çık! Evcil hayvanlar ve vahşi 
hayvanlar birbirlerini ısırabilir ve yaralayabilir. 
Çöp Atma! Hayvanlar için bulduğunuzdan daha 
iyi bir yaşam alanı bırakın. 

Demirleme

Yanlış ve kötü demirleme, deniz çayırlarına ve 
deniz tabanındaki diğer canlılara zarar vererek, 
deniz ekosistemlerinde ciddi hasarlara neden 
olabilir. Çapalar ve onlara bağlı zincirler, deniz 
tabanını süpürebilir; yavaş hareket eden dip 
hayvanları ve balıkların yaşama, dinlenme ve 
beslenme alanlarını yok edebilir. Bu nedenle 
tekne mürettabatı, deniz yatağının özellikleriyle 
ilgili bilgi sahibi olmalı ve demirleme yerini 

dikkatlice seçilmelidir

Doğru Demirleme Yapmak İçin: 
• Herhangi bir demirleme şamandırası yoksa 
tekneler hassas bölgelerden uzakta, kum, çamur 
vb. gibi zeminlere demirlemeyi tercih etmelidir. 
• Demir taramasını önlemek için çapanızın iyi 
tuttuğundan emin olun. 
• Demir attıktan sonra zincirinizde, halatınızda 
uygun uzunluk bıraktığınızdan emin olun. Doğru 
uzunluk deniz dibinin taranmasını engeller. 
• Çapanız tarıyorsa ve sürükleniyorsa, kaldırın 
ve yeniden demirleyin. Sürüklenmeye devam 
ederse farklı bir demirleme yeri seçin. 
• Çapanın iyi durumda olduğunu düşünüyorsanız 
bile sürüklenmediğinden emin olmak için 
düzenli olarak kontrol edin.

Sıvı Atıklar

Teknelerden denize boşaltılan arıtılmamış 
kanalizasyon atıkları ve diğer atık sular, insanlara 
ve deniz yaşamına zararlı olabilir. İnsan atıkları, 
sudaki oksijeni tüketerek birçok deniz canlısının 
hayatını tehlikeye sokar, yosun seviyelerini 
arttırır, suyun berraklığını azaltan fosfor ve azot 
içerir. Arıtmayı ve atıkları dezenfekte etmek için 
kullanılan klor ve çinko gibi kimyasallar deniz 
yaşamı için zehirlidir. Teknelerde iki farklı atık su 
tipi oluşur: Siyah Su ve Gri Su.

COLLABORATION BETWEEN 
HUMAN AND NATURE: 
SUSTAINABLE MARINE
 
Sustainability is now a key point for a better world. 
In particular, we have to prevent pollution in the 
seas and oceans and protect the seas we enjoy. 
So what can we do? We will examine this issue.
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Blue Wave Project, initiated in cooperation 
with Fethiye Municipality, IMEAK Chamber of 
Shipping Fethiye Branch, DenizTemiz Association 
TURMEPA, D-Marin Göcek and The Travel 
Foundation; It aims to raise the level of sustainable 
practices in the sector and among tourists and 
to create a cleaner and more attractive tourism 
service. The project, which is active in Fethiye and 
Göcek regions, is expected to be implemented in 
similar regions in the future.
 
Watch out for sea creatures
 
Keep Your Distance! To show your respect for 
animals, stand at least 100 meters away in a safe 
place. Never chase animals.
Slow down! Avoid speeding the boat and making 
sudden maneuvers.
Be quiet! Loud noises can startle or stress wildlife;
Spend Less Time! Limit your time to observe 
animals.
Stay Away From Mothers and Babies! Nests and 
broods in particular are vulnerable to human 
influences.
Beware of “Saving”! Especially their “orphans”… 
Mothers usually watch them from a safe distance.
Siege! Never surround an animal. Always take 
the “escape” route. Do not trap animals between 
boats and shore.
Take Your Pet! Pets and wild animals can bite and 
injure each other.
Don’t Trash! Leave a better habitat for the animals 
than you found.

Anchorage
 
Incorrect and poor anchoring can cause serious 
damage to marine ecosystems by damaging 
seagrass meadows and other creatures on the 
seafloor. Anchors and the chains attached to 
them can sweep the seafloor; It can destroy the 
living, resting and feeding areas of slow-moving 
bottom animals and fish. Therefore, the crew of 
the boat should be knowledgeable about the 
characteristics of the seabed and the anchorage 
location should be chosen carefully.
 
For Correct Anchorage:
• If there are no mooring buoys, the boats should 
be away from sensitive areas, sand, mud, etc. 
should prefer to anchor on floors such as
• Make sure your hoe is holding well to avoid iron 
dredging.
• After anchoring, be sure to leave the appropriate 
length in your chain, in your rope. The correct 
length prevents dredging of the seabed.

• If your anchor is crawling and drifting, lift and re-
anchor. If it continues to drift, choose a different 
anchorage.
• Even if you think the anchor is in good condition, 
check it regularly to make sure it isn’t drifting.
 
Liquid Waste
 
Untreated sewage and other wastewater 
discharged from boats into the sea can be 
harmful to humans and marine life. Human 
wastes endanger the lives of many sea creatures 
by depleting the oxygen in the water, increase 
algae levels, and contain phosphorus and 
nitrogen, which reduce the clarity of the water. 
Chemicals such as chlorine and zinc used to 
treat and disinfect waste are toxic to marine life. 
Two different types of wastewater occur in boats: 
Black Water and Gray Water.

Siyah su basitçe, insan dışkılarından oluşan sıvı ve 
katı tuvalet atıklarıdır. Siyah su atıkları ile ilgili en 
çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları 
şunlardır: 

• Atık su depolarını, atık su alım teknelerine ya 
da kıyı tesislerindeki atık su kabul istasyonlarına 
boşaltın.
• Düşük su kullanımı olan tuvaletleri takın, 
kullanım başına sadece 0,4L su kullanan sistemler 
vardır.
Kimyasal tuvaletler, zehirli maddeler içerir 
ve karadaki normal kanalizasyon sistemine 
boşaltılma - lıdır. Taşınmaları zor olabileceği için 
önceden planlamanızı yapın.
• Çevreye karşı zararlı etkilerinizi en aza indirmek 
için mümkünse tekne - nize bir atık su arıtma 
sistemi kurun.

Gri Su Gri su; mutfak, duş, lavabo ve çamaşır 
yıkamada kullanılan sudur. Gri su atıkları ile ilgili 
en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan 
bazıları şunlardır: 

• Sadece az azotlu deterjanlar kullanın; hayvanlar 
ve bitkiler için zehirli olabilecek klor ve çamaşır 
suyunu, deniz yosunlarının büyümesini etkileyen 
fosfatları kullanmaktan kaçının. 
• Kullanılmış yağları geri dö- nüşüm için 
biriktirin ve diğer yiyecek atıklarının gri sulara 
karışmamasına dikkat edin.
• Düşük akışlı duş ve musluk başlıkları gibi su 
tasarruflu cihazlar kullanın.
• Teknede bir çamaşır makinesi kullanıyorsanız, 
ekolojik bakımdan az zararlı ürünler seçin veya 
deterjansız yıkama yöntemlerini araştırın. 
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PAS VE YOSUN SÖKÜCÜ
KORUYUCU YOĞUN ASİDİK TEMİZLEYİCİ VOL2
BARATTI PROTECTIVE - LIMESCALE  REMOVER 
PROP &SHAFT  CLEANER VOL 2

PAS VE YOSUN SÖKÜCÜ
KORUYUCU YOĞUN ASİDİK TEMİZLEYİCİ
BARATTI PROPURE - LIMESCALE 
REMOVER PROPELLER& SHAFT

MARİN YÜZEYLERİ İÇİN TUZ-KOROZYON-KİREÇ
BARATTI SALT OFF DECK CLEANER

SİNTİNE TEMİZLEYİCİ
BARATTI BILGE CLEANER

MARİN AĞIR YAĞ SÖKÜCÜ TEMİZLEYİCİ BOT,USTURMAÇA,FİLİKA
BARATTI POWER -- HEAVY DUTY CLEANER BOT WASH,
INFLATABLE BOAT& FENDER CLEANER

DENİZ SIYUNDA  ETKİLİ  GENEL MARİN YÜZEY TEMİZLEYİCİ
BARATTI SUPER GENTLE CLEANSER BOAT WASH

KAYMAZ GÜVERTE & ZEMİN TEMİZLEYİCİ
BARATTI NON SKID  DECK CLEANER

DENİZ SUYUNDA ETKİLİ WC TEMİZLEYİCİ

KROM-İNOX-METAL TEMİZLEYİCİ  PARLATICI SPREY
BARITTI SUPER  SHINER FOR INOX STAINLESS STEEL

BARATTI  TOILET BOWL CLEANER

MARİN KUMAŞ VİNİL VE KUMAŞ TEMİZLEYİCİ  
BARITTI FABRIC CLEANER   



DENİZ SUYUNDA ETKİLİ ELLE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI
BARITTI  DAILY USE  DISHWASH SOAP

Büyükdere Mah. Kırklar Sk. Özlem Apt. 
Kapı No: 5 Daire : 1

www.cembercimarine.com
info@cembercimarine.com

DENİZ SUYUNDA ETKİLİ SIVI EL SABUNU
BARITTI  DAILY USE HAND WASH SOAP 

ASİT İÇERMEYEN ALİMİNYUM TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI 
BARITTI ALIMINUM CLEANER AND POLISHER

MARİN ELEKTRONİK EKİPMANLAR İÇİN
BARITTI DEGREASER AND CLEANER OF 
ELECTRICAL AN DELECTRONIC  EQUIPMENT

YANIK YAĞ, İŞ,KURUM VE KARBON TEMİZLEYİCİSİ
BARITTI  BURN OIL WORK  SOOT AND 
CARBON CLEANER

BARİTTİ HİJYENİK ORTAM SAĞLAYAN 
KONSANTRE ÜRÜN 
BARITTI A CONCENTRATED PRODUCT THAT
 PROVIDES A HYGIENIC ENVIRONMENT  
 ALL PRODUCTS

TEAK YAĞI
BARITTI TEAK OIL

TEAK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI
BARITTI TEAK CLEANER & BRIGHTENER 

HOŞ KOKULU TABİİ YAĞ ASFALT,
YAPIŞKAN,MÜREKKEP KAUÇUK KATRAN SÖKÜCÜ
BARITTI OIL ASPHALT ,ADHESIVE , INK , RUBBER TAR REMOVER

MARİN ELEKTRONİK EKİPMANLAR İÇİN
BARITTI ANTI STATIK SPREY

+90 530 126 90 27



Katı Atıklar

Atık yönetimi konusu çevreyi, halk sağlığını, 
güvenliği ve ekonomiyi kapsayan küresel olarak 
kontrol altına alınması gereken önemli bir 
konudur. Plastik gibi çöpler, sadece kıyı şeritlerinin 
doğal güzelliğini mahvetmekle kalmaz, aynı 
zamanda teknelerin pervanelerine takılabilir, 
motorların soğutma sistemlerini tıkayabilir.

Katı atıklar nasıl kontrol altına alınabilir?

• Atmanız gereken ambalaj miktarını azaltmak 
için ürünleri büyük boy ambalajlarda toplu olarak 
alın.
• Altıklarınızı teknenize koymadan önce mümkün 
olduğunca ürünleri ambalajlarından çıkarın. 
• Deniz ve hava koşulları sertleşiyorsa güvertedeki 
malzemeleri güvence altına alın; böylece denize 
düşüp kaybolmazlar.

Geri Dönüşüm

Denizlerdeki atıkların yüzde 90’ının plastik olduğu 
ve bu plastiklerin ağırlığının, zooplanktonların 
toplam ağırlıklarının 6 katından fazla olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Black water is simply liquid and solid toilet waste 
made up of human feces. Some of the most 
important issues regarding black water waste 
are:
 
• Empty waste water tanks into waste water 
collection troughs or sewage reception stations 
at coastal facilities.
• Install toilets with low water usage, there are 
systems that use only 0.4L of water per use.
Chemical toilets contain toxic substances and 
must be flushed into the normal sewer system on 
land. Plan ahead as they can be difficult to move.
• If possible, install a wastewater treatment system 
on your boat to minimize your harmful effects on 
the environment.
 
Gray Water Gray water; It is the water used in 
the kitchen, shower, sink and laundry. Some of 
the most important points regarding gray water 
wastes are as follows:
 
• Use only low nitrogen detergents; Avoid using 
chlorine and bleach, which can be toxic to 
animals and plants, and phosphates that affect 
the growth of seaweed.
• Save used oils for recycling and be careful not to 

mix other food wastes into the gray waters.
• Use water-saving appliances such as low-flow 
showers and faucets.
• If you are using a washing machine on the boat, 
choose less ecologically harmful products or look 
for detergent-free washing methods.
 
Solid Waste
 
Waste management is an important issue 
that needs to be taken under control globally, 
covering the environment, public health, safety 
and economy. Trash, such as plastic, not only ruins 
the natural beauty of shorelines, but can also 
get caught in boat propellers and clog engines’ 
cooling systems.
 
How can solid wastes be controlled?
 
• Buy products in bulk in oversized packages to 
reduce the amount of packaging you have to 
throw away.
• Unpack the products as much as possible before 
putting your bottoms on your boat.
• Secure on-board supplies if sea and weather 
conditions are getting worse; so they don’t fall 
into the sea and get lost.
 
Recycling
 
It is estimated that 90 percent of marine waste is 
plastic and the weight of these plastics is more 
than 6 times the total weight of zooplankton.
 
ors, plastic, metal, glass and newspaper using 
appropriate methods.
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View and taste in one place: 
Bagatelle 
Located on the southern tip of Mexico’s Baja California, Bagatelle Los Cabos is the latest addition to 
the group’s growing portfolio of fine dining establishments. The restaurant can be found in one of 
the most beautiful spots of Cabo San Lucas, the Breathless Resort&Spa. Guests can enjoy an exclusive 
French Mediterranean dining experience with incredible wievs of Los Cabos signature landmark, El 
Arco de Cabo San Lucas – known locally as “El Arco” or “the Arch.”

The menu conceived by Corparete Executive Chef Rocco Seminara and Executive Chef Marco Estrada, 
includes refreshing take on local classics: Tacos with Black Angus beef tartare, egg bourtaga or 
Crab meat, arrabiata sauce, red onion pckles; fried Mozzarella Empanadas; homemade tortillas and 
Guacamole and Lemongrass Sea bream ceviche.

Manzara ve lezzet tek bir yerde: 
Bagatelle
Meksika'nın Baja California bölgesinin güney ucunda yer alan Bagatelle Los Cabos, grubun büyüyen 
kaliteli yemek işletmeleri portföyünün en son üyesi. Restoran, Cabo San Lucas'ın en güzel noktalarından 
biri olan Breathless Resort&Spa'da bulunuyor. Konuklar, yerel olarak "El Arco" veya "The Arch" olarak 
bilinen Los Cabos'un simgesel simgesi El Arco de Cabo San Lucas'ın inanılmaz manzaralarıyla özel bir 
Fransız Akdeniz yemek deneyiminin keyfini çıkarabilir.

Corparete Executive Chef Rocco Seminara ve Executive Chef Marco Estrada tarafından tasarlanan 
menü, yerel klâsiklere ferahlatıcı bir tat katıyor: Black Angus dana tartarlı Tacos, yumurta bourtaga veya 
yengeç eti, arrabiata sosu, kırmızı soğan püresi; kızarmış Mozzarella Empanadas; ev yapımı ekmeği ve 
Guacamole ve Lemongrass Çipura ceviche.
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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



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!
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Yeni N67 570 EVO ile tanışın.
Denizcilik uygulamaları için özel olarak gelişrilen 
motor kendi güç aralığında sınının en iyi 
performansını sağlar. fpndustrial.com'da daha 
fazla bilgi edinin ...

PERFORMANSI
YÜKSELTTİK
Marine uygulamaları için özel olarak 
gelişrdiğimiz N67 EVO motorumuz
kendi sınında en iyi gücü ve
performansı sağlarken en az yakıt
tükemini de vermektedir.

FPT Motorları Marin sektöründe de 
en çok aranan motorların başında 
gelir. Mükemmel mühendisliğin
Performans ve Ekonomiyi bir araya
gerdiği FPT Motorlaru , yakıt 
faturaların keyfinizi kaçırmasına 
rsat vermeden eğlenceli bir tekne
gezisi sunar.

YAKAMOZ MAKİNA Servis ve Bakım
uzmanlığının size vereceği güven,
FPT motorlarını tercih etmeniz için
önemli başka bir nedendir.

Daha fazlası için ; www. yakamozmakina.com



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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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. 

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.
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Asia Midyacht is an engineering group which 
provides repair, maintenance and installation 
services, as well as equipments and spare 
parts to Yatch Owners, OEMs and Distributors. 
Founders of the company have decades of 
experience in total in maritime and yacht 
market. 
 
 
Asia Midyacht , İmalatçı Firmalara, Yat 
Sahiplerine, Distiribitör firmalara bakım ve 
kurulum hizmetlerinin yanı sıra ekipman 
ve yedek parça sağlayan bir mühendislik 
grubudur. Şirketin kurucuları denizcilik ve yat 
pazarında toplamda onlarca yıllık deneyime 
sahiptir. 

 
 

SERVICES 
 
•  Painting and Composite (Boya ve Kompozit)
•  Electric and Electronic (Elektrik ve Elektronik)
•  Mechanic and Hydraulic (Mekanik ve Hidrolik)
•  Test and Surveying (Test ve Survey)
•  Project Management (Proje Yönetimi)
 
 

DEALER OF THE PRODUCTS 
1. SENTINEL BOAT MONITORING 
 
•  Your Boat Online
•  Monitor and control your boat remotely
•  Sentinel helps boat owners connect and 
interact with their boats  It is also an after-sales 
management program.

 
 
 

Meet Asia Midyacht! 

Asia Midyacht ile Tanışın!
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REFIT&REPAIR-YACHT MANAGEMENT-AFTER SALES SERVICE
Göcek Mh, Turgut Özal Cd. No:56, 48300 Fethiye/Muğla

www.asiamidyacht.com • info@asiamidyacht.com
0545 721 01 14

Yatınızın bakımı bizim, keyfi sizin
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1. SENTINEL TEKNE UZAKTAN 
TAKIP SISTEMI
 
• Tekneniz Çevrimiçi
• Teknenizi uzaktan 
izleyin ve kontrol edin
• Sentinel, tekne 
sahiplerinin,  tekneleriyle 
bağlantı kurmasına ve 
etkileşimde bulunmasına 
yardımcı olduğu gibi 
, aynı zamanda bir 
satış sonrası yönetim 
programıdır.

2. HURLEY MARINE 
DINGHY DAVITS 
 
WHY USE DINGHY 
DAVITS? 
 
 
•  Safe, Pleasant and Fast 
Boat Use
•  Elimination of the Risk of Rope Breakage
•  Extended Maintenance of Your Boat
The lack of a boat garage, especially in motor 
yachts and speedboats, creates difficulties for 
boat owners in the storage of the boat and 
negatively effects the decision to buy the boats 
they like. Alternative solutions such as cranes 
are expensive, but also create difficulties in 
assembly. Fortunately, there are davit models 
that can create alternative solutions for you. 
You can contact us for detailed information 
about davits.

 
NEDEN BOT MATAFORALARI 
KULLANILIR? 
 
 
• Güvenli, Keyifli ve Hızlı Tekne Kullanımı
• Halat Kopma Riskinin Ortadan Kaldırılması
• Botunuzun Bakım Süresinin Uzatılması
Özellikle motoryatlarda ve sürat teknelerinde 
tekne garajının olmaması, tekne sahipleri 
için botun depolanması konusunda zorluk 
oluşturmakta ve beğendiği tekneleri alma 
kararını olumsuz etkilemektedir. Vinç gibi 
alternatif çözümler pahalı olmakla birlikte 
montajda zorluklar da yaratmaktadır. Neyse ki 
sizin için alternatif çözümler oluşturabilecek 
matafora modelleri var. Mataforalar hakkında 
detaylı bilgi almak için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.

 
 



The Bodrum Edition

The Bodrum Edition Otel Yalıkavak’ta ve Marina’ya 
3 km uzakta ve Bodrum Kalesi ile amfitiyatroya 
dakikalr içerisinde gidilebiliyor.  108 misafire ev 
sahipliği yapabilen butik ama oldukça lüks bir otel. 
Otelin villaları ve süitlerinin balkonları Ege Denizi 
manzarasını görüyor. Her odada özel tasarım 
mobilyalar ve şık mermerler kullanılmış. Kendinizi 
spa merkezi ve Türk hamamının da bulunduğu 
spor salonunda da şımartabiliyorsunuz. Öğleden 
sonra Infinity havuzunda rahatlayabiliyor ve özel 
kabinlere ev sahipliği yapan bir iskeleye sahip 
seçkin plaj kulübüne erişim sağlayabiliyorsunuz. 
Yenilikçi yiyecek ve içecek mekanları arasında 2 
bar, körfeze bakan bir gurme özel ızgara, bir gece 
kulübü ve Latin Amerika mutfağı sunan rahat 
yemek mekanlarının yanı sıra daha yerel Ege, 
Anadolu ve Asya Füzyon menüleri sunan kaliteli 
yemek mekanları yer alıyor.

Otel sizlere serin tahtaların ve havadar kumaşların 
arasında bir sahil evi havası veriyor. Büyük camlar 
ve mermer banyolarla rahatlamak çok kolay. 
Üstelik özel dört odalı özel villalarda tam izolasyon 
da sağlamanız mümkün. Çünkü odaların kendi 
yüzme havuzları ve saunaları var.

The Bodrum Edition

The Bodrum EDITION is just steps from the bay, 3 
kilometers from Yalikavak Marina at the western 
point of the Bodrum peninsula, and minutes 
from Bodrum Castle and Bodrum Amphitheatre. 
The boutique hotel features 108 guest rooms, 
suites and villas, most with views of the Aegean 
Sea — some with private pools, balconies, and 
gardens. Every room features custom-designed 
furnishings and indulgent marble bathrooms. 
Indulge yourself with treatments in the state-
of-the-art spa, which includes a salon, Turkish 
Hammam, and fitness center. Relax through 
the afternoon in the Infinity pool and access to 
the exclusive beach club with a jetty that houses 
private cabanas. Innovative food and beverage 

outlets include 2 bars, a gourmet specialty grill 
overlooking the bay, a night club, and all-day 
casual dining venues featuring Latin-American 
cuisine as well as fine dining venues featuring 
more localized Aegean & Anatolian and Asian 
Fusion menu offerings.

Warm wood finishes and airy fabrics lend a beach 
house feel to the generous and simply elegant 
guest rooms. With stone floors, marble baths and 
oversized windows magically framing the iconic 
garden and breathtaking Aegean Sea, each room 
invites utter relaxation. Spacious, light-filled suites 
feature the additional luxury of private plunge 
pools and terraces. For those seeking a true 
refuge, the exceptional four-bedroom private villa 
offers complete privacy, with its own swimming 
pool and sauna area.

TEKNEYLE GİDİLEN OTELLER
TO HOTEL BY BOAT
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Yeşilçam’ın başrolü: The Grand 
Tarabya

Türkiye’nin en ünlü ve en eski otellerinden 
Tarabya Oteli’ndeyiz. Büyük Tarabya Oteli yüz 
yıllık bir mimariye sahip. Otel, konuklarına 
‘Türk konukseverliğiyle küresel standartların 
mükemmel birleşiminden oluşan benzersiz bir 
deneyimin kapılarını aralama’ vaadini sunuyor. 
Yeşilçam film karelerinin en ünlü oteli The 
Grand Tarabya  5 yıldızlı hizmetiyle, kendinizi 
evinizdeymiş gibi hissetmenizi sağlıyor.   
177 Deluxe oda, 70 süit, 1 Kral dairesi, 30 
Rezidans’dan oluşan, Boğaz ve Marina 
manzarasına hakim The Grand Tarabya; 
üyelerine, otel ve tüm gün spa misafirlerine özel 
fitness, pilates stüdyo, havuz, hamam ve sauna 
seçenekleri sunuyor.

Yatınızla yanaşabileceğinizi söylemeye gerek yok. 
Marina’ya demir attığınızda Tarabya Oteli sizleri 
karşılıyor olacak. 

Starring of Yeşilçam: The Grand 
Tarabya

We are at The Grand Tarabya Hotel, one of the most 
famous and oldest hotels in Turkey. The Grand 
Tarabya Hotel has a century-old architecture. The 
hotel offers its guests the promise of 'opening the 
doors of a unique experience that is the perfect 
combination of Turkish hospitality and global 
standards'. The most famous hotel of Yeşilçam 
film stills, The Grand Tarabya makes you feel at 
home with its 5-star service.
177 Deluxe, 70 Suites, 1 Presidential Suite, and 30 
Residences, almost all of the hotel has Bosphorus 
and Marina views. The Grand Tarabya; It offers 
special fitness, pilates studio, pool, Turkish bath 
and sauna options to its members, hotel and all-
day spa guests.

When you dock at the Marina, The Grand 
Tarabya Hotel is welcoming you with its own 
magnificence. 

Çırağan Sarayı

İstanbul Boğazı üzerindeki konumu ile Osmanlı 
İmparatorluğuna ait tek Saray ve Otel. Hepimizin 
bildiği Çırağan Sarayı, yeni adıyla Çırağan Palace 
Kempinski. Otel İstanbul şehrin merkezinde 
tatil mekanlarını aratmayacak bir ambiyans 
sunmanın yanı sıra, lüksü ve gerçek bir Osmanlı 
sarayının cazibesini yansıtıyor. 
Burası otel bölümündeki 20 süit ve tarihi saray 
bölümündeki 11 süit dahil olmak üzere toplam 
310 odalı bir saray. Boğaz manzaralı terasa 
sahip restoran ve barları, hakiki Osmanlı ve Türk 
mutfağından uluslararası lezzetlere keyifli bir 
yeme içme deneyimi sunuyor. 
Şehrin en seçkin etkinlik mekanı olarak kabul 
gören Çırağan Palace Kempinski; prestijli devlet 
zirvelerine, üst düzey toplantı ve kongrelere, 
şaşaalı düğün ve sosyal davetlere ev sahipliği 
yapıyor.  Çırağan Palace Kempinski’ye, İstanbul’da 
üç yolla ulaşılabilir: limuzin, yat ve helikopter

Çırağan Palace

The only Ottoman Imperial Palace and Hotel 
on the Bosphorus Çırağan Palace. we all know 
it’s name, now Çırağan Palace Kempinski. The 
hotel reflects the luxury and the charm of a real 
Ottoman palace, as well as offering an ambiance 
that will match the holiday destinations in the 
city center of Istanbul.
This is a palace with a total of 310 rooms, including 
20 suites in the hotel section and 11 suites in the 
historical palace section. Its restaurants and bars 
with terraces overlooking the Bosphorus offer 
an enjoyable dining experience from genuine 
Ottoman and Turkish cuisine to international 
flavors.
Çırağan Palace Kempinski, which is accepted as 
the most exclusive event venue of the city; It hosts 
prestigious state summits, high-level meetings 
and congresses, glamorous weddings and social 
events Çırağan Palace Kempinski can be reached 
in Istanbul in three ways: limousine, yacht and 
helicopter
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TEKNE KİRALAMANIN DOĞRU VE 
GÜVENİLİR ADRESİ

Yazın güzel bir deniz yolculuğu sayesinde mavi 
sularin derinliğinde kaybolmak için Yacht Life 
Charter size harika frsatlar sunuyor. Kayra 
Yacht bünyesinde tekne kiralama hizmeti 
sunan YachitifeCharter, size deniz üzerinde 
adeta yűzen bir ev konforu soģiryor. Klimalı, 
ferah ve donanimli lüks tekneler soyesinde 
su űzerinde unutulmaz anlar yaşayacaksinız.
Yacht Llife Charter, Türkiye'nin ve Yunanistan'in 
muhtesemkoyların ayağınıza getiriyor; Akdeniz, 
Ege, Fethiye, Marmoris, Bodrum, Bozburun, 

Göcek, Gökova, Antalya, Rodos Adost ve Symi'nin 
olağanüstű manzaraları sizi kendisine çağiryor. 
20 kişiye kadar ağı rlayabilen üks gulet teknelerin 
yant sira firmo sizlere, talep ettiğiniz yolcu 
sayist veya özel steklerinizı yerine getirmek için 
teklifler ve hizmetler sunuyor. Siz, mavi sularin 
ve doğanin tadint çikarrken Yachtlife Charter. 
sizin adinıza her șeyi düșünüyor. Özenle secilmis 
tecrübeli mürettebat, tatiliniz boyunca işinizi 
kolaylaştirmak için sizi bekliyor.

Yacht Life Charter offers you great opportunities 
to get lost in the depths of blue waters thanks to a 
beautiful sea voyage in summer. Yachtlife Charter 
offers boat rental service within Kayra Yacht. 
providing you with the comfort of a floating 
home on the sea Thanks to the air-conditioned, 
spacious and equipped luxury boats, you will have 
unforgettable moments on the water. Yacht LIfE 
Charter, brings you to the foot of the beautitul bays 
in Turkey and Greece; The extraor dinary viewS oF 
the Mediterranean, Aegean, Fethiye, Marmaris, 

Bodrum, Bozburun Göcek, Gökova, Antalya, 
Rhodes lsland and Symi invite you to In addition 
luxury gulet boats that can accommodate up 
to 20 people, the company offers you offers and 
services to tulfill the number of passengers you 
request or your special requests, While you enjoy 
the blue waters and nature, Yachtlife Charter 
considers everything on your behalf. The caretully 
selected and experienced crew are waiting tor 
you to make your work easier durjng yor holiday.

The Right and Reliable Address 
for Yacht Charter

www.yachtlifecharter.com
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ERKAB MARİN VE GEMİ KABLOLARI



ERKAB MARİN VE GEMİ KABLOLARI



Çağlayan Mah. Fevz Çakmak Cad.No:24 Kağıthane / İstanbul

WWW.IGRILL.COM.TR


