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Sevgili okurlarımız,

Her zamanki gibi dolu dolu birçok içerikle, ilkbaharı 
hep birlikte karşılıyoruz. Mart ayının ılık meltemleri 
arasında sizlerle denizcilik sektörünün kalbine doğru 
bir yolculuk yapacağız.

Bu ay dergimizde survey hizmetini ve yelken eğitimini 
araştırma konusu olarak işledik. Yaza hazırlandığımız 
şu zamanlarda teknenizi yaza hazırlamanın püf 
noktalarını ele aldık ve bakım-onarım çalışmaları 
hakkında sizlere bir rehber oluşturduk.

Güzel bir tatil geçirmeniz için Bodrum’a uzandık ve 
en güzel mavi yolculuk rotalarına yer verdik. En yeni 
tekne modelleriyle yatçılık sektörünün nabzını tuttuk. 
Marinalarda ufak bir tur atarak, farklı seçenekleri 
bir araya getirdik... Bu ayın bir başka güzel tarafı ise 
8 Mart’ta kutladığımız Dünya Kadınlar Günü. Bütün 
kadınların tek yürek olduğu bu özel günde, dünyayı 
daha iyi bir yer haline getiren bütün kadınlarımıza 
teşekkür ediyoruz ve hepsinin gününü kutluyoruz.   

Sizlere, keyif alacağınız Mart sayımızı sunuyoruz. 
İyi okumalar…

Our readers,

As always, we welcome spring with lots of content. We 
will take you on a journey to the heart of the maritime 
industry amid the warm breezes of March.

 This month, we dealt with survey service and sailing 
training as a research topic in our magazine. When we 
are getting ready for the summer, we have discussed 
the tips of preparing your boat for summer and we 
have created a guide for you about maintenance and 
repair works.

We have reached Bodrum for you to have a nice holiday 
and we have created the most beautiful blue cruise 
routes for you. We kept the pulse of the newest boat 
models in the industry. In addition, we have compiled 
different options for you by taking a small tour in the 
marinas. Another beautiful aspect of this month is the 
International Women’s Day that we celebrate on March 
8. On this special day where all women have one heart, 
we thank all our women who made the world a better 
place and celebrate the day of them all.  

We present you our March issue, which you will enjoy. 
Good reading…

Arzum Kaya
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 TAYLAND, DÜNYANIN 
ÜÇÜNCÜ SÜPERYAT 

DESTİNASYONU OLACAK

Thailand to Become the 
World’s Third Superyacht 

Destination

DENİZİ HİSSETMENİZİ 
SAĞLAYACAK BIR TEKNE:
NHD 280

A Boat That Will Make You Feel the Sea: 
NHD 280
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BENETTI YACHTMASTER 
PHYGITAL EDITION 

BAŞARIYLA 
GERÇEKLEŞTİ

GELECEK MONACO 
YACHT SHOW SÜPERYAT 

MÜŞTERİLERİNİN 
ÇEVRESİNDE 

PLANLANIYORSuccess For The Phygital 
Edition of Benetti 

Yachtmaster
The Future Monaco Yacht 
Show Designed Around 

Superyacht Clients

Bu yıl 18-19 Şubat tarihlerinde 21’ncisi düzenlenen 
Benetti Yachtmaster, 125’i kaptan olmak üzere 
dünyanın her yerinden bağlantı kuran 250’den fazla 
kişi ile gerçekleşti. Zengin toplantılar, atölye çalışmaları, 
analizler ve çevrimiçi alanda etkinlik ortaklarının 
ürünlerini sergilediği Benetti Yachtmaster -sanal 
ticaret fuarı- büyük bir başarıyla tamamlandı.

The 21st Benetti Yachtmaster, organised in phygital 
format on February 18 and 19, was a huge success, 
with over 250 people, of which 125 captains, connected 
from all over the world to follow a rich programme of 
meetings,workshops, analysis and the virtual trade 
show, the online space where event partners showcased 
their products.

Monaco Yacht Show’un sahibi Informa Group, etkinliği 
yeniden tasarlarken yatçılık endüstrisi ile yakın işbirliği 
içinde çalışmak için 2020 Show’un ertelenmesinden 
yararlandı. Yeniden yapılanma, süper yat yaşam 
tarzını yeni bir varlıklı müşteriye tanıtarak pazarın 
karşı karşıya olduğu ticari ve pazarlama zorluklarını 
yükseltmek üzere planlanlanıyor.

Merakla beklenen Monaco Yacht Show, süper yat 
müşterileri tarafından her zamankinden daha güçlü 
bir şekilde yürütülecek; emsalsiz bir prestij deneyimi 
sunacak.

The Informa Group, owner of the Monaco Yacht Show, 
took advantage of the postponement of the 2020 
Show to work closely with the yachting industry on 
redesigning the event. The rebuild is designed to rise 
to the commercial and marketing challenges facing the 
market, by promoting the superyacht lifestyle to a new 
set of wealthy clients.

The keenly awaited Monaco Yacht Show will be driven 
more powerfully than ever by the superyacht clientele; 
it will offer a bespoke experience of unparalleled 
prestige.
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Yeni Maliye Bakanı Arkhom Termpittayapaisith’in 
başkanlık ettiği ve Gümrük ve Gelir departmanlarından 
yetkililerin katıldığı Bangkok’taki toplantıda, Tayland 
sularını ziyaret  eden yabancı bayraklı süperyatların, 
teknenin değeri üzerinden KDV ödemek zorunda kalmadan 
kış mevsimlerini burada geçirmeye başlayacakları 
doğrulandı. 

Toplantı, yerel düzenlemelerdeki bu çok önemli değişikliği 
hayata geçirmek için altı yıllık bir kampanyanın doruk 
noktası. Bu karar ile, küresel filo için yeni bir “üçüncü 
varış noktası” ve Tayland’ın pandemiyle mücadele eden 
turizm ekonomisini güçlendirmek için yeni bir “Süper Yat 
Turizmi” endüstrisi meydana gelecek.

At a meeting in Bangkok chaired by the new Minister of 
Finance, Arkhom Termpittayapaisith, and attended by 
officials from both the Customs and Revenue departments, 
confirmed that foreign-flagged visiting superyachts will 
from now on be welcome to spend the winter seasons 
in Thai waters and offer their yachts for charter there 
without having to pay VAT on the value of the vessel.

The meeting marked the culmination of a six-year campaign 
to bring this all-important change in the local regulations, 
and thus finally enable a new “third destination” for the 
global fleet and a new “Superyacht Tourism“ industry to 
boost Thailand’s pandemic-challenged tourism economy.

PETERS & MAY, BREXIT 
SONRASI VERGİ CEZALARINDAN 
KAÇINMAK İÇİN YATÇILARA 
DESTEK OLUYOR

TAYLAND, DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ 
SÜPERYAT DESTİNASYONU 

OLACAK

Peters & May Supports Yachtsmen 
to Avoid Post-Brexit Tax Penalties

Thailand to Become the World’s 
Third Superyacht Destination

Küresel deniz taşımacılığı ve lojistik firması Peters 
& May, Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan ayrılma kararı 
sonrasında yat sahiplerinden tekneleri zamanında 
İngiltere’ye döndürmek ve vergiden muaf olmaları 
için yoğun talepler aldığını açıkladı. Birleşik Krallık 
merkezli şirket karmaşık gümrük evraklarına yardımcı 
olmak için oldukça ideal bir yapıda. Firma, artan talep 
nedeniyle Akdeniz ve Kuzey Avrupa rotaları arasında 
daha sık seferlere başladı.

Global marine transport and logistics provider 
Peters & May is reporting a surge in enquiries from 
yachtsmen and women seeking advice and assistance 
about bringing boats back to the UK in time to avoid 
tax levies following the country’s departure from the 
EU. The UK-headquartered company is well-placed 
to assist with the complex customs paperwork and 
has introduced more frequent sailings between some 
of the more popular Mediterranean and Northern 
European routes due to the extra demand.
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MYBA Gösteri Yöneticileri Marina Port Vell ile 
gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucu, 26-29 Nisan 
tarihleri arasında Barselona’da yapılması planlanan 2021 
MYBA Charter Show’un iptal edildiğini duyurdular.

MYBA yüz yüze etkinlik yerine, Marina Port Vell ile birlikte 
süper yat topluluğuyla bağlantı kurmanın ve ilerlemenin 
alternatif yollarını araştırıyor. MYBA yakında ek ayrıntılar 
paylaşacak. 

After careful deliberation, and consultation with Marina 
Port Vell, MYBA Show Managers that they announce the 
cancellation of the 2021 MYBA Charter Show which was 
scheduled to take place from 26 - 29 April in Barcelona.
 
In place of the in-person event, MYBA together with Marina 
Port Vell are already exploring alternative ways to engage 
the superyacht community and move forward. MYBA will 
be sharing additional details soon.

MYBA, 2021 MYBA 
CHARTER SHOW’UN 
İPTALİNİ DUYURDU

CMC MARINE, PASCH İLE ORTAK OLDU

MYBA Announce The 
Cancellation of The 2021 
MYBA Charter Show

CMC Marine Partners Up With Pasch
CMC Marine, İber Yarımadası’ndaki endüstriyel ekipman 
pazarında önemli bir oyuncu olan Pasch ile bir ortaklık 
anlaşması imzalayarak dağıtım ve destek ağını genişletiyor. 
1913 yılında kurulan grup, 12 metre ve üzeri yatlar için 
Waveless ultra kompakt elektrikli stabilizatör serisinde 
STAB modellerini satacak.

CMC hız kesmeden dağıtım ağını genişletmeye devam ediyor: 
İspanya ve Portekiz’de dört tesisi bulunan İspanyol Group 
Pasch ile yakın zamanda imzalanan anlaşma, Alessandro 
Cappiello tarafından benimsenen iş yaklaşımının giderek 
daha temel bir yönü olan geniş tabanlı uluslararasılaşma 
stratejisindeki son adımı.

Pasch’ın CEO’su Ricardo Pasch, anlaşmanın her iki şirket 

için de çok umut verici olduğunu ve hem yeni binalar 
hem de mevcut teknelerin yenilenmesi için büyük bir 
potansiyele sahip yeni bir pazar alanına girme fırsatı olarak 
değerlendirdi.

CMC Marine extends its distribution and assistance 
network by signing a partnership agreement with Pasch, 
a storied player in the industrial equipment market on the 
Iberian Peninsula. The group established in 1913 will sell 
STAB models in the Waveless range of ultracompact electric 
stabilizers for yachts 12 meters in length and over.

CMC’s expansion of the distribution network continues 
unabated: the recently signed agreement with Spanish 
Group Pasch, which has four sites in Spain and Portugal, 
is the latest step in the broad-based internationalisation 
strategy that is an increasingly fundamental aspect of the 
business approach adopted by Alessandro Cappiello.

Ricardo Pasch, CEO of the company, considered the 
Agreement as very promising for both companies and 
an opportunity to enter in a new market niche with a big 
potential for new buildings as well as refitting of existing 
boats.
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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 

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI 
TAKIMI PRADA CUP’I 
FETHETTİKTEN SONRA 
AMERICA’S CUP’A DOĞRU YOL 
ALMAYA BAŞLADI

AZIMUT YACHTS A-ODASINI 
SUNDU: GERÇEKLİK SANAL 

OLUYOR

Luna Rossa Prada Pirellı Conquers 
The Prada Cup And Heads For The 
America’s Cup 

Azimut Yachts Presents A-Room: 
Reality Goes Virtual

Max Sirena liderliğindeki galip İtalyan takımı PRADA Cup’ın 
Series 7-1 ayağında Ineos Team UK’e karşı zaferini ilan 
ederek 6-15 Mart tarihleri arasında PRADA sponsorluğunda 
Hauraki Körfezi’nde düzenlenecek 36’ncı America’s Cup’da 
Yeni Zelandalılarla rekabet etme hakkı kazandı. 

Bir İtalyan takımı tarihinde üçüncü kez America’s Cup 
Match’de yarışacak. Resmi Zaman Tutucu görevini 
üstlenmek ve bir İtalyan takımına verdiği destekle yat 
yarışlarının kraliçesi kabul edilen yarışmada önde gelen 
İtalyan markası olarak bulunmak Panerai için gerçek bir 
onur ve ayrıcalık. 

The winning Italian team, led by Max Sirena, triumphed 
in the Series 7-1 in the PRADA Cup over Ineos Team UK, 
ensuring the right to challenge the New Zealanders on the 
occasion of the 36^ America’s Cup presented by PRADA, 
scheduled from the 6th to the 15th of March in the Hauraki 
Gulf. 

For only the third time in history, an Italian team will 
compete in the America’s Cup Match. Serving as the Official 
Timekeeper and being recognized as the leading Italian 
brand at the queen of regattas in support of an Italian team 
is an honor and a privilege for Panerai. 

Azimut Yachts, markanın müşterilerine ve hayranlarına tüm 
yeni modellerinin önizlemelerini sunmak için özel olarak 
oluşturulmuş sanal bir showroom olan A-Room’u sunuyor.

Girişim, dijital teknolojiye daha fazla açılma arzusundan 
kaynaklanıyor ve bunu, tekne sahipleri, müşterileri ve yat 
meraklıları ile duygusal düzeyde güçlü bir şekilde etkileşime 
girebilen bir sistem olarak kabul ediyor: geleneksel kanalların 
yanında gidecek ek bir iletişim fırsatı.

A-Room ziyaretçileri, içerikle etkileşime girerek tamamen 
özgürce hareket edebilecekleri, Azimut Yatları standı 
gibi görünecek şekilde tasarlanmış 3 boyutlu bir sanal 
alana bağlanacaklar. Sunumlar için bir tiyatro, bireysel 
Koleksiyonlara adanmış köşeler ve en son modellerin 
videolarının bulunduğu mega ekranlar dahil olmak üzere 
temalı alanlara ayrılan sanal galerinin ana amacı, tersanenin 
en son yeniliklerinin sunulduğu yeni sahne olmak.

Azimut Yachts presents A-Room, a virtual showroom created 
specifically to offer the brand’s customers and fans previews 
of all its new models.

The initiative is driven by the desire to further open up to 
digital technology, recognising it as a system that can engage 
powerfully with owners, customers and yachting enthusiasts, 
also on an emotional level: an additional communication 
opportunity that will go alongside the traditional channels.

Visitors to the A-Room will connect to a 3-D virtual space 
designed to look like an Azimut Yachts stand, which they 
can move around in complete freedom, interacting with 
the content. Split into themed areas, including a theatre for 
presentations, corners dedicated to individual Collections, 
and mega screens with videos of the latest models, the main 
aim of the virtual showroom is to be the new stage on which 
the shipyard’s latest novelties are presented.
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NAUTOR’S SWAN İLK MOTORYATININ 
GÖZ ALICI DETAYLARI

 Nautor’s Swan Reveals Details Of Its First Motor Yacht

Nautor’s Swan, duyurduğu motoryat 
projesiyle, yat sektörünü hareketlendirdi. 
Firma, üreteceği ilk motoryatın ismini 

Swan Shadow olarak açıkladı.
 
Yelkenli yat üretimiyle bilinen Finlandiyalı şirket Nautor’s 
Swan, geçtiğimiz günlerde bir ilke imza attı ve bir motoryat 
projesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Swan Shadow 
ismi verilen modelde çift kişilik bir kamara ve kamara 
dâhilinde banyoya sahip başka bir kamara bulunuyor. Bu 
sayede lüks tekne aynı anda 4 kişiye kadar misafir kabul 
edebilecek.

Teknede bulunan hareketli arka platform sayesinde, 
güvertede yer alan koltuk katlanabiliyor ve platform 
pasarella veya yüzme alanı olarak kullanılabiliyor.

55 knot hıza kadar çıkabilen motoryatta teleskopik 
tavan direkleri ve ortama hareket katan cam paneller 
var. Bu sayede motoryat hava şartlarının durumuna göre 
açılır-kapanır bir modele sahip. 13 metrelik teknede 
depolama alanlarını artırmak amacıyla güverte alanında 
da depolama noktaları mevcut.

Proje hakkında konuşan firma başkanı Leonars 
Ferragamo: “Uzun yıllardır bir motorlu tekne üretmeyi 
düşünüyorduk ancak gerçekten özel ve benzersiz bir 
şeyimiz olduğunu hissedene kadar her zaman bu cazibeye 
direndik ve Swan Shadow ile olan budur. İnandığımız 
içeriklerle dolu ve motorlu yat segmentinde önemli bir 
sıçrama yapacağımıza eminiz” dedi.

Nautor’s Swan energized the yacht industry 
with its announced motor yacht project. The 
company announced the name of the first 

motor yacht to be produced as Swan Shadow.
 
Known for its sailing yacht production, the Finnish company 
Nautor’s Swan recently announced that it is working on a 
motor yacht project. The model, called Swan Shadow, has a 
double cabin and another cabin with a bathroom inside the 
cabin. In this way, the luxury boat will be able to accept up 
to 4 guests at the same time.

Thanks to the movable rear platform on the boat, the seat 
on the deck can be folded and the platform can be used as a 
gangway or swimming area.

There are telescopic roof poles and glass panels that add 
movement to the environment in the motor yacht that can 
go up to 55 knots. In this way, the motor yacht has an opening 
and closing model according to the weather conditions. In 
order to increase the storage areas on the 13-meter boat, 
there are also storage points on the deck area.

Speaking about the project, company president Leonars 
Ferragamo said: “We havebeen thinking about building 
a motor boat for many years, but we always resisted this 
attraction until we felt we had something truly special and 
unique, and that’s what happened with Swan Shadow. We 
are confident that we will make an important leap forward 
in the motor yacht segment, which is full of content we 
believe in. “ +90 530 286 7908                 info@sycapricorn1.com                www.sycapricorn1.com                          sycapricorn1

Luxury Gulet Charter in
 Athens Greece in 

2021
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ALYA 32’NİN İKİNCİ MODELİ 
2022 YILINDA TESLİM EDİLECEK

 Second Model Of Alya 32 To Be Delivered in 2022

Alya Yatçılık, üretimini sürdürdüğü 
serinin ikinci modeli için çalışmalarına 
devam ediyor. Lüks tekne Alya 32’nin, 

2022 yılının yaz aylarında teslim edilmesi 
öngörülüyor.

14 knot hıza kadar çıkabilen görkemli tekne, iç ve dış 
tasarımlarıyla konforlu bir alan vadediyor. Geniş ve 
ferah bir atmosferde tasarlanan Alya 32 yemek alanı, 
dinlenme alanı ve güneşlenme alanları barındırıyor.

Teknedeki ambiyansı korumak ve denizle bağlantıyı 
artırmak için kullanılan boydan boya camlar sayesinde 
kıç tarafında bulunan ana yemek salonunda denizi 
panoramik bir görüşle izleme olanağı sağlanıyor. 

Keyifli zaman geçirmek ve dünyayı keşfetmek için yeni 
bir yol sunan Alya 32’de tekne sahibine ait bir süitin her 
iki tarafında ana güverteye özel, ön terasa açılan iki tam 
yükseklikte cam bulunuyor.

Alya Yachting continues to work on the 
second model of the series it continues 
to produce. The luxury boat Alya 32 

is expected to be delivered in the summer of 
2022.

The magnificent boat, which can go up to 14 knots, 
promises a comfortable space with its interior and 
exterior designs. Designed in a wide and spacious 
atmosphere, Alya 32 includes dining areas, relaxation 
areas and sunbathing areas.

You can watch the sea with a panoramic view in the 
main dining room at the stern, thanks to the full-length 
windows used to preserve the ambience on the boat 
and increase the connection with the sea.

Offering a new way to enjoy time and explore the world, 
Alya 32 has two full-height windows opening onto the 
front terrace, exclusive to the main deck, on either side 
of a suite owned by the boat owner.
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KALABALIK AİLELER İÇİN İDEAL BİR MODEL: 
AGORA 44

An Ideal Model For Crowded Families: The Agora 44

Kutlay Marine tarafından suya indirilen Agora 44, 
sunduğu geniş yaşam alanları sayesinde aile ve arkadaş 
organizasyonları için ideal bir ortam sunuyor. 

Teknede iki kabin bulunuyor. Kabinlerde yer alan altı 
adet yatak sayesinde teknede 12 kişi ağırlanabiliyor. 
Teknenin yaşam alanlarında ayrıca iki adet wc, salon ve 
havuzluk da mevcut.

Tek veya çift diesel motor seçeneği bulunan teknenin 
boyu 13.60 metreyken, eni 4 metre. Modelde, isteğe 
göre flybridge seçeneği de mümkün.  

Agora 44, which was launched by Kutlay Marine, 
offers an ideal environment for family and friend 
organizations thanks to the large living spaces it offers.

There are two cabins on the boat. Thanks to the six 
beds in the cabins, 12 people can be accommodated on 
the boat. In the living areas of the boat, there are also 
two wc, lounge and pool area.

With single or double diesel engine options, the boat is 
13.60 meters long and 4 meters wide. Flybridge option 
is also possible on the model.  

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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500 SSC’DEN İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ 
İŞTE TEKNEYE İLK BAKIŞ

First Pictures of 500 SSC Came! 
Here is the First Look The Boat

Deniz severler tarafından uzun bir zamandır 
detayları beklenen 500 SSC modelinin fotoğrafları 
paylaşıldı. İç tasarımı bir hayli lüks olan teknenin, 
teknolojik donanımları da hayranlık uyandırıcı.

SSC, sınıfının en büyük modeli olan ve uzun bir zamandır 
detayları merak edilen teknenin son testleri, Lake-X’te yer 
alan Mercury test merkezinde gerçekleşince modelde, 
Mercury’nin yeni tanıttığı Verado motorundan 4 adet 
bulunduğu açıklandı.

16.3 metre boyundaki modelin esas tasarlanma amacı hız 
yapmak olmasa da tekne 56-58 knot hıza kadar çıkıyor. 
Tekne, lüksü ve konforu seven denizciler için tasarlanan 
offshore bir motoryat.

Teknenin iç dizaynı oldukça sade bir şekilde planlandı. 
En önde yer alan oturma alanından, arkadaki yüzme 
platformuna kadar düz bir yol uzanıyor. Teknenin sunroofu 
ise oldukça büyük ve günlerin tadını çıkarmanız için 
birebir. Modelin kamarası da oldukça farklı. Kamarada çift 
kişilik bir queen yatak, koltuk takımı ve ikinci bir mutfak 
var.

Photos of 500 SSC models, whose details have 
been awaited for a long time, have been shared 
by sea lovers. The technological equipment 
of the boat, whose interior design is quite 
luxurious, is also admirable.

SSC, the largest model of its class and the 500 SSC, 
whose details have been wondered for a long time, have 
arrived. When the last tests of the boat took place at the 
Mercury test center in Lake-X, it was announced that 
the model had 4 Verado engines newly introduced by 
Mercury.

Although the main design of the 16.3-meter model is 
not to speed, the boat can go up to 56-58 knots. The 
boat is an offshore motor yacht designed for sailors 
who love luxury and comfort.

The interior design of the boat was quite simply planned. 
A straight path runs from the front seating area to the 
swimming platform at the rear. The sunroof of the boat 
is quite big and perfect for you to enjoy the days. The 
cabin of the model is also quite different. There is a 
double queen bed, sofa set and a second kitchen in the 
cabin.
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GÜNLÜK GEZİLERİNİZE
 FLYER SUNDECK 9 EŞLİK ETSİN

Flyer Sundeck 9 Accompanying Your Daily Trips 

Günlük gezi tekneleri arasında yerini alan 
Flyer Sundeck 9, pratik kullanışı ve konforlu 
yapısıyla rağbet görüyor. 

Kullanışlı bir günlük gezi teknesi olan Flyer 9 Sundeck, 
deniz severlere kolay ve konforlu bir alan sunuyor. 
Tekne iskele tarafından, ön tarafa geçiş sağlayan akıllı 
yürüyüş yoluna sahip. Bu özellik, serinin bir diğer 
modeli olan Flyer 10’dan geliyor.

Geniş bir kokpit ve kabin sunan teknede, çift kişilik bir 
yatak ve banyosu ayrı olan bir duş alanı var. Teknede 
genişçe yer verilen yaşam alanları sayesinde 4 kişi 
ağırlanabiliyor.

Mutfak iyi entegre edilmiş bir halde, ön cam ile 
korunuyor. 8.27 metre boyundaki teknenin iskele 
tarafına açılan platformu, misafirlere denize ulaşmak 
için en iyi yolu sunuyor. Teknede opsiyonel olarak bir 
balıkçı istasyonu ve olta tutucuları bulunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER
GÖVDE BOYU: 7.97 m

GENİŞLİK: 2.97 m
AĞIRLIK: 2500 Kg

YAKIT TANKI KAPASİTESİ: 400 L
TATLI SU KAPASİTESİ: 100 L

MOTOR GÜNÜ: 500 CV
CE SERTİFİKASI: B6 / C10

Flyer Sundeck 9, which is among the daily tour 
boats, is in demand with its practical use and 
comfortable structure.

Flyer 9 Sundeck, a useful daily tour boat, offers sea 
lovers an easy and comfortable space. The boat has a 
smart walkway from the pier side that provides passage 
to the front. This feature comes from another model of 
the series, Flyer 10.

Offering a spacious cockpit and cabin, the boat has a 
double bed and a shower area with separate bathroom. 
Thanks to the living spaces that are widely available on 
the boat, 4 people can be accommodated.

The kitchen is well integrated, protected by a windshield. 
The platform of the 8.27 meter boat opening to the pier 
offers the guests the best way to reach the sea. The boat 
has an optional fishing station and fishing line holders.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
BODY LENGTH: 7.97 m

WIDTH: 2.97 m
WEIGHT: 2500 Kg

FUEL TANK CAPACITY: 400 L
FRESH WATER CAPACITY: 100 L

MOTOR DAY: 500 CV
CE CERTIFICATE: B6 / C10

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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GRAN TURISMO 41 
GENİŞ BİR YAŞAM ALANI SUNUYOR

Gran Turismo 41 Offers a Wide Living Space

İç ve dış olarak özel bir tasarım sunan Gran 
Turismo 41, sosyal alanları ve teknolojik yapısı 
sayesinde başarılı bir performans gösteriyor.

Dış tasarımı Beneteau Powerboat tarafından yapılan 
Gran Turismo 41’de U şeklinde bir salon, açık hava 
mutfağı ve bir dinlenme alanı bulunuyor. İki adet özel 
kapalı kabine sahip teknenin iç tasarımı Andreani 
Design tarafından gri ve ceviz içi ağırlıklı olarak 
tasarlandı. 

Teknede kullanılan Air Step teknolojisi sayesinde 
tekne daha hızlı bir performans sergilerken daha az 
yakıt tüketiyor. Modelde olan V şeklindeki gövde yapısı 
teknenin stabilitesini artırıyor.

Gran Turismo 41, which offers a special design both 
inside and outside, shows a successful performance 
thanks to its social areas and technological 
structure.

Gran Turismo 41, whose exterior design was made by 
Beneteau Powerboat, has a U-shaped lounge, open-
air kitchen and a relaxation area. The interior design 
of the boat, which has two private closed cabins, was 
mainly designed by Andreani Design, mainly in gray 
and walnut.

Thanks to the Air Step technology used on the boat, 
the boat performs faster and consumes less fuel. The 
V-shaped hull structure in the model increases the 
stability of the boat.

Teknik Özellikler / Technical Specifications
Tam Boy / Length Overall : 12.55 m
Gövde Boyu / Body Length : 11.50 m
Genişlik / Width : 3.85 m 
Boş Ağırlık / Empty Weight : 7936 kg
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity: 2x325 L
Tatlı Su Kapasitesi / Fresh Water Capacity : 200 L
CE Sertifikası / CE Certificate : B 10 / C 10
Maksimum Motor Gücü (HP) / Maximum Engine Power (HP) : 2x380 CV/HP



 

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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DENİZİ HİSSETMENİZİ SAĞLAYACAK BİR TEKNE: 
NHD 280

A Boat That Will Make You Feel the Sea: NHD 280

8.35 metre uzunluğuna sahip NHD 280, ideal 
bir yaşam alanı, keyif veren detayları ve 
sunduğu birçok çeşitlilikle deniz keyfinizi iki 
katına çıkarmaya geliyor. Teknenin özellikleri 
oldukça ilgi çekici.

NHD 280, özellikleri ve konforun hayat bulduğu yaşam 
alanları sayesinde tekne sahiplerini oldukça memnun 
ediyor. Teknede yer alan iki kişilik master kabin, 
teknenin diğer modeli olan NHD 270’ten ayrılan en 
temel özelliği. Bin 600 kilo ağırlığında olan görkemli 
tekne NHD 280, 11+1 kapasiteye sahip. Modelde 130 
litrelik temiz su tankı ve 200 litrelik yakıt tankı yer 
alıyor.

NHD 280’nin güvertesinde paslanmaz güverte korkuluk, 
eşya saklama dolapları, Inox kapı ve bardaklıklar, 
akrilik çöp kovası ve bir barbekü alanı var. Tamamen 
led ışıklarla donatılmış güvertenin iç tasarımında 

With a length of 8.35 meters, the NHD 280 is 
coming to double your sea pleasure with its 
ideal living space, pleasant details and many 
diversity it offers. The boat’s features are very 
interesting.

NHD 280 satisfies boat owners with its features and 
living spaces where comfort comes to life. The master 
cabin for two people on the boat is the most basic 
feature that distinguishes it from the other model of 
the boat, the NHD 270. The magnificent boat NHD 280, 
which weighs 1,600 kilograms, has a capacity of 11 + 
1. The model has a 130-liter fresh water tank and a 
200-liter fuel tank.

The NHD 280 has a stainless deck railing, storage 
cabinets, Inox door and cup holders, acrylic dustbin 
and a barbecue area on the deck. Ecological leather 
fabrics that are respectful to nature are preferred in the 

doğaya saygılı ekolojik deri kumaşlar 
tercih edilmiş.

Güverte, garaj brandasıyla 
gölgelendirilebiliyor ve geniş güverte 
severler için alanda sol yana açılır 
güverte genişletme özelliği bulunuyor. 
Bir ırgat alanının da olduğu bu kısımda, kabin içinde 
baş aynası da mevcut.

NHD 280’de bulunan kabinler oldukça geniş ve ferah. 
Kabinlerde tik ağacından yapılmış özel bir masa, çift 
kişilik yatak ve led ışıklar bulunuyor. Kabinde bulunan 
yatağın ölçüsü ise 1.95 metre boyunda.

Teknenin mutfak kısmında ise kullanım alanını artırmak 
amacıyla bir mutfak tezgahı var. Lüks teknenin ek 
donanımları arasında motor akustik kaplama, makine 
dairesi aydınlatma, sigorta kutusu ve navigasyon 
ışıkları mevcut.

1.60 metre tavan yüksekliğine sahip banyo ise yine 
tasarımıyla göz dolduruyor. Banyoda çelik havlu askısı, 
duş, elektrikli tuvalet ve ayna bulunuyor.

NHD 280’de, tekne sahipleri için dört farklı motor 
seçeneği var. Bu seçenekler; Volvo Penta V8 300 HP 
benzinli, Volvo Penta D4 270 dizel, Mercruiser 250 HP 
ve Mercruiser 270 HP olarak sıralanabilir. Kıçtan takma 
motor için de sunulan seçenekler arasında Mercury 250 
XL V8 4 zamanlı hidrolik dümen ve Yamaha F250 Letx 
V6 hidrolik dümenleri var.

NHD 280 modelinde fiyata dâhil olarak sunulan birçok 
opsiyonel özellik sayesinde tekne sahibi kendisi için 
en ideal alanları yaratabilir ve istediği donanımları 
kullanabilir.

Bu opsiyonel seçenekler arasında: Simrad 7”GPS, 
led tv 12V, 12x12 denge flapları, su altı lambaları, 
12v buzdolabı, uzaktan kumandalı projektör, Eva tik 
görünümlü birinci sınıf yer kaplama, VHF telsiz ve 
anten, elektikli ırgat ve 40 metrelik zincir, 7,5 kiloluk 
paslanmaz çapa, kışlık branda, 200v inverter redresör, 
mikro dalga, 6 adet kolonlu müzik sistemi JBL 9, 
kömürlü barbekü, tik masa, iki kişilik güneşlenme 
minderi ve akü bulunuyor.

interior design of the deck, which is fully equipped with 
LED lights.

The deck can be shaded with a garage tarpaulin, and for 
large deck lovers, the area features a left-side opening 
deck extension. In this section where there is also a 
capstan area, there is also a head mirror in the cabin.

The cabins in NHD 280 are quite large and spacious. 
The cabins have a special table made of teak wood, a 
double bed and LED lights. The size of the bed in the 
cabin is 1.95 meters.

In the kitchen part of the boat, there is a kitchen counter 
to increase the usage area. Additional equipment of the 
luxury boat includes engine acoustic coating, engine 
room lighting, fuse box and navigation lights.

The bathroom, which has a ceiling height of 1.60 
meters, also impresses with its design. The bathroom 
has a steel towel rail, shower, electric toilet and mirror.

NHD 280 has four different engine options for boat 
owners. These options are; Volvo Penta V8 can be 
listed as 300 HP gasoline, Volvo Penta D4 270 diesel, 
Mercruiser 250 HP and Mercruiser 270 HP. Options 
for the outboard engine include Mercury 250 XL V8 
4-stroke hydraulic steering and Yamaha F250 Letx V6 
power steering.

Thanks to the many optional features included in the 
price of the NHD 280 model, the boat owner can create 
the most ideal areas for himself and use the equipment 
he wants.

These optional options include: Simrad 7 ”GPS, LED 
TV 12V, 12x12 balance flaps, underwater lights, 12v 
refrigerator, remote control projector, Eva teak look first 
class floor covering, VHF radio and antenna, electric 
capstan and 40 meter chain, 7 , 5 kg stainless anchor, 
winter tarpaulin, 200v inverter rectifier, microwave, 6 
column music system JBL 9, charcoal barbecue, teak 
table, two-person sunbathing mat and battery.
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AZİMUT VERVE 47 OLDUKÇA İDDİALI BİR MODEL TEKNOLOJİK VE FERAH BİR MODEL İÇİN FERRETTİ 720
Azimut Verve 47 Is A Very Ambitious Model Ferretti 720 For A Technological And Spacious Model

Azimut tarafından suya indirilen Verve 47, 
barındırdığı birçok özellikle oldukça iddialı bir 
model. Modelin tasarımı oldukça titiz yapılmış ve 
sosyal alanlarında oldukça cömert davranılmış.

İtalyan bir yaşam tarzını yansıtan  Azimut Verve 47, 
özellikleri ve tasarımıyla sektörde yerini aldı. Francesco 
Struglia ve Michael Peters iş birliğinden doğan tekneyle 
adeta su üzerinde uçabilirsiniz çünkü tekne 50 knot hıza 
kadar çıkabiliyor. 14.50 metre uzunluğundaki teknede 4 
adet dıştan takma motor var. 

Teknenin dümen istasyonu, kaptanın görüş alanın 
genişleten ve denizle temasını artıran büyük yan camlarla 
çevrildi. Bu özellik, dünyaca ünlü birkaç otomobilde 
kullanılan bir tekniğin, deniz taşıtına uyarlanması 
bakımından öne çıkıyor. Firma, genel tasarım olarak 
teknenin alanlarını verimli kullanmaya çalıştı. Modelde 
sosyal alanlar oldukça fazla.

Denize girmek için yana açılan bir duvar alanına sahip 
olan teknenin bu kısmı yemek alanı, dinlenme güneşlenme 
ve parti alanı olarak kullanılabilir. Teknenin pruvasında 
dinlenme alanı, koltuklar ve büyük bir güneşlenme minderi 
yer alıyor.  Modelde, mutfak, buzdolabı ve açık-kapalı 
saklama bölümlerine oldukça geniş yer verildi. Teknenin kıç 
alanında sunulan yaşam alanını da atlamamak gerekiyor. 
Buradaki geniş alan bar, buzdolabı buz makinesi, barbekü, 
ocak ve lavabo ve çok amaçlı bir ünite yer alıyor.

The Verve 47, launched by Azimut is a very 
ambitious model with many features. The design 
of the model is very meticulous and very generous 
in social areas.

Reflecting an Italian lifestyle  Azimut Verve 47 took its 
place in the sector with its features and design. The boat 
born from the collaboration of Francesco Struglia and 
Michael Peters. You can literally fly on water because the 
boat can go up to 50 knots. The boat, which is 14.50 meters 
long, has 4 outboard motors.

The boat’s helm station was surrounded by large side 
windows, which broadened the captain’s field of vision 
and increased contact with the sea. This feature stands out 
in terms of the adaptation of a technique used in several 
world-famous automobiles to watercraft. The company 
tried to use the areas of the boat efficiently as a general 
design. There are many social areas in the model. This 
part of the boat, which has a wall area that opens to the 
side to enter the seadining area, relaxation, can be used as 
asunbathing and party area.

In the bow of the boat, there is a resting area, seats and 
a large sunbathing mat. In the model, a wide space was 
given to the kitchen, refrigerator and open-closed storage 
areas. It is also necessary not to miss the living space 
offered in the stern area of the boat. The large area here 
includes a bar, refrigerator 
ice machine, barbecue, 
stove and sink, and a multi-
purpose unit

Ferretti 720, cömert iç alanı ve farklı 
seçenekleriyle tercih ediliyor. Teknede 
sunulan konsept ve yaşam alanları 
dönüştürülebilir bir yapı sunuyor.

Ferretti 720, iç ve dış tasarımıyla, teknolojik 
özellikleriyle ve keyif veren konseptiyle kesinlikle 
değerli bir tekne. Teknenin iç tasarımı Ferretti Group 
tarafından yapılırken, dış tasarımı ise grubun iş birliği 
ile mimar Filippo Salvetti tarafından yapıldı. 22.3 metre 
boyundaki teknede yüzme platformunun merkezinde 
konumlanan kapı oturma yerine açılıyor. Elektro-
hidrolik olarak kontrol edilen yüzme platformu,  
genişletilebiliyor böylece 3.95 metreye kadar 
uzunluğa sahip bir filikayı veya üç kişilik bir jet skiyi 
barındırabilmeyi mümkün kılıyor. 

Son modellerde uygulanan inovasyon sürecine paralel 
olarak geniş bir güneş yastığından konforlu bir yemek 
alanına dönüştürülebilen bir alanın olmasını mümkün 
kılan geniş yaşam alanları, teknenin en belirgin 
özelliklerinden. Tersane, tekne severlere iki farklı renk 
ve iki farklı mobilya seçeneği sunuyor. Bu seçenekler; 
açık ve nötr lake tonlarını yansıtan ceviz yapısı veya 
aynı ceviz tasarımının koyu tonları.

Teknede yer alan iki adet çift kişilik kabinin iki ayrı 
yatağa var. Burada konaklayanlar ayrıca banyoyu ortak 
olarak kullanıyor. Ön güvertede yer alan VIP kabin ise 
ayrı bir banyo ve duş içeriyor. 

Ferretti 720 is preferred with its generous 
interior space and different options. The 
concept and living spaces offered on the 
boat offer a transformable structure.

Ferretti 720 is definitely a valuable boat with its 
interior and exterior design, technological features and 
delightful concept. The interior design of the boat is 
made by Ferretti Group, while the exterior design isby 
thecollaboration with the group designed architect in 
Made by Filippo Salvetti. Positioned in the center of the 
swimming platform on the 22.3 meter boat, the door 
opens to the seating area. The electro-hydraulically 
controlled swim platform can be expanded, making it 
possible to accommodate a lifeboat up to 3.95 meters 
long or a three-seater jet ski.

In parallel with the innovation process applied in the 
latest models, the spacious living areas that make it 
possible to have an area that can be transformed from 
a large sun cushion to a comfortable dining area are 
one of the most prominent features of the boat. The 
shipyard offers boat lovers two different colors and two 
different furniture options. These options are; walnut 
structure reflecting light and neutral lacquer tones or 
dark tones of the same walnut design.

The two double cabins on the boat have two separate 
beds. Those who stay here also share the bathroom. 
The VIP cabin on the front deck includes a separate 
bathroom and shower.
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DE ANTONIO YACHTS, 
D28 DE ANTONIO CUPRA’YI SUNAR

De Antonio Yachts Presents The D28 De Antonio CUPRA
Barselona’dan iki şirket, otomobil markası ile işbirliği 
içinde ünlü De Antonio Yachts D28 Open’dan doğan 
eşsiz bir parça olan D28 De Antonio CUPRA’yı piyasaya 
sürdü. 28 metrelik tekne, sekiz metreden uzunluğu ile 
olağanüstü performans ve maksimum konfor sunuyor. 
Tasarımı,  ince ve avangart hatları çağdaşlığı yansıtan 
bu model, denizcilik sektöründen yeniliğe olan 
bağlılığın bir sonucu.

D28, tüm güverteye aynı seviyede sahip. Hem ön hem 
de arka koltuklar ve masalarla farklı güneşlenme 
alanları sunuyor. Yüksek düzeyde alan kullanımı, 
benzersiz bir ferahlık hissi sağlıyor. On kişiye kadar 
maksimum kapasite ile bile, ideal bir gündüz teknesi. 
Buna ek olarak, tekne, seyir hızında çok rahat bir seyir 
için kıç güneşlenme terasının altına gizlenmiş 400 
hp’lik bir Mercury dıştan takmalı motora sahip.

Two companies from Barcelona with a wide 
international projection and a differentiating product 
ally to launch the D28 De Antonio CUPRA, a unique 
piece born from the renowned De Antonio Yachts D28 
Open in collaboration with the automobile brand. The 
28-foot boat presents exceptional performance and 
maximum comfort in more than eight meters in length. 
Its design is the result of a commitment to innovation 
in the nautical sector and its fine and avant-garde lines 
characterize this model that exudes contemporaneity.

The D28 has the entire deck at the same level offering 
different sunbathing areas with seating and tables both 
fore and aft. The high level of space utilization provides 
an incomparable feeling of spaciousness. Even with a 
maximum capacity of up to ten people, the D28 is the 
ideal day boat. In addition, the boat features a 400 
hp Mercury outboard engine, hidden under the stern 
sundeck, for very comfortable cruising at cruising 
speed.
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JEANNEAU 60 HEM FONKSİYONEL HEM ÇOK ŞIK 2021 YILININ ÖDÜLLÜ YATI: CONTEST 55CS

Jeanneau 60 Functional And Very Stylish Awarded Yacht of the Year 2021: Contest 55CS

Kıvrımlı çizgileri ve dış tasarımı Jeanneau 60’ın 
hemen dikkat çeken ilk özelliği. İç tasarımı da bir 
o kadar etkileyici olan teknede, kaliteli bir konfor 
sunmak için hiçbir detay atlanmamış.

Jeanneau 60, herkesin aradığı şeyi bulması için 19 farklı 
konfigürasyon seçeneği ile tasarlandı. Teknenin iskele 
tarafında kalan salonunda U şeklinde bir oturma grubu var. 
Bu alan 7 kişiyi ağırlayabiliyor.

Teknede bulunan ve yat sahibine özel yapılan kamarada, 
büyük bir çift kişilik yatak bulunuyor. Ferah bir alana 
yayılmış kamarada başucu masaları, kanepe, askı dolabı ve 
farklı noktalarda saklama alanına yerildi.

Teknenin misafir kabini ise kalabalık eğlenceleri seven yat 
sahipleri için mükemmel. Misafir kabininde yer alan ikiz 
ranzaların alt tarafı, ihtiyaç anında çift kişilik bir yatağa 
dönüşerek, pratik bir hamleyle alanı genişletiyor.

Teknenin tasarımı, güneşten gelen ışığın içeriye eşit şekilde 
dağılmasını ve teknenin doğal bir şekilde aydınlanması 
sağlıyor.

Curved lines and exterior design Jeanneau 60is 
the first feature ofthat immediately catches the 
eye. The interior design of the boat is equally 
impressive, no detail has been omitted to offer 
quality comfort.

Jeanneau 60 has been designed with a choice of 19 different 
configurations for everyone to find what they are looking 
for. There is a U-shaped seating group in the hall on the pier 
side of the boat. This area can accommodate 7 people.

There is a large double bed in the cabin, which is on the 
boat and specially designed for the owner. In the cabin, 
spread over a spacious area, bedside tables, sofa, hanging 
cabinet and storage areas were placed at different points.
 
The guest cabin of the boat is perfect for yacht owners who 
love crowded entertainment. The lower side of the twin 
bunk beds in the guest cabin turn into a double bed when 
needed, expanding the space with a practical move.
 
The design of the boat ensures that the light from the sun 
is distributed evenly and the boat is illuminated naturally.

Bu sene 18’incisi düzenlenen Avrupa Yılın 
Yatı Ödülleri’nin sonuçları açıklandı. 17 
metrelik 55CS, tasarımı ve eşsiz özellikleriyle 
rakiplerini geride bıraktı.

Contest 55CS, bu sene 18’incisi düzenlenen Avrupa 
Yılın Ödülleri yarışmasında birinciliğe layık görüldü.  
Modern iç ve tasarım çizgileri ile kendine hayran 
bırakan Contest 55CS, Hollandalı Contest firmasının 
Judel/Vrolijk&co ve Wetzels Brown&Partners iş 
birliğinde suya indirildi.

17 metre boyunda olan teknede üç kamara yer alırken, 
ana kabinde ebeveyn banyosu bulunuyor. Ayrıca bu 
ana kamara, teknenin kıçında ve iskele tarafında 
konumlanıyor. 

Kıç tarafında mutfağa yer verilen modelin eni 5 metre, 
yelken alanı ise 163.75 metrekarelik bir alana sahip.
Hallberg Rassy 40C ve Moody 41 DS teknelerine karşı 
galip gelen modelde manuel sarma sistem cenova 
bulunuyor.

The results of the 18th European Yacht of 
the Year Awards have been announced. The 
17-meter 55CS surpassed its competitors with 
its design and unique features.

Contest 55CS was awarded the first place in the 
European Year Awards competition, which was held 
for the 18th time this year.  Impressed with its modern 
interior and design lines, the Contest 55CS was 
launched in cooperation with the Dutch Contest firm’s 
Judel / Vrolijk & co and Wetzels Brown & Partners.

The boat, which is 17 meters tall, has three cabins, while 
the main cabin has an en-suite bathroom. In addition, 
this main cabin is located at the stern of the boat and 
on the port side.

The model, which has a kitchen at the stern, has a width 
of 5 meters and an area of 163.75 square meters.

The model that wins over the Hallberg Rassy 40C and 
Moody 41 DS boats has a manual winding system genoa.
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YENİ  PELAGIC 77 “VINSON OF ANTARKTİKA” 
SUYA İNDİRİLDİ

New Pelagic 77 “Vinson of Antarctica” Launched 

Hollanda Makkum’da bulunan KM Yacht Builders 
tarafından inşa edilen keşif gemisi Pelagic 77 lanse 
edildi. Resmi adı Antarktika kıtasındaki en yüksek dağ 
olarak bilinen “Antarktika’nın Vinsonu”.

2019 yazının başlarından beri KM Yachtbuilders’da 
yapım aşamasında geminin bitirilmesi, hizmete 
sokulması ve tabii ki deniz denemeleri ile ilgili 
çalışmalar birkaç hafta boyunca devam edecek. Kuzey 
Denizi’nde gerçekleşecek ve ilk gezi Norveç’e yapılacak. 
Yazdan sonra mürettebat, dünyanın en güneyindeki 
yerleşim yeri olan Şili’deki Puerto Williams’ta sona 
eren Güney Amerika’ya yelken açmayı planlıyor.

The expedition vessel  Pelagic 77, built by KM Yacht 
Builders in Makkum, the Netherlands, is launched. Its 
official name is “Vinson of Antarctica”, known as the 
tallest mountain in the Antarctic continent.

The vessel has been under construction at KM 
Yachtbuilders since early in the summer of 2019 and 
work will be continuing for a few weeks after the launch 
on the finishing, commissioning and of course the sea 
trials. This will take place on the North Sea and the first 
trip will be to Norway. After the summer, the crew plans 
to sail to South America, ending at Puerto Williams in 
Chile, the southernmost inhabited place in the world.

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

mercanyachting.com.tr

mercanyachting

mercanyachting

mercanyachting

mercanyachting

DAHA FAZLA PERFORMANS
ŞİMDİ DIŞTAN MOTORLU

BUTTERFLY 24-OB
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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

GÜNEY RÜZGÂRI MORGANA AKDENİZ’E VARDI

Southern Wind Morgana Arrives in The Mediterranean
Southern Wind’in 
yeni 100 metrelik 
özel teknesi Morgana, 
Afrika’dan Akdeniz’e 
7 bin deniz mili süren 
ilk yolculuğunun 
ardından La Spezia, 
İtalya’ya ulaştı. 
Genel tasarımı 
Nauta Design ve 
P-NAUTA 100’den 
gemi mühendisleri 
Reichel / Pugh 
tarafından yapıldı. 
Yarış performansı ve 
seyir konforu sunan 
tekne hafif karbon 
fiber / Corecell, 
Nomex ve prepreg 
yapıdan yararlanan 
yüksek teknolojili 
bir kaldırma omurga 
özel yelkenli bir yat.

Nauta Design, resmî bir sözleşme yapmadan evvel, 
tasarımın ilk taslağı için çok çalıştı. 18 ay devam eden 
optimizasyon süresi, 400 saatlik ön çalışmayı ve 3 bin 
saatlik tasarım çalışmasını kapsıyor.

Morgana’nın dış profili geniş düz güverteden, üst 
tavanın şık ve sportif hatlarına kadar, Nauta 
Design’ın projelerinde uyguladığı düzenli stilin 
tipik bir örneği.

Nauta Design, aynı zamanda taze ve çağdaş ancak 
abartısız iç tasarım anlayışını da ortaya döküyor. 
Morgana’da 3 büyük kabin, tekne sahibi için 
özel bir suit kabin ve bir TV alanı bulunuyor. Kıç 
mürettebat alanı, çift kişilik yataklı bir kaptan 
kabini ve sancak tarafında iki ranza bulunan bir 
mürettebat kabinini içeriyor.

Morgana, the new 100-foot custom sloop by Southern 
Wind, has arrived in La Spezia, Italy, after a maiden 
voyage of more than 7,000  nautical miles from the 
southern tip of Africa to the Mediterranean. With 
general design, exterior and interior design by Nauta 
Design and naval architecture by Reichel/Pugh, the 
R/P-NAUTA 100 is a  hi tech lifting keel  custom sailing 
yacht  that draws on lightweight carbon fibre/Corecell, 
Nomex and prepreg construction for optimal racing 
performance and cruising comfort.

Nauta Design invested heavily in the initial concept 
phase of the design before committing to a contractual 
agreement. This involved around 400 hours of 
preliminary studies, which were followed by more than 
18 months of optimisation for a total ofmore than 3,000 
hours of design work.

Morgana’s exterior profile, from the spacious flush deck 
to the sleek and sporty lines of the coachroof, is typical 
of the uncluttered style that Nauta Design brings to its 
projects.

Nauta Design is also responsible for the fresh and 
contemporary yet understated interior styling. 
Morgana  has three en-suite guest cabins, including a 
large owner’s suite forward and a dedicated TV area in 
the forward part of the salon. The aft crew area includes 
a captain’s cabin with a double bed portside and a crew 
cabin with two bunks to starboard.
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OTAM 65 HT TASARIMCI FRANCESCO GUIDA’NIN 
ANLATTIĞI ŞEKİLDE ŞİMDİYE KADARKİ 

EN HIZLI OTAM
OTAM 65 HT One Off The Fastest Otam Ever As Told By 

The Designer Francesco Guida
Yeni OTAM 65 HT, son derece tutkulu ve cesur bir yat 
sahibinin özel taleplerini karşılamak için tasarlandı.

Müşterinin talebi üzerine, Francesco Guida Tasarım 
firması, iç yerleşim düzeninin ve dış kokpitin stilini 
ve detaylarını tasarlayarak yata daha fazla kişilik 
kazandırdı ve müşterinin özel isteklerini detaylarda 
yüksek bir dikkatle tercüme etti. 

OTAM 65 HT’yi geliştiren İtalyan tersanesi, şimdiye 
kadar ulaşılan en yüksek hızı ayarlayarak sınırlarını 
genişletti, maksimum 60 knot hıza ve kıçta 21 ° ‘lik 
bir deadrise ile dipten 50 knot seyir hızına ulaşarak 
benzersiz bir navigasyon sağladı. Dahası, bu model, 
OTAM yatlarının dünya çapında bilinen hızına 
rağmen, şu anda piyasada bulunan aynı boyuttaki 
diğer teknelerden önemli ölçüde daha yüksek yakıt 
verimliliği sağlıyor.

The new OTAM 65 HT is designed to meet the special 
demands of an extremely passionate and brave yacht 
owner.

At the customer’s request, the Francesco Guida Design 
firm designed the styling and details of the internal 
layout and of the external cockpit, giving the yacht even 
more personality and translating the specific requests 
of the customer with a high attention to detail. 

Developing the OTAM 65 HT, the Italian yard has 
stretched its limits by setting the fastest speed ever 
achieved, reaching a maximum speed of 60 knots and 
a cruising speed of 50 knots via a bottom with a 21° 
deadrise at the stern, ensuring unparalleled navigation 
and yacht handling. Moreover, this model achieves 
considerably higher fuel efficiency than other boats of 
the same size currently available on the market, despite 
the speed for which the OTAM yachts are known 
worldwide. 
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48FT LEISURE YACHT, ALÜMİNYUM İŞÇİLİĞİNİN
 TÜM GÜZELLİĞİNİ GÖSTEREREK 

KENDİNİ ORTAYA KOYUYOR
The 48ft Leisure Yacht Reveals Herself, Showing All The 

Beauty Of The Aluminium Work

Sportif kız kardeşi “48 Open” ile birlikte muhteşem bir açık 
ana güverteye sahip olan bu son eklenti, BiC Aluminyum’un 
lüks eğlence yat pazarına girişini işaret ediyor. Fotoğraflar, 
Navyk’in hem Yapısal inşaat hem de İç mekanda konaklama 
için yaptığı “inşaat kiti” mühendislik çalışmasının 
örneklerini ve ardından BiC tesislerindeki montaj 
aşamasında gerçek hayattaki görüntüleri gösteriyor.

Guido de Groot’un tasarımına dayanan model, yaklaşık 
2000 saatlik mühendislik çalışmasıyla birlikte en ince 
ayrıntısına kadar planlandı.

Navyk, fikirleri ve kavramları gerçeğe dönüştürmek için 
güvenilir, uygulaması kolay çözümler sağlayan bunun gibi 
projelerden büyük gurur duyuyor.

This latest addition, together with her sportier sister the 
‘’48 Open’’ which features an amazing open main deck, 
marks the entrance of BiC Aluminium on the luxury leisure 
yacht market. The pictures shows samples of the “building 
kit” engineering work that Navyk has done both for the 
Structural construction and Interior accommodations 
followed by the real-life captures during the assembling 

stage at BiC facilities.

Based on the design of Guido de Groot, together with 
approximately 2000 hours of engineering work to the 
finest details, the model was transformed into technical 
packages destined for production, and there was nothing 
left to be done but to assembly the yacht like a giant puzzle.

Navyk takes great pride in projects like this one, providing 
reliable, easy to implement solutions for transforming 
ideas and concepts into reality.

Kategorisi / Craft category : Motor Yat / Motor Yacht
Uzunluk / Length : 48 fit / feat
Malzeme / Material : Alüminyum / Aluminium
Tasarım / Design : Guido de Groot
Deniz mimarisi / Naval Architecture : Studio Delta
Mühendislik / Engineering : Donanma / Navyk
Yapımcı / Builder : BiC Alüminyum / BİC Aluminium
Özel Ürünler / Specials : Wheelhouse versiyonu ve açık 
güverte versiyonu / Wheelhouse version and open deck 
version (‘’48 Open’’)
Proje yılı / Project Year : 2020
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SAMBA 11 İLE HER TÜRLÜ DENİZ DENEYİMİNİN 
KEYFİNİ ÇIKARIN

Enjoy All Kinds Of Sea Experience With Samba 11 
Balıkçılık ve su sporlarını seven kişiler için 
güzel bir ortam sunan Samba 11, özellikleriyle 
de beğeniliyor. Teknede bulunan opsiyonel 
seçenekler, teknenin kişiselleştirilmesi için 
oldukça ideal.

“Sea More” konsepti baz alınarak tasarlanan Samba 
11 balıkçılık, su sporları ve keyifli bir deniz deneyimi 
yaşatmak için suya indirilmeye hazırlanıyor.

11 metre uzunluğundaki Samba’da açık ve kapalı olmak 
üzere iki farklı ana model seçeneği sunuluyor. Her iki 
modelin ön kabininde 190 santimlik çift kişilik yatak, 
ön güvertede oturma ve güneşlenme alanı ayrıca duşlu 
bir tuvalet mevcut.

Çeşitli opsiyonlar ile kişiselleştirilebilen teknenin açık 
modelinde, kokpitte 3 adet dümen mahali Bolster 
koltuk, arka kısmında ise opsiyonel bir güneş minderi 
ve oturma grubu bulunuyor. Teknenin gövde tasarımı 
Stimson Yacht Design, iç ve dış tasarımı ise Kit Carlier 
Design tarafından yapıldı.

1,5 sene süren çalışmaların sonucunda ortaya 
çıkan Samba modelinin farklı boyları, önümüzdeki 
dönemlerde yat severler ile buluşacak.

Offering a beautiful environment for those who 
love fishing and water sports, Samba 11 is also 
appreciated for its features. Optional options 
on the boat are ideal for customizing the boat.

Designed on the basis of the “Sea More” concept, Samba 
11 is prepared to be launched in order to provide a 
pleasant sea experience and fishing, water sports.

The 11-meter-long Samba offers two different main 
model options, open and closed. In the front cabin of 
both models, there is a 190 cm double bed, sitting and 
sunbathing area on the front deck and a toilet with 
shower.

In the open model of the boat, which can be customized 
with various options, there are 3 bolster seats in the 
cockpit, and an optional sun cushion and seating group 
in the back. The hull design of the boat was made by 
Stimson Yacht Design, and the interior and exterior 
design was done by Kit Carlier Design.

Different sizes of the Samba model, which emerged as a 
result of 1.5 years of work, will meet yacht lovers in the 
coming periods.

MOSS YACHT
Ofis: Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. Güven İş Merkezi No:83/1 A Blok K.2 D. 52 

Zeytinburnu/İSTANBUL
Şube: Kemal Paşa Mah. Atatürk Cad. No:112/1 Menderes/İZMİR
info@mossyacths.com   0530 961 4153   www.mossyacht.com
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BOSTON WHALER 250 DAUNTLESS 
KIYI BALIKÇILIĞI İÇİN TASARLANDI

Boston Whaler 250 Dauntless 
Designed  For Coastal Fishing

7.62 metrelik Boston Whaler 250 Dauntless, günübirlik 
tekneler arasında konforu ve geniş iç  tasarımı ile öne 
çıkıyor. Cömert bir alana yayılmış oturma yeriyle Boston 
Whaler 250 Dauntless’ta balık tutma, su sporları, seyir 
ve ötesi için olanaklar bulunuyor.

Katlanır sırtlıklara sahip olan Boston Whaler 250 
Dauntless’ta sancak koltuklar, tekne arkasında ise düz 
güverte tasarımı ve katlanabilir ergonomik koltuklar 
mevcut. Ayrıca teknede güvenliği sağlamak için yüzme 
platformu kısmında açılı bir merdiven yer alıyor.

Kıyı balıkçılığını, farklı bir deniz üstü deneyimi ile 
beraber sunan Boston Whaler 250 Dauntless modelinin 
arkasında yer alan standart 35 galonluk livar, tekne 
önü balık kutusu, olta tutucular ve balık hazırlama 
seçenekleri, balıkçılığı seven tekne sahiplerinin 
beğenisine sunuluyor.

Boston Whaler 250 Dauntless, 7 inçlik oltalar için 
büyük, kitlenebilir bir saklama alanı barındırıyor. 
Teknede bulunan çift kişilik oturma grubu keyifli 
dakikalar için güzel bir ambiyans yaratıyor. 

The 7.62-meter Boston Whaler 250 Dauntless stands 
out among daily boats with its comfort and spacious 
interior design. In this sense, the boat has a toilet cabin 
with widened door for easy access.
 
With seating spread over a generous area, the Boston 
Whaler 250 Dauntless offers opportunities for fishing, 
water sports, cruising and beyond.
 
The Boston Whaler 250 Dauntless has folding backrests, 
starboard seats, and a flat deck design and foldable 
ergonomic seats behind the boat. In addition, there 
is an angled ladder in the swimming platform part to 
ensure safety on the boat.
 
Offering coastal fishing with a different above sea 
experience, the standard 35-gallon livre behind the 
Boston Whaler 250 Dauntless model, boat front fishing 
box, fishing rod holders and fish preparation options 
are offered to boat owners who love fishing.
 
The Boston Whaler 250 Dauntless features large, 
lockable storage for 7-inch fishing rods. The double 
seating group on the boat creates a nice ambiance for 
pleasant moments. 
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RUSH YACHTS YAKIN ZAMANDA YEPYENİ PROJESİNİ AÇIKLADI; 
RUSH 39

Rush Yachts Have Recently Revealed Their Brand-New Project; 
The Rush 39

En gelişmiş ve çevreci malzemeler, teknolojiler ve süreçler 
kullanılarak tasarlanan Rush 39 12m (39ft) aralığındaki en 
pratik süperyat / günlük botu.

Rush 39, araştırma, geliştirme ve denizcilik endüstrilerinin 
yeşil akreditasyonunun ve gelecekteki sürdürülebilirliğin 
ilerlemesinde büyük bir rol üstlenme çabasıyla inşa edildi.

İnsanların çevresel etkilerini azaltmaya yönelik bilinçli 
çabalarında, kendi teknelerine sahip olmanın getirdiği 
lüksün tadını çıkarmaya devam ederken, Rush 39 şu 
anda süper yat ihalesinde ve gündüz tekne menzilinde 
bulunanlara çok farklı ve sürdürülebilir bir paket sunuyor.

Rush 39, genel pratik işlevselliği, performansı ve 
kullanılabilirliği geliştiren çeşitli özellikleri bir araya 
getirerek, tekne sahibi ve misafirleri için maksimum keyif 
sağlıyor. 

Rush Yachts’ın en son yeşil teknolojileri kullandığı 
örneklerden biri de tahrik / otel yükleri. Entegre 
jeneratörlere sahip en yeni Volvo Penta IPS motorlarının 
kullanılmasıyla, % 25’e varan bir işletim yakıtında azalma 
yaşanıyor. Düzenleme, sahibinin dizel motoru çalıştırmaya 
gerek kalmadan demirlemede oturmanın veya gece 
boyunca kalmanın keyfini çıkarmasını sağlayan 20kW’lık 
bir pil bankasını şarj eder.

The Rush 39 which is designed around using the most 
advanced and green materials, technologies, and 
processes to create the most practically green superyacht 
tender/day boat within the 12m (39ft) range. Through 
research, development, and the drive to be a big part in the 
advancement of the marine industries green accreditation 
and future sustainability, the Rush 39 was built.

With a shift in people’s conscious efforts to reduce their 
environmental impact whilst still enjoying the luxuries of 
owning their own boat, the Rush 39 offers a very different 
and sustainable package to those currently available 
within the superyacht tender and day boat range.

The Rush 39 integrates several features that improve 
the overall practical functionality, performance, and 
useability to enable maximum enjoyment for the owner 
and their guests. 

One of the examples of where Rush Yachts have used the 
latest in green technologies is within the propulsion/hotel 
loads. By using the latest Volvo Penta IPS engines with 
integrated generators there is an operating fuel reduction 
of up to 25%. The arrangement charges a 20kW battery 
bank which allows the owner to enjoy sitting at anchor or 
staying overnight without the need to run a diesel engine.
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GLOBAL YACHT TRANSPORT PARTNER IN TURKEY

turquoise_yacht_transport

KONFORUN YENİ YOLU: 28 KABİN
The New Way of Comfort: 28 Cabin

Yeni 28 Kabin, üstün 
konfor çözümleriyle 
zamansız şıklık sunan 
çok amaçlı lüks bir 
kruvazör. Fonksiyonel 

dış tasarım temiz ve kokpit unsurları arasında mutlak bir 
simbiyoz yaratıyor. Bu modeldeki konfor, entegre teknik 
yenilikler ve göze çarpan ayırt edici detaylarla garanti 
ediliyor.

Gerçek şu ki, bu modeldeki her şey, uzun vadeli kullanıcı 
dostu çalışmaya yansıyan uyumlu oranlara sahip akıllı 
tasarım etrafında dönüyor. Farklı aksesuarlar ve düzen 
seçenekleri sunan neredeyse on metre uzunluğundaki bu 
mini yat, en talepkar tekne tutkunlarını bile tatmin edecek.

Günlük Lüksünüz

Kaygısız ve zevkli bir yaşam tarzı, hidrolik Hardtop çatı 
özelliği ile karakterize edilmiş. Bu özellik, bu tekneyi 
tanınabilir, benzersiz ve özel kılıyor. Uzaktan kumandalı, 
geniş arka sürgülü kapılı tavanı hayatınızı kolaylaştıracak. 
Alfastreet Marine, bu modelin açık bir versiyonunu da 
sunuyor. 28 Open olarak sınıflandırılan bu model, ödün 
vermeden işlevselliği garanti ediyor. Odak noktasının 
hareketlilik ve kullanım kolaylığı var.

The new 28 Cabin is a multi-purpose luxury cruiser, offering 
timeless elegance with superior comfort solutions. Functional 
exterior design is clean and creates absolute symbiosis among 
the cockpit elements. The comfort in this model is guaranteed 
with the incorporated technical innovations and visible 
distinctive details. 

The truth is that everything on this model revolves around 
smart design with harmonious proportions that reflect in the 
long-term user-friendly operation. This, almost ten-meter long 
mini yacht, offering a selection of different accessories and 
layouts, will satisfy also the most demanding boat enthusiasts.

Your Everyday Luxury

Carefree and pleasurable way of life is characterised with 
the hydraulic Hardtop roof feature. This special feature 
made these vessels recognizable, unique and special. Remote 
controlled, with large back sliding door, this roof will simplify 
your life. For a perfect luxury atmosphere in the evenings, the 
LED indirect dimmable ambient lights are the final touch and 
will emphasize the uniqueness of this evolutionary watercraft. 
In this range Alfastreet Marine is offering also an open version 
of this model. This model, classified as 28 Open model 
guarantees functionality without compromises. It is our new 
approach to the classic bow rider section, where the focus is 
on mobility and ease of use.
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HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEYEN OĞUZ SEVİNÇ 
KENDİ YATINI İMAL EDİYOR

Oğuz Sevinç, Who Doesn’t Get Dreams Of His Dreams, 
Makes Its Own Yacht

Küçük yaşlardan beri denize karşı tutkusunu hiç 
kaybetmeyen Oğuz Sevinç, bir gün bankadaki 
işinden istifa edip, hayallerinin peşinden koşmaya 
karar verince bir anda kendini hayallerinin tam 
ortasında buldu. Önce hayalindeki yatı yapan Sevinç, 
kısıtlı imkânlar dahi olsa başarılı olunabileceğini 
herkese kanıtladı. Bununla da yetinmeyen Sevinç, 
işi daha da büyütmek istedi ve küçük bir hangarda 
yat imalatına başladı.

Trabzon’da kendi yatınızı inşa ettiniz. Bu 
hayal nasıl başladı ve nasıl gelişti?

“Deniz sevdası daha çocukken işledi içime. Sabah 
kalkar kalkmaz ilk işimdi denize bakmak. Ancak 

Oğuz Sevinç, who has never lost his passion for the 
sea since a young age, succeeded in turning all his 
dreams into reality when he decided to quit his job 
at the bank and pursue his dreams. Sevinç, who first 
built his dream yacht, proved to everyone that even if 
there are limited possibilities, you can be successful. 
Not satisfied with this, Sevinç wanted to grow his 
dream business and started yacht manufacturing in 
a small hangar.
  
You built your own yacht in Trabzon. How 
did this dream begin and how did it develop?
 
“Love for the sea penetrated me when I was a child. 
As soon as I wake up in the morning, my first job is 
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Sizin gibi genç girişimcilere vermek 
istediğiniz tavsiyeler var mı?

Ben sadece hayalleri olan ve nerdeyse hiç sermayesi 
olmayan biri olarak girdim bu sektöre. Bir cebimde 
inancım bir cebimde de hırsım vardı. Önüme gelen 
her işten kendime bir fayda çıkarttım ve hepsine 
işte bu beni ileriye götürecek olan iş olarak baktım. 
Sözün özü kişi önce kendini bilecek yapmaktan 
zevk aldığı işte sadece para kazanmak için değil 
zamanını kaliteli harcamak için de sevdiği işi 
yapacak. Zaten bir kişi yaptığı işi severek yapıyorsa 
başarı kaçınılmaz oluyor. Belki zaman alıyor, belki 
kazandırmıyor, belki çok sıkıntılar çektiriyor ama 
işin sonunda ürettiğiniz bir şeye bu ne olursa olsun 
baktığınızda çektiğiniz onca çile ve sıkıntının yok 
olduğunu göreceksiniz. Son olarak idari bilimler 
fakültesi mezunu, eski bankacı ve yeni sayılan 
bir tekne tasarım ve imalatçısı olarak diyorum 
ki hayallerinizin peşinden koşmaktan, kendinize 
hedefler koymaktan, ve bir şeyler üretmekten 

Do you take orders from Turkey and abroad? 
What is your current production capacity?
 
“Since 2014 the fountain Alanya, Bozcaada Istanbul, 
Turkey, we have demonstrated the capability to 
send boats to make several places. We received 
various offers from abroad but could not put them 
to order. Our current facility is 10 meters. It does 
not allow building more than one boat. However, we 
requested a larger place from Trabzon Governorship 
to increase the production capacity. When my 
request, which I hope will result in a short time, is 
fulfilled, we will be able to manufacture more than 
one boat at the same time. “
 
What are your future goals?
 
“Our primary goal is to expand the production line 
in the short term, and we have initiatives for this. 
Subsequently, my biggest goal is to be able to add 
a new international brand to our country and to be 
among the giant companies accepted in this sector 
in the world. “

Do you have any advice that you would like 
to give to young entrepreneurs like you?

I only entered this sector as a person with dreams 
and almost no capital. I had faith in one pocket and 
ambition in one pocket. I benefited myself from 
every job that came my way and looked at all of 
them as this is the job that will take me forward. In 
essence, the person will know himself first and will 
do the job he likes to do not only to earn money but 
also to spend his time in quality. Success is inevitable 
if a person loves his job. Maybe it takes time, maybe 
it does not bring you money, maybe it causes a 
lot of troubles, but when you look at something 
you produce at the end of the job, no matter what 
happens, you will see that all your suffering and 
troubles you have suffered. Finally, as a graduate 
of the faculty of administrative sciences, former 
banker and considered a new boat designer and 
builder, I say don’t be afraid to pursue your dreams, 
to set goals for yourself, and to produce something.

Can you give information about your last 

bir zaman sonra denizi seyretmek, onun üstündeki 
tekneleri izlemek, hatta yüzmek bile içimdeki 
sevdaya karşılık gelmiyordu, sanki onun bir parçası 
olmam gerekiyordu ve bunun ancak denizin 
üstünde dans eden bir tekneyle mümkün olacağını 
biliyordum ancak bizim bir sandalımız dahi yoktu. 
Bu beni yıldırmadı önce tekneler çizerek başladım, 
daha sonra maketler yapmaya başladım. Yaptığım 
maketler arkadaş çevrem tarafından beğenildi 
ve daha lise çağlarında maket de olsa siparişler 
almaya başladım. Maketleri geliştirerek denizde 
yüzebilen motor tahriki ile hareket edebilen 
tekneler yapmaya başladım. Bir yerden sonra 
maketlerle de yetinemiyordum artık kendi teknemi 
yapmam gerekiyordu. Üniversite okumak için 
gittiğim Tokat’ta ev arkadaşlarımın da desteğiyle 
7.50 metrelik kamaralı bir tekne yaptım ve Tokat’ın 
Almus Baraj’ında ilk tekne sefamı yaptım. Üniversite 
bittikten sonra özel bir bankada çalışmaya başladım 
ancak deniz sevdası baskın geldi ve 2014 yılında 
istifa ederek kendi firmamı kurdum böylelikle 
profesyonel tekne piyasasına girmiş oldum.”

Yurt içi ve yurt dışından sipariş alıyor 
musunuz? Şu anki üretim kapasiteniz nedir?

“2014’den bu yana Çeşme’den Alanya’ya, 
Bozcaada’dan İstanbul’a, Türkiye’nin çeşitli 
yerlerine tekneler yapıp gönderme kabiliyetini 
gösterdik. Yurtdışından çeşitli teklifler aldık ancak 
siparişe dökemedik. Şu anki tesisimiz 10 metre. 
Birden fazla tekne yapmaya müsaade etmiyor. 
Ancak üretim kapasitesini artırmak için Trabzon 
Valiliğinden daha büyük bir yer talep ettik. Kısa 
zamanda sonuçlanacağını umduğum talebim 
gerçekleştiğinde aynı anda birden fazla tekne imal 
edebileceğiz.”

Gelecekteki hedefleriniz nelerdir?

“Kısa vadede üretim bandını genişletmek öncelikli 
hedefimiz bunun için girişimlerimiz bulunmakta. 
Akabinde ülkemize uluslararası yeni bir marka 
ekleyebilmek, dünyada bu sektörün içinde kabul 
görmüş dev firmalar arasında yer almak en büyük 
hedefim.”

to look at the sea. However, after a while, watching 
the sea, watching the boats on it, or even swimming 
did not correspond to the love in me, as if I was 
supposed to be a part of it, and I knew that this 
would only be possible with a boat dancing on the 
sea, but we did not even have a boat. This did not 
discourage me, first I started drawing boats, then 
I started making models. The models I made were 
liked by my circle of friends, and I started to receive 
orders, even if they were models, in high school age. 
By developing the models, I started building boats 
that can move in the sea with an engine drive. After 
a while, I could not be satisfied with the models, now 
I had to build my own boat. In Tokat, where I went to 
study at the university, I built a boat with a cabin of 
7.50 meters with the support of my housemates and 
I made my first boat trip in Tokat’s Almus dam. After 
I graduated from the university, I started to work in 
a private bank, but the love of the sea prevailed and I 
resigned in 2014 and established my own company, 
thus entering the professional boat market.



56

BAŞARI HİKAYESİ / SUCCSESS STORY

korkmayın.

Son gerçekleştirdiğiniz proje hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 2021’de ne gibi projeler 
sizi bekliyor?

“Beş yıllık hedeflerimin içerisinde olan 12 metrelik 
bir motoryatı üretmek 2020 yılında nasip oldu ve 
geçtiğimiz Kasım ayında bitirip İstanbul’da sahibine 
teslim ettik. Bu vesileyle tekne sahibi Rıdvan beye 
katkılarından ve bize inancından dolayı çok teşekkür 
ederim. 2021 yılı içerisinde üretmiş olduğumuz bu 
teknenin seri üretimini yapmayı amaçlamaktayız, 
ayrıyeten 16 metrelik yeni bir motoryat proje 
çalışmaları içerisindeyiz 2021 yılı içerisinde de 
kalıplarının tamamlanmasını hedefliyoruz.”

Türkiye’nin yat sektöründeki yurt içi 
ve yurt dışı başarılı çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

“Ülkemiz yat üretiminde dünyada hatırı sayılır 
bir yer almakta. Gerek yurt içine gerekse yurt 
dışına üretilen büyüklü küçüklü yatları gördükçe 
gelecek adına umutlanıyorum ve bu durum beni 
cesaretlendiren şeylerden biri. Ancak tekne sadece 
gövdeden ve mobilyadan oluşmuyor. Biz ne kadar 
gövde inşasında ve mobilya da iyi olsak da donanım 
kısmında zayıfız. Motorundan elektronik sistemine, 
boyasından elektrik sistemine kadar birçok üründe 
maalesef dışa bağımlıyız. Ben inanıyorum ki; bu 
ülkenin evlatları o eksikliklere de el atacak ve nasıl 
ki yat üretiminde dünyada önemli bir yerdeysek o 
eksik kaldığımız ürünlerde de iyi yerlere geleceğiz.”

Yat üretiminde yurt içi ve yurt dışı 
arasındaki maliyet ve işçilik farkını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Yurt dışında üretilen teknelerin marka değerleri 
ciddi rakamlara ulaşıyor en büyük farklardan biri 
bu. Ülkemizdeki işçiliğin ağırlıklı olarak TL olarak 
ödenmesi ve bu anlamda döviz kurlarındaki fark 
yerli tekneleri daha ucuz yapıyor. İşçilik konusunda 
bence çok fazla fark yok ancak tasarım kısmı zayıf 
olduğumuz konulardan biri.

project? What kind of projects are waiting 
for you in 2021?
 
“To produce a 12-meter motor yacht, which is 
among my five-year goals, was achieved in 2020, 
and we finished it last November and delivered it 
to its owner in Istanbul. I would like to take this 
opportunity to thank the boat owner Rıdvan for 
his contributions and belief in us. We aim to mass-
produce this boat that we produced in 2021, and we 
are also working on a new 16-meter motor yacht 
project, and we aim to complete the molds in 2021. “

How do you evaluate the work of domestic 
and overseas successful in Turkey’s yacht 
industry?
 
“Our country has a considerable place in yacht 
production in the world. As I see large and small 
yachts produced both domestically and abroad, I 
hope for the future and this is one of the things that 
encourages me. However, the boat does not only 
consist of hull and furniture. Although we are good 
at bodybuilding and furniture, we are weak in the 
hardware part. Unfortunately, we are dependent on 
foreign countries in many products from engine to 
electronic system, from paint to electrical system. I 
believe that; The children of this country will also 
address those shortcomings and we will come to 
good places in the products we lack, just as we are 
in an important place in yacht production in the 
world.“
 
How do you evaluate the difference in cost 
and labor between domestic and foreign 
yacht production?  

The brand values of the boats produced abroad 
reach serious numbers. This is one of the biggest 
differences. Labor in our country is mainly paid in 
TL and in this sense, the difference in exchange rates 
makes domestic boats cheaper. I think there is not 
much difference in workmanship, but the design 
part is one of our weaknesses.
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SILENT YACHTS, YENİ AMİRAL GEMİSİ 
SILENT 80 TRI-DECK’İN ÜÇ BİRİMİNİ SATTI

AQUILA CATAMARANS 
KÜRESEL AYAK İZİNİ GENİŞLETİYOR

Silent Yachts Sold Three Units  Of The New Flagship 
Silent 80 Tri-Deck

Aquila Catamarans Expands Its Global Footprint

Silent Yachts, tersanenin bugüne kadarki en geniş 
güneş enerjili elektrikli katamaranının ilk üç ünitesinin 
satışını doğruladı. Silent 80 Tri-Deck, şirketin amiral 
gemisinin, üst güvertede bir gökyüzü salonu (kapalı 
versiyon), 360 derecelik manzara ve teras ile geniş bir 
özel süit, veya bir “tekne sahibinin güvertesi” olarak 
tasarlanabilen devasa 90 m²’lik bir güverte (açık 
versiyon) ile gelişmiş bir versiyonu. 

Silent Yachts’ın kurucusu ve CEO’su Michael Köhler 
“Tamamen sürdürülebilir yatçılığa olan ilginin 
artmaya devam etmesinden mutluyuz” dedi. “En son 
siparişlerimiz, çok daha yeşil bir gelecek için bu eğilimin 
bir başka kanıtı. İlk Silent 80 üç katlı kapalı versiyonun 
üst güvertede bir ana kabini olacak, ancak bir salon veya 
stüdyo da muhtemelen buraya gelecekteki birimlere 
yerleştirilebilir. “

Satılan üç Silent 80 Tri-Deck modeli arasında hem 
kapalı hem de açık versiyonlar bulunuyor.

Silent Yachts has confirmed the sale of the first three 
units of the shipyard’s most spacious solar electric 
catamaran to date. The Silent 80 Tri-Deck is an advanced 
version of the company’s flagship with a sky lounge on 
the top deck (closed version) or a huge 90 m² fly deck 
(open version), which can be designed as an “owner´s 
deck” with a vast private suite and 360-degree view 
and a terrace.

“We are happy that the interest to fully sustainable 
yachting keeps growing,” said Michael Köhler, founder 
and CEO of Silent Yachts. “Our latest orders are another 
confirmation of this trend for a much greener future. 
The first SILENT 80 Tri-Deck closed version will have 
a master cabin in the top deck, but a lounge or studio 
could possibly also be placed here on future units.”

Among the three Silent 80 Tri-Deck models sold, there 
are both closed and open versions.

Aquila Power Catamarans, Avustralya ve 
Yeni Zelanda’da Aquila’yı temsil etmek üzere 
Avustralya merkezli yeni bir distribütörle 
anlaşma imzaladı.

Aquila Power Katamaranları Uluslararası 
Satış Müdürü Yvan Eymieu, “Aquila, iki yeni 
modeli, bir 54 fit ve 70 fitlik yat tarzı elektrikli 
katamaranları tanıtmaya hazırlanırken, 
Avustralya’daki bayilikleri değiştirmeye karar 
verdi. Whitehaven Group bunu yapmayı 
planlıyor. Aquila 54 Yacht’ı 2021 Ağustos’unda 
Sidney Uluslararası Tekne Fuarı’nda Avustralya 
pazarına tanıtacak” dedi.

The Whitehaven Group CEO’su Bruce Scott, 
“Aquila Catamarans’ın resmi Avustralya ve 
Yeni Zelanda distribütörü olarak atanmaktan 
mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

Aquila Power Catamarans expands its global 
footprint, signing a new Australian based 
distributor to represent Aquila in Australia and 
New Zealand.

Yvan Eymieu, International Sales Manager for 
Aquila Power Catamarans, comments, “Aquila 
decided to transition dealerships in Australia 
as we prepare to introduce two new models, 
a 54-foot and a 70-foot yacht-styled power 
catamarans. The Whitehaven Group plans to 
unveil the Aquila 54 Yacht to the Australian 
market at the Sydney International Boat Show 
in August of 2021.” 

Bruce Scott, CEO of The Whitehaven Group said 
that: “We are delighted to be appointed the 
official Australian and New Zealand distributor 
for Aquila Catamarans.’’
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AVART / MERKEZ - İSTANBUL
Kavacık Mahallesi Serpil Sk No:5/A  34810 Sim Plaza Kavacık / İstanbul

AVART / BODRUM Yalıkavak Mh. Eser Cad.  

No:2/20 Yalıkavak / Bodrum / Muğla

AVART / GÖCEK Göcek Mh. 

No:18  48310 Göcek / Muğla

www.avartluxurytoys.comavartluxuryseatoys

TEK ÜRÜNLE denizlere ayak basın 
kendi özel rıhtımıznızı yaratın

2021’in tartişmasız 
en popüler oyuncağı Lift Foil ile 
su üzerinde artık uçabilirsiniz

YENİ AKIM 
SU ÜSTÜNDE UÇMAK

LUXURY TOYS

Teknenizin 
Olmazsa Olmaz 
Oyuncağı

Elektrikli surf board ile 
sınırsız gücü hissedin

Maks. Hız: 56 km/s - 30 knot 
Hızlanma: 4 saniyede 0-50 km 
Ölçüler: 179x61x19 cm 
Karbon fiber gövde: Evet 
Değiştirilebilir batarya: Evet 
Kablosuz Kumanda: Evet 
Ağırlık: Standart pil ile 34kg / XR pil ile 39kg

Çalışma süresi: 
15-30dk standart pil   
XR pil ile 25-45dk

Şarj süresi:  
80dk standart pil  
XR pil ile 120dk

RÄVIK S

Sürüş süresi: 60-90 dakika 
Hız: 40km/s 
Kanat ölçüleri:  170, 200 
Karbon Fiber Direk: 76cm karbon fiber direk 
Fırçasız Motor: 5000 watt fırçasız dalgıç motor 
Lityum İyon Batarya: 2kW Lityum İyon Batarya 
Şarj Süresi: 2 saatten az 
Kumanda: Su geçirmez Bluetooth kumanda 
Dahil olan taşıma çanta/kılıfları 
Board çantası, kanat çantası, şarj cihazı & çantası,
batarya seyahat çantası

Hız: 22 km/s - 7 kademe  |  Güç: 4.5 kW / 745 N  |  Menzil: 70 dk.  |  Ağırlık: 35 kg  
Kasa: Sert entegre plastik  |  Enerji: 2.0 kWh - 48 V - 42 Ah  |  Dalış derinliği: 0,5m - 40m  

Ölçüler:  1152mm X 543mm X 372mm  |  Şarj Süresi: Hızlı şarjla 1.5 saat  |  Standart şarjla 6-8 saat

F5SR

JFA YACHTS, 2021’E LONG ISLAND POWER 78’İN 
TESLİMATI İLE BAŞLADI

JFA Yachts started 2021 With The Delivery Of The Long 
Island Power 78

JFA Yachts’ın Long Island yarı özel katamaran 
serisindeki en son teknesi Power Cat’in ilki sahibine 
teslim edildi. Kompozit üst yapıya sahip alüminyumdan 
inşa edilmiş tekne, 4 misafir kabini ve 1 mürettebat 
kabini sunuyor.

Büyük yolculuklar için tasarlanan yat, iki adet 500 hp 
motorla çalışan seyir hızı, maksimum 18 knot (hafif) 
hızla 12 knot olarak ayarlanmış. Önceki Long Island 
gibi, JFA Yachts ve Marc Lombard da teknenin ve 
ekipmanının ağırlığına odaklandı. Bu yer değiştirme ve 
istenen hız, transatlantik bir özerklik sunarken yakıt 
tüketimini ve tankların boyutunu düşürmek için makul 
boyutta motorların kurulmasını mümkün kılıyor.

JFA Yachts’s latest boat in the Long Island 
semi custom catamaran range is a Power 
Cat. Build in aluminum with composite 
superstructure, she offers 4 guest cabins 
and 1 crew cabin.

Powered by two 500 hp engines, the 
cruising speed is set at 12 knots with a 
maximum speed of 18 knots (light). Like the 
previous Long Island, JFA Yachts and Marc 
Lombard have focused on the weight of the 
boat and its equipment. This displacement 
and the desired speed make it possible to 
install engines of reasonable size in order 
to lower the fuel consumption and the size 
of the tanks while offering a transatlantic 
autonomy.
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ATAKÖY MARİNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI 
BİRÇOK TEKNENİN UĞRAK NOKTASI

Ataköy Marina Stopover For Many Domestic and 
International Boats

Ataköy Marina, geniş kapasitesi 
sayesinde yüzlerce tekneye ev sahipliği 
yapıyor. Marinada misafirler için birçok 

kapsamlı hizmet sunuluyor.

İstanbul Avrupa Yakasında yer alan Ataköy Marina, 
verdiği çeşitli hizmetlerle her boydan tekneye kapılarını 
açıyor. Marinada 500 mevcut liman ve 215 mega 
yat limanı bağlama kapasitesi bulunuyor. Marinanın 
doluluk oranı ise %89.

7/24 Liman Hizmetleri

Marinada verilen liman hizmetlerinin herhangi bir 
mesai saati yok. Burada sağlanan liman hizmetleri her 
gün, her saat tekne sahiplerini bekliyor. Her türlü insan 

ihtiyacının düşünüldüğü 
marinada, uzun soluklu 
seyahatlerin ardından 
temizlenmeniz ve 
dinlemeniz için hizmetler 
veriliyor.

Tekneler için yakıt satışı 
da olan marinada motorin 
ve Euro dizel satışı, benzin ve süper benzin satışı 
yapılıyor. Ayrıca marinada atık yağ ve atık su boşaltımı 
sağlanıyor. Ek hizmet olarak yedekleme-kurtarma ve 
dalgıçlık hizmeti veren marinada ücretsiz olarak bin 
200 araçlık otopark mevcut.

Tam Donanımlı Tekne Bakım Hizmetleri

Marina, teknelerde olabilecek hasardan, bakım onarım 
çalışmalarına kadar birçok alanda teknik hizmetler 
sunuyor. Teknenin mekanik kısmında oluşabilecek 
arızalara karşı travel lift, forklift  ve mobil vinç 
servislerinin yanında direk sökme-takma hizmeti, 
çekek havuzu, basınçlı suyla alt yıkama, makine bakım 
ve onarım, elektronik hidrolik sistem onarımı, arma ve 
donanım işleri, havalandırma ve soğutma hizmetleri, 
tekneler için hazır bekliyor.

Avantajlı Bağlama Fırsatları

Marina, yıllık bağlama anlaşması yapan tekne 
sahiplerine fazladan üç ay bağlama hakkı tanıyor. Yıllık 
bağlamaya sahip tekneler kara parkta yüzde elliye 
kadar indirim alabiliyor ve beş gün karada ücretsiz 
konaklayabiliyor. Dışarıdan gelen misafirler ise 5 
günlük ücretsiz kara park imkânına sahip.

Çekek Hizmetlerinde Tam Destek

Marinada 15 tekne kapasiteli mevcut limanın çekek 
sahası ve 25 tekne kapasitesinde megayat limanı çekek 
sahası bulunuyor. Mega yat çekek alanındaki karaya 
alma işlemleri tamamlanana kadar süreç mobil vinç ile 
yürütülüyor.  Ayrıca bu alanda kullanılan 40 tonluk lift 
ile çekek hizmetlerine destek veriliyor.

Ataköy Marina hosts hundreds of boats 
thanks to its large capacity. Many 
comprehensive services are offered for 

guests at the marina.

Located on the European side of Istanbul, Ataköy Marina 
opens its doors to boats of all sizes with a variety of 
services it provides. The marina has a capacity of 500 
existing ports and 215 mega yacht ports. The occupancy 
rate of the marina is 89%.

7/24 Port Services

The port services provided in the marina do not have 
any working hours. The port services provided here 
await the boat owners every hour, every day. In the 

marina, where all kinds 
of human needs are 
considered, services are 
provided for you to clean 
and listen after long 
travels.

In the marina, which also 
sells fuel for boats, diesel 
and Euro diesel, gasoline 
and super gasoline are 
sold. In addition, waste 
oil and waste water are 

discharged at the marina. Providing backup-rescue and 
diving services as an additional service, the marina has 
a free parking lot for 1,200 cars.
Safety is the top priority in the marina. 

Fully Equipped Boat Maintenance Services

Marina offers technical services in many areas from 
possible damage to boats to maintenance and repair 
works.

In case of malfunctions in the mechanical part of the 
boat, as well as travel lift, forklift and mobile crane 
services, direct disassembly and assembly service, 
boatyard pool, bottom washing with pressurized water, 
machine maintenance and repair, electronic hydraulic 
system repair, rigging and hardware works, ventilation 
and cooling services, boats ready for you.

Advantageous Mooring Opportunities 

Themarina grants boat owners who make annual 
mooring agreements the right to moor an extra three 
months. Boats with annual mooring can get a discount 
of up to fifty percent in the black park and stay free on 
land for five days. Guests coming from outside have 
5-day free land parking.

Full Support in Boatyard Services

The existing port with a capacity of 15 boats has a 
boatyard and a boatyard with a capacity of 25 boats. 
The process is carried out with a mobile crane until 
the landing operations in the mega yacht dock area are 
completed. In addition, with the 40-ton lift used in this 
area, support is provided for the boat services.
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GÜÇLÜ BİR MARİNACILIK ANLAYIŞI: 
SETUR MARİNALARI 

A Strong Approach to Marinating: Setur Marinas
10 farklı marinanın bir araya gelmesiyle oluşan 
Setur Marinaları, tekne sahipleri için birçok 
avantaj sunuyor. Kampanyalar, marinaların 
tamamında geçerli. 

Setur Marinaları, Türkiye’de marinacılık gelişimini ve 
denizciliği destekleyen markalardan biri. 

Setur Marinaları, 10 farklı marinadan meydana geliyor. 
Kalamış/Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Midilli, Çeşme, 
Kuşadası, Marmaris, Kaş, Finike ve Antalya olmak üzere 
toplam beş bin yat bağlama kapasitesine sahip Setur 
Marinaları, her yıl özellikle yaz aylarında neredeyse 
yüzde yüz oranında doluyor.

Sinerji Zincir Kampanyası 

Sinerji Zincir Kampanyası ile herhangi bir Setur 
Marinasıyla yıllık sözleşme yapanlar, her Setur 
Marinası’ndan otuz gün ücretsiz konaklama hakkı 
kazanıyor. Bu fırsatın sonunda, yine marinalara gelen 
yat sahipleri 60 gün boyunca yüzde 50’lik bir indirim 
kazanıyor. 

Mobil Uygulama Üzerinden İndirim Kazanın

Setur Marinas mobil uygulaması üzerinden 
rezervasyonunu tamamlayanlar, 15 Mayıs 2021 

Consisting of 10 different marinas, Setur 
Marinas offers many advantages for boat 
owners. Campaigns are valid in all marinas.
 
Setur Marina, the marina development in Turkey and 
one of the brands that support the maritime industry. 
Setur Marinas consist of 10 different marinas. Setur 
Marinas, which have a total capacity of five thousand 
yachts, including Kalamış / Fenerbahçe, Yalova, 
Ayvalık, Midilli, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Finike 
and Antalya, are filled almost 100 percent every year, 
especially in summer.
 
Synergy Chain Campaign
 
With the Synergy Chain Campaign, those who make an 
annual contract with any Setur Marina receive thirty 
days of free accommodation from each Setur Marina. At 
the end of this opportunity, yacht owners who come to 
the marinas again get a 50 percent discount for 60 days.
 
Get Discounts on the Mobile Application
 
Those who complete their reservation through the 
Setur Marinas mobile application can participate in the 
campaign valid until 15 May 2021. Within the scope of 
the campaign, boat owners can benefit from 50 percent 
discount in Yalova, 40 percent in Ayvalık, Çeşme and 

tarihine kadar geçerli olan kampanyaya katılabilir. 
Tekne sahipleri kampanya dâhilinde, Yalova’da yüzde 
50, Ayvalık, Çeşme ve Netsel Marmaris marinalarında 
yüzde 40, Midilli’de yüzde 35, Kaş ve Finike’de yüzde 
30 indirimden yararlanabiliyorlar. Peşin ödemelerde ve 
herhangi bir kampanyaya dâhil olmayan tekneler için 
minimum sözleşme süresi 3 ay olarak belirlendi.

Uzun Soluklu Birçok Kampanya
 
Toplamı 12 aya gelen sözleşmelerle, Setur Marinaları’nın 
sizin seçeceğiniz iki veya üç marinasında avantajlı 
yıllık bağlama fiyatları ile konaklama fırsatı sunuluyor. 
Günlük sözleşmelere ödenen ücretler de kumbaraya 
aktarılarak, yıllık bağlama sözleşmesine indirim olarak 
yansıtılıyor. 

Yıllık sözleşmesi olanlara teknelerini satılığa 
çıkardıklarında, ücretsiz 2 lift, satış sonrası ise 
sözleşme devri ve yüzde 50 indirimli konaklama imkânı 
sunuluyor. Son 2 yıl içerisinde alınan sıfır teknelerin, ilk 
çekme ve atması ile bağlama sözleşmesinin ilk yılına 
yüzde 10, ikinci yılına yüzde 5 indirim hediye ediliyor. 

Yıllık bağlama sözleşmelerinde ise her yıl için yüzde 
2, onuncu yıl yüzde 20, on birinci yıl ve sonrasında 
yüzde 25 indirim fırsatı var. Setur Marinaları’nın 
hâlihazırdaki müşterileri, yıllık sözleşme yapmak 
amacıyla getirecekleri her bir arkadaşı ve kendisi için 
otuz gün daha ücretsiz konaklama kazanıyor.
 
Bağlı bunulan marinada karaya çekilemeyen tekne 
için başka bir Setur Marinas’ında ücretsiz kara park, 
çekme ve atma hizmeti ve yıllık sözleşme yapan tekne 
sahipleri için acil durumlarda ücretsiz kara park ve 
yüzde 50 indirimli çekme ve atma hizmeti de veriliyor. 

Netsel Marmaris marinas, 35 percent in Lesbos, 30 
percent in Kaş and Finike. The minimum contract 
period was determined as 3 months for cash payments 
and for boats not included in any campaign.
 
Many Long-Lasting Campaigns
 
With contracts reaching a total of 12 months, two or 
three marinas of Setur Marinas of your choice are offered 
accommodation opportunities with advantageous 
annual mooring prices. Fees paid for daily contracts 
are also transferred to the money box and reflected as a 
discount in the annual mooring contract.
 
Those who have annual contracts are offered 2 lifts 
free of charge, contract transfer and 50% discounted 
accommodation when they put their boats on sale. 
Zero boats purchased in the last 2 years are given a 
10 percent discount in the first year of the mooring 
contract and a 5 percent discount in the second year.
 
In annual mooring contracts, there is a 2 percent 
discount for each year, 20 percent for the tenth year, 
25 percent for the eleventh year and beyond. Current 
customers of Setur Marinas receive thirty more days 
of free accommodation for each and every friend they 
bring to make an annual contract.
 
In the connected marina, free land parking, towing 
and launching services are provided in another Setur 
Marina for the boat that cannot be landed, and free land 
parking and 50% discounted towing and launching 
services are also provided in case of emergency for the 
boat owners who make annual contracts.
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ALANYA MARİNA HER SEZON
 TEKNE SAHİPLERİNİ AĞIRLIYOR   

Alanya Marina Welcomes Boat Owners Every Season  

Alanya Marina, tekne sahiplerine 
alan içerisinde keyifli bir ortam 
yaratıyor. Marinada, çekek ve bağlama 

hizmetlerinin yanında bakım-onarım ve 
konaklama imkânları da sunuluyor. 

Antalya’da bulunan Alanya Marina, tekne sahipleri 
için birçok hizmet veriyor. Şu anda 217 tekneyi 
ağırlayan marinanın, doluluk oranı yüzde 75. 
Marinada konuklara, hem tekne hem de kişisel ihtiyaç 
ve isteklerini karşılayabilecekleri her türlü alan ve 
hizmet sunuluyor.

Geniş Çekek Sahası

Marina, 88 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine 
kurulu. Karada konaklamalarda ayrı bir bağlama ücreti 
almayan marina, denizde ve karada konaklama ücreti 
olarak aynı miktarı talep ediyor. Çekek sahasının 170 
teknelik bir kapasitesi var. Bu sahada tekne sahipleri 
için boya, motor, marangoz, laminasyon, krom ve 

Alanya Marina creates a 
pleasant environment 
for boat owners in the 

area. In addition to boat and 
mooring services, the marina also 
offers maintenance-repair and 
accommodation facilities.

Located in Antalya, Alanya Marina 
provides many services for boat owners. 
The occupancy rate of the marina, which 
currently hosts 217 boats, is 75 percent. 
Guests are offered all kinds of areas and 
services to meet both their boat and 
personal needs and requests.

Wide Çekek Field

Marina is built on a large area of 88 
thousand square meters. The marina 

does not charge a separate mooring fee for 
accommodation on land, and demands the same 
amount as accommodation fee at sea and on land. 
The boatyard has a capacity of 170 boats. This 
site includes paint, engine, carpentry, lamination, 
chrome and turning works and an electrical 
workshop for boat owners.

Boat Delivery From The Marina Manager 

The services provided by the workshops in the 
boatyard for the boat owners are controlled by 
expert shipbuilding engineers and the boat is 
delivered to the owner by the marina manager 
personally.

100-Ton Travellift and Boat Carrier

 There is a 100-ton Ascom travellift and 25-ton 
Ascom boat carrier for boats landed in the boatyard. 

torna işleri ile elektrik atölyesi yer alıyor. 

Tekne Teslimi Marina Müdüründen

Çekek sahasında bulunan atölyelerin tekneciler için 
verdikleri hizmetler, alanında uzman gemi inşaat 
mühendisler tarafından kontrol ediliyor ve tekne, 
sahibine bizzat marina müdürü tarafından teslim 
ediliyor. 

100 Tonluk Travellift ve Bot Taşıyıcı

Çekek sahasında karaya alınan tekneler için 100 tonluk 
Ascom travellift ve 25 tonluk Ascom bot taşıyıcısı var. 
Ayrıca marinada 50 metreye kadar teknelere bağlama 
hizmeti verebilmekle birlikte, 30 metreye kadar olan 
tekneler güvenli bir şekilde karaya alınıyor. 

Tekneciler İçin Her Şey

Marinada bakım onarım, elektronik, kumlama ve can 
salı servisi gibi birçok alanda hizmet veriliyor. Ayrıca 
misafirler marina içerisinde yer alan yat marketin 
geniş bir ürün yelpazesi sayesinde bütün ihtiyaçlarını 
temin edebiliyor.

Teknik İhtiyaçlara Çözüm

Tekne sahiplerinin, teknik ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek adına marinada bir adet 3 tonluk forklift, 
motor-direk sökme işlemlerinde kullanılan vinç ve 
borda-güverte boya ile tik yenileme işlemlerinde 
kullanılan 9x18x12 boyutlarında bir hangar mevcut. 

Konaklama Üniteleri Tüm Tekne 
Sahiplerine Açık

Bazı durumlarda tekne sahipleri, 
teknenin bakımda olmasından dolayı 
tekne içerisinde konaklayamıyor. Marina, 
bu durumu engellemek için çekek 
sahasında oluşturduğu 9 adet konaklama 
ünitesiyle tekne sahiplerini ağırlıyor. 
Tekneyi boşaltmanın söz konusu olduğu 
durumlarda, konuklar eşyalarını her biri 
6 metrekare olan depolama ünitelerine 
koyabiliyor.

In addition to providing mooring service to boats up 
to 50 meters in the marina, boats up to 30 meters 
can be landed safely.

Everything For Boat Owners 

The Marina provides services in many areas such as 
maintenance and repair, electronics, sandblasting 
and life raft service. In addition, guests can meet all 
their needs thanks to the wide range of products of 
the yacht market located in the marina.

Solution to Technical Needs

In order to meet the technical needs of boat owners, 
there is a 3-ton forklift at the marina, a crane used 
in engine-pole dismantling, and a 9x18x12 hangar 
used in topside-deck paint and teak renovation.

Accommodation Units Open to All Boat 
Owners

In some cases, boat owners cannot stay in the boat 
because the boat is under maintenance. In order to 
prevent this situation, the marina welcomes boat 
owners with 9 accommodation units it has built in 
the boatyard. When it comes to unloading the boat, 
guests can put their belongings in storage units of 6 
square meters each.
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LIBERTY DESIGN, SEKTÖRDE YARATICI VE YENİLİKÇİ 
TASARIMLARLA ÇITAYI BELİRLİYOR

Liberty Design Sets The Bar With Creative And 
İnnovative Designs in The Industry

Her yatın bir hikayesi vardır ve her şey bir 
eskizle başlar. Liberty Design, hikayelerin 
yaratıcılık, hayal gücü ve işlevsel tasarım 
anlayışı ile fiziksel olarak şekillenmesini 
sağlamak amacıyla iki iç mimar Mustafa 
Ergen ve Mert Teber tarafından kurulan 
bir tasarım ofisi. Firma, aynı zamanda 
sektördeki yat üreticilerine tasarım ve 
danışmanlık hizmeti veriyor.

Liberty Design Son Projesinde True 
Yachts İle İşbirliği Yapıyor

Başarılı projelerle adından söz ettiren 
Liberty Design, son projesi kapsamında 
yeni kurulmuş olanüretici firma True Yachts ile iş 
birliği yaptı. True Yacht’s 36 Weekender Walkaround 
isimli ürün 3’lü bir serinin ilk olan en küçük modeli. 
True Yacht’s 36 Weekender Walkaround standardın 
üzerindeki borda yüksekliğiyle ve hacimiyle sınıfında 
öne çıkıyor. İçten ve dıştan takma motora uygun olup 
dıştan takma versiyonda motor güneşlenme alanının 
altında gizlenmiş. Kamaralı ve kamarasız iki versiyonu 
bulunuyor. Modelin 2021 Temmuz ayında ilk gövdenin 
sularla buluşması planlanıyor.

Every yacht has a story and everything starts with a 
sketch. Liberty Design is a design office established 
by two interior architects Mustafa Ergen and Mert 
Teber to ensure that stories are physically shaped 
with creativity, imagination and functional design. The 
company also provides design and consultancy services 
to yacht manufacturers in the sector.

Liberty Design Collaborates With True Yachts 
on its Latest Project

Teknik Bilgiler / Technical Information
Tam Boy / Full Length: 10.85

Genişlik / Width: 3.65
Motor / Engine: 2x350hp

Making a name for itself with successful projects, 
Liberty Design collaborated with the newly 
established manufacturer company True Yachts 
within the scope of its latest project. The product 
named True Yacht’s 36 Weekender Walkaround is 
the first small model of a series of 3. True Yacht’s 
36 Weekender Walkaround stands out in its class 
with its topside height and volume above the 
standard. It is suitable for inboard and outboard 
motors, and in the outboard version, the motor is 
hidden under the sunbathing area. There are two 
versions with and without cabin. The first hull of 
the model is planned to meet the waters in July 
2021.
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PHILIPPE BRIAND’IN 120. YAT TASARIMI: 
JEANNEAU YACHTS 60

TEKNE TASARIMI GÜÇLÜ BİR HAYAL GÜCÜNÜN 
KAĞIDA DÖKÜLMESİDİR

Philippe Briand’s 120th Production Yacht Design: 
Jeanneau Yachts 60 

Boat Design Is The Pouring Of A Powerful Imagination

Zamanının en üretken yat tasarımcılarından 
biri olabilir, ancak Londra merkezli 
Philippe Briand halen üretmeye devam 
ediyor. Aslında, “en gelişmiş” yatı olarak 
adlandırdığı yatı şimdiye kadar üretime 
geçti. Jeanneau Yachts 60, Ocak ayında bu 
yılki Dusseldorf Boat Show’da piyasaya 
sürülecekti, ancak cesur yeni tasarım, sanal 
bir lansmanla tanıtılmasından bu yana 
yatçılık dünyasında hala yankıları sürüyor.

JY 60 özeldir çünkü serinin sonuncusu ve 
aynı zamanda seri çizimlerimizin 120.’sidir, 
diyen Briand, şöyle devam ediyor: “Tüm 
bilgi birikimimizi yata  aktarıyor ve kişisel 
duygularımızı ortaya koyuyoruz. Benim için 
kolay: ‘Buna sahip olmak isterim.’ diyerek 
her tekne çizimimde kendimi müşterinin 
yerine koyuyorum.’’

He may be one of the most prolific yacht 
designers of his times, but London-based 
Philippe Briand is not resting on his 
laurels. In fact, he has just seen what he 
calls his ‘most advanced’ yacht yet through 
to production. The Jeanneau Yachts 60 was 
due to be launched at this year’s Dusseldorf 
Boat Show in January, but the bold new 
design is still making waves after a virtual 
launch.

“The JY 60 is special because it is the last in 
the range, and also the 120th of our series 
drawings,” explains Briand. “We put all our 
know-how into the yacht and also a lot of 
personal emotion. I am used to putting 
myself in the shoes of the customer every 
time I draw a production boat. It’s easy for 
me: I would like to own this one.”

Hayranlıkla baktığımız gıcır gıcır teknelerin 
arkasında yatan uzun bir tasarım süreci var. 

Tekne tasarımı denilince herkesin kendince hayal ettiği bir 
tekne illaki vardır fakat bu tasarımları hayata geçirmek için 
dikkat edilmesi gereken birçok unsur var. Starline Yachts 
firmasından tersane ve üretim müdürü Atilla Kalaycı, tekne 
tasarımının sınırlarını ve süreçlerini gözler önüne seriyor.

Tasarım Tekniğe Göre Şekillenir 
Denizcilikte tasarımcıların çoğu teknik kökenli olduğu 
için tasarım daha hayal aşamasında iken zihinde teknik 
normlara göre şekillenmeye başlar. Bu sayede tasarlanan 
teknenin, tasarımcının hayaline en yakın seviyede vücut 
bulabilmesi gerçekleşmiş olur.

Birçok Detay Tasarımı Belirler
Hayal edilmiş ve teorik olarak şekillendirilmiş tekne 
projesi, zihinden taslağa dökülmeye başlar. Eğer tasarımcı 
belirli bir müşteri ve firma adına bu tasarımı yapıyor ise 
taslak aşamasında ya müşteri ya da üretici firma ile tüm 
majör ve minör detayları belirlemelidir. Üretilecek ürünün 
yat veya tekne olması sebebiyle üretim maliyeti ve zaman 
yönetimi önemlidir.

Uyulması Gereken Standartlar Var
Tekne tasarımı, bilinen yaygın görüşün aksine sonsuz ve 
sınırsız bir dünya değildir. Tasarımcının zihnen, teorik 
ve pratikte bağlı kalması gereken standartlar, malzeme/
üretilebilirlik ve elbette maliyet kriterleri vardır. 
Üretilebilen her şey tasarlanabilir ancak bahsettiğimiz 
kriterlerden bağımsız her hayal ve teorik tasarım 
üretilemeyebilir. 

There is a long design process behind the crisp 
boats that we admire.

When it comes to boat design, there is always a boat that 
everyone dreams of, but there are many factors that need 
to be considered in order to realize these designs. Atilla 
Kalaycı, shipyard and production manager from Starline 
Yachts, reveals the limits and processes of boat design.

Design Shapes According to Technique 
As most of the designers are of technical origin in maritime, 
design begins to be shaped according to technical norms 
in the mind when it is at the dream stage. In this way, the 
designed boat can come into existence at the level closest 
to the designer’s dream.

Many Detail Designs Identify
The imagined and theoretically shaped boat project begins 
to be drafted from the mind. If the designer is doing this 
design on behalf of a particular customer or company, he 
must determine all major and minor details with either 
the customer or the manufacturer at the draft stage. 
Production cost and time management are important 
because the product to be produced is a yacht or boat.

There Are Standards To Be Observed
Boat design, contrary to the common view, is not an 
endless and limitless world. There are standards, material 
/ manufacturability and, of course, cost criteria that the 
designer must adhere to mentally, in theory and in practice. 
Everything that can be produced can be designed, but not 
every imagination and theoretical design can be produced 
independent of the criteria we have mentioned.
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TEKNE TASARIMLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI
New Era in Boat Designs

Yeni geliştirilen esnek akrilik levha Shieldup® Flex, tekne 
tasarımlarında  büyük emek ve zaman kaybına neden olan 
sert levhaların işlenmesinde yeni bir dönem başlatıyor…

Arkema şirketlerinden olan Altus International, tekne 
ve gemi imalatlarından yeni bir dönemin kapılarını 
açacak bir ürün geliştirdi. Herhangi bir ısıl işlemle 
şekillendirme olmadan manuel olarak bükülebilen 
akrilik levha: ShieldUp® Flex. Bu icat 2 boyutlu parçaları 
şekillendirilmesini kolaylaştırarak üretim süreçlerini 
basitleştirecek. Tekne imalatında “teknik bir devrim” 
olarak tanımlanan Flex, eğimli parçaların veya esnek 
malzeme gerektiren diğer parçaların tasarımında zaman 
ve para tasarrufu sağlayacak. 

ARKEMA 4 TRİMARAN TEKNESİNE UYGULANDI

ShieldUp® Flex Akrilik Levha’nın dünya prömiyeri, 
Fransa’da yapıldı. Ünlü Fransız gezgin ve gemi inşaatçısı 
Lalou Roucayrol, bu çığır açan icadı, Arkema 4 trimaran 
teknesine uyguladı. Roucayrol, Arkema Grubu’nun 
yeni multi50 sınıfı trimaranının cam kaplamalarında 
ShieldUp® Flex Akrilik Levha kullandı. Bu teknik devrim, 
tasarımcılara 2 boyutlu parçaları şekillendirme konusunda 
daha fazla özgürlük sağlayabileceğini göstermiş oldu. 

Newly developed flexible acrylic sheet Shieldup® Flex is 
starting a new era in the processing of rigid boards, which 
causes great labor and time loss in boat designs.
 
Altus International, one of the Arkema companies, has 
developed a product that will open the doors of a new era 
in boat and shipbuilding. Acrylic sheet that can be bent 
manually without any heat treatment: ShieldUp® Flex. 
This invention will simplify manufacturing processes by 
making it easier to shape 2D parts. Defined as a “technical 
revolution” in boat building, Flex will save time and money 
in the design of curved parts or other parts that require 
flexible materials. 
 
APPLIED TO ARKEMA 4 TRIMARAN BOAT
 
The world premiere of ShieldUp® Flex Acrylic Sheet was 
held in France. Famous French navigator and shipbuilder 
Lalou Roucayrol applied this groundbreaking invention to 
the Arkema 4 trimaran boat. Roucayrol used ShieldUp® 
Flex Acrylic Sheet for the glass coverings of Arkema Group’s 
new multi50 class trimaran. This technical revolution has 
shown that it can give designers more freedom to shape 
2D parts.

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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HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAMAK İÇİN
 TEKNE SURVEYİ YAPTIRIN

Make the Boat Survive to Avoid Disappointments
Teknenin iç ve dış alanını derinlemesine inceleyen 
survey, tekne adına çok şey anlatır.

Hayalinizdeki tekneyi bulmuş olabilirsiniz ama tekneyi 
almak için acele etmeniz ileride sizi üzecek sonuçlara 
yol açabilir. Dışarıdan çok iyi gözüken bir teknenin iç 
durumu aynı olamayabilir. Tam eşinizi, dostunuzu almış 
teknenizin keyfini çıkartırken, bir sorunla karşılaşmak 
istemiyorsanız tekne almadan evvel, survey hizmeti alın.

Survey hizmeti sayesinde teknenin gerçek durumuna 
dair yazılı bir rapora ulaşabilirsiniz. Böylece, istediğiniz 
teknenin asıl maliyetini öğrenebilir ve satın alma kararını 
bu şekilde verebilirsiniz.

Survey, geniş kapsamlı bir tanım olsa da, istenilen bilgiye 
ve durumlara göre kendi içerisinde ayrılır. Yapılan her 
bir işlem fotoğraflanır ve analizler sonucunda bir rapor 
elde edilir. En iyi survey sonucu için doğru bir firmaya 
başvurmalı ve süreç hakkında bilgi sahibi olmalısınız. 
Şubat ayı dergimizde yer verdiğimiz survey araştırma 
konumuza, Mart ayında da devam ediyoruz. Sizler için, 
survey sürecini baştan aşağıya inceledik.   

Survey, which examines the interior and exterior of 
the boat in depth, tells a lot on behalf of the boat.

You may have found your dream boat, but rushing to 
get the boat can lead to upsetting consequences in the 
future. The internal condition of a boat that looks very 
good from the outside may not be the same. If you do 
not want to encounter a problem while enjoying your 
boat with your spouse and friend, get survey service 
before you buy a boat.

Thanks to the survey service, you can get a written 
report on the real condition of the boat. Thus, you can 
find out the actual cost of the boat you want and make 
the purchase decision this way.

Although survey is a broad definition, it is divided 
into itself according to the desired information and 
situations. Each process is photographed and a report 
is obtained as a result of the analysis. For the best 
survey result, you should apply to the right company 
and have information about the process. We continue 
our survey research topic, which we have included in 
our February magazine, in March. For you, we have 
examined the survey process from top to bottom.  

                                             info@cosmoyacht.com
                                               sales@cosmoyacht.com

Evliya Celebi Mahallesi Mavi Sokak No:14/A Tuzla/Istanbul, TURKEY

+90 216 266 71 15

"WHERE QUALITY MEETS DESIGN"
DOORS | HATCHES | PORTLIGHTS

&
MARINE GLASS

 www.cosmoyacht.com
 shop.cosmoyacht.com
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SURVEY RAPORU TEKNENİN KADERİNİ BELİRLER

Survey Report Determines the Fate of the Boat

Survey, dışarıdan çok iyi gözüken bir teknenin 
gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Survey raporu tekne 
için verilecek satın alma kararını belirleyen bir 
belge niteliği taşır.

Doğru bir tekne seçimi yapmak istiyorsanız, teknenin 
gerçek durumunu öğrenmenizde fayda var. İleride pişman 
olmamak için tekneyi satın almadan evvel muhakkak 
bir survey hizmetinden yararlanın. Bu konuda hizmet 
veren Acar Yachts firmasının sahibi Şenol Acar, survey 
süreçlerinden önemli noktalara değindi.

Denizde ve Karada Survey
Tekneler, karada ve denizde olmak üzere iki muayene 
işleminden geçer ancak motor yatlarda, firma dışından 
gelen bir ekip ile motor testi yapılır ve bu testin sonucunda 
survey raporuna geçilir.

Survey sırasında, tekne sahibi için bütün aşamaların 
fotoğrafı çekilir. Survey sonunda, teknenin gerçek durumu 
ortaya çıkar ancak raporda teknenin fiyatı hakkında 
herhangi bir ibare yer almaz çünkü tekne fiyatını 
belirlemek için ekspertiz hizmeti almak gerekiyor. Bu da 
ortaya çıkarıyor ki; ekspertiz ve survey ayrı şeylerdir.

Teknenizi Tanıyın
Survey işlemi bittiğinde, tekne hakkında geniş kapsamlı bir 
bilgiye sahip olunur ve bu bilgiler 15-25 sayfada toplanarak, 
tekne sahibine iletilir. Bu rapor, teknenin gerçek yüzünü 
ortaya çıkardığı gibi, satın alma kararını da etkileyebilir.

The survey reveals the true face of a boat that 
looks great from the outside. Survey report is a 
document that determines the purchase decision 
to be made for the boat.
 
If you want to choose the right boat, it is useful to learn 
the real condition of the boat. Make sure you benefit from 
a survey service before you buy the boat in order not to 
regret it in the future. Şenol Acar, owner of Acar Yachts, 
which provides services in this field, touched on important 
points from the survey processes and their importance.
 
Survey at Sea and Land 
Boats go through two inspection procedures, on land and 
at sea, but motor yachts are tested by a team from outside 
the company, and the result of this test is passed to a survey 
report.
 
During the survey, all stages are photographed for the boat 
owner. At the end of the survey, the real condition of the boat 
is revealed, but the report does not contain any statement 
about the price of the boat because it is necessary to get 
expertise service to determine the boat price. This reveals 
that; expertise and survey are separate things.
 
Know Your Boat 
When the survey process is finished, a comprehensive 
information about the boat is obtained and this information 
is collected in 15-25 pages and transmitted to the boat 
owner. As this report reveals the true face of the boat, it can 
also influence the purchase decision.

YAT, TERSANE ve MARİNA PERSONEL KIYAFETLERİ

D R Y  T O U C H ®
T E K N O L O J İ S İ

Maksimum Performans

Daha Fazla Konfor

b a c k 2 s a i l

Perşembe Pazarı Cad. Bakır
Sok. No:12 Kat:4 Karaköy/

İstanbul

w w w . b a c k t o s a i l . c o m 0 5 3 7  6 5 4  1 0  1 9
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SURVEY ÇEŞİTLERİNİ TANIYIN

Know the Types of Surveys 

Survey, çok geniş bir kapsam. Teknelerde 
her durum için farklı bir survey çeşidi 
bulunuyor. 

Doğru survey hizmeti almak için önce sürece hâkim 
olmanız gerekir. Artimet firmasının operasyon müdürü 
Mehmet Özyiğit, tekne almaya hazırlananlar için survey 
çeşitlerini anlattı.

Surveyin Çeşitleri Vardır

Kondüsyon surveyi: Konu surveyde temel amaç yat ya 
da teknenin, seyir ve haberleşme cihazları, ana motor, 
jenaratör, karina, kamara, mutfak vs durumunun 
raporlanmasıdır. Survey kıyıya bağlı şekilde 
yapılabildiği gibi, karada da yapılabilir.

Kıymet takdir surveyi: Yapılacak ayrıntılı inceme 
sonrasında yat ya da teknenin reel fiyatını belirleyerek 
raporlamaktır.

Hasar surveyi: Oluşmuş bir hasar sonrasında 
ki maaliyetin belirlenmesi ya da oluşan hasarın 
sorumlusunun tespit edilmesidir.

Bayrak değişim surveyi: Herhangi bir nedenden 
dolayı yat ya da teknenin bağlı bulunduğu ülkenin 
değiştirilmesi ihtiyacı doğduğunda,  gerekli olan 
prosedürleri, ilgili kuruma verilmek üzere, eksiksiz bir 
şekilde hazırlanmasıdır.

Survey is a very broad scope. Boats 
have a different type of survey for each 
situation.

In order to get the right surveillance service, you must 
first master the process. Mehmet Özyiğit, operations 
manager of Artimet firm, explained the types of surveys 
for those who are preparing to buy boats.

There are Types of Survey

Condition survey: Thesurvey is main purpose of 
the subjectto report the status of the yacht or boat, 
navigation and communication devices, main engine, 
generator, hull, cabin, kitchen, etc. Survey can be done 
on shore or on land. 

Valuation survey: It is to determine and report the real 
price of the yacht or boat after a detailed examination.

Damage survey: Is the determination of the cost after 
a damage or the determination of the responsible of the 
damage.

Flag change surveillance: When the need arises to 
change the country where the yacht or boat is connected 
for any reason, it is the complete preparation of the 
necessary procedures to be submitted to the relevant 
institution.
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SURVEY TEKNE SAHİBİNİ KORUMAK İÇİN YAPILIR

Survey To Protect The Boat Owner

Survey sadece tekneyi tanımak için değil, tekne 
sahibini maddi ve resmî zararlardan korumak 
için de yapılır. Bu sayede gelecekte olabilecek 
sorunların önüne geçilir.
 
Survey, başından sonuna kadar bütün bir süreçtir. Bu süreç 
hem tekne sahibini aydınlatır hem de tekne alımına destek 
verecek banka ve sigorta kuruluşlarına karşı bir belge 
oluşturur. Titanik firmasının sigorta eksperi Oktay Kuzuğ, 
survey sürecine ışık tutarak, değerli bilgiler paylaştı.
 
Survey Es Geçilmemeli
Yat satışlarında ekspertiz yaptırılması her zaman tavsiye 
edilir.  Eksperler (marine surveyor) teknelerde mevcut 
makina, navigasyon cihazları ve donanımları inceleyerek 
test eden, tekne kondisyonu hakkında tespitlerini ve 
görüşlerini yazılı olarak raporlayan profesyonellerdir. 
Tekne eksperliği bir uzman işidir. Teknik bilgi ve uzun 
süreli tecrübe gerektirir. En önemlisi de denize açılacakları 
teknenin can güvenliği açısından ne kadar güvenilir olduğu 
hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. 

Survey Herkes İçindir
Survey raporu birçok kişiye yön gösterir; müşteri ne satın 
aldığını, bankalar, leasing firmaları neye kredi verdiğini, 
sigorta şirketi neyi sigortaladığını bilmek istiyor. Bu 
yüzden survey hizmetinden önce bir tekne almamaya 
dikkat etmelisiniz.

Survey is done not only to recognize the 
boat, but also to protect the boat owner from 
financial and official damages. In this way, 
future problems are prevented.
 
Survey is a whole process from beginning to end. This 
process both enlightens the boat owner and creates a 
document against banks and insurance organizations 
that will support the boat purchase. Oktay Kuzuğ, 
insurance expert of Titanik company, surveillance 
process shed light on theand shared valuable 
information.
         
Survey Should Not Be Overlooked
It is always recommended to have an expertise in yacht 
sales. Marine surveyors are professionals who examine 
and test existing machinery, navigation devices and 
equipment on boats and report their findings and 
opinions in writing about the condition of the boat. 
Boat surveying is an expert job. It requires technical 
knowledge and long experience. Most importantly, it 
allows you to have an idea of how reliable the boat on 
which they will sail is safe in terms of life safety.
 
Survey is for Everyone
Survey report guides many people; the customer wants 
to know what he has bought, what banks, leasing 
companies give loans to, what the insurance company 
insures. Therefore, you should be careful not to buy a 
boat before the survey service.

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 
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Tekne almak istiyorsanız eğer, en hızlı kararlara ancak 
survey sayesinde ulaşabilir ve istediğiniz teknenin 
doğruluğunu bu şekilde teyit edebilirsiniz.

Doğru bir survey, doğru bir tekne demektir. Bu süreci 
hızlandırmak için de surveye yakın bir mercek tutulmalı. 
Yacht Survey Group firmasının surveyoru Ali Dinçer, 
surveye dair detayları bizimle paylaştı. 

Rapor İçin Birçok Test
Survey işini, görsel-işitsel denetim ve tahribatsız testler 
uygulayarak, yapısal bütünlük, sistemler, donanımlar, 
güvenlik kriterleri ve kozmetik görüntü konularında yatın 
gerçek durumunu değerlendiren bir rapor hazırlayarak 
yapıyoruz.

If you want to buy a boat, you can only reach the fastest 
decisions through survey and you can confirm the 
accuracy of the boat you want.

A correct survey means a correct boat. In order to speed 
up this process, a lens close to surveillance should be 
kept. Yacht Survey Group’s surveyor, Ali Dinçer, shared the 
details of the survey with us.

We Do Many Test For The Report 
Survey work applying audio-visual inspection and non-
destructive tests, by preparing a report that evaluates the 
real condition of the yacht on structural integrity, systems, 
equipment, safety criteria and cosmetic appearance.

Survey, oldukça karışık bir süreç olabilir. Bu yüzden en 
iyi sonuç için doğru bir firma seçilmeli.

Bir İstanbul şirketi olan Topaz Marine, tekne sahipleri için 
verdiği survey hizmeti sayesinde denizcilik sektöründe 
yerini alıyor. 

25 senelik bir tecrübeyle yola çıkan firma, büyük ve 
tanınmış birçok markayla çalışıyor. Firma, tekne surveyinde 
hasar olaylarını inceleyerek, sonuca kısa zamanda ulaşıyor. 
Bu sayede, müşteri memnuniyeti en üstte tutularak, tekne 
hakkında gerçek bir sonuç elde ediliyor.

Survey can be a pretty complex process. Therefore, the 
right company should be selected for the best results.

Topaz Marine, an Istanbul company, takes its place in the 
maritime sector thanks to the survey service it provides for 
boat owners.

The company, which started off with 25 years of experience, 
works with many large and well-known brands. The 
company reaches the result in a short time by examining 
the damage events in the boat survey. In this way, a real 
result is obtained about the boat by keeping customer 
satisfaction at the top.

EN İYİ SONUÇ İÇİN SURVEY

SURVEY TEKNE ALMAYA 
GİDEN EN KISA YOLDUR

Survey for Best Results 

Survey Is The Shortest Way 
Buy A To Boat

DOĞRU RAPOR İÇİN DOĞRU SURVEY

Right Survey for the Right Report
Her tekne survey raporu alabilir ancak 
gerçekleri yansıtan bir rapor için hizmetin, 
teknenin ihtiyacına göre şekillenmesi 
gerekir.

Survey hizmeti almak elbette gerekli ama bu hizmeti 
almadan evvel süreç hakkında bilgi sahibi olmanız 
ve nelere dikkat etmeniz gerektiği de çok önemli. 
Vento Yatçılık firmasının surveyoru Engin Mardin, 
doğru surveye dair önemli uyarılarda bulundu.

Farklı İhtiyaçlar Farklı Surveyler Demek

Surveyin en doğru sonuçları vermesi için farklı 
durumlar için farklı survey çeşitlerine başvuruluyor. 
Bu çeşitler; satın alma öncesi survey, limitli survey, 
sigorta surveyi ve hasar surveyi olarak sıralanabilir.

Survey Raporuna Dair Püf Noktalar

İrtibata geçtiğiniz surveyorden, önceden üretilmiş 
örnek bir rapor isteyebilirsiniz. Bu sayede formatı, 
değinilen konuları ve metodolojisi hakkında bilgi 
sahibi olursunuz. Ayrıca raporun gerçekleri mi yoksa 
bir görüşümü yansıttığına da dikkat etmelisiniz.

Every boat can get a survey report, but for 
a report that reflects the facts, the service 
should be tailored to the needs of the boat.

Survey service is of course necessary, but it is also 
very important that you have information about the 
process and what you should pay attention to before 
you get this service. Engin Mardin, the surveyor of 
Vento Yachting firm, made important warnings 
about the correct surveillance.

Different Needs, Different Surveys Mean

Different types of surveys are used for different 

situations in order to give the most accurate results. 
These varieties are; Pre-purchase surveillance, 
limited surveillance, insurance surveillance and 
damage surveillance.

Tips for the Survey Report 

You can request a pre-produced sample report from 
the surveyor you have contacted. In this way, you 
will have information about the format, the topics 
mentioned and the methodology. You should also 
pay attention to whether the report reflects facts or 
an opinion.
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SURVEY KAPSAMI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR

Survey Can Be Change

Survey her tekne için aynı şeyi ifade etmiyor. 
Kimi teknelerin survey raporu, diğerlerine 
göre bir hayli detaylı.

Survey sadece tekneye göre değil, her tekne sahibine 
göre de değişir. Tekne sahibi, teknede neyi öğrenmek 
ve ne kadar detaylı öğrenmek istiyorsa survey kapsamı 
şekil alır. Yacht Survey Overseas firmasının surveyoru 
ve danışmanı Denis J. Loubière, bu parametreleri anlattı.  

Survey Müşteriye Göre Değişir
Standart prosedürler üzerine yapılan survey, aynı 
malzeme ve ekipmanlardan oluşan yelkenli ve motor 
yatların survey raporu 100 ile 300 maddede incelenir. 
Büyük yatlarda survey raporu ise ayrı bir fotoğraf 
koleksiyonuyla belgelenmiş 50 ile 200 sayfalık 
bir kitapçıktan oluşur. Bazı teknelerle ilgili survey 
raporlarının 500 MB civarında, bazılarının ise 10 GB’nin 
üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Farklı Survey Türleri Var
Tekne sahiplerine en doğru bilgi vermek amacıyla 
survey şu şekilde çeşitlendirilebilir; değerlendirma 
surveyi, şartlı survey, gemi taşımacılığı surveyi ve 
yenileme-onarım surveyi. 

Survey does not mean the same for every 
boat. The survey report of some boats is quite 
detailed compared to others.
 
Survey varies not only per boat, but also per boat owner. 
Survey scope takes shape if the boat owner wants to 
learn what on the boat and how detailed it is. Denis 
J. Loubière, surveyor and consultant for Yacht Survey 
Overseas, explained these parameters.  
 
Survey Varies by Customer
Survey on standard procedures, survey report of 
sailboats and motor yachts consisting of the same 
materials and equipment are examined in 100 to 300 
items. For large yachts, the survey report consists of a 
50 to 200-page booklet documented with a separate 
photo collection. We can say that the survey reports on 
some boats are around 500 MB and some over 10 GB.
 
There Are Different Types of Surveys
Survey can be diversified as follows in order to 
provide the most accurate information to boat owners; 
assessment survey, conditional surveillance, shipping 
surveillance and renovation-repair surveillance. 

Your Exclusve Yacht Glazng Partner

Worldwde Servce & Warranty

BCE GLASS LTD. - Turkey
BCE GLASS B.V.  - The Netherlands www.bceglass.com

Scan to download up-to-date project 
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COX POWERTRAIN, KÜRESEL 
TALEBİ KARŞILAMAK VE 
CXO300 DIŞTAN TAKMALI 
MOTORUN ÜRETİMİNİ 
ARTIRMAK İÇİN 12 MİLYON 
STERLİN ALDI

“RAYMARİNE LİGHTHOUSE 
GRAFİKLERİ” ARTIK 
YENİ GRAFİK MAĞAZASI 
VE RAYCONNECT MOBİL 
UYGULAMASINDA

Cox Powertrain Receives £12 
Million to Ramp Up Production of 
the CXO300 Outboard Engine to 
Meet Global Demand

Raymarine LightHouse Charts 
Now Available with New Chart 
Store and RayConnect Mobile App

INMARSAT RAPORU, IMO 2021 SİBER RİSK 
YÖNETİMİ UYUMLULUĞUNA YÖNELİK 
SÜPER YATLARA KILAVUZLUK EDİYOR

Inmarsat Report Guides Superyachts Towards IMO 2021 
Cyber Risk Management Compliance

Küresel denizcilik endüstrisinin önde gelen İngiliz 
yüksek güçlü dizel dıştan takma motor üreticisi Cox 
Powertrain, mevcut hissedarlardan 9 milyon sterlin 
ve HSBC UK Equipment Finance’den 3 milyon sterlin 
daha kredi topladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor. 
Bu girişim, şirketin pazarda devrim yaratan CXO300 

dıştan takma motorun üretimini genişletmesine ve 
hızlandırmasına olanak tanıyacak.

Cox Powertrain, a leading British manufacturer of high-
powered diesel outboard engines for the global marine 
industry, is pleased to announce it has successfully 
raised £9 million from existing shareholders and a 
further £3 million loan from HSBC UK Equipment 
Finance to allow the company to expand and ramp 
up production of the market-revolutionising CXO300 
outboard engine.

FLIR Systems (NASDAQ: FLIR), Raymarine LightHouse 
da harita grafiklerinin mevcut olduğunu ve deniz 
navigasyonuna yeni netlik ve kontrol seviyeleri 
getirdiğini duyurdu. Yeni Raymarine LightHouse 
Grafikleri, güvenilir, resmi hidrografik kaynaklardan 
oluşturulmuştur - denizcilik profesyonelleri tarafından 
kullanılan verilerle aynıdır. LightHouse grafikleri, 
Raymarine kullanıcılarına yeni bir netlik, özelleştirme 
ve ayrıntı düzeyi sunarak kıyıdaki yerleri, balık tutma 
yerlerini ve diğer ilgi çekici noktaları (POI) belirlemeyi, 
gezinmeyi ve keşfetmeyi kolaylaştırıyor.

FLIR Systems (NASDAQ: FLIR) announced that 
availability of Raymarine LightHouse™ Charts 
cartography, bringing new levels of clarity and control 
to marine navigation.  New Raymarine LightHouse 
Charts are crafted from trusted, official hydrographic 
sources – the same data used by maritime professionals. 
LightHouse Charts offer Raymarine users a new level 
of clarity, customization, and detail, making it easy to 
identify, navigate to, and explore on-shore destinations, 
fishing spots, and other points-of-interest (POI).

Küresel mobil uydu iletişiminde dünya lideri olan Inmarsat, 
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün yeni yükümlülüklerini 
ve yatçılık profesyonelleri için etkilerini kapsayan yeni ve 
ücretsiz bir rapor yayınladı. 

Inmarsat Araştırma Programı tarafından yayınlanan IMO 
2021 için Siber Güvenlik gereksinimleri, Inmarsat’ın siber 
güvenlik deneyimine ve gemilerdeki gerçek siber saldırı 
örneklerine ilişkin benzersiz içgörüler sunarak süper yat 
sahipleri, yöneticiler, kaptanlar, mühendisler ve teknik 
memurlara uyum kriterlerine ilişkin bir kılavuz sağlıyor.

40 sayfalık belge, ankete katılan süper yat profesyonellerinin 
yüzde 40’ının hala virüsten koruma yazılımı ile ağ uç 
nokta güvenliği arasındaki farkı bilmediğini bildiren 2020 
Inmarsat Superyacht Bağlantı Raporu’na atıfta bulunuyor. 
Ayrıca, tehditlerin uyum sağlamaya ve gelişmeye devam 
ettiğini ve endüstrinin covid-19 pandemisi aracılığıyla 
ev tabanlı çalışmaya geçişi ile çakışan deniz hedeflerine 
yönelik siber saldırılarda dört kat artış olduğunu bildiriyor.

Inmarsat, the world leader in global, mobile satellite 
communications, has released a new, free of charge 
report covering new International Maritime Organization 
obligations and their implications for yachting 
professionals. 

Published by the Inmarsat Research Programme, Cyber 
Security requirements for IMO 2021 offers unique insights 
into Inmarsat’s cyber security experience and examples of 
real cyberattacks on vessels, providing superyacht owners, 
managers, captains, engineers and technical officers with a 
guide to the criteria for compliance.

The 40-page document cites the 2020 Inmarsat Superyacht 
Connectivity Report, which reported that 40 per cent 
of superyacht professionals surveyed still do not know 
the difference between anti-virus software and network 
endpoint security. It also highlights the way threats 
continue to adapt and evolve, reporting a fourfold increase 
in cyber attacks on maritime targets that coincides with 
the industry’s move to home-based working through the 
Covid-19 pandemic.
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INTELLIAN’IN YENİLİKÇİ YENİ V45C ANTENİ VSAT’I 
DAHA KÜÇÜK TEKNELERE GETİRİYOR

KONGSBERG MARITIME, SØLVTRANS İÇİN YENİLİKÇİ 
DÜŞÜK EMİSYONLU LFC SAĞLAMAK ÜZERE 

MYKLEBUST VERFT İLE SÖZLEŞME İMZALADIIntellian’s Innovative New V45c Antenna Brings Vsat
 To Smaller Vessels Kongsberg Maritime Wins Contract With Myklebust 

Verft To Deliver Innovative Low-Emission 
LFC For Sølvtrans

Intellian, şirketin denizcilik uydu iletişim pazarı için 
geliştirdiği en küçük anten olan V45C’yi duyurdu. Ürün 
adındaki C, kompakt form faktörünü temsil ediyor. Bu 
yeni 45 cm’lik ünite, VSAT’ı çalışma tekneleri, eğlence 
tekneleri, balıkçı tekneleri, küçük ticari ve devlet 
gemileri gibi iletişim ekipmanı için sınırlı alanın mevcut 
olduğu yeni pazarlara getirecek.

Intellian, herkes için bağlanabilirliği güçlendirmeye 
kararlı bir şekilde son lansmanlarda, daha küçük VSAT 
çözümleriyle kullanıcı deneyimini ve yeteneklerini 
geliştirmeye odaklandı; ilk olarak geçen yıl piyasaya 
sürülen 60 cm’lik v60E anten ve şimdi de v45C. V60E, 
küçük VSAT’nin hem yeni hem de mevcut müşteriler 
için önemli bir ilgi alanı olduğunu gösteren önemli 
bir kurulum hacmi ve sürekli büyüme ile birden fazla 
pazarda küresel bir başarı yakaladı. V45C portföyü 
daha da genişleterek, VSAT tarafından sağlanan veri 
hızlarından ve kapasitesinden henüz yararlanmayan 
yeni bir küçük gemiler pazarı açıyor.

Intellian is proud to announce the v45C, the smallest 
antenna the company has yet developed for the 
maritime satellite communications market. The C in the 
product name represents its compact form factor: this 
new 45cm unit will bring VSAT to new markets where 
there is limited space available for communications 
equipment, such as workboats, leisure craft, fishing 
boats, small commercial and government vessels.
Intellian is committed to empowering connectivity for 
all, and recent launches have focused on enhancing 
user experience and capabilities with smaller VSAT 
solutions; first with the 60cm v60E antenna launched 
last year, and now the v45C. The v60E has been a global 
success across multiple markets, with a significant 
volume of installations and sustained growth 
demonstrating that small VSAT is a key area of interest 
for both new and existing customers. The v45C extends 
the portfolio still further, opening up a new market of 
smaller vessels which have yet to benefit from the data 
speeds and capacity delivered by VSAT.

Kongsberg Maritime (KM), Norveç tersanesi Myklebust 
Verft ile canlı balık taşıma şirketi Sølvtrans için yeni bir 
Canlı Balık Taşıyıcısı (LFC) tasarlamak ve donatmak 
için 70 milyon NOK’luk bir sözleşme imzaladığını 
duyurdu. Bunu ve uzun süredir devam eden işbirliğini 
desteklemek için Sølvtrans ayrıca filosunun bakımı için 
KM ile Uzun Süreli Hizmet Anlaşması (LTSA) imzaladı.

Yeni 5.000m3 LFC, azaltılmış emisyonlara ve gelişmiş 
sürdürülebilirliğe net bir şekilde odaklanılarak KM’nin 
yeni NVC 390 tasarımına göre inşa edilecek. Bugüne 
kadar KM, Myklebust Verft’te önceden yapılmış veya 
hala yapım aşamasında olan altı LFC ile birlikte 
Sølvtrans için toplam sekiz LFC tasarladı.

Kongsberg Maritime (KM) is delighted to announce that 
it has signed a NOK 70 million contract with Norwegian 
shipyard Myklebust Verft to design and equip a new Live 
Fish Carrier (LFC) for live fish transportation company 
Sølvtrans. In support of this and their long-standing 
collaboration, Sølvtrans has also signed a Long-Term 
Service Agreement (LTSA) with KM for maintenance of 
their fleet.
The new 5,000m3 LFC will be built to KM’s new NVC 
390 design, with a clear focus on reduced emissions 
and enhanced sustainability. To date, KM has designed 
eight LFCs for Sølvtrans, with six previously built or 
under construction at Myklebust Verft.
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VETUS, NMEA 2000’İ  İLK PERVANELİ ENTEGRATÖR 
OLARAK ONAYLANDI

VETUS Certified as First Thruster Integrator 
for NMEA 2000

Komple tekne sistemleri tedarikçisi ve pervane uzmanı 
VETUS, orantılı pruva ve kıç pervanelerini kullanan 
tekne sahiplerine sektörde bir ilk olan bağlantı ve 
iletişim yetenekleri sunan yeni CANverter ağ geçidi 
cihazı için NMEA 2000® sertifikasını duyurdu.

NMEA 2000 için ilk ve tek pervane entegratörü olarak 
onay alan VETUS, bu gelişmeyle ulusal Deniz Elektroniği 
Birliği’nin yaygın olarak tanınan iletişim standardına 
uygun olarak itici ve elektrikli tahrik teknolojisinin 
uygulanmasını ilerletti.

Canverter’in piyasaya sürülmesi, tescilli vetus 
Controller Area Network’ün (V-CAN) NMEA 2000 
ağına bağlanmasını sağlayarak, şirketin özel V-CAN 
ürünlerinin, özellikle BOW Pro iticilerinin ve yeni 
e-LİNE ve e-POD elektrikli iticilerinin, Seri Veri 
ağını destekleyen diğer sertifikalı üst düzey yerleşik 
sistemlerle entegrasyonunu sağlıyor.

Complete boat systems supplier and thruster specialist 
VETUS has announced NMEA 2000® certification for its 
new CANverter gateway device, offering industry-first 
connectivity and communication capabilities for boat 
owners using its proportional bow and stern thrusters.

Approved as the first and only thruster integrator for 
NMEA 2000, VETUS advances the implementation of 
thruster, as well as electric propulsion, technology in 
line with the National Marine Electronics Association’s 
widely recognized communications standard.

The launch of the CANverter enables connection of the 
proprietary VETUS Controller Area Network (V-CAN) 
into the NMEA 2000 network, establishing integration 
of the company’s specialized V-CAN products, notably 
its BOW PRO thrusters and new E-LINE and E-POD 
electric propulsion, with other certified high level 
onboard systems in support of serial data networking. +90 532 40 40 955

agrinoks.com    info@agrinoks.com      
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HİDROLİK SİSTEMLİ 
PASARELLA PRATİK BİR 
KULLANIM SAĞLIYOR

TEKNE BUZDOLAPLARI 
YİYECEKLERİNİZİN TAZE 

KALMASINI SAĞLIYOR
Hydraulic System Pasarella 
Provides A Practical Use

Boat Refrigerators Keep 
Your Food Fresh

Bridge tarafından üretilen hidrolik pasarella, özel bir tik 
ağacından ve paslanmaz çelikten elde ediliyor. Pasarella 
açık haldeyken 300 santim, kapalı haldeyken 173 santim 
boyunda.

150 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip olan 
pasarellanın ağırlığı ise 75 kilo. Oldukça pratik bir kullanım 
sunan ürünün bir tarafından otomatik katlanabilir bir 
tutamaç yer alıyor.

Ürün, hidrolik kontrol ünitesi, yüksek basınç hidrolik 
hortumları, elektronik kontrol ünitesi, kumanda paneli ve 
kıç plaka ile birlikte sunuluyor.

The hydraulic gangway produced by Bridge is made of a 
special teak and stainless steel. When the gangway is open, 
it is 300 cm tall, when it is closed, it is 173 cm tall.

The weight of the pasarel, which has a carrying capacity of 
150 kilos, is 75 kilos. There is an automatic foldable handle 
on one side of the product, which offers a very practical 
use.

The product is offered with hydraulic control unit, high 
pressure hydraulic hoses, electronic control unit, control 
panel and stern plate.

Cool Life marin koleksiyonunda yer alan CL18 buzdolabı, 
tekne ve yatların mutfağını süslüyor. Küçük bir yapıya sahip 
olan buzdolabı, düşük güç tüketimi avantajıyla akü dostu.

Buzdolabı oldukça sessiz çalışıyor. Ayrıca buzdolabında 
bulunan akıllı dokunmatik ekranıyla kolay bir kullanım 
sağlıyor. Alman mikro hücresel köpük yalıtımı sayesinde 
üstün bir soğutma performansı sergiliyor fakat 
buzdolabının içindeki sıcaklık arzuya göre ayarlanabiliyor.
Mini dolap, güç kaynağında bir kesinti olsa bile kaliteli 
yalıtım tabakası sayesinde soğuk havayı içeriye hapsediyor. 
Böylece, yiyecek ve içeceklerin bayatlama sorunu tamamen 
ortadan kalkıyor.

CL18 refrigerator, which is included in the Cool Life marine 
collection, adorns the kitchens of boats and yachts. Having 
a small structure, the refrigerator is battery friendly with 
the advantage of low power consumption.

The refrigerator works very quietly. In addition, it 
provides an easy use with its smart touch screen in the 
refrigerator. Thanks to the German microcellular foam 
insulation, it provides a superior cooling performance, but 
the temperature inside the refrigerator can be adjusted 
according to desire. Even if there is an interruption in the 
power supply, the mini cabinet traps cold air inside thanks 
to its quality insulation layer. Thus, the problem of stale 
food and beverages is completely eliminated.
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DENİZ MOTORSİKLETİ İLE 
FARKLI BİR DENEYİMİN 
KEYFİNİ ÇIKARIN

L’AQUAPHİLE, PEDAYAK 
ELECTRİC’İN LANSMANINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

TEKNELERİN EN GÜZEL 
ALTERNATİFİ OLAN BOTLAR, 

HEM DAHA AZ YER KAPLIYOR 
HEM DE OLDUKÇA KULLANIŞLI

Enjoy A Different Experience With 
Marine Motorcycle 

L’Aquaphile is Announce The 
Launch of PEDAYAK Electric The Most Beautiful Alternative 

Of The Boats, The Boats Take Up 
Less Space And Are Very Useful

YAMAHA deniz motorsikleti sunduğu RIDE sistemi ile 
kolay bir kullanım sağlıyor. Motorsikletin sağ tutamacı 
gaz kolu, sol tutamacı ise yavaşlamak ve geri gitmek için 
kullanılıyor. Motorsiklette bulunan elektronik kumanda 
sistemi sayesinde hız ayarı yapabilir ve bu ayarı 
koruyabilirsiniz. Renkli bir dokunmatik ekrana sahip 
olan motorsiklet, üç kişiye kadar yer sunuyor ayrıca 
modelde pratik saklama alanlarına da yer veriliyor. 
Motorsiklet, 4 zamanlı 1812 cc motoruna sahip.

YAMAHA marine motorcycle provides easy use with 
the RIDE system it offers. The right handle of the 
motorcycle is used for the throttle handle and the left 
handle for slowing down and reversing. Thanks to the 
electronic control system on the motorcycle, you can 
adjust the speed and keep this setting. The motorcycle, 
which has a colorful touch screen, offers space for up 
to three people, and the model also includes practical 
storage areas. The motorcycle has a 4-stroke 1812 cc 
engine.

PEDAYAK Electric, dünyanın hibrit / elektrikli itiş gücüne 
sahip ilk küçük teknesi. Özellikleri:
- Pedallı ve pervaneli kaslı bir tahrik sistemi.
- Çıkarılabilir bir uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir 
elektrikli tahrik sistemi.
- Bir sopayla kontrol edilen yeke ve dümenli bir direksiyon 
sistemi.

PEDAYAK Electric is the world’s first small boat with hybrid 
muscular/electric propulsion.It features:
- A muscular propulsion system with pedals and propeller.
- An electric propulsion system, controlled by a removable 
remote control.
- A steering system with tiller and rudder controlled by a stick.

Kolibri tarafından denizde, gölde, barajda ve nehirde 
kullanmak üzere tasarlanan KM 280 DL, hafif yapısıyla 
kolayca taşınabiliyor. Bot ultraviyole, radyasyon, tuzlu su, 
benzin ve yağlara karşı dayanıklı. Uzunluğu, 280 santim 
olan botun taşıma kapasitesi ise 351 kilo, yani 2+1.

Designed by Kolibri for use in the sea, lake, dam and 
river, KM 280 DL can be easily transported with its light 
structure. The boat is resistant to ultraviolet, radiation, salt 
water, gasoline and oils. The carrying capacity of the boat, 
which is 280 centimeters long, is 351 kilos, that is 2 + 1.
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Recambios Marinos’un çevrimiçi 
mağazasında tüm Master tekne bloklarını 
keşfedin. 40 yılı aşkın deneyim ve sürekli 
bir yenilik, Master’ın çok rekabetçi bir 
fiyatla yüksek kaliteli tekne blokları 
üretmesini sağlıyor.

Master, yelkencilik tutkusuyla hareket 

ediyor; yarışçı iseniz veya sadece 
yelkencilikten zevk almak 
istiyorsanız, Master ürünlerini 
kullanırken aynı tutkuyu 
hissedeceksiniz.

Discover all the Master boat 
blocks at Recambios Marinos’s 
online shop. More than 40 years 

of experience and a constant innovation 
allow Master to manufacture high quality 
boat blocks with a very competitive price.

The Master is driven by a passion for 
sailing; If you are a racer or just want 
to enjoy sailing, you will feel the same 
passion when using Master products.

ÜRÜN / MARIN PRODUCT

MASTER TEKNE 
BLOKLARINI KEŞFEDİN
Discover All The Master 
Boat Blocks

Technological State Of 
Discovering: 
Underwater Robots 

KEŞFETMENİN 
TEKNOLOJİK HALİ: 
SU ALTI ROBOTLARI

Deniz altını seven kişiler için kolay bir kullanım sunan 
Chasing M2, su altında görüntü kaydetmenizi sağlıyor. 
5 kilo ağırlığındaki robotta bulunan kol eklentisi 
sayesinde robota yön vermeniz mümkün oluyor. Robot, 
100 metre derinliğe kadar iniyor. Ayrıca internete 
bağlanma özelliği sayesinde dalış anınızı sosyal medya 
üzerinden yayınlayabilirsiniz.

HD kalitesinde görüntü sunan aliminyum gövdeli 
su altı robotu, sahip olduğu esnek hareket sistemi 
sayesinde her yönde ve her açıda hareket ediyor. Ürünü 
kullanmanız için dalıştan üç dakika önce kurmanız 
yeterli.

Offering an easy use for those who love underwater, 
Chasing M2 allows you to record images underwater. 
Thanks to the arm attachment on the robot, which 
weighs 5 kilograms, it is possible to direct the robot.

The robot descends to a depth of 100 meters. In 
addition, thanks to its internet connection feature, you 
can broadcast your diving moment on social media.

The underwater robot with aluminum body, which 
offers HD quality images, moves in all directions and 
at any angle thanks to its flexible movement system. To 
use the product, it is enough to set it up three minutes 
before diving.
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SCANSTRUT İKİ YENİ SU 
GEÇİRMEZ KABLOSUZ 
ÜRÜNÜ DUYURDU

YÜKSEK PERFORMANSLI 
MALZEME VE 
AKSESUARLARIN LİDER 
TEDARİKÇİSİ, ÜRÜN 
YELPAZESİNİ BÜYÜTMEYE 
DEVAM EDİYOR

Scanstrut Announce Two New 
Waterproof Wireless Products

Leading Supplier Of High-
Performance Materials And 
Accessories, Continues To 
Grow Product Line

Scanstrut, ödüllü su geçirmez kablosuz şarj serisine 
iki yeni ekleme yaptı. IPX6 su geçirmez 12 / 24V Qi 
sertifikalı su geçirmez kablosuz şarj aralığı, telefon 
şarj kablolarına gerek kalmadan dış ortam için şarj 
sağlar. Sıfırdan tasarlanan bu ürün, tamamen kapsüllü 
ve sızdırmaz bir ünite olan IPX6’da yer alan benzersiz 
bir teknolojiye sahip ve özellikle teknede kullanılmak 
üzere oluşturulan dünyanın ilk su geçirmez kablosuz 
şarj sistemi.

Scanstrut announce two new additions to their 
award-winning waterproof wireless charge range.  
The IPX6 waterproof 12/24V Qi certified waterproof 
wireless charging range enables charging for the 
outdoor environment, without the need for phone 
charging cables. Designed from the ground up, this is 
the world’s first waterproof wireless charge system 
created specifically for use on board, with the unique 
technology housed in an IPX6, fully encapsulated and 
sealed unit.

Denizcilik ve eğlence endüstrilerine teknik kumaş ve 
donanım tedarik etmek, ısmarlama kesim hizmetleri ve 
eldeki uzman tavsiyesi için Birleşik Krallık’ın önde gelen 
distribütörlerinden biri olarak kurulan Kayospruce Ltd, 
onları daha da yükseğe taşıyacak üstün ürünleriyle yeni 
zirvelere ulaştı.

Açık denizlerde yelken kumaşından havuz çukurundaki 
koltuk kılıflarına kadar sayısız uygulama için geniş bir 
kumaş yelpazesi sunan Kayospruce, olağanüstü kaliteli 
tekstil ve aksesuarlarıyla birçok sektörden yeni müşterilere 
hitap ediyor. 

Established as one of the leading distributors in the UK for 
supplying technical fabrics and hardware to the marine 
and leisure industries, bespoke cutting services and on 
hand expert advice, Kayospruce Ltd have reached new 
heights with their outstanding products set to take them 
even higher.

Supplying an extensive range of fabrics for innumerable 
applications, from sailcloth on the high seas to seat covers in 
the cock pit, Kayospruce have penetrated many industries 
with their outstanding quality textiles and accessories and 
continue to reach new customers across expansive realms 
due to the versatility of the products available.

GOLDENSHIP RIBBOATS
Recambios Marinos’un yeni çevrimiçi mağazası Accesorios 
Para Barcos’da, Goldenship şişme botlarının farklı modelleri 
sunuluyor. Kaburga teknelerinin tamamı dünyanın en 
dayanıklı kumaşlarından biri olan Mehler PVC’den yapılıyor. 
Tüm Goldenship tekneleri en sıkı kalite kontrollerinden 
geçerek paket-leme ve fabrikadan çıkmadan önce denetleniyor. 
Ayrıca modeller, CE homologasyon sertifikasına sahip ve tüm 
ISO gerekliliklerine uygun şekilde üretiliyor. Firma zeminin, 
teknenizi seçerken göz önünde bulundurmanız gereken çok 
önemli bir husus olduğunu belirtiyor. Goldenship tekneleri size 
beş farklı seçenek sunuyor.

1. Fiberglas Kaburgalar: Fiberglas takviyeli gövde, daha 
az HP ile teknenin daha iyi planlanmasını sağlar. Cam elyaf 
zemin daha dayanıklı olduğu için teknenin sahile çekilmesini 
kolaylaştırır.
2. Alüminyum Çubuklar: Deniz tipi alüminyum gövde, 
fiber gövdeye göre daha yüksek direnç ve ağırlık oranına sahip 
olduğu için sığ sularda veya zorlu şartlarda kullanmak için 
idealdir.
3. Alüminyum Zemin: Alüminyum platform daha fazla alan 
sağlar ve tekneyi korur. Denge ve direnci artıran alüminyum 
platformun sertliğinden dolayı dalgalı sularda bile her koşulda 
navigasyon güvenlidir. Ayrıca bakıma ihtiyaç duymazlar ve 
taşınmaları kolaydır.
4. Airmat: Yüksek basınçlı şişirilmiş zemin olup, çok dayanıklı 
bir PVC ile üretildi. Şişirilebilir modeller daha hafiftir ve ayrıca 
montajı, taşıması ve saklaması kolaydır.
5. Izgaralı Zemin: Kompaktlık ve taşınabilirliğe ihtiyaç 
duyanlar için mükemmel bir zemin. Küçük, hafif ve montajı 
kolaydır. 

In Recambios Marinos’s new online shop Accesorios para 
barcos they have differents models of their inflatable boats 
Goldenship. The Rib boats are all made of Mehler PVC, one 
of the most durable fabrics in the world, All their Goldenship 
boats have passed the most strict quality controls and have 
been inspected before packing and leaving the factory. Also 
they have the CE homologation certificate and comply with all 
the ISO requirements. They know well that a very important 
factor to consider when choosing your boat is the floor. The 
Goldenship boats offer you five differents floors.

1. Fiberglass Ribs: Fiberglass reinforced hull, this offers a 
better planing of the boat with less H.P. The fibre glass floor is 
more durable which makes the boat easier to be towed to the 
beach.
2. Aluminium Ribs: Naval aluminium hull, higher 
resistance-weight ratio than fiber hull. Ideal for shallow water 
or demanding jobs.
3. Aluminium Floor: The aluminium platform provides 
more space and protects the vessel. Navigation is more reliable 
and secure in any circumstance, even in rough waters due to the 
stiffness of the aluminium platform which improves stability 
and resistance. in addition they do not need maintenance and 
they are easy to move.
4. Airmat: High pressure inflated floor. Manufactured with a 
very resistant PVC. The inflatable models are lighter and are, in 
addition, easy to assembly, to carry and to store.
5. Slatted Floor: Made with wood slats, this allows assembly 
without extracting the flooring from the boat. Excellent for 
those who need compactness and portability. 
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TEKNE GPS SİSTEMLERİNİN 
EŞSİZ ÖZELLİKLERİNDEN 
YARARLANIN 

TEKNELERDE ELEKTRİKLİ 
TUVALETLER BÜYÜK 
KOLAYLIK SAĞLIYOR

Benefit From The Unique 
Features Of Boat GPS Systems

Electric Toilets On Provide 
Great Convenience The Boats

Cihan Gemi’nin son teknolojiyle ürettiği 
CME-1512 GPS Chart Plotter, geniş bir görüş 
açısı, kolay bir montaj ve geniş bir hafıza 
kapasitesiyle oldukça kullanışlı bir cihaz.  

Yüksek bir ekran çözünürlüğüne sahip GPS sisteminin 
hafıza kapasitesi oldukça geniş. GPS sistemi, 1000 
nokta, 200 rota, 1000 işaret ve 200 sınır hattı noktasını 
kaydediyor.

Eksi 15 dereceden, 55 derece sıcaklığa kadar dayanıklı 
yapısını sürdüren sistem, detaylı harita görünümü ve 
AIS radar, 3D navigasyon pusula gibi ekran modları 
bulunuyor.

CME-1512 GPS Chart Plotter, produced by 
Cihan Gemi, is a very useful device with a 
wide viewing angle, easy assembly and a large 
memory capacity. 

The memory capacity of the GPS system with a high 
screen resolution is quite large. The GPS system records 
1000 points, 200 routes, 1000 signs and 200 borderline 
points.

The system, which maintains its durable structure from 
minus 15 degrees to 55 degrees, has a detailed map 
view and display modes such as AIS radar, 3D navigation 
compass.

Teknelerde pratik eşyaların kullanımı çok 
önemli. Bu yüzden tekne sahipleri kullanımı 
basit ama etkili ürünleri tercih ediyor. Bu 
anlamda elektrikli tuvaletler oldukça faydalı. 

TMC tarafından üretilen elektrikli lüks marin 
tuvaletleri, oldukça pratik bir kullanım sunuyor. 28 kilo 
ağırlığındaki elektrikli tuvalet, ev tipi büyük bir taşa 
sahip.

Ürünle birlikte plastik klozet kapak aksamı, bağlantıları 
ve elektrikli kontrol paneli beraberinde veriliyor. 
Ayrıca tuvalet, enerji tasarrufu sağlamak adına düşük 
bir voltajda çalışıyor.

Use of practical items on boats is very 
important. That’s why boat owners prefer 
products that are simple to use but effective. In 
this sense, electric toilets are very useful.

Electric luxury marine toilets produced by TMC offer a 
very practical use. Weighing 28 kilograms, the electric 
toilet has a large household stone.

Plastic toilet seat cover, connections and electrical 
control panel are supplied with the product. In addition, 
the toilet operates at a low voltage to save energy.
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DENIZIN EN KEYIFLI HALI YELKENCILIK
Sailing The Most Enjoyable State Of The Sea

Yelkenciliğe adım atmak istiyor ama bu konuda 
yeteri cesareti toplayamıyorsanız, bu yazı tam 
size göre.

Deniz tutkunları, önce suyla tanışır. Bir süre 
sonra yüzmek de yeterli gelmeyince denizle bütün 
olmanın farklı yollarını ararlar. Bu sadece bir 
yelkencinin değil, dünya üzerinde yelkene ilgisi 
olan tüm insanların ortak hikâyesi aslında.

Bibirinden güzel denizlere sahip Türkiye, bugüne 
kadar birçok yelkencinin denizle tanışmasına 
şahitlik etti ve hâlâ etmeye devam ediyor. Eğer 
sizde de bir yelken sevdası başladıysa, arkasını 
getirin çünkü pişman olmayacaksınız.

Türkiye’nin birçok yerinde yelken eğitimi veren 
birçok okul bulunuyor. Ortalama bir yaz sonu, 
içinizdeki yelkenciyi keşfetmeniz için yeterli.  

Şubat ayında işlediğimiz yelkenli eğitimi 
araştırmamıza, Mart ayında da devam ediyoruz 
ve sizleri yelkenciliğin kalbine götürüyoruz.

If you want to step into sailing but cannot 
gather enough courage in this regard, this article 
is for you.

Sea lovers first meet with water. When 
swimming is not enough after a while, they look 
for different ways of being integrated with the 
sea. This is not just the story of a sailor, but 
the common story of all people in the world who 
have an interest in sailing.

So many beautiful sea from Turkey have so far 
witnessed the introduction of many sailors and 
the sea still continues to. If you have a passion 
for sailing, bring it back because you won’t 
regret it.

Turkey has a lot of schools providing education 
in many parts of the sail. An average late 
summer is enough for you to discover the sailor 
inside you.  

We continue our sailing training research, 
which we conducted in February, in March and 
we take you to the heart of sailing.

 Denizcilik sektöründe, şirketlerin veya şahısların ih�yaçları
 ve hayalleri doğrultusunda tasarım, mühendislik ve danışmanlık 
hizme�ni alanında uzman kadromuzla sunuyoruz. 

 Başta Ali Canko, Alaaddin Deniz Yürekli, Gökhan Külçe, 
Mustafa Azmi Yılmaz, Gökhan Erbil, Kaan Ramadani ve Gözde 
Kaya‘dan oluşan ekibimizle teknenin tasarımı ve mühendisliğini 
en üst düzeye çıkartarak zor hava şartlarına uygun, düşük yakıt 
tüke�mi, hız, denge ve teknolojiyi buluşturuyoruz.

 Özel ve �cari tekneler, hız tekneleri, askeri projeler, özel ve 
�cari yatlar yap�ğımız başlıca tasarımlarımızdır.

 Teknik ve ölçüsel olarak insan eli değmeden, tamamen mühendislik programları ile kontrol edilerek, CNC işlem merkezlerinde 
su araçları modellerini imal ediyoruz. Hazırladığımız bu modelleri Airbrush sanatçılarıyla dalgalı ve pürüzlü yüzeyleri ortadan 
kaldırarak ardından finish yüzey haline ge�rerek kalıba hazır olarak sunuyoruz. Müşteri isteği üzerine kalıplarını alıyoruz.
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YELKEN ÖĞRENMEK İÇİN 16 SAAT YETERLİ ÇOCUĞUNUZU KÜÇÜK YAŞTA YELKENLE TANIŞTIRIN

16 Hours Is Enough To Learn Sailing Introduce Your Child To Sailing At A Young Age
Yelken tutkunuzu hayata geçirmek için 
hayatınızdan sadece 16 saat ayırmanız yeterli. 
Elbette bu derslerin hepsi oldukça kapsamlı.

Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik Ve Spor Kulübü 
verdiği yelkenli eğitimiyle Türkiye yelkenciliğine 
çok sayıda milli sporcu kazandırdı. Kulüp başkanı ve 
eğitmeni Gürbüz Arıkan, yelen eğitimlerini anlattı. 
Kulübün fotoğrafları ise ödüllü kulüp fotoğrafçısı Onur 
Çam tarafından çekildi. Kulüp, pandemi nedeniyle grup 
dersleri yerine, öğrencileri için özel ders verme yolunu 
seçti. 

Kulüpte, dersler üçer adet yelkeni bulunan Laser SB20 
eğitim teknelerinde gerçekleşiyor. Ders saatleri hava 
durumu göz önüne alınarak, öğrencinin ve antrenörün 
uygunluğuna göre belirleniyor.

Planlı bir programda çalışan öğrenciler, 2 ile 4 saat 
arasında suda kalıyor. Ayrıca öğrenciler kendi ders 
programını oluşturma şansına sahip. 16 saat süren 
yelken eğitimi dersleri, dört günde veya iki ayda 
tamamlanabilir. 

To bring your passion for sailing to life, just 16 
hours is enough from your life. Of course, these 
lessons are all very comprehensive.
 
Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik Ve Spor Kulübü with 
the training given by sailboat sailing to Turkey won 
numerous national athletes. Club president and trainer 
Gürbüz Arıkan talked about the Yelen trainings. The 
photos of the club were taken by award-winning club 
photographer Onur Çam. Due to the pandemic, the club 
chose to give private lessons for its students instead of 
group lessons.
 
In the club, lessons take place on Laser SB20 training 
boats with three sails each. Course hours are 
determined according to the weather conditions and 
the suitability of the student and trainer.
 
Students working on a planned schedule stay in 
water for 2 to 4 hours. In addition, students have the 
opportunity to create their own curriculum. The 16-
hour sailing training lessons can be completed in four 
days or two months. Yelken öğrenmenin yaşı yok, çocuğunuzun yaşı 

sizi aldatmasın. Bu alanda çocuklara eğitim 
veren birçok kulüp var. 

Ana Yelken verdiği eğitim sayesinde her yıl birçok çocuk 
ve genci denize kazandırıyor. Kulüp merkezlerinin 
koordinatörü Duygu Coşkuner, yelken eğitimlerinden 
bahsederken, birçok ebeveyne ışık tuttu. 

En İyi Teknelerle 7-10 Günlük Eğitimler 

Kulüp, çocuk ve gençlere İstanbul’un farklı üç 
noktasında ders veriyor. 7 günlük ve 10 günlük 
dönemler halinde verilen dersler, Hartley ve RS eğitim 
teknelerinde yapılıyor. Bu eğitim sürecinde öğrenciler, 
kampta konaklıyor. 

Yelkenciler için sezon Haziran ayında başlayarak, Eylül 
ayında son bulur. Sezon kapandıktan sonra derslere 
devam etmek isteyen öğrenciler, kulübün hafta sonu kış 
programlarına katılabilir. 

There is no age to learn sailing, don’t let your 
child’s age deceive you. There are many clubs 
that teach children in this area.
 
Thanks to its training, Ana Yelken brings many children 
and young people into the sea every year. Duygu 
Coşkuner, the coordinator of the club centers, shed light 
on many parents while talking about sailing training.
 
7-10 Days of Trainings with the Best Boats
 
The club teaches children and young people at three 
different locations in Istanbul. The lessons, given in 
7-day and 10-day periods, are held on Hartley and RS 
training boats. During this education period, students 
stay at the camp.
 
For sailors, the season starts in June and ends in 
September. Students who want to continue their classes 
after the season is closed can participate in the club’s 
weekend winter programs.
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YELKENLE TANIŞMAYAN KALMASIN
Everyone Should Meet The Sailing

Yelkenciliğin yaşı ya da cinsiyeti yok. Sadece 
biraz merak, yelkenciliğe giriş için yeterli. 

Bodrum Belediyesine bağlı olan Bodrum Spor Yelken 
Kulübü, bu zamana kadar birçok yelkenci yetiştirdi. 
Kulübün baş antrenörü Serdar Çiçek, hem dersleri hem de 
bu zamana kadar yaptıkları sosyal sorumluluk projelerini 
anlattı.

Herkes İçin Yelken Projesi

Kulüpte eğitimler sezon fark etmeksizin 12 ay boyunca 
sürüyor. Bu zamana kadar kulüpte 3 bin kişi yelken dersleri 
aldı. 2020 yılında da rüzgâr sörfü derslerini bünyesine 
katan kulüp, bu alanda da öğrenci kabul etmeye başladı.

Kulüp, şimdiye dek çeşitli sosyal sorumluluk projelerine 
imza attı. Bodrum’da yaşayan her çocuğun yelkenle 
tanışması için 2018 yılında başlayan “Bodrum’da 
Yaşıyorum Yelken İle Tanışıyorum” isimli sosyal 
sorumluluk projesinde çocuklara 7 hafta boyunca haftanın 
beş günü yelken eğitimi verildi.  Ayrıca kulüp, Bodrumlu ev 
hanımları için de 2017 yılında bir proje başlatarak, 200 ev 
hanımını yelkene buluşturdu. 

Sailing has no age or gender. Just a little curiosity 
is enough for an introduction to sailing.

Bodrum Spor Yelken Kulübü, affiliated to Bodrum 
Municipality, has trained many sailors until this time. The 
head coach of the club, Serdar Çiçek, talked about both the 
lessons and the social responsibility projects they have 
done so far.

Sailing Projects For Everybody

Club trainings continue for 12 months regardless of the 
season. Until this time, 3 thousand people took sailing 
lessons in the club. Incorporating windsurfing lessons in 
2020, the club started accepting students in this area as 
well.

 The club has carried out various social responsibility 
projects so far. In the social responsibility project named 
“I Live in Bodrum, I Meet Sailing”, which started in 2018 
for every child living in Bodrum to meet sailing, children 
were given sailing training five days a week for 7 weeks. 
In addition, the club started a project for housewives from 
Bodrum in 2017 and brought 200 housewives together to 
sail.

KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ
& 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ALÜMİNYUM VE ÇİNKO
TUTYALAR

ÇİNKO ESASLI (CİVATALI)
TUTYALAR

YAT / ŞAFT 
TUTYALARI
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YELKEN SADECE YELKEN DEĞİLDİR YELKEN SEZONLUK BİR İŞ DEĞİLDİR
Sailing Is Not Just Sailing Sailing Is Not A Seasonal Job

Yelken eğitimi almak sadece yelkeni öğrenmek 
demek değil. Bu dersler kişilerin denize 
olan ilgisini artıran bir basamak olarak 
değerlendirilebilir. 

Cenk Şahin tarafından kurulan Sail Plus, Marmaris’te 
faaliyet gösteriyor. Yelkenciliği geniş kitlelere sevdirmek 
isteyen Şahin, yelkenciliği daha geniş bir perspektiften 
ele aldı.

Ne İçin Yelken Dersleri?

Kulüp, her yelkencinin seviyesine göre farklı dersler 
sunuyor. Derslerin sadece yelkencilere değil yelkenli 
bir tekneyle denizde gezmek, güvenli ve doğru bir seyir 
yapmak için gerekli bilgilerle donanmak, ileri seviyeleri 
bitirip ADB edinmek gibi farklı amaçlara hizmet ediyor. 
Bu yüzden kulübün eğitim programları amaca ve 
seviyeye göre değişiyor.

Taking sailing training is not just about learning 
sailing. These lessons can be considered as a 
step that increases people’s interest in the sea.

Sail Plus, founded by Cenk Şahin, operates in Marmaris. 
Wanting to popularize sailing, Şahin handled sailing 
from a broader perspective.

Sailing Lessons For What?

The club offers different lessons for each sailor’s 
level. The courses serve not only for sailors but also 
for different purposes such as sailing on the sea with 
a sailing boat, being equipped with the necessary 
knowledge to make a safe and correct cruise, and to 
complete advanced levels and acquire ADB. That’s why 
the training programs of the club vary according to the 
purpose and level.

Yelken dersleri almak için yazı 
beklemenize gerek yok. Her mevsim, 
yelken için uygun.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, 7-18 yaş arasındaki 
çocuk ve gençlere ayrıca yetişkinlere yelken eğitimi 
veriyor. Kulübün yetişkinlere verdiği dersler yıl 
boyunca sürüyor. Kulüp antrenörü Berk Uzel, eğitim 
sürecini bizimle paylaştı.

Yaz Sezonuyla Beraber Eğitim Başlıyor

Kulüpt eğitim gören 7 ile 18 yaşındaki çocuk ve gençler 
yaz sezonunda dönem kursları ve birebir eğitimler 
alıyor. Öğrenciler, TYF Türkiye Ulusal Yelken Eğitim 
Programı müfredatına göre Yelkenciliğin Temelleri, 
Yelkencilik, İleri Seviye Yelkencilik ve Performans 
Yelkencilik sertifika programlarını, Omega Topaz, 
Laser ve Optimist teknelerinde öğreniyor. Programları 
tamamlayan denizciler kendilerini geliştirmeye “Mil 
Kazanma Programları” ile devam edebiliyor.

You do not have to wait for summer to take 
sailing lessons. Suitable for all seasons, 
sailing.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü provides sailing training 
to children and young people between the ages of 7-18 
and adults. The club’s lessons for adults run throughout 
the year. Club coach Berk Uzel shared the training 
process with us.
 
Training Starts Together with Summer Season
 
Children and young people between 7 and 18 years 
old receive term courses and one-to-one training 
during the summer season. Students TSF Basics of 
Sailing Turkey according to the National Sail Training 
Program curriculum, Sailing, Sailing Next Level Sailing 
and Performance certification programs, Omega 
Topaz in learning Laser and Optimist boats. Seafarers 
who complete the programs can continue to improve 
themselves with “Miles Earning Programs”.
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PANDEMİ YELKENCİLİĞİ ETKİLEMEDİ
Pandemic Did Not Affect Sailing

Pandemi birçok şeyi durdururken, internet 
yelken eğitimine de yetişti. Bu eğitimler de online 
olaraj verilebiliyor.

Uyan Sailing, 13 yaşından büyük herkese yelken eğitimi 
veriyor. Kulübün kurucusu ve ayrıca bir eğitmeni olan Erhan 
Uyan, hem pandemi döneminde yaptıkları hazırlıkları hem 
de verdikleri eğitimi anlattı. 

Her Seviyeye Uygun Yelken Eğitimi 

Kulüp, her türlü seviyede eğitim veriyor. Kulüpte; başlangıç 
seviyesi, orta seviye ve ileri seviye olmak üzere üç seviye 
var. Bunun dışnında kulüpte “Fırtına Seyri” eğitimi, “Gece 
Seyri” eğitimi “Açık Deniz” eğitimi ve dokuz ayı kapsayan 
“Yarış Takımı” eğitimi de var.

Mezun Olan Öğrencilerin Gelişimleri Takip 
Ediliyor

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Yelken 
Federasyonu onaylı sertifika ve Logbook alıyor. Logbook 
ile alınmış olan eğitimler resmi olarak belgelenir ve 
sonraki dönemlerde alınan eğitimler bu deftere kayıt edilir 
ve öğrencinin kişisel gelişimin, planlanıp takip edilmesi 
mümkün olur.

Bu zamana kadar 500’den fazla öğrenciyi yetiştiren 
kulübün eğitim teknesi ise spor bir tekne olan 2014 
Bavaris 41. Pandemi nedeniyle yeni bir eğitim anlayışına 
geçen kulüp, dersleri online olarak veriyor. 

While the pandemic stopped many things, it also 
caught up with internet sailing training. These 
trainings can also be given online.
 
Uyan Sailing gives sailing training to everyone over the age 
of 13. Erhan Uyan, the founder of the club and also a trainer, 
talked about both the preparations they made during the 
pandemic period and the training they gave.
 
Sailing Training for All Levels

The Club provides training at all levels. At the club; There 
are three levels, beginner, intermediate and advanced. 
Apart from this, the club also includes “Storm Watch” 
training, “Night Watch” training “Open Sea” training and 
“Race Team” training for nine months.

The Progress of Graduated Students is Followed

Upon successful completion of their education, students 
receive a certificate and Logbook approved by the Sailing 
Federation. The trainings taken with the logbook are 
officially documented and the trainings taken in the 
following terms are recorded in this book and it is possible 
to plan and follow the personal development of the student.
 
The training boat of the club, which has trained more than 
500 students until this time, is the 2014 Bavaris 41. The 
club, which has switched to a new education approach due 
to the pandemic, gives lessons online. 
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TEKNENİZİ YAZA HAZIRLARKEN İŞİNİZE 
YARAYACAK

7 Tips To Prepare Your Boat For Summer 
Yaz gelince, tekneler yavaş yavaş hizmet vermeye 
geri döner. Bu yüzden güzel bir tatil öncesi teknelerin 
bakımı şarttır. Peki, tekne bakımında nelere dikkat 
etmek gerekir? Antalya Gemi Limited firmasından 
gemi yapı mühendisi Özgür Havuz, Erdal Yat Servis 
firmasının sahibi Erdal İnanç ve Thames Yachting 
firmasından yacht broker Şeref Dursun tekne sahipleri 
için tavsiyelerde bulundu.

1) İlk Adım Akü

Tekneyi, yeni sezona hazırlarken ilk kontrol edilmesi 
gereken yer; tekne aküsüdür. Akülerin, şarj durumları, 
dayanıklılıkları ve elektrik üretme kabiliyeti gözden 
geçirilmelidir.

2) Motor ve Mazot Tankı Çok Önemli

Motor servisi ayrıca önemli bir konu. Motorun 
kayışları, filtreleri ve soğutma sistemi kontrol edilmeli. 
Diğer önemli bir parça olan mazot tankını gözden 
geçirmeli ve içinde pislik olması halinde, temizlenmeli. 
Bu temizlik işlemi için mazot tankı açılır ve  bir pompa 
yardımıyla tankın en alt kısmında 40-50 litre mazot 
çekilir. Çekilen mazotun kontrolü, sağlandıktan sonra, 
temizleme işlemi sonlandırılır. 

3) Güverte Malzemelerini Toplayın

Öncelikle, güverte malzemelerini toplamanız gerekiyor. 
Bimini ve sprayhoodu tuzlu sudan arındırıp, kurutup 
depolama alanlarına koymalısınız. Yelkenlilerde ise 
kokpit minderleri aynı şekilde temizlenmeli.

4) Atlanmaması Gereken Detaylar

Diğer bir adım olarak, teknenin tesisat sistemlerinin 

When the summer comes, 
the boats return to service 
gradually. Therefore, the 
maintenance of the boats 
is a must before a nice 
holiday. Well, what should 
be considered in boat 
maintenance? Özgür Havuz, 
shipbuilding engineer from 
Antalya Gemi Limited, Erdal 
İnanç, owner of Erdal Yat 
Servis company, and yacht 
broker Şeref Dursun from 
Thames Yachting company 
gave advice to the boat 
owners.

1)First Step Battery 

The first place to check while preparing the boat for the 
new season; boat battery. The state of charge, durability, 
and electricity generation capability of batteries should 
be reviewed.

2)Engine And Diesel Tank Very Important

Engine service is also an important issue. The belts, 
filters and cooling system of the engine should be 
checked. Another important part, the diesel tank, 
should be inspected and cleaned if there is any dirt in 
it. For this cleaning process, the diesel tank is opened 
and 40-50 liters of diesel is drawn at the bottom of the 
tank with the help of a pump. After the control of the 
withdrawn diesel oil is ensured, the cleaning process 
is terminated. 

3)Collect Deck Materials
 

kontrol edilmesi geliyor. Deniz suyu alış ve çıkışlarının 
yapılmasını sağlayan vanalar, hortum bağlantıları ile 
birlikte olası herhangi bir su sızdırma olasılığına karşı 
muhakkak kontrol edilmeli.

Gözden kaçmaması gereken diğer bir tekne parçası 
ise tutyalardır. Deniz suyunun yarattığı elektrolizleri 
üzerinde toplayan tutyalar, teknenin dışarıda kalan 
pervane, şaft ve diğer metal parçaların erimesini 
engelleyerek, teknede önemli bir rol oynar.

Olmazsa olmaz dediğimiz teknedeki önemli diğer 
donanım ise ırgattır. Zincir, çapa ve ırgattan oluşan 
demirleme sisteminin çalışır ve bakımlı olması gerekir.

5) Yelkenlilerde Arma ve Donanım Kontrol 
Edilmeli

Yelkenli teknelerde arma ve yelken donanımını kontrol 
etmek gerekiyor. Teknede olabilecek ana direk ve tel 
bağlantıları, herhangi bir bozulma, paslanma ya da 

7 TAVSIYE

First, you need to collect deck materials. You should 
remove the bimini and spray hood from salt water, dry 
and put them in the storage areas. On sailboats, on the 
other hand, cockpit cushions should be cleaned in the 
same way.

4)Details That Should Not Be Skipped

Another step is to check the boat’s plumbing systems. 
The valves that ensure seawater intake and discharge 
should be checked against any possible water leakage 
with hose connections.

Another boat part that should not be overlooked is 
anode. Anodes, which collect the electrolysis created 
by seawater, play an important role in the boat by 
preventing the propeller, shaft and other metal parts 
remaining outside of the boat from melting. Another 
important piece of equipment on the boat, which we 
call indispensable, is the windlass. Anchoring system 
consisting of chain, anchor and capstan must be 
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aşınma gibi olası sorunlar nedeniyle dikkatlice gözden 
geçirilmeli ve mekanik sistemler olan vinçler, makaralar 
ve rayların çalışma performansına bakılmalı. Yelkenler 
ve halatların üzerinde yıpranma, yırtık olmadığından 
emin olunmalıdır.

6) Vinç ve Tuvaletleri Unutmayın

Bir yelkenliye sahipseniz, vinçlerini söküp 
temizlemelisiniz. Temizledikten sonra uygun gresle, 
aşırıya kaçmamak şartıyla greslemek gerekir. Diğer bir 
kontrol alanı olan tuvalet tankları, temiz bırakılmalıdır. 
Eğer tekne içerisinde koku varsa tuvalet hortumları 
değiştirilmelidir. Su tanklarında bakteri oluşmaması 
için bakteri önleyici tabletler kullanabilirsiniz.

7) Can Güvenliğini Önemseyin

İster yelkenli, ister motoryat olsun. Can güvenliği 
kesinlikle şakaya alınmamalı ve teknedeki yangın 
tüpleri, can yelekleri, can Salı ve işaret fişekleri 
gibi tüm güvenlik önlemlerini içeren malzemelerin 
kontrolü sağlanmalı ve eksiklikler vakit kaybetmeden 
giderilmeli.

working and well-maintained.

5) Rigging And Hardware Should Be Checked 
On Sailboats

It is necessary to check rigging and sailing equipment 
on sailboats. The main mast and wire connections on 
the boat should be carefully reviewed for possible 
problems such as any deterioration, rust or corrosion, 
and the operating performance of the mechanical 
systems of cranes, pulleys and rails should be checked. 
It should be ensured that the sails and ropes are not 
worn or torn.

6) Don’t Forget Cranes and Toilets
 
If you own a sailboat, you must dismantle and clean 
their cranes. After cleaning, it should be greased with 
suitable grease, provided that it is not overdone. Toilet 
tanks, another control area, should be left clean. If 
there is an odor in the boat, the toilet hoses should be 
replaced. You can use antibacterial tablets to prevent 
bacteria from forming in water tanks.

7) Care About Life Safety

Whether sailboat or motor yacht. Life safety should 
never be taken as a joke, and materials containing 
all safety precautions such as fire tubes, life jackets, 
life jackets and flares should be checked and the 
deficiencies should be eliminated immediately.
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Menzerna tarafından piyasaya sürülen polisaj ve 
koruma ürünleri teknelerde yüzey hazırlama, zımpara 
izleri alma, çizik-hare giderme ve boya renginin 
korunması için kullanılıyor. Alman üretimi olan ürünler, 
çevre koşullarına karşı oldukça dirençli bir yapıda. Ürün 
grubundaki pasta ve parlatıcılar, teknelerin çiziklerini 
onarırken diğer koruma ürünleri tekneyi tuz, kireç, 
deniz canlıları ve ultraviyole ışınları gibi zorlu şartlara 
karşı koruyor. Ürünlerin hiçbirinde silikon veya dolgu 
kullanılmıyor. 

Polishing and protection products introduced to the 
market by Menzerna are used for surface preparation, 
removal of sanding marks, scratch-moiré removal and 
protection of paint color on boats. Products made 
in Germany are highly resistant to environmental 
conditions. Paste and polishers in the product group 
repair scratches on boats, while other protection 
products protect the boat against harsh conditions 
such as salt, lime, sea creatures and ultraviolet rays. No 
silicone or fillers are used in any of the products.

BAKIM ONARIM / YACHT MEINTANENCE

TEKNENİZİN PERFORMANSINI 
ZEHİRLİ BOYALARLA ARTIRIN

TEKNE BAKIMI İÇİN POLİSAJ VE 
KORUMA ÜRÜNLERİ KULLANIN

Enhance Your Boat’s Performance 
With Antifoulingn

Use Polishing And Protection 
Products For Boat Care

 
Moravia tarafından üretilen ultra zehirli boyalar, 
modifiye rosin esaslı bir ürün olarak özellikle hız 
yapan teknelerde kullanılıyor. Sağlam ve uzun ömürlü 
olan zehirli boya, içeriğindeki bakır oksit ve yardımcı 
biyositler ile mükemmel koruma sağlıyor. 

Not: Kırmızı, mavi, lacivert, siyah ve beyaz olmak üzere 
üretilen zehirli boya çelik, ahşap ve GRP teknelerde 
uygun astar ile birlikte kullanılabilir ancak alüminyüm 
teknelerde sadece beyaz renk tercih edilmelidir.  

Paints Ultra-toxic paints produced by Moravia are 
used as a modified rosin-based product, especially in 
speeding boats. Robust and long-lasting antifouling 
paint provides excellent protection with copper oxide 
and auxiliary biocides in its content. 

Note: The antifouling paint produced in red, blue, 
navy blue, black and white can be used with a suitable 
primer on steel, wood and GRP boats, but only white 
color should be preferred for aluminum boats.  

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
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4 SORULUK MİNİ REHBERLE 
OZMOZ PROBLEMİNE HÂKİM OLUN

Master the Osmosis Problem with a 4-Question Mini-Guide

Ozmoz tekneler için başlı başına 
bir problem. Her teknenin zaman 
zaman yaşadığı ozmozu iyi tanımak 

gerekiyor çünkü yanlış uygulamalar, ozmozu 
körükleyebiliyor.

Tekneler, uzun ömürlü ve dayanıklı olarak üretilse 
de zaman zaman denizin yıkıcı etkilerine maruz 
kalıyor. Ozmoz da bu etkilerden biri, şüphesiz. Peki, 
ozmozu nasıl engelleriz, nasıl yeneriz? Tekne Uzmanı 
firmasından Ahmet Çelenoğlu, ozmoz problemine 
dair aydınlatıcı bilgileri bizimle paylaştı.

1- Ozmoz Nasıl Oluşur?

Bir teknede ozmoz oluşabilmesi için fiberglas 
inşasında oluşacak küçük boşluklar, kürlenmemiş 
polyester reçine ve teknelerde kolaylıkla 
bulabileceğiniz su gerekir. Tekne gövdesini kaplayan 
jelkot tabakası suyu, ozmoz denilen olay ile gövdeye 
yani fiberglasa geçirir. Su, fiberglas gövde içindeki 
boşluklarda toplanırken fiberglas yapı içindeki 
kimyasallarla reaksiyona girer ve hidroliz oluşur. 

Osmosis is a problem for boats. It is 
necessary to know the osmosis that 
every boat experiences from time 

to time, because wrong practices can fuel 
osmosis.

Although the boats are built to be durable and 
durable, they are sometimes exposed to the 
destructive effects of the sea. Osmosis is one of these 
effects, no doubt. So how do we prevent osmosis, 
how do we overcome it? Surveyor Ahmet Çelenoğlu, 
from the Boat Specialist company, shared with us 
informative information about the osmosis problem.

1- How Does Osmosis Occur?

In order for osmosis to occur in a boat, small gaps in 
fiberglass construction, uncured polyester resin and 
water you can easily find in boats are required. The 
gelcoat layer covering the hull of the boat transfers 
the water to the hull, namely fiberglass, by the 
phenomenon called osmosis. While water collects 
in the cavities inside the fiberglass body, it reacts 
with the chemicals in the fiberglass structure and 
hydrolysis occurs. Since the molecule formed is too 
large to come out of the gelcoat, it expands further 
with osmosis pressure and eventually swells and 
generally forms boils from the surface.

2- How To Fix Osmosis?

For a fiberglass boat; After the release agent is 
applied into the mold, gelcoat is applied and felt fiber 
and polyester are put on it. Woven fiber, polyester 
and resin are used in the inner layers. It is polyester 
with woven fiber that provides boat strength. As the 
felt fiber surface on it is more smooth, it does not 
cause the gelcoat layer to collapse by shrinking and 
the surface smoothness is provided. As the water 
first passes through the gelcoat, it is more likely to 

Oluşan molekül jelkottan dışarı çıkamayacak kadar 
büyük olduğundan ozmoz basıncı ile daha da 
genişler ve sonuçta şişerek genelde yüzeyden de 
çıbanları oluşturur.

2- Ozmoz Nasıl Düzeltilir?

Fiberglass bir tekne için; kalıp içine kalıp ayırıcı 
uygulandıktan sonra jelkot uygulanır ve üstüne keçe 
elyaf ile polyester koyulur. Daha iç katmanlarda ise 
dokuma elyaf, polyester ve  reçine kullanılır. Tekne 
sağlamlığını sağlayan dokuma elyafla polyesterdir. 
Üstündeki keçe elyaf yüzey olarak daha düzgün 
olduğundan çekme yaparak jelkot tabakanın 
çökmesine neden olmaz ve yüzey düzgünlüğü 
sağlanır. Su, önce jelkottan geçtiği için keçe elyafın 
olduğu bölgede ozmoz zararı yaratması daha olasıdır. 

3- En Kalıcı Çözüm Nedir?

Ozmoz tedavisinin en doğru yolu ise karinada 
jelkotun kazınması, çıbanların sağlam zemine inilene 
kadar skarpela veya benzeri aletlerle kazınarak 
temizlenmesi, tekne altının zaman zaman sıcak su 
veya buhar ile yıkanarak gerekirse sera naylonu 
ile örtülerek kurumasının beklenmesidir. Bu iki ayı 
bulabilen bir süre gerektirir. Her ne kadar işçiliğin 
fazlalığı ve karada kalmanın uzunluğu nedeni ile çok 
tercih edilmese de en doğru tedavi budur. 

4- Tekne Karinası Kuruduktan Sonra Nasıl 
Bir Yol İzlenmeli?

Tekne karinası iyice kuruduktan sonra, yüzey zımpara 
ile düzeltilmeli ve epoksi uygulanmalıdır. Bu aşamada 
çıbanların patlatılması ve temizlenmesi nedeni ile 
ortaya çıkan çukurlar doldurulmamalıdır. İki kat 
epoksi uygulanmasından sonra yüzey düzgünlüğü 
sağlamak için epoksi macun kullanılmalıdır. 

Yüzey doldurulduktan ve zımpara ile düzeltildikten 
sonra en az üç kat daha epoksi uygulanması önerilir. 
Epoksi uygulamalarında kürlenme süresi ve amin 
terlemesine dikkat etmek gerekir. Amin terlemesi 
için son kat uygulamadan sonra tekne en az 3 gün 
(7 gün daha uygun bir süredir) işlem yapılmadan 
tutulmalı, karina su ve fırça ile iyice yıkandıktan 
sonra zehirli astarı ve zehirli boya uygulanmalıdır. 

cause osmosis damage in the area of the felt fiber.

3-  What Is The Most Permanent Solution?

The most accurate way of osmosis treatment is to 
scrape the gelcoat in the hull, to clean the boils by 
scraping them with scraper or similar tools until 
they reach the solid ground, to wash the bottom of 
the boat with hot water or steam from time to time 
and to wait for it to dry by covering with greenhouse 
nylon if necessary. This requires a period of up to two 
months. Although it is not preferred much due to the 
excessive workmanship and the length of staying on 
land, this is the best treatment.

4-  What Should Be Followed After The Hull 
Is Dry?

After the hull has dried thoroughly, the surface should 
be smoothed with sandpaper and epoxy applied. At 
this stage, the pits that arise due to the explosion and 
cleaning of boils should not be filled. After applying 
two coats of epoxy, epoxy putty should be used to 
ensure surface smoothness.

It is recommended to apply at least three layers of 
epoxy after the surface has been filled and smoothed 
with sandpaper. In epoxy applications, attention 
should be paid to curing time and amine perspiration. 
For amine sweating, the boat should be kept for at 
least 3 days (7 days is a more appropriate period) 
after the last coat application, and after washing the 
hull thoroughly with water and a brush, antifouling 
lining and antifouling paint should be applied. 
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DOĞRU BOYA UYGULAMALARI TEKNENİN 
KALİTESİNİ ARTIRIR  

Correct Paint Applications Increase The Quality Of The Boat  

Kendileri gibi bakımları da bir hayli pahalı 
olan teknelerde, en doğru boya uygulaması 
yapmak için bilinmesi gereken birçok nokta 
bulunuyor. Elbette, doğru uygulama kadar 
doğru malzeme seçimi de önemli. 

Her tekne sahibinin, tekne boya bakım uygulamaları 
hakkında bilgiye sahip olması gerekiyor çünkü oldukça 
maliyetli ve zahmetli olan bu uygulamalarda en iyi 
sonuçları almak için hedefi on ikiden vurmak lazım. 
Kantemir firmasının sahibi Mustafa Kantemir, tekne 
boya uygulamalarının nasıl olması gerektiğine dair 
detaylı bilgiler aktardı.

Teknelerde boya bakım uygulamaları, teknenin 

There are many points that need to be known in 
order to apply the most correct paint on boats, 
which are quite expensive to maintain like 
them. Of course, the right material selection is 
as important as the right application. 

Every boat owner needs to know about boat paint 
maintenance practices because it is necessary to hit the 
target to get the best results in these highly costly and 
demanding applications. Mustafa Kantemir, the owner 
of the Kantemir company, gave detailed information 
about how boat paint applications should be.

Paint maintenance applications on boats vary according 
to the type of the boat, how many miles it has made, 

tipine, kaç mil hız yaptığına, yaz sezonunda hangi hız 
aralığında gezdiğine ve ne kadar süre limanda bağlı 
kaldığına göre değişir.

Motoryatlarda Aşınma Problemine Karşı 
Önlem Alın

Genelde, motoryat tipi tekneler hızlı teknelerdir. 
Teknenin yaptığı hıza bağlı olarak, aşınmaya karşı 
dirençli ve daha sert zehirde olan polish boyalar tercih 
edilmelidir.

Zehirli boya uygulama öncesi teknenin karina yüzeyi 
çok iyi bir şekilde zımparalanmalı. Yüzeyde kekamoz 
kalıntısı kalmamalı ve tekne tatlı su ile yıkanmalı. Şayet 
zehirli boya markasını değiştirmek istiyorsanız, yeni 
uygulayacağınız zehirli boyanın önce kendi astarını 
uygulamalısınız. Teknenizi her yıl karaya çekiyorsanız, 
iki kat rulo ile zehirli boya uygulamanız yeterli 
olacaktır. İki kat zehirli boya uygulama sonucunda, en 
az 120 micron kuru film kalınlığının eşit bir şekilde 
kullanıldığına dikkat edin.

Fiber Tekneler Yılların Uygulamalarını 
Biriktirir

Tekneniz, fiber bir tekne ise yıllar içerisinde uygulanan 
zehirli boyalara bağlı olarak, teknede zamanla kalın bir 
tabaka oluşur. Böyle durumlarda zehirli boyayı gelcoat 
yüzeye kadar temizledikten sonra, ozmoz koruyucu 
astar uygulayabilirsiniz. Bu sayede teknenizin ilerleyen 
yıllarda ozmoz olmasına karşı riskini büyük bir ölçüde 
azaltmış olursunuz. Karadaki teknenin zehirli boya 
öncesi hazırlık aşamasında şaft pervane, braket ve 
flapların temizlenmesi ve gerek görülmesi durumunda 
epoksi astar uygulanması gerekir.

Yelkenlilerde Daha Yumuşak Boyalar Seçin

Yelkenli tekneler düşük hız yapan teknelerdir. Teknenin 
yaptığı hıza bağlı olarak daha self yumuşak, polish olan 
zehirli boyalar tercih edilmelidir.

Fiber tekneler de, motoryatlar da olduğu gibi bir 
uygulama sürecini takip ediyor. Fiber tekneler önce 
zımparalanmalı ve tüm kekamozlar temizlendikten 
sonra tatlı su ile tekneyi yıkanmalı. Daha sonra da 
gereken boya uygulamaları yapılmalı.

what speed range it travels in the summer season and 
how long it stays in the port.

Take Care Against Wear Problems In Motor 
Yachts

Generally, motor yacht type boats are fast boats. 
Depending on the speed of the boat, polish paints that 
are resistant to abrasion and have a harder poison 
should be preferred.

Before applying antifouling paint, the hull surface of 
the boat should be sanded very well. There should be 
no cake residue on the surface and the boat should be 
washed with fresh water. If you want to change the 
antifouling paint brand, you should first apply its own 
primer of the antifouling paint you will apply. If you are 
landing your boat every year, it will be sufficient to apply 
antifouling paint with a two-layer roller. Note that as a 
result of applying two coats of antifouling paint, a dry 
film thickness of at least 120 microns is used equally.

Fiber Boats Collect Years of Applications 

If your boat is a fiber boat, a thick layer forms on the 
boat over time, depending on the antifouling paints 
applied over the years. In such cases, you can apply 
osmosis protective primer after cleaning the antifouling 
paint to the surface of the gelcoat. In this way, you will 
greatly reduce the risk of your boat against osmosis in 
the following years. The shaft propellers, brackets and 
flaps should be cleaned during the preparation phase 
before the antifouling of the boat on land and epoxy 
primer should be applied if deemed necessary.

Choose Softer Dyes For Sailboats

Sailboats are low speed boats. Depending on the speed 
of the boat, more self-soft, polish antifouling paints 
should be preferred.

Fiber boats follow an application process just like 
motor yachts. Fiber boats should be sanded first and 
wash the boat with fresh water after all the sticks are 
cleaned. Then the necessary paint applications should 
be done.
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GEMİYAP GEMİ GEREÇLERİ 
GÜVENLİĞİNİZİ SİZDEN ÇOK DÜŞÜNÜYOR

PANTOON TEKNELER 
DOĞA DOSTU, GENİŞ VE KULLANIŞLI 

Gemiyap Gemi Gereçleri Considering Safety More Than You Pantoon Boats Nature Friendly, Spacious And Convenient

Gemiyap Gemi Gereçleri, tekne 
güvenliği üzerine birçok ürün 
ve sistem sunuyor. Uzun ömürlü 
ve dayanıklı ürünleri ayağınıza 
getiren firma sayesinde 
deniz üzerinde güvende 
hissedeceksiniz.

1960 yılında denizcilik sektörüne 
giriş yapan Gemiyap Gemi Gereçleri 
Yapımı Donatımı ve Onarımı firması, 
tekne sahiplerinin güvenlik arayışına 
cevap veriyor.

Gemiyap Gemi Gereçleri, teknede 
keyifle güvenliği bir arada yaşamanız 
için emniyet ürünleri ve sistemleri 
sunuyor. Yurt içinde ve yurt dışında 
hizmet veren firma can salları, RIB 
botları, filikalar, güverte ekipmanları, 
elektronik gemi donatımı ve güvenlik 
ekipmanlarıyla geniş bir ürün 
yelpazesine sahip. Bununla beraber, 
firmanın ürün portföyüne her gün 
yeni ürünler ekleniyor.

Tekne Malzemeleri İçin Doğru 
Adres

Tuzla GİPTAŞ’ta ikinci bir mağaza 
açan Gemiyap, bu mağazada birçok 
çeşitlilikteki deniz malzemelerinin 
teşhirini, satışını ve dağıtımını 
yapıyor. Bu sayede firma, bir tekne 
sahibinin ihtiyacı olabileceği her 
türlü malzemeyi tek bir mağaza 
buluşturuyor. Mağazada bardaktan, 
anahtarlığa, kalemlikten, marin 
tekstil ürünlerine kadar her şeye 
ulaşabilirsiniz.  

Gemiyap Gemi Gereçleri offers 
many products and systems on 
boat safety. You will feel safe on 
the sea thanks to the company 
that brings long-lasting and 
durable products to your feet.

Entering the maritime sector in 1960, 
Gemiyap Gemi Gereçleri Yapımı 
Donatımı ve Onarımı company 
responds to the safety search of boat 
owners.

Gemiyap Gemi Gereçleri are offers 
safety products and systems for you 
to experience safety with pleasure 
on the boat. The company, serving in 
the country and abroad, has a wide 
range of products with life rafts, RIB 
boats, lifeboats, deck equipment, 
electronic ship equipment and 
security equipment. However, new 
products are added to the company’s 
product portfolio every day.

The Right Address For Boat 
Equipment

Gemiyap, which opened a second 
store in Tuzla GİPTAŞ, exhibits, sells 
and distributes a wide variety of 
marine supplies in this store. In this 
way, the company brings together all 
kinds of materials that a boat owner 
may need in a single store. You can 
find everything from glasses, key 
rings, pen holders to marine textile 
products in the store.

Türkiye’de henüz yeni bir kavram olan 
pontoon tekneler Amerika pazarından 
sonra Türk pazarında da kendini gösteriyor. 

Pontoon tekneler hem doğa dostu hem de bir 
hayli kullanışlı.

Önce Amerika’da kendini gösteren pantoon tekneler, İmtes 
ile birlikte Türkiye pazarına girdi. Teknenin motorları 
hariç kalanını firma tarafından üretiliyor. Pontoon tekneler 
hem çok hafif hem de çok kullanışlı. Şu anda teknenin iki 
farklı modeli var; Shark ve Caretta. Bu modellerin farklı 9 
boyutu mevcut. Tekneye ait her bir parça ayrı ayrı satılıyor 
dolayısıyla isteyenler kendi teknesini oluşturabilir. 

Çok Avantajlı

Oldukça hafif bir yapıya sahip olan tekneler,  hidrodinamik 
yapısı nedeniyle az bir enerjiyle yüksek bir performans 
gösteriyor. Stabil yapısıyla konforlu bir seyahat sunan 
teknelerin bakımı kolay ve ekonomik. Üstelik teknelerde 
kullanılan alüminyum, doğa dostu.

Pontoon teknelerin birçok avantajı bulunuyor. Teknenin 
güverte alanı neredeyse teknenin ölçüsü kadar olduğu için 
tekne içi oldukça geniş. Teknelerin kullanımı oldukça basit 
ve manevra kabiliyeti çok iyi. Model, düşük draftı sayesinde 
sığ sularda rahatlıkla kullanılabilir.
. 

Turkey after the pontoon boats American market 
is a new concept in the Turkish market presents 
itself. Pontoon boats are both environmentally 

friendly and very useful.

Pantoon boats first manifested in America, along with 
İmtes Turkey entered the market. Except for the engines 
of the boat, the rest are produced by the company. Pontoon 
boats are both very light and very useful. Currently there 
are two different models of the boat; Shark and Caretta. 
These models are available in 9 different sizes. Each piece 
of the boat is sold separately, so those who wish can create 
their own boat.

Very Advantageous

Boats, which have a very light structure, show a high 
performance with a little energy due to their hydrodynamic 
structure. The boats that offer a comfortable journey with 
their stable structure are easy to maintain and economical. 
Moreover, the aluminum used in boats is environmentally 
friendly.

Pontoon boats have many advantages. Since the deck area 
of the boat is almost the size of the boat, the interior of the 
boat is quite large. The boats are very easy to use and have 
very good maneuverability. Thanks to its low draft, the 
model can be used easily in shallow waters.



HABER / NEWS

124

SEY MARİN BİLGİ VE DENEYİMLERİYLE 
HER ZAMAN YANINIZDA 

Sey Marin is Always by Your Side 
With It’s Knowledge And Experience

Sey Marin, yıllara dayanan tecrübesiyle 
endüstriyel ve marin motorları konusunda 
hem satış hem de servis hizmeti sunuyor.  

İzmir’de faaliyet gösteren Sey Marin, Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde hizmeti veriyor. Sey Marin, Volvo 
Penta, gezi teknesi motorları, ticari tekne motorları, 
endüstriyel motorlar ve bunlara ait tüm ekipmanların 
ve yedek parçaların satışı ve satış sonrası servis 
hizmetlerini sağlıyor.

Volvo Group çatısı altında sektörde yer alan Volvo 
Penta, marin motorlarıyla tekne ve yatların ilk tercihi. 
Sey Marin, Volvo Penta’nın, Türkiye’de en büyük 
temsilciliğini üstlenerek, ana bayisi olarak yer alıyor. 
Sey Marin’e bağlı olarak da 12 farklı alt bayi mevcut.

Sey Marin Hep Daha İyisini Hedefliyor

Sey Marin, denizcilik sektörüyle ilgili tüm gelişmeleri 
takip ederek, ikelere bağlı kaliteli bir anlayışla 

Sey Marin offers both sales and service for 
industrial and marine engines with its 
years of experience.  

Sey Marin, operating in Izmir, provides services in the 
Aegean and Mediterranean regions. Sey Marin provides 
sales and after-sales services for Volvo Penta, pleasure 
boat engines, commercial boat engines, industrial 
engines and all their equipment and spare parts.

Volvo Penta, which is in the sector under the roof of 
Volvo Group, is the first choice of boats and yachts with 
its marine engines. Well Marine, Volvo Penta, assuming 
the largest representation in Turkey, ranks as the main 
dealer. There are 12 different sub-dealers depending 
on Sey Marin.

Sey Marin Always Aims For The Better

Sey Marin, by following all the developments in the 
maritime sector, aims to find solutions to the needs 
of its customers as soon as possible with a quality 
understanding based on the principles. Sey Marin aims 
to focus on customer satisfaction in its services and the 
products it sells, and to raise its target every year with 
the success it has achieved from its activities and to 
appeal to more masses.

Experience and Technique Together

Sey Marin is experienced in every application 
where marine and industrial engines are used, from 
pleasure boats to commercial and heavy-duty vessels, 
generators, hydraulic presses and treatment plants, 
cranes to trains. Whenever you need maintenance, 
repair, assembly / disassembly and commissioning, 
you can get help from the company’s Çeşme Marina and 
Sarnıç Gaziemir Central branch.   ASB Marin ANTALYA TURKEY 

   0541 213 29 28 / 0541 919 79 79

2. El Tekne Motor Alım Satım 
0 Tekne Sipariş Alınır
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Yachtmaster Group pandemik koşullarda, her 
zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyan bir 
endüstri için yeni bir teknolojik çözüm sundu: Sanal 
Fuar International Charter Expo.

Fuar, 2021’in ilk yarısındaki 27-29 Nisan 2021 tarihleri 
arasında gerçekleşecek ve dünyanın dört bir yanından 
1.500’den fazla katılımcıyı bir araya getirecek.

Digital ICE, sektöre bir kez daha benzersiz bir iş 
geliştirme modeli sunacak. 

In these pandemic conditions Yacht Master Group 
offered a new technological solution for an industry 
which needs help more than ever: the virtual fair 
International Charter Expo.

The only major nautical boat show in the first half of 
2021 will take place from 27 to 29 April 2021 and will 
replicate the successful model that replaced last year’s 
canceled physical ICE which was supposed to gather 
over 1,500 participants from around the world. 

Digital ICE in April will once again provide the industry 
with a unique business development model.

müşterilerinin ihtiyaçlarına en kısa sürede çözüm 
bulmayı hedefliyor. Sey Marin, hizmetlerinde ve 
satışını yaptığı ürünlerde, müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışmak ve faaliyetlerinden elde ettiği başarılar ile 
hedefini her yıl yükseltip daha fazla kitlelere hitap 
etmeyi amaçlıyor. 

Tecrübe ve Teknik Bir Arada

Sey Marin gezi teknelerinden, ticari ve ağır hizmet 
gemilerine, jeneratörlerden, hidrolik presler ve 
arıtma tesislerine, vinçlerden, trenlere kadar marin 
ve endüstriyel motorların kullanıldığı her uygulamada 
tecrübe sahibi. Bakım, onarımdan montaj/demontaj 
ve devreye alma işlemlerine ihtiyaç duyduğunuz anda, 
firmanın Çeşme Marina ve  Sarnıç Gaziemir Merkez 
şubesinden yardım alabilirsiniz. 

Sey Marin Her Zaman Yanınızda

En yüksek kalite standartlarına göre tasarlanıp 
üretilen Orijinal Volvo Penta motoru, Yedek Parçaları 
ve aksesuarları teknenizle uyumlu çalışır. Uzun ve 
dayanıklı bir ürün sunan Volvo Penta parçalarında 
herhangi bir arıza ile karşılaşıldığında Sey Marin, Volvo 
Penta’nın hizmet anlayışını sizlere taşıyacak.  

Sey Marin’den Yaz Sezonu İçin Tavsiyeler

Teknelerin, denize inmeden önce veya denizdeyken 
gövde, mekanik ve elektronik aksamlarını kontrol edin 
ve teknenin alt ve üst gövde bakımlarını yapın. Varsa 
eğer, paslı ve korozyonlu olan parçaları yenileri ile 
değiştirmeye özen gösterin. Yakıt hattını kontrol edin 
ve yakıtın temiz olduğundan emin olun. 

Bununla beraber, deniz suyu vanalarının aç-kapa 
sistemleri ve pas korozyon durumunu da kontrol etmeyi 
unutmayın. Ardından, dümen ve pervane sistemlerinin 
kontrollerini sağlayın. Teknenin en önemli kısmı olan 
motorun, her seyir öncesi kontrolü sağlanmalı; yağ 
seviyesi, yakıtı ve su kaçağı durumu gözden geçirilmeli.  
Son olarak, göstergelerin düzgün çalıştığından ve akü 
değerlerinin 12-14V aralığında olduğundan emin 
olun. Bir yelkenli sahibiseniz eğer, halatları, vinci ve 
yelkenleri kontrol etmelisiniz.

Sey Marin Is Always By Your Side

Original Volvo Penta engine, Spare Parts and accessories 
designed and manufactured according to the highest 
quality standards work in harmony with your boat. 
When any malfunction is encountered in Volvo Penta 
parts, which offer a long and durable product, Sey 
Marin will carry the service understanding of Volvo 
Penta to you.
 
Recommendations for the Summer Season 
from Sey Marin

Check the hull, mechanical and electronic parts of the 
boats, andout the maintenance of the upper and lower 
hulls of the boat before launching or while at sea. If 
there is, be sure to replace rusty and corroded parts 
with new ones. Check the fuel line and make sure the 
fuel is clean.

However, don’t forget to check the on-off systems and 
rust corrosion status of the seawater valves. Next, 
maintain controls of the rudder and propeller systems. 
The engine, which is the most important part of the 
boat, should be checked before each cruise; oil level, 
fuel and water leakage status should be reviewed. 
Finally, make sure that the gauges are working properly 
and the battery ratings are within the 12-14V range. If 
you are a sailboat owner, you should check the ropes, 
winch and sails.
 

MERK & MERK İLE 
HIRVATİSTAN’DA BİR 
YAŞAM TARZI: YATÇILIK

ICE’21 - DENİZCİLİK 
SEKTÖRÜNÜ KURTARACAK 

BİR TEKNE GÖSTERİSİ
Lifestyle in Croatia With 
Merk & Merk: Yachting

ICE’21 – A Boat Show That 
Will Save The Nautical 

Industry

15 yılı aşkın süredir Hırvatistan Adriyatik kıyısındaki 
Tribunj’da bulunan Merk & Merk, bir olmak isteyen yat 
sahipleri için doğru bir yer. Pazar hakkındaki büyük bir 
bilgi birikimine sahip olan Merk & Merk ekibi, herkes 
için doğru tekneyi bularak, müşterilerini satın alma 
işleminden sonra da çok yönlü bir hizmetle destekliyor.

Solaris Power, Solaris Yachts ve Princess Yachts 
markalarını temsil eden Merk & Merk, 40’ın üzerinde 
uzman bir ekiple çalışıyor.

For over 15 Years Merk & Merk in Tribunj, on the 
Croatian Adriatic, is the right place for yacht owners and 
those who want to become one. With huge knowledge 
of the market, the Merk & Merk team finds the right boat 
for every interested party and supports its customers 
after the purchase with an all-round service.

Merk & Merk employs over 40 experts and represents 
the brands Solaris Power, Solaris Yachts and Princess 
Yachts. 
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CONNECTED BOAT İLE TEKNENİZİ TAKİP EDİN TÜRK BAYRAĞI YABANCI BAYRAKLARDAN DAHA AVANTAJLI

Follow Your Boat With Connected Boat Turkish Flag Is More Advantageous Than Foreign Flags

Connected Boat, hem bireyleri hem de kiralama 
şirketlerini hedefleyen bir hizmet sunuyor.

Connected Boat, cep telefonunuzdaki, tabletinizdeki 
veya bilgisayarınızdaki bir uygulamadan teknenin 
hayati güvenlik unsurlarını takip etmenizi sağlayan 
bir hizmet sunuyor. Sistemin çalışma şekli ise şöyle:  
cihaz tekneye kolayca kuruluyor ve  müşterinin 
kişisel hesabına, sürekli bilgi akışını sağlayan veriler 
yollanıyor. 

Müşteri, üç farklı cihaz türü arasından seçim yapma 
olanağına sahip: Temel, Gümüş ve Altın. Seçim tekne 
boyu fark etmeksizin sadece müşterinin ihtiyaçlarına 
bağlı. Cihazın ayrıcalıkları:

• Teknenizin gerçek konumunu her zaman bilirsiniz,

• Motorun açık mı yoksa kapalı mı olduğunu, seyir 
hızını ve nereye gittiğini kontrol edebilirsiniz,

• Uygulamaya, teknenin tüm hareketlerinin bir listesini 
kaydedebilirsiniz. Bu sayede durum, yürütülen 
rotalar, alınan alarmlar ve toplam seyir saatlerini 
öğrenebilirsiniz, 

•Teknenin demirlendiğinde hareket etmeyeceğinden 
emin olursunuz. Tekne belirli bir alandan ayrıldığında 
eğer varsa bir alarmı etkinleştirebilirsiniz,

• Pillerin durumunu kontrol edip, pil seviyesi düşük 
olduğunda bildirim alabilirsiniz.

Connected Boat is a service fully aimed both 
individuals and charter companies

Connected Boat offers a service that allows you to keep 
tabs on the vital safety elements of a boat, from an 
app on your mobile, tablet or computer. The device is 
easily installed on the boat. This provides the data to 
the customer’s personal account providing information 
corresponding to its continuous status.

The customer has the possibility to choose between 
three different types of devices: Basic, Silver and Gold. 
The choice depends solely on the customer’s needs, 
and never on the size of their boat:

• Know the real-time location of the vessel at all times,
• Check if the engine is on or off, the speed at which it is 
cruising and where it’s heading,
• Register in our app a list of all the movements of the 
boat, having access to: the status, the routes carried 
out, alarms received and total hours of navigation,
• Be sure that the boat will not move when it’s anchored, 
activating an alarm if the boat leaves a specific area,
• Check the status of the batteries, receiving a 
notification when the battery level is low.

Yabancı bayrak tescili, avantajlı yönleri 
sayesinde çokça popüler olsa da Türk 
bayrağına geçiş izni sayesinde bu yöntem 
ikinci plana geriledi. 

Yat sahiplerini yakından ilgilendiren iki konu; yabancı 
bayrak tescili ve bağlama kütüğü ruhsatı. Kanunların 
değişmesiyle başlayan Türk bayrağına geçiş süreciyle 
herkesin kafasında soru işaretleri oluştu. Espiga Yatçılık 
firma ortağı İlyas Saral, konuya açıklık getirdi.

Türk Bayrağı Daha Avantajlı

Türk bayrağına sahip yatlar daha az evrak işlemleri ve 
daha az maliyetler ile seyir yapabiliyor. Yabancı bayraklı 
teknelerin sadece yurt dışından yüksek maliyetli direkt 
malzeme, transit  ticaret mal alımlarında gümrük işlemi 
ve vergi muafiyetli malzeme temini gibi avantajları var. 

Although foreign flag registration is very 
popular thanks to its advantageous aspects, 
this method has dropped to the second plan 
thanks to the passage to the Turkish flag.
 
Yat owners concern has closely; Foreign flag registration 
and mooring register license. With the transition to the 
Turkish flag, which started with the change of laws, 
question marks arose in everyone’s minds. Espiga 
Yachting company partner İlyas Saral clarified the issue.
 
The Turkish Flag Is More Advantageous
 
Yachts with the Turkish flag can sail with less 
paperwork and less costs. Foreign-flagged boats only 
have advantages such as high-cost direct materials 
from abroad, customs procedures in transit trade goods 
purchases and tax-exempt material supply.
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LÜRSSEN, PROJECT OPUS’U TESLİM EDİYOR

Lürssen Delivers Project Opus 

141.6 metrelik Nord, 19 Şubat 2021 tarihinde Lürssen 
tersanesine teslim edildi ve ilk seferine başladı.
 
Daha önce hiçbir yatta görülmemiş iç ve dış tasarımıyla 
çarpıcı bir görünüm elde edilen Nord’un tasarımı,  
Nuvolari-Lenard tarafından yapıldı. Dan Lennard 
tasarımla ilgili şöyle konuştu: “Nord, akılda kalıcı tek bir 
fikirle tasarlandı: sadece büyüklüğüyle değil, tasarımın 
kendisiyle de herkeste güçlü duygular uyandırmalı. 
Tasarımı sevseniz de sevmeseniz de, kimse kayıtsız 
kalmamalı. Nord her şeyden önce ciddi bir gemi ama 
aynı zamanda yat tasarımının geleneksel dilini de 
aşıyor; smokin giymiş bir savaş gemisi, bir centilmen 
yatının zarafetine sahip bir kâşif, ciddi yat tasarımında 
yeni bir yön... “
 
Yönetici ortak Peter Lürssen, “Lürssen’de, bir yat inşa 
etmek için bir ekip olarak çalışmanın hayati önem 
taşıdığına ve böylesine kapsamlı bir projeyi yürütmek 
için mükemmel bir ekibin gerekli olduğuna inanıyoruz,” 
dedi. 
 
Bu ekip; Nuvolari-Lenard’ın tasarım ekibinden, yat 
sahibi adına süreci denetleyen Moran Yacht & Ship 
firmasından ve Lürssen’de görev alan proje ekibinden 
oluşuyordu. Lürssen “Güçlü bir tasarıma ve uzman 
mühendislik becerilerine dayalı olarak, Nord’un büyük 
yat yapımında dikkate değer bir ifade olarak akranları 
arasındaki yerini bulmasını dört gözle bekliyoruz“ dedi. 

On the 19th of February 2021 the 141.6-metre Nord 
(previously Project Opus) left the Lürssen shipyard and 
began her maiden voyage.

Responsible for her stunning exterior and interior 
design is the Italian design studio Nuvolari-Lenard, 
who have given Nord her striking appearance with a 
bow design never before seen on a yacht. “Nord was 
designed with one idea in mind: she must cause strong 
emotions in every observer, not only through her sheer 
size, but with the design itself. No one should be left 
indifferent,” says Dan Lennard. “Whether you like the 
design or not, it must strike you. Nord is a serious 
ship first and foremost, but she also transcends the 
traditional language of yacht design. She is a warship 
wearing a tuxedo, an explorer with the elegance of a 
gentleman’s yacht. We have entered a new direction in 
serious yacht design.” 

“At Lürssen, we believe that to build a yacht it is vital to 
work as a team, and to execute such a comprehensive 
project, an excellent team is necessary,” says Managing 
Partner, Peter Lürssen. 

In this case, the team consisted of the design team 
from Nuvolari-Lenard, Moran Yacht & Ship who 
supervised the build on behalf of the Owner, and, of 
course, the project team from Lürssen. “We are looking 
forward to Nord finding her place amongst her peers 
as a remarkable statement in large yacht construction, 
based on a strong design and expert engineering skills.”

Doğaya Dair Her Şey Yepyeni
Mart - Nisan Sayısında!

www.campcaravan.net

@campcaravanlife

Camp & Caravan Life

@camp_caravan



132 133

KEŞİF / DISCOVERYMAKALE / ARTICLE

TEKNE ANTENİ ALMADAN ÖNCE 
KENDİNİZE BU SORULARI SORUN

VALERIO RIVELLINI, DÜNYAYI DOLAŞMAK İÇİN 
MÜKEMMEL BİR KONSEPT OLAN 

EXTENDED EXPLORER’I TASARLADIAsk Yourself These Questions Before Buying A Boat Antenna
Valerio Rivellini designs Extended Explorer, 

The Perfect Concept For Cruising Around The World
Teknelerin her biri kendine özgüdür. Bu yüzden 
en verimli sonuç için anten seçimi yaparken, 
teknenizin özelliklerine göre hareket etmelisiniz. 

Tekneler, yüzen evler gibi olunca, evin bütün konforu 
teknelerde de aranıyor. Evdeymiş gibi kesintisiz bir sinyal 
ağına sahip olmak istiyorsanız, anten seçimini iyi yapmanız 
gerekiyor. Erkman Elektrik firmasının sahibi Alper Erkman, 
doğru anten seçimi için sorulması gereken kilit soruları 
bizimle paylaştı.

Nasıl Bir Tekneniz Var?
Tekne modeli, anten seçimini direkt etkiler. Bu yüzden bir 
tercih yapmadan evvel, teknenizin modelini belirtmelisiniz; 
yelkenli mi, trawler mı yoksa bir motor yat mı?

Tekneyi Hangi Bölgede Kullanıyorsunuz?
Sinyal ağının kesintisiz olarak devam etmesi için antenin 
kapasitesi çok önemli. Teknenin dolaştığı bölge, anten 
seçimini belirler. Buna göre kimileri için 60’lık bir anten 
yeterken, kimileri için de 90’lık bir anten gerekir. 

Bütçeniz Nedir?
Birçok farklı anten seçeneği ve markası var. Bunlar arasında 
en nihai sonuç, istediğiniz özellikleri bütçeniz dâhilinde 
size sunan bir anten olacaktır. 

Anten Teknenin Estetiğini Tamamlar
Güzel teknelere uyum sağlaması için antenlerin estetik 
durması da çok önemli. Bu sayede 
antenler, tekneyi daha güzel ve görkemli 
gösterir. 

Each of the boats is unique. 
Therefore, when choosing an 
antenna for the most efficient 
result, you should act according 
to the characteristics of your 
boat.

As the boats are like floating houses, 
all the comfort of the house is also 
sought in boats. If you want to have 

Valerio Rivellini’nin yeni konsepti; farklı fikirlerin 
kombinasyonuyla tasarlanan, 56 metre uzunluğunda 
büyüleyici bir Explorer. Explorer, yenilikçi gücüyle 
keyifli bir deneyim sunarak, askeri araçların tüm 
güvenilirliğini konforla birlikte sağlar.

Extended Explorer, tüm hava ve deniz koşullarında 
denge ve güvenle dünyayı dolaşmak isteyen bir 
aile için ideal bir tekne. Teknenin birçok yenilikçi 
özelliklerinden biri olan ve uzatılabilir kıç, artırılmış 
çift güverte (ana ve üst) kıç yüzey bölgesi çok yönlü 
alanlar yaratıyor.

Valerio Rivellini, tasarımında ileri bir adımı temsil 
eden, görünüşte uzak ruhlar arasında doğal bir 
buluşma noktası olan son derece özgün bir konsept ile 
olağanüstü bir yaratıcılık sunuyor.

Valerio Rivellini’s new concept is a fascinating, almost 
56-meter-long Explorer, the result of a combination of 
different ideas, providing all the reliability of military 
vehicles together with the comfort and innovative 
power of the most luxurious pleasure yachts. Extended 
Explorer is the ideal vessel for a family wanting to cruise 
around the world in total comfort, stability and safety in 
all weather and sea conditions.

One of the many innovative features is the extendable 
stern, a Rivellini signature style that here is taken a 
stage further, with an increased twin-deck – Main 
and Upper – aft surface zone, thereby creating areas 
of unprecedented versatility which are well suited to 
different types of navigation.

Valerio Rivellini confirms his extraordinary 
inventiveness with a highly original concept, a natural 
meeting point between seemingly distant souls, which 
represents a further step forward in his stylistic 
research.

an uninterrupted signal network like you are at home, 
you need to choose the antenna well. Owner of Erkman 
Elektrik company, Alper Erkman shared with us the key 
questions to be asked for the correct antenna selection.

What Kind Of Boat Do You Have?
The boat model directly affects the antenna selection. 
So before making a choice, you should specify your boat 
model; sailboat, trawler or a motor yacht?

In Which Region Do You Use The Boat?
The capacity of the antenna is very important for the 
continuous signal network. The region the boat travels 
determines the antenna selection. Accordingly, a 60 
antenna is sufficient for some, while a 90 antenna is 
required for others.

What Is Your Budget?
There are many different antenna options and brands. 
Among these, the ultimate result will be an antenna that 
offers you the features you want within your budget.

The Antenna Complements The Aesthetics Of The 
Boat 
The aesthetic appearance of the antennas is also very 
important in order to adapt to beautiful boats. In this 
way, the antennas make the boat look more beautiful 
and magnificent. 
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“OKYANUS PROJESİ” KAŞİF GEMİSİ İNŞA EDİLİYOR ANTİK MISIR’IN FİRAVUNU KEOPS’UN
 TARİHİ GEMİSİNDEN İLGİNÇ DETAYLAR
Interesting Details from the Historical Ship 

of Ancient Egypt’s Pharaohastounds

Explorer Vessel “Project Ocean” in Build
İki yıldan daha kısa bir süre önce, Arksen yeni bir 
sürdürülebilir deniz macerası dalgası için yenilikçi 
vizyonunu açıkladı. Proje hızla ivme kazandı ve şimdi 
ilk Explorer Gemisi olan Arksen 85 “Okyanus Projesi” 
İngiltere’de üretime girdi. 85 modeli, ardışık düzen 
içinde daha büyük modellerle 60 ve 75’i de içeren 
Arksen Explorer Serisinin “amiral gemisi”.

Project Ocean, çok amaçlı kitaplık / çalışma / medya 
odası / çocuk kabini içeren tam kirişli bir ana süit dahil 
olmak üzere 12 adede kadar kaşif barındıran dört 
kabine sahip olacak. Etkin 9-11 knot seyir hızına, 14 
knot maksimum hıza ve 7.000 nm’ye kadar maksimum 
menzile sahip. 

“Project Ocean”, Praxis Automation Technology 
tarafından sağlanan tam bir hibrit tahrik paketine ve 
enerji yönetim sistemine sahip. Gemideki güneş enerjisi 
kapasitesi, 7kW’a kadar sıfır karbonlu elektrik gücü 
sunuyor. Yerleşik ısıtma ve havalandırma sistemleri, 
iyileştirilmiş verimlilik için termal geri kazanımı 
kullanıyor. 

Less than two years ago, Arksen unveiled their 
innovative vision for a new wave of sustainable marine 
adventure. The project has rapidly gained momentum 
and now their first Explorer Vessel, the Arksen 85 
“Project Ocean”, has gone into production in the UK. 
The 85 model is the ‘flagship’ of the Arksen Explorer 
Series which also includes the 60 and 75, with larger 
models in the pipeline.

Project Ocean will have four cabins accommodating up 
to 12 explorers including a full beam master suite with 
multi-purpose library / study / media room / children’s 
cabin. She has an efficient cruising speed of 9-11 knots, 
top speed of 14 knots and a maximum range of up to 
7,000nm. 

“Project Ocean” has a full hybrid propulsion package 
and energy management system supplied by Praxis 
Automation Technology. Solar capacity onboard offers 
up to 7kW of zero-carbon electrical power. Onboard 
heating and ventilation systems use thermal reclaim 
for improved efficiency.

Tarih boyunca en iyi korunmuş su taşıtı olarak 
gösterilen Keops Gemisi, bütün bir haliyle 
günümüze ulaşması ve yapım teknikleriyle 
görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. 

Khufu ya da diğer bir adıyla Antik Mısır’ın firavunlarından 
olan Keops için yapılan bu gemisi, 4500 yıllık bir geçmişle 
Keops Piramidinin yanındaki yeraltı deposunda bulundu. 
Tarihi gemi, Antik Mısır’da ölümden sonra yaşam 
inancına dair inşa edilmiş bir gemi olarak biliniyor. 
Keops hayatta iken ölümünden sonra ruhuyla Güneş 
Tanrısına ulaşabilmek için bu gemiyi yaptırmış. Öldükten 
sonra da ruhunun kullanabilmesi için gemiyi ufak 
parçalara böldürüp, kendi adını taşıdığı piramidin yanına 
gömülmesini emrettiği biliniyor.

Asla Su Geçirmiyor, Çivi Kullanılmadan Üretilmiş 

Geminin yapımında herhangi bir çivi yardımı bulunmuyor. 
Mısırlılar, yan yana getirdikleri omurga ve dış kaplama 
tahtalarına bir delik açıp, urgan geçirerek ahşapları 
birleştirme yoluyla gemi üretiyorlardı. Ayrıca, dış kaplama 
tahtalarının, urgan sayesinde birleşmesiyle yapılan 
gemiler su geçirmez özelliği taşıyor. Bu yöntemle yapılan 
gemi su ile buluştuğunda ahşap kısımları şişiyor ve 
urganlar geriliyor. Böylece gemi su geçirmez bir hal alıyor.

Keops The Keops Ship, which has been shown 
as the best preserved water vehicle throughout 
history,those who see it with its complete reach 
and construction techniques.

This ship, built for Khufu, also known as Keops, one of the 
pharaohs of Ancient Egypt, was found in an underground 
storage near the Pyramid of Cheops with a history of 4500 
years.

The historic ship is known as a ship built in Ancient Egypt, 
based on the belief of life after death. While Keops was 
alive, he built this ship to reach the Sun God with his soul 
after his death. It is known that after he died he ordered 
the ship to be cut into small pieces so that his soul could 
use it and buried next to the pyramid that bears his name.

It Is Waterproof, Produced Without Using Nail

There is no nail aid in the construction of the ship, which 
wasnails. The Egyptians produced ships by drilling a hole 
in the keel and outer cladding boards they brought side 
by side, threading the ropes and joining the timbers. The 
ships made by combining the outer covering boards with 
the rope were waterproof. When the ship built with this 
method meets the water, the wooden parts swell and the 
ropes stretch. Thus, the ship becomes waterproof.
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DENIZCILIK SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN MESLEĞI:
 YAT KAPTANLIĞI

Shining Profession Of the Marine Sector: Yacht Captain

Denizin tazeleyici havası ve burna dolan yosun 
kokusu arasında çalışmak için yapabileceğiniz en 
güzel meslek yat kaptanlığı. Yat kaptanlığı, her 
geçen gün hem meslek olarak hem de hobi olarak 
daha popüler bir hale geliyor.

Hem hobi hem de meslek olarak yat kaptanlığına 
yönelmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Özellikle son 
zamanlarda devlet tarafından deniz sektörüne verilen 
destek hareketiyle, deniz eğitimleri son derece popüler 
bir hâl aldı.

Yat kaptanlığı eğitimi, hem önü açık hem de oldukça keyif 
verici bir meslek. Bu mesleğe sahip olmak ve hayatınızı 
deniz üzerinde devam ettirmek için eğitimler almanız 
gerekiyor. Birçok kurs bu konuda eğitim vererek, yat 
kaptanı olmanızı sağlayabilir yani bu hedefe ulaşmak, 
düşündüğünüzden daha kolay.

Ortalama birkaç ay süren eğitimlerde denizciliğe dair 
detaylı dersler işleniyor. Bu dersler hem teorik hem 
de pratik olarak veriliyor bu sayede geleceğin yat 
kaptanları, her durumla ve koşulla, daha eğitim sırasında 
tanışıyor. Yat kaptanı olmak için sadece eğitim de yeterli 
değil tabii. Denizlerin hırçın dalgasıyla uğraşmak için 
hızlı düşünmek ve biraz kıvrak zekâlı olmak da gerekiyor. 
Geri kalan detayları ve yat kaptanı olma yoluna giden tüm 
süreçleri Mart sayımızda işledik! 

The best job you can do to work between the 
refreshing sea air and the scent of seaweed 
filling the nose is a yacht captain. Yacht captain 
is becoming more popular day by day, both as a 
profession and as a hobby.

The number of people who want to turn to yacht captain 
both as a hobby and a profession is quite high. Especially 
recently with the movement of the support given by the 
state of Turkey to the marine industry, it has become 
extremely popular marine education.

Yacht captain training is both an open and a very enjoyable 
profession. To have this profession and to continue 
your life on the sea, you need to receive training. Many 
courses can help you become a yacht captain by providing 
training on this subject, so reaching this goal is easier 
than you think.

Detailed lessons on maritime are taught during the 
training sessions, which last a few months on average. 
These lessons are given both theoretically and practically, 
so that the future yacht captains meet every situation 
and condition during their training. Of course training 
alone is not enough to become a yacht captain. To deal 
with the fierce wave of the seas, it is also necessary to 
think fast and be a little quick witted. We will cover the 
rest of the details and all the processes that lead to 
becoming a yacht captain in our March issue.

YAT KAPTANI OLMAK BU EĞİTİMLERDEN GEÇİYOR

Being A Yacht Captain Passes These Trainings

Yat kaptanlığı oldukça iyi bir meslek olsa da 
bu ünvana sahip olmak için birçok ders almak 
gerekiyor. 

Kariyerinize yat kaptanı olarak devam etmek 
istiyorsanız, almanız gereken eğitimi ve programı 
da bilmelisiniz. Sektöre kaptan yetiştiren Albatros 
Denizcilik firmasının sahibi ve uzak yol kaptanı İlkay 
Tugay, eğitim programının detaylarını paylaştı. Firma 
149 GT, 499 GT ve 2999 GT yat kaptanı eğitimi veriyor.

Kapsamlı Dersler

Yat kaptanı olabilmek için, öğrenciler birçok dersten 
geçmeli. Bu dersler; seyir dersleri, gemicilik dersleri, 
denizde emniyet ve gemi güvenlik eğitimleri, deniz 
hukuku, motor, elektrik ve teknik bilgi eğitimleri ve 
denizcilik İngilizcesi olarak sıralanabilir.  İyi bir yat 
kaptanı eğitimi için derslerin 350 saatten ve 4 aydan 
daha kısa sürmemesi gerekir. Bu sırada öğrencilerin 
hem pratik hem de teorik dersleri alması büyük bir 
önem taşıyor. 

Although being a yacht captain is a very good 
profession, it is necessary to take many lessons 
in order to have this title.

If you want to continue your career as a yacht captain, 
you should also know the training and program 
you need to take. İlkay Tugay, owner of the Albatros 
Denizcilik company, which trains captains for the 
sector, and the captain of the distance, shared the 
details of the training program. The company provides 
training for 149 GT, 499 GT and 2999 GT yacht captains.

Comprehensive Courses 

In order to become a yacht captain, students must 
pass many courses. These lessons; sailing lessons, 
navigation lessons, safety at sea and ship safety 
trainings, maritime law, motor, electrical and technical 
knowledge trainings and maritime English. For a good 
yacht captain training, the lessons should not last less 
than 350 hours and 4 months. In the meantime, it is of 
great importance that students take both practical and 
theoretical courses. 
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ÖNCE STAJ, SONRA YAT KAPTANLIĞI YAT KAPTANI OLMAK İÇİN BİRAZ SABRETMENİZ 
VE ÇOKÇA DAYANIKLI OLMANIZ GEREKİYOR, ZİRA 

DENİZ HER ZAMAN UYSAL OLMAYABİLİYOR
To Become A Yacht Captain, You Have To Be Patient And Have A 

Lot Of Endurance Because The Sea Is Not Always Docile

First Internship, Then Yacht Captain

Yat kaptanları, denizin zorlu şartlarıyla 
baş edebilmeli bu yüzden aday öğrenciler 
bakanlık tarafından staja tabii tutuluyor.

Yat kaptanı eğitimi kendi içerisinde GT’ye göre değişiyor. 
Eğitimlerin sonunda ise staj zorunluluğu var.  Boğaziçi 
Denizcilik firmasının idari koordinatörü Selim Başlantı 
geri kalan detayları, kaptan adayları için paylaşıyor.

Kullanım Amacına ve GT’ye Göre Eğitim 

149 GT, 499 GT ve 2999 GT yat kaptanı eğitimi alan 
öğrencilerin ders programları, 5-16 hafta arasında 
değişiyor. Bu eğitimlerde seyir, meteoroloji, gemicilik, temel 
deniz emniyeti, tekne motorları derslerinin yanında yelken 
ve motorla manevra ve seyir uygulaması yaptırılıyor.

Staj Zorunluluğu Var

149 GT ve 499 GT yat kaptanı eğitimlerinden sonra deniz 
hizmeti olmayan kişilerin, üç ay boyunca, 15 metreden 
büyük ticari bir yatta staj yapma zorunluluğu bulunuyor.

Yacht captains must be able to cope with the 
harsh conditions of the sea, so prospective 
students are subjected to internship by the 

ministry.

Yacht captain training itself varies according to GT. At the 
end of the trainings, there is an internship requirement. 
Executive coordinator of Boğaziçi Denizcilik, Selim Başlantı, 
shares the remaining details for captain candidates.

Training According To The Purpose Of Use And GT 

The curriculum of the students who receive the 149 
GT, 499 GT and 2999 GT yacht captain training changes 
between 5-16 weeks. In these trainings, sailing and motor 
maneuvering and sailing practices are carried out in 
addition to navigation, meteorology, navigation, basic sea 
safety, boat engines.

Internship Required
 
After the 149 GT and 499 GT yacht captain trainings, 
people who do not have sea service are obliged to do an 
internship on a commercial yacht larger than 15 meters for 
three months.

“Denizcilik oldukça ciddi bir iş ve geleceğin yat 
kaptanları da bu doğrultuda yetiştirilmeli” hedefini 
belirleyen Marina Dragos Denizcilik Eğitim Merkezi’nin 
kurum müdürü H. Fehmi Gürbüzer, verdikleri yat 
kaptanı eğitiminden söz etti. Merkezin öğretmen 
kadrosu, MEB bünyesinde açılan ilk yatçılık eğitim 
bölümü eğitmenlerden oluşuyor.

Beş Buçuk Ayda Yat Kaptanı

499 GT  yat kaptanlığı eğitimi  beş buçuk ay süreli  olup, 
kursiyerlere gemicilik ve tekne kullanma, navigasyon 
bilgisi, deniz hukuku ve mevzuat,  haberleşme konsepti, 
İngilizce denizcilik terminolojisi ve makine bilgisi 
ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün şart koştuğu 
denizde güvenlik ve gemi güvenlik eğitimlerini  teorik 
ve pratik  olarak öğretilir. Yat Kaptanlığı 149 GT eğitimi 
ise 3 ay sürüyor.

Haberin devamını web sitemizden okuyabilirsiniz. 

H. Fehmi Gürbüzer, the director of the Marina Dragos 
Maritime Training Center, who set the goal of “Maritime 
is a very serious business and the yacht captains of the 
future should be trained in this direction”, talked about 
the yacht captain training they gave. The teaching staff 
of the center consists of the instructors of the first 
yachting education department opened within the 
Ministry of National Education.

In Five And A Half Months Yacht Captain

499 GT yacht captain training lasts for five and a half 
months and provides trainees with knowledge of 
shipping and boat use, navigation knowledge, maritime 
law and legislation, communication concept, English 
maritime terminology and machinery knowledge, 
and safety and security at sea as required by the 
International Maritime Organization. ship security 
training is taught theoretically and practically. Yacht 
Captain 149 GT training lasts 3 months.

You can read the rest of the news on our website. 
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SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN EĞİTİMLİ KAPTANLAR GEREK

For The Future Of The Industry, Trained Captains Are Required

Denizcilik sektörünün gelişmesi ancak kaliteli 
bir eğitim anlayışıyla olur. Ancak iyi eğitimli 
kaptanlar, sektörü devam ettirir. 
 
Nitelikli denizci yetiştirmek istediklerini belirten 
Boncuk Denizcilik firmasından uzman denizci ve 
kaptan Ender Yılmazatilla, hem eğitimlerden hem de 
denizcilik sektöründen bahsetti. Sektörün gelişimi için 
denizcilik meziyetine sahip yat kaptanları yetiştirmek 
gerekiyor.
 
Çoklu Eğitim Aşaması 
Tüm denizcilerin teknelerde görev başı yapmadan önce 
uluslararası antlaşmalar gereği tamamlaması gereken, 
denizde emniyet içerikli “STCW” eğitimleri, denizde 
haberleşme (ROC) eğitimleri, ülke liman ve gemilerin 
güvenliğini kapsayan denizde güvenlik (ISPS) eğitimleri 
ve gemi aşçılık eğitimleri var. 

Meziyet de Gerek
Denizciliğin belirgin karakter özelliklerinde olması 
gereken disiplin, deniz çevresini koruma bilinci, 
emniyetli çalışma ve sosyal sorumluluk nitelikleri aday 
kaptanlara muhakkak kazandırılmalıdır. 

Gençler İçin Birçok Fırsat 
Denizcilik sektörü gençlere yeni kapılar açıyor. Bu iş 
alanlarında çalışabilmek için uluslararası geçerliliğe 
sahip denizcilik sertifika programlarına katılmak, 
gençlere denizden gelen taze bir nefes gibi. 

The development of the maritime sector can only 
be achieved with a quality education approach. 
But well-trained captains keep the industry going.
 
Stating that they want to train qualified seafarers, expert 
seaman and captain Ender Yılmazatilla from Boncuk 
Denizcilik talked about both the trainings and the maritime 
sector. For the development of the sector, it is necessary to 
train yacht captains with maritime skills.
 
Multiple Training 

There are “STCW” trainings with safety at sea, 
communication at sea (ROC) trainings, safety at sea (ISPS) 
trainings covering the safety of the country, ports and 
ships, and ship cookery trainings that all seafarers must 
complete before they are on duty in accordance with 
international agreements.   

Gotta Need Talent 
Discipline, awareness of protecting the marine 
environment, safe working and social responsibility 
qualities that should 
have distinctive character 
features of the maritime 
must definitely be given to 
the candidate captains.

Many Opportunities 
For Young People
The maritime sector opens 
new doors for young 
people. Participating 
in internationally 
recognized maritime 
certificate programs in 
order to work in these 
business areas is like a 
breath of fresh air for 
young people from the 
sea.
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LUJO HOTEL BODRUM’UN YENİ DENİZ 
UÇAĞI İLE DENİZLERİ UÇARAK KEŞFEDİN

Explore The Seas By Flying 
Wıth Lujo Hotel Bodrum’s New Sea Plane

Misafirlerine yeni projeleri ile unutulmaz 
anılar yaşatmayı amaçlayan Lujo, “Sanat 
ve Keyif” konseptine uygun olarak 
Bodrum içi transferleri bile daha keyifli 
kılmak için deniz uçağını da bir transfer 
seçeneği olarak sunmaya başlıyor. 
Geçtiğimiz sezonlarda Lujo’nun hizmetleri 
arasında yer alan helikopter, motor yat, 
katamaran veya VIP transfer araçlarına 
ek olarak sunulan deniz uçağı ile artık 
Lujo misafirleri Yalıkavak Marina da dahil 
olmak üzere pek çok noktaya havalı bir 
giriş yapabilecek.

Farklı Rotalarla Dünyanızı Genişletin

Lujo Hotel Bodrum’un deniz uçağının rotası 
elbette Bodrum’la sınırlı kalmıyor. Planlanan 
rotaların arasında Türkiye’nin tarihi 
güzelliklerini görmek isteyenler için Efes, 
yamaç paraşütü benzeri maceralar yaşamak 
isteyenler için Ölüdeniz, günlerini biraz 
daha farklı geçirmek isteyenler için Çeşme, 
ismini duyup merak edenler için Salda Gölü 
gibi birçok seçenek bulunuyor. Yarım gün ile 
tam gün arasında değişen tur seçenekleri ile 
Lujo’nun deniz uçağı bu yazın en çok tercih 
edilen keyifleri arasında yerini alacak. 

Aiming to give unforgettable memories 
to its guests with its new projects, Lujo 
is starting to offer seaplane as a transfer 
option in order to make even the transfers 
inside Bodrum more enjoyable, in line 
with the concept of “Art and Pleasure”. 
With the seaplane offered in addition to 
helicopters, motor yachts, catamarans 
or VIP transfer vehicles, which were 
among the services of Lujo in the previous 
seasons, Lujo guests will now be able to 
make a cool entrance to many points, 
including Yalıkavak Marina.

Expand Your World With Different Routes

Of course, the route of Lujo Hotel Bodrum’s 
seaplane is not limited to Bodrum. Among the 
planned route for those who want to see the 
beauty of the history of Turkey Efes, Oludeniz 
for those who want to experience paragliding 
like adventure, Fountains for those who want 
to spend their days a little bit different, Salt 
Lake for those who have wondered name heard 
has many options. With tour options ranging 
from half day to full day, Lujo’s seaplane will 
be among the most preferred pleasures of this 
summer.

TEKNECILER KAÇIRMASIN! 
IŞTE BODRUM’UN EN GÜZEL KOYLARI

The Bays Of Bodrum Promise A Great Holiday
Yaz, hafiften göz kırpmaya başlayınca tekne 
sahipleri şimdiden en iyi tatil keyfi için 
araştırmalara başladı. Bizler de, sizin için 
Bodrum’un en iyi koylarını araştırdık. İşte, o 
güzel koylar…

Yaz geldi mi Türkiye’nin her bir noktası ayrı 
bir manzaraya dönüşüyor. Hem Türkiye’de hem de 
yurt dışında oldukça sevilen bir tatil bölgesi 
olan Bodrum’da o kadar güzel koylar var ki her 
birine gitmek ve bu güzelliklerin tadını çıkarmak 
gerekiyor. “Nereye gitsek?” diye düşünenler için 
hazırladığımız rehberde neler var, neler…

When summer started to blink slightly, boat 
owners have already started to search for the 
best holiday pleasure. We searched the best bays 
of Bodrum for you. Here, beautiful bays ...

Turkey turning into a distinct point of view in 
summer came. Both in Turkey and abroad as well, 
which is quite a popular holiday area in the 
basement there are so many beautiful bays that 
need to go to each one and enjoy these beauties. 
“Where shall we go?” What is in the guide we 
prepared for those who think that…those who go…

GÖKTÜRKBÜKÜ CENNET KOYU / BAY

MAZI – HURMA KOYU / BAY

Bir kere gidenin aklını 
başından alacak bir 
güzelliğe sahip Cennet 
Koyu, Göktürkbükü’nde 
bulunuyor. Bodrum’un 
biraz iç bölgesinde kalan 
bu güzel koy, henüz 
tamamen keşfedilmiş 
değil bu yüzden pek 
kalabalık olmuyor. Elbette 
ki çevresinde herhangi bir 
tesis bulunmuyor. Koyun 
suyu oldukça derin, yüzme 
esnasında dikkatli olmanız 
gerekiyor. 

Cennet Bay, which has a 
beauty that will blow the 
mind ofonce, is located 
in Göktürkbükü. This 
beautiful bay, which 
is in the inner part of 
Bodrum, has not been fully 
discovered yet, so it is not 
very crowded. Of course, 
there are no facilities 
around it. Sheep water is 
quite deep, you have to be 
careful while swimming.

Bodrum’un en popüler 
noktalarından biri değil 
ama bu da suyun hâlâ çok 
temiz olduğunu ve sessiz 
sakin bir tatil isteyenler 
için ideal bir rota olduğunu 
gösteriyor. Koy, berrak ve 
duru suyuyla harika bir 
nokta. 

It is not one of the most 
popular spots in Bodrum, 
but this shows that the 
water is still very clean and 
it is an ideal route for those 
who want a quiet holiday. 
The bay is a great spot with 
clear and clear water.
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BAĞLA KOYU / BAY KARGICAK KOYU (BALIKÇILAR KOYU)/ BAY

Bodrum’un olmazsa 
olmaz noktalarından 
biri de Yalıkavak Koyu. 
Yalıkavak, birçok tatil 
teknesi ve meşhur balık 
restoranlarıyla gelenlere 
cıvıl cıvıl bir ortam sunuyor. 
Üstelik suyu da bir hayli 
temiz olan bu muhteşem 
koya bayılacaksınız. 
Ayrıca, koyda bulunan yel 
değirmenleri tekneden 
izlemek için keyifli 
bir manzara yaratıyor.                   

Yalıkavak Bay is one of 
the essential spots of 
Bodrum. Yalıkavak offers 
a lively atmosphere 
for visitors with its 
many holiday boats and 
famous fish restaurants. 
Moreover, you will love 
this magnificent bay with 
very clean water. Also, 
the windmills in the bay 
create a pleasant sight to 
watch from the boat.

Bu koyda bulunma şansı 
yakalamış herkes koyu 
“huzurlu” olarak niteliyor. 
Sessiz ve huzurlu bir 
yaz tatili arıyorsanız, bu 
koy tam size göre. Güzel 
koyun suyu oldukça ılık 
ve temiz. Yani; tam bir yaz 
insanıysanız bu koy sizin 
için yaratılmış olabilir. 

Anyone who has had 
the chance to be in this 
bay describes the bay 
as “peaceful”. If you are 
looking for a quiet and 
peaceful summer holiday, 
this bay is for you. The 
beautiful bay water is quite 
warm and clean. So; If you 
are a summer person, this 
bay may have been created 
for you.

Bu koyun, birinci derece 
arkeolojik sit alanı 
olduğunu belirterek 
başlayalım. Myndos 
Antik Şehri kalıntıları 
üzerinde yaşayan koyun 
tarihi yapısının neredeyse 
tamamı korunmuş. Sakin 
bir tatil geçirmek ve tarihe 
tanıklık etmek isteyenlerin 
ilk durağı bu koy olmalı.   

Let’s start by stating that 
this bay is a first degree 
archaeological site. 
Almost all of the historical 
structure of the sheep 
living on the ruins of 
Myndos Ancient City has 
been preserved. The first 
stop of those who want to 
spend a quiet holiday and 
witness history should be 
this bay.

Geçtiğimiz her gün biraz 
daha keşfedilen Bodrum’un 
güzel koylarından biri 
daha. Dalgalı deniz 
sevmiyorsanız, bu koyu 
tercih edebilirsiniz. 
Yeşilliklerle donatılmış 
koyun deniz suyu hem 
temiz hem de ılık. Deniz 
altının kumdan değil, 
taştan oluşması sebebiyle 
deniz her zaman berrak. 

It is one of the most 
beautiful bays of Bodrum, 
which is discovered more 
and more every passing 
day. If you don’t like rough 
sea, you might prefer 
this bay. Equipped with 
greenery, the sea water of 
the bay is both clean and 
warm. The sea is always 
clear as the sea is made of 
stone, not sand.

Bodrum’a 14 kilometre 
mesafede kalan Bağla 
Koyu, Bodrum’un çok 
sevilen noktalarından 
biri. Koyun temiz ama 
soğuk suyu, güneşin yakan 
etkisine karşı bire bir.  
Birçok deniz canlısına şahit 
edebileceğiniz bu koyda, 
balıkları beslemeden 
geçmeyin.

Located 14 kilometers 
from Bodrum, Bağla Bay 
is one of the most popular 
spots in Bodrum. The 
clean but cold water of the 
sheep is perfect against the 
burning effect of the sun. 
Do not go without feeding 
the fish in this bay where 
you can witness many sea 
creatures.

Bodrum’un el değmemiş 
nadir koylarından olan 
Kargıcak Koyu’nun diğer 
adı Balıkçılar Koyu. Burada, 
balık avlayan birçok tekne 
görebilir ve eğer şanslıysanız 
taze balıkların tadına 
bakabilirsiniz. Denizin 
suyu biraz soğuk da olsa 
kesinlikle görülmesi gereken 
bir koy. Koyun bir anda 
derinleştiğine dair uyarımızı 
da yapalım. 

The other name of Kargıcak 
Bay, which is one of the 
untouched bays of Bodrum, 
is Balıkçılar Bay. Here, you 
can see many fishing boats 
and, if you are lucky, have 
a taste of fresh fish. It is a 
must-see bay, even if the 
sea water is a bit cold. Let’s 
also warn that the sheep 
suddenly deepened. 
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KARAADA

Eğer, soğuk suyu yazın bir 
nimet olarak görüyorsanız 
burası tam size göre. Suyu 
epey soğuk olan bu koy 
oldukça temiz ve berrak 
bir suya sahip. Suyu, 
kıyıya doğru yaklaştıkça 
epey sığlaşıyor bu yüzden 
tekne sahipleri karaya 
yaklaşırken dikkatli olmalı. 

If you see cold water as a 
blessing in summer, this is 
the place for you. This bay, 
whose water is quite cold, 
has very clean and clear 
water. The water gets quite 
shallow as it approaches 
the shore, so boat owners 
should be careful when 
approaching land.

Genel olarak denizi durgun 
bir yer, sakin deniz sevenler 
için birebir. Koyun suyu 
oldukça ılık ve temiz. 
Bulunduğum konum 
itibariyle gece hayatının 
devam ettiği Gümbet’e 
oldukça yakın. Yani hem 
gece hayatı hem de tekne 
tatili için tercih edilebilir.

It is a calm place in general, 
perfect for those who love 
calm sea. Sheep water is 
very warm and clean. Due 
to my location, it is very 
close to Gümbet, where 
nightlife continues. In other 
words, it can be preferred 
for both nightlife and boat 
holidays.

Bodrum Limanının tam 
karşısında yer alan bu 
noktada bir mağara 
bulunuyor. Adanın suyu 
kükürtlü özel bir su bu 
yüzden termal su olarak 
anılıyor. Su da oldukça 
sıcak. İlginç bir deneyim 
için tercih edilebilir.

There is a cave at this 
point, which is located 
opposite the Bodrum Port 
in. The water of the island 
is a special sulphurous 
water, which is why it is 
called thermal water. The 
water is also very hot. It 
can be preferred for an 
interesting experience.

BİTEZ KOYU / BAY

Şimdi de, berrak ve ılık 
suyuyla sizi yeşillikler 
arasında bizi karşılayan 
Bitez Koyu’na yakından 
bakalım. Bitez Koyu, dalış 
yapmak için harika bir 
nokta. Biraz karada da vakit 
geçirebilirim derseniz eğer, 
Gümbet’in meşhur barlar 
sokağına da oldukça yakın. 

Let’s take a closer look at 
Bitez Bay, which welcomes 
you in greenery with its 
clear and warm water. 
Bitez Bay is a great spot 
for diving. If you say that 
I can spend some time on 
land, it is also very close to 
the famous bars street of 
Gumbet.

SONSUZ MAVİLİĞİN ROTASI
Aradığın tekne www.yachtlifecharter.com’da seni bekliyor!

MaviiYolculuk
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MARMARİS
KAŞ-KALKAN-KEKOVA

BOZBURUN
GÖCEK

FFETHİYE
HİSARÖNÜ KÖRFEZİ
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DENIZCILIK SEKTÖRÜ GEMI ADAMLARI SAYESINDE BÜYÜYOR
The Maritime Sector Grows Thanks To Seamen 

Denizcilik sektörünün her geçen gün büyüyen 
hedeflerine giden yol nitelikli gemi adamı 
yetiştirmekten geçiyor. Uluslararası sularda 
Türkiye’yi temsil eden gemi adamları sektörün 
de yönünü belirliyor.

Türkiye, bir deniz ülkesi ve doğal olarak dünyadaki 
denizciliğin önemli bir kısmını oluşturuyor. Denizcilik 
sektörü şu ana kadar gerek yat imalatı gerekse de 
denizcileri olarak güzel gelişmeler kat etse de henüz 
sektörün zirvesine ulaşmış değil. 

Türk denizciliği, her geçen gün hedefini büyütüyor ve 
gözünü uluslararası hedeflere çeviriyor. Bu dev sektörden 
payını almak isteyen Türk denizciler uluslararası kalifiyede 
eğitimler vererek, sektöre gemi adamları kazandırmaya 
başladı.

Gemi adamları, Türk denizciliğinin ilerlemesinde kilit 
bir nokta. Nitelikli Türk denizcileri demek, Türkiye’nin 
denizcilik sektörüne olan katkısının artması ve bu 
gelişmeden etkilenecek birçok sektörün de pozitif olarak 
tetiklenmesi demek. Türk denizcileri, hızla gelişen sektöre 
ayak uydurmak için nitelikli gemi adamı yetiştirmeli.

The way to the ever-growing goals of the 
maritime industry is to train qualified seafarers. 
The international waterways men representing 
Turkey also determines the direction of the 
industry.

Turkey, as a maritime country and the natural world 
constitutes an important part of the maritime industry. 
Although the maritime sector has made good progress 
both as yacht manufacturing and as sailors, it has not yet 
reached the top of the sector.

Turkish maritime business grows its target day by day and 
turns its eyes towards international targets. Turkish sailors 
who want to get their share from this giant sector have 
started to bring seamen to the sector by giving trainings of 
international qualification.

Seamen are a key point in the advancement of Turkish 
maritime. Qualified Turkish sailors say, the increase of 
Turkey’s contribution to the maritime industry and many 
other sectors will be affected by this development as a 
positive means to be triggered. Turkish sailors must train 
qualified seafarers to keep up with the rapidly developing 
sector.

GEMİ ADAMI EĞİTİMLERİ 
DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

 Seaman Trainings Are Very Important 
for the Maritime Sector

Gemi adamı yetiştirmek demek, bir ülkenin 
denizcilik sektörüne ışık tutmak demektir. 
Bu yüzden bu eğitimlerde nitelikli denizciler 
yetiştirmek bir hayli önemli.

Denizcilik sektöründe yer almak istiyorsanız, atmanız 
gereken ilk adım; gemi adamı eğitimi almak olmalı. Peki, 
bu eğitim nasıl alınır? MTM&ERT Sports hem yelkencilik 
hem de gemi adamı eğitimleri veriyor. Firmanın direktörü 
ve eğitmeni Ertunç Evciler, gemi adamı olmak için izlenmesi 
gereken adımları, YachtLife&Travel okuyucularıyla paylaştı.

Bu Hem Hobi Hem Ciddi Bir İş
Evciler, eğitime bakış açılarını şöyle ifade ediyor: “Bizler 
denizcilik, yelkencilik ve scuba dalış eğitimlerini keyifli bir 
hobi olduğu kadar ciddi bir iş olarak da görüyoruz. Birçok 
deniz severin, hayatını deniz adayacakları bir meslek sahibi 
olmalarını sağlıyoruz.”

Alınması Gereken 5 Temel Eğitim
Gemi adamı olarak denizlerde çalışabilmek için kişilerin 
5 farklı temel STCW sertifikasına sahip olmak gerekiyor. 
Bu eğitimler: temel ilk yardım eğitimi, denizde kişisel can 
kurtarma teknikleri eğitimi, yangın önleme ve yangınla 
mücadele eğitimi, personel güvenliği sosyal sorumluluk 
eğitimi ve cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi. 
Gemi adamları, her beş yılda bir yeniden sınava girerek, 
belgelerini yenilemek zorunda.

Haberin devamını websitemizden okuyabilirsiniz. 

Train seamen means to shed light on the maritime 
sector of a country. Therefore, it is very important 
to train qualified seafarers in these trainings.

If you want to take part in the maritime industry, the first step 
you should take; It must be to get seaman training. So how 
do you get this training? MTM & ERT Sports provides both 
sailing and seaman training. Ertunç Evciler, the company’s 
director and trainer, shared the steps to be followed to 
become a seaman with Yachtlife & Travel readers.

This is Both a Hobby and a Serious Business
Evciler expresses their perspective on education as follows: 
“We see seafaring, sailing and scuba diving training as a 
serious business as well as an enjoyable hobby. We ensure 
that many sea lovers have a profession to devote their lives 
to the sea. “

5 Basic Trainings to Be Taken In
Order to work as a seaman, it is necessary to have 5 different 
basic STCW certificates. These trainings are: basic first aid 
training, personal life saving techniques training at sea, fire 
prevention and firefighting training, personnel security 
social responsibility training and training on using life 
saving tools. The seafarers must take a new test every five 
years and renew their documents.

You can read the rest of the news on our website. 
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GEMİ ADAMI OLMAK İÇİN 6 HAFTANIZI DENİZE AYIRIN NİTELİKLİ GEMİ ADAMI HER TÜRLÜ ŞARTA HAZIRLIKLIDIR

Take 6 Weeks To The Sea To Become A Seaman Skilled Seaman Is Prepared for All Conditions

Gemi adamı olarak, denizcilik sektörüne adım atmak 
istiyorsanız alacağınız altı haftalık bir eğitim yeterli 
olacaktır. Bu süreç içerisinde aday gemicilere geniş 
kapsamlı birçok eğitim veriliyor.

Denizcilik sektörü, Türkiye’de her geçen gün başarılı 
bir büyüme kaydederken, birçok istihdam kapısı da 
açılıyor. Son zamanlarda popüler bir hale gelen gemi 
adamı eğitimlerinden bahseden Armada Denizcilik 
firması sahibi Deniz Güner, sürece dair bütün soruları 
cevapladı.

STCW Kursları Gemi Adamının Vazgeçilmezidir

STCW kursları, gemi adamı eğitimlerinin temelini 
oluşturur. Bu eğitimler; yangınla mücadele eğitimi, 
personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi ve 
temel ilk yardım eğitimi olarak sıralanabilir.

Altı Haftada Gemici Eğitimi 

Gemici eğitimi, altı haftalık bir eğitim sürecini kapsar. 
Eğitimi tamamlayan kursiyerlere kurs yerinde 
kurs bitirme sınavı yapılır ve bu sınavda başarılı 
olan öğrencilere başarı belgesi düzenlenir. Liman 
başkanlıklara başvuran öğrenciler, gemi adamı cüzdanı 
talebinde bulununca, sektöre adım atmış olurlar.

Haberin devamını websitemizden okuyabilirsiniz.

If you want to step into the maritime industry as a 
seaman, a six-week training will be enough. During 
this period, many comprehensive training is given to 
candidate seafarers.

Maritime industry, a successful grow every day in Turkey 
while recording, opens many doors of employment. 
Talking about seafaring trainings that have become 
popular lately Deniz Güner, owner of Armada Denizcilik 
company, answered all questions regarding the process.

STCW Courses Are Indispensable for Seamans

STCW courses form the basis of seafarer training. These 
trainings; firefighting training, personnel safety and 
social responsibility training, and basic first aid training.

Sailor Training in Six Weeks
 
Seaman training includes a six-week training period. 
The course completion exam is given to the trainees 
who complete the training at the course site and a 
certificate of achievement is issued to the students who 
are successful in this exam. When students who apply 
to port presidencies request a seaman wallet, they have 
stepped into the sector.
 
You can read the rest of the news on our website.

Gemi adamı olmak birçok zorlukla başa çıkma 
kabiliyetine sahip olmak demek. Bu yüzden 
eğitimler sırasında öğrenciler gerçeğe en yakın 
şartlarda eğitiliyor.

Denizin keyifli zamanlarının yanında birçok zorluğu da 
var. Nitelikli gemi adamı yetiştirmek ancak bu gerçekliğin, 
eğitimlerde sağlanmasından geçiyor. Gülay Denizcilik 
firmasının sahibi Recep Özgür Koyuncu, gemi adamı 
eğitiminden ve süreçlerinden bahsetti.

Gerçeğe Yakın Uygulama Ortamları

Gemi adamının görevi; geminin güverte bölümüne ait 
olan cihaz ve sistemlerinin bakımı, tutumu, onarımı, genel 
gemicilik işlerini yapmak olarak tanımlanır. Ortalama iki 
ay süren eğitim programından sonra herkes gemi adamı 
ünvanına sahip olabiliyor. Gerçek ve nitelikli bir gemi 
adamı yetiştirmenin sırrı; öğrencilere eğitim sırasında 
olabildiğince gerçek bir deniz ortamı sunmak.

Kariyerinde ilerlemek ve yükselmek isteyenler için de birçok 
seçenek mevcut. Gemi adamı olarak işe başlayan gemiciler, 
hizmet süresi ve sınav ile usta gemici, güverte lostromosu, 
sınırlı vardiya zabiti gibi pozisyonlara yükselebilir. 

Being a seaman means having the ability to deal with 
many challenges. Therefore, students are trained 
under the most realistic conditions during their 
training.

Besides the pleasant times of the sea, there are many 
difficulties. Raising qualified seafarers is only possible through 
the provision of this reality in training. Recep Özgür Koyuncu, 
owner of the Gülay Denizcilik company, talked about the 
seaman training and its processes.

Lifelike Application Environments

The task of the seaman; It is defined as performing maintenance, 
attitude, repair and general shipping works of the devices and 
systems belonging to the deck part of the ship. After an average 
of two months of training, anyone can get the title of seaman. 
The secret to raising a real and qualified seafarer; to provide 
students with as real a marine environment as possible during 
their education.

There are also many options for those who want to advance 
and rise in their career. Sailors who start to work as seamen 
can be promoted to positions such as master sailor, deck bosun, 
limited shift officer with the service period and examination. 
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MODERN DENİZCİLİK NİTELİKLİ GEMİ ADAMLARI 
YETİŞTİRMEK İÇİN SEKTÖRDE

Modern Denizcilik in the Sector To Raise Seafarers 
2002 yılında Mersin’de kurulan Modern Denizcilik, 
sektöre iyi eğitimli gemi adamları yetiştiriyor.

Mersin’de 2002 yılında kurulan Modern Denizcilik, Türk 
denizcilik sektörüne nitelikli personel yetiştirmek üzerine 
yola çıktı.  Modern Denizcilik’in kurucusu Ahmet Toker, 
Modern Denizcilik’i tanıtırken aynı zamanda gemi adamı 
eğitiminden de söz ediyor.

Hedef Nitelikli Personel
Toker, kurumunun misyonunu şu sözleriyle ifade ediyor: 
“Kurumumuzun misyonu, mezunların denizcilik sektöründe 
ulusal ve uluslararası boyutta istihdam edilebilmelerine 
olanak verecek bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır. 
Modern Denizcilik, zabitan ve tayfa sınıfı gemi adamlarının 
cüzdan çıkartabilmeleri  için gerekli olan STCW Eğitimleri 
verilmektedir”

32 Günlük Kurs
Toker, hafta içi bazında 32 günlük bir kurs süresinin 
olduğunu belirterek, bunun 26 gününe katılmanın zorunlu 
olduğunu vurguluyor. Bu eğitimler için okul mezuniyet şartı 
da bulunuyor. İlköğretim ve lise mezunu olan herkes gemici 
ve yağcı eğitimlerinden yararlanabiliyor.

Modern Denizcilik, which was established in 2002 
in Mersin, trains well-educated seafarers for the 
sector.

Founded in Mersin in 2002, Modern Denizcilik set out to 
train qualified personnel for the Turkish maritime industry. 
When introducing the institution, Ahmet Toker, the founder 
of Modern Maritime, also talks about seafaring training.

Target Qualified Personnel
Toker expresses the mission of his institution with the 
following words: “The mission of our institution is to 
enable graduates to gain knowledge and skills that will 
enable them to be employed nationally and internationally 
in the maritime sector. Modern Maritime, officers and crew 
class seafarers are provided with STCW Trainings required 
to issue their wallets. ”

32-Day Course
Toker states that there is a 32-day course on a weekday 
basis, emphasizing that it is compulsory to attend 26 days. 
There is also a school graduation requirement for these 
trainings. Anyone with primary and high school degrees 
can benefit from seafarer and oilman training.
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