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100.sayımız ile herkese merhaba!

2006 yılında yayın hayatına başlayan Yacht Life& 
Travel,15 yılı geride bıraktı. Bu 15 yıl içerisinde, yat 
ve denizcilik sektörüne ilişkin en büyük yayınlardan 
biri oldu. Tabi ki siz değerli okurlarımız sayesinde… 

Son yıllarda dijitale yaptığı yatırımlarla sektöre 
yeni bir bakış açısı kazandıran Yacht Life & 
Travel, uluslararası yat festivalleri, fuarlar, basın 
konferansları, lansmanlar, test sürüşleri ve daha 
pek çok dünya çapında etkinlikte, ‘Resmi Medya 
Sponsoru’ olarak yer alarak yönünü tamamen 
globale çevirmiştir. 

Bu anlamda, her sayıda yeni bir heyecanla 
buluştuğumuz okurlarımız, bizi her zaman 
destekleyen takipçilerimiz ve gücümüze güç katan 
işbirlikçilerimiz en büyük teşekkürümüz sizleredir. 

Yeni sayılarda buluşmak üzere… Maviyle kalın!
Sevgiler,

Hello everyone with our 100th issue!

Yacht Life & Travel, which started broadcasting in 
2006, has left 15 years behind. It became one of 
the largest publications on the yacht and marine 
industry in 15 years. Of course, thanks to you, our 
dear readers.

Yacht Life & Travel, which has brought a new 
perspective to the sector with its investments in 
digital in recent years, has turned its direction to 
the global by taking place as the “Official Media 
Sponsor” in International yacht festivals, fairs, 
press conferences, launches, test drives and many 
other events around the world.

In this sense, our greatest gratitude is to you, our 
readers whom we meet with a new excitement in 
every issue, our followers who always support us 
and our collaborators who strengthen our strength.

See you in new issues… Stay Blue!
Best regards,

Arzum Kaya
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MESSE DÜSSELDORF, BOOT DÜSSELDORF 2021’İ İPTAL ETTİ

Messe Düsseldorf Cancels Boot Düsseldorf 2021

Messe Düsseldorf devam eden salgın ve buna bağlı 
dünya çapındaki kilitlenme önlemleri nedeniyle 2021 
için Düsseldorf açılışını iptal etme kararı aldı. Messe 
CEO’su Wolfram N. Diener, ticaret fuarı takviminde 
planlandığı gibi bir sonraki fuarın kapılarını 22 ile 30 
Ocak 2022 arasında açacağını söylüyor. Belirli koşul-
lar altında, Nisan ayında planlanan tarihte uygulama 
artık gerçekleşmeyecek. Messe Düsseldorf CEO’su 
Wolfram N. Diener konuyla ilgili şu açıklamalarda bu-
lundu: “Devam eden yüksek düzeydeki enfeksiyonun 
sona ermesinin şu an için öngörülemez olması, Nisan 
sonundaki planlanan ticaret fuarı operasyonlarının 
yeniden başlamasını giderek daha gerçek dışı hale ge-
tiriyor. Ortaklarımızla durumu yeniden değerlendirdik 
ve 2021’i erken iptal etme kararı aldık. Önceliğimiz, 
katılımcılarımızın, ziyaretçilerimizin ve hizmet sağlayı-
cılarımızın sağlık ve güvenliğidir. Tüm etkinlikler artık 
2022’nin başarılı bir şekilde sahnelenmesine odakla-
nacak.”

boot 2022, bu yılın Mayıs ayında ilgilenen şirketler 
için kayıt portalı ile başlayacak.

Messe Düsseldorf decided on Thursday, 21 January, 
to cancel boot Düsseldorf for 2021 due to the 
ongoing pandemic and the associated worldwide 
lockdown measures. The next boot, as scheduled in 
the trade fair calendar, will open its doors from 22 
to 30 January 2022. Under the given circumstances, 
an implementation on the planned date in April is 
no longer guaranteed, says Wolfram N. Diener, CEO 
of Messe Düsseldorf: “The continuing high level of 
infection and the fact that the end of the lockdown 
is not foreseeable for the time being make a 
resumption of trade fair operations at the end of April 
appear increasingly unrealistic. We have reassessed 
the situation with our partners and jointly decided 
to cancel boot 2021 early. Our priority is the health 
and planning security of our exhibitors, visitors and 
service providers. All activities will now be focused on 
the successful staging of boot 2022.”

boot 2022 will start with the registration portal for 
interested companies in May this year.
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ADASTRA İSİMLİ YAT 
BİR UZAY MEKİĞİNİ 
ANDIRIYOR

AVANGUARDIA, 
“KUĞU” GİBİ SULARDA 

SÜZÜLMEYE GELİYOR

Yacht Adastra Resembles a 
Space Shuttle

Avanguardia Comes to 
Soar on Waters Like a 

“Swan” Theamazes

“Denizlerin Ferrarisi” olarak adlandırılan Adastra isimli 
lüks yat görünüşüyle bakışları üzerine topluyor. Adastra, 
ilk görüşte bir uzay mekiğini andırıyor.

Fenwick Shipping Services isimli uluslararası taşımacılık 
şirketinin sahibi milyarder iş adamı Anthony Marden’a ait 
Adastra isimli yat, bir uzay mekiğini andırıyor. Adastra, Çinli 
yat ustaları tarafından Çin’in Zhuhai bölgesindeki McCona-
ghy Tersanesinde özel olarak inşa edildi. 42.5 metre boyun-
da ve 16 metre genişliğinde olan lüks yatın tasarımı 3 sene, 
inşası ise 5 sene sürdü. Uzay mekiğine benzeyen Adastra, 
Marden’a 30 milyon Euro’ya mal oldu.

The luxurious yacht named Adastra, known as the 
“Ferraisi of the Seas”, attracts attention with its 
appearance. Adastra resembles a space shuttle at first 
sight.

The yacht Adastra, owned by the billionaire businessman 
Anthony Marden, who owns the international shipping 
company Fenwick Shipping Services, resembles a space 
shuttle.
The Adastra, similar to the space shuttle, cost Marden 30 
million Euros. Adastra wasby Chinese yacht builders, at 
McConaghy Shipyard in ZhuhaiChina custom built.
The, 42.5 meters long and 16 meters wide, luxury yachttook 
3 years to design and 5 years to build.

Lazzarini Design Studio tarafından tasarlanan lüks 
yat, ilk görüşte şaşkınlığa uğratıyor. Avanguardia isim-
li yat, tıpkı bir kuğuya benziyor. 

Lazzarini Design Studio tarafından tasarlanan Avangu-
ardia’yı görenler gözlerine inanamıyor. Avanguardia, 
kuğuyu andıran tasarımıyla dünyanın karşısına çıkıyor.  
Lazzarini Design Studio’nun kurucusu ve yatın tasa-
rımcısı olan Pierpaolo Lazzarini, kuğu yatın ilhamını 
1970’lerde yayımlanmış bir Japon çizgi romanından 
almış. Bu ilhamdan yola çıkarak, bunu bir tasarım fik-
rine dönüştüren Lazzarini, bu temayı yata uyarlayarak, 
herkesin hayranlıkla baktığı bir tasarım haline getiriyor.

Luxury yacht designed by Lazzarini Design Studioat 
first sight. Avanguardia yacht looks just like a swan.

Those who see Avanguardia designed by Lazzarini 
Design Studio cannot believe their eyes. Avanguardia 
confronts the world with its swan-like design. Pierpaolo 
Lazzarini, the founder of Lazzarini Design Studio and the 
designer of the yacht, took the inspiration of the swan 
yacht from a Japanese comic book published in the 
1970s. Based on this inspiration, Lazzarini transforms 
this into a design idea, adapting this theme to the 
yacht, turning it into a design that everyone admires.
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DENİZLERİN BİLİNMEYEN YATI: UFO 2.0

Unknown Yacht of the Seas:UFO 2.0

Jet Capsule tarafından tasarlanan yatlar, tıpkı 
ufo olarak bildiğimiz uçaklar şeklinde tasarlandı. 
UFO 2.0 ismindeki bu modelin iç tasarımı da bir 
hayli konforlu.

İlginç konseptleriyle tanınan Jet Capsule, yine bütün 
kalıpları yıkıyor. UFO ismini verdiği tasarımıyla şaşırtan 
Jet Capsule’ün yatları ufo olarak bilinen uçakların 
birebir kopyası görünümünde. 

314 metrekare yüzeye ve yirmi metre çapa sahip 
lüks teknenin içi aynı bir ev konforu sunuyor. Tam 
olarak UFO 2.0 olarak adlandırılan ilginç yatların alt 
kısmı tamamıyla suya gömülüyor. Yatak odası olarak 
kullanılan bu mekânda, deniz altını seyrederken 
uykuya dalabilirsiniz. Üç farklı konsept alanının 
birleşmesiyle oluşan kayan ufolar oldukça geniş bir iç 
hacme sahip.

UFO 2.0’da 80 metrekareden oluşan mutfak, depo, 
banyo ve ana yaşam alanı, deniz altı manzaralı bir 
yatak odası ve aracı kontrol etmek için üst güverte ve 
teras bulunuyor.

Yachts designed by theJet Capsule were 
designed just like the aircraft we know as ufo. 
The interior design of these models, called 
UFO 2.0, is also very comfortable.

Known for its interesting concepts, Jet Capsule 
breaks all molds again. Surprising with its design 
that it calls UFO, Jet Capsule’s yachts look like 
replicas of the aircraft known as ufo.

The interior of the luxury boat, which has a surface 
of 314 square meters and a diameter of twenty 
meters, offers the same home comfort. The lower 
part of the interesting yachts, called exactly UFO 
2.0, is completely submerged in the water. In this 
place used as a bedroom, you can fall asleep while 
watching under the sea. The floating ufo, formed by 
the combination of three different concept areas, 
have a very large internal volume.

UFO 2.0 has a kitchen, warehouse, bathroom and 
main living area of 80 square meters, a bedroom 
with underwater view, and an upper deck and 
terrace to control the vehicle.
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DOĞA İLGİ ÇEKİCİ TASARIM VE KONSEPTİYLE 
GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

Nature Fascinates With Design And Concept Who Sees It

Sinot tarafından tasarımı yapılan Doğa isimli 
lüks yatın görünüşü bir yattan çok yüzen bir bi-
nayı andırıyor. Doğa şık iç tasarımı ve kendine 
has özellikleri ile görenleri hayran bırakıyor.

Lüks yatın içinin tamamı neredeyse tavandan başla-
yan büyük camlar ile donatılmış. Yat, gün ışığının al-
tında parlarken, bir yandan da muhteşem deniz man-
zarasını ayaklar altına seriyor. Bu camlar sayesinde yat 
sahipleri denizi daha çok hissediyor.

Doğa’da yat iklim kontrolü bir bahçe ve gözlem güver-
tesi bulunuyor. Göz alıcı yat Doğa’da ayrıca spa, havuz 
ve spor salonu mevcut. Her detayı ile büyüleyen Do-
ğa’nın içindeki havuz öyle alelade değil. Havuz ince bir 
düşünceden yola çıkarak, deniz seviyesinde yer alıyor.

18 kişilik misafir kapasitesi ile Doğa, hem estetik hem 
de farklı görüntüsüyle yat severlerin hemen dikkatini 
çekiyor. İç tasarımındaki zarafet ve şıklık, yatın bir ta-
sarım harikası olduğunu gözler önüne seriyor. Sinot, 
tasarımı için şöyle diyor: “Doğa, parıldayan  bir barış 
ve huzur işareti. Aynı zamanda Doğa, yat ve çevresi 
arasındaki temel bağlantıyı koruyor.”

It’s appearance of the luxury yacht named 
Nature, designed by Sinot, resembles a floating 
building rather than a yacht. Doğa’s stylish 
interior design and its unique features fascinate 
those who see it.

The interior of the luxury yacht is almost entirely 
equipped with large windows starting from the 
ceiling. While the yacht shines under the sunlight, it 
also traps the magnificent sea view. Thanks to these 
glasses, yacht owners feel the sea more.

In Nature, there is a yacht climate control garden 
and an observation deck. The stunning yacht Doğa 
also has a spa, pool and gym. The pool in Nature, 
which fascinates with every detail, is not so ordinary. 
The pool is located at sea level, starting from a fine 
thought.

With its 18-person capacity, Nature immediately 
attracts the attention of yacht lovers with its 
aesthetic and distinctive appearance. The elegance 
and elegance of the interior design reveal that the 
yacht is a miracle of design. “Nature is a shimmering 

sign of peace and tranquility. At the 
same time, Nature maintains the basic 
connection between the yacht and its 
surroundings,” says Sinot.

Sıra dışı tasarım, lüks, konfor ve performansın muhteşem uyumu... #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

Etiler Çamlık Mevki. Çiçek Apt.
No: 12/1 İstanbul - Türkiye 
+90 (212) 287 2702
info@bornova.com.tr 
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AZİMUT ATLANTİS 51 ŞIKLIĞI VE PERFORMANSIYLA 
KENDİNİ KANITLIYOR

Azimut Atlantis 51 Proves Itself Elegance And Performance

Geniş iç tasarımı ve ev konforuyla Azimut 
Atlantis 51, şıklığı kadar performansıyla da 
beğeniliyor.

16 metrelik bir uzunluğa sahip Azimut Atlantis 51 
modelini gören yat severler, lüks yatı ilgiyle karşılıyor. 
Şık bir dizayn ve konforun uyumu ile kendini gösteren 
Azimut 51 Atlantis, deniz üzerinde yaşanan keyfin en 
zirvesini temsil ediyor.

Lüks yatın dış ve iç tasarımı Neo Design tarafından ya-
pıldı. Azimut Atlantis 51’in gövde tasarımı ise Azimut 
ve Benetti R&D Department iş birliği ile hayata geçi-
rildi. 

Konfor ve şıklığın yanında iç kapasitesi de oldukça cö-
mert olan yatta 3 adet kabin bulunuyor. Birçok kişiyi 
aynı anda ağırlayabilen Azimut Atlantis 51’de 6 adet 
yatak ve 2 adet WC bulunuyor.

Performans olarak da kendini yat severlere kanıtlayan 
lüks model Azimut Atlantis 51, 30 deniz miline kadar 
hız yapıyor. Azimut Atlantis 51 modeli, Atlantis serisi-
nin bir üyesi.

The luxury yacht is appreciated for its 
performance as well as its elegance.

Seeing the Azimut Atlantis 51 model with a length of 
16 meters, the luxury yacht is welcomed with interest. 
Azimut 51 Atlantis, which shows itself with the 
harmony of a stylish design and comfort, represents 
the peak pleasure to be experienced on the sea.

The exterior and interior design of the luxury yacht 
was made by Neo Design. The body design of Azimut 
Atlantis 51 was implemented in cooperation with 
Azimut and Benetti R&D Department.

There are 3 cabins on the yacht, which has a very 
generous interior capacity besides comfort and 
elegance. Azimut Atlantis 51, which can host many 
people at the same time, has 6 beds and 2 WCs.

The luxury model Azimut Atlantis 51, which has 
proven itself to yacht lovers in terms of performance, 
speeds up to 30 knots. Azimut Atlantis 51 model is a 
member of Atlantis series.
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GALIA 750 HARD TOP İLE DENİZE DOYACAKSINIZ

With Galia 750 Hard Top, You Will Be Satisfied With The Sea

Uzun süre denizde vakit geçirmeyi sevenlere 
harika gelecek olan Galia 750 Hard Top, kaliteli 
tasarımı ve ona eşlik eden teknolojik sistemle-
riyle size ikinci bir ev konforu sağlayacak. 

Galia 750 Hard Top, sınıfında yeni standartlar belir-
leyen bir model olarak  deniz severlerin beğenisine 
sunuluyor. Kapalı kokpit alanı, pruvaya güvenli geçiş 
imkanı sağlayan iskele ve sancak güverte geçişi, arka 
havuzluk ve sancak bordodan kokpite giriş imkânı bu 
boyuttaki bir tekne için şaşırtıcı derecede geniş olma-
sıyla göze çarpıyor.  

Kokpitte iki kişilik masaya dönüşebilen oturma grubu, 
meşe kaplama mobilyalar,kabinde iki kişilik yatak, la-
vabo, pleksi cam tavan, mutfak tezgahı, Fusion müzik 
sistemi, Raymarine Axiom 7 Chartplotter, hidrolik dü-
men sistemi, elektrikli ırgat gibi özelliklerin standart 
olup,  ayrılmış tuvalet, webasto ısıtıcı, teak güverte, 
buzdolabı, ocak vb. opsiyonlar ekleme imkânı da bu-
lunuyor.  

350 Hp maksimum beygir gücüne sahip 750 Hard Top 
modeli, tek makine ve çift makine seçenekleri ile de 
kullanılabiliyor.

Galia 750 Hard Top, which will be great for 
those who like to spend time at sea for a long 
time, will provide you a second home comfort 
with its quality design and accompanying 
technological systems.
 
Galia 750 Hard Top is offered to sea lovers as a model 
that sets new standards in its class. Closed cockpit 
area, the possibility of providing safe passage to the 
port and starboard bow deck transition, rear cockpit 
and the cockpit from the starboard entry opportunity 
burgundyâni afford to be surprisingly spacious for a 
boat of this size hits.  

In the cockpit, the seating group that can be turned 
into a two-person table, oak covered furniture, double 
bed in the cabin, sink, plexi glass ceiling, kitchen 
counter, Fusion music system, Raymarine Axiom 
7 Chartplotter, hydraulic steering system, electric 
capstan are standard, separated toilet, webasto. 
heater, teak deck, refrigerator, cooker, etc.
 
750 Hard Top model with 350 Hp maximum 
horsepower can be used with single machine and 
double machine options.
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ÖDÜLLÜ MANHATTAN MODELLERİNİN YENİ ÜYESİ: 
MANHATTAN 68

Newcomer to Award Winning Manhattan Models: Manhattan 68

Ödüllü Manhattan modellerinden oluşan seriye 
eklenen yeni Manhattan 68 modeli, inanılmaz de-
taylarla olağanüstü konfor ve lüks sunması için ta-
sarlandı.

Manhattan 68’de geniş bir kokpit, görkemli oturma grubu 
bulunan ana salon ve tam donanımlı kıç mutfağı bulunu-
yor. Ana güvertenin yenilikçi ve titiz tasarımı, bu tekneyi 
misafirleri ağırlamak için mükemmel bir tekne haline ge-
tiriyor.

Cömert bir metrekareye yayılmış salon ve üst kıç mutfak-
tan, dümende yükseltilmiş refakatçi koltuğuna kadar, bu 
olağanüstü düzen, tekne sahibinin ve misafirlerinin alan-
lar arasında zahmetsizce hareket etmelerini sağlıyor. İç 
mekân havalı, canlı ve çağdaş bir görünüm sağlayan yeni 
bir tasarım ile detaylara büyük bir özen gösteriyor.

Salon, panoramik camlar sayesinde ışıkla dolarken, aydın-
latma tasarımı baştan sona son iyice düşünüldü. Aydın-
latma kalitesini arttırmak için tavan panelleri ve mobilya-
larda gizli aydınlatma kullanıldı.  Tekne sahibi, merkezi bir 
kontrol uygulaması olan Videoworks’ten tek dokunuşla 
“Film, Parti veya Gece modları” gibi aydınlatma ve eğlen-
ce ortamları yaratmak adına seçim yapabilir.

Building on the exceptional family of award-winning 
Manhattan models, this new addition to the range 
has been designed to offer exceptional levels of 
comfort and luxury with incredible detailing.

She enjoys an expansive cockpit, main saloon area with 
sumptuous lounge seating and a fully-equipped aft galley. 
The innovative and meticulous design that has gone into 
the layout of the main deck makes this the perfect boat for 
welcoming guests; with a strong focus on ambient lighting 
and interior detailing.

From the generous saloon and upper aft galley, through to 
elevated companion seating at the helm, this exceptional 
layout allows the owner and guests to move effortlessly 
between spaces. Interestingly, where a lower galley is 
specified, the space can be utilised as an additional saloon 
‘snug’ or feature bar, seamlessly integrating with the main 
living space.

The interiors boast exquisite attention to detail with a 
new palate of upholstery that provides a cool, crisp and 
contemporary look, unmistakably a Manhattan. New 
stainless steel detailing contrasts perfectly with light fabrics, 
helping to create a floating, and seemingly unsupported 
backrest to the seating throughout this space.

Barça Yatçılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydıntepe Mah. Coşkun Sok. No:21 Daire:4 Tuzla/İstanbul

info@barcayacht.com / www.barcayacht.com
Burak GÜRGEN (0544 271 44 84) / Kemal İLHAM (0532 685 66 75)

barcayacht /     @BarcaYacht /      barcayacht

KALİTE VE GÜVENİN
ÖLÇÜTÜ
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PRINCESS Y95, YAT SEVERLER İÇİN 
YENİ BİR İLHAM KAYNAĞI OLUYOR

Princess Y95 Becomes A New Inspiration For Yacht Lovers

Y Sınıfı serisinin yeni yatı Y95, performans ve 
ilham verici bir stil vurgusuyla üretildi.

En yeni gövde formu ve etkili bir dalga delici pruva ile 
sınıfının lideri olan Princess Y95, etkileyici deniz tu-
tuşu ile 25 deniz miline kadar ulaşıyor. Princess Y95, 
sunduğu geniş bir garaj, yüzme platformu ve beach 
club seçeneği ile su üzerinde keyifli zaman geçirmeni-
zi garanti ediyor.

Geliştirilmiş dış stili ile bir Princess yatına monte edil-
miş en uzun ve en geniş gövde pencerelerine sahip 
olan lüks yatın, geniş iç ve dış yaşam alanları daha bü-
yük teknelerinkilerle karşılaştırılabilir.

Tekne için özel istekleri bulunan tekne sahipleri kişisel 
Princess Tasarım Danışmanları ile iletişime geçebilir 
ve tekneyi, kişisel Princess Tasarım Danışmanı rehber-
liğinde baştan sona yapılandırılabilir ve kişisel bir iç 
tasarıma sahip olabilir.

Princess M Sınıfı ile karşılaştırılabilir bir iç hacme sahip 
olan Princess Y95,  ana güvertesi, tavan pencerelerine 
sahip bir ana kamara ve dört lüks misafir kabini sunu-
yor. Cömert bir alana yayılmış mürettebat konaklama 
alanı, çift kişilik yataklı bir kaptan kabini içeriyor.

The flagship of our Y Class range – the all-new 
Y95, has been crafted with an emphasis on 
performance and inspired styling.

With the latest hull form and an efficient wave-piercing 
bow, she will provide class-leading seakeeping, 
reaching speeds up to 25 knots. With a spacious 
garage and transformer bathing platform and the 
option of a beach club, your maximum enjoyment 
of time on the water is assured. Her evolved exterior 
styling features the longest and most expansive hull 
windows ever installed on a Princess yacht, whilst 
her spacious indoor and outdoor living spaces are 
comparable to those of larger craft.

Configurable layout options throughout and a new 
interior design language await, with the guidance 
of your own Princess Design Consultant to assist 
with defining your vision. With an interior volume 
comparable to a Princess M Class, her main 
deck features a full beam master stateroom with 
skylights and is complemented by a further four 
wellappointed en suite guest cabins. Her generous 
crew accommodation includes an en suite Captain’s 
cabin with double bed.

www . s i l v e r m o o n y a c h t . c o m

info@silvermoonyacht.com
+90 535 874 80 91
+90 533 354 35 90

Safe Summer with
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SANLORENZO SX76, İÇ VE DIŞ TASARIMINDA 
KONFORU YENİDEN TANIMLIYOR

Sanlorenzo Sx76 Redefines Comfort İn İnterior And Exterior Design

Sanlorenzo’nun liderleri arasında yer aldığı flybridge’li 
klasik motoryat segmentiyle explorer’ların akıllıca bir 
sentezi olan SX76, SX serisinin aile teknesi hissiyatını 
SX88’in tasarım özelliklerini koruyarak veriyor.

Yattaki geniş alanlar ve büyük pencereler, iç mekânlarla 
dış yaşam mahalleri arasında tekne severlerin hayal et-
tiği etkili ve optimal bağlantıyı sağlıyor. Estetik detayla-
rın işlevsellikle birleştirildiği yatın gövdesi, yüksek burun 
kısmıyla etkileyici denizcilik özelliği gösteriyor. Kıça doğru 
alçalan gövde yata çarpıcı ve seçkin bir görünüm kazan-
dırıyor. Elbette ki bu tasarım anlayışı, sıra dışı bir etkile-
yiciliğin yanında yatın zorlayıcı hava koşullarında dahi 
performansını korumasını da sağlıyor. Yatın üst yapısında 
yoğunca kullanılan cilalı yüzeyler, pencere boşluklarının 
oluşturduğu kontrastla bütünlük sağlayarak modelin 
sade şıklığına vurgu yapıyor.

Sıra Dışı Dizaynla Yaratılan Ferah Alanlar
Üst katta, flybridge’de konumlandırılmış dümen kısmı bir 
rüzgârlıkla korunurken dilendiğinde giyotin pencerelerle 

The SX76, which is a clever synthesis of explorers with 
the classic motor yacht segment with flybridge, of which 
Sanlorenzo is among the leaders, gives the SX series the 
family boat feel while preserving the design features of 
the SX88.

Large areas and large windows on the yacht provide an 
effective and optimal connection between indoor and 
outdoor living spaces that boat lovers dream of. The hull 
of the yacht, where aesthetic details are combined with 
functionality, shows an impressive nautical character 
with its high nose. The body, which descends towards 
the stern, gives the yacht a striking and elegant look. 
Of course, this understanding of design, besides being 
extraordinarily impressive, also enables the yacht to 
maintain its performance even in challenging weather 
conditions. The polished surfaces, which are used 
extensively in the superstructure of the yacht, emphasize 
the simple elegance of the model by providing integrity 
with the contrast created by the window spaces.

sales@solodeniz.com

+90 232 465 32 40
+ 90 530 341 85 65

SOLO Deniz Yatçılık Peyzaj Tur. Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. 
İşçiler Caddesi No:147 K.1 Alsancak - İzmir

Sail 42 | 45 | 50 Power 43 PC | 53 PC

not just a cat

a leopard
www.solodeniz.com

LC-page-SoloDeniz-12-2020_Naviga.indd   1 16/12/2020   12:12:18
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yanlardan da kapatılabiliyor. Gerektiğinde bütün kıç kısım 
strataglas panellerle tamamen koruma altına da alınabi-
liyor.

Dümenin flybridge’e yerleştirilmiş olması, baş taraftaki 
salon kısmının geniş tutulmasına; bu sayede de bitişi-
ğindeki kuzine kısmına yakın bir yemek odası olarak da 
kullanılabilmesine olanak tanıyor. Kuzinenin tamamen 
ayrı ya da açık mutfak versiyonları da bulunuyor. Yatın iç 
kısmının Piero Lissoni imzalı versiyonunda yaşam alanı, 
oturma odası, yemek odası ve açık mutfağın kesintisiz 
olarak birbiriyle birleştiği yekpare bir yapı ortaya konu-
luyor.

Kullanışlı Dış Mekânlar
Ana güvertenin baş tarafı, yaşanabilir, keyifli ve dinlen-
dirici bir alan sunmak için istendiğinde çok mahrem ve 
gölgelikli bir yemek alanına dönüştürülebilir çok geniş bir 
güneşlenme minderi ile donatılıyor. Bu minderin karşı-
sında, tam burun kısmındaki üçgen kısım ise barındırdığı 
minderlerle yatın sunduğu rahat ortamlara bir yenisini 
daha ekliyor. 

Ana güverteden 4 basamak aşağıda yer alan kıç taraftaki 
yüzme platformu, 4 metrelik bir servis botuna ve bir de 
jet ski’ye ev sahipliği yapabiliyor. Dahası, iskele küpeşte-
nin uzantısına gizlenmiş bir vinç ile bu iki aracı yükleyip 
indirmek daha da kolaylaşıyor. Tender suya indiğinde de-
nize doğru 50 cm kadar uzanan geniş platform 18 met-
rekarenin üzerinde alana Sahip; şemsiyelerin ve şezlong-
ların da koyulabildiği harika bir beach club’a dönüşüyor.

Spacious Spaces Created With An Extraordinary 
Design 
While the rudder part located on the flybridge on the upper 
floor is protected by a windbreak, it can be closed from the 
sides with guillotine windows if desired. If necessary, the 
whole stern can be fully protected with strataglass panels.

The rudder is placed on the flybridge, keeping the forward 
saloon section wide; this allows it to be used as a dining 
room close to the adjacent cooker. The cooker is available 
in separate or open kitchen versions. The Piero Lissoni 
version of the interior of the yacht reveals a monolithic 
structure where the living area, living room, dining room 
and open kitchen uninterruptedly merge with each other.

Useful Outdoor Spaces
The head of the main deck is equipped with a very large 
sunbathing mat that can be turned into a very private and 
shaded dining area if desired, to offer a livable, pleasant 
and relaxing space. Opposite this cushion, the triangular 
part on the nose adds a new one to the comfortable 
environment offered by the yacht with the cushions it 
contains.

Located 4 steps below the main deck, the stern swimming 
platform can host a 4-meter service boat and a jet ski. 
What’s more, loading and unloading these two vehicles 
becomes even easier with a crane hidden in the extension 
of the scaffold rail. The wide platform, which reaches 50 
cm towards the sea when Tender descends, has an area 
of over 18 square meters; It turns into a wonderful beach 
club where umbrellas and sun loungers can be put.



 

İnşası devam eden projemizde göze çarpan özelliklerden 
birisi 96 m2lik salonudur. Salonun bir uçtan bir uca 
uzunluğu 13 metredir. Başından sonuna kadar görüşü 
engelleyecek bir şey olmadığı için salon ile aynı seviyede 
olan arka havuzlukta masada oturan bir kişi toplam 17 

metrelik bir alanı net şekilde görebilmektedir.

Teknenin misafir kabinleri ön tarafta konuşlandırılmış-
tır. Arka tarafı komple personel kullanımındadır. Per-
sonel kabinleri, Personel dinlenme alanı, mutfak, soğut-
malı çöp odası ve garaj arka tarafta bulunmaktadır. 20 
metrekarelik mutfak kullanışlı ve ferahtır. Mutfaktaki 
sistemimiz son derece pratik ve kullanışlıdır. Tabak ısı-
tıcısında öncesinde ısıtılmış tabaklara konulan yemekler 
servis asansörü sayesinde direk olarak yukarı katlara 
servis edilebilmektedir. Toplam 7 personel için kendi 
içinde banyo ve duşu olan 4 adet kabin bulunmaktadır. 
En küçük personel kabini 10 m2 dir. Personel dinlenme 
alanı 20 m2 olup yeterince büyük bir masa oturma 
alanları ve TV bulunmaktadır. Garaj 14 m2 dir. So-
ğutmalı çöp odası burada bulunmaktadır. Garaj ayrı-
ca depo olarak kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 

Dalış ekipmanları için ayrılmış bölüm mevcuttur.

Teknemizin arka tarafında 28 m2 lik bir plaj alanı bu-
lunmaktadır. Plaja iki yolla ulaşmak mümkündür. Gü-
verteden merdivenle veya personel alanından geçen ko-
ridordan. Plajda bir adet transformer bulunmaktadır. 
Aşağı ve yukarı hareket edebilen transformer aynı za-
manda paserella ve denize iniş merdiveni görevini gör-
mektedir. Teknede ayrıca hidrolik süvari merdiveni bu-
lunmaktadır. Salonun üst tarafındaki flybridge alanı 96 
m2dir. Flybridge de 2 metreye 3 metre boyunlarında 
12 hidrojet ile desteklenmiş özel yapım bir jakuzzi bu-
lunmakta. Jakuzinin yanında bir adet snackbar bulun-
makta. Diğer bar alanı mutfak asansörünün olduğu yer-
de bulunuyor. Mutfak asansörü kademeli olarak mutfak, 
salon ve flybridge arasında çalıyor. Fitness aletleri, 12 
kişilik bir yemek masası ve 2. Kaptan köşkü flybridge de 

bulunmakta.

Bu özel yatın en can alıcı özelliğini sona sakladık. Tek-
nenin en baş kısmında bulunan master kabinden en ar-
kadaki plaj alanına kadar uzanan bir koridor sayesin-
de tüm kabinlerden hiç güverteye çıkmadan direk plaj 
alanına ulaşmak mümkün. Bu koridor makine dairesini 
ikiye bölmekte. Özel alaşımlı camlarla ikiye bölünmüş 
makine dairesinin ortasında koridorda yürürken ana 
makineleri çalışırken görmek mümkün. Bu özellik sa-
yesinde özellikle yürüme zorluğu olan yolcuların hiçbir 
merdiven engeline takılmadan plaja ulaşmaları müm-

kün kılınmakta.

OĞUZ MARİN TERSANESİ’NDE İNŞASI DEVAM EDEN 50,5 METRE YELKENLİ YAT PROJESİ

Oğuz Marin Tersanesi’nde 
34 Metre Yelkenli Yat Projesine Başlandı

Bodrum Oğuz Marin Tersanesi’nde yapımına yeni başlanan 34 
Metre Yelkenli yat projesi 2021 yılında sahibine teslim edilecek.

Technical Specifications

LOA  : 34,00 mt
Beam  : 8,40 mt
Draft  : 3,50 mt
Fuel Capacity : 10.000 lts
Certification : RINA CLASSIFICATION C + HULL +
o MACH Y, Commercial Yacht Unrestricted   

Technical Specifications
LOA (inc. Bow spirit) : 50,50 mt
Length of the hull  : 45,00 mt
Beam   : 9,80 mt
Draft   : 4,20 mt
Fuel Capacity  : 24.000 lts    
Certification  : Rina 
Classification C + hull o Mach Ych, 
Unrestricted service

BODRUM OĞUZ MARİN YAT İMALAT 
Yalı Mah. İçmeler Küme Evleri Sok. No:61 Bodrum-Muğla / Turkey
+90 542 678 10 48  
www.oguzmarin.com | oguzmarin@gmail.com 

“Dinle, anla ve 

Bodrum Oğuz Marin Tersanesi olarak 2001 
yılından bu yana 15’in üzerinde lüks ve ultra 
lüks, yüksek kaliteli ve loyd sertifikalı yatın 

imalatını tamamlayıp müşterilerimize teslim 
etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Ahşap, 

çelik ve alüminyum anahtar teslim tekne 
imalatında ve refit projelerinde profesyonel 
kadromuzla değerli müşterilerimize hizmet 

vermeye devam ediyoruz. 

 Genç ve Dinamik bir tersane olarak hedefimiz 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek doğru 
tespitler yapmak ve ihtiyacı tam karşılayacak 
yat imalatlarını tamamlamaktır. Sloganımız: 

“Dinle, anla ve en iyisini inşa et.”

Tersanemiz Tavşan Burnu Mevkisinde olup 
kapalı hangarımız 54 metreye 30 metredir. 
Ayrıca kapalı imalathanemizde mobilya ve 

boya/cila atölyelerimiz bulunmaktadır. 

en iyisini inşa et.”
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NX370 SPORT ÖZELLİKLERİ VE KONFORUYLA 
SİZİ KENDİSİNE BAĞLAYACAK

NX370 Sport Will Connect You With Its Features And Comfort

NX Boats tarafından denize indirilen NX370 Sport, 
sağladığı konfor ve modern lüks anlayışı ile yeni 
macera arayan yat severlerin ilgisini çekiyor. 

Keyifli Bir Yaşam Alanı

NX370 Sport’da bulunan geniş güneşlenme alan, tik ağa-
cından ayarlanabilir masa, arka- ön şeklinde duş bölmesi, 
ön-arka yatak ve arka yatağın altında bulunan muhafaza 
bölmesi deniz severlere güzel vakit geçirtmek ve konforlu 
bir yaşam alanı sunmak için tasarlandı. 

Ferah bir mutfak alanı olan NX370 Sport, lezzetli deniz 
sofraları için güzel bir atmosfer sağlıyor. Mutfakta yer 
alan katlanabilir lavabo yer tasarrufu sağlarken, bardak 
ve içecekler için led aydınlatmalı akrilik raf/büfe bulunu-
yor. Mutfakta ayrıca mikrodalga, fırın ve frigobar için alan 
da mevcut.

Banyosunda 1.85 metre kabin yüksekliğine sahip olan 
NX370 Sport’ta teknolojik bir elektrikli tuvalet bulunu-
yor. Led banyo ışıklarıyla göz alıcı hale gelen NX370 Sport 
modelinde Inox’ın paslanmaz çelikten yapılmış musluklu 
cam lavaboları yer alıyor.

Estetiğin İnce Dokunuşları
 
Inox’un kaliteli işçiliği, sadece banyoda sınırlı kalmıyor ve 
bu güzel yatın çeşitli yerlerinde kendini gösteriyor. NX370 
Sport’ta PVC, Inox çerçeve ve kapı kullanılıyor. 

Ayarlanabilir çift pilot koltuğuna sahip NX370 Sport mo-
delinde küf giderici ekolojik döşeme, lake kaplamalı ah-
şap mobilyalar, lake ahşap kapaklı büyük dolap ve yine 
ahşaptan yapılma bir kapı bulunuyor. 

1.92 metre kabin yükseliğine sahip muhteşem yatta 

NX370 Sport, launched by NX Boats, attracts 
the attention of yacht lovers looking for a new 
adventure with its comfort and modern luxury.

A Pleasant Living Space
 
The wide sunbathing area in the NX370 Sport, the teak 
adjustable table, the rear-front shaped shower partition, 
the front-back bed and the storage compartment under 
the rear bed are designed to give sea lovers a good time 
and provide a comfortable living space.
 
NX370 Sport, a spacious kitchen area, provides a nice 
atmosphere for delicious sea food. While the foldable 
sink in the kitchen saves space, there is an acrylic shelf / 
sideboard for glasses and drinks. There is also space for a 
microwave, oven and frigobar in the kitchen.
 
The NX370 Sport, which has a cabin height of 1.85 
meters in its bathroom, has a technological electric 
toilet. The NX370 Sport model, which has become eye-
catching with its LED bathroom lights, includes Inox’s 
glass washbasins with faucets made of stainless steel.
 
Fine Touches of Aesthetics

bardak ve eşya tutucuları gibi pratik eşyalar da yer alıyor. 
Müzik sistemi için uygun bir alanın da sunulduğu NX370 
Sport’ta led ışıklar, akrilik sürgülü kapı, dört basamaklı tu-
tamaklı merdiven gibi detaylar yat sahiplerine kendilerini 
evinde gibi hissetmeleri için düşünüldü. 

NX370 Sport sadece sürüş keyfi ve modern tasarımıyla 
değil, kaliteli teknik özellikleri ile de kendine hayran bıra-
kıyor. 3 adet sintine pompasının bulunduğu modelde 12V 
soğutma fanı, sigorta kutusu, elektrikli hard top motoru, 
12V sokte priz/Usb girişi, pusula GPS, VHF, radyo ve di-
ğer aygıtlar için alan, hard top hoparlörleri için uyumlu bir 
yapı, korna, spoiler, navigasyon ışığı ve makine dairesinde 
termo akustik izolasyon bulunuyor.

Opsiyonel Seçenekler Çok Fazla

Kendine hayran bırakan NX370 Sport’ta, deniz severlere 
birçok opsiyonel aksesuar sunuluyor. Bu seçenekler ara-
sında; özel renk targa, 24 TV anteni, 12x12 flap kiti (Len-
co), su ısıtıcı, su altı lambası 50w (Adet), premium müzik 
sistemi (6 JBL Hoparlör + Sub 10), 220V marin buzdolabı, 
projektör, seyir feneri, evatik platform ve kokpit, VHF telsiz 
ve anten, Garmin GPS 7” Chartplotter, elektrikli ırgat
15 kiloluk Inox çapa, kışlık branda, full marina brandası, 
redresör, pusula, taşıma sehpası, sahil priz soketi ve sahil 
bağlantısı, mikrodalga fırın, gölgelik şemsiye desteği ve NX 
Gölgelik (Nx shadow-Vela) bulunuyor.

NX370 Sport, hem ana özellikleri hem de opsiyonel özel-
likleri ile o kadar çok seçenek sunuyor ki tekneye bindiği-
niz anda kendinizi tamamen size ait bir dünyada bulabili-
yorsunuz.

The quality workmanship of Inox is not limited to the 
bathroom, and it shows itself in various parts of this 
beautiful yacht. PVC, Inox frame and door are used in 
NX370 Sport.
 
The NX370 Sport model, which has an adjustable double 
pilot seat, has mold-removing ecological flooring, 
lacquered wooden furniture, a large cabinet with a 
lacquered wooden door and a door made of wood.
 
The magnificent yacht with a cabin height of 1.92 meters 
includes practical items such as cup and item holders. 
In the NX370 Sport, where a suitable area for the music 
system is also offered, details such as led lights, acrylic 
sliding door, and four-step ladder are designed to make 
yacht owners feel at home.
 
The NX370 Sport fascinates not only with its driving 
pleasure and modern design, but also with its quality 
technical features. In the model with 3 bilge pumps, 12V 
cooling fan, fuse box, electric hard top motor, 12V socket 
socket / Usb input, compass GPS, VHF, space for radio 
and other devices, a compatible structure for hard top 
speakers, horn, spoiler, navigation light and engine room 
has thermo acoustic insulation.
 
Lots Of Optional Options
 
The NX370 Sport, which fascinates itself, offers many 
optional accessories for sea lovers. Among these 
options; custom color targa, 24 TV antennas, 12x12 flap 
kit (Lenco), water heater, underwater lamp 50w (Pieces), 
premium music system (6 JBL Speaker + Sub 10), 220V 
marine refrigerator, projector, navigation light, evatik 
platform and cockpit, VHF radio and antenna, Garmin 
GPS 7 “Chartplotter, electric capstan
15 kg Inox anchor, winter tarpaulin, full marina tarpaulin, 
rectifier, compass, transport stand, beach socket 
socket and beach connection, microwave oven, canopy 
umbrella support and NX Canopy (Nx shadow-Vela)

The NX370 Sport offers so many options with its main 
features and optional features that you can find yourself 
in a world that is completely yours when you get on the 
boat.
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YENİ 50 KLASİK SERİSİ TESTLERİ TAMAMLADI 
ABD’YE GİDİYOR

New 50 Classic Series Completes Tests Goes to USA

Türk yat üreticisi Vicem Yachts’ın yeni 50 Classic 
serisinin ilk gövdesi, fabrika ve deniz testlerini 
tamamladı ve şu anda teslimat için Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gidiyor.

Tekne sahibi, Vicem’in eyalet temsilcileri Semmes 
Yachts ve Vicem’in üretim müdürü Yiğit Akbarlas’ın 
ABD’ye geldikten sonra yatı hizmete alma sürecinden 
sonra mülkiyeti devralacak.
 
Vicem Yachts, sevkiyattan önce deniz denemelerini 
tamamlayarak yatın hız, menzil ve yakıt tüketimi dâhil 
olmak üzere performans özelliklerine ilişkin ilk ipuçla-
rını verdi. İlk gövde, cayro stabilizasyonu ve kıç yatır-
masına monteli bir bot liftini içeren, ağır satış sonrası 
ekipmanlarla iyi bir şekilde donatıldı. Gemi, standart 
ikiz IPS-600 435 HP motoruyla beklentileri karşılıyor.
 
50 Classic 25,4 knot ile en yüksek hıza ulaştı ve ya-
tın yaklaşık 8,5 knot’luk bir seyir hızında, 477 deniz 
mili menzilini koruyacağı tahmin ediliyor. Vicem, yeni 
hattaki ilk dört gövde için sipariş alırken, beşinci göv-
de için yakında inşaatın başlaması planlanıyor. İkinci 
ve üçüncü numaralı gövdeler için müşteri teslimatla-
rı için tahminler, 2021’in başları olarak planlanırken, 
dördüncü ve beşinci gövdelerin 2021’in ilk çeyreğinde 
teslim edileceği tahmin ediliyor.
 

The first hull in the new 50 Classic line from 
Turkish yacht builder Vicem Yachts has 
completed factory sea trials and is currently en 
route to the United States for delivery. 

The owner will assume ownership after Vicem’s 
stateside representatives, Semmes Yachts and 
Vicem’s Production Manager, Yiğit Akbarlas, put the 
vessel through a thorough commissioning process 
after arrival in the US.

Vicem Yachts completed sea trials prior to shipment, 
providing the first clues to the vessel’s performance 
characteristics, including speed, range, and fuel 
consumption. Though the first hull was well-equipped 
with heavy after-market equipment that includes 
gyro stabilization and a transom-mounted dinghy lift, 
the vessel performed to company expectations with 
her standard twin IPS-600 435 HP powerplant. 

50 Classic hit a top speed of 25.4 knots and is 
projected to maintain a range of 477 nautical miles at 
a slower cruising speed of around 8.5 knots.  Vicem 
has taken orders for the first four hulls in the new 
line, while a fifth hull is slated to begin construction 
soon. Estimates for customer deliveries for hulls #2 
and #3 are tentatively planned for the early part of 
2021, while the fourth and fifth hulls are estimated to 
launch sometime in the first quarter of 2021.
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NETA FISHER EŞSIZ ÖZELLIKLERIYLE
 YOĞUN ILGI GÖRÜYOR

Neta Fisher Attracts Intense Interest With Its Unique Features

Kemal Deri tarafından hayata geçirilen Neta 
Fisher, günübirlik gezi tekneleri kategorisin-
de Türkiye’nin en çok tercih edilen teknesi 

olma ünvanını koruyor. Yoğun talep gören Neta 
Fisher, deniz severlerin ilgisini topluyor.

Kemal Deri tarafından kurulan Neta Gemi Sanayi firması 
sektörde başarıyla yol alıyor. Deri tarafından tasarlanıp, 
üretilen 6.66 metrelik Neta Fisher, her geçen gün yurt 

Kemal Deri brought to life by the skin of Neta Fisher, 
retains the title of being Turkey’s most preferred 
boat for day trips in the category of boats. Neta 

Fisher, which is in high demand, attracts attention.
 
Neta Gemi Sanayi, founded by Kemal Deri, is successfully 
moving forward in the sector.by leather Designed and 
produced, the 6.66-meter Neta Fisher is gaining more and 
more reputation with the growing demands from both 
domestic and abroad. Deri tells Neta Fisher and her story.
  
A Successful Journey That Started Thanks To The Father
 
Deri states that his successful journey came from his father, 
Ali Deri. Deri tells about the years that shaped his career as 
follows: “My professional venture has been in the maritime 
sector that belongs to my father since the age of 10, and I 
worked on the production of machinery and lathe leveling at 
the workplace of Ali Usta, which is well-known in the whole 
sector on turning. Before military service, I opened a maritime 

içi ve yurt dışından gelen taleplerin büyümesiyle 
giderek ün kazanıyor. Deri, Neta Fisher’ı ve hikâ-
yesini anlatıyor. 

Baba Sayesinde Başlayan Başarılı Bir Yolculuk

Deri, başarılı yolculuğunun, babası Ali Deri’den geldiğini ifa-
de ediyor. Deri, kariyerine yön veren yılları şöyle anlatıyor: 
“Meslek girişimim 10 yaşından beri babama ait olan denizcilik 
sektöründe ve tornacılık üzerine tüm sektörde tanınmış olan 
Ali Deri yani Ali Usta’ya ait iş yerinde makina üretimi üzerine 
ve torna tesviye üzerine 20 yaşına kadar çalıştım. Askerden 
evvel torna atölyelerinin hemen yanında denizcilik üzerine 
perakende satış mağazası açtım.

Orada çalışmalarıma devam edip, gemi inşaa sektörü üzerin-
de alaylı olarak  çalışmaya başladım. Aynı zamanda ise yüksek 
öğrenim üzerine elektronik bölümü üniversite öğrencisiydim. 
Okulum ve askerliğimin ardından torna atölyeleri ve mağa-
za genel koordinatörlüğü yaparak, işi tamamen elime aldım. 
2013 yılında Temiz İş Denizcilik firması bünyesinde Neta Gemi 
Sanayi firmasını kurdum ve yüzen deniz araçları üretimini bu 
firma adı altında yapmaya günümüze kadar devam etmekte-
yim.”

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Teknesi

Neta Gemi Sanayi firması 2013 yılında çelik gemi üretimi üze-
rine kuruldu. Aynı zamanda 2015 yılında polyester tekne üre-
timi de yapmaya başladı. 2015 yılından bugüne kadar çeşitli 

fiber tekne üretimleri yapan Deri, 2016 yılında Neta Fisher 
isimli 6.66 metre boyundaki teknelerin üretimine başladı. 
Neta Fisher, 6-7 metre günübirlik gezi tekneleri arasında Tür-
kiye’nin en çok tercih edilen teknesi olmakla beraber, yıllık 90 
ile 105 adet arasında üretiliyor. Neta Fisher’ın eni 2.47 metre 
genişliğinde. Ağırlığı ise bin 800 kilo.

Deri, proje tasarımının tamamen kendisine ait olduğunu, 
önce blog ve sosyal medya üzerinden deniz severlerin talep-
lerini toplayıp, daha sonra hepsini filtre edip, doğru ürünü 
kullanıcılar yardımıyla üretime taşımış olduğunu dile getiriyor.

Deri, Neta Fisher üretimlerinin tamamen adına tasarım tescili 
yapıldığını, benzer günübirlik gezi teknesi olması dışında her-
hangi bir bağ bulunmadığını vurguluyor.

Yoğun Sipariş Talebi

Deri, Neta Fisher’a karşı yoğun bir ilginin olduğunu belirtiyor. 
Ocak ayı içerisinde toplamda 164 adet Neta Fisher teknesini 

retail store right next to the lathe workshops.
 
I continued my studies there and started to work on 
the shipbuilding industry in an ironic way. At the same 
time, I was a university student in the electronics 
department on higher education. After my school and 
military service, I took the job completely by working as 
the general coordinator of lathe workshops and stores. 
In 2013, I founded Neta Ship Industry company within 
the body of Temiz İş Denizcilik and I continue to produce 
floating vessels under this company until today. “
The Most Preferred Boat In Turkey
 
Neta Ship Industry firm was established in 2013 to 
manufacture steel ships. At the same time, it started to 
produce polyester boats in 2015. Deri, which has been 
manufacturing various fiber boats since 2015, started 
the production of 6.66 meters long boats named Neta 
Fisher in 2016. Neta Fisher, daily boat tours between 
6-7 meters, although Turkey’s most preferred boat, 
produced between 90 and 105 years. Neta Fisher’s 
width is 2.47 meters wide. Its weight is 800 kilos.
 Deri states that the design of the project is entirely his own, 

first collecting the demands of sea lovers through blog and 
social media, then filtering them all and bringing the right 
product to production with the help of users.
 
Deri emphasizes that the Neta Fisher productions are fully 
registered in the name of the design, and that there is no 
connection other than a similar daily cruise boat.
 
Intensive Order Request
  
Leather indicates an intense interest in Neta Fisher. Stating 
that they brought a total of 164 Neta Fisher boats to the sea 
in January, Deri adds that Istanbul has the highest number of 
orders among the provinces they have ordered.  
 
Updated Neta Fisher Coming In March
 
Leather emphasizes that there are mold changes in 2021 and 
clarifies the issue: “In 2021, mold changes were in question, 
and around 40 percent area modeling was made. Updates 
were made within the same sections without changing our 
dimensions. As Version 1, our products will be updated in 
March 2021.
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denizle kavuşturduklarını belirten Deri, sipariş aldıkları iller 
arasında en çok İstanbul’un olduğunu da ekliyor.  

Mart’ta Güncellenen Neta Fisher Geliyor
 
Deri, 2021 yılı içinde kalıp değişiklikleri olduğunu vurguluyor 
ve konuya açıklık getiriyor: “2021 yılında kalıp değişiklikleri 
söz konusu olup, yüzde 40 civarında alan modellemesi yapıl-
dı. Aynı kesitler içinde ölçülerimiz değişmeden güncelleme 
yapıldı. Versiyon 1 olarak, 2021 Mart ayı içinde ürünlerimiz 
güncellenmiş olacaktır.”

Deri’den Neta Fisher Tavsiyesi
 
Bir Neta Fisher sahibi olmak istiyorsanız, Deri bu konuda da 
sizi yönlendiriyor; “Teknemizin fiyatı motorsuz, standart do-
nanımları ile birlikte 115 bin TL. Dıştan takma olarak ve içten 
takma olarak fiyat değişmiyor. İçten takma olarak 27-35 hp 
arası dizel makina önerilmekte olup, dıştan takmalarda ise 50-
70 hp arası motorlar önerilmektedir.”

2022 Yılı İhracat Yılı Olacak
 
Deri, şu anda ihracat yapmadıklarını fakat gelecekte bunu da 
planladıklarını dile getiriyor ve ekliyor: “Maalesef, ihracat yap-
mıyoruz. Talep, fuar zamanlarında çok oldu fakat iç satışları-
mız çok yoğun olduğundan üzerine çalışma yapamadık. 2022 
yılı içinde düşünmekteyiz. Şu an için İskandinav ülkelerinden 
açık talepler var.”

 Neta Fisher Advice From Deri
 
If you want to own a Neta Fisher, Deri guides you in this 
regard; “The price of our boat is 115 thousand TL without an 
engine, with standard equipment. The price does not change 
as outboard and internal. A diesel engine between 27-35 hp 
is recommended as inboard, and engines between 50-70 hp 
are recommended for outboards. “
 
2022 Will Be The Year Of Export
 
Leather says that they are not exporting at the moment, 
but they are planning to do so in the future and adds: 
“Unfortunately, we do not export. The demand was high 
during the fair times, but we could not work on it because 
our domestic sales were very intense. We are considering 
in 2022. For the moment there are clear demands from the 
Scandinavian countries. “

 +902327541346
0533 777 71 19  Kemal Deri

 Altıntaş, Urla Küçük Sanayi 12 D D:5, 35430 Urla/İzmir

2021 Neta Fisher 6.60 Fırsatı Kaçırmayın!
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INVICTUS YACHT GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR VE 
CAPOFORTE KOLEKSİYONUNU ORTAYA ÇIKARIYOR

Invictus Yacht Keeps Evolving  And Reveals 
The Capoforte Collection

Invictus Yacht asla durmuyor. İtalyan tersanesi, TT460 
amiral gemisinin son dönemdeki başarısından sonra, 
ürün yelpazesinin genişletilmesine ve optimizasyonu-
na devam ediyor. Sonuç olarak geleneksel zarif esteti-
ği ve özenle tasarlanmış ergonomisi ile tanınabilen X 
serisinin tüm modellerini (19 ila 28 fit) içeren Capo-
forte koleksiyonu ortaya çıkıyor. Bu özellikler tekneyi,  
özellikle ailenin rahatça zaman geçirmesi ve aynı za-
manda eğlence amaçlı balık tutma için uygun kılıyor.

Mart Ayında Piyasaya Sürülmeye Hazır Olan 
Yeni Sx200, Capoforte Koleksiyonuna Katılacak

Koleksiyonun adı Capoforte, zamansız, büyüleyici bir 
konumun, sağlam bir kalenin, yol gösterici bir işaretin 
ve dönüm noktasının imajını akıllara getirmek istiyor; 
dalgalara karşı duran bir burun ve son olarak, özel ve 
gerçekten otantik bir İtalyan zarafetini çağrıştıran gü-
neşli bir Akdeniz konumu.

Invictus Yacht never stops. The Italian shipyard, after 
the recent success of the TT460 flagship, is continuing 
the expansion and optimization of its ranges. The 
result is the creation of the Capoforte collection, 
which includes all the models of the X range (19 to 
28 feet) that can be recognised by their traditionally 
elegant aesthetics and the carefully designed 
ergonomics.  These features make them particularly 
suitable for family relaxation but also for recreational 
fishing.

The New Sx200, Ready To Be Launched in 
March, Will Join The Capoforte Collection 

The collection’s name, Capoforte, wants to bring to 
mind the image of a timeless, fascinating location, 
a solid fortress, a guiding beacon and landmark; a 
headland that stands against the waves and, lastly, 
a sunny Mediterranean location, which evokes an 
exclusive and truly authentic Italian elegance.

TENDR YAT YAPIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Balçık Mah. Organize Cad. No: 23 Gebze / KOCAELİ

+90 532 069 42 13       info@tendryat.com        www.tendryat.com
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DOMINATOR ILUMEN TENDER: 
MİNİ FORMATTA GELİYOR

Introducing the Dominator Ilumen Tender:
 Ilumen Features In A Mini-Format

Dominator Yachts, denizcilik sektöründe cesur ve yenilikçi 
bir seri başlatıyor. Bu yeni seri, ayırt edici ve takdir edilen 
Ilumen Tender  özellikleriyle  mini bir formatta  geliyor.

İlk olarak Robb Report’un 2020 Ultimate Gift Guide’da 
yayınlanan “Mini-Ilumen”, 2021 yazında sahibine teslim 
edilecek. 

Konfor Ve Hafiflik Gibi Bazı Yenilikçi Ilumen 
Unsurları Sunacak

Aynı boyut aralığındaki diğer teknelere göre daha az ağır-
lık, aynı zamanda büyük direnç değeri ve düşük yakıt tü-
ketimine sahip olacak şekilde tasarlanmış Yüksek Perfor-
manslı Gövde (HPH) ile benzersiz bir günlük gezi teknesi.

Dominator’un butik yaklaşımına sadık kalınarak tasarla-
nan bu mini tender, sahibinin zevkine ve gereksinimlerine 
mükemmel bir şekilde uyacak.

Bu konsept, lüks servislere ve günlük kruvazörlere kadar 
farklı senaryolara hizmet etmek için 6M’den başlayarak 
yüksek boyutlara ulaşabiliyor. 

Yüksek kaliteli, tamamen özelleştirilmiş bir günlük gezi 
teknesi sahibi olmak isteyenler veya ultra lüks tekneye 
doğru ilk adımı atmak isteyen herkes için yeni Dominator 
“Mini-Ilumen” mükemmel bir seçenek! 

With the “Mini-Ilumen” tender around the corner, 
Dominator Yachts is launching the next bold and innovative 
series in the marine industry. 

First released in Robb Report’s 2020 Ultimate Gift Guide 
last week, the “Mini-Ilumen” is the perfect luxury gift for 
the upcoming festive season, to be delivered right in time 
for summer 2021. It will offer certain innovative Ilumen 
elements like comfort and lighter weight than mass-market 
tenders in the same size range, but also a High Performance 
Hull (HPH) which is designed to have great resistance value 
and low fuel consumption. 

Every tender of the “Mini-Ilumen” series is an owner’s first 
step into Dominator’s bespoke experience: a unique day 
cruiser for Island hopping, a sexy tender for the existing 
yacht or a luxury shuttle for Resorts and Marinas: true to 
Dominator’s boutique approach, every tender will perfectly 
fit the taste and requirements of the very individual owner.

The Ilumen tender series concept is composed of different 
sizes ranging from 6M length to serve different scenarios 
from tenders in bigger yachts, up to chase boats, luxury 
shuttles and day cruisers. 

For everyone who always wanted to take a first step towards 
a high-quality, fully customized and not off-the-rack day 
cruiser or ultra-luxurious tender, the new Dominator “Mini-
Ilumen” Tender is the perfect opportunity. 
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IGUANA HAREKETLİLİK SİSTEMİ 10.YILINI DOLDURDU

Iguana Mobility System Completes 10 Years

2011 yılında Iguana Mobilite Sisteminin ilk modele 
takılmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Sağlam ve 
basit bir mekanizma ile inşa edilen IMS, uzun süre 
dayanacak şekilde üretildi.

Iguana Hareketlilik Sistemi, yanmalı motor olan hidrolik 
şanzımanları veya bir elektrik motorunu Li-ion pil aracılı-
ğıyla 50HP tahrik sağlayan geri çekilebilir bir güç aktarım 
sistemi. Çok yönlülük ve konfor için her bir palet, dört 
karbon, çelik bıçak üzerine asılan sekiz çift tekerlekten 
yapıldı.

IMS, tüm arazide çevikliği ve motor işlevlerini hızın önü-
ne koyarak nokta dönüşü dâhil ileri ve geri harekete izin 
veriyor. Daha da önemlisi, Iguana Hareketlilik Sisteminin 
yerden yüksekliği 1 metre olup, Iguana’nın tüm yüzeyler-
de 22 dereceyle,  yüzde 40 eğime kadar ölçeklenmesini 
sağlıyor.

Ayrıca IMS’de paletler bağımsız olarak çalıştırılıyor bu sa-
yede karmaşık bir direksiyon sistemine gerek kalmıyor. 
Alüminyum yapının boyutları ve gövde bağlantı pimleri, 
aşırı darbelere dayanacak şekilde tasarlandı. IMS’nin göv-
deye mükemmel şekilde uymasını sağlamak için, üretim 
ekibi özel araçlar ve teknikler geliştirerek mükemmel 
hizalama sağlıyor. Iguana Hareketlilik Sistemi, teknenin 
performansından ödün vermeden gövdeye mükemmel 
bir şekilde uyumlanıyor.

It’s been 10 years 
since the Iguana 
Mobility System 
was installed on the 
first model in 2011. 
Constructed with a 
robust and simple 
mechanism, the IMS 
was built to last for 
a long time.

The Iguana Mobility System is a retractable power 
transmission system that drives hydraulic transmissions 
with a combustion engine or an electric motor 50HP 
through a Li-ion battery. For versatility and comfort, each 
track is made of eight double wheels suspended on four 
carbon, steel blades.
 
The IMS puts agility and engine functions ahead of speed 
on all terrain, allowing forward and backward motion, 
including point turning. More importantly, the Iguana 
Mobility System is 1 meter above ground, allowing the 
Iguana to scale up to 40 percent slope with 22 degrees 
on all surfaces.

In addition, the tracks are operated independently 
in IMS, so there is no need for a complicated steering 

system. The dimensions of the 
aluminum structure and the body 
connection pins are designed to 
withstand extreme impacts. To ensure 
the IMS fits the body perfectly, the 
production team develops special 
tools and techniques to ensure perfect 
alignment. The Iguana Mobility 
System adapts perfectly to the hull 
without compromising the boat’s 
performance.

Gezi, sportif balıkçılık ve günlük kullanımlar için uygundur. 
Uzun gövdesi ve draft seviyesi sayesinde dalgalara dayanıklıdır.

Turkuaz, lacivert, bordo, kırmızı, sarı, turuncu, gri şeritli ve 
komple tek renk olmak üzere renk tercihi tamamen size bağlı.

Tekne, CE belgeli ve 2 yıl garantili olup Avrupa 
standartlarına uyumlu olarak imal edilmiştir. 

Aksesuarların hepsi 316 krom üründür ve paslanmaz.

www.isatektekne.com.trDeniz Sanayi Sitesi A Blok No:6 Ümraniye - İstanbul +90 216 634 3859

Fiber Tekne İmalatında 43.yıl
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CAYMAN 28.0 EXECUTIVE 
YENİ BİR LÜKS ANLAYIŞI VADEDİYOR

 Cayman 28.0 Executive Promises New Luxury

Cayman 28.0 Executive, tekne severlere enfes 
bir deniz deneyimi yaşatmak için Ranieri tara-
fından suya indirildi. Cayman 28.0 Executive, 
hem şık hem de kullanışlı bir model.

Ranieri tarafından üretimi gerçekleştirilen Cayman 
28.0 Executive, deniz sevdalıları için harika bir tekne. 
Bir ev konforunu yaşatan lüks tekne aynı zamanda ol-
dukça şık ve kaliteli bir görüntüye sahip.

Cayman 28.0 Executive’de  Keyifli Bir Güneşlenme 
Alanı Ve Krom Merdivenli Yüzme Platformu bulunu-
yor. Arka tarafta yer alan U şeklinde oturma grubu, 
aile ve arkadaş toplantıları için güzel bir atmosfer sağ-
lıyor. Ön güneşliğin ve dış mekânda paslanmaz çelik-
ten bir buzdolabının yer aldığı Cayman 28.0 Executi-
ve, unutulmaz bir deniz deneyimi vadediyor.

Teknede bulunan hidrolik direksiyon sistemi ve lüks 
gösterge paneli, tekne sürüşünü keyifli ve teknolojik 
bir noktaya taşıyor. Teknoloji ve konforun birleşimden 
ortaya çıkan yeni bir lüks anlayışını yansıtan Cayman 
28.0 Executive’de otomatik sintine pompası, elektrikli 

Cayman 28.0 Executive has been launched by 
Ranieri to provide boat lovers with an exquisite 
nautical experience. Cayman 28.0 Executive is 
both stylish and useful.
 
Cayman 28.0 Executive, produced by Ranieri, is a great 
boat for sea lovers. The luxury boat, which provides 
the comfort of a home, also has a very stylish and 
quality appearance.
 
Cayman 28.0 Executive has a pleasant sunbathing 
area and swimming platform with chrome stairs
The U-shaped seating group at the back provides a 
nice atmosphere for family and friend gatherings. 
Featuring a front sunshade and a stainless steel 
refrigerator outside, Cayman 28.0 Executive promises 
an unforgettable sea experience.
 
The power steering system and luxurious instrument 
panel on the boat carry the boat ride to an enjoyable 
and technological point. Reflecting a new luxury 
concept emerging from the combination of technology 
and comfort, the Cayman 28.0 Executive also includes 

Mercan Tekne Deniz Araçları Ltd. Şti.
Sasalı Mah. 43 Sokak No:15 Çiğli - İZMİR/TÜRKİYE

mercanyachting.com.tr

mercanyachting

mercanyachting

mercanyachting

mercanyachting

ULAŞILABİLİR 
KALİTE

GOBY 230
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tuvalet ve tank da yer alıyor.

Lüks tekne Cayman 28.0 Executive’de yer alan elekt-
rik paneli, akü şalteri ve yakıt tankı sayesinde diğer 
modellerde bulunamayan kaliteli alt yapı sistemlerini 
denize taşınıyor.

Cayman 28.0 Executive’in iç tasarımı, uyumlu renkle-
rin oluşturduğu ahenk ile ruhunuzu okşayacak detay-
larla birleştirildi. Teknenin şık iç tasarımı keyifli saatle-
ri daha da anlamlı kılıyor. Şıklığın ve estetiğin yanında, 
kullanışlı da bir model olan Cayman 28.0 Executive’de 
bulunan dolaplı sürücü koltuğu ve kıç dolabı, ekstra 
tekne sahipleri için daha fazla yer imkânı sağlıyor.

Mükemmel Detaylar

Her gün farklı koyda uyanmak isteyen maceracı ruhu 
taşıyan tekne severler, Cayman 28.0 Executive’de-
ki çapa yuvası sayesinde, belirledikleri rotanın tadını 
saatlerce çıkarabilecek. Güzel bir deniz gününün ar-
dından dinlenmek isteyen tatilciler için Cayman 28.0 
Executive’de yer alan duş seti, denizden sonra sizi ra-
hatlamak için bekliyor. 

Temiz hava için kullanılan blower, krom dirsekler, ma-
nuel şişirme pompası ve yüzer köpüklü yastıklar gibi 
birçok mükemmel detay Cayman 28.0 Executive’de 
hayata geçirildi. Lüksün, teknenin her tarafına yansı-
tıldığı Cayman 28.0 Executive, deniz severlerin favori 
modeli haline geliyor.

Güvenliğin de konfor kadar önde tutulduğu Cayman 
28.0 Executive’de seyir ışıkları ve elektrikli korna saye-
sinde gece vakti de güvenle seyir alabileceksiniz.

Birçok Opsiyonel Aksesuar Şansı

Cayman 28.0 Executive modelinde bulunan standart 
aksesuarların yanında, tekneyi daha özel hale getire-
bileceğiniz opsiyonel aksesuarlar da mevcut. Bu aks-
suarlar sayesinde kişisel zevkinizi, Cayman 28.0 Exe-
cutive ile birleştirebilirsiniz. 

an automatic bilge pump, electric toilet and tank.
 
Thanks to the electric panel, battery switch and fuel 
tank on the luxury boat Cayman 28.0 Executive, it 
carries quality infrastructure systems that cannot be 
found in other models.
 
The interior design of the Cayman 28.0 Executive is 
combined with the harmony created by harmonious 
colors and details that will caress your soul. The stylish 
interior design of the boat makes enjoyable hours 
even more meaningful. In addition to elegance and 
aesthetics, the Cayman 28.0 Executive is also a useful 
model, and the driver’s seat with cupboard and aft 
locker provide more space for extra boat owners.
 
Perfect Details
 
Boats with the adventurous spirit who want to wake 
up in a different bay every day will be able to enjoy 
the route they have set for hours thanks to the anchor 
slot in Cayman 28.0 Executive. For holidaymakers who 
want to relax after a beautiful sea day, the shower set 
in Cayman 28.0 Executive is waiting for you to relax 
after the sea.
 
Many excellent details such as blower used for clean 
air, chrome bends, manual inflation pump and floating 
foam cushions were brought to life in Cayman 28.0 
Executive. The Cayman 28.0 Executive, where luxury is 
reflected on all sides of the boat, becomes the favorite 
model of sea lovers.
 
In Cayman 28.0 Executive, where safety is kept ahead 
as much as comfort, you will be able to cruise safely at 
night thanks to the navigation lights and electric horn.
 
Many Optional Accessory Chances
 
In addition to the standard accessories found in the 
Cayman 28.0 Executive model, there are also optional 
accessories that you can make the boat more special. 
Thanks to these accessories, you can combine your 
personal taste with the Cayman 28.0 Executive. 
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BYD DENEYİMLİ TASARIM EKİBİYLE 
HARİKA İŞLER ORTAYA KOYUYOR

BYD Works Great With Its Experienced Design Team

İspanya’lı BYD firması yüzen adalardan, spor 
balıkçı teknelerine kadar, birçok gemi türünde 
tasarım deneyimine sahip. Tasarımcı, mühen-
dis ve deniz mimarlarından oluşan BYD ekibi 
ortaya çıkardığı tasarımlarla beğeni topluyor.
 
BYD gemi yapım mühendisi Tia Simó, ekibinin geniş 
kapsamlı becerilerinin, firmanın süperyat ihale paza-
rındaki başarısının nedeni olduğuna inanıyor ve şöyle 
diyor: “Günlük olarak süper yatlarda ve üretim tekne-
lerinde çalışıyoruz ve bu bize her iki dünyanın da en 
iyisini veriyor. Daha küçük bir teknenin performansını, 
uygun maliyetle bir süper yatın özellikleri ve kalite-
siyle birleştirebiliriz. Dengeli bir tasarım üretmek için 
gereken unsurlar konfor, denize dayanıklılık ve perfor-
mans ile ilgilidir.”
  
BYD, deneyimli iç ve dış tasarımcıların yanı sıra mü-
hendisler ve deniz mimarlarından oluşan bir ekibe 
sahip. Yeni yapılarda olduğu gibi, onarım ve yükselt-
me çalışmaları için de tasarım bürosuyla tam hizmet 
sunuyor. Son teknolojiden tamamen yararlansalar da, 
tasarım süreci basit bir kalem kağıt işlemi ile başlıyor.
 

The Spanish company BYD has design experience 
in many types of ships, from floating islands to 
sport fishing boats. BYD team, consisting of 
designers, engineers and marine architects, is 
appreciated for the designs they have created.
 

BYD naval architect Tia Simó believes that his team’s 
wide-ranging skillsets are the reason for the firm’s 
success in the rarefied superyacht tender market. “We 
work daily on superyachts as well as on production 
boats, and this gives us the best of both worlds,” he 
says. “We can combine the performance of a smaller 
boat with the features and quality of a superyacht, 
all without losing sight of costs. It is really all about 
keeping comfort, seaworthiness and performance in 
mind to produce a balanced design.”

BYD boasts a team of experienced interior and exterior 
designers, plus engineers and naval architects. It 
adds up to a full-service design bureau which is as 
sought after for refit and upgrade work as it is for 
new builds. Although they make ample use of cutting-
edge technology, the design process begins with the 
refreshingly simple act of putting pen to paper.

YUKA YACHT
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Alsancak Sokak I-6 parsel 
No:6, 34956 Deri Osb/Tuzla/İstanbul

(0216) 504 14 44
(0533) 708 15 81

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lenght Overall - 9,90 m

Beam max - 2,85 m
Draft at Propeller - 0,85 m

Height Max (w/cradle) - 2,40 m
Weight (no engine) - 3.500 Kg

Fuel Tank Capacity - 600 l
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YENİ BİR OPEN DAY TEKNESİ ARAYANLARA: 
CAYMAN YACHTS 400 WA

For Those Looking For A New Open Day Boat: Cayman Yachts 400 WA

Özel zevklerin ve kalitenin bir araya geldiği yeni 
Cayman Yachts modeli olan 400 WA Open Day, 
uzun çalışmalar sonucunda hayata geçirildi. 

Cayman Yachts 400 WA, son birkaç yılın pazar eği-
limlerinin derinlemesine araştırılmasının ve aslın-
da yıldır Fly and Hard Top WA’da bir oyuncu olan 
Cayman Yachts Shipyard’ın evrimini karakterize 
eden girişimci bir eylemin sonucu olarak ortaya 
çıktı. Cayman 38/40/43 Walk modelleriyle 25 yılı 
aşkın süredir öncüsü olduğu Walk Around Open 
Day tekne pazarındaki varlığını pekiştirmek ve mü-
kemmelleştirmek istiyor. 

Tasarım, Teknoloji, Çekicilik ve Lüks: Yeni 
Cayman Yachts 400 WA

Tekne, Studio Ferragni tarafından imzalanan, kon-
for, üretim kalitesi ve rafine gibi temel özelliklerin 
yoğunlaştığı, yalnızca halkın dikkatini çekmeye 

The 400 WA open day boat, the new Cayman Yachts 
model, where special tastes and quality come 
together, has been brought to life as a result of long 
studies. 

Cayman Yachts 400 WA is the result of an in-depth 
study of the market trends of the last few years 
and the result of an entrepreneurial action that 
in fact characterizes the evolution of the Cayman 
Yachtsshipyard, already a player in the Fly and Hard 
Top WA motor boats for 40 years. Cayman wants 
to consolidate and perfect its presence in the 
Walk Around Open Day boat market, which it has 
pioneered for more than 25 years with its 38/40/43 
Walk models. 

Design, Technology, Charm And Luxury İs The 
Blend That Characterizes The New Cayman 
Yachts 400 WA

This boat represents a project, signed by Studio 
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yönelik mükemmel performansa sahip bir projeyi 
temsil ediyor. Cayman, seçkin bir ürünün benzer-
sizliğine ve teknik özelliklerine sahip.

Gövdesi CFD Computational Fluid Dynamics siste-
mi sayesinde, dalgaların ve kuvvetli rüzgârın var-
lığında bile denizde size asla zora sokmayacak bir 
yapıda.

Teknede dalgalı denizlerde ve yüksek hızlarda bile 
kokpit çok iyi korunuyor. Güçlü bir etki yaratan 
tekne gövdesi, güverte üzerindeki alan, saran ke-
narlar ve yüksek pruva, sahibine güvenlik ve denge 
sağlıyor.

Gösterge paneli, sanki daha yüksek seviyeli bir yatı 
kullanıyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Yaklaşık 13 
metrelik open day teknesi olan Cayman Yachts 400 
WA, sert denizlerde bile rahat bir sürüş sağlıyor. 
Penta’nın opsiyonel olan 435 hp’lik Pod Ips600 
motorları sayesinde teknede fazla sarsıntı olmu-
yor. Model, standart olarak Ips500s, iki 350hp mo-
tor veya 350Hp veya 400Hp Mercury dıştan takma 
motorun iki versiyonu ile birlikte veriliyor.

Tekne, 435 beygir gücündeki iki Ips600 ile zorlu de-
nizlerde bile 34 knot’a hıza ulaşıyor. Seyir hızı, 20 
knot (2.500 rpm’de) ile 26 knot (3.000 rpm) arasın-
da değişirken, yakıt tüketimi saatte 80 ile 120 litre 
arasında farklılık gösteriyor. 

Ferragni, with a concentration of essential 
characteristics such as comfort, production 
quality and refined aesthetics (original not totally 
unprecedented in the nautical world panorama), 
only excellent performances, destined to attract 
the attention of a public of elite, sensitive to the 
uniqueness of the product and the peculiarity of its 
technical characteristics.

Its hull has been thoroughly studied with the CFD 
Computational Fluid Dynamics system, to ensure 
navigation in total comfort and safety even in the 
presence of rather important waves and strong wind, 
and a reliability that will never put you in difficulty 
while sailing with adverse sea. 

The cockpit is very well protected, although the shape 
of the hull can give a different impression, moreover 
the space on deck, the wraparound edges and the 
high bow instill safety and stability in the owner.

The dashboard gives the feeling of grandeur as if you 
were piloting a higher level yachts, but in reality the 
Cayman Yachts 400 WA is an Open Day Boat of about 
13 meters and its driving is comfortable even in rough 
seas. The turn will be well defined and without too 
many jolts thanks to Volvo Penta’s Pod Ips600, 435 hp 
engines, which are optional. As standard, the Ips500s 
are supplied with two 350hp engines or 2 versions of 
350Hp or 400Hp Mercury outboard motors.

With the two 435 horsepower Ips600 it is expected to 
reach 34 knots even 
in rough seas. The 
cruising speed ranges 
from the economic 
one of 20 knots (at 
2,500 rpm) to the 
fast one of 26 knots 
(3,000 rpm) with fuel 
consumption that 
can be from 80 and 
120 liters / hour.
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BATI INNOVATIVE LOGISTICS 
TEKNELERİ GÜVENLE TAŞIYOR

BATI Innovative Logistics Carries Boats Safely

Deneyimli uzman kadrosuyla yat lojistiği hizmeti veren 
BATI Innovative Logistics, yat ve tekneleri adreslerine 
güvenle ulaştırıyor. BATI Innovative Logistics, tüm taşı-
ma sürecini bizzat yürütüyor.

Konu pahalı ve güzel yatlar olunca, alınan hizmetlerin bu pahalı 
yatlara yaraşacak kalitede olması gerekiyor. Tam da bu arayışa 
yanıt veren BATI Innovative Logistics, sektördeki başarıları ve her 
daim devam eden kalite anlayışı ile yat taşımacılığında liderliği-
ni koruyor. Firmanın proje geliştirme müdürü Kaan Aydın, BATI 
Innovative Logistics’in yat lojistiği hizmetine dair yat severleri 
bilgilendiriyor.

Öncelikle biraz firmanızdan bahseder misiniz? Kaç yıldır hiz-
met veriyorsunuz? Hangi ülkelerde acenteleriniz var? Hangi 
ülkelere taşıma yapıyorsunuz? 

“BATI Innovative Logistics olarak 1992 yılından itibaren proje, 
yat lojistiği ve uluslararası deniz ve hava taşımacılığı sektöründe 
hizmet veriyoruz. 2020 yılı itibari ile 3 ülkede 13 ofisimiz ve 165 

Providing yacht logistics services with 
its experienced expert staff, BATI 
Innovative Logistics delivers yachts 
and boats to their addresses safely. 
BATI Innovative Logistics personally 
carries out the entire transportation 
process.
 
When it comes to expensive and beautiful 
yachts, the services received must be 
of a quality that suits these expensive 
yachts. Responding to exactly this quest, 
BATI Innovative Logistics maintains its 
leadership in yacht transportation with 
its success in the sector and its always-on 
quality understanding. Kaan Aydın, project 
development manager of the company, 
informs yacht lovers about the yacht 
logistics service of BATI Innovative Logistics.

  
First of all, could you tell us a little bit about your company? 
How many years have you been serving? In which countries 
do you have agencies? Which countries do you transport to? 
(How many countries?)
 
“As BATI Innovative Logistics, we have been serving in the project, 
yacht logistics and international sea and air transportation 
sector since 1992. As of 2020, we have 13 offices and 165 
corporate employees in 3 countries, and we are growing day 
by day by focusing on sectors whose technology investments 
require special knowledge and equipment.
 
Foreign trade import or export made by taking into Turkey 
were able to cover our own transport routes. We ship to many 
countries from Papua New Guinea to Vanilla Island (Reunion 
Island), from New Zealand to Greenland. “
 How does your boat handling system work? (Are there any 
changes in the transfers of second hand boats with factory 

Proje Geliştirme Müdürü / Project Development Manager  Kaan Aydın

kurumsal çalışanımız var ve her geçen gün teknoloji yatırımları 
özel bilgi ve ekipman gerektiren sektörlere ağırlık vererek bü-
yüyoruz. 

Türkiye’den ithalat ya da ihracat ile yapılan dış ticareti kendi ula-
şım rotalarımız içerisine alarak kapsamayı başardık. Papua Yeni 
Gine’den, Vanilya Adası’na (Reunion Adası), Yeni Zelanda’dan 
Grönland’a kadar birçok ülkeye taşımalar gerçekleştiriyoruz.”

Tekne taşıma sisteminiz nasıl işliyor? (Fabrika teslim tekne 
transferleriyle ikinci el teknelerin transferlerinde değişiklikler 
olabiliyor mu yoksa aynı prosedürler mi geçerli?)

“BATI Innovative Logistics olarak Türkiye’nin önde gelen tekne 
ve yat taşıma firmasıyız. Talebin bize ulaşması ile beraber tekne-
nin detaylarını araştırmaya başlıyoruz ve birçok farklı kanaldan 
alternatif taşıma modellerini çalışıyoruz. Taşıdığımız teknelerin 
çoğu ilk sahibine ya da fuara gittiği için, zamanında ve güven-
lik koşulları içerisinde teslim edilmesi çok önemli. Biz de bunun 
bilinci ile seçtiğimiz taşıma modelinin yanında her zaman ikinci 
hatta üçüncü bir alternatif bulunduruyoruz. 

Bizim için fabrika teslim veya ikinci el olmasının verdiğimiz hiz-
met bakımından hiçbir farkı yok. Bizim görevimiz taşıdığımız de-
niz aracının en uygun şekilde son teslim noktasına ulaşmasını 
sağlamak. Hiçbir tekne taşıması kolay değil ve her taşıma içe-
risinde onlarca değişken barındırabiliyor. Biz BATI olarak küçük 
veya büyük, fabrika teslim ya da ikinci el fark etmeksizin var olan 
değişkenleri her taşımada mühendislik ekibimiz ile analiz ederek 
çalışıyoruz. Bu noktada kendi uzmanlığımız çerçevesinde daha 
iyi hizmet üretebilmek için, İngiltere merkezli Peters & May fir-
ması ile güç birliği yaparak bize karşı olan beklentilere, endüstri-
yel standartlarda hizmet etmeye başladık. 

Taşıyacağımız teknelerin tipine göre gemi veya araç planlaması, 
“cradle” (tekne beşiği) üretimi ve loadmaster (yükleme ve tah-
liye uzmanı), sigorta, skipper, gümrükleme ve denizde teslim 
hizmetlerinin hepsini sağlıyoruz. Eğer ikinci el bir tekne taşıma-
sı yapacaksak o teknenin hikayesini çok iyi bilmemiz gerekiyor 
ki taşırken teknenin olası hasarlarına ilave yük bindirmeyelim. 
Gemilerin yükleme için bulunduğu bölgeleri göz önünde bulun-
durarak gerek karadan gerek denizden yükleme yaparak, daha 
önce gemi üzerinde yapılan istifleme planına göre yükleme ve 
Sertifikalı (Lashing Securing) bağlama, sabitleme yapıyoruz. Aynı 
şekilde teslim ülkesine ulaştığımızda, yine hizmet verdiğimiz 

delivery boat transfers or are the same procedures valid?)
 
“WEST Innovative Logistics as Turkey’s leading boat and yacht 
transport company. With the request we receive, we start 
to investigate the details of the boat and we are working 
on alternative transportation models from many different 
channels. Since most of the boats we carry go to the first owner 
or to the fair, it is very important that they are delivered on 
time and in safety conditions. With this awareness, we always 
have a second or even a third alternative in addition to the 
transportation model we choose.
 
For us, it makes no difference whether it is factory delivery 
or second-hand service. Our duty is to ensure that the sea 
vehicle we are carrying reaches the final delivery point in the 
most appropriate way. No boat is easy to transport, and each 
transport can contain dozens of variables. As BATI, we work 
by analyzing the existing variables, regardless of whether they 
are small or large, factory delivered or second hand, with our 
engineering team in every transportation. At this point, in order 
to produce better services within the framework of our own 
expertise, we started to serve the expectations against us at 
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müşterimizin talebine göre gerek karaya, gerekse suya tahliye-
sini yapıyoruz.”

Spesifik bir tekne türü ile mi çalışıyorsunuz yoksa hem yelken-
li hem motoryat taşımacılığı yapabiliyor musunuz? 

“Aslında yaptığımız yat taşımacılığı tamamen askeri ve tica-
ri amaçla üretilen botları (semisubmersible) yarı batan havuz 
gemiler ile taşıma organizasyonunu yaparken başladığımız bir 
segment. Bu sezon taşıdığımız motor yat ve yelkenli sayıları ne-
redeyse birbirlerine denk. Son dönemde yeni tekne tipleri de 
ortaya çıkmaya başladı ama yat ve tekne taşıma departmanımız 
bu yeni tekne tiplerini her sezonun başında inceleyerek taşıma 
modellerini ve alternatiflerini yeniliyorlar. 
Şirket içinde de bütün tekne tiplerine göre prosedürler ve çalışa-
cağımız armatörleri belirliyoruz.”

Bir ağırlık veya boyut limitiniz var mı?

“Bizim taşıyabileceğimiz boyutlar müşterilerimizin hayalleri ile 
sınırlı. Taşıdığımız en küçük deniz aracı 150 kiloluk bir dingiyken, 
en büyük mega yat ise 1000 ton. BATI Innovative Logistics olarak 
1992 yılından beri özellikle tekne taşımalarında komple hizmet 
üretmek temel amacımız olduğundan, herhangi bir boyut ve 
ağırlık limiti olmaksızın, en ufağından en büyüğüne tüm tekne, 
bot ve/veya deniz taşıtları için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Kara 
yolu ile bir noktadan bir noktaya tekne taşıması yaptığımız gibi, 
denizyolu ile gemilerle sudan aldığımız, 100 tondan 1000 tona 
kadar bir tekneyi Türkiye’den Kanada’ya, Amerika’ya, Avustral-
ya’ya kadar taşıyabiliyoruz. Küçük botları, konteyner gemileri ile 
gerek konteyner içerisinde gerekse özel konteynerler kullanarak 
taşırken, çok daha büyük boyutta olan süper yatları, suya yarı 
batabilen (semisubmersible) özel amaçlı gemiler ile taşıyabiliyo-
ruz. 

Yelkenli tekneler için, yelken direği sökülmeksizin taşımalar ger-
çekleştirebiliyoruz. Tabi tüm bu hizmetleri oluştururken, talebe 

industrial standards by collaborating 
with the UK-based company Peters & 
May.
 
We provide ship or vehicle planning, 
“cradle” (boat cradle) production and 
loadmaster (loading and unloading 
specialist), insurance, skipper, customs 
clearance and sea delivery services 

according to the type of boats we will carry. If we are going 
to transport a second-hand boat, we need to know the story 
of that boat very well so that we do not add additional load 
to the possible damages of the boat. We do loading, Lashing 
Securing, lashing and fixing according to the stacking plan 
previously made on the ship, considering the areas where the 
ships are for loading. Likewise, when we reach the delivery 
country, we discharge both to land and to water according to 
the request of our customers we serve.“
 
Do you work with a specific boat type or can you transport 
both sailboats and motor yachts?
 
“Actually, the yacht transportation we do is a segment that 
we started while organizing the transportation of the boats 
(semisubmersible) produced for military and commercial 
purposes with semi-sinking pool ships. The number of motor 
yachts and sailboats we carry this season is almost equal. 
Recently, new boat types have started to emerge, but our 
yacht and boat transportation department examines these 
new boat types at the beginning of each season and renews 
their transportation models and alternatives. Within the 
company, we determine the procedures and shipowners we 
will work with according to all boat types. “
 
Do you have a weight or size limit?
 
“The dimensions we can carry are limited by the dreams of 
our customers. While the smallest watercraft we carry is a 150-
kilo dinghy, the biggest mega yacht is 1000 tons. Since 1992, 
as BATI Innovative Logistics, we have been trying to produce 
services for all boats, boats and / or sea vehicles from the 
smallest to the largest, without any size and weight limit, since 
our main goal is to produce complete services especially in 
boat transports. Road as we made it a point to boat transport 
from a point with which we get water by ship by sea, a boat up 
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dönük modellemeler yaparak, ihtiyacı belirleyerek çalışmalar 
sunuyoruz. Ancak en temel hedefimiz müşterilerimizin beklenti-
lerini karşılamak ve memnuniyet sağlamak. Ticari taşıma model-
leri, tekne ve yat taşımacılığı ile ilgili dinamiklere uzak firmalar 
tarafından yapıldığı takdirde, teknenin fiyatından daha yüksek 
lojistik maliyetleri ile karşı karşıya kalınabiliyor. Dolayısı ile biz uz-
man kadromuz ile sürdürebilirliği temin edebilmek için oluştur-
duğumuz lojistik bütçelerimizde makul ticari ve mali planlamalar 
ile en uygun çözümü sağlamak zorundayız. Bu nedenle Peters & 
May ile birlikte tekneleri konsolide edebileceğimiz düzenli gemi 
programları ve ekonomik servis planlamaları ile bir takvim yılı 
içerisinde dünyanın tüm noktalarına kesintisiz hizmet erişimi 
sağlıyoruz.”

Sadece limandan limana mı yoksa kara yoluyla da destek ve-
rebiliyor musunuz?

“Daha önce de altını çizdiğim gibi biz tüm modları birbirinden 
ayırmadan birleşik servis veren yapımızı bu neden ile geliştirdik. 
Amacımız; denizden denize, karadan karaya veya kaptan ile di-
rekt refakat ederek veya çekerek yatları son kullanıcıya teslim 
etmek.

Babam uzak yol kaptanı ve denize aşık olduğu için bütün yaz 
tatillerimizi ailece tekne yolculukları yaparak geçirdik. 18 yaşı-
na bastığımda araba ehliyetinden önce amatör denizci belgemi 
aldım. Dolayısıyla denizde olmak ve bunun yaptığım iş olması 
benim için çok büyük bir şans. Hâl böyle olunca da bazen gün-
ler bazen aylarca uğraşıp taşımasını yaptığımız bir tekneyi teslim 
ettikten sonra işimiz bitmesin istiyoruz. Bu sene BATI Innovative 
Logistics olarak getirdiğimiz tekneleri müşterilerimizin evlerin-
deki iskeleye bağladığımız oldu. Her zaman amacımız kapı tes-
lim hizmet modelleri ile tedarik zincirinin lojistik ayağını eksiksiz 
tamamlıyor olmak. Bizim için tekneyi güvenli teslim edebilece-
ğimiz her yere taşıma yapmak mümkün. Deniz aşırı gemilerle 
taşıdığımız tekne ve yatları, talep edilmesi halinde en yakın mari-
naya transferi ve belirli süre marinada barınması da dâhil olacak 
şekilde hizmetimizi şekillendirebiliyoruz. Bunun için müşterile-
rimizin tek yapması gereken tekne ve yatlarını hangi tarihte ve 
nerede olmasını istediklerini bize bildirmeleri yeterli. Zaten geri 
kalan bütün işlemleri biz tamamlıyoruz.”

Sektördeki rakiplerinizden farklı, öne çıkan özellikleriniz var 
mı? Anlatır mısınız?

to 100 tons 1,000 tons from Turkey to Canada, America, we can 
move to Australia. While transporting small boats in container 
ships either in containers or using special containers, we can 
transport much larger super yachts with semisubmersible 
special purpose vessels.
 
For sailboats, we can carry out transports without removing the 
sail mast. Of course, while creating all these services, we offer 
work by making demand-oriented models and determining 
the need. However, our main goal is to meet the expectations 
of our customers and to provide satisfaction. If commercial 
transportation models are made by companies that are far from 
dynamics related to boat and yacht transportation, logistics 
costs may be faced with higher than the price of the boat. 
Therefore, we have to provide the most appropriate solution 
with reasonable commercial and financial planning in our logistic 
budgets we have created in order to ensure sustainability with 
our expert staff. For this reason, together with Peters & May, 
we provide uninterrupted service access to all points of the 
world within a calendar year, with regular ship schedules and 
economic service planning where we can consolidate boats.”
 

“Bunun çok basit ve güzel bir cevabı var. Her teknenin kendine 
özel bir hikâyesi vardır. Biz bu hikâyenin önemli bir parçası ol-
duğumuz bilerek ve isteyerek bu yola çıktık. Yaptığımız tekne 
taşımalarında tekne ve yat sahipleri ile beraber limana gidiyo-
ruz ve tekne ve yatları taşıyan geminin veya aracın gelmesini 
beraber bekliyoruz. Gümrük işlemlerinin eksiksiz evraklar ile 
hızlıca bitmesine yardımcı oluyoruz. Her tekne taşımamızdaki 
heyecan apayrı oluyor. Teslim anındaki mutluluk da bize bir 
sonraki operasyon için büyük bir motivasyon oluyor. Dolayısı 
ile bizim için tekne taşımak yaptığımız işin ve verdiğimiz mü-
kemmel servisin yanında aynı zamanda bir tutku. BATI olarak 
yeri geldiğinde bir lojistik firması, yeri geldiğinde bir broker, 
yeri geldiğinde ise teknenin lokal ihtiyaçlarını karşılayan bir yat 
acentesiyiz ve bu servislerin hepsini eksiksiz ve mükemmel ola-
rak sunuyoruz. Bizim için tekneleri dünyanın bir ucundan başka 
bir ucuna taşımak ile tekneye alınacak bir halatı roda etmek 
aynı öneme sahip. 

Bizleri diğer firmalardan ayıran temel özelliklerden bir tanesi; 
bünyemiz içerisinde sadece tekne ve yat taşımacılığı yapan 
özel bir birim olması ve bu birim içerisinde konusuna uzman 
arkadaşlarımızın sadece ve sadece bu endüstriye özel çözümler 

Can you provide support only from port to port or by land?
 
“As I highlighted before, we developed our unified service 
structure without separating all modes from each other. Our 
aim; To deliver the yachts from sea to sea, from land to land 
or directly escorted or towed with the captain to the end user.
 
Since my father is a captain of the long way and loves the sea, 
we spent all our summer vacations with family boat trips. 
When I turned 18, I got my amateur sailor license before my 
car license. Therefore, it is a great chance for me to be at sea 
and this is what I do. As such, we want our work not to be 
finished after we deliver a boat that we have been working 
on for days, sometimes months. This year, we connected the 
boats we brought as BATI Innovative Logistics to the pier in our 
customers’ homes. Our aim is always to complete the logistics 
leg of the supply chain with door delivery service models. For 
us, it is possible to transport the boat wherever we can safely 
deliver it. We are able to shape our service, including the boats 
and yachts that we transport by overseas vessels, the transfer to 
the nearest marina if requested, and the accommodation in the 
marina for a certain period of time. For this, all our customers 
need to do is inform us of the date and where they want their 
boats and yachts to be. We are already completing all the 
remaining processes. “
 
Do you have any outstanding features different from your 
competitors in the industry? Would you tell?

“There is a very simple and beautiful answer to this. Each boat 
has its own unique story. We set out on this path willingly and 
knowing that we are an important part of this story. We go to the 
port together with the boat and yacht owners in boat transports 
we do, and we are waiting for the ship or vehicle carrying 
the boats and yachts to arrive together. We help customs 
procedures to be completed quickly with complete documents. 
The excitement in carrying each boat is completely different. 
Happiness at the time of delivery is also a great motivation for 
the next operation. Therefore, carrying a boat for us is also a 
passion, besides the work we do and the excellent service we 
provide. As BATI, we are a logistics firm when appropriate, a 
broker when necessary, and a yacht agency that meets the local 
needs of the boat when necessary, and we offer all of these 
services completely and perfectly. For us, it is equally important 
to move boats from one end of the world to the other and to 
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üretmek üzere mesai harcamasıdır. Dolayısıyla grubumuz çatısı 
altında verilecek hizmeti, ilk elden tüm detayları ile görüşebile-
ceğiniz, tüm sorularınıza cevap alabileceğiniz uzman bir kadro 
bulunduruyoruz. 

Buna ek olarak tekne ve yatları konsolide ederek oluşturduğu-
muz servislerin tamamında hem yükleme hem tahliye limanla-
rında loadmaster hizmetini veriyor olmamızdır. Load masterlar, 
görev tanımları içerisinde kaldırma planları hazırlamak da dahil 
olmak üzere, tekne ve yatların sudan veya karadan alınarak gemi 
üzerinde daha önce planlanan alanlara (güverte üzeri veya gü-
verte altı) güvenli bir şekilde yüklenmesi, deniz şartlarına göre 
sertifikalı olarak sabitlenmesi ve bağlanmasını sağlıyorlar.

Yüklenen tekne ve yatların, yükleme limanından tahliye limanı-
na kadar varışı ile ilgili olarak düzenli bilgilendirme ve raporlar, 
değerli müşterilerimiz ile günlük olarak fotoğraflarla beraber 
paylaşılıyor.”

Teknenin taşıma sırasında görebileceği hasarlara karşı devre-
ye giren sigortalarınız var mı? Varsa ek bir ücret alınıyor mu? 
Kapsamından bahseder misiniz?

“Bizim lojistik şirketi olarak zaten bütün yüklerimiz için yaptığı-
mız sigortalar var ama bunun yanında tekne ve yat taşımaları-
mızın hepsini başından sonuna sigortalıyoruz. Sigorta primleri, 
tekne ve yatların ticari değerleri üzerinden hesaplandığı için, her 
dosya için ayrı çalışma yapılarak ayrıca sunuluyor. Teknelerin ve 
yatların seyahati sırasında karşı karşıya kalabileceği tüm risklere 
karşı müşterilerimizi koruyor. Sıfır hasar politikamızda oluşabile-
cek olası zararlara karşı müşterilerimize güven vermek en önem-
li şirket politikamızdır.”

route a rope to be taken on the boat.
 
One of the main features that distinguish us from other 
companies; The fact that it is a special unit that only carries out 
boat and yacht transportation within our body, and that our 
expert colleagues within this unit spend overtime to produce 
solutions specific to this industry only. Therefore, we have an 
expert staff where you can discuss all the details first hand and 
get answers to all your questions under the roof of our group.
 
In addition, we provide loadmaster service at both loading and 
unloading ports in all of the services we create by consolidating 
boats and yachts. Load masters, including preparing lifting plans 
in their job descriptions, ensure that boats and yachts are taken 
from the water or land and safely loaded on the previously 
planned areas on the ship (above deck or below deck), secured 
and connected according to sea conditions.
 
Regular information and reports regarding the arrival of loaded 
boats and yachts from the loading port to the discharge port 
are shared with our valued customers daily with photographs.”
 
Do you have fuses that are activated against damages that 
the boat may suffer during transportation? If there is an 
additional fee? Can you talk about its scope?
 
“As our logistics company, we already have insurances for all 
our cargo, but we also insure all our boat and yacht transports 
from start to finish. Since insurance premiums are calculated on 
the commercial values of boats and yachts, they are presented 
separately for each file. It protects our customers against all the 
risks that boats and yachts may encounter during their travel. It 

is our most important company policy to give 
confidence to our customers against possible 
damages that may occur in our zero damage 
policy.”
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GENTA SHIP&TRADING HİZMETLERİYLE 
SEKTÖRÜN MERKEZİNDE YER ALIYOR

Genta Ship&Trading Is At The Center 
Of The Sector With Services

Lojistik, charter, kargo taşımacılığı ve ticaret gibi bir-
çok sektörde aynı anda hizmet veren Genta Ship&Tra-
ding’in bu başarı sırrı, denizcilik sektörünün içerisinde 
geçen uzun senelerden geliyor. 

Bir aile şirketi olan Genta Ship&Trading’in kökenleri 1967 yılı-
na kadar uzanıyor. Firmayı devralan her nesil, Genta Ship&T-
rading’in yükselen başarısına bir katkı sağlayarak, firmanın 
varlığını bugüne dek başarıyla sürdürü. 
Ailenin üçüncü jenerasyonundan olan Burak Kulacoğlu, şu 
anda Genta Ship&Trading’in Başkanı olarak aile mirasının 
devamını sağlıyor. Kulacoğlu, Genta Ship&Trading’in eskiye 

This success secret of Genta Ship & Trading, which 
provides services in many sectors such as logistics, 
charter, cargo transportation and trade, comes from 
many years in the maritime industry.

The origins of Genta Ship & Trading, a family business, date 
back to 1967. Each generation that took over the company, 
contributing to the rising success of Genta Ship & Trading, 
the company has successfully maintained its existence to 
this day.

Burak Kulacoğlu, who is one of the third generation of 
the family, is currently the head of Genta Ship & Trading, 
maintaining the family legacy. Kulacoğlu shares the story and 
service approach of Genta Ship & Trading.

First of all, can you tell us about the establishment of the 
company?

“The history of our company goes back to 1967. I am the 
third generation, my grandfather is launching his first ship 
built in those years. In 1975, my father started to work in our 
family office after completing his studies in ship management 
in London. In a way it’s taking over the flag. With the ships 
it has built and bought, it has been making ships for many 
years as project transportation, line operator and shipowner 
in order to carry our own cargoes suitable for our lines.
 
I graduated from Southampton Solent University in 2011, 
and after working 3.5 years in the tanker department of 
Geden Line, where I also did my internship, I started our 
family business as an ‘intern’ to take over the flag and in a 
short time I started my own companies and got my overseas 
relatives from my school community. I start at ‘commodity 
trading’ as well as sea freight. “
Can you give information about the transportation 

Genta Ship&Trading’in Başkanı / Chairman of Genta Ship& 
Trading Burak Kulacoğlu

uzanan hikâyesini ve hizmet anlayışını paylaşıyor.

Öncelikle, firma kuruluşundan bahseder misiniz?

“Firmamızın tarihçesi 1967 yılına kadar gitmektedir. Ben 
üçüncü jenerasyonum, dedem inşa ettirdiği ilk gemisini o 
yıllarda sefere çıkarıyor. 1975 yılında babam Londra’da gemi 
işletmesi tahsilini tamamladıktan sonra aile ofisimizde işe 
başlıyor. Bir bakıma bayrağı devralıyor. İnşa ettirdiği ve satın 
aldığı gemiler ile uzun yıllar proje taşımacılığı, line operatör-
lüğü ve armatör olarak da linelarımıza uygun kendi yüklerimi-
zi taşımak maksadı ile gemiler yaptırıyor.

Ben, Southampton Solent Üniversitesini 2011 yılında bitiriyo-
rum ve stajımı da yaptığım Geden Line’ın tanker departma-
nında da 3,5 yıl çalıştıktan sonra bayrağı devralmak üzere aile 
şirketimize yine ‘ stajyer’ olarak başlıyorum ve kısa zamanda 
kendi şirketlerimi kurarak, okul çevremden de edindiğim yurt 
dışı  rölasyonlarımı da kullanarak, deniz taşıması konusunun 
yanı sıra ‘commodity tradinge’  de başlıyorum. “

Taşıma süreçleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

“Taşıma süreci; yükleme, transit zaman ve tahliye zamanı 
olarak tanımlanabilir. Özellikle proje yüklemeleri ofis ekibimiz 
tarafından yapılması sebebi ile ‘handle with care’ prensibimi-
ze sadık kalınmaktadır. Sonuç olarak da ‘sıfır hata sıfır hasara’ 
ulaşılmaktadır.”

Sizi rakiplerinizden ayıran noktalar nelerdir?

“Taşın altında elimizin olması. Yarım asırdan faz-
la üç jenerasyonluk bir tecrübe. Ailemizin bilgi 
birikimi denizcilik sektöründe 50 yılı geçmekte-
dir. Değişmekte olan dünya piyasalarında birçok 
farklı konjonktür tecrübe etmiştir. Bu tecrübeyi 
işimize yansıtabilmemiz, kendimizi sürekli gün-
cel tutmamız oluşabilecek sınırlama ve kısıt-
lamalara öngörü ile çözüm odaklı olmamız ve 
kendimizi geliştirmek adına hep yeni arayışlarda 
olmamız, her şeyden önemlisi de mesleğimizi 
tutku ile sürdürmemiz 50 yılı aşkın bir geçmişe 
sahip olmamıza vesile olmuştur.”

Deniz lojistiğinde hangi rotalara hizmet veri-
yorsunuz?

processes?

“Transport process; can be defined as loading, transit time 
and evacuation time. Since the project loading is done by our 
office team in particular, our ‘handle with care’ principle is 
adhered to. As a result, ‘zero error zero damage’ is achieved.”

What are the points that distinguish you from your 
competitors?

“We have hands under the stone. More than half a century 
and three generations of experience. Our family’s know-
how goes over 50 years in the maritime industry. It has 
experienced many different conjunctures in the changing 
world markets. Reflecting this experience to our business, 
keeping ourselves up to date, being solution-oriented with 
foresight to the limitations and restrictions that may arise, 
and always pursuing new pursuits to improve ourselves, and 
above all, pursuing our profession with passion has been 
instrumental in our history of over 50 years.”

Which routes do you serve in marine logistics?

“We usually work ‘world wide’. We carry our cargoes based 
on Black Sea, Marmara, Aegean and Mediterranean, North 
Africa, West Africa, England, North Sea evacuation, project 
and contract based on dry cargo.
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“Genelde ‘world wide’ çalışıyoruz. Kuru yük üzerine Karade-
niz, Marmara, Ege ve Akdeniz, Kuzey Afrika, Batı Afrika, İngil-
tere, Kuzey Denizi tahliye, proje ve contract bazlı yüklerimizi 
taşıyoruz Yat  taşımacılığı da dünya genelinde her limana ola-
biliyor.

80’li yılların Kuzey Afrika proje taşımaları firmamızı sıradan-
lıktan  ayıran özel yetiler kazandırdı. Bu husus yat taşımacılı-
ğında çok işimize yarıyor. Diğer bir deyimle, aynı anda motto-
muz olan; fast, safe , efficient ilkemizi yarattı.

Yat ve tekne taşımacılığında ana rotamız; Amerika batı-doğu 
sahilleri, Avrupa, Türkiye güney-batı  Asya, Japonya Avustral-
ya olarak gerçekleşmektedir.”

Genta Shipping olarak 2020 yılı sizin için nasıl geçti, 2021 
yılında hedefleriniz/projeleriniz neler?

“İnsan sağlığının yanında korona 2020 yılında dünya ticaret 
rotalarında değişime sebebiyet verdi ve aynı zamanda hac-
minde de daralmaya neden oldu. Genta olarak müşterile-
rimize lojistik anlamda birçok sıkıntı yaşanan 2020 yılında 
alternatif çözümler sunarak, JIT (just in time) kargoların za-
manında teslimini gerçekleştirdik. Aksaklıklar olmasına rağ-
men hedeflerimizi tutturmak ile birlikte yeni müşteriler de 
edindik. 2021’de aşının yaygın bir şekilde kullanılıp, sınırların 
açılmasına ve aktif kullanılamamasına bağlı olarak arz ve ta-
lepte bir hareketlenme olacağını ön görüyoruz. 2021 yılında 
beklentimiz; farklı sektörlerdeki yatırımlarımız ile total riski 
en aza indirgemektir.”

Taşımacılık işi dışında bir de charter tekne kiralama hizme-
ti veriyorsunuz. Her iki sektörde de aynı anda yer almanın 
avantajları ve dezavantajları neler?

“Deniz taşımacılığı yerel, bölgesel ve dünyadaki ticaret hac-

The North African project shipments of the 
80s brought special skills that distinguish 
our company from the ordinary. This issue is 
very useful in yacht transportation. In other 
words, our motto at the same time; created 
our fast, safe, efficient policy. Our main route 
in yacht and boat transportation; West-east 
coast of America, Europe, Turkey, south-west 
Asia, Japan takes place in Australia. “

As Genta Shipping, how was 2020 for you, what are your 
goals / projects in 2021?

“In addition to human health, the corona caused a change in 
the world trade routes in 2020 and also caused a shrinkage 
in its volume. As Genta, we provided our customers 
with alternative solutions in 2020, when many logistical 
difficulties were encountered, and we delivered JIT (just in 
time) cargo on time. Despite the problems, we have acquired 
new customers along with achieving our goals. In 2021, we 
anticipate that there will be a movement in supply and 
demand due to the widespread use of the vaccine, opening 
the borders and not being actively used. Our expectation 
in 2021; to minimize the total risk with our investments in 
different sectors. “

Apart from the transportation business, you also provide 
charter boat rental services. What are the advantages and 
disadvantages of taking part in both sectors at the same 
time?

“Shipping depends on the volume of trade locally, regionally 
and in the world, its rules and order are universal, and it 
is based on industry. Although the dynamics of the yacht 
charter business are theoretically similar to maritime 
transportation, selling blue cruise requires top quality 
customer satisfaction. Equipping and operating a ship or 
yacht is a much more ‘complex’ organization. You have to 
play with zero errors. Otherwise, it will not be efficient. 
Advantages; You are managing a marine vehicle that is 
technically and mechanically similar due to the shipowning 
basis, therefore it is very advantageous. There is not much of 
a disadvantage. “

Silver Moon is a very special yacht and it is known to have 

GENTA LOGISTICS
Tarabya Mah. Kasımpatı Sk, No:11 Istanbul
Phone : 90 533 354 3590 / 90 533 336 6200

  E-Mail: chartering@gentaship.com I www.gentaship.com

Yachts and
Projects Worldwide
Since 1970
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mine bağlı olup, kuralları ve düzeni evrenseldir ve temeli 
sanayiye dayanır. Tekne kiralama işinin dinamikleri teorik ola-
rak deniz taşımacılığı ile benzerlik gösterse de, mavi tur satı-
şı yapmak, üst kalite müşteri memnuniyeti gerektirir. Gemi 
veya yat donatmak  ve işletmek çok daha ‘girift’ bir organi-
zasyondur. Sıfır hata ile oynamanız gerekir. Aksi halde verim 
alınmaz. Avantajları; armatörlük temeli  sebebi ile teknik ve 
mekanik olarak  benzer sonuçta bir deniz vasıtası yönetiyor-
sunuz, haliyle çok avantajlı. Dezavantaj olarak bir durum pek 
söz konusu değildir.”

Silver Moon çok özel bir yat ve tüm sezonu dolu geçirdiği 
biliniyor. Yatın bu kadar tercih edilme sebebi sizce nedir?

“Dizayn ve renk  itibarı ile çok değişik bir tekne, bu sebeple 
dikkat çekiyor. İç dizaynı dömi klasik olarak düzenlenmiştir 
ve  konforu 5 yıldızdır. Dekorasyon malzemelerinin tamamı 
ithal ve kalitelidir. Her yıl ciddi bakım tutum işlemlerimiz Ara-
lık-Nisan arası tersanede mutlaka yapılır. Özel uçağı ile gelen 
misafirlerimiz kendi ev düzenini bulmak istiyorlar dolayısı ile 
bu kültür ve konforu vermek zorundayız.

 Kaptan, chef ve personel son 5 yıldır aynı ekip. Dünya mut-
fağını büyük bir özen ile sunmaktayız, servislerimiz şirketimiz 
tarafından sürekli denetim altındadır. Bir de  şu var; aslında 
ailemiz için yaptırılan bu tekneyi işlerimiz nedeni ile yeteri ka-
dar kullanamıyoruz. Hiçbirimiz 3 ay tatil yapamayız. Dolayısı 
ile üst düzey ve yüzde 90 yabancı misafirlerimiz geliyor. Ağız-
dan ağıza yayılan bir reklam var. Onlar da başka dostlarına 
tavsiye ediyorlar. Bu şekilde bir portföy oluştu.”

Son olarak, eklemek istediğiniz bir şey var mı? 

“Türkiye’nin hemen hemen her sektöründe 
olan birçok şikayetler bizim yat sektörümüzde 
de var ancak biz denizciyiz, kimselere benze-
meyiz. Disiplin ve karakter bizim şiarımızdır. 
Kendi işlerimizi ve  sorunlarımızı kendimiz çö-
zeriz. Bu sebeple de Tyba (Türk Yat işletmecileri 
Yatırımcıları Brokerleri ve Acenteleri ) adlı bir 
derneğimiz var. Yönetimimiz  ve bizler üyeleri 
olarak, Türk yatçılık sektörünü yüceltebilmek 
için elimizden  gelenin fazlasını yapmaya çalışı-
yoruz, bütün olumsuz şartlara rağmen...”

a full season. What do you think is the reason why the 
yacht is preferred so much?

“It is a very different boat in terms of design and color, 
therefore it draws attention. Its interior design has been 
arranged in a classical style and its comfort is 5 stars. All 
decoration materials are imported and of high quality. Every 
year, our serious maintenance operations are carried out at 
the shipyard between December and April. Our guests who 
come by private plane want to find their own home order, so 
we have to give this culture and comfort.

 The captain, chef and staff are the same team for the last 
5 years. We serve the world cuisine with great care, our 
services are under constant supervision by our company. 
There is also this; Actually, we cannot use this boat built for 
our family sufficiently due to our works. None of us can take 
a 3-month vacation. Therefore, our senior and 90 percent 
foreign guests come. There is a word of mouth ad. They also 
recommend it to other friends. A portfolio was created in 
this way. “

Do you have something that you want to add finally?

“Many complaints with Turkey in almost every sector of our 
or our industry well, but we got Marines, we do not resemble 
anyone. Discipline and character are our poems. We solve 
our own affairs and problems ourselves. For this reason, we 
have an association called Tyba (Turkish Yacht Operators 
Investors Brokers and Agents). Our management and we, as 
its members, are trying to do our best to glorify the Turkish 
yachting industry, despite all negative conditions...”

GLOBAL YACHT TRANSPORT PARTNER IN TURKEY

turquoise_yacht_transport
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Sevenstar Yacht Transport, kendi filosundaki 60’ın üzerin-
de ağır yük kaldırma kapasiteli vinçli gemileriyle 1985 yı-
lından beri dünya denizlerinde yat taşıma hizmeti veriyor.
Firma son olarak, Türkiye’nin uluslararası alanda en iyi 
motor yat üreticilerinden Numarine’nin en yeni modelle-
rinden Numarine 32XP’yi Florida’daki yeni alıcısına teslim 
etti.
32 metre boy ve 250 ton ağırlığındaki harikulade yatı 2 
adet 900 ton kaldırma kapasitesine sahip heavy lifter sını-
fındaki Hollanda bayraklı Happy Sky gemisi taşıdı. 

Sevenstar Yacht Transport has been providing yacht 
transportation services in the world seas since 1985 with 
over 60 heavy lifting capacity crane vessels in its fleet.
Seven Star Yacht Transport continues to make a name 
with its worldwide projects. The company finally 32xp’y 
from Turkey’s Numarine Numarine’s latest models of the 
best motor yacht manufacturer in the international arena 
was delivered to new buyers in Florida.
The magnificent yacht, 32 meters long and 250 tons in 
weight, carried 2 heavy lifter class Dutch flagged Happy 
Sky ships with a lifting capacity of 900 tons.

TURQUOISE YACHT 
TRANSPORT, KARAYİPLER 
YOLCULUĞUNU BAŞARIYLA 
TAMAMLADI

DENİZLERDEKİ SEÇİMİNİZ… 
OKYANUSLARDAKİ 

DENEYİMİNİZ

Turquoise Yacht Transport 
Caribbean Cruises 
Successfully Completes

Your Choice in The Seas… 
Your Experıence in The 

Oceans

Tekne taşımacılığında, olabilecek hasarların önüne 
geçmek için tüm süreçlerin titizlikle yürütülmesi ge-
rekiyor. Profesyonel ekibiyle bu süreci destekleyen 
Turquoise Yacht, son projesinde Falcon 105 model bir 
tekneyi, Fethiye’den Karayipler’e taşıdı.

Yat taşımacılığı alanında dünya çapında hizmet veren 
Turquoise Yacht Transport, teknenin yüklemesinden 
boşaltılmasına kadar geçen sürede her türlü işleri kap-
sayan anahtar teslim projeler sunuyor.

The boat in the transportation, the whole process 
needs to be careful to avoid damage to the executable. 
Turquoise Yacht, supporting this process with its 
professional team, moved a Falcon 105 model boat 
from Fethiye to the Caribbean in its latest project.

Turquoise Yacht Transport, which provides worldwide 
service in the field of yacht transportation, offers 
turnkey projects covering all kinds of works from the 
loading of the boat to the unloading.
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DROMEAS, TEKNE ÜRETİMİNDE METYX COMPOSITES’İN 
ÜSTÜN PERFORMANSLI ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİYOR!

Dromeas Prefers The Superior Performance Products Of 
Metyx Composites in Boat Manufacturing!

Çok yönlü takviye kumaşlar (cam, aramid, karbon ve 
hibritler), RTM elyaflar, cam & karbon dokumalar ve 
vakum sarf malzemeleri gibi yüksek performanslı tek-
nik tekstil üretimi yapan METYX Composites, denizci-
lik alanında yıllardır hizmet vermektedir. Teknik tekstil 
ürünlerinin yanısıra model ve kalıp üretimi de yapıl-
maktadır. Firmanın kit işleme bölümünde ise PVC, PET, 
balsa gibi köpüklerden üretilen kitlerle beraber vakum 
sarf malzeme kitleri de üretilebilmektedir.

METYX Composites tüm ürünlerini, firmanın top-
lamda 53.000 metrekarelik kapalı alana ve 400.000 
metrekarelik açık alana sahip, İstanbul ve Manisa’da 
(Türkiye), Kapoşvar’da (Macaristan) ve North Caroli-
na’da (ABD) bulunan gelişmiş ve modern tesislerinde 
üretmektedir. 

METYX Composites, a manufacturer of high-
performance technical textiles, including multiaxial, 
carbon, RTM, and woven reinforcements, along 
with vacuum bagging products, has been serving 
the marine industry for many years. In addition to 
technical textile products, production tooling is also 
being  created. In the kitting department, kits from 
foam such as PVC, PET, along with balsa core are also 
being produced alongside vacuum consumables kits. 

Products and services are currently provided through 
METYX’ four state-of-the art facilities located in 
Istanbul and Manisa (Turkey),  Kaposvar (Hungary) 
and Gastonia North Carolina (USA). These facilities 
have a combined total of 53.000 sq.m. closed  and 
225.000 sq.m open areas.  

DAHA HAFİF, DAYANIKLI, REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRAN KOMPOZİT YAPILAR İÇİN...

FOR LIGHTER, STRONGER AND MORE COMPETITIVE COMPOSITE STRUCTURES…

Tekne üreticilerinin kompozit uygulamaları için 
gereken tüm ürün ve hizmetler tek çatı altında!

Türkiye’de kompozit dünyasının ileri gelen ve en gü-
venilir markalarının distribütörlüğünü de yapan firma, 
kompozit yapılar için gereken tüm ürün ve hizmetleri 
sunabilmektedir. 

Üretimde yalnızca onaylı hammaddeleri kullanan ve 
tüm üretim sürecini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
standartlarının gereklerine sıkı bir şekilde bağlı kala-
rak yürüten firma, yüksek kaliteli ürünleri ile sektörde 
tercih edilmektedir. 

Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada da kendini ka-
nıtlamış bir marka olan METYX Composites’i çözüm 
ortağı olarak seçen Dromeas Yatçılık, her geçen gün 
büyüyen kendi tasarım ve mühendislik ekibi ile İz-
mir’deki 7000 metrekarelik üretim fabrikasında tama-
men vakum infüzyon ile hafif sandviç fiberglass açık 
deniz performans tekneleri üretmektedir. Her adımda 
daima daha iyisini yapmayı hedefleyen firma, teknolo-
jiye odaklı AR-GE çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. 

All products and services required for composite 
applications in boatbuilding are served under one 
roof!

The company is able to offer all products and services 
needed to build a composite structure along with 
being a distributor of well-known and trusted global 
brands in Turkey.

Only certified raw materials are used, and all 
manufacturing processes strictly adhere to 
demanding ISO 9001 standards, ensuring the highest 
quality reinforcements.

Dromeas Yachts, who  has chosen METYX Composites 
as its solution partner, produces light weight sandwich 
epoxy glass high tech power boats via vacuum infusion  
through its growing workforce and their own design 
and engineering team at its 7000 sq.m production 
facility in Izmir.

The company is focused on the technology in  
building a better experiences every step of the way. 
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Benzersiz ve yüksek teknoloji yöntemleri ve vakum 
infüzyon teknikleri ile Dromeas, dayanıklı ve uzun 
ömürlü gövdeleri sunmak için polyestersiz ve ahşap 
dışı üretim kullanmaktadır. Mükemmel sonuçlar elde 
edebilmek için de firma, Türkiye’nin en büyük teknik 
tekstil firmalarından biri olan METYX Composites’i çö-
züm ortağı olarak seçmiştir. 

Efe Kuyumcu:  “Kompozit üretimimizle ilgili tüm çö-
zümleri METYX’te bulabiliyoruz.”

DROMEAS Yatçılık’ın Sahibi ve Gemi Mühendisi Efe 
Kuyumcu: “İnovasyon için çalışan ve yüksek kaliteli 
üretime odaklanan bir şirket olarak METYX ile işbirli-
ğimiz, ister sandviç kompozitler vakum infüzyonu is-
ter karbon fiber yapılar olsun, kompozitlerimizin her 
adımını kontrol etmemizi, süreçlerini takip etmemizi 
ve kusursuz bir hızda geliştirmemizi sağlıyor. METYX’in 
sertifikalı ürünleri, kalite kontrollerinin yanı sıra üre-
tim ihtiyaçlarımıza ve gereksinimlerimize hızlı yanıt 
vermeleri, kalitemizi artırmamızı sağlar ve ve sürdürü-
lebilir üretim zincirimizin devamlığını sağlıyor. 

Vakum infüzyonlu sandviç karbon destekli vinilester 
camdan üretilen D28, D33 ve D38 model serilerimiz, 
tamamen METYX tarafından sağlanan malzemeler 
(80°C’ye kadar fırında kürlenebilen kalıplar dahil) kul-
lanılarak yapılmıştır. Kompozit üretimimizle ilgili tüm 
çözümleri METYX’te bulabiliyoruz.”

METYX Composites, üstün mukavemet, hafiflik ve mü-
kemmel direnci sağlayan performans odaklı kumaşları 
ve üretim süreçlerini hızlandırarak rekabet avantajı 
sağlayan çözümler sunmaktadır.

That is why it disects each and every part of the 
journey and studies it meticulously in search new 
and better ideas through its  R&D efforts. With its 
unique and high technology methods and focus on 
vacuum infused sandwich epoxy-e.glass composites 
production, Dromeas prefers epoxy glass and non-
wood production in structural applications. In order 
to achieve excellent results, the company has chosen 
one of Turkey’s largest technical textile companies to 
partner with - METYX Composites. 
   
Efe Kuyumcu:  “We are able to solve our composites 
production by using METYX as a one-stop shop as our 
solution partner.” 

Efe Kuyumcu, Dromeas Yachts Owner and Marine 
Engineer: “As a company that strives for innovation 
and focuses on high-end quality production, our 
cooperation with METYX allows us to control every 
step of our composites, whether it is sandwich 
composites, vacuum infusion or carbon fiber 
constructions. METYX’s certified products, their 
quality control, along with their fast response to our 
production requirements, allows us to improve our 
quality and helps us maintain our production flow 
without any surprises. 

Our vacuum infused sandwich vinylester glass 
supported with carbon models D28, D33 and D38 
Hardtop series are entirely built using METYX supplied 
materials, including the molds – which are capable of 
being oven cured up to 80°C. We are able to solve our 
composites production by using METYX as a one-stop 
shop and solution partner. 
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SURVEY HIZMETI ALMADAN TEKNE ALMAYIN
Do Not Buy a Boat Without Survey Service

Tekne almaya karar verdiyseniz, bir survey hiz-
meti almayı es geçmeyin. Survey raporu saye-
sinde, alacağınız teknenin gerçek durumunu 
öğrenebilir ve kendiniz için en doğru seçimi  ya-
pabilirsiniz.  

Tekne sahibi olmanın maliyetli bir iş olduğu bilinen 
bir gerçek fakat hayallerden vazgeçmek için bir sebep 
değil. Böyle düşünen tekne severler, hayallerinden 
vazgeçmeyerek tekne sahibi olmak için yeni yollar arı-
yor. Bu yollardan biri de; ikinci el tekne almak. Birçok 
açıdan bakıldığında oldukça mantıklı bir yol olsa da, 
elbette ki dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor.

İkinci el tekne demek bir önceki tekne sahibinden ge-
len sorunlar demek olabilir. Bu sorunları tekneyi satın 
aldıktan sonra fark ederseniz her şey için geç olabilir 
bu yüzden uzmanlar uyarıyor; tekne sahibi olmadan 
evvel muhakkak bir survey hizmeti alın.

Survey en kısa tanımıyla; teknenin var olan durumunu 
analiz etmek demek. Eğer bir teknenin gerçek duru-
munu merak ediyorsanız, bir survey şirketine başvu-
run ve teknenin gerçek durumu hakkında bilgi edinin 
ki böylece paranızı doğru tekneye yatırma şansınız 
olsun.

If you have decided to buy a boat, do not miss 
out on getting a survey service. Thanks to the 
survey report, you can learn the real status of 
the boat you will buy and make the right choice 
for yourself. 

It is a known fact that owning a boat is a costly 
business, but it is not a reason to give up dreams. Boat 
lovers who think like this do not give up their dreams 
and are looking for new ways to own a boat. One of 
these ways; Buying a second hand boat. Although it is 
a very logical way from many angles, of course, there 
are points to pay attention to.

Used boat may mean problems from the previous 
boat owner. If you notice these problems after 
purchasing the boat, it may be late for everything, so 
experts warn; Be sure to get a survey service before 
you become a boat owner.

Survey in its shortest definition; It means analyzing 
the existing condition of the boat. If you are curious 
about the true condition of a boat, contact a survey 
company and find out about the boat’s real condition 
so you have a chance to invest your money in the 
right boat.
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KARİNA MARİNE GROUP 
TAM BİR SURVEY DESTEĞİ SAĞLIYOR

Karina Marine Group Provides a Full Survey Support

Sektördeki başarılarıyla adından söz ettiren Ka-
rina Marine Group, verdiği survey desteğiyle 
tekne sahiplerine kaliteli bir hizmet sunuyor. 
Karina Marine Group, survey raporunun öne-
mini anlatıyor.

Karina Marine Group Marmara ve Ege Bölgesinde bu-
lunan teknelere garanti, onarım, bakım ve survey hiz-
meti veriyor. Karina Marine Group firmasının teknik 
servis müdürü Serkan Ergül ve satış sonrası hizmetler 
müdürü Seray Sipahi, survey raporunun önemini an-
lattı.

Survey Raporu Teknenin Olmazsa Olmazıdır 
Ergül ve Sipahi, survey raporunun tekne alıcısı için ol-
mazsa olmaz yazılı bir belge olduğunu belirtiyor. Er-
gül ve Sipahi, surveyin tekne alım satım aşamasında 
veya tekneyi kullanırken teknenin tarafsız, profesyo-

Karina Marine Group, which has made 
a name for itself with its success in the 
sector, offers a quality service to boat 
owners with its survey support. Kari-
na Marine Group explains the impor-
tance of survey report.

Karina Marine Group, survey services 
to boats in the Marmara and Aegean 
Regions. Serkan Ergül, the technical 
service manager of the Karina Marine 
Group company, and Seray Sipahi, the 
after-sales services manager, explained 
the importance of the survey report.

Survey Report Is A Must For The Boat
Ergül and Sipahi state that the survey 
report is an indispensable written do-
cument for the boat buyer. Ergül and 

Sipahi underline that the surveillance is an important 
detail that enables you to get impartial, professional 
and protective information about the boat during the 
boat purchase and sale phase or while using the boat, 
and what kind of repairs you will encounter afterwar-
ds. Ergül and Sipahi express surveys into four main 
groups.

Pre - purchase Survey 
Ergül and Sipahi examine this type of survey in two 
groups; new boats and second hand boats. Speaking 
about the details, Ergül and Sipahi explains: “Zero 
boat survey service aims to check and report your 
boat, which you ordered through the distributor 
company, at certain production stages before it is de-
livered from the factory. 

The second hand boat survey service includes a very 
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nel ve koruyucu bilgiler alınmasını ve sonrasında ne 
gibi onarımlar ile karşılaşacağınızı görmenizi sağlayan 
önemli bir detay olduğunun altını çiziyor. Ergül ve Si-
pahi, surveyin çeşitlerini dört ana gruba ayırıyor.

Satın Alma Öncesi Survey ( Pre – purchase sur-
vey )
Ergül ve Sipahi, bu survey çeşidini iki grupta inceliyor; 
sıfır tekneler ve ikinci el tekneler. Detayları aktaran 
Ergül ve Sipahi, şöyle anlatıyor: “Sıfır tekne survey 
hizmeti, distribütör firma aracılığı ile siparişini verdi-
ğiniz teknenizin fabrikadan teslim alımadan önce belli 
üretim aşamalarında kontrol edilmesini ve raporlan-
masını amaçlar. 

İkinci el tekne survey hizmeti ise teknenin gövde kont-
rolü, mekanik ve elektrik sistemlerinin operasyonel 
testlerinin yanı sıra deneme seyrini de içeren çok kap-
samlı bir prosedür içermektedir. Tekne hem karada 
hem de denizde incelenir.”

Kısmi Survey (Partial Survey)
Kısmi surveyin genellikle sigorta amacıyla veya tekne 
sahibinin bazı problemler konusunda önlem alması 
için yapıldığını söyleyen Ergül ve Sipahi, bu çeşidin si-
gorta şirketinin gereksinimlerine bağlı olarak denizde 
veya karada yapıldığını da ekliyor. 

Hasar Surveyi (Damage Survey)
Ergül ve Sipahi hasar surveyinin, sigorta şirketleri veya 
tekne sahipleri için yapıldığını ve bir teknenin kaza so-
nucunda aldığı hasarın niteliğini, nedenini, kapsamını 
ve onarımların maliyetinin belirlemeyi sağladığını ifa-
de ediyor.

Sigorta ve Değerleme Surveyi (Insurance and 
Valuation Survey)
Bu survey çeşidinin satın alma survey hizmeti kadar 
detaylı olmadığını aktaran Ergül ve Sipahi, bu hizme-
tin, sigorta şirketlerinin ilk poliçede veya poliçe yeni-
lemesinde istenebileceğini ve kriterlerin sigorta şirke-
ti tarafından belirlendiğini belirtiyor.

Haberin devamını web sitemizden okuyabilirsiniz.

comprehensive procedure that includes the hull cont-
rol, operational tests of the mechanical and electrical 
systems as well as the trial run.”

Partial Survey
Ergül and Sipahi say that partial surveillance is usually 
done for insurance purposes or for the boat owner to 
take precautions against some problems, adding that 
this type is done at sea or on land depending on the 
requirements of the insurance company.

Damage Surveysurvey
Ergül and Sipahi state that the damageis carried out 
for insurance companies or boat owners and enables 
to determine the nature, cause, scope and cost of re-
pairs to a boat as a result of an accident.
Insurance and Valuation Survey Stating that this type 
of survey is not as detailed as the purchasing surveil-
lance service, Ergül and Sipahi state that this service 
can be requested by the insurance companies in the 
first policy or policy renewal and the criteria are de-
termined by the insurance company.
 
Insurance and Valuation Survey 
Stating that this type of survey is not as detailed as 
the purchasing surveillance service, Ergül and Sipahi 
state that this service can be requested by the insu-
rance companies in the first policy or policy renewal 
and the criteria are determined by the insurance 
company. 

You can read the rest of the news on our website.
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COMPASS YACHTING PROFESYONEL SURVEY DESTEĞİ SAĞLIYOR
Compass Yachting Provides Professional Survey Support

Compass Yachting, sunduğu tam kapsamlı survey hizme-
ti sayesinde bir teknenin gerçek resmini ortaya çıkarıyor. 
Compass Yachting firmasının sahibi Mehmet S. Eskici, 
verdikleri survey hizmetinin detaylarından bahsediyor.

Surveyde Profesyonel Hizmet
Eskici, Compass Yachting firmasının, özellikle Fethiye-Gö-
cek-Kaş-Marmaris ve yakınlarında amatör veya ticari 
amaçlı tekne alım satımlarında alıcı veya satıcıya destek 
amaçlı olarak survey hizmeti verdiklerini ifade ediyor.
Eskici, survey hizmeti almak isteyen müşterilerinin yak-
laşımını şöyle açıklıyor: “Çoğu müşterimiz almayı düşün-
dükleri tekne için istenen bedel konusunda fikir sahibi 
değiller ve profesyonel destek almak istemekteler. Bu 
destek kimi zaman teknenin kondisyonu, kimi zaman is-
tenen bedelin gerçekçi olup olmadığı, kimi zaman ise de-
taylı bir teknik rapor konularında ortaya çıkıyor.”

Tekneye Yerinde Survey Kontrolü
İstenen survey hizmetine göre bir veya daha fazla uzman 
ile ekiplerin tekneyi yerinde görmeye gittiğini belirten 
Eskici, öncelikle göz kontrolünün yapıldığını, ardından da 
detaylı teknik kontrollerin gerçekleştirildiğini söylüyor. 
Eskici, survey sürecinin işleyişini şu cümlelerle aktarıyor: 
“Teknenin ahşap, fiberglass, kompozit veya sac gövdeli 
olmasına göre; gulet, tenezzüh, motoryat, yelkenli, traw-
ler, olta balıkçılığı, vb. tipi olmasına göre, motor tipi vs. 
gibi diğer detaylarına göre müşteri tarafından istenen 
detaylar da dahil olmak üzere resimler çekilip, kontroller 
sağlanıyor. Müşteri talepleri doğrultusunda detaylar kayıt 
altına alınıp ayrıntılı bir rapor hazırlanıyor. Bu ayrıntılar ta-
mamen müşteri taleplerine göre oluşturuluyor.”

Haberin devamını web sitemizden okuyabilirsiniz...

Compass Yachting reveals the real picture of a boat 
thanks to its full-scale survey service. Mehmet S. Eskici, 
the owner of Compass Yachting talks about the details of 
the survey service they provide.

Professional Service in Surveystates
Eskici that Compass Yachting provides survey services for 
the purpose of supporting buyers or sellers, especially in 
the purchase and sale of boats for amateur or commercial 
purposes in Fethiye-Göcek-Kaş-Marmaris and its vicinity.

Eskici explains the approach of its customers who 
want to receive survey services as follows: “Most of 
our customers do not have any idea about the price 
requested for the boat they are considering buying and 
they want to get professional support. This support 
sometimes arises in the subjects of the condition of the 
boat, sometimes whether the requested price is realistic 
or not, and sometimes a detailed technical report.

On-Site Survey Control On The Boat
According to the requested surveillance service, Eskici 
states that one or more experts and teams go to see 
the boat on site, and that first eye control is done, 
then detailed technical checks are carried out. Eskici 
describes the operation of the survey process with the 
following sentences: “Depending on whether the boat 
has a wood, fiberglass, composite or sheet metal body; 
gulet, pleasure, motor yacht, sailboat, trawler, angling, 
etc. depending on the type of engine, etc. including the 
details requested by the customer, pictures are taken and 
controls are provided. Details are recorded in line with 
customer demands and a detailed report is prepared. 
These details are created entirely according to customer 

demands. “
 
You can read the rest of the news on our 
website...
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Tekne gövdelerindeki biyolojik kirlenmeye karşı, kimyasal 
içermeyen, zehirsiz, çevre dostu alternatif bir ürün. 

#FinsulateAntifouling aynı deniz kestanesi ilkesiyle 
geliştirilmiş: Bu sayede yüzeyindeki küçük dikenler, yosun, 

midye veya diğer organizmaların oluşumunu en az 5 yıl önlüyor!

Dr. Rik Breur 
EUROPEAN INVENTOR 
AWARD 2019

    WEST MARINE TECHNICAL SERVICES
Cumhuriyet Cad. Lise Karşısı 48300 Göcek / Fethiye

Tel: 0252 645 12 92  Gsm: 0530 878 20 15
www.westmarinetr.com  www.finsulate.com 

VARDA YAT SURVEY HİZMETLERİ TEKNENİZ İÇİN
 EN DOĞRUSUNU BİLİYOR

Varda Yacht Survey Services Know The Best For Your Boat

Varda Yat Survey Hizmetleri, verdiği survey hizmeti ile bir tek-
neyi satın almadan evvel yanıtlanması gereken tüm soruları ya-
nıtlıyor. Varda Yat Survey Hizmetleri firmasından gemi inşa mü-
hendisi ve surveyor olan Davut Kul, ikinci el tekne alırken dikkat 
edilmesi gerekenlerden ve survey hizmetinden bahsediyor.

İkinci El Bir Tekne Almanın İpuçları
Kul, kullanılmış bir tekne satın almanın, hem paradan tasarruf 
etmenin hem de hayallerinizdeki tekneye erişim sağlamanın 
harika bir yolu olduğunu belirtirken paranızın karşılığını aldığı-
nızdan emin olmak için atmanız gereken bazı adımların da oldu-
ğunu vurguluyor.
Kul, tekne arayışında kendinize bazı sorular yönlendirmeniz 
gerektiğini şöyle anlatıyor: “İlk önce, gerçekten ne aradığınızı 
bilmeli, ve buna göre araştırma yapmalısınız. Size en çok han-
gisi hitap ediyor? Ne tür bir para harcayabiliyorsunuz? Geminin 
durumuna ilişkin gereksinimleriniz var mı? Bu tekneye ne kadar 
sahip olmayı planlıyorsunuz?”

Survey Raporundan Önce Genel Bakış
Kul, hoşunuza giden bir tekne bulduğunuzda temel bir inceleme 
yapmak için uzman olmasanız bile teknenin iyi durumda oldu-
ğundan emin olmak için atabileceğiniz bazı adımlar olduğunu 
ifade ediyor ve bu adımları şöyle sıralıyor: “Tekne üzerinde gezi-
nin, dıştan takmalı motor varsa kapağını çıkarın,  yağ çubuğuna 
bakın, kabloları inceleyin, kaportaların kapılarını açın, döşemeye 
bakın, tekne sahibiyle veya kaptanla bakım hakkında konuşun.”

Vardacon answers all questions for you, although it needs to be 
answered before buying a boat with its survey service. Davut 
Kul, a naval engineer and surveyor from Vardacon company, 
talks about the things to be considered when buying a second 
hand boat and the survey service.

Tips for Buying Used Boat 
Kul states that buying a used boat is a great way to both save 
money and gain access to the boat of your dreams, there are 
also some steps you need to take to make sure you get your 
money’s worth.
Kul explains that you need to ask yourself some questions in 
the search for the boat: “First, you have to know what you are 
really looking for and do your research accordingly. Which one 
appeals to you the most? What kind of money can you spend? 
Do you have any requirements regarding the condition of the 
ship? How much do you plan to own this boat? “

Overview Before The Survey Reports
Kul that when you find a boat you like, there are steps you can 
take to make sure the boat is in good condition if you are not 
an expert to do a basic inspection, and he lists these steps as 
follows: “trip on the boat, remove the cover if the outboard 
engine is present, the oil look at the bar, inspect the wiring, 
open the hatch doors, see the upholstery, talk to the owner or 
the captain about maintenance. ”

Survey For The Best Decision
Kul states that all these steps are right for the beginning, but the 
only reliable parties who can tell you the correct market value 
and real status of the boat and present this with an official valid 
report are only independent and authorized yacht surveyors.
Kul expresses the special service they provide in Vardacon as 
follows: “Varda Engineering and Consultancy Serviceswith 
its corporate identity, especially thanks to its international 
recognition, authorization and customer satisfaction survey 
servicesin plays an important role as a strategic solution 
partnerproviding. Varda Engineering and Consulting It has a 
structure that takes care to blend dynamism with my subject 
with a competent, effective, powerful, result-oriented and 
efficient team spirit. “
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En Doğru Karar İçin Survey
Kul, bütün bu adımların başlangıç için doğru olduğunu ancak 
teknenin doğru piyasa değerini ve gerçek durumunu size söy-
leyebilecek ve bunu resmi bir geçerli rapor ile sunabilecek tek 
güvenilir tarafın  sadece bağımsız ve yetkilendirilmiş yat surve-
yorları olduğunu belirtiyor. 
Kul, Varda Yat Survey Hizmetleri’nde verdikleri özel hizmeti şu 
şekilde ifade ediyor: “Özellikle uluslararası tanınırlık, yetkilen-
dirmeleri ve ulaştığı müşteri memnuniyeti sayesinde Varda 
Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri, kurumsal kimliği ile sur-
vey hizmetlerinin sunulmasında, müşterilerine stratejik çözüm 
ortağı olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Varda Mühendislik 
ve Danışmanlık yetkin, etkin, güçlü, sonuç odaklı ve verimli bir 
takım ruhu ile deneğim ile dinamizmi harmanlamaya özen gös-
teren bir yapıya sahiptir.”

SVISTAMAR EN ÜST KALİTEDE SURVEY HİZMETİ SUNUYOR
Svistamar Offers Top Quality Survey Service

Survey operasyonlarını, özellikle yat surveyi konu-
sunda uzmanlaşmış, titiz bir ekiple gerçekleştiren 
Svistamar, survey konusunu detaylı bir şekilde anlatı-
yor. Firmanın genel müdürü ve surveyoru olan Tufan 
Yüzseven, Svistamar’ın bütün survey hizmetlerinden 
bahsediyor.

Surveyin En Kritik Noktası İhtiyaç Belirleme
Yüzseven, yat surveyinin en temel kriterinin müşte-
rinin ihtiyaçlarını iyi belirleyebilme ve bu ihtiyaçların 
prosedürlerine hâkim olmak olduğunu vurguluyor. 
Survey sürecini anlatan Yüzseven, şu noktalara deği-
niyor: “Bir müşterinin satın almayı düşündüğü yat için 
talep ettiği satın alma surveyi için yapılacak ön görüş-
me ve talep belirleme toplantısı, hizmetin kalitesi ve 
verimi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu 
toplantı yapılacak olan surveyin ana hatlarını ve baş-
lıklarını belirlememizi sağlar. Bu planlama; müşterimi-
zin ihtiyacı olan başlıklara özellikle odaklanabilmemi-

Svistamar, which carries out survey operations with 
a meticulous team, especially specialized in yacht 
surveillance, explains the subject of surveillance in detail. 
Tufan Yüzseven, the company’s general manager and 
surveyor, talks about all of Svistamar’s survey services.
 
We Are Trying To Change The Perspective To 
Survive
Yüzseven states that yacht surveys are still carried out by 
people who do not have any authority, accreditation or 
expertise in our country and this situation both harms the 
customers and affects the view of yacht suvey negatively. 
Yüzseven is one of Svistamar’s goals; He adds that it is to 
fundamentally change this negative view.
 
Determining the Most Critical Point To Survive
Yüzseven emphasizes that the most basic criterion of 
yacht surveillance is to be able to determine the needs of 
the customer well and to master the procedures of these 

zi, daha az özem taşıyan başlıklarda daha az zaman 
harcamamızı sağlar.”

Survey Raporu Özgündür
Yüzseven, survey raporunun detaylarını şöyle ifade 
ediyor: “Survey sonrasında, 85 feet bir motor yat için 
ortalama 120-150 sayfalık, her seviyedeki deniz sever 
tarafından rahatça okunabilen ve anlaşılır bir raporu, 
en kısa sürede Türkçe-İngilizce olarak önce mail orta-
mında, ardından kitapçık olarak müşteriye sunarız. Bu 
rapor, teknenin en ince ayrıntılarına kadar tespitleri-
mizi, yorumlarımızı, teknenin genel fotoğraflarını ve 
bulgularımızın fotoğraflarla desteklenmiş açıklamala-
rını içerir.”

Neden Survey Yaptırmalısınız?
Can güvenliğinin de atlanmaması gerektiği bir konu 
olduğunu söyleyen Yüzseven, şöyle açıklıyor:  “Satın 
almadan önce doğru bir incelemeden geçmemiş bir 
tekne ile denizlerde güven içinde seyir yapmak çok 
düşük bir olasılıktır. Unutulmaması gerekir ki tam ola-
rak güvenmediğiniz bir deniz aracı ile seyir yapmak, 
can güvenliğinizi hiçe saymaktır. Karşılaşacağınız kü-
çük sorun, denizde çok büyük kayıplara sebep olabilir. 
Bunu önlemenin yolu; teknenin tüm bakımlarının ya-
pılmış olması ve denize elverişliliğini engelleyecek tek 
bir noktanın kalmamasıdır.”

Doğru Survey Hizmeti Düşük Maliyetlidir
Yüzseven, survey hizmeti hakkında, unutulmaması 
gereken bilgileri vurguluyor: “Yat surveyi, konuda uz-
manlaşmış, gerekli sertifikasyona sahip, güvenilir ve 
tarafsız kişilerce yapılması halinde, düşük maliyetli 
ancak çok faydalı bir operasyondur. 

Haberin devamını web sitemizden okuyabilirsiniz.

needs. Explaining the survey process, Yüzseven mentions 
the following points: “The preliminary interview and 
demand determination meeting to be held for the 
purchase surveillance requested by a customer for the 
yacht he is considering to purchase is of great importance 
in terms of the quality and efficiency of the service. This 
meeting allows us to determine the main lines and titles 
of the surveillance to be held. This planning; It enables 
us to focus specifically on the topics our customers need, 
and spend less time on topics that are less caring. “
 
Survey Report Is Free
Yüzseven expresses the details of the survey report 
as follows: “After the survey, an average 120-150 page 
report for a motor yacht of 85 feet, easily readable and 
understandable by sea lovers of all levels, will be sent as 
soon as possible in Turkish and English, first in e-mail, 
then a booklet. We present it to the customer. This 
report includes our findings down to the finest details 
of the boat, our comments, general photographs of the 
boat and the explanations of our findings supported by 
photographs.
 
Why Should You Have a Survey?
Saying that the safety of life is also an issue that should 
not be missed, Yüzseven explains: “It is very unlikely to 
sail safely on the seas with a boat that has not been 
properly inspected before purchasing. It should not be 
forgotten that sailing with a sea vehicle that you do not 
fully trust is to ignore your life safety. The little problem 
you will encounter can cause huge losses at sea. The way 
to prevent this; The fact that all the maintenance of the 
boat has been done and there is not a single point that 
will prevent its seaworthiness.”
 
Accurate Survey Service Is Low Cost 
Yüzseven emphasizes the information that should not 
be forgotten about the surveillance service: “Yacht 
surveillance is a low cost but very useful operation if 
it is performed by reliable and impartial persons who 
are specialized in the subject, who have the necessary 
certification.

You can read the rest of the news on our website.
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MASAL YATÇILIK VE DANIŞMANLIK’TAN 
ULUSLARARASI STANDARTLARDA SURVEY

Survey at International Standards
 from Masal Yachting and Consulting

Tescilli bir marka olarak Antalya’da bulunan 
Masal Yatçılık ve Danışmanlık; mesafe gözet-
meksizin, Türkiye’nin her yerine ve talep doğ-
rultusunda yurt dışına survey hizmeti veriyor. 

Masal Yatçılık firmasının surveyoru Ufuk Timur, Ma-
sal Yatçılık’ın hizmetlerine dair yat sahipleri için birçok 
bilgi aktardı. Timur, denizcilik mesleğinde 25 senelik 
tecrübenin yanında, uzak yol kaptanı, yat kaptanı ve 
denizci eğitimcisi olarak, survey alanında uluslarası 
otorite durumunda olan IIMS (International Instıtute 
of Marine Surveying) üyesi.

Her Tekneye Survey Hizmeti Sağlıyoruz
Timur, Masal Yatçılık ve Danışmanlık’ın hem yelkenli 
yata, hem de motor yata teknolojik cihaz ve sistem 
kullanarak, survey hizmeti verdiklerini ifade ediyor. Ti-
mur firmanın, 10 metre yelkenli ve motor yattan, 49.5 
metre motor yata kadar referanslarının olduğunu da 

Masal Yachting and Consulting, which is a regis-
tered trademark in Antalya; regardless of dis-
tance, anywhere in Turkey and abroad to provi-
de surveillance service on request.

Ufuk Timur, the surveyor of Masal Yachting firm, gave 
a lot of information about the services of Masal Ya-
chting to yacht owners. Timur is a member of IIMS 
(International Instıtute of Marine Surveying), which 
is an international authority in the field of survey, as 
a long-distance captain, yacht captain and maritime 
trainer, as well as 25 years of experience in the mari-
time profession.

We Provide Survey Service to Every Boat
Timur states that Masal Yatçılık ve Danışmanlık pro-
vides survey services by using both sailing yacht and 
motor yacht technological devices and systems. Ti-
mur adds that the company has references ranging 
from 10 meters sailboats and motor yachts to 49.5 
meters of motor yachts.

Survey Consists of Two Phases
Stating that the survey activity consists of two phases, 
Timur explains the process in detail: “The first phase; 
hull control and osmosis measurement. At this stage, 
the boat has to wait in the black park for a varying 
time depending on the weather conditions (wind, 
temperature) in order to make a healthy osmosis me-
asurement without performing the survey. Following 
the hull control, the boat is launched and other cont-
rols are carried out on the same day. “   

Much Beyond Survey
Surveyor Timur emphasizes the importance of their 

ekliyor.

Survey İki Safhadan Oluşur
Survey faaliyetinin iki safhadan oluştuğunu belirten 
Timur, süreci detaylarıyla anlatıyor: “İlk safha; karina 
kontrol ve ozmos ölçümü. Bu safhada, surveyi icra 
etmeden ozmos ölçümünün sağlıklı yapılabilmesi 
maksadıyla, teknenin hava şartlarına (rüzgâr, sıcaklık) 
bağlı olarak değişen sürede, kara parkta beklemesi 
gerekmektedir. Karina kontrole müteakip, tekne deni-
ze indirilerek aynı gün içerisinde diğer kontroller icra 
edilmektedir.”   

Surveyden Çok Ötesi
Surveyor Timur, IIMS’e olan üyeliklerinin önemini 
vurgularken, bu üyeliğin yat surveyi için ne anlama 
geldiğini de açıklıyor:  ”IIMS’e üyeliğimizin kabulü ve 
üyeliğimizin devamı, verdiğimiz raporun kalitesinin, 
hassasiyetinin göstergesidir. Biz tekneyi; tekneyi satın 
almaya talip olanın talebi üzerine, şapka kırmızısın-
dan, karinaya/salmaya, armadan selviçeye, makine 
genel performansından akü kesafetine kadar, tüm ci-
haz ve sistemleri en ince ayrıntıları ile inceleyip duru-
munu raporluyoruz. Tekne talibi de gönül rahatlığı ile 
karar veriyor.” 

Haberin devamını web sitemizden okuyabilirsiniz.

membership to IIMS and adds what this members-
hip means for yacht surveillance: “The acceptance of 
our membership to IIMS and the continuation of our 
membership are indicative of the quality and sensiti-
vity of our report. We take the boat; Upon the requ-
est of the person who wants to buy the boat, we exa-
mine all the devices and systems from the hat red to 
the hull / keel, from the rigging to the selves, from the 
general performance of the machine to the battery 
density, and report its status. The boat suitors decide 
with peace of mind. “

You can read the rest of the news on our website.
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TÜRK P&I SİGORTA SURVEY HİZMETİYLE
 TEKNENİZİ TANIMANIZI SAĞLIYOR

Türk P&I Insurance Survey Service
 Allows You To Know Your Boat

Türk P&I Sigorta, survey hizmeti kapsamında tekne-
lerin gerçek durumunu, tekne sahiplerine gösteriyor. 
Türk P&I Sigorta firmasının teknik uzmanı kaptan Can-
kut Küçüktürk, survey hizmetleriyle ilgili önemli nok-
taları hatırlatarak tekne sahiplerine rehberlik ediyor.

Anında Survey Hizmeti

Küçüktürk, Türk P&I Sigorta olarak yatlar için standart 
bir zorunlu survey programlarının olmadığını lakin si-
gorta talebinde bulunulan yatın özellikleri değerlen-
dirildikten sonra mevcut kondisyon veya rayiç bedel 
tespiti için tekne özelinde sigorta giriş surveyi hizmeti 
verdiklerini belirtiyor. 

Türk P&I Sigorta shows the real 
condition of the boats to the boat 
owners within the scope of surveillance 
service. Captain Cankut Küçüktürk, 
the technical expert of the Türk P&I 
Insurance company, guides the boat 
owners by reminding the important 
points about surveillance services.
 
Instant Survey Service

Küçüktürk states that, as Türk P&I 
Insurance, there are no standard 
compulsory surveillance programs 
for yachts, but after evaluating the 
characteristics of the yacht for which 
insurance is requested, they provide 
insurance entry surveillance services 
for the boat to determine the current 

condition or current value.

Wide Service with Different Survey Types

Küçüktürk, the general practice in Turkey and if 
necessary talks about the two kinds of surveys said 
that they also requested; Condition survey and 
valuation survey of the yacht for which the insurance 
claim is made. 

Küçüktürk explains that they benefit from different 
types of surveys with the following words: “As we 
mentioned, condition surveys can be requested by 
us for insurance entry depending on the situation. 
Valuation surveys are the study of determining the 
current value of a yacht according to its characteristics 

Türk P&I Sigorta Teknik Uzmanı Kaptan Cankut Küçüktürk
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Farklı Survey Çeşitleriyle Geniş Hizmet

Küçüktürk, Türkiye’de genel olarak uygulamada 
olan ve gerekli görülmesi halinde kendilerinin de 
talep ettiğini söylediği iki survey çeşidinden bah-
sediyor; sigorta talebinde bulunulan yatın kondüs-
yon surveyi ve değer tespit surveyi. 

Küçüktürk, farklı survey çeşitlerinden yararlan-
dıklarını şu sözlerle açıklıyor: “Değindiğimiz üzere 
kondüsyon surveyleri duruma göre sigorta girişi 
için tarafımızca talep edilebilir. Değer tespit sur-
veyleri ise bir yatın özelliklerine ve kondüsyonuna 
göre mevcut değerinin tespit edilme çalışmasıdır. 

Teknenizi İyi Tanıyın

Küçüktürk, denizin ve denizciliğin doğasından kaynak-
lanan her türlü riskin asgariye indirilebilmesi için, Türk 
P&I sigortası olsun veya olmasın tüm tekne sahipleri-
nin, teknelerinin özelliklerini ve donanımlarını çok iyi 
tanımalarını tavsiye ediyor ve ekliyor: “Sigortalıları-
mızın yatlarının periyodik bakım ve tutum işlemlerini 
aksatmamaları, kendi can ve mal emniyetlerini sağla-
makta en önemli etkenlerden biri olacağı gibi, zarar-
larının tazmin edilmesi noktasında sigorta gerekleri 
açısından da olumlu bir rol oynayacaktır.”

Haberin devamını web sitemizden okuyabilirsiniz.

and condition.”

Know Your Boat Well 

Küçüktürk recommends that all yacht owners, with 
or without Türk P&I insurance, know very well the 
features and equipment of their boats in order to 
minimize any risks arising from the nature of the sea 
and maritime and adds: As it will be one of the most 
important factors in ensuring the safety of life and 
property, it will also play a positive role in terms of 
insurance requirements at the point of compensation 
for damages. “

 You can read the rest of the news on our website.
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SGS SEKTÖRDEKİ BAŞARILARIYLA 
EN İYİ SURVEY HİZMETİNİ VERİYOR

SGS Provides The Best Survey Service 
With Success in The Industry

Farklı birçok firmaya ve sektöre 
gözetim, denetim, test ve 
belgelendirme hizmeti veren SGS, 
survey konusunda da başarılı 
performans sergiliyor.

1933 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren SGS, 

SGS, which provides 
surveillance, inspection, 
testing and certification 
services to many 
different companies and 
industries, also shows a 
successful performance 
in surveillance.

Since 1933, SGS operates in Turkey, 
successfully it maintains its position 
in the sector. Nadin Haçerestunç SGS 
Turkey General Manager, SGS when 
explaining the survey also talking 
about for seafood lovers.

SGS is A World Brand

SGS is among the world’s leading inspection, 
inspection, testing and certification organizations. 
Founded in Switzerland in 1878, SGS also operates 
in Turkey since 1933. Agriculture, food and lifestyle, 
consumer products and retail, environment, health 
and safety, governments and institutions, transitnet, 
industrial, oil, gas and chemicals, mining, certification 
and business development at SGS Turkey quality of 
the Turkish economy, security and services to support 
the integrity continues to give. SGS provides service 

sektördeki yerini başarıyla koruyor. SGS Türkiye Genel 
Müdürü Nadin Haçerestunç, SGS’yi anlatırken, ayrıca de-
niz severler için surveyden de bahsediyor. 

SGS Bir Dünya Markası

SGS, dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelen-
dirme kuruluşları arasında yer alıyor. 1878’de İsviçre’de 
kurulan SGS, 1933 yılından bu yana da Türkiye’de faali-
yet gösteriyor. Tarım, gıda ve yaşam, tüketici ürünleri ve 
parekende, çevre, sağlık ve güvenlik, hükümetler ve ku-
rumlar, transitnet, endüstriyel, petrol, gaz ve kimyasallar, 
maden, belgelendirme ve iş geliştirme alanlarında SGS 
Türkiye Türk ekonomisinin kalite, güvenlik ve bütünlü-
ğünü desteklemek adına hizmet vermeye devam ediyor. 
Geniş hizmet ağı sayesinde ülkenin her köşesinde hizmet 
veren SGS; İstanbul, Kocaeli, İzmir, İskenderun, Tekirdağ, 
Aliağa, Ankara, Zonguldak, Mersin, Basra ve Erbil’de ofis-
lerinde üstün teknolojik ekipmanlarla donatılmış labora-
tuvarlar bulunuyor.

SGS, gemilerde özellikle mikrobiyolojik risklerin önlene-
bilmesi için gıdalardan, ekipmanlardan ve içme-kullanma 
sularından ilgili parametreler kapsamında (Salmonella 
Spp., Listeria Spp., E.Coli, Legionella Spp. gibi) örnekleme 
ve analizler gerçekleştiriyor.

Geniş Bir Survey Hizmeti Anlayışı

SGS Türkiye Genel Müdürü Haçerestunç, SGS’nin survey 
hizmetleri hakkında şunları aktarıyor: SGS olarak, tüm 
Türkiye limanlarına, tersanelerine gelen ve demir saha-
sında demirleyen tüm yük gemileri için IMO, EPA VGP, 
MEPC ve WHO standartları kapsamında çevresel ve iş 
güvenliği kapsamında numune alma ve analiz hizmeti ve-
riyoruz.” 

Uluslararası denizcilik kuralları gereğince gemilerde olu-
şan her türlü atık ve tehlikeli maddenin çevreye zarar 
vermeden bertaraf edilmesi gerektiğini belirten Haçeres-
tunç. bu kapsamda gemilerde farklı amaçlarla arıtma sis-
temleri ve bertaraf yöntemleri geliştirildiğini ifade ediyor. 
Haçerestunç, bu sistem ve yöntemlerin standartlara uy-
gun olarak çalıştığının tespiti ve class kuruluşlarının onayı 

in every corner of the country thanks to its wide 
service network There are laboratories equipped 
with superior technological equipment in offices in 
Istanbul, Kocaeli, Izmir, Iskenderun, Tekirdag, Aliaga, 
Ankara, Zonguldak, Mersin, Basra and Erbil.

SGS performs sampling and analyzes within the 
scope of relevant parameters (such as Salmonella 
Spp., Listeria Spp., E.Coli, Legionella Spp.) From food, 
equipment and drinking-utility water in order to 
prevent microbiological risks on ships.

Broad Understanding Of Survey Service
 
SGS Turkey General Manager Haçerestunç, said about 
SGS’s surveillance service conveys: as SGS, all the 
ports of Turkey, the IMO for all cargo ships anchored 
in the incoming and anchorage to the shipyard, the 
EPA VGP, MEPC and sampling scope of environmental 
and occupational safety within the scope of the WHO 
standards and we provide analysis service. “
 
Haçerestunç stated that, in accordance with 
international maritime rules, all kinds of waste and 
hazardous materials generated on ships should be 
disposed of without harming the environment. He 
states that within this scope, treatment systems 
and disposal methods have been developed for 
different purposes on ships. Haçerestunç adds that 
they provide test and surver services to determine 
that these systems and methods are working in 
accordance with the standards and for the approval 
of class organizations.
 

 SGS Türkiye Genel Müdürü Nadin Haçerestunç
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için test ve surver hizmeti verdiklerini de ekliyor. 

Survey Kapsamı Değişkenlik Gösterir 

Haçerestunç, yapılan test ve survey hizmeti kapsamı ve 
test parametreleri gemilerde bulunan sistemlerin türüne 
göre değişkenlik gösterdiğini belirterek, şöyle örneklen-
diriyor: periyodik balast nunune alma ve analiz hizmet-
lerinde Balast Suyu Arıtma Sistemi (BWTS) UV bir sistem 
ise sadece mikrobiyolojik parametre analizleri yapılırken, 
Eloktroliz Sistem ise saha parametreleri, kimyasal para-
metreler ve mikrobiyolojik parametreler örneklenip ana-
liz edilmektedir.

İşletmeye alma (commissioning) testlerinde ise, SGS ta-
rafından geliştirilen izokinetik numune alma yöntemi ile 
balast suyu numuneleri alınmakta, sisteme uygun para-
metrelerin analizi yapılmaktadır.”

Dünya Çapında Hizmet 

Haçerestunç, SGS kapsamında verilen tüm hizmetlerin 
SGS global ağı ile yönetilmekte ve dünyanın birçok nok-
tasında hizmet vermekte olduklarını belirtiyor ve şunları 
ekliyor: “Gemilerin kullanım suyu ve Egzoz Gazı Yıkama 
Suları gibi belirli numuneleri gemiler seyir halinde kendi-
leri alabiliyor. Bu tür durumlarda numune alma kitlerini 
gemilere teslim ediyoruz ve gemiler numuneleri alıp bir 
sonraki limana (dünyanın herhangi bir limanına) teslim 
edebiliyorlar ve ilgili limana en yakın SGS Laboratuvarın-
da analizleri yapılmaktadır.” 

Survey Scope Varies
 
Haçerestunç states that the scope of test and survey 
services and test parameters vary according to the 
type of systems on the ships, and exemplifies as 
follows: Ballast Water Treatment System (BWTS) is 
a UV system, while only microbiological parameter 
analyzes are performed in periodic ballast acquisition 
and analysis services. field parameters, chemical 
parameters and microbiological parameters are 
sampled and analyzed.
 
In commissioning tests, ballast water samples are 
taken with the isokinetic sampling method developed 
by SGS and the parameters suitable for the system 
are analyzed. “
  
Worldwide Service
 
Haçerestunç states that all the services provided 
within the scope of SGS are managed by the SGS 
global network and that they provide services in 
many parts of the world and adds: “Certain samples 
such as the utility water of the ships and Exhaust Gas 
Washing Water can be taken by the ships on their 
own. In such cases, we deliver the sampling kits to the 
ships and the ships can take the samples and deliver 
them to the next port (to any port in the world) and 
are analyzed at the nearest SGS Laboratory to the 
relevant port.
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NISANTASCHI, 
DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE RÜZGÂR GİBİ ESİYOR

Nisantaschi Blows Like the Wind in the Maritime Industry

Ömer Seval tarafından kurulan Nisantaschi, denizci-
lik sektöründe basamakları hızlı bir şekilde çıkıyor. 
Seval, kariyerini oluşturan yolculuğunun detaylarını 
aktarıyor.

Denize ve bu sektöre olan ilginiz nasıl başladı ve nasıl ge-
lişti?
“Öncelikle röportaj için teşekkürler. Yacht Life & Travel Ailesi 
ile birlikte bugünü yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Deniz-
cilik geçmişimizle başlamak istiyorum. Babadan oğula geçen 
bir denizcilik hikâyemiz var. Babam, Türkiye’nin su altı taar-
ruz kurucularından birisidir. Kurbağa Balık Adamlar Derneği 
üyelerinden olan ve orduya hem personel yetiştirme alanın-
da hem de şahsi olarak 35 senesini vermiş bir astsubayın ço-
cuğuyum. 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı yapıldığında, adaya 
bayrağı diken asker ünvanıyla da babamı buradan tekrardan 
yâdetmek ve onunla başlamak istiyorum cümlelerime.

Founded by Ömer Seval, Nisantaschi 
is rapidly climbing the steps in the 
maritime industry. Seval conveys the 
details of her journey that made up 
her career.
 
Nisantaschi, founded by Ömer Seval, makes 
a name for itself with its successful journey. 
Seval shares the foundation of the brand 
and the big story behind it with yacht 
lovers.
 
How did your interest in the sea and this 
sector begin and how did it develop?
 “First of all, thank you for the interview. 
We are very happy to live today with the 
Yacht Life & Travel Family. I want to start 
with our maritime history. We have a 
maritime story passed down from father 
to son. My father is one of the six founding 
members of Turkey’s water attack. I am the 
child of a non-commissioned officer who is 

a member of the Frog Fishmen Association and has given 
the army 35 years both in the field of training personnel and 
personally. When the Cyprus Peace Operation was carried 
out in 1974, I would like to remember my father from here 
and start with him as the soldier who planted the flag on 
the island.
 
In my childhood, I started my sea life by spending a lot of 
time in the Turkish Navy in Gölcük. This can bring me to the 
fore in terms of knowledge and background from current 
seafarers. Nisantaschi Stores were established 4 years ago, 
but its infrastructure is based on Sultan Hamam, and he 
started trades with my late grandfather. When I was 18, I 
expanded two brands, Soho and Sosyeteye, to 13 branches 
in a short time. I managed to market it abroad at the age 
of 28 and after that I entered the construction sector, but I 
have never stopped maritime during this time

Çocukluğumda Gölcük Türk donanmasının birliğinde çok va-
kit geçirerek, deniz hayatıma başladım. Bu da beni şu andaki 
denizcilerden bilgi ve geçmiş açısından ön plana çıkarabili-
yor.

Nisantaschi Mağazaları bundan 4 sene önce kuruldu ama alt 
yapısı Sultan Hamam’a dayanır, o da rahmetli dedemle bir-
likte esnaflığa başlamıştı. 18 yaşındayken Soho ve Sosyeteye 
isimli iki markayı kısa bir zaman içinde 13 şubeye çıkardım. 
28 yaşında yurt dışına pazarlamayı başardım ve ondan sonra 
da inşaat sektörüne girdim ama bu zaman zarfında denizci-
likten hiç kopmadım.

Bir balık burcu olarak, denizcilik bir tutku benim için. Deniz-
den hiçbir zaman kopmayı düşünmedim. Bütün 
işimden arta kalan vakitlerimi, imkânım el verdik-
çe denizde özen gösteriyorum.”

Nisantaschi şu ana kadar nasıl bir yol aldı ve 
bundan sonraki hedefleri neler?
“Nisantaschi markası 4 sene önce Türkiye’de Sul-
tan Ahmet bombası patladığı ve arkasından Rus-
ya uçak krizinin olduğu zorlu bir süreçte var oldu 
ve var olmaya da devam ediyor. 

4 sene içinde, 11 şubemiz ve yurt içi yurt dışı ma-
ğazalarımızla zor zamanda çok işler başardık. Ça-
lışkanlığımızla, azmimizle ve tutumluluğumuzla 
bu noktaya gelmiş olduğumuzu ve tüm gençleri-
mizin de bu hikâyeden ilham almaları için anlat-
mak istiyorum. Herkesin kaçtığı, bütün dünyanın 
daraldığı bir zamanda Nisantaschi sadece pera-
kende sektöründe değil, bunun yanına Nisantas-
chi Yacht’ı da katarak büyümesiyle yoluna devam 
etti. 

Kısa zamanda sektörde çoğu insana eskiden gel-
me bilgimizle denizde yapabilecekleri konusunda 
yol göstericiliğimiz oldu. Markamız yeni olmasına 
rağmen bütün bayilerimizle beraber bir aile yapı-
sında olmamız bizi bu günlere taşıyor.

Eskiden, dede mantığında ‘tek ben bilirim’ dü-
şüncesi bir döneme kadar devam etti ama şu 
anda globalleşen dünyamızda artık çok sesliliğe 
ve gençliğe çok önem veriyoruz. Onlarla beraber, 
fikirlerini alarak yolumuza ışık tutuyoruz aslında. 

As a Pisces sign, seafaring is a passion for me. I have never 
thought of breaking out of the sea. I take care of my 
remaining time at sea whenever I can. That’s all for now.”
 
Nisantaschi progressed How hasso far and what are its 
goals from now on?
“Nisantasch brand 4 years ago by the Sultan Ahmet bomb 
explodes in Turkey, and it was a tough process that has 
followed the crisis of Russian aircraft and continues to exist.
 
In 4 years, we have accomplished a lot in difficult times with 
our 11 branches and domestic and foreign stores. I would 
like to tell that we have reached this point with our hard 
work, determination and frugality and that all our young 

Nisantaschi Yacht Kurucusu / Founder of Nisantaschi Yacht  Ömer Seval
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‘Ben bilirim’ dü-
şüncesi yerine her 
çıkan sesi havuza 
atıp, daha sonra 
havuzda neyin ol-
duğuna bakmanın 
daha doğru oldu-
ğuna inanıyorum. 
Hedefimiz; dünya 
şartlarında bir dün-

ya markası olmak.”

Şu anda var olan denizcilik anlayışına nasıl bakıyorsunuz? 
“Dünyada tekne kültürü aslında çok eski bir tarihe dayanı-
yor. Türkiye’de üç tarafımızın denizlerle çevrili olması itiba-
riyle aslında önemli bir sektör denizcilik ve her sektördeki 
gibi eğitimi ön planda tutmamız gerekiyor. Her tekneyi de 
bir ada olarak düşünelim. Bu adaların kuralları ve olmazsa 
olmazları var. Denizde bir bilinçsizlik, görgüsüzlük ya da her-
hangi bir ihtimale karşı güvenliğin ön planda olması gereki-
yor. O yüzden denizlerde bilinçli insanlara ihtiyacımız var ve 
bu da eğitimle alakalı bir durum.

Şu anda bu korona süreciyle denizlerde çok daha fazla tekne 
görmeye başladık, bu da kısa dönemde aslında dezavantaj 
çünkü bilinçsiz bir denizcinin denizde olması aslında tekne 
sahipleri için bir tehlike ama denizcilik zaman geçirdikçe öğ-
renilen bir olgu olduğu için buna da tabi kii denizciler olarak 
müsamahamız var.

Her gelen denizciyi kucaklıyoruz ve denizcilikte yardımı hep 
ön planda tutuyoruz. Bir komşuculuk ilişkisi vardır denizde. 
Bugün bana, yarın sana. Yani; denizde hepimiz kendi adaları-
mızda tek başımıza değiliz aslında. Bunu da insanlarla payla-
şarak, bilgimizi, görgümüzü bu havzaya yayma niyetindeyiz. 
Bilinçli denizciler olduğu sürece denizlerimizde daha iyi ve 
daha keyifli seyir imkânı bulacağız. Bu sebepten dolayı da 
Türkiye konumu itibariyle denizde ön planda olan bir yer. Bu 
görümüzü aslında yurt dışına da yaymak istiyoruz. Denizde 
önemli olan personel ve güvenliğinizdir. Hangi insanın ne tip 
servis almak istediğiyle ilgili ciddi bir bilgimiz var. Bu bilgiyi 
de genç jenerasyona aktarıp, denizi daha keyifli yaşanılır or-
tamlara, tatil alanlarına çeviriyoruz.” 

Sektörde bir rehber konumundasınız. Bu başarınızı neye 
bağlıyorsunuz?
“Nisantaschi Yacht olarak servis ağımız ve bilirkişiliğimiz ön 

people will be inspired by this story.

At a time when everyone fled and the whole world was 
shrinking, Nisantaschi continued its growth not only in the 
retail sector, but also by adding Nisantaschi Yacht to it. In 
a short time, we guided many people in the sector about 
what they can do at sea with our old knowledge. Although 
our brand is new, the fact that we are in a family structure 
with all our dealers carries us to these days.
 
In the past, the idea of “only I know” in grandfather logic 
continued until an era, but now we attach great importance 
to polyphony and youth in our globalizing world. With them, 
we actually shed light on our way by getting their ideas. I 
believe it is better to throw every sound into the pool and 
then look at what is in the pool, instead of thinking ‘I know’. 
Our goal; to become a world brand in world conditions.’’

How do you view the current maritime understanding?
“Boat culture in the world is actually based on a very old 
history. Education as an important sector as the fact that 
our side is surrounded by sea on three maritime and 
Turkey in all sectors need to keep in the forefront. Let’s 
think of every boat as an island. These islands have rules 
and must-haves. Safety must be at the forefront, in case of 
unconsciousness, impudence or any other possibility at sea. 
That’s why we need conscious people in the seas, and this 
is about education.
 
Now, with this corona process, we have started to see many 
more boats in the seas, which is actually a disadvantage 
in the short term because the fact that an unconscious 
seafarer is at sea is actually a danger for boat owners, but 
since maritime is a phenomenon that is learned as time 
passes, we have tolerance as seafarers.
 
We embrace every sailor coming and always prioritize 
assistance in shipping. There is a neighborly relationship at 
sea. To me today, to you tomorrow. So; Actually, we are not 
all alone in the sea on our own islands. By sharing this with 
people, we intend to spread our knowledge and experience 
to this basin. As long as there are conscious sailors, we will 
find better and more enjoyable sailing opportunities in our 
seas. For this reason, the position of Turkey in the sea as a 
place that is in the foreground. In fact, we want to spread 
this vision abroad. At sea, what matters is your personnel 
and your safety. We have serious information about which 

NISANTASCHI YACHT
+0 (533) 497 47 30

nisantaschiinfo@gmail.com
nisantaschiyacht

.
..

Private Yacht Brokerage and 
Rental Services
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planda olmak üzere denizde geçirmiş olduğumuz uzun yılla-
rın vermiş olduğu elektrik, bakım mekanik aksamı gibi teorik 
bilgilerimizle, denizdeki arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. 
Bunun dışında gelen misafirlerimize istediği hizmeti verebil-
me açısından yetişmiş kalifiye personelimizi, kendi teknele-
rimiz ve kendi teknelerimizin dışındaki teknelere de monte 
ederek bir paylaşım sağlıyoruz. 
Şu anda denizde 3 tane teknemizle bulunuyoruz ama bu-
nun kapasitesini arttırmamız mümkün, tabi kii. Bu pandemi 
süreci çok etkili oldu. Bununla beraber hedeflerimiz ara-
sında Nisantaschi Yacht’ı yurt dışı platformlarına yaymak 
ve fuarlardan beklentilerimizi yükseltmek var. Yurt dışı fu-
arlarından, özellikle gelen misafirimizi teknelerimizde iyi 
ağırlayıp, onları evlerindeki huzuru ve yaşam alanlarındaki 
performansını teknelerimizde de yayarak onlara bir yaşam 
alanı sağlıyoruz.”

Nisantaschi Mağazaları geçmişi ve geleceği bir araya geti-
riyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
“Nisantaschi konsept mağazaları, yediden yetmişe… İçinde 
gezindiğiniz zaman yedi yaşında bir gencin de ruhunu okşa-
yan, yetmiş seksen yaşında abimizin de geçmişte kullanmış 
olduğu objeleri gördükçe heyecanlandıran bir yapıya sahip. 
Nisantaschi içinde yeni jenerasyon ve eski, antika, retro, 
mekanik olgusuyla dünyada aslında markalaşabilen tek fir-
madır. İçinde bugün yeni jenerasyon elektrikli bir bisikleti de 
bulabilirsiniz, kapıda bir teknemizi de görebilirsiniz, içinde 

person wants to get what kind of service. We transfer this 
knowledge to the young generation and turn the sea into 
more pleasant habitats and holiday areas.”
 
You are a guide in the industry. What do you attribute this 
success to?
“AsNisantaschi Yacht, we help our friends at sea with our 
theoretical knowledge such as electricity, maintenance 
mechanical parts, which we have spent at sea, with our 
service network and expertise in the foreground.
 
Apart from that, we provide sharing by mounting our 
qualified personnel trained in terms of providing the service 
they want to our guests, on boats other than our own boats 
and other boats.
 
We are currently at sea with 3 boats, but it is possible to 
increase the capacity of it, of course. This pandemic process 
has been very effective. However, among our goals are to 
Nisantaschi expandYacht to international platforms and to 
raise our expectations from fairs.
 
We host our guests from international fairs especially well 
on our boats and provide them a living space by spreading 
the peace in their homes and their performance in their 
living spaces on our boats.”
 
Nisantaschi its stores bring the past and the future 
together. How do you do this?
“Nisantaschi concept stores are from seven to seventy… It 
has a structure that caresses the soul of a seven-year-old 
young person when you wander inside, and excites the 
objects that our seventy-eight-year-old brother also used in 
the past.
 
Nisantaschi is the only company in the world that can 
actually become a brand with its new generation and old, 
antique, retro and mechanical phenomena. Today, you can 
find a new generation electric bike inside, you can also see 
our boat at the door, you can find antiques in it, you can also 
find a piece related to your own clothes while wandering 
around with pleasure.
 
I see that we spend our years to create this brand because 
it requires serious knowledge and good manners in terms of 
its structure, and we live these experiences in this brand. “
 

antika da bulabilirsiniz, keyifle dolaşırken kendi kıyafetinizle 
alakalı bir parça da bulabilirsiniz. 

Yapısı itibariyle de ciddi bilgi ve görgü gerektirdiği için yılları-
mızı bu markayı oluşturmak için harcadığımızı görüyorum ve 
bu tecrübelerimizi de bu markada yaşatıyoruz.” 

Tekne sahibi olmak isteyen kişiler için en iyi seçeneği nasıl 
belirliyorsunuz? 
“Denizde geçirdiğimiz uzun yıllarımızı deniz ve kara olarak 
kategorize edebiliriz. Kara olarak başlamak istiyorum. Me-
sela; bir jeep vardır, bir spor araba vardır, bir klasik araba 
vardır. Bunların müşterisi ayrıdır. Denize indirgediğimizde de 
bunların müşterisi ayrıdır. Yelkenlisi var, motor yatı var, sürat 
teknesi var… Aslında insanlar tercihlerini yaparken, hangi ka-
tegoride daha mutlu olacaklarına cevap veriyoruz yani bak-
tığımız zaman bir insanın kendi bütçesiyle alakalı alabileceği 
ve yaşarken de maksimum performans görebileceği bir tek-
ne sahibi olmasına özen gösterip, insanları yönlendiriyoruz 
ki cebindeki parasıyla rezil olmasın. Açıkçası burada önemli 
olan; cebindeki parasıyla mutlu olabilmesi. Bütçesi dahilin-
de denizden beklentisini iyi anlayıp, ona göre hangi tekneyi 
seçmesi gerektiği konusunda geçirmiş olduğumuz yılların 
birikimiyle iyi cevaplar verdiğimizi umuyorum.”

Hangi firmalar ile çalışıyorsunuz? Sektörler arasında bir iş 
birliğinden söz edebilir miyiz?
“Nisantaschi Yacht olarak aynı zamanda ailemizle birlikte 
yol aldığımız kiralama sisteminde de uzun yıllarını sektöre 
vermiş olan profesyonel bir ekip olan Sofi Yacht ile çalışıyo-
ruz. Bunun yanında, yirmi sene -belki daha uzun-markamı-
zın içerisinde olan, dedelerinden kalan firmayı, Amerika’da 
başarıyla pazarlayan Yuka Tekneleri firmasından Kerem Bey 
ile iş birliği içerisindeyiz.  Pazarlama ve üretim aslında ayrı 
şeyler. Bu yüzden biz bu konuda firmalara destek olmaya ça-
lışıyoruz. Kendi işlerini yapıyorlar, iyi firmalar. Türkiye olarak 
Barbaros Hayrettin Paşa döneminden denizci bir ülkeyiz ve 
bunun da yurt dışına açılımını yapabiliyoruz.”

Firmalara pazarlama anlamında neler katıyorsunuz?
“Bir iş birlikteliğinde ben imalatçı firmaları sanatçı gibi gö-
rüyorum. Sanatçılar nasıl boş bir tuvali değerlendirip, resim 
haline getiriyorlarsa tekne yapan firmalarımız da aslında 
aynı sanatı yapıyorlar. O sanatı yaparken de ruh kaybetme-
mesi için bizim gibi pazarlamacılara ihtiyaçları var. Biz de 
kendi işimizi yapıp, onları lanse edip, iyi bir şekilde dünyaya 
ve Türkiye’ ye pazarlamalarını sağlıyoruz.”

How do you determine the best option for those who 
want to own a boat? 
“We can categorize our long years at sea as sea and land. I 
want to start as black. E.g; there is a jeep, there is a sports 
car, there is a classic car. Their customers are separate. 
When we launch it to the sea, their customers are separate. 
There is a sailboat, a motor yacht, a speedboat ... In fact, 
when people make their choices, we answer which category 
they will be happier in. When we look at it, we take care to 
have a boat that a person can buy in relation to his / her 
own budget and see maximum performance while living. 
do not be disgraced. Obviously the important thing here; 
to be happy with his money in his pocket. I hope that we 
understand his expectations from the sea well within his 
budget and give good answers with the accumulation 
of years we have spent on which boat he should choose 
accordingly. “
 
Which companies do you work with? Can we talk about a 
cooperation between sectors? 
“As Nisantaschi Yacht, we also work with Sofi Yacht, a 
professional team that has spent many years in the sector 
in the rental system we travel with our family.
 
In addition, we are in cooperation with Kerem Bey from 
Yuka Boats, which has successfully marketed the company 
that remained from our grandfathers, which has been in 
our brand for twenty years - maybe longer - in America.
 
Marketing and production are actually separate things. 
That’s why we try to support companies in this regard. 
They do their own thing, good companies. Turkey Barbaros 
Hayrettin Pasha period as we are a country of sailors and 
make it the expansions abroad.”
   
What do you add to the companies in terms of marketing?
“In a business partnership, I see manufacturing companies 
as artists. Just as artists evaluate an empty canvas and turn 
it into a painting, our boat making companies actually do 
the same art. They need marketers like us so that they don’t 
lose their soul while doing that art. We also make our own 
business, touted them whether, in a good way in the world 
and Turkey are providing to their marketing.”
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DENIZLE BIR OLMANIN EN KEYIFLI YOLU YELKEN EĞITIMI ALMAK

Sailing Training is the Most Enjoyable Way 
To Become One With The Sea 

Deniz severler, denizle ilişkilerinin 
sadece yaz mevsimiyle sınırlı kalmasını 
istemiyor ve soluğu yelken okullarında 
alıyor.

Güzel mi güzel yelkenli yatları sürmek düşündüğünüz 
kadar zor değil. Hele ki Türkiye gibi üç tarafı denizle 
kaplı olan cennet bir ülkede yaşıyorsanız, yelken 
okullarından çok ne bulabilirsiniz ki? Her sene yelken 
okulları yüzlerce yeni yelkenciyi denizlere kazandırıyor.

Yelkenli yat sürmek, hep iç geçirdiğiniz bir şey ise size 
güzel bir haberimiz var; yelkencilik için asla çok geç 
değil. Her sene yüzlerce farklı yaş ve gruptan insan 
yelken eğitimi almak için okullarda buluşuyor. Yelken 
eğitimi için gereken şeyler; denizi sevmeniz ve yelken 
öğrenmeyi istemeniz. Bunun dışında hiçbir şarta 
gerek duyulmuyor.

Şubat ayında dergimizde işleyeceğimiz yelken eğitimi 
konusunda, aradığınız tüm yanıtları bulacak hatta bu 
yaz sezonu için size uygun bir yelken okulu seçmek 
için araştırmalara başlayacaksınız. 

Sea lovers do not want their relations 
with the sea to be limited to the summer 
season only and take their breath in 
sailing schools.

Driving beautiful sailing yachts is not as difficult as 
you think. If you live in a paradise, which is covered 
with the sea on three sides Especially countries like 
Turkey, much of what you can find on the sailing 
school? Every year sailing schools bring hundreds of 
new sailors to the seas.

If driving a sailing yacht is something you have always 
sighed with, we have good news for you; it’s never 
too late for sailing. Every year, hundreds of people 
of different ages and groups meet at schools to get 
sailing training. Things required for sailing training; 
that you love the sea and want to learn to sail. No 
other conditions are required.

You will find all the answers you are looking for about 
the sailing training we will cover in our magazine in 
February, and even start research to choose a sailing 
school suitable for you this summer season. 
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CENOA SAILING 
YELKEN EĞİTİMLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Cenoa Makes Its Name With Sailing Sailing Trainings

İstanbul’da hizmet veren Cenoa Sailing, verdiği bi-
reysel veya grup eğitimleriyle deniz sevdalılarına yel-
kenciliği öğretiyor.

2007 yılından beri yelken eğitimi veren Ceno Sailing, İstan-
bul Kalamış’ta bulunuyor. Cenoa Sailing firmasının ortağı 
Çağdaş Artu, verdikleri eğitimler hakkında yelken sevdalıla-
rını bilgilendiriyor.

Her Eğitim Azuree 33 Teknelerinde Yapılıyor
Cenoa Sailing’in bütün eğitmen kadrosunun eski milli yelken 
sporcularından olduğunu belirten Artu, yelken eğitiminin 
yapıldığı tekneler hakkında da bilgi veriyor: “Eğitimlerimizi 
yat tipi son model çift dolap dümenli Azuree 33 teknelerin-
de vermekteyiz.”
 
Farklı Eğitim Çeşitleri Mevcut  
Artu, Cenoa Sailing eğitimlerini şu şekilde sıralıyor: “2 saat 
yelkenle tanışma, 12 saat pratik temel yatçılık eğitimi, 15 sa-
atlik ileri yatçılık eğitimi, açıkdeniz eğitimi, yarışçılık eğitimi 
ve mil kazanma programları.” Ayrıca grup dersleri hakkında 

bilgiler paylaşan Artu, derslerin en fazla altı kişi ile yapıldığını 
ve özel eğitimlerin de bulunduğunu söyleyerek, şunları da 
belirtiyor: “
Eğitimlerimizi genelde yetişkin beyaz yakalı kesimlere ver-
mekteyiz. Bunu yanında anlaşmalı okullarla ilk orta ve lise 
öğrencilerine de eğitim veriyoruz. Temel ve ileri eğitim so-
nucunda partner okulumuzla birlikte IYT Uluslararası Bare-
boat Skipper Sail belgesi de kursiyerlere veriyoruz.
Eğitimlerini bitiren öğrenciler bizden kaptanlı veya kaptansız 
tekne de kiralayabiliyorlar.”

Providing service in Istanbul, Cenoa Sailing provides 
sailing training to sea lovers with individual or group 
trainings.
 
Ceno Sailing, who has been providing sailing training since 
2007, is located in Kalamış, Istanbul. Cagdas Artu, partner 
of Cenoa Sailing company, informs sailing lovers about the 
training they give.
 
Every Training Is Held On Azuuree 33 Boats 
Stating that all of Cenoa Sailing’s trainer staff is one of the 
former national sailing athletes, Artu also gives information 
about the boats where sailing training was conducted: “We 
give our trainings on the latest yacht type Azuree 33 with 
double cabinet steering. “
 
Different Types of Education Available   
Artu lists Cenoa Sailing trainings as follows: 2 hours of 
meeting sailing, 12 hours of practical basic yachting 
training, 15 hours of advanced yachting training, offshore 
training, sailing training and miles earning programs. Artu, 
who also shared information about the group lessons, says 
that the lessons are held with a maximum of six people 
and there are special trainings. In addition, we provide 
education to primary, secondary and high school students 
with contracted schools. As a result of basic and advanced 
training, we give the IYT International Bareboat Skipper Sail 
certificate to the trainees together with our partner school. 
Students who complete their education can rent boats with 
or without a captain from us. “

Length: 32.00m I Built: 2004 I Last refit: 2019 I Hull: Wood I Flag: Panama  
Engines: 2 x 440HP MAN I  12 guests - 7 cabins I Lying: Turkey

Azimut 80 Motor yacht
Length: 24.38m I Built: 2004 I Hull: GRP
Flag: USA  I Engines: 2 x 1570HP MTU
8 guests in 4 cabins I Lying: Turkey

Fairline Squadron 78 Fly Motor yacht
Length: 24.37m I Built: 2012 I Hull: GRP
Flag: Turkey I Engines: 2 x 1572HP CAT
6 guests in 3 cabins I Lying: Turkey

Custom Motor Sailer / Ketch

Since 2003

Since 2003
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ALFA SAIL HER YIL YELKEN EĞİTİMİNDE 
YÜZLERCE ÖĞRENCİYİ YETİŞTİRİYOR
Alfa Sail Raises Hundreds Of Students

 In Sailing Training Every Year

Yelken Eğitimi konusunda 20 yılı aşan bir tecrübeyle 
öğrenci yetiştiren Alfa Sail, verdiği dersler ile öğren-
cilere yelkeni pratik ve teorik yönleriyle öğretiyor.

Yelken eğitimi konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesi 
ve yetiştirdiği yüzlerce öğrencisiyle Alfa Sail başarıyla yo-
luna devam ediyor. Alfa Sail’in şirket ortağı ve eğitmeni 
olan Deniz Yılmaz, yelken eğitimine dair ilgi çekici bilgiler 
aktardı. 

18 Saat Süren Bir Yelken Eğitimi
Yılmaz, Alfa Sail’in 2000 yılında kurulduğunu belirterek, 
yelken eğitimine dair farklı detayları da ekliyor: “Tüm 
program 18 saatten oluşur. Bunun 4 saati teorik, 14 saati 
ise pratik olarak planlanır ve tüm eğitimler Kalamış Ma-
rina’da bulunan 10 metrelik yatlarımız üzerinde yapılır.”

Teori Ve Pratik Bir Arada
Yılmaz, okulun yetiştirdiği tüm öğrencilerin hem teorik 
hem de pratik bilgilerle donaltığını ifade ediyor ve bu öğ-
renme sürecini şu şekilde detaylandırıyor: “Katılımcılara 
bir tekne sahibinin kullanacağı ve ihtiyacı olan tüm teorik 
bilgiler anlatılır ve uygulaması ile tecrübe ettirilir. Geriye 
sadece katılımcıların pratiklerini geliştirmesi kalır. Özetle, 

öğrencilerimiz program sonunda yelkenli bir teknenin li-
mana yanaşması, ayrılması, yelkenlerinin donatılması ve 
yelken trimi, demir atma ve alma, navigasyon ve gece 
seyri gibi konuları hakkında bilgi ve pratik sahibi olur.”

Alfa Sail, which trains students with more than 20 
years of experience in Sailing Training, teaches stu-
dents the practical and theoretical aspects of sailing 
with the lectures it gives.

With its long years of experience in sailing training and 
hundreds of students it has trained, Alfa Sail continues its 
path successfully. Deniz Yılmaz, the company partner and 
trainer of Alfa Sail, gave interesting information about sa-
iling training.

An 18-Hour Sailing Training
Stating that Alfa Sail was established in 2000, Yılmaz adds 
different details about sailing training: “The whole prog-
ram consists of 18 hours. 4 hours of this are planned the-
oretically and 14 hours practically, and all trainings are 
carried out on our 10-meter yachts in Kalamış Marina. . ”

Theory and Practice Together
Yılmaz states that all the students trained by the school 
are equipped with both theoretical and practical knowle-
dge and details this learning process as follows: “All the 
theoretical knowledge that a boat owner will use and ne-
eds is explained to the participants and experienced with 
its application. All that remains is for the participants to 
improve their practices. In summary, at the end of the 
program, our students will have knowledge and practice 
about the berthing of a sailing boat to the harbor, lea-
ving, equipping its sails and trimming, anchoring and ta-
king off, navigation and night navigation.
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BRAVO SAILING İLE YELKENDEN ÇOK DAHA FAZLASI

Bravo Sailing with Much More Than Sailing

Bütün eğitim seviyelerine göre öğrenci yetiştiren 
Bravo Sailing, hizmetleri sayesinde birçok kişinin ha-
yatını değiştirerek, onları denize kazandırıyor.

Milli yelkenci Begüm Özer ve uzak yol kaptanı Burak Özer 
tarafından kurulan Bravo Sailing, her sene yetiştirdiği onlar-
ca yelken öğrencisiyle, denizcilik sektöründe başarıyla yol 
alıyor. Begüm Özer ve Burak Özer, Bravo Sailing’in eğitimle-
rinden önemli anekdotlar aktarıyor.

Yelken Öğrenmek İsteyen Herkese Kapı Açık
Begüm Özer, yelken eğitimi başta olmak üzere birçok konu-
da eğitim verdiklerini belirtiyor. Begüm Özer, her türlü deniz 
sevdalısına kapılarının açık olduğunu vurguluyor ve hizmet-
lerinden şöyle bahsediyor: “Türkiye Yelken Federasyonu 
onaylı Bravo Sailing, başlangıç seviyesinden, ileri ve yarış 
eğitimine kadar yelken, yatçılık, deniz eğitimi ve yarış takı-
mına katılma olanağı veriyoruz. Gökova, Hisarönü ve Yunan 
adaları bölgesinde konaklamalı yelkenli yatçılık eğitimleri ve 

yelkenli tekne tatilleri ile her yaştan meraklısını denizle bu-
luşturuyoruz.”

Serbest Eğitim Anlayışı
Burak Özer, Bravo Sailing’de öğrencilerin bir gruba veya be-
lirlenmiş saat ve tarihlere bağlı kalmak zorunda olmadan 
çalışmalarını kendilerinin planladıklarını ifade ediyor. Burak 
Özer ayrıca eğitim, gezi ve pratik saat programlarının 12 ay 
boyunca devam ettiğini de ekliyor.

Bravo Sailing, which educates students according 
to all education levels, changes the lives of many 
people thanks to its services and brings them to the 
sea.

Bravo Sailing, founded by national sailor Begüm Özer and 
distant road captain Burak Özer, successfully navigates the 
maritime industry with tens of sailing students it trains 
every year. Begüm Özer and Burak Özer quote important 
anecdotes from Bravo Sailing’s training.

Anyone Who Wants To Learn Sailing Is Open 
Begüm Özer states that they provide training in many 
subjects, especially sailing training. Begum Ozer, sea lovers 
of all kinds of doors that open to the stresses and services 
of the talks said: “Turkey Sailing Federation Sailing approved 
Bravo, We offer the opportunity to participate in sailing, 
yachting, marine training and racing teams from beginner 
to advanced and racing training.

Wesailing yachting trainingsregions of Gökova, Hisarönü 
and the Greek Islands bring enthusiasts of all ages to the 
sea withand sailing boat vacations.”
 
Free Education Approach
Burak Özer states that at Bravo Sailing, studentstobound by 
a group or a set time and date plan their studies themselves, 
without havingbe. Burak Özer also adds that the training, 
travel and practical hour programs continue for 12 months. 

“Yüzme Bilmeyen Gemiler”

ulgen@ulgentekne.com.tr

Atölye: 0 368 261 16 53

www.ulgentekne.com.tr

@ulgentekne

Mağaza: 0 368 261 26 06
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POSEIDON YELKEN OKULU
 BİRÇOK KONUDA EĞİTİM VERİYOR

Poseidon Sailing School Provides Education in Many Subjects
Poseidon Yelken Okulu, her sezon yüzlerce öğrenciyi 
yetiştiriyor ve onları yelken ile buluşturuyor. Poseidon 
Yelken Okulu’nun sahibi Berk Otuç, okulun kapılarını 
deniz severler için açıyor.

Birçok Eğitim Programı Bulunuyor
Otuç, Poseidon Yelken Okulu’nda birçok eğitim verdiklerini 
ifade ediyor ve bu eğitimleri şöyle anlatıyor: “Biz Poseidon 
Yelken Okulu olarak temel yatçılık eğitimi başta olmak üzere, 
motor yat eğitimi, açık deniz yelken eğitimi, yarışçılık eğitimi 
ve daha birçok eğitim paketimiz ile bireysel müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz. Kurumsal müşterilerimize ise 200 kişiye 
kadar günü birlik yelken aktiviteleri, team building eğitimleri 
ve şirket içi yelken takımı kurulumu sonrasında sponsorluk 
temsiliyeti gibi konularda da hizmet sağlamaktayız.”

Amaç Herkesin Aradığını Bulması
Otuç, okula gelen öğrencilerin gelme amaçlarına göre farklı 
hedefler belirlediklerini ifade ediyor. Otuç, “Amacımız özel-
likle Temel Yatçılık ve İleri Yatçılık eğitimini bizde tamamlayan 
öğrencilerimizin kendi satın alacağı veya kiralayacağı tekne-
leri güvenli bir şekilde kullanabilecekleri seviyeye getirmek-
tir. Kurumsal müşterilerimize ise keyifli bir gün geçirtmelerini 
sağlamak ve yarışlarda boy göstermek isteyen markalarımı-
za ise en iyi takım yapısını oluşturmaktır” sözleriyle herkesin 
okulda kendine göre bir şeyler bulduğunun altını çiziyor.

Poseidon Sailing School trains hundreds of students 
every season and brings them together with sailing. 
The owner from Poseidon Sailing School Berk Otuç 
opens its doors to sea lovers.

Many Training Programs
Otuç states that they have provided many trainings at 
Poseidon Sailing School and explains these trainings as 
follows: “We, as Poseidon Sailing School, include mainly 
yachting training, motor yacht training, open sea sailing 
training, racing training and many other training packages. 
We serve our individual customers. We also provide services 
to our corporate customers such as daily sailing activities for 
up to 200 people, team building trainings and sponsorship 
representation after the establishment of an in-house 
sailing team.

The Purpose EveryoneWhat TheyLooking For
Otuç states that the students coming to the school set 
different goals according to their purpose of coming. Otuç 
said, “Our aim is to bring our students who have completed 
the Basic Yachting and Advanced Yachting training with us 
to a level where they can safely use the boats they will buy 
or rent. It is to ensure that our corporate customers have 
a pleasant day and to create the best team structure for 
our brands that want to show up in races ”, expressing that 
everyone has something for themselves at school.

  ASB Marin ANTALYA TURKEY 

   0541 213 29 28 / 0541 919 79 79

2. El Tekne Motor Alım Satım 
0 Tekne Sipariş Alınır



110

ARAŞTIRMA/RESEARCH: YELKENLİ EĞİTİMİ/SAILING TRAINING

MAVİ YOL YELKEN OKULU
 TÜM HIZIYLA EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mavi Yol Sailing School 
Continues Training at Full Speed Meeting

Yelken sevdalılarını İstanbul’da karşılayan Mavi Yol Yel-
ken, verdiği ileri derece yelken eğitimleriyle her yıl de-
nize onlarca yelkenci kazandırıyor.

İstanbul Büyükçekmece, Güzelce Marina’sında yer alan Mavi 
Yol Yelken Okulu, yedi yıldır eğitimlere devam ediyor. Mavi Yol 
Yelken’nin kurucuları ve eğitmenleri Eren İnce ve Eftal Çiftçi, 
yelken severler için verdikleri eğitimin detaylarını anlatıyor.

Titiz Bir Eğitim Anlayışı

İnce ve Çiftçi, bugüne  kadar ve bundan sonraki eğitimlerinin 
hemen tamamının tekne üzerinde, teorik ve pratik çalışmaların 
bir bütünü olarak gerçekleştiğini ifade ediyor ve eğitim süreci 
hakkında bilgi veriyor: ”Üç kişiyi geçmeyen hatta çoğu kişiye 
özel ve kişi odaklı eğitimler veriyoruz. Aktarılan tüm bilgilerin, 
bol pratikle pekiştirilmesi eğitim planımızın kaynağında yer alır.”

İnce ve Çiftçi, eğitim kadar güvenliğe de büyük önem verdik-
lerini anlatıyor: “Denizde can, mal emniyeti ve güvenli seyir 
programımızın belkemiğini oluşturur. Güvenli seyir prensip 
ve tekniklerinin tam anlamı ile yerleşmesinden karşılıklı emin 
olunmadan çalışmamız son bulmaz.”

Haberin devamını web sitemizden okuyabilirsiniz. 

Welcoming sailing enthusiasts in Istanbul, Mavi Yol Sa-
iling brings dozens of sailers to the sea every year with 
its advanced sailing training.

Mavi Yol Sailing School, located in Istanbul Büyükçekmec, Gü-
zelce Marina, has been continuing its training for seven years. 
Eren İnce and Eftal Çiftçi, the founders and trainers of Mavi Yol 
Yelken, explain the details of the training they provide for sai-
ling lovers. 

A Meticulous Training Approach

İnce and Çiftçi states that almost all of his trainings until today 
and after that have been carried out on the boat as a whole of 
theoretical and practical studies and gives information about 
the training process: “We provide personal and personal-o-
riented trainings that do not exceed three people, even most 
of them. The reinforcement of all transferred information with 
abundant practice is at the source of our training plan. “

İnce and Çiftçi explains that they attach great importance to 
safety as well as education: “The safety of life and property at 
sea constitutes the backbone of our program for safe naviga-
tion. Our work does not end unless we are mutually sure that 
safe navigation principles and techniques are fully established. 
In case of a deficiency in this regard, we add free additional 
courses to our training program, and this process is completed 
with health.“

You can read rest of the news on our website. 

KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ
& 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ALÜMİNYUM VE ÇİNKO
TUTYALAR

ÇİNKO ESASLI (CİVATALI)
TUTYALAR

YAT / ŞAFT 
TUTYALARI
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SMART SAILING 
HEM EĞİTİYOR HEM DE DENİZİ SEVDİRİYOR

Smart Sailing Both Trains and Loves the Sea

Marmaris’in güzel koylarında yelken eği-
timi veren Smart Sailing, yelkeni bir ha-
yat tarzı olarak öğretiyor. 

Marmaris’te eğitim veren Smart Sailing, yıl boyunca 
yelken eğitimine devam ediyor. Smart Sailing’in baş 
eğitmeni Tansel Yüzer, verdikleri yelken eğitiminin 
detaylarını paylaşırken, yelkenciliğin ne olduğunu da 
anlatıyor.

Tekneden Keyif Almak Önemli
 
Yüzer, yelkenciliğin eğitimle alakalı olduğu kadar sev-
mekle de ilgili olduğunu belirtiyor. Yüzer, Smart Sai-
ling’in bakış açısını şöyle ifade ediyor: “Tekne kullan-
mak herhangi bir vasıta kullanmak gibi değildir. Bir 
yerden bir yere gitmek için değil, içinde yaşayarak gü-
nün 24 saatini geçireceğiniz bir ortamdır. Dolayısıyla 
sadece kullanmayı değil yaşamayı, güvende tutmayı, 
keyif almayı da öğrenmeniz gerekir diye düşünüyo-
ruz.

Her Gün Farklı Bir Koyda Eğitim 

Yüzer, eğitimlerinden bahsederken, bu sürenin bir 
veya iki hafta olduğunu dile getiriyor. Smart Sailing 
öğrencileri her gün farklı koylarda, doğanın güzel 
manzaraları arasında eğitim görüyor. Yüzer, eğitim 
sürecini şöyle anlatıyor: “Cumartesi günleri tekneye 
giriş yapılır, takip eden bir ya da iki hafta sonra kursun 
bitiminde tekneden ayrılınır. Bu sürenin tamamında 
sabahtan öğlene kadar teorik, öğleden sonra pra-
tik eğitimle geçer ve gün sonunda her gün farklı bir 
koyda bulunuruz. Dünyada yelkencilik ve yatçılık için 
en güzel yerlerden biri olan Marmaris’te olmamızın 

Smart Sailing, which provides sailing 
training in the beautiful bays of 
Marmaris, teaches sailing as a lifestyle.
 
Training in Marmaris, Smart Sailing continues its 
sailing training throughout the year. Tansel Yüzer, the 
chief instructor of Smart Sailing, shares the details of 
the sailing training they have given and explains what 
sailing is.
 
It is Also Important to Enjoy The Boat
 
Yüzer states that sailing is about loving as much as it is 
about education. Yüzer expresses the point of view of 
Smart Sailing as follows: “Boating is not like using any 
vehicle. It is an environment where you will spend 24 
hours a day living in it, not to go from place to place. 
Therefore, we think that you should not only learn to 
use it, but also learn to live, keep it safe and enjoy.

avantajı, bu eğitimlerin çok güzel koy ve adalarda ya 
da Yunan adalarında gezilerek yapılabileceği birçok 
rotanın olmasıdır. Diğer bir avantajı ise yılın 12 ayı 
eğitim verebilmekteyiz.”

Yelkencilik Doğayla Uyumlu Olmaktır

Yüzer, yelkenciliğin doğayla uyum içinde olmak ve 
keyif almak olduğunu vurguluyor ve eğitim sırasında 
bu felsefeyi aktardıklarını ve eğitimin eziyet olarak 
algılanmaması için dikkat ettiklerini belirtiyor. Yüzer, 
ayrıca eğitim tekneleri hakkındaki soruları da yanıt-
lıyor: “Kendi eğitim teknelerimizin 3 tanesi 49-51ft 
(15-16mt) arasında olup özel tekneler kadar dona-
nımlıdır.” 

Çoklu Dilde Eğitim

Uluslarası bir okul olduklarını belirten Yüzer, bundan 
dolayı farklı dillerin bir arada olduğunu ve bunun da 
eğitime yansıdığını belirtiyor. Yüzer, verdikleri çoklu 
dil eğitimini şu şekilde ifade ediyor: “Uluslararası bir 
okul olduğumuzdan kursiyerlerimiz Türkiye’den oldu-
ğu gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden de katıldığı için 
okulumuz bünyesinde  Türk, Amerikan ve Rus hocala-
rımız eğitim verebilmektedir.

Haberin devamını web sitemizden okuyabilirsiniz. 

 Education in a Different Bay Every Day

Speaking of their training, Yüzer says that this period 
is one or two weeks. Smart Sailing students receive 
education in different bays, among the beautiful 
landscapes of nature every day. Yüzer explains the 
training process as follows: “You enter the boat on 
Saturdays and leave the boat at the end of the course 
after one or two weeks. Throughout this period, we 
spend theoretical training from morning to noon and 
practical training in the afternoon, and at the end 
of the day, we are in a different bay every day. The 
advantage of being in Marmaris, which is one of the 
most beautiful places for sailing and yachting in the 
world, is that there are many routes where these 
trainings can be done by visiting beautiful bays and 
islands or Greek islands. Another advantage is that 
we can provide training for 12 months of the year.”
 
Sailing is Being Harmony with Nature
 
Yüzer emphasizes that sailing is to be in harmony with 
nature and to enjoy it, and states that they conveyed 
this philosophy during training and paid attention not 
to perceive training as torment. Yüzer also answers 
questions about training boats: “3 of our own training 
boats are between 49-51ft (15-16mt) and equipped 
as private boats.”
 
Multilingual Education
  
Stating that they are an international school, Yüzer 
states that different languages are together and 
this is reflected in education. Floating, given they 
are expressed as the multi-language education: 
“Our trainees we are an international school in our 
school site for the participation of the world’s various 
countries as well as from Turkey, Turkish, American 
and can provide Russian teacher trainings. 

 You can reas rest of the news on out website.
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KAYA ROPES’TAN 
UZUN ÖMÜRLÜ LUPES PLAIN TIGHT HALATLARI

SATTECH AS60 YAT UYDU ANTENİYLE 
KESİNTİSİZ TELEVİZYON İZLEME KEYFİ

Long Lasting Lupes Plain Tight Ropes From Kaya Ropes Uninterrupted Television Watching Pleasure 
with Sattech AS60 Yacht Satellite Antenna

Kaya Ropes, ürettiği çeşitli tekne halatları 
ile sektörde yerini alıyor. Lupes® Plain 
Tight halatları, teknenin birçok yerinde 
kaliteli ve uzun ömürlü bir kullanım 
sunuyor.

Kaya Ropes tarafından üretilen Lupes® Plain Tight 
halatları, tekne sahiplerinin aradığı dayanıklılık 
ve uzun ömür kriterlerini tam olarak karşılıyor. 
Ultraviyole ışınlarına karşı son derece dayanıklı 
olan Lupes® Plain Tight halatları ayrıca kolay kasa 
yapım imkânı da veriyor. Bu özel halatlar, teknenin 
ana yelken iskotası, genoa iskotası, balon rüzgâr 
altı-üstü iskotası, balon gönderi üst iskotası, genoa 
arabası ve ana yelken arabasında kullanılıyor. 
Uzunluğu 100 ile 200 metre arasında satışa sunulan 
bu halatlar, kullanım esnasında maksimum yüzde 
altıya kadar esneyebiliyor. 

Kaya Ropes takes its place in the sector 
with the various boat ropes it produces. 
Lupes® Plain Tight ropes offer quality and 
long-lasting use in many parts of the boat.

Lupes® Plain Tight ropes produced by Kaya Ropes 
fully meet the durability and 
longevity criteria that boat owners 
are looking for. Lupes® Plain 
Tight ropes, which are extremely 
resistant to ultraviolet rays, also 
allow easy frame construction. 
These special ropes are used in 
the main sail sheet of the boat, the 
genoa sheet, the balloon under-
wind sheet, the balloon post top 
sheet, the genoa car and the main 
sail car. These ropes, which are 
offered for sale between 100 and 
200 meters in length, can stretch 
up to a maximum of six percent 
during use. 

Deniz keyfi sırasında yaşanan en büyük 
sorunlardan biri olan sinyal kaybına çözüm 
bulan Sattech, yat uydu anteni sayesinde 
kesintisiz ve kaliteli bir sinyal ağı sağlıyor.

Sattech tarafından üretilen yat uydu 
anteni Sattech AS60, deniz üzerinde 
sinyalin devamlılığını sağlayarak kaliteli 
bir yayın hizmeti sunuyor. Sattech AS60, 
üç eksende hareket eden motorları 
sayesinde uyduları otomatik buluyor. 
Bunu yaparken, yüksek sinyal kazancı 
sayesinde sinyal kaybını en az seviyeye 
indirerek, HD kalitesinde bir görüntüyü 
ekrana taşıyor.Autoskew özelliği 
sayesinde farklı uydulara da geçebilen 
Sattech AS60, deniz suyuna karşı 
dayanıklı bir yapıya sahip.

Finding a solution to the signal loss, 
which is one of the biggest problems 
during sea enjoyment, Sattech provides 
an uninterrupted and high quality signal 
network thanks to the yacht satellite 
antenna.

The yacht satellite dish Sattech AS60, which 
was implemented by Sattech, provides a quality 
broadcast service by ensuring the continuity of 
the signal on the sea.Sattech AS60 finds satellites 
automatically thanks to its motors moving in three 
axes. While doing this, it minimizes signal loss thanks 
to its high signal gain, and brings an HD quality 
image to the screen.Sattech AS60, which can switch 
to different satellites thanks to its autoskew feature, 
has a structure resistant to sea water.
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ALPINE MARİN 
HOPARLÖRÜYLE MÜZİĞE 
KULAK VERİN

ULTRA ÇAPA 
HEM ÇOK KULLANIŞLI 
HEM ÇOK KALİTELİ

Listen to Music with Alpine 
Marine Speaker

Ultra Anchor Very Useful 
and High Quality

30 yıllık sektör tecrübesiyle yönünü denizlere çe-
viren Alpine, son ürünü SPS-M601W marin hopar-
lör ile tekne sahiplerine deniz üzerinde kaliteli bir 
eğlence vadediyor.

Üstün bir dinleme keyfi sağlayan Sps-m601W hoparlör, 
yüksek müzik seviyesini kaldırabilecek şekilde tasarlandı. 
Dış ortamlara karşı koruyucu bir yapıya sahip hoparlör-
de,  Centrex 813-kaplanmış ızgaralar, titreşimsiz, yüksek 
ısılara dayanıklı ABS çerçeveler bulunurken, ultraviyole 
sayesinde sararmanın önüne geçiliyor.  SPR-M700’ün 
titanyum kubbesi ve hoparlörün, PEI dengelenmiş twe-
eterları açık deniz ortamında maksimum menzilde ses 
projeksiyonunu sağlıyor.

Turning its direction to the seas with 30 years 
of industry experience, Alpine promises boat 
owners a quality entertainment on the sea with 
its SPS-M601W marine speaker.

Providing a superior listening pleasure, the Sps-m601W 
speaker is designed to handle high music levels. The 
speaker, which has a protective structure against 
external environments, has Centrex 813-coated grids, 
vibration-free, high-temperature resistant ABS frames, 
while yellowing is prevented thanks to ultraviolet. The 
SPR-M700’s titanium dome and the loudspeaker’s PEI-
balanced tweeters provide maximum range sound 
projection in an open sea environment.

Ultra Marine tarafından paslanmaz çelikten üretilen 
Ultra Çapa, ağırlık dağılımı sayesinde ters çevrilse bile 
yüzeyi tutmak için kendini döndürebiliyor.

Ultra Çapa, doğru ağırlık dağılımı sayesinde, ters çevrilse bile 
yüzeyi kavramak adına kolayca pozisyon değiştiriyor. Bütün 
tekne tiplerine uygun olan Ultra Çapa, hemen saplanmayı 
sağlayan kurşun dolu kartal gagası burun,  maksimum tutma 
kuvvetini veren bükümlü tutunma yüzeyi ve rüzgâr yön de-
ğişimlerinde de tutunmanın sürdürülmesini sağlayan geniş 
kulaklar gibi eşsiz özellikler barındırıyor. Deneyimli mühen-
disler tarafından, Avrupa’nın en iyi malzemeleri kullanılarak 
imal edine Ultra Çapa için Ultra Marine ömür boyu garanti 
veriyor.

Ultra Anchor Very Useful and High Quality
Produced from stainless steel by Ultra Marine, it can 
rotate itself to hold the surface even if it is turned 
upside down.

Thanks to the correct weight distribution, Ultra Anchor easily 
changes position in order to grasp the surface even if it is 
turned upside down. Ultra Anchor suitable for all types of 
boats, lead-filled eagle beak nose that provides immediate 
penetration,  It has unique features such as the twisted 
grip surface that provides the maximum holding force and 
the wide lugs that allow it to continue to hold in the wind 
direction changes. Ultra Marine provides a lifetime warranty 
for Ultra Anchor, manufactured by experienced engineers 
using the best materials in Europe.
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ZEN PERDE ESTETİĞİ VE KULLANIŞI BİR ARADA SUNUYOR

Zen Curtain Offers Aesthetics and Usage Together

Zen Perde, yat ve tekneler için birbirinden 
farklı perde çeşitleriyle yatları süslüyor. Zen 
Perde, hem estetik hem de kullanışlı perdeler 
üreterek yat sahiplerinin beğenisini topluyor.

Zen Curtain adorns yachts with different 
curtain types for yachts and boats. Zen Curtain 
gains the appreciation of yacht owners by 
producing both aesthetic and useful curtains.

YATINIZDAKİ YENİ YARDIMCINIZ

Türkiye Distrübitörü BC Denizclik Ltd. Şti.    0216 349 2992 -  0532 330 11 11
Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No:147 İstmarina C Blok D:176 Kartal İstanbul

AQUAPRIME’DAN KÜÇÜK TEKNELER İÇİN SU YAPICI: SMART 70

Aquaprime’s Water Maker For Small Boats: Smart 70

Aquaprime’ın küçük tekneler 
için ürettiği Smart 70 isimli su 
yapıcı modeli, saatte ortalama 
olarak 35 ile 70 litre su üretimi 
yapabiliyor.

Aquaprime’s Smart 70 water 
maker model, produced for small 
boats, can produce an average of 
35 to 70 liters of water per hour.
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YATSAN MARINE JEL 
YATAKLARIYLA DENİZDE DE 
İYİ UYUMANIZI SAĞLIYOR

POWMAR Q-40 12VDC 
BUZDOLABI HEM PRATİK 
HEM KALİTELİ

Yatsan Marine Gel Mattresses 
Ensure You Sleep Well In The Sea

Powmar Q-40 12VDC Refrigerator 
is Practical and High Quality

Yatsan tarafından deniz severler için özel olarak üre-
tilen marine yatak koleksiyonunun bir parçası olan 
marine jel yatakları, size deniz üzerinde de harika 
bir uyku deneyimi sunmak için tasarlandı.

Yatsan, deniz üzerinde de uyku kalitesini korumak için 
tasarladığı marine jel yatakları ile uyku konforunu en 
üst seviyede tutuyor. 

As a part of the marine mattress collection produ-
ced by Yatsan specifically for sea lovers, marine gel 
beds are designed to offer you a wonderful sleep 
experience on the sea.

Yatsan keeps sleep comfort at the highest level with 
its marine gel mattresses designed to preserve sleep 
quality on the sea. Bringing the relaxation of the sea 
to its marine gel beds.

Powmar’ın Q-40 12VDC buzdolabı geniş kapa-
sitesi ve sağladığı akü tasarrufuyla, tekne sa-
hiplerine hem pratik çözümler sunuyor hem 
de yiyecek-içeceklerin uzun süre taze kalmasını 
sağlıyor.

670x360 ölçülerinde olan buzdolabı, küçük bir alan 
kaplayarak, üstün bir performans sergiliyor. Q-40 
12VDC buzdolabı, 40 litrelik geniş iç kapasitesi saye-
sinde yiyecek-içecekleri taze ve soğuk tutuyor.

Powmar’s Q-40 12VDC refrigerator offers both 
practical solutions to boat owners and keeps 
food and beverages fresh for a long time with 
its large capacity and battery savings.

The refrigerator, measuring 670x360, displays a supe-
rior performance by covering a small area. The Q-40 
12VDC refrigerator keeps food and beverages fresh 
and cold thanks to its large 40-liter internal capacity.

EAZYDIVE
 TEKNE ALTINA KISA DALIŞLAR YAPMAK İÇİN TASARLANDI

Eazydive Designed for Short Dives Under Boats

Eazydive, 12 barlık bir tank ve regülatörden oluşan ve 
tekne sahiplerinin teknelerinin altında veya dibinde 
kısa sığ dalışlar yapmalarına olanak tanıyan düşük ba-
sınçlı bir dalış sistemi.  Eazydive, üç yıllık teknolojik bir 
gelişimin sonucu olarak, dünyada eşi benzeri olmayan 
bir sistem.

Günümüzde kullanılan tüm dalış silindirleri, daha uzun 
ve daha derin dalışlara izin vermek için genellikle 200 
bar basıncına sahip olur. Bununla birlikte bu tip ekip-
manı kullanmak için zorunlu periyodik testler yapmak 
ve yüksek basınçlı kompresör kullanarak pahalı bir şi-
şirme işlemi gerçekleştirmek gerekiyor.

Yine de bazı kullanıcılar, bu kaliteye ihtiyaç duymak ye-
rine sadece kısa, sığ bir dalış yapmayı da isteyebiliyor. 
Bu, teknelerinin gövdesinin veya demirleme halatları-
nın altına küçük bir müdahale yapan çoğu kayıkçı için 
de geçerli bir durum. İşte bu yenilik fikrinin ortaya çık-
tığı yer burası: düşük basınçlı bir dalış tankı (12 bar), 
daha hafif, daha kompakt (tank ve regülatör bir çan-
taya entegre edildi), tıpkı bir lastiği şişirir gibi yeniden 
şarj olma özelliğine sahip.

Eazydive is a low pressure diving system including a 
tank (12 bars) and a regulator, housed in a specific 
backpack, allowing boaters to make short shallow di-
ves under their boat or on the bottom. It is a unique 
innovation in the world, the result of three years of 
technological development.

All dive cylinders used today usually have a pressure 
of 200 bar to allow longer and deeper dives. Howe-
ver, to use this type of equipment, it is necessary to 
perform mandatory periodic tests and to perform 
an expensive inflation process using a high pressure 
compressor.

However, some users do not need this “over-quality”: 
they just want to make a short, shallow dive. This is 
the case for most boaters who have a small interven-
tion to make under the hull of their boat or their mo-
oring line. This is where the idea of this innovation 
came from: a low-pressure diving tank (12 bars), ligh-
ter, more compact (tank and regulator are integrated 
in a bag), recharging like you inflate a tyre.
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WEDGE MAKARA KALİTELİ 
YAPISIYLA YILLARCA 
KULLANMANIZ İÇİN 
TASARLANDI

Wedge Reel is Designed For 
Years Of Use With It’s Quality 
Structure

Wedge tarafından üretilen makara, tekne sahipleri 
için oldukça kullanışlı bir ürün. Wedge makarada yer 
kaplamayan ver her an kullanıma hazır sabit bir kol 
bulunuyor. Halatın kurumasını ve gözlemlenmesini 
sağlayan geniş boşluklara sahip Wedge makara, 2.5 
mm kalınlığında 316L krom yan duvarlara sahip. Wedge 
makara, döner makaralı girişi ile kolaylıkla açılıp, sarılıyor 
ve makarada, bağlanmada kolaylık sağlayan hazır halat 
gözü bulunuyor.

Kolay Montaj İmkânı
Kullanımı da bir hayli kolay olan Wedge Makara, esnek 
montaj koşulları ile dilediğiniz yere sabitlenebiliyor. 

The reel produced by Wedge is a very useful product for 
boat owners. The wedge reel has a fixed handle that does 
not take up space and is always ready to use. Wedge reel 
with wide gaps that allow the rope to dry and monitor, 
has 2.5 mm thick 316L chrome sidewalls. The wedge reel 
is easily opened and wound with its rotating reel input 
and there is a ready-made rope eye on the reel that 
facilitates fastening.

Wedge Reel is Designed For Years Of Use With It’s 
Quality Structure 
The reel produced by Wedge is a very useful product for 
boat owners.

DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR 
TEKNE KURTARMA SİSTEMİ

Boat Rescue System Prevents 
From Sinking And Fire

Sloven yenilikçi şirketi, gemilerin batma, yangın ve deniz 
kirliliğinden korunması için basit, güvenli ve etkili bir dev-
rim niteliğindeki BRS sistemini (Tekne Kurtarma Sistemi) 
geliştirdi. BRS sisteminin kullanımı çok basit ve her müret-
tebat üyesi tarafından idare edilebilir. Yüzdürme torbaları 
(850 litre / torba kapasiteli) 2 kg’lık C02 yangın söndürü-
cü ile hızlı bir şekilde şişebilir ve gemiyi deniz seviyesinde 
tutar.

Slovenian innovative company developed a simple, secu-
re and effective revolutionary BRS system (Boat Rescue 
System) for the protection of vessels from sinking, fire 
and marine pollution. The BRS system is very simple for 
use and can be handled by every crew member. Buoyan-
cy bags (with a capacity of 850 liters/bag) can inflate qu-
ickly with a 2kg C02 fire extinguisher and keep the vessel 
afloat on the sea level.
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COX POWERTRAIN, 
ÖZEL MOTOR YÖNETİMİ UYGULAMASINI BAŞLATTI

Cox Powertrain, Launches Exclusive Engine Management App
İngiliz dizel dıştan takma motor uzmanı Cox Powertrain, 
Coxswain ™ uygulamasının piyasaya sürülmesiyle yeni ne-
sil mobil tekne teknolojisini duyurdu.  

Coxswain, müşterilerin bir düğmeye dokunarak Cox dizel 
dıştan takmalı motorları için satış sonrası desteğe erişme-
sini sağlayan güçlü bir yeni motor yönetimi uygulaması. 
Coxswain uygulaması denizcilik endüstrisinde türünün ilk 
örneği ve Cox Powertrain’in müşterilerine örnek bir kü-
resel distribütör ve bayi ağıyla desteklenen rakipsiz satış 
sonrası hizmet sunma çabasının bir parçası olarak geliş-
tirilmiş.

Mobil uygulama, Cox müşterileri için benzersiz ve kişisel 
olarak uyarlanmış bir deneyim sunarak, her bir dıştan tak-
malı motorla ilgili, garanti, servis kayıtları, seri numaraları 
ve bakım bilgileri gibi - hepsi gerçek olarak yönetilen - Cox 
ile çalışan belirli gemilerinin görüntülerini detaylandırıyor. 
Coxswain ™ uygulaması son derece kullanıcı dostu, gezin-
mesi kolay ve müşterilerin ihtiyaç duyduklarında, dünya-
nın neresinde olurlarsa olsunlar yardım almalarını sağla-
mak için tasarlanmış, bu da onu hızlı satış sonrası destek 
için paha biçilmez bir araç haline getiriyor.

British diesel outboard specialist, Cox Powertrain 
has announced a new generation of mobile boating 
technology with the launch of its Coxswain™ app – a 
powerful new engine management application that 
enables customers to access aftersales support for their 
Cox diesel outboards at the touch of a button.

The Coxswain™ app is the first of its kind in the marine 
industry and has been developed as part of Cox 
Powertrain’s drive to deliver unrivalled aftersales service 
for its customers, supported by an exemplary global 
distributor and dealer network.

The mobile app provides a unique and personally tailored 
experience for Cox customers, detailing images of their 
specific Cox powered vessel, along with information 
relating to each outboard, such as warranty, service 
records, serial numbers, and maintenance information 
- all managed in real-time. The Coxswain™ app is 
exceptionally user-friendly, easy to navigate, and is 
designed to ensure customers get help when they need 
it, wherever they are in the world, making it an invaluable 
tool for swift aftersales support.



HABER /NEWS HABER /NEWS

126 127

YATLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇ MEKÂN TASARIMININ YÜKSELİŞİ

The Rise Of Sustainable İnterior Design

Yatçılığın çevresel etkisine ilişkin düşünceler istikrarlı bir 
şekilde artıyor ve sürdürülebilir tasarım hareketi giderek 
daha fazla popülerlik kazanıyor. Gelecekteki eğilimler, 
yat sahiplerinin özellikle sürdürülebilir dekorda çeşitli 
seçenekleri arzuladığını gösteriyor. Yeşil tekne hareketi-
nin ön saflarında yer alan Sunreef Yachts Eco, sürdürüle-
bilir yat tasarımına odaklanıyor.

Her Seviyede Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir tasarım hakkında düşünürken, küresel 
olarak düşünmek zorundayız. Malzemenin kendisine 
odaklanmadan önce, belirli bir malzemenin veya kuma-
şın menşei dikkate alınmalı. Tasarımcılar için malzeme-
nin arka planı başlangıç noktasını oluşturur. Daha sonra, 
diğer faktörler devreye girer: paketleme ve nakliye. Ta-
sarımdan, üretim sürecine kadar her şeyin karbon ayak 
izi üzerinde bir etkisi var, bu nedenle, örneğin; yerel kay-
naklara odaklanarak atık miktarını ve emisyonu azaltmak 
hayati önem taşıyor çünkü kısa sürede sağlanan ulaşım 

Consideration to the environmental 
impact of yachting is growing steadfast 
and the sustainable design movement is 
gaining more and more popularity.  Future 
trends show that yacht owners desire 
a variety of eco options, especially in 
sustainable décor. At the forefront of the 
green boating movement, Sunreef Yachts 
Eco places a prime focus on sustainable 
yacht design.

Sustainability On All Levels

When thinking about sustainable design 
we have to think globally. Before focusing 
on the material itself, the origin of a given 
material or fabric has to be considered. For 
designers the background of the material 
is the starting point. Then, other factors 

come into play: the packaging and transportation. 
Everything from the design to the manufacturing 
process has an effect on the carbon footprint, so it is 
vital to cut down the amount of waste and emissions 
by, for example by focusing on local resources, because 
short transport means low carbon footprint.

Focusing on the material itself, one of the most 
important and underestimated factors is the durability 
and the quality. Especially for a client building a new 
yacht, it means that solid materials will last for years 
and there will be no need to replace them. Sustainable 
yacht décor should also rely on aesthetics. Timeless 
designs will not go out of fashion quickly and can 
remain in use for years.

A responsible material choice also takes future 
into account. The product’s entire lifecycle plays a 
fundamental role. Both the designer and customer 
need to be aware of the ways a given fabric or material 

düşük karbon ayak izi anlamına geliyor.

Malzemenin kendisine odaklanıldığında, en önemli ve 
hafife alınan faktörlerden biri dayanıklılık ve kalite. Özel-
likle yeni bir yat inşa eden bir müşteri için bu katı mal-
zemelerin yıllarca dayanacağı ve değiştirilmesine gerek 
kalmayacağı anlamına geliyor. Sürdürülebilir yat dekoru 
da estetiğe dayanmalı. Zamansız tasarımların modası 
geçmez ve yıllarca kullanımda kalabilir.

Sorumlu bir malzeme seçimi, geleceği de hesaba katar. 
Ürünün tüm yaşam döngüsü temel bir rol oynar. Hem 
tasarımcının hem de müşterinin, belirli bir kumaş veya 
malzemenin geri dönüştürülebileceği veya yeniden kul-
lanılabileceği yolların farkında olması gerekiyor.

Olumlu Bir Eğilim

Özel yat tasarımında daha sürdürülebilir çözümler için 
küresel talep, müşteriler arasında giderek daha bilinçli 
ve sorumlu hale gelen olumlu bir eğilime katkıda bulu-
nuyor. Eko-malzemeleri çok merak ediyorlar ve yat tasa-
rımcılarına hangi seçeneklerin mevcut olduğu konusun-
da tavsiyede bulunmaları konusunda güveniyorlar.

Sunreef Yachts Eco katamaranları yüksek teknolojili sür-
dürülebilir tekneler ve iç mekânları yeşil bir yat vizyo-
nuyla uyumlu olarak içte ve dışta yeşil. Bu, eko tasarım 
vizyonunun geniş sınırlarlara yayılmasına katkı sağlıyor. 
Müşteriler ve tasarımcılar, tüm endüstriyi etkileyen bir 
trend yaratıyor. Müşterilerin rolü hayati önem taşıyor: 
Eko malzemelere olan talep artarsa, üreticiler hem te-
darik hem de geliştirme açısından yanıt verecekler.
 

can be recycled or reused.

A Positive Trend
The global request for more sustainable solutions in 
custom yacht design lends to a very positive trend 
among clients becoming more and more aware and 
responsible. They are very curious about eco-materials 
and rely on yacht designers to advise on what best 
options are available.

Sunreef Yachts Eco catamarans are hi-tech sustainable 
boats and their interiors are coherent with the vision 
of a green yacht. They are green inside and out. This 
contributes to spreading the vision of eco design to 
its furthest limits. Customers and designers generate 
a trend that influences the whole industry. The 
customers’ role is vital: if the demand for eco materials 
grows, the producers will respond both in terms of 
supply and development.
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PORTO MONTENEGRO, 2021 SUPERYACHT KIŞ 
OYUNLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

PEDAYAK ELECTRIC 
MART AYINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Porto Montenegro Will Host Superyacht Winter Games 2021 Pedayak Electric Will Be Launch In March

Porto Montenegro, ACREW sponsorluğunda bu sene 
üçüncüsü gerçekleştirilen Süperyat Kış Oyunlarını sun-
maktan mutluluk duyuyor.

Macera Ivo Nikolić’in efsanesini takip ediyor; 18. yüzyılın 
sonlarında Gornja Lastva’daki hapishane kampından ba-
şarıyla kurtulan ve Boka Körfezi’nden güvenli bir şekilde 
özgürlüğe giden tek tutuklu, geride sadece destansı hika-
yesini değil, el yazısıyla yazılmış birkaç mektubu da bırak-
mıştı. Katılımcılar, Nikolić’in mektuplarını kılavuz olarak 
kullanarak bir dizi zihinsel ve stratejik zorluğu çözmek için 
bir göreve başlayacaklar. Katılımcılar için ve görevin ta-
mamlanmasının ardından muhteşem bir Karadağ yemeği 
ve ödül töreni sunulacak.

Bu yılki program, çeşitli zorlukları ayrı ayrı üstlenen ekip-
lerle ve ekip başına maksimum 4 kişiyle güvenli sosyal 
mesafeyi sağlayarak düzenlenecek.

Marina Direktörü Tony Browne “Bu inanılmaz etkinliği 
üst üste üçüncü yılda organize etmekten büyük heyecan 
duyuyoruz’’dedi.

Tivat’taki 2021 Porto Montenegro ACREW Süperyat Kış 
Oyunları, 20 Şubat Cumartesi ve 21 Şubat 2021 Pazar 
günü gerçekleşecek.

Porto Montenegro is delighted to present the third 
annual Superyacht Winter Games, sponsored by ACREW.

Their adventure follows the legend of Ivo Nikolić; the only 
prisoner to have successfully escaped a late 18th century 
prison camp in Gornja Lastva and sailing safely out of the 
Boka Bay to freedom, leaving behind not only his epic 
tale but a number of handwritten letters. Participants 
will embark on a mission to solve a series of mental and 
strategic challenges, using Nikolić’s letters as a guide. A 
fantastic Montenegrin lunch and awards ceremony will 
be provided for participants and upon completion of the 
mission.

This year’s programme is organised to ensure safe 
social distancing, with teams undertaking the various 
challenges separately and with a maximum of 4 people 
per team.

“We are very excited to be organising this incredible 
event for the third year in a row” comments Marina 
Director, Tony Browne.

The 2021 Porto Montenegro ACREW Superyacht Winter 
Games in Tivat will take place on Saturday the 20th and 
Sunday the 21st of February 2021.

Tasarımı ve özellikleri ile mevcut kanoculuk uygu-
lamasını tamamen yeniliyen PEDAYAK, yeniliklere 
konsantre olarak 10 yıllık araştırma ve geliştirme-
nin bir sonucu olarak ortaya çıktı. 

PEDAYAK, “oturmalı” kayıkların ayrıntılı bir versiyonu. Sı-
nırlı bir alandayken, gerçek bir tekneyle aynı sistemlere 
sahip olan PEDAYAK, kolay ve güçlü, yüksek performanslı 
bir pervaneli tahriki ve basit bir çubukla izlenen, dümen 
ve dümenli yumuşak ve hassas bir direksiyon sistemi su-
nuyor.

Katamaranda İki PEDAYAK
İki PEDAYAK, özel yuvalara sağlam vidalanmış, trambolin 
yapısına sahip bir katamaranda bir araya getiriliyor. Bu 
nedenle PEDAYAK DUO’da iki kişi pedal çeviriyor. Plajdan 
uzakta güneşlenmenize, dalmanıza, yüzmenize, piknik 
yapmanıza, yanınızda kamp veya dalış ekipmanı almanı-
za olanak tanıyan PEDAYAK ekstra 3 kişiyi ağırlayabilecek 
konforlu bir alan sunuyor.

Yan yüzerli PEDAYAK
PEDAYAK’ın bir tarafına dengeleyici bir şamandıra monte 
ediliyor bu sayede PEDAYAK DUO’nunki gibi bir trambo-
lin yapısı sağlanıyor ancak DUO’nun aksine, pedal çeviren 
yalnızca bir kişi yeterli oluyor. Plajdan uzakta güneşlen-
menize, yüzmenize, piknik yapmanıza, yanınızda kamp 
veya dalış ekipmanı getirmenize olanak tanıyan PEDAYAK 
DUO, ekstra 2 kişiyi ağırlayabilecek konforlu bir alan su-
nuyor.

By its design and features, it completely renews 
the current practice of kayaking. Concentrate of 
innovations, it is the culmination of 10 years of 
research & development.

PEDAYAK is an elaborate version of a “sit-on-top” kayak. 
While on a restricted space, it has the same systems than 
a real boat. PEDAYAK offers, ahigh-performance propeller 
propulsion drive, easy and powerful and a smooth and 
precise steering system with rudder and helm, monitored 
by a simple stick.  Their combination (the rudder is located 
just behind the propeller) allows manoeuvrability and a 
surprising agility on this type of boat.

Two PEDAYAK in catamaran
Two PEDAYAK are assembled together in a catamaran with 
a trampoline structure, solidly screwed in special housings. 
Therefore two persons are pedaling on the PEDAYAK DUO. 
It offers you a comfortable space that can accommodate 
up to 3 extra people, allowing you to sunbathe away from 
the beach, dive, swim, picnic, or take camping or diving 
equipment with you.

PEDAYAK WITH A SIDE FLOAT
PEDAYAK and held together with a trampoline structure, 
the same as that of the PEDAYAK DUO. But unlike the DUO, 
there is only one person pedaling. It offers you a comfortable 
space that can accommodate up to 2 extra people, allowing 
you to sunbathe away from the beach, swim, picnic, or 
bring camping or diving equipment with you.
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AZİMUT YACHTS, 
FLORIDA’DA ÖZEL TEKNE 
FUARI DÜZENLİYOR

BENETTI DIAMOND 145’İN 
DÖRDÜNCÜ ÜNİTESİ SATILDI 
(BP004) İKİNCİSİ İSE TESLİM 
EDİLDİ

Azimut Yachts Organises A 
Private Boat Show in Florida

Benetti Diamond 145 Fourth 
Unit Sold (BP004) And Second 
Delivered

Azimut Yachts, 12-14 Şubat tarihleri arasında Flori-
da’daki Pompano Plajı’nda, markanın müşterileri ve 
arkadaşları için Magellano 25 Metri ve Azimut 78 Fly 
da dahil olmak üzere en popüler yatlarından yalnızca 
14’ünü içeren özel bir Özel Tekne Şovu düzenleyecek.
Azimut Yachts, bu yılki Miami Yacht Show’un iptalinin 
bıraktığı boşluğu doldurmak için özel bir etkinlik dü-
zenleyerek müşterileriyle doğrudan temasın önemi-
ne olan inancını bir kez daha kanıtladı.

From February 12 to 14, at Pompano Beach in Flori-
da, Azimut Yachts will hold an exclusive Private Boat 
Show for the brand’s customers and friends, featu-
ring not only 14 of its most popular yachts, including 
the Magellano 25 Metri and Azimut 78 Fly.
Azimut Yachts once again demonstrates its belief in 
the importance of direct contact with clients by orga-
nising a private event to fill the gap left by the cancel-
lation of this year’s Miami Yacht Show.

Benetti, 44 metre uzunluğunda ve 456 ton brüt tonaj-
la Class serisinin amiral gemisi olan etkileyici cam elyaf 
yat Diamond 145’in dördüncü ünitesinin (BP004) satışını 
duyurdu. Yatın dış cepheleri Giorgio M. Cassetta, iç me-
kanlar İç Mekan Stil Departmanı tarafından tasarlandı. 
BP004’ün teslimatının 2022’nin ikinci yarısı için yapılma-
sı planlanıyor. Tersane ayrıca geçen Aralık ayında ikinci 
Diamond 145 ünitesinin (BP002) teslimatını duyurdu. 
Teslimatın 2022 yazında yapılması planlanan dördüncü 
Diamond 145 ünitesi için, Benetti’nin mühendisleri ve 
tasarımcıları, müşterinin istediği şekilde 12 konuğun ra-
hatlıkla uyuyabileceği altı kabinli bir düzen geliştirecek.

Benetti announces the sale of the fourth unit (BP004) of 
Diamond 145, the impressive fiber glass yacht that, at 44 
metres in length and with a gross tonnage of 456 tonnes, 
is the Class line flagship. The exteriors are by Giorgio M. 
Cassetta, while the interiors are designed by the Interior 
Style Department. The delivery of BP004 is planned for 
the second half of 2022. The Shipyard is also pleased to 
announce the delivery last December of the second Di-
amond 145 unit (BP002). For the fourth Diamond 145 
unit, with delivery planned for summer 2022, Benetti’s 
engineers and designers will develop a six-cabin layout 
comfortably sleeping 12 guests, as requested by the cus-
tomer.
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ÜLGEN TEKNE MODELCİLİK SANATINA SAHİP ÇIKIYOR

Ülgen Boat Protects The Art Of Modeling

Gerçek boyutlu teknelerin bire bir aynısının minyatür boyut-
larda yapıldığı modelcilik sanatını miras alan Ülgen Tekne, 
yurt içi ve yurt dışında başarılara imza atıyor.

Ülgen Tekne, kotracılık sanatını “yüzme bilmeyen gemiler” ola-
rak tanımlıyor. Gerçek teknelerin, minyatür hallerinin yapıldığı 
modelcilikte hayat bulan tekneler, yüzme bilmese de oldukça 
seviliyor ve her biri için büyük emek veriliyor. Babası ve amca-
sından kalan bu sanatı devam ettiren Doğan Ülgen, modelciliğin 
nasıl başladığını ve Ülgen Tekne’nin bu mirası nasıl sürdürdüğü-
nü anlatıyor.

Cezaevinin Özgürlük Simgesi Kotracılık

30 Kasım 1853 Rus baskınından sonra 1856 yılında Paris Ant-

Inheriting the art of modeling in which real-size boats are 
made in miniature sizes, Ülgen Boat is successful at home 
and abroad.

Ülgen Boat defines the art of cottage as “ships that cannot 
swim”. Boats that come to life in modeling, where real boats 
and miniature versions are made, are very popular even if they 
do not know how to swim, and great effort is given to each of 
them.

Doğan Ülgen, who continues this art that was inherited from 
his father and uncle, tells how modeling started and how Ülgen 
Boat continued this legacy.

Modeling Is The Symbol Of Freedom In Prison

After the 30 November 1853 Russian raid, the Sinop shipyard, 
which was closed with the Paris Treaty in 1856, was turned 
into a prison and a fine art was born from this situation. During 
these periods when boat modeling was spreading, modeling 
was described as “pursuit” by prisoners in prison. Similarly, 
in shipyards where modeling appeared, this occupation was 
known as a tradition.

Sailboats built in shipyards came to life in a very different sense 
in prison. The prisoners’ pursuit of beautiful sailing was a key 
point symbolizing freedom within prison borders.

This occupation, which became widespread in the 1940s under 
the name of “cut-off”, spread as a result of the two prisoners 
who were released from continuing this work and sharing it 
with their surroundings. Kotralar houses started to decorate 
the workplaces and became the sought-after souvenir of the 
passenger ferries coming to the port.

Growing Love and Labor

Ülgen started his father’s and uncle’s youth in 1953, as he loved 
the sea and got to know the wood, this love grew; He expresses 
that he has transformed into towers, boats, anchors, alamatras, 
gulets and dozens of ship models.

laşmasıyla kapanan Sinop tersanesi, cezaevine dönüştürülünce, 
bu durumdan ortaya güzel bir sanat doğdu. Tekne modelciliği-
nin yayıldığı bu dönemlerde, modelcilik cezaevinde mahkumlar 
tarafından “uğraşı” olarak nitelendiriliyordu. Aynı şekilde mo-
delciliğin gözüktüğü tersanelerde ise bu uğraş, gelenek olarak 
biliniyordu.

Tersanelerde yapılan yelkenliler, cezaevinde çok farklı bir anlam-
da hayat buluyordu. Mahkumların bu güzel yelkenli uğraşı, ceza-
evi sınırlarında özgürlüğü simgeleyen bir kilit noktasıydı.
 
1940’lı yıllarda “kotracılık” adı altında yaygınlaşan bu uğraş, 
tahliye olan iki mahkumun bu işe devam etmeleri ve çevrele-
riyle paylaşmaları sonucunda yayıldı. Kotralar evleri, iş yerlerini 
süslemeye başlayarak, limana gelen yolcu vapurlarının aranılan 
hediyelik eşyası haline geldi.

Her Geçen Gün Büyüyen Sevgi ve Emek 

Ülgen, 1953 yılında babasının ve amcasının gençlik dönemlerin-
de başladıkları kotracılığa, denizi sevdikçe ve ahşabı tanıdıkça, 
bu sevginin büyüyerek; çektirmelere, sandallara, takalara, ala-
matralara, guletlere ve onlarca gemi modeline dönüştüğünü 
ifade ediyor.

Ülgen, Ülgen Tekne’nin yükselişini ve başarılı yolculuğunu şöyle 
anlatıyor: “Ahşaptan el işçiliği ile ürettiğimiz modellerimizi katıl-
dığımız yerel, bölgesel ve uluslararası fuarlarda tanıtarak, deniz 
sever insanların beğenisine sunduk. Dünyanın karada yapılan 
en büyük denizcilik fuarı olan Boot Düsseldorf’a üç yıl üst üste 
katıldık. Hem kentimizi hem de ürünlerimizi başarıyla tanıttık. 
Ürünlerimiz öyle bir noktaya geldi ki, dünyanın birçok ülkesinde 
satışa sunuldu.”

Bir Usta Bin Usta Projesiyle Gençlere Destek

Ülgen, gelecek kuşaklara tekne modelciliğini aktarmak niyetiyle 
zaman zaman gençlere yönelik kurslar açtıklarından bahsediyor. 
Ülgen, modelciliğin nesilden nesile aktarılması için “Bir Usta Bin 
Usta” projesini hayata geçirdiklerini dile getiriyor. 

Deniz Kültürüne Katkı Sağlıyoruz

Ülgen, deniz sevgisiyle yaptıkları modelleri, üç tarafı denizlerle 
çevrili Türkiye’de, deniz kültürüne katkı olarak  gördüklerini be-
lirtiyor. Milli değerleri modelciliğe yansıttıklarını söyleyen Ülgen,  
Cumhuriyetin simgesi olan milli mücadelenin, 100.yıl anısına 
Bandırma Vapurunu sınırlı sayıda ürettiklerini aktarıyor.

Ülgen explains the rise and successful journey of Ülgen Yacht 
as follows: “We introduced our models, which we produced 
with wooden handcrafts, at local, regional and international 
fairs, and presented them to sea lovers. We attended Boat 
Düsseldorf, the world’s largest maritime fair on land, for three 
years in a row. We have successfully promoted both our city and 
our products. Our products have reached such a point that they 
have been put on the market in many countries of the world. “

Support to the Youth with the “One Master, Thousand 
Masters Project”

Ülgen mentions that they have opened courses for young 
people from time to time with the intention of conveying boat 
modeling to future generations. Ülgen states that they have 
implemented the “One Master, Thousand Masters” project in 
order to pass on modeling from generation to generation.

We Provide Contribution to Sea Culture

Ulgen, they did love models by sea on three sides surrounded 
by the sea in Turkey, said they saw the sea as a contribution 
to culture. Saying that they reflect national values to modeling, 
Ülgen reports that they produced the Bandırma Ferry in a 
limited number in memory of the 100th anniversary of the 
national struggle, which is the symbol of the Republic.
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TEKNELERDE BAYRAĞI 
TESCIL ETTIRMELI MI, 

ETTIRMEMELI MI?

Should We Have the Flag 
Regıstered or Not on Boats?

Tekne sahiplerinin en çok tartıştığı konuların ba-
şında gelen yüksek maliyetli vergiler, yabancı 
bayrak tescilinin önünü açıyor. Kanunlarda yapı-
lan değişiklikler üzerine vergi oranları değişse de 
bayrak tescilinin olumlu ve olumsuz yanları hâlâ 
sorgulanıyor.

Tekne sahibi olmak demek beraberinde birçok resmi 
süreci de takip etmek demek. Birbirinden güzel tek-
nelerin tabii ki bir vergi karşılığı da var. Bu zamana 
kadar maliyetli görülen bu tekne vergileri hâlâ tartışı-
lıyor. Durum böyle olunca da tekne sahipleri ağır vergi 
yükünü hafifletmek için yeni yollar arıyor.

Bu yolların en bilineni ise yabancı bayrak tescili. Türki-
ye’de tekneler için alınan vergilere oranla, daha uygun 
vergilendirme yapan birçok ülke bulunuyor. Tekneler 
bu ülkelerin adına tescil ettiriliyor ve vergi oranları o 
ülkenin kanununa göre belirleniyor ki bu da çok daha 
az bir maliyet anlamına geliyor.

Elbette ki bunun da bir süreci ve takip edilmesi gere-
ken adımları bulunuyor. Bu tescili alabilmek için karar 
verilen ülkede bir şirket kurmak ve tekneyi o şirketin 
üzerinde kaydetmek gerekiyor. Biraz kapsamlı ve karı-
şık bir süreç de olsa bu konuda tekne sahiplerine hiz-
met veren birçok danışmanlık firması bulunuyor.

Ama diyelim ki, tekneniz de yabancı bir bayrak gör-
mek istemiyorsunuz. Elbette ki böyle bir seçenek de 
mevcut. Teknenizin Türk sularında dolaşması için ruh-
sat kütüğü almanız gerekiyor. Böylece tekne bir Türk 
teknesi olarak, Türk kanunları kapsamında vergilendi-
riliyor.

High-cost taxes, one of the most discussed issues 
by boat owners, pave the way for foreign flag 
registration. The positive and negative aspects 
of flag registration are still being questioned, 
although tax rates have changed due to changes 
in the laws.

Owning a boat means following many official 
processes. Of course, beautiful boats have a tax 
return. These boat taxes, which were considered 
costly until now, are still debated. As such, boat 
owners are looking for new ways to alleviate the 
heavy tax burden.

The best known of these ways is foreign flag 
registration. Compared to taxes for boats in Turkey 
are many countries that a more appropriate taxation. 
Boats are registered in the name of these countries 
and tax rates are determined according to the law of 
that country, which means much less cost.

Of course, this also has a process and steps to follow. 
In order to obtain this registration, it is necessary 
to establish a company in the country where the 
decision has been made and to register the boat on 
that company. Although it is a somewhat complex 
and complicated process, there are many consultancy 
firms that provide services to boat owners in this 
regard.

But let’s say you don’t want to see a foreign flag on 
your boat. Of course there is also such an option. For 
your boat to travel in Turkish waters, you need to 
obtain a license. Thus, the boat is taxed under Turkish 
law as a Turkish boat.
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ATAKÖY MARİNA DANIŞMANLIK HİZMETLERİYLE 
TEKNE SAHİPLERİNİN YANINDA

Ataköy Marina Denizcilik Supports Boat Owners 
With Consultancy Services

Yabancı bayrak tescili ve bağlama kütüğü ruh-
satı hizmeti sağlayan Ataköy Marina Denizcilik, 
tekne sahiplerini bilgilendirirken, dikkat edil-
mesi gereken noktalar konusunda da uyarıyor.

Ataköy Marina Denizcilik, denizcilik sektöründe ver-
diği başarılı hizmetleriyle tekne sahiplerine rehberlik 
ediyor. Ataköy Marina Denizcilik firmasının işletme 
müdürü Faik Kalkan, yabancı bayrak tescili ve bağlama 
kütüğü ruhsatı konularını ele alıyor.

En Uygun Ülkeyi Beraber Seçiyoruz

Kalkan, yabancı bayrak tescil işlemleri ile ilgili kayıt ya-
pılacak bayrak ülkesini müşterileri ile beraber istişare 
ettiklerini belirtiyor. Kalkan, en uygun bayrak ülkesini 

Providing foreign flag registration 
and mooring log license services, 
Ataköy Marina Denizcilik informs 
boat owners about the points to be 
taken into consideration.

Ataköy Marina Denizcilik guides boat 
owners with its successful services in 
the maritime sector. Faik Kalkan, the 
operating manager of Ataköy Marina 
Denizcilik, deals with foreign flag 
registration and mooring log licenses.

We Choose The Most Suitable 
Country Together

Kalkan states that they consult with their 
customers about the flag country to be 
registered for foreign flag registration 
procedures. Kalkan also states that after 

determining the most suitable flag country, they 
provide all necessary registration and registration 
services.

There Is No Advantage Of Having A Foreign Flag

Kalkan says that having a foreign flag does not have 
the old advantage. Kalkan states that the main 
advantages of owning a foreign flagged boat were 
before 2009, that is, before transitioning to the 
mooring log license system.

We Recommend the Turkish Flag

Kalkan explains that they recommend the Turkish 

belirledikten sonra tüm gerekli kayıt ve tescil hizmet-
lerini sağladıklarını da ifade ediyor. 

Yabancı Bayrağa Sahip Olmanın Avantajı 
Kalmadı

Kalkan, yabancı bayrak sahibi olmanın eski avantajının 
kalmadığını söylüyor. Kalkan, yabancı bayraklı tekneye 
sahip olmanın asıl avantajlarının 2009 yılından önce 
yani bağlama kütüğü ruhsatname sistemine geçme-
den önce olduğunu belirtiyor. 

Türk Bayrağını Tavsiye Ediyoruz

Kalkan, Türk bayrağını tavsiye ettiklerini ve sebepleri-
ni şu şekilde açıklıyor: “Günümüzde T.C bayraklı tek-
neler, alım-satım işlem kolaylığı, düşük vergi ödeme, 
alım-satımda arz- talep ilişkisi, yurt dışına çıkma zo-
runluluğunun bulunmaması gibi pek çok avantajı ile 
müşterilerimize ve denizcilerimize tarafımızca tavsiye 
edilmektedir.”

Tekneleri Ruhsatlandırıyoruz

Bağlama kütüğü ruhsat hizmeti de ver-
diklerini belirten Kalkan, ruhsat alma 
sürecini anlatıyor: “Yeni inşa edilmiş ve 
denize atılmaya hazır teknelerin kayıt 
işlemlerini kısa süre içerisinde tamam-
layarak, bu tarz tekneleri ruhsatlandırıp 
deniz yolculuğuna hazır hale getiriyo-
ruz. Bununla ilgili gerekli tüm müracaat 
işlemlerini tamamlayıp, takibini tama-
men bizim sağladığımız Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığına bağlı görevlilerce 
yapılan teknenin ölçüm ve kontrol iş-
lemlerine istinaden işlemleri tamamlı-
yoruz.”

Haberin devamını web sitemizden oku-
yabilirsiniz.  

flag and the reasons as follows: “Today, Turkish 
flagged boats offer many advantages such as ease 
of purchase and sale transaction, low tax payment, 
supply-demand relationship in purchase and sale, no 
obligation to travel abroad. recommended by us to 
our customers and sailors.

We License The Boats

Mooring index licensing services Kalkan said that they 
also gave tells the licensing process: “It is newly built 
and completed in a short time recording processes 
of sea boat ready to embark, we’re making ready 
for this kind of boats ruhsatlandırıp sea voyage. We 
complete all the necessary application procedures 
for this, and complete the procedures based on the 
measurement and control procedures of the boat, 
which are completely followed by the officials of the 
Ministry of Transport and Infrastructure, which we 
provide. “

You can read rest of the news on our website. 
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BUGA YACHTING YABANCI BAYRAK 
TESCİLİNDE DANIŞMANLIK SAĞLIYOR
Buga Yachting Provides Consultancy
For Foreign Flag Registration
Hizmet verdikleri birçok alandan biri olan, yatlarda ya-
bancı bayrak tescili hakkında bilinmesi gereken tüm 
detayları ortaya çıkaran Buga Yachting, konuyu derin-
lemesine işliyor.

Tekne sahiplerine maliyet olarak oldukça cazip gelen yabancı 
bayrak tescili konusunu ele alan Buga Yachting, yat sahipleri 
için konuyu bütünüyle inceledi. Buga Yachting firmasının ge-
nel müdürü Arif Erdem, bütün bilinmeyenleri anlattı.

Tescil İçin Yabancı Şirket Kaydı Gerekiyor

Erdem, tescil konusunu detaylı bir şekilde aktarıyor: “Ülke-
miz, Gümrük Kanun ve Mevzuatları gereği yurt dışında ika-
metleri olmayan  ve teknelerini yabancı bayrak olarak tescil 
ettirmek isteyen şahısların teknelerini mutlaka yabancı şirket 
üzerine kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Rağbet Gören Ülkeler Hangileri?

Erdem, yabancı bayrak tescili için rağbet gören ülkelerin: 
Amerika-Delaware, Marshall Adaları, Cayman Adaları, Gibral-
tar, British Virgin Islands, Isle of Man,St. Vincent & Granades, 
Panama, Belize olduğunu belirtiyor.

Yabancı Bayrağın Birçok Avantajı Bulunuyor

Erdem, yabancı bayrak tescilinin başlıca avantajlarını şu şe-
kilde sıralıyor:
“Düşük tescil maliyetleri: Düşük maliyetlerle yurt dışında ku-
rulacak olan şirket üzerine tekne kaydı mümkün olmaktadır.

Düşük vergiler: Teknenin üzerine kaydedildiği şirket için yıl-
lık olarak düşük maliyetli vergi ödenmektedir. Bu ödemelere 
ait takvimler tarafımızdan takip edilmekte, tekne sahiplerine 
bilgi verilerek ödeme işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır. 

Buga Yachting, 
which reveals all 
the details that 
should be known 
about foreign flag 
registration in 
yachts, which is 
one of the many 
areas they serve, 
deals with the 
subject in depth.
 
Addressing the 
issue of foreign flag 
registration, which 
is very attractive to 
boat owners in terms 
of cost, Buga Yachting 
has thoroughly 
examined the issue 
for yacht owners. Arif Erdem, the general manager of 
Buga Yachting, told all the unknowns.

Foreign Company Registration Required for 
Registration

Erdem explains the issue of registration in detail: 
“According to the Customs Laws and Legislations of our 
country, persons who do not reside abroad and want 
to register their boats as foreign flags must definitely 
register their boats with the foreign company. “

Which Countries Are Popular?

Erdem, countries sought for foreign flag registration: 
America-Delaware, Marshall Islands, Cayman Islands, 
Gibraltar, British Virgin Islands, Isle of Man, St. Vincent & 

Gümrüksüz yakıt: Yabancı bayraklı yatlar, yurtdışı çıkışı yap-
madan önce gümrüksüz yakıt alabilmekte, bu sayede ciddi 
miktarda yakıt maliyetinden tasarruf edebilmektedir.”

Yabancı Bayraktan Türk Bayrağına Geçiş

Erdem, her Türk vatandaşın teknesinde Türk bayrağı dalga-
landırmak istediğini ancak bazı koşulların buna müsait olma-
dığını söylüyor. Erdem, bayrak tescilinin gelişimini şöyle anla-
tıyor: “3 Mart 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan, yurt 
dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin, Türk 
bayrağına geçişine ilişkin tebliğ kapsamında; bayrağını taşıdı-
ğı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge sahibi olan, yurt 
dışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan yat, kotra, 
tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest 
dolaşıma girişine izin verilmekte, Türk bayrağına çevirme işle-
mi yapılabilmektedir.”

Haberin devamını web sitemizden okuyabilirsiniz. 

Granades states that it is Panama, Belize.

Foreign Flag Has Many Advantages

Erdem lists the main advantages of foreign flag 
registration as follows:
“Low registration costs: Boat registration is possible 
with a company to be established abroad with low costs.
Low taxes: Low cost tax is paid annually for the company 
on which the boat is registered. The calendars of these 
payments are followed by us, and payment transactions 
are made by informing the boat owners. 

Duty-free fuel: Foreign flagged yachts can buy duty-free 
fuel before departing abroad, thus saving a significant 
amount of fuel costs. “

Transition from a Foreign Flag to a Turkish Flag

Erdem says that every Turkish citizen wants to fly the 
Turkish flag on his boat, but some conditions are not 
suitable for this. Erdem explains the development of 
the flag registration as follows: Within the scope of the 
communique published in the Official Gazette regarding 
the passage of the Turkish flag to the boats abroad or 
flying foreign flags; Registration or registration of yachts, 
cottages, boats, passenger and cruise ships that have 
a certificate showing that they were acquired before 
27/1/2017 and that they are in the registries of the 
country whose flag they fly, are allowed to enter the 
Turkish flag. conversion can be done.” 

You can read rest of the news on our website.
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MASTER YATÇILIK 
YABANCI BAYRAK TESCİLİ HİZMETİ VERİYOR

Master Yachting Provides Foreign Flag Registration Service

Master Yatçılık, sağladığı hizmetlerle yat sahiplerini birçok ko-
nuda yönlendiriyor. Master Yatçılık firmasının Müdürü Ramazan 
Erbilgin, konuya dair birçok ayrıntıyı gün ışığına çıkarıyor.

Yabancı Bayrak Tescili İçin Şirket Kurmak Gerekiyor

Erbilgin, Türkiye’de Türk vatandaşlarının yabancı bayraklı tekne 
sahibi olabilmesi için yurt dışında şirket sahibi olmaları gerek-
tiğini ve teknenin bu şirket adına kayıt edildiğini aktarıyor ve 
süreç hakkında şunları söylüyor: “Biz de bu sebeple, ister yurt 
içindeki Amerikan Bayraklı bir tekneyi almak isteyen olsun, is-
terse Yunanistan veya Hırvatistan’daki yabancı bayraklı herhan-
gi bir tekneyi almak isteyen olsun,  şirket kurup aldıkları tekneyi 
şirketleri üzerine kaydedip kullanmalarını sağlıyoruz. Bu süreç 
içerisinde herhangi bir aşamada dâhil olabiliyoruz.”

A’dan Z’ye Danışmanlık

Erbilgin, yat sahiplerinin tüm danışmanlık gerektirecek süreçle-
rinde yanında olduklarını belirterek: “Örnek vermek gerekirse, 
teknesini bulan, pazarlığını bitiren bizimle iletişime geçtiğinde 
sadece kayıt işlemlerini yaptığımız gibi, en başından ‘ben falan-
ca boyda, şu bütçeye kadar tekne arıyorum. Avrupa da herhan-
gi bir yerde olabilir’ diye bir istek geldiğinde A dan Z ye tüm aşa-
malar için danışmanlık hizmeti verip, teknenin transferine kadar 
organize ediyoruz” tescil sürecinin işleyişi hakkında bilgi veriyor.

Yabancı Bayrağın Maliyeti Daha Az

Yabancı bayrağa sahip olmanın sadece mali avantajı olduğunu 
belirten Erbilgin, Tükiye’deki tekne vergi fiyatlarının yüksek ol-
ması sebebiyle yurt dışından daha uygun fiyata alma şansının 
olduğunu belirterek, genel bir fiyatlandırma ile daha somut bir 
tablo çiziyor: “ABD şirketi ve Amerikan Bayraklı tekne sahibi ol-
manın senelik 500-600 dolar gibi bir maliyeti ve her sene Tran-
sitlog (Seyir izni)  için yaklaşık 200-400 dolar gibi bir maliyetleri 
oluyor.”

Haberin devamını web sitemizden okuyabilirsiniz.

Master Yachting guides yacht owners on many issues with the 
services it provides. Ramazan Erbilgin, Manager of Master 
Yachting Company, brings to light many details on the subject.

It is Necessary to Establish A Company For Foreign Flag 
Registration
 
Erbilgin, Turkey Turkish citizens that their must be owned 
companies abroad in order to be able to have foreign-flagged 
vessel and the vessel that conveys been registered on behalf of 
the company and says about the process: “We are therefore, 
whether the American Flag in the domestic Whether you wish 
to take a boat, Whether they want to buy any foreign flagged 
boat in Greece or Croatia, we set up a company and let them 
register and use the boat they bought with their company. We 
can be involved at any stage in this process. “
 
Consultancy From A To Z
 
Erbilgin stated that they are with the yacht owners in all 
processes that require consultancy: “To give an example, when 
the bargain who finds his boat is contacted with us, we only do 
the registration process. It can be anywhere in Europe ‘when a 
request comes, we provide consultancy services for all stages 
from A to Z and organize until the transfer of the boat ”gives 
information about the operation of the registration process.

Özel Sipariş El Yapımı Yat Lavaboları

Bu lavabolar ve daha fazlası www.sanatal.com’da. SanatAl sanatsal 
alışveriş sitesi orijinal sanat eseri ve sanatsal aksesuarlar satar.

SanatAl’da satılan tüm eserler Seher Becel Sanat Galerisi 
güvencesi ile orijinal sanat eseri sertifikalıdır.

www.sanatal.com www.seherbecel.com.tr

SEHER BECEL SANAT GALERİSİ

sanatalcom
seherbecel

Telefon: 0530 920 56 81

Seher Becel Sanat Galerisi Yenimahalle Mahallesi Teyyareci Sadık Sokak No: 50/A-2 Bakırköy / İSTANBUL
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BAX YACHTING İLE GÜZEL ÜLKE YUNANİSTAN’I KEŞFEDİN
Discover The Beautiful Country Greece With Bax Yachting 

Bax Yachting, sunduğu hizmetler ile Yunanis-
tan’ın kendine hayran bırakan güzelliğini aya-
ğınıza getiriyor.
 
Yunanistan’ın, kristal berraklığındaki deniz suyunu, 
güzel plajlarını, zengin tarihi ve kültüre sahip büyü-
leyici köylerinin tadını çıkarmadan, hayal etmek zor. 
Bu seyahat, Avrupa’nın “en iyi lüks yat kiralama” ka-
tegorisinde, bu yılki “Lüks Yaşam Tarzı Ödüllerini” 
kazanan Bax Yachting ile rüya gibi bir yelken tatilinin 
size verebileceklerinin sadece küçük bir kısmı.  Bax 
Yachting’in kusursuz hizmeti ile dünyanın en güzel 
yerlerinden biri olan İyonya Denizi’nde, eşsiz deniz 
yollarını ve büyüleyici adalarını mükemmel bir yelken 
tatili ile keşfedeceksiniz.

Bax Yachting, 25 yıldır deniz ve yelkencilik tutkusu 

Bax Yachting brings you the fascinating beauty 
of Greece with its services. 

Holidays in Greece are difficult to imagine without 
enjoying the crystal-clear sea water, beautiful 
beaches, charming villages with rich history and 
culture. This is just a small part of what a dream 
sailing vacation with Bax Yachting, this year’s winner 
of Luxury Lifestyle Awards in the category of The Best 
Luxury Yacht Charter in Europe, can give you. At the 
Ionian Sea, with its unique sea routes, fascinating 
islands, unforgettable overland destinations, and 
impeccable service from Bax Yachting, you will 
discover the secret of perfect sailing holidays in one 
of the most beautiful places on Earth.

Bax Yachting is a family business founded by people 

olan ve tutkularını başkalarıyla paylaşan kişiler tara-
fından kurulan bir aile şirketi. Şirket, İyonya Adaların-
da, lüks tek gövdeli yelkenli yatlar ve çift gövdeli kata-
maranlar sunuyor. Şirketin kurucuları, denizcilerden, 
eğitmenlerden ve teknisyenlerden oluşan bir ekip 
ile mükemmel tatiller için çok yönlü bir hizmet su-
nan deneyimli denizcilerden oluşuyor. Bax Yachting, 
müşterilerini endişelerden kurtarmaya ve tatillerini 
Yunanistan’daki muhteşem deniz ve manzaraları keş-
fetmenin en canlı deneyimi ile doldurmaya çalışıyor.

Bax Yachting filosu, Lefkas ve Korfu’da iki kiralama 
üssünde güvenli ve konforlu yatlar ve katamaranlar 
sunuyor. Lefkas Adası Yat Limanı, Akdeniz’in en iyi 
marinalarından biri olarak kabul ediliyor. 2002’deki 
açılışından bu yana, İyon Denizi’nin güzelliğini ve 
yedi adasını keşfetmek için ideal bir başlangıç noktası 
oluşturuyor. Korfu’daki Gouvia Marina, uygun bir coğ-
rafi konum ve çok çeşitli tesisler ve teknik hizmetler 
sunan, Yunanistan’ın ilk özel marinası olma özelliğini 
taşıyor.

Bax Yachting CEO’su Vagelis Baxevanis, “Tüm Bax 
Yachting ekibi adına, Lüks Yaşam Tarzı Ödüllerini ka-
zandığımız için gurur duyduğumu belirtmek isterim. 
Bu, bizim için önemli bir kilometre taşı ve daha fazla 
büyüme için ek ilham kaynağı” diyor ve şöyle ekli-
yor:“Bax Yatçılık müşterilerinin sadece lüks bareboat 
kiralama değil, aynı zamanda daha fazla konfor ve gü-
venlik ve ek hizmetler için rezervasyon seçeneği su-
nuyoruz. Tekneyi yönlendirmede yeterince tecrübeli 
olmayan ve dinlendirici bir tatil deneyimini yaşamak 
isteyenler için deneyimli kaptanlar, yelken eğitmen-
leri ve profesyonel bir aşçı s en iyi çözüm olacaktır.”

who have a passion for the sea and sailing, and have 
been sharing their passion with others for 25 years. 
The company offers luxury monohull sailing yachts and 
dual hull catamarans for charter in the Ionian Islands. 
The company’s founders are experienced sailors 
who, together with a team of sailors, instructors and 
technicians, provide an all-round service for perfect 
holidays. Bax Yachting strives to free the clients from 
any worries and to fill their vacation with the most 
vivid experience of exploring the amazing seascapes 
and landscapes in Greece.

Bax Yachting fleet is represented by safe and 
comfortable yachts and catamarans on two charter 
bases in Lefkas and Corfu. The Marina of Lefkas 
Island is considered one of the best marinas in the 
Mediterranean. Since its opening in 2002, it has been 
the ideal starting point for discovering the beauty of 
the Ionian Sea and its seven islands. Gouvia Marina 
in Corfu is the first private marina in Greece, offering 
a convenient geographical location and a wide range 
of facilities and technical services.

Bax Yachting CEO’s Vagelis Baxevanis says: “On 
behalf of the entire Ba2x Yachting team, I would like 
to express my pride that we have won the Luxury 
Lifestyle Awards. This is an important milestone for 
us and additional inspiration for further growth” and 
she adds: “Bax Yachting customers have the option 
of booking not only luxury bareboat charters but also 
additional services for greater comfort and safety. 
Ordering experienced skippers, sailing instructors, 
and a professional chef will be the best solution for 
those who are not experienced enough in steering 
the boat and want to have the most relaxing holiday 
experience.”
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KARAYİPLER’İN TADINI THANDEKA İLE ÇIKARIN
Enjoy the Caribbean with Thandeka

Ödüllü bir geçmişe sahip Karayip tekne kiralama ile nadir 
bir yatı deneyimleyin. Thandeka 37 Camper & Nichol-
sons tasarımında olağanüstü bir yat. Ünlü tasarımcı Ed 
Dubois’nın çizim tahtalarından yola çıkan, klasik ve zarif 
Redman Whitely iç mekân anlayışı ile sıcak tonların ver-
nikli ahşapla tamamlanan sakinleştirici etkisi krem ve gri 
tonları ile kusursuz bir şekilde uyumlandı. Tekne konuk-
ları, yeni eğlence sistemlerini ve değiştirilen iç mekân ta-
sarımlarını memnuniyetle karşılayacaklar.
 
Her Amaca Uygun Farklı Alanlar 

Thandeka , geniş pencerelerden doğal ışıkla yıkanan iki 
seviyeli bir salon da dâhil olmak üzere, hem içeride hem 
de dışarıda çeşitli yemek ve dinlenme alanları sunuyor. 
Thandeka’da bir sinema sistemi ve  film geceleri için ra-
hat koltukların yanı sıra tüm konukları bir arada tutan şık 
bir yemek alanı bulunuyor. Salonun üst katında mahre-
miyet sağlayan ek bir oturma yeri, bar ve eğlenceli arka-
daş toplantıları için ikinci bir masa bulunuyor.

Yüksek kaliteli klima kontrol sistemi, kesintisiz iç-dış akış 

Experience a rare piece of yachting history with a 
Caribbean charter on award-winning Thandeka, a 
stunning 37m Camper & Nicholsons yacht with an 
outstanding design pedigree. Originating from the 
drafting boards of renowned designer Ed Dubois, her 
classically elegant Redman Whitely interior is impeccably 
maintained, featuring calming cream and grey tones 
that are complemented by an abundance of warm-
hued varnished wood. Guests onboard will be sure to 
appreciate her recent interior update, including the 
fitting of all-new entertainment systems. 

Different Areas for Every Purpose

Thandeka offers a varied choice of dining and lounging 
spots both inside and outside, including a split-level 
salon that is bathed in natural light through large 
overhead windows.  The room features a cinema system 
and selection of comfy armchairs and sofas for movie 
nights onboard, as well as a stylish formal dining area 
seating all guests together. The upper level of the salon 
has additional plush seating for a moment of privacy, as 

için komşu kokpitin kapılarını açarken bile salonda ferah-
latıcı bir ortam sağlıyor. İsteğe bağlı olarak gölgelendiril-
me yapılabilen geniş kokpit, birbirine bakan iki C-şekilli 
kanepe ve açık havada yemek yemek için bir masa ile 
keyifli bir alan sunuyor. 

Thandeka’yı yelken altında ve dümeni kaptanının rehber-
liğinde sürmeniz için heyecan verici bir imkân sunuyor. 
Thandeka, sekiz kişiye kadar konaklama kapasitesi, özel 
bir dinlenme alanı, küvetli ve duşlu en-suite banyo ve ge-
niş saklama alanının yanı sıra bir çift kişilik kabin ve iki ikiz 
kabin içeriyor.
 
Kaliteli Bir Misafirperverlik Anlayışı 

Misafirperverlik vizyonu sahibi Jan Verkerk’in sahip oldu-
ğu kiralık yat filosunun bir parçası olarak konuklar, hiz-
met seviyesinden emin olabilirler. Teknedeki bir kiralama 
boyunca şaşırtacak ve zevk verecek, mutfak becerisi ve 
yaratıcı kreasyonları ile tanınan seçkin bir şef de dahil ol-
mak üzere, üstün altı kişilik bir ekiple övünüyor. 

Sınırsız Macera Sizi Bekliyor

Thandeka ile koylara erişebilir, deniz yaşamına ve doğa-
ya yaklaşabilirsiniz. Thandeka, Karayipler çevresindeki 
sayısız canlı liman kasabasında bir kiralama hizmetinden 
en iyi şekilde yararlanmanızı sağlıyor. Enerjik konuları eğ-
şendirmek için jetski, kano, paddleboard ve dalış ekip-
manı sunuluyor.

Bu kış Karayipler boyunca kiralama yaparak, gurme mut-
fakları, nefes kesen yelken hizmetlerini, sınırsız spor akti-
vilerini keşfedebilirsiniz. 

well as a bar and a second table for informal dining. The 
high-quality climate control system provides a refreshing 
environment in the salon, even when opening the 
doors to the neighbouring cockpit for a seamless inside-
outside flow.

The large, optionally shaded cockpit is a convivial space 
with two facing C-shaped sofas and a table for al fresco 
dining. Thandeka under sail, with the exhilarating 
possibility to take the helm yourself under the guidance 
of her captain. 

Thandeka’s accommodation for up to eight guests 
includes a stunning full-beam master suite with a private 
lounging area, an ensuite with a bathtub and shower, 
and generous storage space, as well as a double cabin 
and two twin cabins. 

A Quality Understanding of Hospitality

As part of the fleet of charter yachts owned by hospitality 
visionary Jan Verkerk, guests can be assured that the 
level of service on board Thandeka will be second to 
none. She boasts a superlative crew of six, including 
an outstanding chef who is renowned for his culinary 
prowess and imaginative creations that will surprise and 
delight throughout a charter onboard. 

Boundless Adventure Awaits 

Thandeka can access all manner of remote bays and 
coves, allowing you to get the most out of a charter by 
getting up close to sea life and nature ashore, as well 
as docking in the numerous vibrant port towns around 
the Caribbean. There is a fantastic selection of watertoys 
available to keep even the most energetic of guests 
entertained, including a jetski, kayaks, paddleboards and 
diving equipment. Chartering throughout the Caribbean 
this winter, she is primed to deliver the ultimate 
360-degree guest experience on board, from gourmet 
cuisine and exceptional service to breath-taking sailing 
and boundless sporting activities on the water as well 
as on shore, having electrical bikes and electrical (kick)
scooters onboard.
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3-A’jia Hotel&Restoran – İstanbul
Eski bir Osmanlı yalısından otele çevrilen A’jia Hotel ayrı 
zamanda restoran olarak da hizmet veriyor. Kanlıca’da 

yer alan hotel&restoran, 2009 Condé Nast Johansens 
Mükemmellik Ödülü tarafından Avrupa’daki “En 
Mükemmel Büyüleyici Otel” ödülüne layık görüldü. 
Boğaz’ın seyrini ayağınıza getiren restoran Akdeniz ve 
dünya mutfağından lezzetli yemekler ile misafirlerinin 
karşısına çıkıyor. Zengin bir şarap menüsüne de sahip 
olan restoran, brunch konusunda da oldukça meşhur.

Converted from an old Ottoman mansion into a hotel, 
A’jia Hotel also serves as a restaurant. The hotel & 
restaurant in Kanlıca was awarded the “Most Excellent 
Enchanting Hotel” in Europe by the 2009 Condé Nast 
Johansens Award of Excellence. Bringing the view of 
the Bosphorus to your feet, the restaurant welcomes 
its guests with delicious dishes from Mediterranean 
and world cuisine. The restaurant, which also has a 
rich wine menu, is also very famous for brunch.

SEYAHAT/TRAVEL

TÜRKIYE'DE TEKNEYLE ULAŞIM SAĞLANAN
9 BÜYÜLEYICI RESTORAN

9 Charming Restaurant In Turkey By Boat Transportation Provided 

Leziz Türk ve dünya mutfağını ayağınıza getiren 
restoranlara bir de güzel manzaralar eşlik 
ederse, bu unutulmaz deneyime kim hayır 
diyebilir ki? Üstelik bu restoranların her birine 
tekne ile de ulaşım sağlanıyor.

1-Lacivert Restoran/Bar - İstanbul
Anadolu Hisarı’nda denize karşı enfes bir yemek 

yeme deneyimi sunan Lacivert Restoran’a ulaşmak 
düşündüğünüz kadar zor değil. Restoran Rumeli 
Hisarı’ndan Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00’dan, 
hafta arası 12.00’dan itibaren tekne kaldırıyor. Sadece 
dört dakikalık bir yolculuktan sonra Boğaz Köprüsü’nü 
izleyen masanıza geçebiliyorsunuz. Restoran, 
birbirinden leziz ve taze deniz mahsulleri sunuyor. 

It is not as difficult as you think to reach the 
Lacivert Restaurant, which offers an exquisite dining 
experience against the sea inAnadolu Hisarı. The 
restaurant sails from Rumeli Hisarı from 10:00 on 
Saturday and Sunday, and from 12:00 on weekdays. 
After only a four-minute journey, you can get to your 
table watching the Bosphorus Bridge. The restaurant 
offers delicious and fresh seafood.

Sizin için sıraladığımız bu restoranlar, yemek menüleri 
ve şaraplarıyla ün salmış, şehrinde en çok tercih 
edilen ve tekneyle ulaşım sağlanan popüler duraklar 
arasında.

Delicious Turkey and accompanied by a 
beautiful landscape that brings your foot in the 
restaurant world cuisine, who can say no to this 
unforgettable experience that? Moreover, each 
of these restaurants can be reached by boat.

These restaurants, which we have listed for you, are 
famous for their food menus and wines, and are 
among the most popular stops in the city.

2-Kumlubükü Yacht Club – Marmaris
Önce tatil amacıyla Ahmet Özkal tarafından satın 
alınan Kumlubükü Yacht Club, 1981 yılında restoran 
olarak işletilmeye başlandı. Restoran, Türk mutfağının 
zengin lezzetleri yanı sıra, Çin mutfağını da ayağınıza 
getiriyor. Yat restoran, adından ziyade Hollandalı 
Ahmet’in Yeri olarak ün salmış durumda. 

Kumlubükü Yacht Club, which was bought by Ahmet 
Özkal for the purpose of vacation first, started to 
be operated as a restaurant in 1981. The restaurant 
brings the rich flavors of Turkish cuisine as well as 
Chinese cuisine to your feet. The yacht restaurant is 
famous as the Dutch Ahmet’s Place rather than its 
name.

4- Osman’ın Yeri - Fethiye
Turunç Pınarı Koyu veya Balıkçı Osman’ın Yeri 

olarak da bilinen Osman’ın Yeri, teknecilerin uğrak 
noktalarından bir tanesi.  Osman Aydın tarafından 
inşa ettirilen restorana verilen Turunç Pınarı ismi ise 
denizden 400 metre yükseklikteki turunç ağaçlarıyla 
kaplanmış tatlı su pınarından geliyor. Restoran, 2017 
yılında yapımcı Timur Savcı tarafından 35 milyon 
Euro’ya satın alındı.

Osman’s Place, also known as Turunç Pınarı Bay or 
Fisherman’s Place, is one of the stopping points for 
boatmen. The name Turunç Pınarı, which was given 
to the restaurant built by Osman Aydın, comes from 
the fresh water spring covered with citrus trees at an 
altitude of 400 meters from the sea. The restaurant 
was bought by producer Timur Savcı for 35 million 
Euros in 2017.
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5-Sabrinas Haus Restoran – Bozburun/Muğla
Restoran olarak da hizmet veren Sabrinas Haous Hotel, 

Muğla’nın en güzel restoranları arasında haklı yerini alıyor. 
Restoranda her gün, “Sabrina’nın romantik kahvaltısı” ismiyle 
tamamen organik ve taze ürünler, yerel ve ithalat peynirler, 
saf ve sızma zeytinyağları ve ev yapımı reçeller sunuluyor. 
Akşam yemeklerinde birbirinden leziz deniz mahsulleri 
ve ona eşlik eden şaraplar ile Bozburun’unun manzarası 
kesinlikle görmeye değer bir tablo oluşturuyor.

Restaurant, also serving as Sabrinas Haous Hotel, takes 
its rightful place among the most beautiful restaurants in 
Muğla. Every day, the restaurant offers completely organic 
and fresh products, local and import cheeses, pure and 
extra virgin olive oil and homemade jams, called “Sabrina’s 
romantic breakfast”. The view of Bozburun with its delicious 
seafood and accompanying wines at dinner is definitely a 
picture worth seeing.

7- Nomad Restaurant - Bedri Rahmi Bay / Muğla
Zengin deniz mahsulleri ve et çeşitlerinde damaklarda güzel 
izler bırakan Nomad Restoran, güzel bir koyda yer alıyor. 
Ana yemekten önce servis edilen çeşitli mezeler, restoranın 
ana yemekleri kadar beğeniliyor. Bu koydan geçen tekneler, 
Nomad Restoran’a uğramadan yolculuklarını tamamlamış 
sayılmıyorlar.

The Nomad Restaurant, which leaves good marks on the 
palates with its rich seafood and meat varieties, is located 
in a beautiful bay. The various appetizers served before 
the main meal are liked as much as the main dishes of the 
restaurant. Boats passing through this bay are not considered 
to have completed their journey without stopping by Nomad 
Restaurant.

6- Kalpazankaya Restaurant -Istanbul
Burgaz Ada’da yer alan Kalpazankaya Restoran, deniz 
manzarasının eşlik ettiği lezzetli yemekleri ile gidenlerin 

aklına kazınıyor. Restoran, ulaşım için deniz taksisi hizmetiyle 
istediğiniz iskeleden sizi alabiliyor. Deniz ürünleri dışında yeni 
tatlar denemek isteyen kişiler için de meze ve et çeşitlerine 
dair farklı seçenekler sunuluyor.  Kalpazankaya Restoran’a 
özel yemekleri tatmak isteyen lezzet severlerin, restorana 
gitmeden evvel bilgi vermesi gerektiğini de hatırlatalım. 

Located in Burgaz Island,, Kalpazankaya Restaurant is 
remembered by its delicious dishes accompanied by a sea 
view. The restaurant can pick you up from the pier you 
want with the sea taxi service for transportation. For those 
who want to try new flavors other than seafood, there 
are different options for appetizers and meat types. Let 
us remind you that flavor lovers who want to taste special 
dishes at Kalpazankaya Restaurant should give information 
before going to the restaurant.

  KARADENİZ BALIK AĞLARI      www.karadenizbalikaglari.com

 Mağaza: Muhsine Hatun Mah. Ördekli Bakkal Sok. No:26 Kumkapı, Fatih- İstanbul
 Tel: 0212 516 07 53 GSM: 0532 668 35 34 

 Fabrika: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:279/2 Sultanbeyli, İstanbul
 Tel: 0216 398 38 93 - 0212 496 15 47
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8- Kız Kulesi/ Maiden’s Tower– İstanbul 
Bu listenin olmazsa olmazı tabii ki Kız Kulesi. İki kıtanın 
kesiştiği noktada, Boğaz’a karşı yemek yemeyi kim 
istemez ki? Tarihi yapısıyla kendine hayran bırakan 
Kız Kulesi aynı zaman da restoran hizmeti de veriyor. 
Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği öğünlerinin her 

birinde tercih edebileceğiniz, saat sınırlaması olmayan 
bir restoran. Akşam saat 19.15’den sonra dünya 
lezzetlerinin servis edildiği Kız Kulesi’nde bir de kıyafet 
kuralları bulunuyor. Günlük kıyafet ile gidilemeyen Kız 
Kulesi’ne ise ulaşım düşündüğünüzden daha kolay. 
Ulaşım için hafta içi ve hafta sonu Kabataş’tan tekne 
kaldırılıyor.

A must on this list is of course the Maiden’s Tower. 
Who wouldn’t want to eat at the crossroads of two 
continents across the Bosphorus? The Maiden’s 
Tower, which impresses with its historical structure, 
also provides restaurant services. It is a restaurant 
with no time limit, where you can choose for breakfast, 
lunch and dinner. There is also a dress code in the 
Maiden’s Tower, where world tastes are served after 
19:15 in the evening. Transportation to the Maiden’s 
Tower, which cannot be visited with daily clothes, is 
easier than you think. For transportation, the boat is 
taken from Kabataş on weekdays and weekends.

9- Kocabahçe Glamping-Marmaris-Kocabahçe 
Koyu
Ruh sağlığını korumanın ve iyileştirmenin, Kocabahçe 
Glamping için bir amaç olduğunu söylesek, yanılmayız. 
Hem konaklama hem de restoran hizmetleri veren 
Kocabahçe Glamping, tesisinde bostandan toplanan 

sebze ve meyveleri kullanıyor. Servis edilen tüm 
deniz mahsulleri taze olarak sunuluyor. 10 dönümlük 
bir arazi üzerine kurulan restoran, küçük bir limana 
sahip olması nedeniyle sadece 6 tekneyi aynı anda 
ağırlıyabiliyor. 50 kişilik misafir kapasitesinin olduğu 
Kocabahçe Glamping restoranına gitmeden evvel 
mutlaka rezervasyon yaptırmalısınız. 

If we say that protecting and improving mental 
health is a goal for Kocabahçe Glamping, we would 
not be mistaken. Providing both accommodation 
and restaurant services, Kocabahçe Glamping uses 
vegetables and fruits collected from the garden in its 
facility. All seafood served is fresh. Established on a 
10-acre land, the restaurant can accommodate only 
6 boats at the same time due to its small harbor. You 
must make a reservation before going to Kocabahçe 
Glamping restaurant, which has a capacity of 50 
guests.
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