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GÜZEL BİR YAZ İÇİN TEKNENİZİN 
BAKIM VE ONARIMINA DİKKAT EDİN

Care of Your Boat’s Maintenance and 
Repair for a Beautiful Summer 

2. el yat alım satımında sektör lideri olan DOLCE VITA MARINE, Türkiye’ye 
ilk defa teslim edilen Azimut 60 model teknesini müşterisi ile buluşturdu.

Leading yacht brokerage company DOLCE VITA MARINE, has delivered 
the first Azimut 60 model sold to Turkey, to the final customer.
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Merhaba değerli okurlarımız,

Baharın keyfini iyice hissettiğimiz bu günlerde 
yepyeni içeriklerle tekrar birlikteyiz.

Teknelerin suya inmesine kısa bir süre kala teknenizi 
yaza doğru bir şekilde hazırlamanız için güzel bir yazı 
derledik. Yat ve tekne dünyasının son gelişmelerini 
kaçırmayın diye sektör turu yaptık ve birbirinden 
güzel tekne ve yat modellerini inceledik.  

2021 yılının tekne modasını ve tasarım sırlarını 
öğrendik ve kısa bir marina gezintisinden sonra, 
yazın olmazsa olmazı mavi yolculukta soluğu aldık. 
Yurt içi ve yurt dışında gidebileceğiniz büyüleyici bir 
mavi yolculuk rotası hazırladık. Sizlerin de okurken 
son derece keyif alacağına inandığımız yeni sayımızı 
çok seveceksiniz. Gelecek aylarda görüşmek üzere.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

Hello dear readers,

These days, when we feel the joy of spring, we are 
back together with the new contents.

Shortly before the boats land on the water, we have 
compiled a nice article for you to prepare your boat 
properly for the summer. We took a tour of the 
sector in order not to miss the latest developments 
in the yacht and boat world and examined the 
beautiful boat and yacht models.

We learned the boat fashion and design secrets 
of 2021, and after a short marina tour, we took a 
breath of fresh air in the indispensable blue cruise. 
We have prepared a fascinating blue voyage route 
that you can go at Turkey and abroad. You will love 
our new issue, which we believe you will enjoy while 
reading. See you in next months.

We greet you all with love and respect.

Arzum Kaya
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PERSHING 9X
 GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİNİN 

SONUCUNDA TASARLANDI

Pershing 9X Designed 
as the Result of a Good 

Collaboration

LEOPARD 42 ZARİFLİĞİ VE 
PERFORMANSIYLA HAYRAN 
BIRAKIYOR

Leopard 42 Amazes with It’s 
Elegance and Performance
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AZİMUT | BENETTİ GRUP’TAN, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YATÇILIK 

SEKTÖRÜNE YÖNELİK
BİR ADIM DAHA

2021 MONACO YAT FUARI’NIN 
RESMi SPONSORU 

ULYSSE NARDİN OLDU

Azimut|Benetti Group Takes 
Another Step Towards An 
Increasingly Sustainable 

Yachting Industry

Ulysse Nardin, Official Sponsor 
of the 2021 Monaco Yacht Show

Azimut | Benetti Araştırma ve Geliştirme Ofisi, ortak finanse 
edilen büyük bir uluslararası araştırma çabası olan “ Paint-it: 
Denizde zehirli boya için yeni bir çevre dostu üretim yaklaşımı” 
(LIFE15 ENV / IT / 000417 PAINT-IT) Avrupa Projesinde yer aldı.  
Deniz ekosistemine saygılı bir yatçılık endüstrisine katkı sağlayan 
bu proje, gövde için zehirli boyalar alanında LIFE Programı 
aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen 
büyük bir uluslararası araştırma çalışması.

The Azimut|Benetti Research and Development Office took 
part in the European Project “Paint-it A new environment-
friendly manufacturing approach for marine antifouling 
coating” (LIFE15 ENV/IT/000417 PAINT-IT), a major international 
research effort co-financed by the European Union through the 
LIFE Programme in the area of antifouling coatings for hulls, 
confirming its intention to contribute to a yachting industry 
that is respectful of the marine ecosystem.

Ulysse Nardin, 22-25 Eylül 2021 tarihleri arasında 
düzenlenecek olan Monaco Yat Fuarı’nın resmî sponsoru 
olacak.

Ulysse Nardin CEO’su Patrick Pruniaux: “Monaco Yacht 
Show ve Ulysse Nardin denize derin bir saygıyı, güzel 
yaşam sanatını, hassasiyet ve yenilik arayışını paylaşıyor. 
12 yıldır ismimizi dünyanın en önemli süperyat etkinliğiyle 
ilişkilendirmekten gurur duyuyoruz” dedi. 

Ulysse Nardin will once again be the official sponsor of 
the Monaco Yacht Show which will be held from 22nd to 
25th September 2021.

“The Monaco Yacht Show and Ulysse Nardin share a 
deep respect for the sea, a passion for the beautiful 
art of living, a concern for precision and the search 
for innovation; we are therefore proud to be able to 
associate our name with the most important superyacht 
event in the world for a 12th year”, Patrick Pruniaux, CEO 
of Ulysse Nardin.
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CMC MARINE, DOCKMATE İLE ANLAŞTI

CMC Marine Reaches An Agreement With Dockmate

CMC Marine, iki Benetti süper yatında çalıştıktan 
sonra uzaktan kumanda sistemlerinde uzmanlaşmış 
Belçika merkezli bir şirket olan Dockmate ile ortaklığını 
resmileştirdi. Anlaşmanın amacı; iki markanın ürünlerinin 
sorunsuz entegrasyonu ve sahiplerine giderek daha 
teknolojik, kullanımı kolay ve verimli manevra sistemleri 
sağlamak.
 
Benetti Ar-Ge ofisi, CMC Marine ve Dockmate 
mühendisleri ve Toskana merkezli şirketin desteği ile 
Belçika şirketi tarafından geliştirilen liman manevra 
kontrol sistemleri arasındaki etkileşimi belirlemek adına 
yatların bir demosuyla laboratuvarda entegrasyon 
testlerinin simülizasyonu için birlikte çalıştı. 

Dockmate sistemlerinin temel bir özelliği; CMC Marine’in 
CMC-CAN open sistemi ve kontrol panelleri ile donatılmış 
herhangi bir modeldeki manevraları orantılı olarak kontrol 
etme yetenekleridir. Sonuç olarak yakında, dünyanın dört 
bir yanındaki birçok yat, iki marka tarafından geliştirilen 
kontrol sistemleriyle donatılacak.

CMC Marine formalises its partnership with 
Dockmate, a Belgium-based company 
specialising in remote control systems, after 
working with it on two Benetti superyachts. The 
aim of the agreement is seamless integration 
of the two brand’s products, providing 
owners with manoeuvring systems that are 
increasingly technological, convenient to use, 
and efficient.

The Benetti R&D office worked alongside 
CMC Marine’s and Dockmate’s engineers, 
simulating integration tests in the laboratory 
with a demo of the yachts used to determine 
the interaction between the Tuscany-
based company’s thrusters and the port 
manoeuvring control systems developed by 
the Belgian company.

A basic feature of Dockmate systems is their 
ability to proportionally control the thrusters 
on any model equipped with CMC Marine’s 

CMC-CANopen system and control panels. As a result, 
numerous yachts all over the world will soon be fitted 
with control systems developed by the two brands.
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COX POWERTRAIN 
ST. HELENA’DA YAPILACAK 
YARIŞI DESTEKLİYOR

FISCHER PANDA İNGİLTERE, 
İLK YEŞİL TEKNOLOJİ TEKNE 
FUARINDA ELEKTRİĞİN 
GÜCÜNÜ SERGİLEYECEK

Cox Powertrain Supports
The Race in Helena

Fischer Panda UK to Showcase 
Power of Electric at First Green 
Tech Boat Show

Cox Powertrain’in Birleşik Krallık distribütörü Berthon 
Power, Wolf Rock Company tarafından inşa edilen BRIG 
Eagle 8 metrelik RIB’lere başarıyla iki adet CXO300 dizel 
dıştan takma motor kurulumunu tamamladı. Extreme 
E, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve elektrikli SUV 
kullananların yarıştığı bir off-road yarışı. Dört kıtayı dola-
şan şampiyona 3 Nisan 2021’de Suudi Arabistan’da baş-
layacak. Extreme E’nin amacı: dünyanın karşılaştığı iklim 
değişikliğini vurgulamak ve gezegeni korumaya yardımcı 
olmak için sürdürülebilirliği ve elektrikli araçların benim-
senmesini teşvik etmek.

Cox Powertrain’s UK distributor Berthon Power has suc-
cessfully installed two CXO300 diesel outboards aboard 
BRIG Eagle 8-meter RIBs, built by Wolf Rock Company, 
which will be used as tender vessels for Extreme E’s floa-
ting paddock, St Helena. Extreme E are an international 
off-road racing series that uses electric SUVs to race in 
remote parts of the world. Travelling across four conti-
nents, the championship will begin on 3rd April 2021 in 
Saudi Arabia. Extreme E’s goal is to highlight the clima-
te change challenges faced by different ecosystems, in 
some of the world’s most remote locations, whilst pro-
moting sustainability and the adoption of electric vehic-
les to help protect the planet.

Fischer Panda İngiltere, 19-20 Haziran tarihlerinde Qu-
een Anne’s Battery, Plymouth’da düzenlenecek olan ilk 
MDL Green Tech Boat Show’da eksiksiz, özelleştirilmiş 
elektrikli tahrik çözümlerini tanıtacak. Önde gelen çevre 
dostu, uygun maliyetli ve az bakım gerektiren sistemler 
sunan Verwood merkezli entegre deniz sistemi uzmanı, 
tekne sahiplerinin yattaki konforu ve deneyimi iyileştir-
mesini, emisyonları azaltmasını ve çevreyi korumasını 
sağlamak için elektriğin potansiyelini vurgulayacak.

Fischer Panda UK is introducing its complete, customi-
sed electric drive solutions at the first MDL Green Tech 
Boat Show on 19th to 20th June at Queen Anne’s Bat-
tery, Plymouth.Offering leading eco-friendly, cost-effec-
tive and low maintenance systems, the Verwood-based 
integrated marine system specialist will highlight the 
potential of electric in enabling boat owners to impro-
ve on-board comfort and experience, reduce emissions 
and protect the environment.
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YENİ CUSTOM LINE NAVETTA 30 SUYA İNDİ 

A New Custom Line Navetta 30 Yacht Hits The Water
Custom Line’ın yeni güzel ve çekici eseri Navetta 30, 24 
Mart’ta Ferreti Group’un, Ancona’daki Süperyat Tersanesinde 
uluslararası anlamda tanıtıldı. 

Navetta 30; Bay Piero Ferrari tarafından yürütülen Ürün 
Stratejisi Komitesi ve  Ferretti Grup Mühendislik Departmanı 
arasındaki işbirliğinin bir sonucu. 
 
Romantik ve cazibeyle dolu Navetta 30’un ayırt edici 
özellikleri; modern, zarafet ve çağdaş tarzıdır. Kusursuz 
model uzun ömürlülük, sofistike, zarafet ve olağanüstü 
performansı denizcilik geleneğinin mimari dilini, canlı 
malzeme seçimini, ince işçiliği ve ışığın gücüyle birleştirerek 
mükemmel bir daire oluşturuyor.  
 
Gövdedeki geniş camlı yüzeyler, iki metreden fazla tavan 
yüksekliğine sahip güverteler, cömert kıç ve pruva alanları, 
anında ferahlık hissi uyandırıyor. Dış mekânlar, sosyalleşmek 
ve dinlenmek için, diğer alanlar ise mahremiyet için 
tasarlandı.  Ayrıca iç ve dış mekânlar arasındaki bütünleşmeyi 
ve bağlantıyı sağlamak, kıçtan pruvaya bağlı olan projenin 
bir özelliği. 

Custom Line pozitif bir satış trendi olduğunu belirterek, üç 
aydan kısa bir süre içinde 30 metreden 42 metreye kadar 
toplam yedi yatın, bu yaz sahipleri ile birlikte Akdeniz’de 
seyretmeye hazır hale geldiğini kaydetti. 

A new Custom Line masterpiece is ready to radiate beauty 
and charm across the international yachting scene, with the 
launch of the second Navetta 30 yesterday, on Wednesday 
24th, at Ferretti Group’s Superyacht Yard in Ancona.

Navetta 30 is the result of collaboration between the 
Product Strategy Committee led by Mr. Piero Ferrari and the 
Ferretti Group Engineering Department.

Romantic and full of charm, the hallmarks of Navetta 30 
are modern elegance and contemporary style. A perfect 
circle unites the architectural language of marine tradition, 
the choice of living materials, fine craftsmanship, and the 
power of light. 

Extensive glazed surfaces in the hull, decks with over two 
metres of headroom, and generous stern and bow areas 
convey an immediate sense of spaciousness. The exteriors 
are for socialising and relaxing, extending the onboard 
spaces devoted to social interaction and privacy. In 
addition, integration and interconnection between interior 
and exterior spaces are a feature of the project as a whole, 
from stern to bow.

The launch of this superyacht confirms the positive sales 
trend reported by Custom Line, which in less than three 
months has launched a total of seven yachts from 30 to 42 
metres, ready to cruise in the Mediterranean this summer 
with their owners.
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BODRUM OĞUZ MARİN 50.5 METRELİK MEGA YATIN
 İNŞASINA DEVAM EDİYOR

Bodrum Oğuz Marin Continues Construction 
of 50.5 Meter Mega Yacht

Bodrum Oğuz Marin tarafından yapımına 2019 yılında başla-
nan 50.5 metre uzunluğundaki MitiK/OguzKhan isimli mega 
yat projesinin sac imalatı tamamlanmak üzere. Tersanenin ya-
nında bulunan mock-upta yatın mobilyaları yapıldı ve şu anda 
sac imalatının tamamlanması bekleniyor. Bu aşamadan son-
ra, mobilyalar yata yerleştirilecek. Tersane şu an için kesin bir 
teslim tarihini öngörmese de bu tarihin ortalama 12 ay olarak 
düşünülebileceğini söylüyor. Şu anda Bodrum Oğuz Marin iki 
mega yatın imalatı üzerinde çalışıyor. 50 kişinin istihdam edil-
diği tersanede yapılan yatların ülke ekonomisine katkısı 15-20 
milyon Euro civarında.

Geniş Yaşam Alanları

Yatta 6 kamara var. Bunun dışında modelde yer alan 50 met-
rekarelik master kabinde; giyinme odası, Türk hamamı ve buhar 
odasına yer verildi. Misafir kabinlerinde üç adet çift kişilik yatak, 
iki adet tek kişilik yatak bulunuyor. Misafir kabinlerine ek olarak, 
yatta çamaşır odası da var.

Yatta 96 metrekarelik bir salon bulunuyor. Arka oturma alanı 
olarak tasarlanmış havuzun seviyesinde yer alan salonda otu-
ran bir kişi, salonu rahatlıkla görebilir. Yatın arka tarafında 28 
metrekarelik bir yüzme platformu bulunuyor. Burada yer alan 
hidrolik iskele, aşağı yukarı hareket ederken, aynı zamanda bi-
niş merdiveni veya yüzme merdiveni olarak da kullanılabilir. Yat 
ayrıca liman tarafında başka bir hidrolik yan merdivene sahip. 
94 metrekarelik salon üstündeki fly bridge alanında 12 adet hid-
rojeti ile desteklenmiş özel yapım bir jakuzi bulunuyor. 

The sheet metal fabrication of the 50.5-meter-long mega 
yacht project named MitiK / OguzKhan, which was started 
by Bodrum Oğuz Marin in 2019, is about to be completed. 
The furniture of the yacht was made in the mock-up next 
to the shipyard, and sheet metal fabrication is expected to 
be completed at the moment. After this stage, the furni-
ture will be placed on the bed. Although the shipyard does 
not currently foresee a precise delivery date, it says that it 
can be thought of as an average of 12 months. Currently, 
Bodrum Oğuz Marin is working on the construction of two 
mega yachts. The contribution of the yachts built in the 
shipyard, where 50 people are employed, to the country’s 
economy is around 15-20 million Euros.

Wide Living Areas

There are 6 cabins on the yacht. Apart from that, in the 
master cabin of 50 square meters in the model; dressing 
room, Turkish bath and steam room were included. Guest 
cabins have three double beds and two single beds. In ad-
dition to guest cabins, there is also a laundry room on the 
yacht.

The yacht has a 96 square meter saloon. A person sitting in 
the lounge, which is located at the level of the pool desig-
ned as a back seating area, can easily see the hall. There 
is a 28 square meter swimming platform at the back of 
the yacht. The hydraulic scaffold located here can be used 
as a boarding ladder or swimming ladder while moving up 
and down. The yacht also has another hydraulic side ladder 
on the harbor side. In the fly bridge area on the 94 square 
meter hall, there is a custom made jacuzzi supported by 12 
hydrojets. 

Sıra dışı tasarım, lüks, konfor ve performansın muhteşem uyumu... #Momenta45

İ.D.O.S.B Gergef Sokak No:7 
Ç4-2 Özel Parsel Tuzla / İstanbul
+90 216 394 07 62
info@intekmar.com.tr

Etiler Çamlık Mevki. Çiçek Apt.
No: 12/1 İstanbul - Türkiye 
+90 (212) 287 2702
info@bornova.com.tr 
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PERSHING 9X 
GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİNİN SONUCUNDA TASARLANDI
Pershing 9X Designed as the Result of a Good Collaboration

Birkaç ünlü firmanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan 
Pershing 9X, teknolojik özellikleri, geniş alanları ve uyumlu 
atmosferiyle deniz üzerinde oldukça keyif verici bir ortam 
sunuyor.

Yat tasarımcısı Fulvio De Simoni, Ferretti Grubunun Piero 
Ferrari yönetimindeki Ürün Strateji komitesi ve Grubun 
Mühendislik Departmanının iş birliği sonucunda ortaya 
çıkan Pershing 9X, ikinci X neslinin bir üyesi.

Teknede olan iki adet denize dayanıklı NG9 cayro 
sabitleyiciler, çapanın rulo olmasını engellerken, dev 
gövde pencereler içeriye güneş ışıklarını davet ediyor. 
Teknenin dümen istasyonu Poltrona Frau tarafından özel 
olarak yaratıldı. Poltrona Frau’nun imzası sadece dümen 
istasyonunda değil, güverte tavanları, yemek sandalyesi 
ve sofalarda da kendini gösteriyor.

38 knot seyir hızına erişebilen model, ikiz MTU 16V 
2000 M96L motorlarla çevrildi. Teknenin kokpit holünde 
güneşlenme yeri ile küçük bir masadan oluşan bir sosyal 
alan var. İç ve dış alanları birbirinden ayıran cam kapı, 
güverte altında katlanabiliyor ki bu sayede güverte alanı 
daha da genişleyebiliyor.

Pershing 9X, which emerged with the combination 
of several famous companies, offers a very enjoyable 
environment on the sea with its technological features, 
large areas and harmonious atmosphere.

The Pershing 9X is a member of the second X generation, 
created by the collaboration of yacht designer Fulvio De 
Simoni, the Ferretti Group’s Product Strategy committee 
under Piero Ferrari and the Group’s Engineering 
Department.

Two sea-resistant NG9 gyro stabilizers on the boat 
prevent the anchor from being rolled, while the giant 
hull windows invite sunlight inside. The boat’s helm 
station was specially created by Poltrona Frau. Poltrona 
Frau’s signature is reflected not only in the helm station, 
but also in the deck ceilings, dining chairs and sofas.

The model, which can reach a cruising speed of 38 knots, 
is surrounded by twin MTU 16V 2000 M96L engines. There 
is a social area consisting of a sunbathing area and a 
small table in the cockpit hall of the boat. The glass door 
that separates the interior and exterior areas from each 
other can be folded under the deck, allowing the deck 
area to expand further.

750 hp
gücüne sahip
N67 570 EVO
motorumuz
performans ve
verimlilik açısından
üst düzeyüst düzey
sonuçlar
vermektedir.

PERFORMANSI 
MAXİMUM
DÜZEYE
ÇIKARDIK

YENİ
UFUKLAR

AÇIN

FPT Industrial Distribütörü - Türkiye
Yakamoz Makina Jeneratör Motor Servis Yedek Parça Tur.San.Ltd.Şti

Fatih Mh. 1193 Sok. No: 7 Sarniç Gaziemir / İZMİR +90 232 461 87 31

www.fptindustrial.com / www.yakamozmakina.com FPTindustrial @fpturkiye

N67 570 EVO’yu sizlere iftiharla sunarız.
Marin uygulamalar için dizayn edilmiş N67 570 EVO,
sınıfının en iyi performansını gösteren motordur.

ENERJİNİZİ
ŞANSA 
BIRAKMAYIN.
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ANTONINI NAVI 500 GT ALTINDAKİ 
56 METRELİK OPV PROJESİNİ TAMAMLADI

Antonini Navi Completes the OPV a 56 Meter Project Under 500 GT

Antonini Navi, bu büyüklükte olup, 500 GT’nin altında 
kalan sektördeki birkaç süper yattan biri olan OPV 56 
projesinin mühendislik ve tasarımı için Fulvio De Simoni’yi 
ve teknik ofisi de dâhil ederek, yat sahibini tatmin etmek 
için üç ay uğraştı. 

Antonini Navi Ortağı ve Satış Direktörü olan Aldo Manna: 
“Tersanenin süperyat dünyasına çıkışından sadece 10 
ay sonra böylesine somut bir ilgiden çok memnunuz. 
Pazar, üretim ve tasarım esnekliğimizi takdir ediyor gibi 
görünüyor. Fulvio De Simoni liderliğindeki tasarım şirketi 
ile yakın çalışmamız yenilikçi ve  yüksek profilli konseptler 
geliştirmemizi sağlıyor” dedi.

Tasarım, gemiye ayrıştırılmış hatlar sağlamak için güvenli 
bir navigasyona sahip kişilikli bir pruva şeklinde yapıldı. 
Kesintisiz ön güverte bir helikopter pistini barındıracak 
şekilde tasarlanırken, üst güverte tamamen ana süit 
için ayrıldı. 150 metrekareden fazla alan kaplayan 
arka güverte çok işlevli olup, her türlü çözüme ve 
kişiselleştirmeye uyacak şekilde kullanılabilir.

Antonini Navi, for The OPV 56 project is one of few 
superyachts this size on the market to have a gross 
tonnage under 500 GT. It took several months of intensive 
work to fully satisfy the owner, involving Architect Fulvio 
De Simoni for the design and the shipyard’s technical 
office for the engineering and all preliminary planning 
work.

Aldo Manna, Antonini Navi Partner and Sales Director, 
said: “We are very pleased with such a concrete 
expression of interest just 10 months after the shipyard’s 
debut in the world of superyachts. The market seems 
to appreciate our production and design flexibility. Our 
close working relationship with the design company 
led by Fulvio De Simoni allows us to reduce develop 
innovative new high-profile concepts.”

The design features an imposing high bow to ensure 
safe navigation and clean, pared down lines that give 
the ship a unique personality. The continuous foredeck 
is designed to accommodate a helipad, while the upper 
deck is entirely devoted to the master suite.  The aft deck, 
occupying over 150 square metres, is multifunctional 
and can be adapted to cater for any solution and 
customisation.
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42 WALK AROUND 
TASARIMI VE ÖZELLİKLERİYLE DEĞERLİ BİR MODEL

42 Walk Around
 Valuable Model With It’s Design And Features

12.20 metre uzunluğundaki 42 Walk Around, Mazu Yach-
ts tarafından suya indirildi. Orta konsollu bir model olan 
teknenin bu bölümü modern bir tavan sistemi ile çevrildi. 
Konsolun iki yanındaki geniş yan yürüme yolları ve yüksek 
yan duvarları tekne seyir halindeyken, tekne önüne geçişi 
mümkün kılıyor.

Dış tasarımı “sportif ve agresif” olarak ifade edilen tek-
nenin, ön ve arka tarafında geniş yaşam alanları yer 
alıyor. Modelin önünde V şeklinde bir oturma grubu ve 
yemek masası var.

Modelin platform genişliği hem tekne demirlendiğinde 
hem de iskeleye yanaşıldığında, tekneye binme ve ka-
raya çıkma sırasında oldukça kolaylık sağlıyor. Modelde 
kullanılan 2 adet 435 beygir Volvo Penta IPS 600 motor 
sayesinde tekne, 32 knot seyir hızına ve 47 knot maksi-
mum hıza çıkıyor.

Yüksek iç tavanlar ve minimalist tasarım İtalyan markası 
Foglizzo’nun dokunuşlarını yansıtıyor. Tekne önüne denk 
gelen master kabinde, çift kişilik yatak, iskele tarafında 
oturma grubu, sancak tarafında ise tam donanımlı bir 
banyo var. Model, isteğe göre tek kabinli veya iki kabinli 
olarak üretilebiliyor.

42 Walk Around, 12.20 meters long, was launched by 
Mazu Yachts. This part of the boat, which is a model 
with a center console, is surrounded by a modern ceiling 
system. Wide side walkways and high side walls on both 
sides of the console enable passage in front of the boat 
while the boat is cruising.

The boat, whose exterior design is expressed as “sporty 
and aggressive”, has large living areas at the front and 
rear. There is a V-shaped seating group and dining table 
in front of the model.

The platform width of the model provides a lot of 
convenience both when the boat is anchored and when 
approached to the pier, while getting on the boat and 
landing. Thanks to the two 435 horsepower Volvo Penta 
IPS 600 engines used in the model, the boat reaches a 
cruising speed of 32 knots and a maximum speed of 47 
knots.

High interior ceilings and minimalist design reflect the 
touches of the Italian brand Foglizzo. In the master 
cabin, which is in front of the boat, there is a double bed, 
a seating group on the port side and a fully equipped 
bathroom on the starboard side. The model can be 
produced with a single or two cabins upon request.

SEZONA HAZIRLIKTA
KAMPANYA AYI

güvencesiyle

arkyat.comarkmarin.com
ark_marin arkyachtinfo@arkmarin.com

252 316 0437 arkyat.comarkmarin.com
ark_marin arkyachtinfo@arkmarin.com

252 316 0437
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www.vennayacht.com   info@vennayacht.com vennayacht

50 METRELİK LADY TÜM VİRÜSLERDEN ARINDI

50-Meter Lady Was Free of All Viruses

Palumbo Superyachts’ın Ancona tersanesinde, Columbus 
markası altında inşasına devam edilen ‘Lady’ adlı 50 
metrelik yeni süper yatın inşası tüm hızıyla sürüyor.

Proje, çevresel sürdürülebilirlik ve ekipman açısından 
benzersiz bir zorluğu temsil ediyor ve çevresel etkiyi 
azaltmayı ve araç içi konforu artırmayı amaçlayan 
teknolojik alt yapısıyla, pazarda bir referans noktası 
olmaya aday olarak gösteriliyor.

İç mekân hava kirliliği gerçek bir halk sağlığı tehlikesini 
temsil ediyor. Bu nedenle acil olarak formaldehit, karbon 
monoksit, nitrojen dioksit, naftalin gibi zararlı kaynakların 
azaltılması gerekiyor.

“Yeşil” yeniliklere ek olarak, Palumbo Süperyatlar 
Araştırma ve Geliştirme ekibi, virüslerin ve bakterilerin dış 
havadan uzaklaştırılmasını ve tekne içindeki her odanın 
sterilizasyonunu sağlamak için en son çözümlerden 
yararlandı.

The construction of the new 50-metre Custom 
superyacht called ‘Lady’ under the Columbus brand is 
proceeding rapidly at the Ancona shipyard of Palumbo 
Superyachts.

The project represents a unique challenge in terms of 
environmental sustainability and equipment and is 
destined to become a reference point on the market for 
technologies aimed at reducing environmental impact 
and increasing on-board comfort.

Indoor air pollution represents a real public health hazard 
and it is therefore necessary and urgent to reduce the 
sources of contamination and the concentration of 
pollutants such as benzene, formaldehyde, carbon 
monoxide, nitrogen dioxide, naphthalene, compounds 
volatile organics, toluene, etc.

In addition to the “green” innovations, the Palumbo 
Superyachts Research and Development team made 
use of cutting-edge solutions to ensure the elimination 
of viruses and bacteria from the outside air and the 
sanitization of every room inside the boat.
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LAGOON SIXTY 5 İLE DENİZ HAVASINI İÇİNİZE ÇEKİN

Breathe In The Sea Air with Lagoon Sixty 5 

Bol güneş ışığı alan iç tasarımı ve ferah alanlarıyla 
Lagoon Sixty 5, yürüyen bir otel gibi. 20 metrelik 
tekneye, başarılı bir konsept uygulanmış.  

Lagoon Sixty 5, ferah ve geniş alanlarıyla denizi hissetmeniz 
için tasarlanan bir katamaran modeli. Modelde 360 derece 
bir bakışla bütün denizi ayaklarınız altında hissedebilirsiniz. 
Bu ferah tasarım kendini diğer alanlarda da gösteriyor. Gün 
ışığını cömertçe karşılayan kabinler ve salon yüksek tavanlar 
ile desteklenmiş.

Teknede yer alan master kabin, Lagoon 620’nin başarılı 
konseptini devam ettirerek, bu modelde açılır bir teras 
sunuyor. 20.55 metre uzunluğa sahip olan katamaranın iç 
mekân tasarımı Nauta Design, dış tasarımı ise Patrick le 
Quément tarafından yapıldı. 

Quément, modelin tasarımı hakkında “İnce gövdesi ve 
heykelsi hatlarıyla, Sixty 5 lüks yelkenli yat dünyasına ait 
olduğunu gösteriyor. Güzelliğinin sırrı, titizlikle orantılanmış 
geleneksel ve modern tasarımının bir ittifakı olan duygusal 
çizgilerinde yatmaktadır” dedi.

With its interior design that receives plenty of 
sunlight and spacious spaces, Lagoon Sixty 5 is 
like a walking hotel. A successful concept has 
been applied to the 20-meter boat.  
 
Lagoon Sixty 5 is a catamaran model designed for you to 
feel the sea with its spacious and large areas. In the model, 
you can feel the whole sea under your feet with a 360 
degree look. This spacious design shows itself in other areas 
as well. The cabins that generously welcome the daylight 
and the saloon are supported by high ceilings. The master 
cabin on the boat continues the successful concept of the 
Lagoon 620, offering an opening terrace in this model.

The interior design of the 20.55-meter catamaran was 
made by Nauta Design and the exterior design by Patrick 
le Quément.

Quément said that: “With it’s slim hull and sculptural lines, 
the Sixty 5 shows that it belongs to the luxury sailing yacht 
world .The secret of her beauty lies in her emotional lines, 
an alliance of her meticulously proportioned traditional and 
modern design.”
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LEOPARD 42 
ZARİFLİĞİ VE PERFORMANSIYLA HAYRAN BIRAKIYOR

 Leopard 42 Amazes with It’s Elegance and Performance

Zarif ve keskin hatlarıyla denizde süzülen Leopard 42, taze 
deniz kokusunu ve gün ışığını hissetmeniz için ideal bir 
tekne.

Leopard Katamarans, Robertson ve Caine ve Simonis & Voogd 
Yacht Design ile iş birliği sonucunda Leopard 42’yi, denize 
kazandırdı. Leopard 42’nin iç tasarımı, devrim niteliğindeki 
Leopard 53 Powercat (2020 Yılının En İyi Gövdesi Kazananı) için 
geliştirilen stili benimsedi.

Leopard 42 keskin dış tasarımı, geniş kabinleri ve ekstra eğlence 
alanlarıyla konforlu ve tavizsiz bir performans sunuyor. Modern 
kontrastlar, dolaylı aydınlatma ve şık kaplamalarla Leopard 42, 
yelkenli modellere daha fazla lüks ve zarafet getiriyor.

Leopard 42’de sunulan 50 metrekarelik alan, modelin dikkat 
edilmesi gereken noktalarından biri çünkü tekne diğer 45 feetin 
altında kalan katamaran modellerine göre yüzde 65 daha fazla 
eğlence alanı sunuyor. Salonda yer alan L şeklinde koltuklar ve 
masa ile harika bir dinlenme alanı oluşturulmuş. 

360 derecelik bir bakış açısıyla gün ışığını, dev pencerelerinden 
içeriye davet eden şık tekne, Leopard 40’tan daha geniş; bu 
modelde tekne gövdesinin iç kısmı ve kabin tavan yüksekliği 
daha fazla. 

Simonis & Voogd Yacht Design firmasının Gemi Mühendisi Alex 
Simonis, Leopard için: “Tüm gelişmeler daha fazla alan, daha 
fazla pencere ve kapı yaratmaya gidiyor gibi görünse de, gerçek 
bundan çok uzak. Tüm Leoparların tasarımı için, performans 
potansiyelleri en önemli önceliklerden biri olmaya devam 
ediyor” dedi.

Leopard 42, floating in the sea with its elegant and sharp 
lines, is an ideal boat for you to feel the fresh sea scent and 
daylight. 
 
Leopard Catamarans, in collaboration with Robertson and 
Caine and Simonis & Voogd Yacht Design, brought the Leopard 
42 to the sea. The interior design of the Leopard 42 adopted 
the style developed for the revolutionary Leopard 53 Powercat 
(Multihull of the Year 2020).

Leopard 42 offers comfortable and uncompromising 
performance with its sharp exterior design, spacious cabins 
and extra entertainment areas. With modern contrasts, indirect 
lighting and stylish finishes, the Leopard 42 brings more luxury 
and elegance to sailboat models.
 
The 50-square-meter area presented on the Leopard 42 is one 
of the highlights of the model, as the boat offers 65 percent 
more recreational space than other catamaran models that 
are under 45 feet. A wonderful relaxation area has been created 
with the L-shaped armchairs and table in the living room.
 
The elegant boat, which invites sunlight through its huge 
windows with a 360-degree perspective, is wider than the 
Leopard 40; In this model, the interior of the hull and cabin 
ceiling height is more.
 
Alex Simonis, Marine Engineer of Simonis & Voogd Yacht Design, 
for Leopard: “While it seems like all developments are going 
to create more space, more windows and doors, the truth is 
far from this. “Performance potential remains one of the top 
priorities for the design of all Leopards,” he said.

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
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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.”  

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
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ARDOR TÜRKİYE’NİN TEKNE SEKTÖRÜNE 
BAŞARILI KATKILAR SAĞLIYOR

Ardor Successful Contribution Increases 
on Turkey’s Boats Industry

İtalyan Rancraft teknelerinin ve Polonyalı Marine Time 
teknelerinin distribütörlüğünü yapan Ardor A.Ş., sunduğu 
hizmetlerde kaliteyi asla düşürmüyor. Ardor, satış öncesi ve satış 
sonrası süreçlerinde tekne sahiplerine tam bir destek sağlıyor. 
Firma, üçüncü bir markanın daha distribütörlüğünü yapacağını 
duyurdu fakat markanın ismi henüz açıklanmadı.Ülke çapında 
bayileşerek tüm deniz severlere ürünlerini ulaştırmayı hedefleyen 
marka sektörde ön plana çıkıyor.

Marine Time imzalı tekneler, geçtiğimiz günlerde İstmarina 
AVM’de, “Outdoor Günleri”nde sergilendi. 

4.50 metre ile 8 metre arasında değişen yirmiye yakın modeli 
olan markanın, etkinlik boyunca sergilediği 3 farklı model yoğun 
ilgi gördü.

Marine Time 615
Fiberglass gövdeye sahip Marine Time 615, 115 HP gücünde 
Tohatsu motor ile çalışıyor. 40 knot hıza kadar çıkabilen model, 
6.4 metre uzunluğa sahip.

Rancraft Teknelerini Keşfedin
İtalya’nın köklü tekne üreticilerinden Rancraft, otuza yakın 
model seçeneğiyle deniz severleri karşılıyor. Tekneler, 5 metre ile 
15 metre arasında değişiyor.

Rancraft RS Cinque 5
5.6 metrelik Rancraft RS Cinque 5, fiberglass gövdesiyle oldukça 
popüler bir model. Modern tasarım çizgilerine sahip ve 40 knot 
hıza kadar çıkabilen tekne, 100 HP Tohatsu motor ile çalışıyor.

Ardor, bugün itibariyle Marine Time’dan 9, Rancraft’tan da 7 
olmak üzere toplamda 16 modeli Türkiye pazarına getiriyor. 

Ardor A.Ş., which is the distributor of Italian Rancraft boats 
and Polish Marine Time boats, never decreases the quality 
of its services. Ardor provides full support to boat owners 
in pre-sales and after-sales processes. The company has 
announced that it will be the distributor of a third brand, 
but the name of the brand has not been announced yet.
 
Boats signed by Marine Time were recently exhibited at 
Istmarina AVM, at the “Outdoor Days”.

The brand, which has nearly twenty models ranging from 
4.50 meters to 8 meters, attracted great attention with 3 
different models exhibited during the event.
 
Marine Time 615
Marine Time 615 with a fiberglass body works with a 115 HP 
Tohatsu engine. The model, which can reach speeds of up 
to 40 knots, has a length of 6.4 meters.
 
Discover Rancraft Boats 
Rancraft, one of Italy’s well-established boat manufacturers, 
welcomes sea lovers with a choice of nearly thirty models. 
Boats range from 5 meters to 15 meters.
 
Rancraft RS Cinque 5
 The 5.6 meter Rancraft RS Cinque 5 is a very popular model 
with its fiberglass body. The boat, which has modern design 
lines and can go up to 40 knots, is powered by a 100 HP 
Tohatsu engine. Ardor is of time to today brings 9 models 
from Marine Time and 7 models from Rancraft in to the 
Turkey market.
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TENDR YAT YAPIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Balçık Mah. Organize Cad. No: 23 Gebze / KOCAELİ

+90 532 069 42 13       info@tendryat.com        www.tendryat.com

TENDR YAT’IN TEKNELERİ 
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BEĞENİ TOPLUYOR

Boats of Tendr Yacht are Receiving Recognition
 in Turkey and Abroad

Kişiselleştirilebilir alanları ve konforlu tekneleriyle 
Tendr Yat, denizcilik sektöründe yoğun ilgi görüyor. 
Yurt içi ve yurt dışında Türk yat pazarını temsil 
eden firma 14 farklı modeli denizcilere sunuyor.

2005 yılından beri faaliyet gösteren Tendr Yat, 6 ile 14 
metre arasında değişen 14 farklı modeli tekne severlerin 
beğenisine sunuyor. Ağırlıklı olarak Avrupa pazarında yer 
alan ve özellikle Hollanda ve Danimarka denizlerinde yoğun 
ilgi gören firmanın, Hollanda’da TendR markasıyla pazar 
liderliği hedefi ile satış ve satış sonrası faaliyetleri devam 
ediyor. Tendr Yat, Avrupa’daki tüm önemli fuarlarda yer 
alarak teknelerini denizcilerin beğenisine sunuyor.

Tendr Yat, pandemi döneminde denize artan ilgiyi 
karşılamak için iki farklı modeli tekne severlere sundu: TendR 
23 Cabin ve TendR  X34 Lobster. İç pazarda oldukça yoğun 
talep gören modeller son derece popüler. 

TendR 23 modeli 7.30 metrelik uzunluğuyla, kabinli mini yat 
konseptiyle tasarlandı. Model hem aile gezi teknesi hem 
de balıkçılık için kullanılabilen kompakt bir yapıya sahip. 
TendR X34 Lobster modeli  ise 10.5 metre uzunluğa sahip 
ve deniz hayatında konfor ve prestij arayanların tercih ettiği 
bir tekne. 

Tendr Yat’ın diğer modelleri de revaçta. TendR 20 modeli 6 
metre sınıfında, TendR 27 modeli ise 8.30 metre sınıfında 
yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Firmanın geniş tekne yelpazesi 
sayesinde her deniz sevdalısı, kendisi için en uygun ve 
ekonomik olarak karşılanabilir seçeneği bulabiliyor.

With its customizable areas and comfortable 
boats, Tendr Yacht attracts great attention in the 
maritime sector. Representing the Turkish yacht 
market at home and abroad, the firm offers 14 
different models to sailors.

Tendr Yacht, which has been operating since 2005, offers 14 
different models ranging from 6 to 14 meters to the taste 
of boat lovers. The company, which is predominantly in the 
European market and attracts great attention especially 
in the Dutch and Danish seas in the Netherlands with the 
TendR brand goal of market leadership continues its sales 
and after-sales activities. Tendr Yacht presents its boats to 
the taste of sailors by taking part in all important fairs in 
Europe.

Tendr Yacht presented two different models to boat lovers 
to meet the increasing interest in the sea during the 
pandemic period: TendR 23 Cabin and TendR X34 Lobster. 
Models that are in high demand in the domestic market 
are extremely popular.

The TendR 23 model was designed with the concept of a 
mini yacht with cabin, with a length of 7.30 meters. The 
model has a compact use that can be used for both family 
cruising and fishing. The TendR X34 Lobster model, on the 
other hand, has a length of 10.5 meters and is preferred by 
those looking for comfort and prestige in marine life.

Other models of Tendr Yat are also popular. The TendR 20 
model is in the 6 meter class and the TendR 27 model is in 
the 8.30 meter class. Thanks to the company’s wide range 
of boats, every sea lover can find the most suitable and 
economically affordable option for him.
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INVICTUS CAPOFORTE SX200: 
SADECE ALTI METREDE ZARAFET VE YAŞANABİLİRLİK

Invictus Capoforte SX200:  Elegance And Liveability in Just Six Metres

Invictus Yacht dünyasına katılmak hiç bu kadar kolay 
olmamıştı! Invictus Capoforte SX200, tasarımcısı 
Christian Grande’nin yaratıcı duyarlılığından ve Aschenez 
tersanesinin inşaat becerilerinden doğuyor. SX200, 
markayı her zaman öne çıkaran zarafet ve pratikliği 
sadece altı metrede yoğunlaştırıyor.

Ancak dahası da var: Yeni SX200, zarif estetik ve özenli 
ergonomik çalışma ile ayırt edilen 19 ila 28 fit arası 
modelleri içeren Capoforte koleksiyonundaki ilk ürün. 
SX200, aileyle rahat bir vakit geçirmekten, dalgaların 
üzerinde sportif sürüşlere kadar çok sayıda kullanım için 
uygun.

GELİŞTİRİLMİŞ İŞLEVSELLİK

Invictus Capoforte SX200 takdire şayan bir işlevselliğe 
sahip. Marka bu modeli ile, yaşanabilir, kullanılabilir 
alanları yalnızca altı metrede yeniden yaratmayı 
başarıyor. Invictus Yacht’ı her zaman farklı kılan 
geleneksel zarafetten ödün vermeden bu başarıyı 
gerçekleştirmesi. 

It’s never been easier to join the world of Invictus 
Yacht! The Invictus Capoforte SX200 condenses in just 
six metres the elegance and practicality that have 
always distinguished the brand, born from the creative 
sensitivity of its designer Christian Grande and the 
construction skills of the Aschenez shipyard. 

But there’s more: the new SX200 is the first in the 
Capoforte collection, that includes models from 19 to 28 
feet distinguished by elegant aesthetics and painstaking 
ergonomic study, making them particularly suitable for 
a multitude of uses, from relaxing with the family to 
sporty rides on the waves. 
 
REFINED FUNCTIONALITY

Now that the Invictus Capoforte SX200 is reality, it’s easy 
to see that it is an admirable synthesis of functionality 
and fun. Managing to recreate liveable, usable spaces in 
just six metres was a complex challenge but turned out 
to be a success. All without compromising the traditional 
elegance that has always distinguished Invictus Yacht. 
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YENİ OMEGA 47, SÜPERYAT KONSEPTİYLE 
SPORTİFLİĞİ BULUŞTURUYOR

New flagship Omega 47 blends sporty performance
 with superyacht finish

Yunan markası Technoll’a ün kazandıran yeni Omega 
47, süper yat konseptiyle sportifliği birleştiriyor. Popüler 
bir model olan Omega 45’ten geliştirilen yeni amiral 
gemisi, esnek bir güverte alanı ve konforlu bir iç mekân 
sunmak için kirişte biraz daha uzun ve daha geniş olarak 
tasarlandı.

Güvertede ekstra bir odanın bulunduğu model dümen 
oturma yeri, bir kokpit masası ve uzanmak için ek 
güneşlikler gibi farklı seçeneklere sahip. Modelde yer 
alan ana kabinde  lüks bir çift V yatağı, tam boy duş ve 
tuvalet bölmesi var. 

Kabin, güverte başlığındaki şık pencerelerden bol 
miktarda doğal ışık alsa da süper yat kaplamasını 
zarif bir şekilde vurgulayan LED aydınlatmalardan da 
yararlanıyor. Yatta, kaliteli deri, egzotik kaplamalar ve 
birinci sınıf bir Corian’ın bir araya getirilmesiyle gerçek 
bir lüks duygusu yaratılmış. Yatın alt tarafında giysiler ve 
diğer eşyalar için bol miktarda saklama alanı bulunuyor. 

Technohull’s breathtaking new Omega 47 seamlessly 
combines superyacht finish with the sporty performance 
that has made the Greek brand famous. Developed out 
of the popular Omega 45, the new flagship is slightly 
longer and broader in the beam to offer a flexible deck 
space and a superbly comfortable interior. 

You can feel the extra room on deck, where several 
configurations are available, including extra helm seating, 
a cockpit table and additional sunpads for lounging. It’s 
enough for a luxurious double V-berth and a full-height 
shower and heads compartment. 

The cabin receives ample natural light via sleek windows 
in the deckhead, but it also benefits from expert LED 
lighting, which subtly emphasises the superyacht finish. 
Quality leather, exotic veneers and premium Corian 
combine to create a sense of real luxury. It is a practical 
space, too, with plenty of storage for clothes and other 
items below. 

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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KONFOR, KALİTE VE KEYİF 
VENNA YACHT’IN TEKNELERİNDE BİR ARAYA GELİYOR 

Comfort, Quality and Pleasure Come Together 
in Venna Yacht’s Boats 

Birbirinden şık ve konforlu modelleri deniz 
severlere sunan Venna Yacht, 580 Vogue 
modelinin ilk fotoğraflarını paylaştı. Gözler 
şimdi sezon ortasında piyasaya sürülecek yeni 
tekneye çevrildi.

Venna Yacht, sunduğu sağlam ve muazzam tasarımlı 
tekneleriyle herkesi denizin mavi sularına davet ediyor. 
Kaliteye ve malzeme seçimine oldukça önem veren 
Venna Yacht, farklı bütçe ve seçeneklerle herkesin 
aradığı tekneye kavuşmasını sağlıyor. Şu anda üç modeli 
piyasada olan Venna Yacht, sezon ortasında piyasaya 
sürülecek şık bir model olan Venna Yacht 850 SeaPilot 
için son aşamaya geldi. 

Çarpıcı ve Eşsiz Venna Yacht 820’le Tanışın

İlki Şubat ayında Pendik Marina’da suya indirilen Venna 
Yacht 820’de geniş ve ferah sosyal alanlar yaratıldı. 
Modern ve klasik anlayışı aynı yerde buluşturan modelin 
en çarpıcı özelliği ise baş tasarımı. Bu tasarım sayesinde 
1.80 metre boyundaki bir kişi hem kokpitte hem de 

Venna Yacht, which offers stylish and 
comfortable models to sea lovers, shared the 
first photos of the 580 Vogue models. The eyes 
are now turned to the new boat that will be 
launched mid-season.
 
Venna Yacht invites everyone to the blue waters of the 
sea with its robust and enormously designed boats. 
Venna Yacht, which attaches great importance to 
quality and material selection, ensures that everyone 
has the boat they are looking for with different budgets 
and options. Venna Yacht, which is currently on the 
market with three models,the, a stylish model that will 
be launched in the middle of the season has reached 
the final stage for Venna Yacht 850 SeaPilot.
 
Meet the Stunning and Unique Venna Yacht 820
 
The Venna Yacht 820, the first of which was launched in 
Pendik Marina in February, created large and spacious 
social areas. The most striking feature of the model, 
which combines modern and classical concepts in the 
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kabinde rahatça ayakta durabiliyor. 820’de, 80-300 HP 
aralığında içten takma motor kullanılıyor.
 
Teknede sunulan kişiselleştirilebilir seçenekler sayesinde 
konfor seviyesi artırılmış. Modelde iki farklı paket imkânı 
mevcut: Weekend Paket ve Smart Paket. Weekend 
Paket, aksesuarlı ve donanımlı bir tekne. Smart Paket ise 
kişiselleştirilebilir, aksesuarsız ve ekonomik bir seçenek. 
Tercih edilen aksesuarlar sonradan eklenebilir. Üç adet 
Venna Yacht 820, Nisan ayı içerisinde suya indirilecek.  

Pratik ve Kolay: Venna 480 Fun

Pratik, kullanımı kolay ve dengeli bir tekne arayanlar 
Venna Yacht 480 Fun’ı kaçırmasın. Modern tasarımı ve 
sağlam yapısıyla kendini gösteren modelin ilk üç tanesi 
Nisan ayında suyla buluşacak. Konsollu ve konsolsuz 
olarak iki farklı seçenek sunulan 480 Fun, 30-90 HP 
aralığında dıştan takma motorlar için uygun. 

Venna 580 Vogue  İdeal Bir Aile Gezi Teknesi

Kalabalık aile ve arkadaş gruplarınız varsa, deniz keyfi bir 
başka olur. Venna Yacht, siz deniz üzerinde keyifle vakit 
geçirin diye 580 Vogue’yı Mayıs ayında denize indirmeyi 
planlıyor. Kalabalık gruplar için ideal olan tekne uygun 
bütçeli müthiş bir hafta sonu gezi teknesi. Dengeli yapısı 
ve sağlam tasarımıyla modelde 50-150 HP aralığında 
dıştan takma motor kullanılıyor. 

Venna 580 Vogue ‘dan İlk Fotoğraf!

Venna 580 Vogue, genel hatlarıyla belli de olsa bu 
zamana kadar firma tarafından hiçbir fotoğrafı 
paylaşılmamıştı. İşte, tekne modelinin ilk fotoğrafına 
yakın bakış…

same place, is it’s head design. Thanks to this design, 
a person with a height of 1.80 meters can stand 
comfortably both in the cockpit and in the cabin. In the 
820, an inboard motor is used in the 80-300 HP range.
 
Thanks to the customizable options offered on the boat, 
the level of comfort has been increased. There are two 
different package possibilities in the model: Weekend 
Package and Smart Package. Weekend Package is a boat 
with accessories and equipment. The Smart Package, on 
the other hand, is a customizable, accessory-free and 
economical option. Preferred accessories can be added 
later. Three Venna Yacht 820 will be launched in April. 
 
Practical and Easy: Venna 480 Fun
 
Those looking for a practical, easy-to-use and balanced 
boat should not miss Venna Yacht 480 Fun. The first 
three of the model, which shows itself with its modern 
design and robust structure, will meet with water in 
April. Offered in two different options with and without 
a console, the 480 Fun is suitable for outboard motors in 
the 30-90 HP range.
 
Venna 580 Vogue  An Ideal Family Cruise Boat
 
If you have large families and groups of friends, the 
pleasure of the sea is another. Venna Yacht is planning 
to launch the 580 Vogue in May so that you can enjoy 
your time on the sea. Ideal for crowded groups, it is 
a great weekend excursion boat with an affordable 
budget. With its balanced structure and robust design, 
the model uses an outboard motor in the range of 50-
150 HP.
 
First Photo from Venna 580 Vogue!
 
The Venna 580 Vogue has not been shared by the 
company until now, although it is generally clear. Here is 
a close look at the first photo of the boat model ...
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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.

Tamamen led ışıklarla donatılmış güvertenin iç tasarımında 
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.

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.

Ecological leather fabrics that are respectful to nature are 
preferred in the 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.
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DOĞA DOSTU BİR PROJENİN ÜRÜNÜ: YALI ÇAPKINI

The Product of an Eco-Friendly Project: Yalı Çapkını

Emek Marin tarafından hayata geçirilen Ekobot 
projesi kapsamında üretilen tekneler, elektrik 
ve solar sistemler sayesinde çalışıyor. Yalı 
Çapkını hem çevreyle uyumlu hem de konforlu.

Çevre dostu tekne konseptiyle ün salmış Ekomavi, 
ürettiği Yalı Çapkını isimli elektrikli teknelerle adından 
söz ettiriyor. Ekobot projesi kapsamında inşa edilen Yalı 
Çapkını 8.45 metre uzunluğa sahip. 8 knot hıza kadar 
çıkabilen teknede elektrikli Combi Oudboard marka 
48V-14S4P-38 model motor bulunuyor. Teknenin cam 
zemini sayesinde deniz altı rahatlıkla seyredilebiliyor. 
Yalı Çapkını, enerji için solar ve rüzgâr sistemlerden 
yararlanıyor.

Teknenin adı nesilleri tehlike altında olan Yalı Çapkını 
hayvanından geliyor. Bu gönderme ile doğada nesli 
tükenen hayvanlara dikkat çekiliyor. Ekomavi, doğa 
dostu tekneleri piyasaya sürmeden önce 3 yıllık bir AR-
GE çalışması yapmıştı. 

The boats produced within the scope of the 
Ekobot project implemented by Emek Marin 
operate thanks to electricity and solar systems. 
Yalı Çapkını is both environmentally friendly 
and comfortable.

Ekomavi, famous for its environmentally friendly boat 
concept, makes a name for itself with the electric boats 
named Yalı Çapkını. Built within the scope of the Ekobot 
project, Yalı Çapkını has a length of 8.45 meters. The 
boat, which can go up to 8 knots, has an electric Combi 
Oudboard brand 48V-14S4P-38 model motor. Thanks 
to the glass floor of the boat, the underwater can be 
watched easily. Yalı Çapkını uses solar and wind systems 
for energy.

The name of the boat comes from the Yalı Çapkını 
animal, whose generations are endangered. With this 
reference, attention is drawn to the extinct animals in 
nature. Ekomavi had done a 3-year R&D study before 
launching environmentally friendly boats. 
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DENİZCİLERİN DÖRT MEVSİM DURAĞI: 
MİLTA BODRUM MARİNA’DA HAYAT BİR BAŞKA!

A Stop for Seafarers for Four Seasons: 
Life is Different at Milta Bodrum Marina!

Bodrum’un güvenli turizm sertifikalı ilk marinası olan Milta 
Bodrum Marina, merkezi konumu, çevre dostu kimliği, sunduğu 
hizmetler ve deneyimli ekibiyle yüzde 97 doluluk oranına sahip. 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin iştiraki olan Milta Bodrum 
Marina, Ege ve Akdeniz’in en prestijli marinaları arasında, 
farklı bir hizmet anlayışının öncüsü olarak kendini gösteriyor.  
Uluslararası platformdaki marinalar arasında yer alan Milta 
Bodrum Marina, bir şehir içi marinası olarak; Mavi Bayrak, 5 Altın 
Çıpa, En iyi Çevre Etkinlikleri ödülü sahibi ve Bodrum’un Güvenlik 
Turizm Sertifikasına sahip ilk marinası. 

Kaliteli Hizmet Yoğun Talep Getiriyor

Milta Bodrum Marina, Bodrum’un dünyaya açılan kapısı ve 
denizcilerin dört mevsim durağı olarak Bodrum’un kalbinde 
yer alıyor. Eşsiz şehir içi konumu ve kaliteli hizmete önem 
veren deneyimli kadrosu, deniz tutkusunu bir hayat biçimine 

Milta Bodrum Marina, Bodrum’s first 
marina with a safe tourism certificate, 
has a 97 percent occupancy rate with 
its central location, environmentally 
friendly identity, services and 
experienced team.

Milta Bodrum Marina, a subsidiary of 
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 
stands out as the pioneer of a different 
service approach among the most 
prestigious marinas of the Aegean and 
the Mediterranean.

Milta Bodrum Marina, one of the 
marinas on the international platform, 
as an inner city marina; Blue Flag, 5 
Golden Anchors, Best Environmental 
Activities award and Bodrum’s first 
marina to have Security Tourism 
Certificate.

Quality Service Brings High 
Demand

Milta Bodrum Marina is located in the 
heart of Bodrum as Bodrum’s gateway 
to the world and the seafarers’ four-

season stop. Its unique inner-city location and experienced 
staff who attach importance to quality service turn the 
passion for the sea into a lifestyle.  

From technical service to security with 425 capacity on 
the sea and 50 capacity on land, from the sports center 
to the recreation areas that have a panoramic view of 
both the sea, the land and the port entrance, under the 
shadow of the 160-year-old historical lighthouse specially 
prepared for yachts, from health services to diver crew. 
offers a full-fledged service to all of its guests. Although 
it is the beginning of the season, it is preferred by yacht 
owners primarily with its central location and the service 
it provides, with an occupancy rate reaching 97 percent. 

A first in Turkey: Sea Ambulance Service www.rancraft.com.tr RancraftTRrancrafttr
www.ardoras.com 
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The first and only free sea ambulance services in Turkey 
with the support of Sea Rescue Society offers Milta Bodrum 
Marina. The marina, which also has a volunteer lifeguard 
team at sea, is becoming the favorite of yachtsmen and 
visitors to the region with its services at sea and on land 
365 days a year, an art gallery, historical lighthouse and 
many other privileges.

Milta Marina Reflects the Spirit of Bodrum

The marina, which is an indispensable stop for every visitor 
to Bodrum, adds a different color to Bodrum with its quality 
eating and drinking places, entertainment and social living 
areas and an open-air market with distinguished brands. 
The yacht guests staying in the marina in the center of 
Bodrum have the chance to have fun nights and pleasant 
venues in Bodrum in just a few minutes. He finds peace, 
silence and serenity in his own area within the marina. He 
can live as he wishes both inside and outside of Bodrum. 
Life is different in Milta Bodrum Marina, which is within 
walking distance of the Mausoleum, one of the seven 
wonders of the world, Bodrum Castle, Ancient theater, 
Myndos Gate and city walls.
 

MARINA

dönüştürüyor.  

Denizde 425, karada 50 kapasitelik tekne alanıyla teknik 
servisten güvenliğe, spor merkezinden, yatçılar için özel olarak 
hazırlanan 160 yıllık tarihi deniz fenerinin gölgesinde, panoramik 
görüş açısı ile hem denize, hem karaya hem de liman girişine 
hâkim konumda olan dinlenme alanlarına, sağlık hizmetlerinden 
dalgıç ekibine tüm misafirlerine tam teşekküllü bir hizmet 
sunuyor. Henüz sezonun başı olmasına rağmen yüzde 97’ye 
ulaşan  doluluk oranı ile merkezi lokasyonu ve verdiği hizmet ile 
yat sahipleri tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor.  

Türkiye’de Bir İlk: Deniz Ambulansı Hizmeti 

Türkiye’de ilk ve tek ücretsiz deniz ambulans hizmetini Deniz 
Kurtarma Derneğinin desteği ile Milta Bodrum Marina sunuyor. 
Denizde gönüllü cankurtaran ekibi de bulunan marinanın, yılın 
365 günü denizde ve karada hizmetleri, sanat galerisi, tarihi 
feneri ve nice ayrıcalığı ile yatçıların ve bölgeyi ziyaret edenlerin 
gözbebeği haline geliyor. 

Milta Marina, Bodrum’un Ruhunu 
Yansıtıyor 

Bodrum’a her giden için olmazsa olmaz 
bir durak olan marina, kaliteli yeme-içme 
mekânları, eğlence ve sosyal yaşam alanları ve 
seçkin markaları barındıran açık hava çarşısı 
ile Bodrum’a ayrı bir renk katıyor.  Bodrum’un 
merkezinde bulunan marinada konaklayan yat 
misafirleri sadece birkaç dakikada Bodrum’un 
eğlenceli gecelerine ve keyifli mekânlarına 
ulaşma şansına sahip oluyor. Huzuru, sessizliği 
ve dinginliği ise marina içindeki kendi alanında 
buluyor. Bodrum’un hem içinde hem dışında 
arzu ettiği gibi yaşayabiliyor. Dünyanın yedi 
harikasından biri olan Mozole’ye, Bodrum 
Kalesi’ne, Antik tiyatroya, Myndos Kapısına ve 
şehir surlarına yürüme mesafesinde yer alan 
Milta Bodrum Marina’da hayat bir başka.
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KARPAZ GATE MARİNA, TEKNECİLER İÇİN İPUÇLARI VE REHBERLİK 
SUNAN ÜCRETSİZ ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM KONUŞMALARINI BAŞLATTI

Karpaz Gate Marina Launches Free Online Training Talks Offering 
Tips and Guidance for Boaters

Kuzey Kıbrıs’ta Kraliyet Yatçılık Derneği tarafından tanı-
nan ilk Eğitim Merkezine ev sahipliği yapan Karpaz Gate 
Marina, yelken bilgilerini geliştirmek isteyen tekneciler 
için bir dizi ücretsiz çevrimiçi eğitim görüşmesi başlattı.

Beş Altın Çıpa derecelendirmeli marina, seyahat ve 
sosyal kısıtlamalar nedeniyle dünyanın her yerinden 
birçok insan hala evde daha fazla zaman geçirirken, 
teknecilerin sezona hazırlanmalarına yardımcı olmak 
için bu baharda web seminerleri gerçekleştirecek. 

Eğitimler, Karpaz Gate Marina’nın RYA Eğitim Merkezi 
Baş Eğitmeni, Ocean-Yachting’den Erez Ben Eshay 
liderliğindeki İngilizce dersler, modern navigasyon, hava 
durumu, okyanus geçişi gibi ruhsat ve sigorta gibi çeşitli 
yelken konuları hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
özel bir sanal fırsat sunuyor. 

Karpaz Gate Marina, home to the first Royal Yachting 
Association-recognised Training Centre in North Cyprus, 
has launched a series of free online training talks for 
boaters looking to improve their sailing knowledge.

The Five Gold Anchor-rated marina is running the 
webinars this spring to help attendees prepare for the 
season, with many people across the world still required 
to spend more time at home due to travel and social 
restrictions.

Led by Karpaz Gate Marina’s RYA Training Centre Chief 
Instructor, Mr Erez Ben Eshay, from Ocean-Yachting, 
the English-language lectures offer a special virtual 
opportunity to learn more about a variety of sailing 
topics, such as modern navigation, weather, ocean 
crossing, and licensing and insurance.
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ASBAŞ YAT ÜRETİMİNDE 1 MİLYAR SATIŞ DEĞERİNE ULAŞTI
ASBAŞ Reaches 1 Billion Sales Value in Yacht Production

Pandemi birçok sektörü olumsuz etkilese de yat 
sektörü kesinlikle bunlardan biri değil. ASBAŞ, 
bu süreçte hem hacim oranını yükseltti hem de 
ihracat kapasitesini artırdı. 

Ülkemizde kurulan ilk serbest bölgelerden biri olan 
Antalya Serbest Bölgesi, ivmeyi her gün yukarı taşıyor. 
Bölgenin üretim ve ihracat kapasitesi kayda değer 
oranlarda artış gösterirken, bölge daha büyük başarılar 
için bir yandan hazırlık yapıyor. ASBAŞ Genel Müdürü 
Zeki Gürses, bölgeye dair birçok detayı okuyucularımızla 
paylaştı.   

Bölgenin üretim  ve ihracat kapasitesi nedir?

Although the pandemic has negatively affected 
many sectors, the yacht sector is definitely 
not one of them. In this process, ASBAŞ both 
increased its volume ratio and increased its 
export capacity.

Antalya Free Zone, one of the first free zones established 
in our country, increases the momentum every day. 
While the production and export capacity of the region 
has increased significantly, the region is preparing for 
greater success. ASBAŞ General Manager Zeki Gürses 
shared many details about the region with our readers.  

What is the production and export capacity of the 
region?

“Bölgemizde 55’i yerli olmak üzere 83 firma bulunuyor. 
2020 yılında ticaret hacmimiz yüzde 8 artış göstererek, 
777 milyon dolardan 840 milyon dolara yükseldi. 

Yat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 44 adet ve 
sektör 2150 kişiye istihdam sağlıyor. İstihdam konusunda 
yat firmaları başı çekiyor. Ayrıca medikal ve elektrik-
elektronik sektörleri de istihdam, üretim ve ticaret 
hacmine ciddi katkı sağlıyor. 

Ticaret hacmimiz ve üretim kapasitemiz her geçen yıl 
daha da artarak, 2020’de de pandemiye rağmen, yükseliş 
grafiğini sürdürdü. Tatil tercihlerinin değişmesi ile bireysel 
yatlara talepte artışlar yaşanırken, medikal sektörde 
hizmet veren firmalarımız da tam kapasite çalışmaya 
devam ettiler.  Ayrıca ticaret yaptığımız ülke çeşitliliği de 
artıyor. Ticaret hacminde OECD ülkeleri başta gelmekle 
birlikte Asya’dan Amerika’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya 
birçok ülke ile ticaretimiz var.”  

Antalya Serbest Bölgesinin bugüne kadarki sürecini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu zamana dek kaç yat 
ihraç edildi?

“Bölgemizde 2000 yılından itibaren 442 yat üretilip 
sahiplerine teslim edilirken, 37 tanesi 2020 yılında 
sahiplerine ulaştı. Aynı zamanda yat boylarında da yıllar 
içerisinde çarpıcı gelişmeler yaşadık. Önceleri kapasiteler 
30 metre iken şu anda 70 metre yatların üretimi kolaylıkla 
yapılabiliyor. Tabii ki bu da yatların ürettikleri katma 
değerlerde artış demek. Yat üretiminde toplam satış 
değeri 1 milyar 277 milyon dolara ulaştı.”

Antalya Serbest Bölgesine 14 milyon dolarlık bir 
yatırım yapıldı. Bu yatırımın getirisi hakkında ne 
öngörüyorsunuz?

“Yatırımlarımızın amacı; bölgemizdeki hareketliliği ve 
trafiği daha da arttırmak. Altyapı 
yatırımlarımızla bölgemizdeki 
firmalar çok daha kaliteli hizmet 
almaya başlayacak ve rıhtım 
bölümünde gerçekleştirdiğimiz 
yatırımlarımızla özellikle yat 
firmalarının ticaret hacmine katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz. Kurulumu 
devam eden 560 ton kapasiteli 
travel lift, Nisan ayı içerisinde 
hizmet vermeye başlayacak. Ship 
Lift projemizin ise Haziran sonuna 
kadar bitmesini öngörüyoruz. Ship 
Lift kapasitemiz ise 2000 ton. 
Bu projeler ile bölgemizde çok 
daha büyük yatlar yapılıp suya 

“There are 83 companies in our region, 55 of which 
are local. In 2020, our trade volume increased by 8 
percent, from $ 777 million to $ 840 million. The number 
of companies operating in the yacht sector is 44 and 
the sector provides employment for 2150 people. Yacht 
companies lead the way in employment. In addition, 
the medical and electrical-electronics sectors make a 
significant contribution to employment, production and 
trade volume.

Our trade volume and production capacity increased 
every year and continued its upward trend in 2020, 
despite the pandemic. While the demand for individual 
yachts increased with the change in holiday preferences, 
our companies serving in the medical sector continued 
to work at full capacity. In addition, the diversity of 
countries in which we trade is also increasing. Although 
OECD countries lead the trade volume, we have trade 
with many countries from Asia to America, from Africa 
to the Middle East. “  

How do you evaluate the process of Antalya Free 
Zone until today? How many yachts have been 
exported so far?

“While 442 yachts have been manufactured and 
delivered to their owners in our region since 2000, 37 of 
them reached their owners in 2020. At the same time, 
we have experienced striking developments in yacht 
sizes over the years. While the capacity was 30 meters 
in the past, now 70 meters of yachts can be produced 
easily. Of course, this means an increase in the added 
value generated by yachts. Total sales value in yacht 
production reached 1 billion 277 million dollars.”

An investment of 14 million dollars was made in the 
Antalya Free Zone. What do you foresee about the 
return on this investment?
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indirilebilecek. Rıhtım boyumuz ise 235 metreden 295 
metreye çıkacak. Bu sayede yat bağlama kapasitemiz 
artarken sağlayacağımız hizmetle çok daha fazla 
müşterinin odak noktası haline geleceğiz.”

Ne gibi talepler alıyorsunuz?

“Yat sektöründe aldığımız talepler 70-80 metreleri 
aşmaya başladı. Yatırımlar öncesi kapasitemiz 50 
metreydi. Yatırımlarımıza hız verme sebeplerimizden biri 
de bu. Ayrıca bakım onarım için de çok talep var. Bu 
talepleri karşılayabilmek için de hem rıhtım boyumuzu 
arttırıyoruz, hem de ship lift ve travel lift ile karaya 
çekilecek yat boyunu 90 metreye çıkartarak, ağırlıklarda 
da 2000 tona kadar yükseltiyoruz.”

560 ton kaldırma kapasiteli travel lift ve 2 bin ton 
kaldırma kapasiteli shiplift ile Türkiye’de bir ilk 
olmayı amaçlıyorsunuz. Bu yatırım yat sektörüne ve 
diğer sektörlere nasıl yansıyacak?

“Antalya Serbest Bölge’deki yat üreticilerimiz dünya 
çapında hizmet veren, dünyanın dört bir yanına ihracat 
yapan firmalar. Bu yatırımlarımız tamamlandığında da 
dünyanın en iyi firmaları ile eşit derecede hatta daha 
yüksek standartlarda hizmet almaya başlayacaklar. 
Yatırımların sağladığı kolaylıkla hem zamandan hem de 
maliyetten kazanacaklar. Bu yatırımlar sadece üretimde 
değil, bakım onarım hizmetlerinde de artışa neden 
olacak. Daha fazla yat sahibi yatlarının bakım onarımı 
için Antalya’yı tercih edecek. Tabii burada Antalya’nın 
coğrafyası, iklim koşulları ve özellikle turizmde dünya 
markası olması çok önemli. Kim yatının bakımı yapılırken 
aynı zamanda da Antalya’da tatil yapmak istemez ki. 
Hem doğrudan hem de dolaylı yollarla Antalya’mızın 
ve ülkemizin, ticaret hacmi, istihdamı ve turizmine net 
katma değer sağlayacağımız projeler bunlar.”

“The purpose of our investments; To further increase the 
mobility and traffic in our region. With our infrastructure 
investments, companies in our region will begin to receive 
much better quality service and we aim to contribute to 
the trade volume of yacht companies, especially with 
our investments in the dock section. The travel lift with 
a capacity of 560 tons, which is still being installed, will 
begin to serve in April. We anticipate that our ship lift 
project will be completed by the end of June. Our Ship 
Lift capacity is 2000 tons. With these projects, much 
larger yachts can be built and launched in our region. 
Our pier length will increase from 235 meters to 295 
meters. In this way, while our yacht mooring capacity 
increases, we will become the focus of many more 
customers with the service we will provide.”

What kind of requests do you receive?

“The demands we received in the yacht sector started to 
exceed 70-80 meters. Our capacity before investments 
was 50 meters. This is one of the reasons to speed 
up our investments. There is also a great demand 
for maintenance and repair. In order to meet these 
demands, we both increase the length of the dock and 
increase the length of the yacht to be landed with ship 
lift and travel lift to 90 meters and increase it up to 2000 
tons in weight.”

Travel lift with lifting capacity of 560 tons and 2 tons 
lifting capacity shiplift you intend to be a first in 
Turkey. How will this investment be reflected in the 
yacht industry and other sectors?

“Our yacht manufacturers in the Antalya Free Zone are 
companies serving worldwide, exporting to all over the 
world. When these investments are completed, they will 
begin to receive services at equal or even higher standards 

with the best companies in the world. They 
will save both time and money with the ease 
of investment. These investments will cause 
an increase not only in production but also in 
maintenance and repair services. More yacht 
owners will prefer Antalya for the maintenance 
and repair of their yachts. Of course, it is very 
important here that Antalya is a world brand 
in its geography, climate conditions and 
especially in tourism. Who does not want to 
have a vacation in Antalya while maintaining 
their yacht. These are the projects that we will 
provide net added value to the trade volume, 
employment and tourism of Antalya and our 
country, both directly and indirectly. “
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“MENGEN DESIGN OLARAK 
RENKLERİN AHENGİ İLE RUHUNUZA DOKUNUYORUZ”

“As Mengen Design, We Touch Your Soul 
With The Harmony Of Colors”

Mengen Design, doğru dekorasyon ve 
renk seçimleriyle sizi teknenize aşık 
edecek. Fulya Mengen, hem firmanın 

kuruluşunu anlattı hem de çok özel dekorasyon 
sırları verdi. 

Müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine, Mengen 
Design’ı kuran Fulya Mengen: “Tasarladığımız yatların 
iç ve dış alanları, müşterilerimizin yaşam tarzlarından 
ve hayata bakışlarından beklentilerini karşılamalı ve 
sıradan olmamalıdır. Evlerimiz, ofislerimiz yatlarımız 
kısaca yaşam alanlarımız nefes aldığımız sürece huzur 
bulacağımız manevi sığınaklarımızdır” sözleriyle, tekne 
dekorasyonuna profesyonel bir bakış açısı getiriyor. 

Fulya Mengen uzun yıllardır denizcilik sektörüne hizmet 
veren Mengen Yatçılık Refit&Repair firmasında tasarım 
ve uygulama üzerine birçok alanda uzmanlaştı; yatçılık 
alanında kendini geliştirdi ve uzmanlık becerilerini 

Mengen Design will make you 
fall in love with your boat 
with the right decoration 

and color choices. Fulya Mengen 
both explained the establishment of 
the company and gave very special 
decoration secrets.

Fulya Mengen, who founded Mengen 
Design upon the intense demand from her 
customers, said: “The interior and exterior 
areas of the yachts we designed should 
meet the expectations of our customers 
from their lifestyle and view of life and should 
not be ordinary. Our homes, offices, yachts, 
in short, our living spaces are our spiritual 
shelters where we can find peace as long 
as we breathe” and brings a professional 
perspective to boat decoration.

Mengen has specialized in many areas of 
design and application in Mengen Yachting 
Refit & Repair company, which has been 
serving the maritime sector for many years; 
she has developed herself in the field of 

yachting and successfully blended her expertise.

In 2020, Mengen design firms establishing the Mengen, 
proceeding or design and implementation of projects in 
Mengen in a coordinated manner with yachting, boat 
of inner and outer space design serves as turnkey and 
application.

Each Point Reach Comprehensive Services

Mengen Design, thanks to its broad service network 
without the need to have any limitations, reaches 
every corner of Turkey. Mengen Design; It has a wide 
range of services including architectural design and 
interior design project implementation, architectural 
and interior design consultancy, yacht indoor & outdoor 
design, turnkey projects, finishing works, yacht textile 
(special design), yacht decor and accessories sales.
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başarıyla harmanladı.

2020 yılında sadece yat indoor ve outdoor tasarımı 
yapmak üzere Mengen Design firmasını kuran Mengen, 
yat tasarım ve uygulama projelerinde Mengen Yatçılık ile 
koordineli bir şekilde ilerleyerek, teknelerin iç-dış mekân 
tasarımı ve uygulamasında anahtar teslim şeklinde 
hizmet veriyor.

Her Noktaya Ulaşan Kapsamlı Hizmet 

Mengen Design, sahip olduğu geniş hizmet ağı sayesinde 
herhangi sınırlamaya gerek duymadan, Türkiye’nin her 
noktasına ulaşıyor. Mengen Design; mimari tasarım ve iç 
mimari tasarım proje uygulaması, mimari ve iç mimari 
danışmanlık, yat indoor&outdoor design, anahtar teslim 
projeler, ince işler uygulaması, yat tekstili (özel tasarım), 
yat dekor ve aksesuarlarının satışı olmak üzere geniş bir 
hizmet gamına sahip.

Tekne Dekorasyonu Dikkat İster

Küçük alanı olabildiğince verimli ve ferah kullanarak 
tarzlarını yansıtmaya özen gösterdiklerini ifade eden 
Mengen: “Tekne küçük bir alandır. Herhangi bir ev 
ya da büyük alan gibi değil. Teknede kullanacağımız 
objelerin, dekorun, renklerin, tekne alanını daha da 
daraltmamasına çok dikkat etmemiz gerekir. Parke 
çeşitlerinden, tavan rengine kadar uygulama biçimlerine 
kadar çok dikkat edilmesi gerek” dedi.

2021 Senesinin Rengi Turuncu

2021 yılı tekne modasına ışık tutan Mengen: “Ben minimal 
tarzın hâkim olacağını düşünüyorum, her zaman 
minimal tarzda çalışmayı seviyorum. Deniz deyince 
aklımıza mavi gelir ama bu sene özellikle turuncunun ön 
plana çıkacağına inanıyorum” dedi.

Mengen, renk seçiminin aile yaşam biçimi ve seçimleriyle 
doğru orantılı olduğunu belirtse de Mengen Design’da, 
tekne alanını daha büyük göstermek adına açık renk 
kullanma taraftarı olduklarını da ekliyor.

Boat Decoration Needs Attention

Mengen stated that they take care to reflect their style 
by using the small space as efficiently and comfortably 
as possible: “The boat is a small area. It is not like any 
house or large area. We need to be very careful that 
the objects, decor, colors we will use on the boat do not 
further narrow the boat area. Great attention should be 
paid to the types of application from parquet types to 
the color of the ceiling.”

The Color of Year 2021 is Orange

Mengen, who sheds light on the boat fashion of 2021: “I 
think minimal style will prevail, I always like to work in a 
minimal style. When we think of sea, we think of blue, 
but I believe that this year, especially orange will come 
to the fore.”

Although Mengen states that the choice of color is 
directly proportional to the family lifestyle and choices, 
Mengen Design adds that they are in favor of using light 
colors in order to make the boat area bigger.
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GÜZEL BİR YAZ İÇİN 
TEKNENİZİN BAKIM VE ONARIMINA DİKKAT EDİN

Care of Your Boat’s Maintenance and Repair 
for a Beautiful Summer 

Kendinizi denizin serin sularına atmadan 
evvel, yapmanız gereken bazı bakım-onarım 
uygulamaları var. Yaza doğru gittiğimiz şu 
günlerde, sezon telaşı başladı bile.

Yaz geldi mi başlayan tanıdık bir telaş olur tekne 
sahipleri için. Bu tanıdık telaşın baş gösterdiği bu 
zamanlarda işinize yarayacak birkaç tavsiye vereceğiz. 
Size rehberlik edecek bu fikirler ile yaz sezonunu daha 
iyi karşılayabilirsiniz. Sapphire Yacht Group firmasından 
Onur Sargın, “Tekneler yaza nasıl hazırlanır?” sorusunu, 
okurlarımız için cevapladı.   

Önce Planlama Yapılmalı

Tekneler, yaz mevsimine tam anlamıyla hazırlanmaları 
için karaya çekilir. Öncelikle işlem planlama yapılır; işin 
ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği, hangi 
işin hangi aşama ve tarihte yapılacağı belirlenir.

Yıpranmış Parçaları Değiştirme Zamanı
 
Yaz sezonuna hazırlanırken karada olan teknelerin şaft 
pervane dümen palası, kilistin ve su emiş süzgeçlerinin 

Before you throw yourself into the cool waters 
of the sea, there are some maintenance and 
repair practices you need to do. As we are 
heading towards summer, the season rush has 
already begun.

As the summer comes, it becomes a familiar rush for 
boat owners. In these times of this familiar rush, we’ll 
give you some helpful advice. You can meet the summer 
season better with these ideas that will guide you. Onur 
Sargın, from Sapphire Yacht Group, said “How do boats 
prepare for summer?” answered the question for you.   

Planning Should Be Done First

Boats are pulled ashore to fully prepare for the summer 
season. First of all, process planning is done; when the 
work will start and when it will end, which work will be 
done at what stage and date are determined.

Time To Replaced Old Items
 
While preparing for the summer season, the maintenance 
of the shaft propeller rudder blade of the boats on land 

0535 413 17 45  /  info@versaimarine.com

Her tür teknelerin ve yatların Ege ve Akdeniz Bölgesinde bakım,onarım ve servis 
hizmetini gerçekleştirmekteyiz.
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bakımları yapılıp, eskiyen ve yıpranan parçalar 
değiştirilmelidir. Teknelerin makine dairesindeki bütün 
mekanik ve elektronik pompa, akü, dinamo vb. aksamları 
kontrol edilir ve gerekli bakım çalışmaları yapılır. Bunun 
yanında güvertede de aynı işlemler söz konusudur. 

Sezon Hazırlığını Uzmanlara Bırakın

Tekneleri yaz mevsimine hazırlarken en önemli püf 
noktalar; planlama, zamanlama ve alanında uzman 
kişiler ile çalışmaktır. Teknelerde eksikliklerin giderilmesi 
ve kontrollerin sağlanması uzman kişiler tarafından 
yapılmalıdır. Örneğin; yelkenli teknelerde tüm işlemler 
yapıldıktan sonra güvertedeki direk ve arma bir armacı 
tarafından kontrol edilir. Genel olarak tekne sahipleri 
veya yöneticileri tekneleri yaza hazırlama sürecinde bu 
işleri profesyonellere bırakmalıdırlar. 

Güvenlik İçin Belgeler Yenilenmeli 

Her tekne yaz sezonuna hazırlanırken bir de tekne 
güvenliği için yapılması ve yenilenmesi gereken belgeler 
vardır. Örneğin; kara survey gelir tekneyi denetler ve 
denetleme sonucu olumlu ise denize elverişlilik belgesini 
tekneye verir. Bunun yanı sıra teknenin gerekli sigortaları 
yapılır, yakıt alım defteri, seyir jurnali ve makine dairesi 
jurnali yenilenir.

Can Güvenliği Ekipmanlarını Unutmayın

Teknede bulunan can salı, can kurtarma ekipmanları 
(fişek, reflektör, duman kandili, can simidi vs.), yangın 
tüpleri, yangın battaniyesi ve yangın söndürme sistemleri 
(duman alarmı, su pompaları, kontrol panelleri vs.) 
alanında uzman ve garantili servislere gönderilir. Bakım, 
tutum ve bütün kontrolleri yapılır. 

the cyst and the water suction strainers should be done 
and the worn and worn parts should be replaced. All 
mechanical and electronic pumps, batteries, dynamo 
etc. in the engine room of the boats. parts are checked 
and necessary maintenance work is done. In addition, 
the same procedures are also applicable on the deck. 

Leave the Seasonal Preparation to the Experts 

The most important points while preparing the boats for 
the summer season; planning, scheduling and working 
with experts in the field. Elimination of deficiencies 
and control of the boats should be done by experts. 
For example; After all operations are done on sailboats, 
the mast and rigging on the deck are controlled by a 
shipowner. In general, boat owners or managers should 
leave these jobs to professionals in the process of 
preparing their boats for summer. 

Documents for Safety Should Be Renewed 

While each boat is getting ready for the summer season, 
there are also documents to be made and renewed 
for boat safety. For example; The land survey inspects 
the income boat and if the result of the inspection is 
positive, it gives the seaworthiness certificate to the 
boat. In addition, the necessary insurances of the boat 
are made, the fuel purchase book, the logbook and the 
engine room logbook are renewed.

Do Not Forget Life Safety Equipment

Life raft, life saving equipment (cartridge, reflector, 
smoke lamp, life ring, etc.), fire tubes, fire blanket and 
fire extinguishing systems (smoke alarm, water pumps, 
control panels, etc.) sent to guaranteed services. Care 
attitude and all checks are made. 

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

LUXURY TOYS

Teknenizin 
Olmazsa Olmaz 
Oyuncağı

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

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

YENİ AKIM 
SU ÜSTÜNDE UÇMAK

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

Elektrikli surf board ile 
sınırsız gücü hissedin

RÄVIK S

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
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ZEHİRLİ BOYA BAKIMI TEKNELER İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIR

Antifouling Paint Care is Vital for Boats

Zehirli boya uygu-
lamaları, her tekne 
sahibinin aşina 
olduğu bir kavram. 
Bu uygulamalar 
o kadar önemli ki 
teknenin sadece 
görünümünü değil 
performansını da 
etkiliyor.

Zehirli boya uygula-
ması, tekne bakımı için 
çok önemli bu yüzden 
düzenli olarak yaptırıl-
malı. Bu uygulamaların 
birçok adımı ve avantajı 
bulunuyor. Armadora 
Yatçılık firmasının sahibi 
Mehmet Borlu her sene 
yapılmasını önerdiği ze-
hirli boya bakımı hak-

kında detaylı bilgiler paylaştı.

Adım Adım Zehirli Boya Uygulaması

Zehirli boya; teknelerin altına dragana, kekamoz, midye 
gibi canlıların yapışmasını engelleme-
ye yönelik bir uygulamadır. Düzenli 
aralıklar ile yapılması gerekir.  

Yaz sezonu öncesi tekneler karaya 
alınır. Önce teknenin karinası basınçlı 
su ile yıkanır, arkasından kabukluların 
temizliği yapılır ve zımpara işlemi-
ne geçilir. Macun gerekli olan yerlere, 
epoksi macun ile dolguları yapılır ve 
arkasından tekrar bir zımpara işlemi 
uygulanır. 

Teknenin karina kısmının tekrar yıkan-
masının ardından boya uygulamasına 
hazır olan yere, önce uygun bir katas-
tar vurulur. Bir gün bekledikten sonra, 
zehirli boyanın birinci katı uygulanır. 
Tekrar bir gün beklenir ve ikinci kat uy-
gulanır.  Bu işlemden de bir gün sonra 

Antifouling paint applications are a 
concept familiar to every boat owner. These 
applications are so important that they 
affect not only the appearance but also the 
performance of the boat.
 
Antifouling paint application is very important for 
boat maintenance, so it should be done regularly. 
These applications have many steps and advantages. 
Mehmet Borlu, the owner of Armadora Yatçılık, shared 
detailed information about the antifouling paint care 
that he recommends every year.
 
Antifouling Paint Application Step by Step
 
Antifouling paint; It is an application for preventing 
creatures such as dragana, brownies, mussels from 
sticking under the boats. It should be done at regular 
intervals.  
 
Boats are taken ashore before the summer season. 
First, the hull of the boat is washed with pressurized 
water, then the crustaceans are cleaned and the 
sanding process is started. Where putty is required, it 
is filled with epoxy putty and then a sanding process 
is applied again.

H_Y_Advertising_Yacht Life Travel_195x270mm+5mm_TR_Fouling_Release_2021_V1.indd   2 08/03/2021   13:10
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tekne denize indirilir.

Zehirli boya markalarına göre değişen bir sezonluk veya 
iki sezonluk koruma sağlayan ürünler vardır. Bu tercihe 
göre tekne bir sonraki yıl veya iki yıl sonra tekrar karaya 
çıkarılıp aynı işlemler yapılır.

Bunlara Çok Dikkat Edin

Bu uygulamada dikkat etmemiz gereken; zeminin doğru 
şekilde hazırlanması, kat aralıklarının doğru zamanlarda 
uygulanması ve zehirli boya işleminden sonra tekneyi ka-
rada fazla bekletmeden suya indirilmektir.

Zehirli Boyanın Avantajları

Zehirli boya teknenin karinasını korur, kabukluların yapış-
masını engeller. Kabuklular çoğaldıkça teknenin sürtün-
meden kaynaklı sürati düşer ve yakıt kullanımı fazlalaşır. 
Tekne sahipleri, doğru ürünü doğru yerde ve doğru uygu-
layıcı ile yaptırmalı. Bu şekilde teknelerin karinaları daha 
uzun süre temiz kalır ve hem hızları hem de yakıt korun-
muş olur.

After the hull part of the boat is washed again, a 
suitable catheter is shot on the area ready for paint 
application. After waiting one day, the first coat of 
antifouling paint is applied. Another day is waited 
and the second coat is applied. One day after this 
process, the boat is launched into the sea.
 
There are products that provide one-season or two-
season protection depending on the antifouling paint 
brands. According to this preference, the boat will be 
landed again the next year or two years later and the 
same procedures are carried out.
 
Pay Close Attention to These
 
In this application we need to pay attention; preparing 
the floor correctly, applying the floor spacing at the 
right time and launching the boat into the water 
without waiting too long on land after the antifouling 
process.
 
Advantages of Antifouling Paint
 
Antifouling paint protects the hull of the boat 
and prevents crustaceans from sticking. As the 
crustaceans proliferate, the speed of the boat due to 
friction decreases and the use of fuel increases. Boat 
owners should get the right product in the right place 
and with the right applicator . In this way, the hulls of 
the boats stay cleaner for longer and both speed and 
fuel are preserved.

                                             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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Robyn’s Wood, deniz koşullarına son derece dayanıklı bir 
vernik. Her türlü iç ve dış ahşap yüzeylerde kullanılabilen 
verniğin, ultraviyole ışınlarına karşı dirençli bir yapısı var. 
Silikon katkılar ile tuzlu su direnci kazandırılan ürün, 
kurşunsuz özelliği ile sararma ya da çatlama yapmadan 
yüzeye mükemmel bir şekilde dağılıyor. Dört mevsim 
kullanılabilen vernik, 20 derece sıcaklıkta 5 saatte kuruyor.

Robyn’s Wood is an extremely resistant varnish to sea 
conditions. Varnish, which can be used on all kinds of interior 
and exterior wooden surfaces, has a structure resistant to 
ultraviolet rays. Bringing salt water resistance with silicone 
additives, the product is perfectly distributed on the surface 
without yellowing or cracking with its lead-free feature. The 
varnish, which can be used in all seasons, dries in 5 hours at 
20 degrees.

BAKIM ONARIM / YACHT MEINTANENCE

TÜM UYGULAMALARDA 
KULLANILAN MARİN 
BANTLARI OLDUKÇA 
İŞLEVSEL

TEKNE YÜZEYİNİ KORUMANIN 
EN ESTETİK YOLU: VERNİK 

UYGULAMALARI

The Most Aesthetic Way to 
Protect the Boat Surface: 

Varnish Applications
Marine Tapes Used in All 
Applications Highly Functional

Norafix marin maskeleme bandı, ultraviyole ışınlarına karşı 
dayanıklı ve su geçirmiyor. 0.15 mikron kalınlığına sahip bant, 
90 dereceye kadar duyarlı bir yapıya sahip. İşlem sırasında 
iz bırakmayan bantta olan doğal kauçuk sayesinde yüzeye 
güçlü bir şekilde yapışıyor.

Norafix marine masking tape is resistant to ultraviolet rays 
and waterproof. The 0.15 micron thick tape has a sensitive 
structure up to 90 degrees. It adheres strongly to the surface 
thanks to the natural rubber in the band that does not leave 
any traces during the process.

Deniz Group Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Silivri/İstanbul

0212 728 20 34 - 0542 397 70 70

DENİZ GROUP MARİNE
Deniz Araçları Üretimi Ve Satışı
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Tüm Ekipman ve Malzeme İhtiyacınızda Hemy Marin Yanınızda

Hemy Marin Is By Your Side When Need All Equipment and Materials 

Hemy Marin, tekne sahiplerinin ihtiyacı 
olabileceği tüm malzeme ve ekipmanları 
tek bir adreste sunuyor.

Mağazada,Mağazada, birçok kategoride yüzlerce ürün 
var. Hemy Marin, denizcilik sektörüne ayna 
tutan geniş bir ürün yelpazesiyle tekne sa-
hipleri için hizmet veriyor. Binlerce ürünü 
tek bir mağazada birleştiren Hemy Marin’de; 
aydınlatma, boya bakım, elektrik, elektronik 
ve outdoor spor kategorileri var. 

Tekneniz için herhangi bir malzeme 
eksiğinde mağaza mağaza dolaşmak yerine 
Hemy Marin’in web sitesine girebilir ve 
ürünlerin görsel ve bilgilerini kahvenizi 
yudumlarken inceleyebilirsiniz.  Bununla 
beraber, Hemy Marin’in sunduğu kargo 
hizmetiyle seçtiğiniz ürünleri taşımak 
yerineyerine adresinize gelmesini sağlayabilir ve 
konforlu alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. 

Hemy Marin offers all materials and 
equipment that boat owners may 
need at a single address.

Hemy Marin offers all the materials and 
equipment that boat owners may need at a 
single address. The store has hundreds of 
products in many categories.
HemyHemy Marin provides service for boat owners 
with a wide range of products that mirror the 
maritime industry. At Hemy Marin, which 
combines thousands of products in a single 
store; There are lighting, paint care, electrici-
ty, electronics and outdoor sports categories.

If your boat is lacking any material, you can 
go to Hemy Marin's website instead of going 
around the store and review the visuals and 
information of the products while sipping 
your coffee. However, with the cargo service 
offered by Hemy Marin, you can have the 
products you choose to arrive at your address 
insteadinstead of carrying them and enjoy comfort-
able shopping.

HEMY MARİN DENİZCİLİK TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yayla Mah. Vatan Cad. Kafkale Evleri Sitesi A Bl. No:14/B 
TUZLA / İSTANBUL  / TÜRKİYE

0216 395 15 10 – 0533 033 72 71
www.hemymarin.com
info@hemymarin.com
engin@hemymarin.comengin@hemymarin.com

HEMY YAT DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Orta Mah. İshkapaşa Cad. Modsan San. Sit. No:3 İç Kapı:29
TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE

0216 395 15 10 – 0541 410 97 04
www.hemymarin.com
refit@hemymarin.com
hakan@hemymarin.comhakan@hemymarin.com
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www.oggymarin.com    -   www.shipcontroller.com

Motoryatlar, Yelkenliler ve Büyük Gemiler için Son Teknoloji
Uzaktan Kumanda Sistemi:

SHIPCONTROLLER ile
kokpitteki tüm fonksiyonlar

avucunuzun içinde.
Üstelik artık teknenizde 
olmanız da şart degil! 

(Opsiyonel olarak 150 metreye kadar.)
 

Tekne üreticileri manevra kolaylıgı için geniş camlı tekneler üretiyor...
Motor üreticileri akıllı manevra özelliklerine sahip yeni tahrik sistemleri 

geliştiriyor... 
Tekne sahipleri güvenli bir seyir için personel sayısını artırıyor... 

Teknesini kendi kullananlar rahat bir görüntü için yagmurda ve fırtınada 
flybridge’de koşuyor...

 Oysa tüm bunlar için tek bir çözüm  Oysa tüm bunlar için tek bir çözüm yeterli: 

+90 532 375 80 57 oggymarin     info@oggymarin.com.tr

Ana Motorlar
Baş Pervaneler
Irgat, Korna ve Seyir Fenerleri
Zincir Sayacı, Derinlik ve Pusula
Uyumlu Otopilotun Yönetimi
Varsa DPS’in (uydu çapası) kontrolü

OGGYMARİN TEKNOLOJİ VE DENİZCİLİĞİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Oggymarin Brings Maritime and Technology Together

Bilinen bütün denizcilik bilgilerini baştan yazmak için 
kolları sıvayan Oggymarin, denizciliğe teknolojik açıdan 
bakmayı seçiyor. Bu sayede ortaya çıkan ürünler kullanışlı 
ve muazzam.

Oggymarin’in teknolojileri, denizcilikte ezberleri bozuyor ve eski 
kalıpları yeniden yazıyor. Oggymarin, yatçılık ve denizcilik alanında 
verdiği hizmetlerle teknolojiyi mavi sulara taşıyor, konforu avuçlarınızın 
içine getiriyor. Oggymarin’in teknolojileri, denizcilikte ezberleri 
bozuyor ve eski kalıpları yeniden yazıyor. Oggymarin, Shipcontroller, 
Oceanalpha ve Oneup firmalarının Türkiye distribütörlüğünü yapıyor.

Geleneksel denizcilik yöntemlerinin kişiyi kısıtladığı düşüncesiyle 
yola çıkan Oggymarin, inovatif ürün ve teknolojileriyle denize ve 
denizciliğe yeni bir soluk getiriyor. SHIPCONTROLLER tekne uzaktan 
kumanda teknolojisi, Oneup can simidi ve Dolphin 1 uzaktan 
kumandalı cankurtaran robotu, denizcilikte güvenlik ve konforun 
sınırlarını zorluyor.

Teknenizi 150 metreye kadar uzaktan kontrol etmenizi sağlayan 
SHIPCONTROLLER, ana makineler, baş pervane, kıç pervane, 
korna, çapa vinci, uyumluysa otopilotu ve teknenizde varsa dinamik 
pozisyon kontrolünü (uydu çapası) tek bir kumanda ile elinizde 
tutmanızı sağlıyor. Bu sayede siz gününüzün keyfini çıkarırken, dev 
tekneler dahi elinizde oyuncağa dönüşüyor ve SHIPCONTROLLER ile 
hiç tekne kullanmamış insanlar bile ustalıkla manevra yapabiliyor.

Can kurtarmaya yarayan pratik bir robot olan Dolphin 1 ise denizde 
uzakta ve boğulmakta olanlara ulaşmak için en hızlı yöntem. 
Uzaktan kumandası sayesinde yönlendirilen Dolphin 1, suya 
bırakıldığında hızlıca tehlikede olanlara ulaşıyor ve onları su üstünde 
tutarak hayatlarını kurtarıyor.

Oggymarin’in diğer ürünü Oneup, gerçek anlamda hayat kurtarıyor. 
Suyla temas ettiğinde otomatik açılan ve can simidine dönüşen 
portatif Oneup, avuç içine sığacak büyüklükte olmasına karşın, 
boyundan büyük işler başarıyor. Boğulmakta olan birine doğru 
fırlatıldığında suya düştüğü anda şişiyor ve tehlikede olan kişi ya da 
kişilerin hayata tutunmasını sağlıyor.

Rolling up his sleeves to rewrite all known maritime 
knowledge, Oggymarin chooses to look at seafaring 
from a technological perspective. In this way,  all the 
products are useful and gorgeous.

Oggymarin’s technology, breaks the rules and rewrites all known 
maritime patterns from the scratch. Taking technology to the blue 
waters with its services in yachting and maritime, Oggymarin brings 
comfort into your palms. Oggymarin represents  Shipcontroller, 
Oceanalph and Oneup companies in Turkey.

Oggymarin, which started off with the idea that traditional 
maritime methods limit the person, brings a new breath to the 
sea and maritime with its innovative products and technologies. 
SHIPCONTROLLER remote boat controlling technology, Oneup 
lifebuoy and Dolphin 1 remote controlled lifeguard robot push the 
limits of safety and comfort in maritime.

SHIPCONTROLLER, which allows controlling your boat from a 
distance up to 150 meters, enables you to hold the main engines, bow 
thruster, stern thruster, horn, anchor winch, autopilot if compatible, 
and dynamic position control (satellite anchor) if available, with a 
single controller. Thanks to all these,  while you enjoy your day, even 
giant boats turn into toys in your hand and people who have never 
used a boat can maneuver expertly with SHIPCONTROLLER.

Dolphin 1, a practical robot that saves lives, is the fastest method 
to reach people who are far away at sea and drowning. Directed 
by remote control, Dolphin 1 quickly reaches people in danger when 
released into the water and saves their lives by keeping them above 
water.

Oneup, another Oggymarin product, literally saves lives. The 
portable Oneup, which automatically gets activated when contact 
with water and turns into a life buoy, is just small enough to fit 
in your  palm, yet it does things much bigger than its size. When 
thrown towards someone drowning, it automatically inflates at the 
very moment it falls into the water and allows the person or people 
in danger to cling to life.



74

ÜRÜN / MARIN PRODUCT

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ 
UZUN VADELİ VE ÇEVRECİ 
ÜRÜNLERE YÖNELİYOR

TEKNELERİN GİZLİ 
KAHRAMANLARI: ÇAPALAR 

Marine Sector Turns Long-
Term and Green Products 

Hidden Heroes of Boats: 
Anchors 

ePropulsion Spirit 1.0 Plus şarj edilebilen, elektrikli dıştan 
takma bir motor. Sıfır emisyon değerine sahip motorda 
yağ, yakıt ve egzoz dumanı gibi zararlı durumlar söz 
konusu değil. Benzinli dıştan takma motorlara göre enerji 
verimliliği daha yüksek olan üründe, 3HP motor ile 20 
saatin üzerinde, yarı hızda 5 saat seyir yapabilirsiniz. 20 
bin saat bakım yapmadan kullanabilen motor, oldukça 
sessiz çalışıyor ve motor bataryası 7 saatte şarj oluyor.

The ePropulsion Spirit 1.0 Plus is a rechargeable electric 
outboard motor. There are no harmful situations such 
as oil, fuel and exhaust fumes in the engine with zero 
emission value. With a higher energy efficiency than 
gasoline outboard motors, you can cruise for over 20 
hours with a 3HP motor and 5 hours at half speed. 
The engine, which can be used for 20 thousand hours 
without maintenance, works very quietly and the engine 
battery is recharged in 7 hours.

Denissea tarafından üretilen Hammerhead Çapa, 
deniz tabanına hızla tutunuyor, tırnaklarını yüzeye iyice 
geçirerek, denizin zorlayıcı koşullarına rağmen ters 
dönmüyor.

Sazlık zemin, kum, çamur, balçık, çakıl veya taşlık 
alanlarda kullanılabilen çapa, demonte olma özelliği 
sayesinde kolayca taşınabilir. Ayrıca ürün, tasarım 
itibariyle kendi zincirine dolanma yapmadan suyla 
buluşuyor.

Hammerhead Anchor, produced by Denissea, quickly 
clings to the sea floor, tightly fitting its nails to the 
surface, and does not turn over despite the challenging 
conditions of the sea.

The anchor, which can be used in reeds, sand, mud, 
loam, gravel or stony areas, can be easily moved thanks 
to its disassembly feature. In addition, the product 
meets water without getting tangled in its own chain.

10126/0919

Denize açıldığınızda, suyun altında neler 

oluyor diye endişelenmenize gerek yok. Bu 

yüzden, teknenizi kirlenmeye karşı korumak 

için ürünlerimizi sahada tasarlıyor, test ediyor 

ve kullanıma en uygun hale getiriyoruz. 

Sonuçlarımız mı?  Rahatınız için özel olarak 

tasarlanmış, her biri güvenebileceğiniz üstün 

renk ve performansa sahip yeni bir  antifouling 

boya serisi.

international-yachtpaint.com

Su hattının  
altı mı? 
Biz onu  
çözdük!



76

ÜRÜN / MARIN PRODUCT

MARİN MOTORLAR 
DAYANIKLI VE UZUN SÜRELİ 
KULLANIMA UYGUN OLMALI

Marine Engines Should Be 
Durable and Suitable 

for Long-Term Use

A Powerful Engine Choice 
Means Powerful Boat 

Performance 

GÜÇLÜ BİR MOTOR 
SEÇİMİ GÜÇLÜ BİR TEKNE 

PERFORMANSI DEMEK

200HP ve kuyruk motorlu 4,5 litrelik içten takmalı Mercury 
motor, Uzun emme manifoldları ve basit bir yapıyla birleştirilen 
yüksek deplasman gibi bazı yenilikleriyle, oldukça iddialı.

Arkaya bakan gaz kelebeği valfi, yalıtımlı kaporta, titreşim 
önleyici yuvalar, hafif volan sayesinde sessiz çalışan bir üniteye 
sahip olan motorda, entegre yakıt doldurma modülü ve entegre 
yağ deposu bulunuyor. Motor, korozyonun engellenmesi adına 
suyla temas halinde olan parçaları döküm demirden, kalanları 
ise alüminyumdan yapıldı. Ünite kullanılan sensörlerin tamamı 
ise dijital. 

Some innovations such as 200HP and tail engine 4.5-liter 
inboard Mercury engine, long intake manifolds and high 
displacement combined with a simple structure are quite 
assertive in terms of performance among marine engines. 

The engine, which has a rear-facing throttle valve, insulated 
hood, anti-vibration housings, a unit that works quietly thanks 
to the light flywheel, has an integrated fuel filling module and 
an integrated oil tank.  In order to prevent corrosion, parts of 
the engine in contact with water are made of cast iron and the 
remaining parts are made of aluminum. All of the sensors used 
in the unit are digital. Yamaha F100F deniz motoru, yakıt enjeksiyonlu bir model. 

Deniz şartlarına karşı dayanıklı bir yapıya sahip olan motor 
arıza emniyetli sistem, vuruntu engelleyici kontrol sistemi 
ve aşırı devir sınırlayıcı gibi pratik özelliklere sahip. 4 silindirli 
motor, tek pistonlu PTT ünitesi ve yüksek çıkışlı alternatör 
sayesinde konforlu bir kullanım sunuyor.

The Yamaha F100F marine engine is a fuel injected 
model. Having a structure resistant to sea conditions, it 
has practical features such as engine failure-safe system, 
anti-knock control system and overspeed limiter. It offers 
a comfortable use thanks to its 4-cylinder engine, single-
piston PTT unit and high output alternator.
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RIB BOTLARA KIM HAYIR 

DIYEBILIR KI?
Who Can Say No to Cool 

and Charismatic
 RIB Boats?

Yazın geldiği şu günlerde deniz üzerinde şık bir deneyim yaşamak 
istiyorsanız, RIB botlar tam size göre. Dar bir alana sığdırılan 
minimalist tasarımlar ve denizin tazeleyici kokusu arasında güzel 
bir yolculuk sizi bekliyor.

RIB botlar, havalı tasarımlarının yanı sıra teknelere göre 
oldukça ekonomik. Yani eğer bir tekne hayaliniz varsa ve bunu 
karşılayamıyorsanız bu denizden uzak kalacağınız anlamına 
gelmiyor. RIB botlar, denize merhaba demek için çok tarz bir 
başlangıç. 

If you want to have a stylish experience on the sea in these 
days of summer, RIB boats are just for you. A beautiful journey 
awaits you between minimalist designs in a narrow space and the 
refreshing scent of the sea.

In addition to their cool designs, RIB boats are quite economical 
compared to boats. So if you dream of a boat and you cannot 
afford it, it does not mean that you will stay away from the sea. 
RIB boats are stylish start to say hello to the sea.

Güzel ve kullanışlı bir RIB olan Grand Goldenline 850, 
Grand botlarının “amiral gemisi” olarak ifade ediliyor.

Grand Goldenline 850 modeli B klas yani açık deniz teknesi 
olarak tasarlandı. RIB bot, ıslak yüzey alanını azaltan derin V 
yapılı bir gövdeyle daha kontrollü bir seyir sunuyor.

Zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı bir yapıya sahip botta 300 
litrelik bir yakıt tankı ve 12 yolcu kapasitesi bulunuyor. Botun kıç 
tarafında 2 adet uzatma platformu var. Bu platform, teleskopik 
krom yüzme merdiveni ile donatıldı. Kıç tarafta U şeklinde bir 
oturma grubu ve portatif bir masa bulunuyor. Bu alan aynı 
zaman da güneşlenme alanı olarak da kullanılabilir. Oturma 
grubunun altında depolama ve saklama alanları var. 

A beautiful and useful RIB model the Grand 
Goldenline 850 is referred to as the “flagship” of the 
Grand boats.

The Grand Goldenline 850 model, was designed as a class B, 
open sea boat. The RIB boat offers a more controlled cruise with 
a deep V-shaped hull that reduces wet surface area.

The boat, which has a structure resistant to harsh weather 
conditions, has a fuel tank of 300 liters and a capacity of 12 
passengers. There are 2 extension platforms at the stern of 
the boat. This platform is equipped with a telescopic chrome 
swimming ladder. There is a U-shaped seating group and a 
portable table at the stern. This area can also be used as a 
sunbathing area. There are storage and storage areas under 
the seating group. 

Brig markası tarafından üretilen Eagle 10 RIB botu, 
çok yönlü bir model. 

Brig’in gözde modellerinden olan Eagle 10 oldukça sportif 
bir yapıya sahip. 

Modelde bulunan geniş yatak, kabin içi aydınlatmalar ve 
elektrikli tuvalet sayesinde oldukça konforlu bir yaşam alanı 
sunuluyor. 2 adet Yamaha motorun bulunduğu botta olan 
stabil yapı nedeniyle sürat ya da zor hava koşulları bir sorun 
teşkil etmiyor. Modelde geniş güneşlenme alanına, arka 
oturma grubuna ve bu alanda yer alan ayarlanabilir bir 
masaya yer verilmiş. Model, 60 knot hıza ulaşıyor.

The Eagle 10 RIB boat, produced by the Brig brand 
is a versatile model. 

Eagle 10, one of Brig’s favorite models, has a very sporty 
structure. 

Thanks to the large bed, interior lighting and electric toilet 
in the model, a very comfortable living space is offered. Due 
to the stable structure on the boat with 2 Yamaha engines, 
speed or difficult weather conditions are not a problem. 
The model includes a large sunbathing area, rear seating 
group and an adjustable table in this area. Model, reaches 
a speed of 60 knots.

EAGLE 10 İLE YENİ 
BİR SEYAHAT ROTASI 

OLUŞTURUN

GRAND GOLDENLINE 850 
DENİZLE BAĞINIZI ARTIRACAK

Grand Goldenline 850 Will 
Increase Your Bond with the SeaCreate a New Travel Route 

with the Eagle 10

TEMPEST 50 BİR BOTTAN ÇOK 
BİR DENEYİMİ İFADE EDİYOR

Tempest 50 Expresses More of 
an Experience than a Boat 

Bir RIB model olan Tempest 50, yüzen bir ev olmak 
için oldukça uygun. 

Capelli tarafından suyla buluşturulan Tempest 50 RIB bot, 
ferah sosyal alanlara ve yüksek bir performansa sahip.
14.80 metrelik botta bir baş kabin bir de kıç kabin bulunuyor. 
Botun baş kabininde; bir adet dönüştürülebilir çift kişilik 
yatak, özel tuvalet ve duş alanı var. Kıç kabininde ise; bir 
adet lavabo, ikili ocak, 65 litrelik çekmeceli buzdolabı ve 3 
yataktan oluşan, dönüştürülebilir bir oturma alanı mevcut. 
18 kişilik kapasiteye sahip botta ayrıca sürücü modülüne 
entegre, 48 litrelik bir buzdolabı daha yer alıyor.

Tempest 50 as a RIB model is quite suitable for 
being a floating house. 

Tempest 50 RIB boat, brought together with water by 
Capelli, has spacious social areas and a high performance.
The 14.80-meter boat has a bow cabin and aft cabin. In 
the bow cabin of the boat; There is a convertible double 
bed, private toilet and shower area. In the stern cabin; There 
is a sink, a double stove, a 65 liter fridge with drawers and 
a convertible seating area with 3 beds. The boat, which 
has a capacity of 18 people, also has a 48-liter refrigerator 
integrated into the driver module..
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Joker 460 PST, sadece Türkiye’de bulabileceğiniz 
bir RIB bot. Modelde standart ve opsiyonel olarak 
birçok özellik sunuluyor.

Ribtech tarafından piyasaya sürülen Joker 460 PST, sadece 
Türkiye pazarına özgü üretilen bir model. 4.6 metre uzunluğa 
sahip bot, RIB modeller arasından oldukça göze çarpıyor.  

60 HP motorun önerildiği botta standart olarak iki kişilik 
sırtlıklı, minder oturma koltuğu, burun dolabı, dümen 
konsolu ve burun minderi var. Tekne sahipleri, doğru motor 
seçimi için firmanın bayilerine başvurabilir. 

Joker 460 PST a RIB boat you’ll find in just Turkey. 
The model offers many features as standard and 
optional.

460 Ribtech PST released by the Joker, only produced a 
model specific to Turkey market. The boat with a length of 
4.6 meters stands out among the RIB models.
  
The boat, where 60 HP engine is recommended, has a two-
person backrest, cushion seat, nose cupboard, steering 
console and nose cushion as standard. Boat owners can 
apply to the company’s dealers for the correct engine 
selection. 

Bot severlerin bayılacağı bir model olan Mirai D-Luxe, 
oldukça pratik ve havalı. 

3.30 metre boyundaki Mirai D-Luxe, ısıl işlemler ile yapıştırıcı 
kullanılmadan imal edildi. Oturma  grubu ve konsolun standart 
olduğu modelde, 3 adet hava kompartımanı var.
Bot, hız artışında burnun kalkmasını engelleyen ve hızın dengeli 
bir şekilde artmasına yardımcı olan entegre flaplara sahip. Bot, 
V tasarım polyester taban ve büyük şişme balonları sayesinde 
denizin zorlu koşullarına karşı oldukça dayanıklı. Bot pompası, 
kürek ve tamir seti ile sunulan botun kapasitesi ise 4 kişi.

Mirai D-Luxe a model that boot lovers will loved is 
very practical and cool.

Mirai D-Luxe, 3.30 meters tall was manufactured by 
heat treatment without using adhesives. There are 3 air 
compartments in the model in which the seating group and 
console are standard.
The boat has integrated flaps that prevent the toe lift during 
speed increase and help the speed increase evenly. The boat 
is highly resistant to the harsh conditions of the sea thanks to 
its V-design polyester sole and large inflatable balloons. The 
capacity of the boat, which is offered with the boat pump, 
shovel and repair kit, is 4 people.

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 
references nto your moble phone

M/Y SYZYGY - FEADSHIP - 2019

M/Y GO - Turquose Shpyard- 2017 M/Y Lady May - Feadshp - 2015

JOKER 460 PST İLE YAZIN 
TADINI DOYASIYA ÇIKARIN

DENİZ ÜZERİ DENEYİMİN EN 
PRATİK HALİ: MIRAI 3.30 D-LUXE

Enjoy Summer 
With Joker 460 PST

The Most Practical Form of the 
Sea Experience: Mirai 3.30 D-Luxe
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2021 SEZONUNA DAMGA VURACAK ORION 7 
LANSMANA HAZIRLANIYOR

VAMPIRO 1150 İLE DENİZİ DAHA ÇOK HİSSEDİN 

ORION 7 to Make Its Mark on the Season of 2021 
Prepares For Launch

Feel the Sea More with the Vampiro 1150

Northstar’ın Crusier serisinin ilk üyesi olan 
ORION 7, yüksek performansı, minimalist 
tasarımı ve başka RIB modellerinde olmayan 
özellikleriyle dikkat çekiyor. 

Denizde keyifli zaman geçirmeyi vadeden ORION 7, 
Northstar’ın Crusier serisinin ilk üyesi.

Northstar, başka RIB botlarda olmayan bir özellikle 
denizcileri karşılıyor. Adam Younger tarafından 
tasarlanan basamaklı bir gövdeye sahip. Bu gövde 
sayesinde bot yüksek hızlarda dâhi mükemmel stabilite 
sağlıyor.

Geniş depolama alanlarına yer verilen RIB botta, konsol 
içi WC, katlanır masa ve 36 litre kapasiteli buzluk; keyifli 
bir ortam ve günlük ihtiyaçlar için düşünülmüş. Ayrıca 
hidrolik direksiyon, elektrik sistemi ve entegre yüzme 
platformu var.

ORION 7 the first member of Northstar’s 
Crusier series, draws attention with its high 
performance, minimalist design and features 
not found in other RIB models.
 
First member of Northstar’s Crusier series ORION 7 is 
promising to have pleasant time at sea.

Northstar welcomes sailors with a feature not found 
in other RIB boats. It has a stepped body designed by 
Adam Younger. Thanks to this hull, the boat provides 
excellent stability even at high speeds.

The RIB boat, which has large storage areas, includes 
an in-console WC, folding table and 36 liter capacity 
freezer; designed for a pleasant environment and daily 
needs. It also has power steering, electrical system and 
integrated swimming platform.

RIB bot modellerine karşı ilginiz varsa, Vampiro 
1150 kesinlikle göz atmanız gereken bir model. 
Bot, performansı ve alımlı dış tasarımıyla 
oldukça ilgi çekici. 

Denizin üzerinde vakit geçirmek için birçok yöntem var. 
Son zamanlarda RIB botlar, oldukça popüler bir seçenek 
haline geldi.

Güzel RIB botlardan bir tanesi de; Vampiro 1150. 
Karizmatik ve keskin hatlara sahip olan bot, güzel bir 
performansa da sergiliyor. 11.75 metrelik uzunluğu ve 
3.40 metre en genişliğiyle oldukça kullanışlı. Modelin 
tam sürat hızı 95 Mhp iken, seyir hızı ise 55 Mhp. Model 
ayrıca, 600 litrelik bir yakıt kapasitesine sahip.

If you are interested in RIB boat models, the 
Vampiro 1150 is definitely a model you should 
check out. The boot is very interesting with its 
performance and attractive exterior design.

There are many ways to spend time on the sea. RIB 
boots have become a very popular choice recently.

One of the beautiful RIB boots is; Vampiro 1150. 
Charismatic and sharply designed, the boat performs 
well. With a length of 11.75 meters and a width of 3.40 
meters, it is very useful. While the full speed speed of 
the model is 95 Mhp, the cruising speed is 55 Mhp. The 
model also has a fuel capacity of 600 liters.
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DOLCE VITA MARINE 
TEKNENİZİN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYOR

Dolce Vita Marine Knows What Your Boat Needs

Dolce Vita Marine, verdiği kapsamlı 
hizmetlerle denizcilik sektörüne profesyonel 
bir bakış açısı getiriyor.

Tekne sahipleri, teknelerine onlar kadar değer 
verecek çözüm ortaklarına ihtiyaç duyar. Dolce 
Vita Marine, tüm bu ihtiyacın ve beklentilerin 
karşılığını tekne sahiplerine tecrübesi, profesyonel 
ekibi ve danışmanları sayesinde veriyor. Dolce Vita 
Marine, müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde 
tutuyor. 

EN KALİTELİ HİZMET EN İYİ TEKNE

Dolce Vita Marine, geniş portföyü ile tekne alırken 
ve satarken aradığınız güvenilir adresin ta kendisi. 

Almak istediğiniz tekneyi hem kendi bünyesinde 
hem de uluslararası çözüm ortaklarıyla paylaşarak, 
sizler için en iyi fiyatı ve en iyi tekneyi buluyor. 
Hayalinizdeki tekneye ulaştıktan sonra survey, 

Dolce Vita Marine brings a 
professional perspective to 
the maritime industry with 
its comprehensive services.

Boat owners need solution 
partners who value their boats 
as much as they do. Dolce Vita 
Marine responds to all these 
needs and expectations to 
the boat owners thanks to its 
experience, professional team and 
consultants. Dolce Vita Marine 
puts customer satisfaction above 
all else.

THE BEST QUALITY SERVICE THE 
BEST BOAT 

With it’s wide portfolio, Dolce Vita 
Marine is the reliable address you 
are looking for when buying and 
selling boats.

By sharing the boat you want 
to buy within its own structure 
and with international solution 
partners, it finds the best price 

and the best boat for you. After reaching the boat 
of your dreams, the company’s professional team 
carries out all the details such as survey, contract 
and logistics on your behalf.

DOLCE VITA MARINE EVERYWHERE

In Turkey, while professional services company at 
the same time, in all locations; With its Europe-
based Malta office, Middle East and Africa-based 
Jordan office, it offers a quality boat experience in 
every location.

YOUR BOAT IN GOOD HANDS 

If you have an idea to sell your boat, Dolce Vita 
Marine brokers ready to offer you the service you 
are looking for. From the moment you consult 
Dolce Vita Marine, the company follows everything 
for you. The process that started with the analysis Dolce Vita Marine Merkez  Zühtüpaşa Mah. Bağdat Cad. 

No: 17/5  Kadıköy / İSTANBUL TÜRKİYE                                             
                                       +90 216 747 2000
                                                                            

               
                                                                               info@dolcevitamarine.com

2. el yat alım satımında sektör lideri olan DOLCE VITA MARINE, 
yaz öncesi, zehirli boya, mekanik ve elektronik tüm bakımlar, 

yenileme/refit, kara park ve marina servislerinde, işbirliği 
yapmakta olduğu TUĞRA MARINE ile birlikte, çok avantajlı 
fiyatlar ve müşteri memnuniyetini ilk sırada tutan üstün servis 

kalitesi ile sizlere hizmet vermektedir.
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kontrat, lojistik gibi tüm detayları firmanın 
profesyonel ekibi, sizin adınıza yürütüyor. 

DOLCE VITA MARINE HER YERDE

Firma Türkiye’nin tüm lokasyonlarında profesyonel 
hizmet sağlarken aynı zamanda; Avrupa merkezli 
Malta ofisi, Orta Doğu ve Afrika merkezli Ürdün 
ofisi ile her lokasyonda kaliteli bir tekne deneyimi 
sunuyor. 

TEKNENİZ EMİN ELLERDE

Teknenizi satmak gibi bir fikriniz varsa Dolce Vita 
Marine brokerları aradığınız hizmeti size sunmaya 
hazır . Dolce Vita Marine’e danıştığınız andan 
itibaren firma sizin için her şeyi takip ediyor . Önce 
tekne analiziyle başlayan süreç, fiyatlandırma ve 
firmanın tekneyi fotoğraflandırması ile devam 
ediyor. Bu sayede tekneler Dolce Vita Marine 
portföyündeki müşterilerle, resmi web sitesinde, 
ulusal - uluslararası satış sistemlerinde ve dünya 
genelindeki çözüm ortaklarıyla paylaşılıyor. Tekneye 
gelen teklifler tarafınıza iletiliyor veya arzunuza 
göre direkt alıcı ile de görüşebilirsiniz.  Bundan 
sonra gelen survey ve hukuksal süreçleri de sizin 
adınıza takip eden Dolce Vita Marine sayesinde 
size sadece günün keyfini çıkarmak kalıyor. 

RESMÎ SÜREÇLER CANINIZI SIKMASIN

Deneyimli kadrosu ile Dolce Vita Marine bütün 
resmî süreçlerde de ihtiyacınız olan rehberliği 
size sağlıyor. Siz teknenizde unutulmaz anlar 
biriktirirken yapılması gereken tüm hukuksal 
işlemler, Dolce Vita Marine’nin profesyonel çözüm 
ortakları tarafından yürütülüyor.

of the boat continues with pricing and the 
photographing of the boat by the company. In this 
way, the boats are Dolce Vita Marine shared with 
customers in theportfolio, on the official website, 
in national and international sales systems and 
with solution partners around the world. The 
offers from the boat are forwarded to you or you 
can talk directly to the buyer according to your 
wishes. Towhich follows the surveillance and legal 
processes on your behalf thanks Dolce Vita Marine, 
you just relax and enjoy your day.

DON’T LET THE OFFICIAL PROCESS BORED YOU 

With its experienced staff, 
Dolce Vita Marine provides 
you with the guidance you 
need in all official processes. 
All legal procedures that 
need to be done while you 
are collecting unforgettable 
moments on your boat are 
carried out by Dolce Vita 
Marine’s professional solution 
partners.
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KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ
& 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ALÜMİNYUM VE ÇİNKO
TUTYALAR

ÇİNKO ESASLI (CİVATALI)
TUTYALAR

YAT / ŞAFT 
TUTYALARI

Tekne yapımı için lamine ahşap üzerinde yıllarca AR-GE 
çalışmaları yapan Dream Ship Victory (DVS Yachts) sadece 
ahşaptan tekneler üretiyor. Bunun için birçok zanaatkâr ile 
çalışan firma dünyada bir ilki gerçekleştirdi.İnşası devam eden 
141 metrelik Dream Symphony, dünyanın en büyük ahşap 
yelkenlisi olma özelliğini taşıyor. Proje, Bozburun’da Türk ustalar 
tarafından yapılıyor. Bu projeye özgü olarak geliştirilmiş lamine 
sert ağaç kereste teknolojisi (iriko – Afrika tik ağacı) kullanılıyor.19 
knot hıza kadar çıkabilen yelkenlide 32 mürettebat ve18 misafir 
konaklayabiliyor. Yapımı hızla devam eden projenin teslim tarihi 
henüz kesinlik kazanmadı.

Dream Ship Victory (DVS Yachts), which has been doing R&D 
studies on laminated wood for boat construction for years, 
produces boats only made of wood. Working with many 
craftsmen for this, the company broke new ground in the world. 
The 141-meter Dream Symphony, which is under construction, 
is the world’s largest wooden sailboat. The project is done by 
Turkish masters in Bozburun. Laminated hardwood lumber 
technology (Irico - African teak) developed specifically for 
this project is used. The sailboat can accommodate 32 crew 
members and 18 guests, with speeds up to 19 knots. The delivery 
date of the project, which is under construction, has not been 
finalized yet.

CNB Yacht tarafından suya indirilen 20.61 metre boyundaki 
CNB 66, Philippe Briand tarafından tasarlandı. “Fransız gezi 
teknesi” konseptiyle öne çıkan yelkenlinin iç tasarım oldukça 
titizlikle yapılmış. Salonda yer verilen U ve L şeklinde karşılıklı 
oturma grubu ve yemek masasına eşlik eden panoromik 
bir manzara sunuluyor. Güzel ve keyifli vakitler için ideal bir 
alan sunan havuzluk kısmı seyir zevki için hoş bir ambiyans 
oluşturuyor. Teknenin kabinlerinin her birinde ayrı bir duş ve 
tuvalet var. 

The 20.61 meter CNB 66 was launched by CNB Yacht and 
was designed by Philippe Briand. The interior design of the 
sailboat, which stands out with its “French cruise boat” 
concept, has been meticulously made. The U and L-shaped 
seating group in the living room and a panoramic view 
accompanying the dining table are presented. The cockpit 
section, which offers an ideal area for nice and pleasant 
times, creates a pleasant ambiance for the pleasure of 
watching. Each of the boat’s cabins has a separate shower 
and toilet.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YELKENLİSİ 
TÜRK USTALARA EMANET

FRANSIZ GEZİ TEKNESİ 
KONSEPTLİ CNB 66 İLE TANIŞIN 

World’s Largest Sailboat Entrusted 
to Turkish Masters

Meet with the CNB 66 with
 the French Cruise Boat Concept 
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ATAKÖY MARİNA DENİZCİLİK BİLGİ VE TECRÜBESİYLE SEKTÖRDE
Ataköy Marina Denizcilik is in the Sector

 with Knowledge and Experience

Verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle Ataköy 
Marina Denizcilik, sektöre yeni denizciler katarken, 
bilgi ve tecrübelerini tekne sahipleriyle de paylaşıyor.

Ataköy Marina Denizcilik, sunduğu başarılı hizmetleriyle ve 
denizcilik eğitimleriyle sektöre yön veriyor. Firmanın işletme 
müdürü Faik Kalkan, yabancı bayrak tescili konusunda tekne 
sahiplerini bilgilendirdi.

En Uygun Ülkeyi Beraber Seçiyoruz
Kalkan, yabancı bayrak tescil işlemleri ile ilgili kayıt yapılacak 
bayrak ülkesini müşterileri ile beraber istişare ettiklerini belirtiyor. 
Bu süreçten sonra Ataköy Marina Denizcilik, tüm gerekli kayıt ve 
tescil hizmetlerini sağlıyor.

Yabancı Bayrağın Avantajı Yok
Bilinenin aksine yabancı bayrak tescili eskisi gibi avantajlı değil. 
Kârlı sayılabilecek uygulama, 2009 yılında geçilen bağlama 
kütüğü ruhsatname sistemi ile geçerliliğini yitirdi.

Türk Bayrağını Tavsiye Ediyoruz
Kalkan, Türk bayrağını tavsiye ettiklerini ve sebeplerini şu şekilde 
açıklıyor: “Günümüzde T.C. bayraklı tekneler, alım-satım işlem 
kolaylığı, düşük vergi ödeme, alım-satımda arz- talep ilişkisi, 
yurt dışına çıkma zorunluluğunun bulunmaması gibi pek çok 
avantajı ile müşterilerimize ve denizcilerimize  tarafımızca 
tavsiye edilmektedir.”

With its training and consultancy services, Ataköy 
Marina Denizcilik adds new seafarers to the sector 
and shares its knowledge and experience with boat 
owners.

Ataköy Marina Denizcilik directs the sector with its successful 
services and maritime trainings. Faik Kalkan the company’s 
operating manager, informed the boat owners about foreign 
flag registration.

We Choose the Most Suitable Country Together

Kalkan states that they are in consultation with their customers 
about the flag country to be registered for foreign flag 
registration procedures. After this process, Ataköy Marina 
Denizcilik provides all necessary registration and registration 
services.

Foreign Flag Has No Advantage

Contrary to common belief, foreign flag registration is not 
as advantageous as it used to be. The practice, which could 
be considered profitable, lost its validity with the binding log 
license system introduced in 2009.

We Recommend the Turkish Flag

Kalkan explains that they recommend the Turkish flag and the 
reasons as follows: “Today, Turkish flagged boats offer many 
advantages such as ease of purchase and sale transaction, 
low tax payment, supply-demand relationship in purchase and 
sale, no obligation to travel abroad. recommended by us to our 
customers and sailors. “
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CAPE KRİO BOUTİQUE HOTEL & SPA ÇEVRE DOSTU OTEL 
KONSEPTİYLE DATÇA’YA YENİ BİR SOLUK GETİRİYOR

Cape Krio Boutique Hotel & Spa Brings A New Breath To 
Datca With Environmentally Friendly Hotel Concept

Cape Krio Boutique Hotel & Spa tamamı deniz 
manzaralı odalarda ve doğanın içinde, doğanın 
içinden bir huzurun büyüsünde kendinizi mükemmel 
hissettirecek bir dünya sunuyor. Ekim 2020’de 
misafirlerine kapılarını açan butik otel, farklı 
konseptiyle Datça’ya yeni bir soluk getiriyor. Cape 
Krio Boutique Hotel & Spa Kurucusu ve Genel Müdürü 
Simin İşleyici ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 

Cape Krio Boutique Hotel & Spa offers a world that 
will make you feel perfect under the magic of peace 
in nature, in rooms with all sea view. Opening its 
doors to its guests in October 2020, the boutique 
hotel brings a new breath to Datça with its different 
concept. We had a very pleasant interview with Simin 
İşleyici, the Founder and General Manager of Cape 
Krio Boutique Hotel & Spa.Cape Krio Boutique Hotel & Spa Kurucusu ve Genel Müdürü Simin İşleyici

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Tabii, ben Simin işleyici şu an 26 yaşındayım ve Datça’da yaşıyorum. 
Neden Datça’da derseniz, burada aile işlerimizle ilgileniyorum. 
Turizm ve Lüks Marka Yönetimi üzerine eğitimimi İsviçre’de bulunan 
kısaca Glion adıyla bilinen enstitüde tamamladım. 10 yıla yakındır 
Datça’da hizmet ve turizm sektörüyle iç içeyiz. Öncesinde bizim 
için tatil yaptığımız güzel tatlı bir yerdi. Şu an burada iki işletmemiz 
mevcut, ilk olarak atıldığımız macera Datça Vineyard adlı bir bağ ve 
şaraphane, mezuniyetimden sonra 2 yıl kadar orayla ben ilgilendim 
şimdi şarap eğitimine devam eden ağabeyim ağırlıklı olarak 
orayla ilgileniyor.  Bende artık merkezde açtığımız butik otelimizin 
başına geçtim. Ama ailemizin işletmeleri olduğu için tabii ki sürekli 
beraberiz. Babam şu an iki işletmeyle de aktif olarak ilgileniyor bizleri 
eğitiyor. 26 yaşındayım ve hem çok şey biliyor hem de hiçbir şey 
bilmiyorum. Her zaman aktif olmayı hareketliliği ve gezmeyi çok 
sevdim. İnsanlarla tanışmak keyifli vakit geçirmek doğayla iç içe 
olmak... Bunlar için Datça çok uygun! Bu aktifliğin içinde çalışma 
hayatını eğitim hayatından daha çok sevdiğimi söyleyebilirim, tabii 
öğrenciliğinde başka keyifleri var. Turizm, hizmet vb. sektörler çok 
dinamik ve beni en çok çeken özelliği bu sanırım. Misafir yoğunluğu 
az olsa bile iş yoğunluğu az olmuyor, iş beni de dinamik tutuyor. 

Can we get to know you first? 

Of course, I am Simin İşleyici, now I am 26 years old and I live in 
Datça. If you ask why in Datça, I am interested in our family works 
here. I completed my education on Tourism and Luxury Brand 
Management at the institute known as Glion for short in Switzerland 
. We are close to the service and tourism sector in Datça for nearly 
10 years. It was a nice and sweet place where we had a holiday for 
us before. We currently have two businesses here , our first adventure 
is a vineyard and a winery called Datça Vineyard , I took care of it 
for 2 years after my graduation, and now my brother, who continues 
his wine education, is mainly interested in it. Me now I took over our 
boutique hotel that we opened in the center. But of course, we are 
always together as our family has businesses. My father is currently 
actively involved in both businesses and training us. I am 26 years old 
and I know a lot and nothing. I always liked being active, moving and 
traveling. To meet people , have a pleasant time, be in touch with 
nature .. Datça is very suitable for these! In this activity, I can say that 
I like the three working lives more than the education life , of course 
they have other joys in being a student . Tourism, service etc. sectors 
are very dynamic and I guess this is what attracts me the most. 
Even if the guest density is low, the work intensity is not low, the work 

Eğitimim süresince yerel ve uluslararası lüks otellerde çalışma imkanı 
buldum ve bu sektörün neler sunabileceğini deneyimledim. Şu an için 
hedefim bunların hepsi olmasa da bir kısmını kendi işletmelerimizde 
uygulayabilmek.

Cape Krio Hotel’i kurmaya nasıl karar verdiniz bu kararı 
verirken eğitimlerin etkisi oldu mu?

Bahsettiğim gibi Datça ile her zaman bir bağımız vardı, kendimi 
bildim bileli buraya geliriz. Ancak Cape Krio hikayesi çok da otelciliğe 
dayanarak başlamadı. İnanır mısınız evde amatör şarapçılık 
yapmayla başladı her şey... Çocukluğum boyunca evimizde 
(Ankara’da) kendimize şarap yapardık:) Daha sonra bu hobiyi 
kendi bağlarımızdan nasıl yaparız diye düşünürken Datça’da arazi 
arayışına çıktık. Bahsettiğim Datça Vineyard kurulmadan önce ilk 
karşımıza çıkan Cape Krio’nun arazisi oldu (bu zamanlarda ben 
daha küçüğüm tabii) ailemin içine oldukça sinmiş ve bir heyecanla 
bu yatırımın ilk adımları atılmış. Ancak burası sadece turistik tesis 
yapmaya uygun olduğu için bağ arayışı devam etmiş. Bir zaman 
sonra Kızlan köyünde Datça Vineyard kuruldu. Otel arazisi boştu. 
Zaman içinde eğitimimden bağımsız kendimizi bu sektörde iyi 
hissettikçe, geliştirdikçe, ben ve ağabeyim büyüdükçe otel fikri 
kendini geliştirdi. Uzun süren bir aradan sonra oteli açma kararı 
aldık. İnşaatı da biraz uzun sürdü, Datça’da merak uyandıran bir yer 
olduk. 14 Ekim 2020’de büyük bekleyiş sona erdi! 

Çevre dostu otel konseptiyle karşımıza çıkıyor Cape Krio, 
bu tanımı biraz daha açar mısınız?

Cape Krio Hotel, teknik özellikleri sayesinde çevreye duyarlılığı 
yüksek seviyede tutuyor. Birçok kere bize bu girişimlerin operasyon 
maliyetini azaltıp azaltmadığı soruldu, aslında tam tersi yatırım 

keeps me dynamic. During my education, I had the opportunity to 
work in local and international luxury hotels and experienced what 
this sector can offer. For now, my goal is to be able to implement 
some, if not all, of them in our own businesses.
 
How did you decide to establish the Cape Krio Hotel ? Did 
your trainings have an impact on this decision?

As I mentioned, we have always had a bond with Datça, we have 
been coming here for as long as I can remember. However, the 
Cape Krio story didn’t really start out based on hotel management. 
Do you believe that everything started with amateur winemaking at 
home .. During my childhood, we used to make wine at home (in 
Ankara) :) Later, while thinking about how to make this hobby from 
our own vineyards, we started looking for land in Datça.Before the 
Datça Vineyard I mentioned was established, it was the land of Cape 
Krio that we first encountered. (at this time, of course, I am smaller) 
The first steps of this investment were taken with enthusiasm and 
enthusiasm. However, since this place is only suitable for touristic 
facilities, the search for vineyards continued. After a while , Datça 
Vineyard was established in Kızlan village . The hotel grounds were 
empty. Over time, the hotel idea developed itself as we felt good in 
this sector, independent of my education, as I developed, and as I 
and my brother grew. After a long hiatus , we decided to open the 
hotel. Its construction took a little longer, and we became a place of 
interest in Datça. On October 14, 2020 , the big wait is over!

Cape Krio is confronted with its environmentally friendly 
hotel concept. Can you explain this definition a little 
more?

Cape Krio Hotel keeps environmental awareness at a high level 

CAPE KRIO HOTEL
İskele Mahallesi, Kargı Yolu No:26, 48900 Datça / MUĞLA
GSM: +90 533 301 95 80
Telefon: +90 252 722 02 02
Cape Krio - Knidia Restoran: +90 535 301 93 40
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maliyetini oldukça arttırdı. Bu çabamız neler başarıyor? Yağmur 
suyu topluyor ve bahçe sulamalarında kullanıyoruz. Güneş panelleri 
ile elektrik üretiyor ve su ısıtıyoruz. Geri dönüşümlü su kullanıyor; 
lavabolardan akan suları arıtarak tuvaletlerde tekrar kullanıyoruz. 
Enerji tasarrufunu maksimum düzeyde planladık; yüksek yalıtım 
düzeyi, akıllı ışıklandırma programları, LED ışıklandırmalar, güneş 
enerjisi ve yüksek verimli klima sistemleri uyguladık. Kendi arazimizde 
bulunan kuyu suyunu Reverse Osmos adı verilen tekniği kullanarak 
çatıdan elde edilen elektrik ile arıtarak tüm çeşmelere içme suyu 
kalitesinde su veriyoruz. 

Otelin kapasitesi, olanakları hakkında bilgi verir misiniz? 

Tümü deniz manzaralı biri tamamen engelsiz oda olan toplamda 40 
oda mevcut. SomniSPA ve Fitness alanında; tuz odası, sauna, buhar 
odası, hamam, şok ve macera duşları, masaj odaları, kişisel bakım 
odası, dinlenme alanı, vitamin barı ve spor salonu bulunmakta. Yazın 
açık, kışın üstü kapalı kullanılabilen ısıtmalı bir havuz ve kokteylleri ile 
hizmet veren Kylix Bar mevcut. Knidia Restoran, sabah kahvaltı, öğlen 
ve akşam a la carte hizmet vermekte olan gurme bir restorandır. 
Kendi şaraplarımızı üretsek de Türk butik şarap üreticilerine 
duyduğumuz saygıyı, özenle oluşturduğumuz şarap menüsünde ön 
planda tutuyoruz. Davetler için aynı anda iki grubu ağırlayabilecek, 
bölünebilir balo salonu mevcut. Sanata verilen önem ve özen için 
özel olarak tasarlanmış Luvi Sanat Salonu; sergilere, söyleşilere ve 
benzeri aktivitelere ev sahipliği yapabilir. 2000m² yeşil alana sahip 
otelimizde ayrıca bir yürüyüş yolu bulunmakta. 

Hedeflediğiniz misafir profili nedir?

Doğrusunu söylemek gerekirse, yabancı misafirleri Datça’ya çekmek 
gibi hedefimiz vardı. Şu an için büyük ölçüde pandemiden dolayı 
bu fikre ara verdik. Yaptığımız yatırımla, planladığımız hizmet ver 
ürün kaliteleriyle hitap etmek istediğimiz kitle orta – orta üstü gelir 
grubu, seyahat ve konfor anlayışı gelişmiş kimseler. Datça’ya gelişleri 
sıklaşan yacht misafirleri de hedef kitlemizde, tabii onlar genel 
olarak büklerde durmayı tercih ediyor ama belki bizim açılmamızla 
bu fikirleri değişir. Ayrıca Datça’da yaşayan dostlarımıza da hizmet 
vermek, onlar için bir sosyal tesis olabilmek, restoran, spa ve 
havuzundan yararlanabilecekleri keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer 
olmak istedik. Bu sebeple 12 ay açığız. 

Lokasyondaki diğer otellerden sizi ayıran nedir?

Farklı farklı özelliklerimizin bizi ayırdığını düşünüyorum. Bunların 
çoğu altyapısal olabilir, ama birkaç avantajımız daha var. Oldukça 
geniş bir alana sahibiz. Son dönemlerde yaşadığımız pandemide bu 
bizi avantajlı kıldı. Kapalı veya açık alanlarımızda birçok yere göre 
daha fazla kişi ağırlayabiliyoruz. 120 metrekare bir sergi salonumuz 
mevcut, önünde bahçesi kendi içinde kokteyl alanı var. Bölünebilir 
balo salonlarımız, toplantı salonlarımız mevcut. Odalarımız Datça 
ve çevresinde bulunan birçok yere göre daha geniş, yeni olduğumuz 

thanks to its technical features. Many times we have been asked 
whether these initiatives have reduced operational costs. In fact, 
on the contrary, it has increased the investment cost considerably. 
What is our effort accomplishing? We collect rainwater and use 
it for garden irrigation. It produces electricity with solar panels 
and water heating longer. It uses recycled water; We purify the 
water flowing from the sinks and use it again in the toilets. 
We planned energy savings at the maximum level;  We have applied 
high insulation level, smart lighting programs, LED lights, solar 
energy and high efficiency air conditioning systems. In our own land 
the well water contained Reverse Osmosis called refining technique 
using electricity obtained from the roof all the fountains of water in 
drinking water quality gives long.

Could you give information about the capacity and 
facilities of the hotel? 

There are 40 rooms in total, all with sea view and one completely 
unimpeded room. In the SomniSPA and Fitness area; There are 
salt room, sauna, steam room, Turkish bath, shock and adventure 
showers, massage rooms, personal care room, relaxation area, 
vitamin bar and gym. There is a heated pool that is open in the 
summer and covered in the winter, and the Kylix Bar serves it with 
signature cocktails . Knidia Restaurant is a gourmet restaurant 
serving breakfast, lunch and dinner a la carte . Although we 
produce our own wines, we prioritize our respect for Turkish boutique 
winemakers in the wine menu we have carefully created. There is a 
divisible ballroom for invitations that can host two groups at the 
same time. Luvi Art Hall specially designed for the importance and 
care given to art ; It can host exhibitions, talks and similar activities. 
It has a special cocktail area and garden. Our hotel, which has 
2000m² of green area, also has a walking path.
 
What is the guest profile you are targeting?

To tell the truth, we had a goal to attract foreign guests to Datça. 
For now, we have suspended this idea, largely due to the pandemic 
. The audience we want to address with the investment we have 
made, the service and product qualities we have made, is the 
middle-upper middle income group, people with a developed 

için teknolojik dokunuşlarımız daha güncel. Oldukça dik bir yamaca 
kurulu olmamıza rağmen tamamıyla erişilebilir bir oteliz. 2 tanesi 
panoramik olan toplamda 5 asansör bulunmakta. Tüm odalar ve 
ortak alanlar eşiksiz erişilebiliyor. 

Cape Krio Hotel sadece bir butik otel değil, hizmetinizde 
olan Somni SPA ve Knidia Restaurant ile de oldukça 
iddialısınız, öyle değil mi? 

İddialı olma yolunda ilerliyoruz diyelim. Knidia Restoranımız a la carte 
çalışıyor ve menümüzü büyük hassasiyetle planladık, hedefimiz 
gurme bir restoran olmak. Datça’da bulunmayan özel yemekler 
sunmak, farklılık arayanların tercih ettiği yer olmak istiyoruz. En 
çok hassasiyet gösterdiğimiz bir konu da şarap menümüz. Üretici 
olmamız bir yana, Türkiye’deki butik üreticileri bir araya getirdiğimiz 
seçkin bir menü yapmak istedik. Teruar farklılıkları, üzüm çeşitleri, 
coğrafik konumlarına göre özgün bir seçim yaptık. Güzel bir 
deniz manzarasıyla, seçkin yemek ve şarap menüsüyle herkesi 
ağırlayabilmeyi dileriz. SomniSPA’mızda daha önce bahsettiğim 
gibi daha yaygın olan sauna, buhar odası, hamam, şok ve macera 
duşları, masaj odaları, kişisel bakım odası, dinlenme alanı, vitamin 
barı ve spor salonu dışında az rastlanan tuz odamız da mevcut. 

Son olarak okurlarımıza ve misafirlerinize iletmek 
istediğiniz bir şey var mı? 

Datça’ya artan bu ilgi bizi çok heyecanlandırıyor, gelen misafirlerin 
beklentileri değişiyor ve bu Datça’yı kalkınmaya teşvik ediyor. Dileriz 
bizde bu kalkınmanın bir parçası oluruz. Gerçekten hayaller ile 
kurulmuş bir oteliz ve misafirlerimizle paylaşabilmek çok mutluluk 
veriyor. 

understanding of travel and comfort . The yacht guests, whose 
frequent arrivals to Datça are also among our target audience, of 
course they generally prefer to stay on the bays, but maybe these 
ideas change with our opening. We also wanted to serve our friends 
living in Datça, to be a social facility for them, to be a place where 
they can enjoy the restaurant, spa and pool . For this reason, we are 
open for 12 months.
 
What distinguishes you from other hotels in the location ?

I think our different features set us apart. Most of these may be 
infrastructural, but we have a few more advantages. We have a very 
large area. This has made us advantageous in the recent pandemic . 
We can host more people in our indoor or outdoor areas than many 
places. We have a 120 square meter exhibition hall, in front of it there 
is a cocktail area in its garden . We have divisible ballrooms and 
meeting rooms. Our rooms are larger than many places in Datça 
and its surroundings, our technological touches are more up-to-date 
as we are new. Although we are built on a very steep slope, we are 
a fully accessible hotel. There are 5 elevators in total, 2 of which are 
panoramic . All rooms and common areas can be accessed without 
threshold .
 
Cape Krio Hotel is not just a boutique hotel, you are also 
quite assertive with Somni SPA and Knidia Restaurant at 
your service, isn’t it?

Let’s say we are on the way to be assertive. Our Knidia Restaurant 
works a la carte and we planned our menu with great precision, our 
goal is to be a gourmet restaurant . We want to offer special dishes 
that are not available in Datça and to be the place preferred by those 
looking for difference. One of the most sensitive subjects is our wine 
menu. Since we’re a manufacturer of boutique producers in Turkey 
we want to do we bring together an outstanding menu. We made 
a unique selection according to teruar differences, grape varieties 
and geographical locations. We hope to be able to host everyone 
with a beautiful sea view and a distinguished food and wine menu. 
As I mentioned earlier in our SomniSPA , we also have sauna, steam 
room, hammam, shock and adventure showers, massage rooms, 
personal care room, relaxation area, vitamin bar and a rare salt room 
other than a gym. 
 
Finally, do you have anything to convey to our readers and 
guests?

This increasing interest in Datça excites us very much, the 
expectations of the guests are changing and this encourages Datça 
to develop. We hope that we will be a part of this development. We 
are truly a hotel built with dreams and it is very happy to be able to 
share it with our guests.
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YERYÜZÜNÜN CENNETİ BODRUM’U BİR DE BOTAV’DAN DİNLEYİN

Listen to Bodrum the Paradise of the Earth from BOTAV

Bodrum, birçok olaya tanıklık etmiş hem tarih 
hem de zengin kültürüyle büyüleyici bir kent. 
Bodrum Tanıtma Vakfı, Bodrum’a yaptığı 

önemli katkılarla, Bodrum’u koruyor.

Binlerce yıllık geçmişi, dünyanın yedi harikasından biri olarak 
gösterilen Kral Mausollos’un mezarına sahip olabilecek 
kadar büyüleyici, doğal güzellikleri ise; batı edebiyatının ilk 
büyük eserlerinin yazarı olarak kabul edilen efsanevi ozan 
Homeros’un “Ebedi mavilikler ülkesi” tanımlamasıyla  dünya 
tarihine geçecek kadar etkileyici bir kentin “tanıtım gücü”  
olmak üzere, 1996 yılında kurulan Bodrum Tanıtma Vakfı 
(BOTAV), geride bıraktığı 24 yıl boyunca gerçekleştirdiği  
tanıtım çalışmaları ve uluslararası fuar organizasyonlarıyla, 
Bodrum’un turizm gelirlerine önemli katkılar sağlıyor.

BOTAV Turizme Önemli Katkılar Sağlıyor 

BOTAV konaklama işletmeleri, sağlık hizmetleri, seyahat 
ve yat acentaları, marinalar ve yolcu limanları, restoran 
ve eğlence hizmeti veren kurumlar, hava limanı işletmeleri 
ve eğitim sektöründen oluşan çok sayıda üyenin gücüyle 
Bodrum’u tanıtıyor. BOTAV’ın Bodrum’un tarihi, doğal, 
kültürel ve beşeri değerlerini bu değerlere yakışacak tanıtım 
çalışmaları ile başta dijital mecralarda tanıtılması, dünyaca 
ünlü turizm fuarlarına global turizm pastasından daha fazla 
pay alabilmek için katılım sağlanması, turizm alanında 
bilimsel analizler ve istatistiki bilgilerin elde edilmesi, 
Bodrum’un marka değerine uygun sosyal ve kültürel 
etkinliklerin organize edilmesi ve turizm sektörüne yönelik 

Bodrum is a fascinating city with its history and 
rich culture that has witnessed many events. 
Bodrum Tanıtma Vakfı protects Bodrum with 

its important contributions to Bodrum.
 
The natural beauties, which are enchanting enough to have 
the tomb of King Mausollos, whose thousands of years of 
history is shown as one of the seven wonders of the world; 
Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), which was established in 
1996 to become the “promotion force” of an impressive city 
that will go down in the world history with the definition of 
“the land of eternal blues” by the legendary Homeros, who 
is regarded as the author of the first great works of western 
literature, It contributes significantly to the tourism revenues 
of Bodrum with its promotional activities and international 
fair organizations.
 
BOTAV Provides Significant Contributions to 
Tourism
 
BOTAV promotes Bodrum with the power of many 
members consisting of accommodation businesses, health 
services, travel and yacht agencies, marinas and cruise 
ports, institutions providing restaurants and entertainment 
services, airport operations and education sector. BOTAV’s 
introduction of Bodrum’s historical, natural, cultural and 
human values, especially in digital media, with promotional 
activities that will suit these values, to participate in world-
famous tourism fairs to get more shares from the global 
tourism cake, to obtain scientific analysis and statistical 
information in the field of tourism, Organizing social and 
cultural activities in line with Bodrum’s brand value and 
contributing to the increase in tourism revenues by carrying 
out activities such as providing a variety of products for the 
tourism sector constitute the eternal raison d’être of the 
organization.
 
History and Nature Meet in Bodrum   
 
Coming to Bodrum not only feels peace and pleasure here, 
but also the history of thousands of years and the traces 
of many civilizations that ruled in these lands. Bodrum 
is a corner of paradise where the most beautiful tones 
of all colors meet at the junction of the Aegean and the 
Mediterranean with beautiful bays.
 
Bodrum has important values to visit such as Pedasa 
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Ancient City, Myndos Ancient City, Mausoleum Museum, 
Aspat Castle, Ancient Tombs, Myndos Gate, Bodrum 
Ancient Theater, Bodrum Castle, Ottoman Shipyard, 
cisterns, Churches and Chapels.
 
Bodrum is almost a museum city with Bodrum Castle Suatı 
Archeology Museum, Bodrum Naval Museum, Bodrum 
Memory City Memory Museum, Zeki Müren Art Museum.
 
Culture and Art Point
 
Activities such as exhibitions and concerts continue for 12 
months in the cultural centers and art galleries in Bodrum. 
In addition, concerts and festivals of Turkish and foreign 
artists are held every year in July-August at the Antique 
Theater and the Castle. It is also possible to see the sea 
while you dream and sit on the steps of the theater and 
listen to the concerts of extraordinary sound quality, as in 
ancient times.
 
Pandemic Increased Demand For Bodrum
 
Although the negative impact of the pandemic on tourism 
was great, it was a positive development that it stimulated 
the increase of local tourists in Bodrum. While it caused 
a significant population increase in Bodrum, there was 
also an increase in second house sales. BOTAV aims to 
mitigate the negative effects of the last tourism season 
and to implement a permanent promotion platform with 
the visitbodrum digital portal, which is planned to catch up 
with the summer season of 2021. 

SEYAHAT / TRAVEL

ürün çeşitliliğin sağlanması gibi faaliyetler yürüterek turizm 
gelirlerinin artmasına önemli katkılar sağlaması kuruluşun 
ebedi varlık nedenini oluşturuyor. 

Tarih ve Doğa Bodrum’da Buluşuyor   

Bodrum’a gelen sadece burada huzur ve keyif değil, binlerce 
yıllık tarihi geçmişi, bu topraklarda hüküm sürmüş çok 
sayıda medeniyetin izlerini de hisseder. Birbirinden güzel 
koyları, Ege ve Akdeniz’in birleştiği yerde, tüm renklerin en 
güzel tonlarının buluştuğu bir cennet köşesidir Bodrum…

Bodrum, Pedasa Antik Kenti, Myndos Antik Kenti, Mausoleum 
Müzesi, Aspat Kalesi, Antik Mezarlar, Myndos Kapısı, Bodrum 
Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Osmanlı Tersanesi, sarnıçları, 
Kiliseler ve Şapelleri gibi gezip görülmesi gereken önemli 
değerlere sahip.

Bodrum, Bodrum Kalesi Suatı Arkeoloji Müzesi, Bodrum 
Deniz Müzesi, Bodrum Belleği Kent Belleği Müzesi, Zeki 
Müren Sanat Müzesi ile adeta bir müze kenti.

Kültür ve Sanat Noktası

Bodrum’da mevcut olan kültür merkezlerinde ve sanat 
galerilerinde 12 ay sergi, konser gibi etkinlikler devam 
eder. Ayrıca her sene Temmuz-Ağustos aylarında Antik 
Tiyatroda ve Kalede Türk ve yabancı sanatçıların konserleri 
ve festivalleri düzenlenir. Hayal edip antik zamanlardaki 
gibi tiyatronun basamaklarında oturup olağan üstü 
ses kalitesindeki konserleri dinlerken denizi de görmek 
mümkündür.

Pandemi Bodrum’a Olan Talebi 
Artırdı 

Pandeminin olumsuz etkisi turizme 
büyük olsa da Bodrum’da yerli turist 
artışını canlandırması pozitif bir 
gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
gelişme Bodrum’da ciddi oranda nüfus 
artışına neden olurken, ikinci konut 
satışlarında da yükselme gerçekleşti. 
BOTAV, 2021 yaz sezonuna yetişmesi 
planlanan visitbodrum dijital portalı ile 
geçtiğimiz turizm sezonunun olumsuz 
etkilerini hafifletmeyi ve kalıcı bir tanıtım 
platformu hayata geçirmeyi hedefliyor. 

Luxury Gulet Charter in
 Athens Greece in 

2021
+90 530 286 7908                             info@sycapricorn1.com                           www.sycapricorn1.com                              sycapricorn1
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Baran Yıldırım: viravira.co’nun Kullanıcı Trafiği 
1,2 Milyon Seviyesine Yükselecek…!

Baran Yıldırım: User traffic of viravira.co will increase
 to 1.2 million level…!

viravira.Co Kurucu Ortağı & Ceo’su 
Baran Yıldırım, “Bu yıl viravira.co olarak 
kullanıcı trafiğimizin 1,2 milyon seviyesine 
yükselmesini ve buna paralel olarak 
işlem hacmimizde 3 kata yakın artış 
yaşanmasını bekliyoruz” dedi.

Baran Yıldırım, Founding Partner & CEO 
of viravira.Co, said, “This year, as viravira.
co, we expect our user traffic to rise to 1.2 
million and parallel to this, our transaction 
volume will increase by nearly 3 times”.

viravira.Co Kurucu Ortağı & Ceo’su Baran Yıldırım ile 
firmanın yatırımlarını ve hedeflerini değerlendirdik.

Tekne Sahipleri İle Tekne Kiralamak İsteyenleri 
Bir Araya Getiriyoruz.

viravira.co nedir? Nasıl çalışır?
Tekne sahipleri ile tekne kiralamak isteyenleri bir araya 
getiren, Türkiye’nin yüzde 100 online ilk ve tek tekne 
kiralama platformuyuz. Sitemize giren kullanıcılar 
diledikleri tekne tipini ve tarih aralığını belirleyerek 41 
ülke ve 960 farklı lokasyonda bulunan 11 bin doğrulanmış 
tekne arasından kendilerine en uygun olanı seçerek 
tatillerini planlayabiliyor, kaptanlı veya kaptansız kiralama 
seçenekleri ile kolay ve hızlı bir şekilde rezervasyonlarını 
yapabiliyor. 

En İyi Fiyat Garantisi

viravira.co’yu rakiplerinden ayıran özellikleri 
nelerdir?
viravira.co olarak bizi rakiplerimizden ayıran birçok 
özelliğimiz var. Sağladığımız faydaları 3 ana başlık 
altında topluyoruz. Bunlardan ilki ‘En İyi Fiyat Garantisi’. 
Doğrudan tekne sahipleri ve münhasır işletmeciler ile 
çalıştığımız için son derece rekabetçi fiyatlar sunuyoruz. 

Tüm Teknelerde En İyi Fiyatı 
Eşleştirme Garantisi

Tekneni kirala & Maviliklere açıl
Avrupa’nın lider online tekne kiralama platformu

www.viravira.co

En İyi Fiyat Garantisi
Covid-19 %100 Ücret İade Garantisi

& Güvenli Ödeme

Güvenli Rezervasyon
41 Ülke & 11.000 

Doğrulanmış Tekne

En Büyük Portföy

With Baran Yıldırım, Founding Partner & CEO of viravira.Co, 
we evaluated the company’s investments and targets.

We Bring Together Boat Owners And Those Who 
Want To Rent A Boat

What is viravira.co? How does it work?
Boat owners by bringing together those who want to rent 
a boat, Turkey’s first and only boat rental platform that 100 
percent online. Users who enter our site can determine the 
boat type and date range they want, and choose the most 
suitable one among 11 thousand verified boats in 41 countries 
and 960 different locations, and make reservations easily 
and quickly with the captain or captainless rental options.

Best Price Guarantee

What distinguishes viravira.co from it’s competitors?
As viravira.co, we have many features that distinguish us 
from our competitors. We collect the benefits we provide 
under 3 main headings. The first of these is the ‘Best Price 
Guarantee’. We offer highly competitive prices as we work 
directly with boat owners and exclusive operators. If our 
customers find a boat more affordable on a different 
platform for the same week, we are committed to offering 
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Eğer müşterilerimiz bir tekneyi aynı hafta için farklı bir 
platformda daha uygun fiyata bulursa, bu fiyatı  vermeyi 
taahhüt ediyoruz. En İyi Fiyat Garantisi’ne ek olarak, THY 
Miles&Smiles programı kapsamında “20.000” Mil, Hopi 
ile 250 Paracık ve rezervasyon bedeline göre değişen 
ve 5 bin TL’ye varan indirim gibi çeşitli kampanyalarla 
kullanıcı memnuniyetini artıracak fırsatlar sunuyoruz. 

Yüzde 100 Ücret İadesi veya Esnek Tarih 
Değişikliği Seçenekleri Sunuyoruz

Bir diğer önemli başlık güvenlik. Bu yıl sektöre getirmiş 
olduğumuz standart mücbir sebep politikası ile 
COVID-19 kaynaklı seyahat yasakları gibi durumlarda 
yüzde 100 ücret iadesi veya esnek tarih değişikliği 
seçeneklerini sunuyoruz. Buna ek olarak, sektördeki diğer 
tüm oyunculardan farklı olarak, misafirlerimizin bize 
emanet ettikleri rezervasyon bedellerini ticari hesabımıza 
almıyoruz; bu tutarlar tekne sahiplerine aktarılana kadar 
TCMB nezdindeki bir koruma hesabında güvence altında 
tutuluyor. İlgili tutarlar tekne sahibine aktarılırken de 
ıslak imzalı sözleşmeler ve sağlam bir hukuki alt yapı 
ile güvence altına alınıyor. Ayrıca platformda yer alan 
tüm tekne sahipleri bazı resmi belgeler talep edilerek 
doğrulanıyor.

Her 10 Mavi Tur Teknesinden 7’Si viravira.co’da 
Kayıtlı

Bir diğer önemli başlık ise tekne sayısı. Şu an Türkiye’de 

that price. In addition to the Best Price Guarantee, we offer 
“20,000” Miles within the scope of the THY Miles & Smiles 
program, 250 Paracık with Hopi, and various campaigns 
that vary according to the reservation price and up to 5,000 
TL, offering opportunities to increase user satisfaction.

We Offer 100 Percent Refund Or Flexible Date 
Change Options

Another important topic is security: with the standard 
force majeure policy we have brought to the industry this 
year, we offer 100 percent refund or flexible date change 
options in cases such as travel bans caused by COVID-19. 
In addition, unlike all other players in the industry, we do not 
take the reservation prices entrusted to us by our guests 
to our commercial account; These amounts are kept under 
guarantee in a protection account at the CBRT until they are 
transferred to the boat owners. While the relevant amounts 
are transferred to the boat owner, they are secured with wet 
signed contracts and a solid legal infrastructure. In addition, 
all boat owners on the platform are verified by requesting 
some official documents.

7 Out Of 10 Blue Tour Boats Are Registered On 
viravira.co

Another important title is the number of boats. 7 out of every 
10 currently located in Turkey registered in viravira.co blue 
boat tour. Therefore, holiday lovers can access almost the 

yer alan her 10 mavi tur teknesinden 7’si 
viravira.co’da kayıtlı. Dolayısıyla tatil severler 
tek bir platform üzerinden neredeyse pazarın 
tamamına ulaşabiliyor. Bunu yaparken de farklı 
iptal, mücbir sebep, sözleşme ve rezervasyon 
süreçleriyle uğraşmak zorunda kalmıyor. Yat 
turizmi sektörünü standartları belli olan bir 
şemsiye altında topladığımızı söyleyebiliriz. 
Bunlar dışında da birçok katma değerli hizmet 
sunuyoruz. Bağımsız kullanıcı yorumları, kredi 
kartı ile ödeme ve taksit imkanı, 3 günlük 
ücretsiz iptal hakkı ve yüzde 100 online 
rezervasyon süreci bunlardan bazıları.

Sektör, Yüksek Sezonda %100’e Yakın Bir 
Kapasite Kullanım Oranına Yaklaşacak

2021 sezonu kiralamaları nasıl geçiyor, 
Rakamları paylaşır mısınız?
2021 sezonuna yönelik rezervasyon talepleri 
2020 sezonunun kapanmasının ardından 
geçtiğimiz kasım ayı itibarıyla başladı. 
Sektör, pandemi nedeniyle tatilini 2021 yılına öteleyen 
misafirlerin etkisiyle yıla yüzde 15-20’lik bir doluluk 
oranıyla başlamıştı. viravira.co’da listelenen teknelerin 
mart ayı sonu itibarıyla doluluk oranının %40 seviyesini 
aştığını görüyoruz. Bayram haftalarının doluluk oranı ise 
%70 seviyesine yaklaştı. Bu yıl sektörün yüksek sezonda 
%100’e yakın bir kapasite kullanım oranına yaklaşacağını 
tahmin ediyoruz. Tarihsel olarak baktığımızda Yat Turizmi 
Sektörü’ne gelen talebin %60-70’i yurtdışından geliyordu. 
Bu sene yurtiçi talep yurtdışı talepten daha fazla. viravira.
co üzerinden gerçekleşen kiralamalarda da çok ciddi 
bir artış var; Pandemi’nin de etkisiyle rezervasyonların 
online’a kaydığını görüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre trafiğimiz %158, işlem hacmimiz 
ise %252 artış kaydetti. Bu yıl viravira.co olarak kullanıcı 
trafiğimizin 1,2 milyon seviyesine yükselmesini ve buna 
paralel olarak işlem hacmimizde 3 kata yakın artış 
yaşanmasını bekliyoruz.

40 Farklı Ülkede Hizmet Veriyoruz

Hangi ülkelerde tekne kiralama imkanı 
sunuyorsunuz?
viravira.co üzerinden kullanıcılar Türkiye dışında 40 
farklı ülkede gulet, katamaran, yelkenli ve motoryat 
kiralayabiliyor. Portföyümüzde yer alan 11.000 tekneden 
yaklaşık 9.500’ü yurt dışında yer alıyor. Türkiye’de ise 
Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 2.000 civarındaki mavi tur 
teknesinin yüzde 70’ten fazlası sistemimizde bulunuyor.

Knot, Sektörümüzün En Büyük Sorununa 
Çözüm Üretecek

entire market through a single platform. In doing so, it does 
not have to deal with different cancellation, force majeure, 
contract and reservation processes. We can say that we 
have gathered the yacht tourism sector under an umbrella 
with certain standards. Apart from these, we offer many 
value-added services. Independent user reviews, credit card 
payment and installments, 3-day free cancellation and 100 
percent online booking process are some of them.

The Sector Will Approach A Capacity Utilization 
Rate Of Almost 100% in The High Season

How are the rentals in the 2021 season? Can you share 
the figures?
Reservation requests for the 2021 season started as of last 
November, after the 2020 season was closed. The industry 
had started the year with an occupancy rate of 15-20 percent, 
with the effect of guests who postponed their vacation to 
2021 due to the pandemic. We see that the occupancy rate 
of the boats listed on viravira.co exceeded 40% by the end 
of March. On the other hand, the occupancy rate of the 
holidays weeks approached 70%. This year, we estimate 
that the industry will approach a capacity utilization rate of 
almost 100% during the high season. Historically, 60-70% of 
the demand for the Yacht Tourism Sector was coming from 
abroad. This year, domestic demand is higher than foreign 
demand. There is also a significant increase in rentals made 
through viravira.co; We see that reservations have shifted to 
online with the effect of the Pandemic. In the first quarter of 
the year, our traffic increased by 158% and our transaction 
volume increased by 252% compared to the same period 
of the previous year. This year, as viravira.co, we expect our 
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Uzun süredir üzerinde çalıştığınız Knot isimli 
ürününüzü yayına aldınız. Geliştirdiğiniz Knot sistemi 
hangi problemi çözmek adına hayata geçirildi, 
özelliklerinden bahseder misiniz?
Knot’ı sektörümüzün en büyük sorununa çözüm 
üretmek adına geliştirdik. Diğer sektörlere baktığımızda; 
otel, uçak bileti ve araç kiralama gibi dikeylerde gerçek 
zamanlı veri sağlanırken, Yat Turizmi Sektörü’nde bu 
mümkün değildi. Knot ürünümüz ile tekne sahipleri ve 
charter firmaları tekne bilgilerini, ödeme detaylarını, 
müsaitlik ve sezonsal fiyat bilgilerini içeren tüm verilerini 
anlık olarak hem viravira.co kullanıcılarıyla, hem de 
fiziksel acentalarıyla paylaşabilecek. İşletmecileri Excel 
ve defterden kurtarıyoruz ve verilerin telefon ve e-posta 
ile paylaşıldığı, hataya açık sor-sat modeline bir son 
veriyoruz. Knot sistemi ile tekne sahiplerini hızlandırıyor 
ve satış pazarlama konularına daha az zaman ayırarak 
operasyonlarına odaklanmalarını sağlıyoruz. Knot sistemi 
üzerinden tekne sahipleri verilerini gerçek zamanlı olarak 
güncellemenin yanı sıra kendilerine gelen rezervasyon 
taleplerini yönetebiliyor ve viravira.co’nun güvenli 
ödeme altyapısı sayesinde kolaylıkla ödeme alabiliyor. 
Tamamen tekne sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarladığımız Knot’ı hem büyük filolar hem de tek 
teknesi olan işletmeciler rahatlıkla kullanabiliyor. 
Geliştirdiğimiz bu sistemin %100 mobil ve tablet 
uyumlu olmasıyla tekne sahipleri denizdeyken de işlerini 
rahatlıkla yürütebiliyor. Knot ile tekne sahipleri tek tıkla 
takvimlerinde müsait olmayan tarihlerini kapatabilirken, 
saniyeler içerisinde rezervasyon taleplerine onay ya da 
opsiyon verebiliyor. Hiçbir talebin gözden kaçırılmaması 
için sistemi e-posta altyapısı ve gerçek zamanlı bildirim 
sistemiyle de destekliyoruz.

user traffic to increase to 1.2 million and parallel to this, our 
transaction volume will increase almost 3 times.

We Serve İn 40 Different Countries

In which countries do you offer boat rental?
viravira.co out users in 40 different countries outside of 
Turkey gulet, catamaran, you can rent sailboats and 
powerboats. Approximately 9,500 of the 11,000 boats in 
our portfolio are located abroad. In Turkey, the Ministry of 
Tourism certified around 2,000 blue tour boat has more 
than 70 percent of our system.

Knot Will Provide A Solution To The Biggest Problem 
Of Our Industry

You have published your product named Knot, which 
you have been working on for a long time. The Knot 
system you developed was implemented to solve which 
problem, can you tell us about its features?
We developed Knot in order to find a solution to the biggest 
problem of our industry. When we look at other sectors; 
While real-time data was provided in verticals such as 
hotels, flight tickets and car rentals, this was not possible 
in the Yacht Tourism Industry. With our Knot product, boat 
owners and charter companies will be able to instantly 
share all data including boat information, payment details, 
availability and seasonal price information with both 
viravira.co users and their physical agents. We are rescuing 
operators from Excel and notebook and putting an end to 
the error-prone ask-and-sell model where data is shared by 
phone and e-mail. With the knot system, we speed up boat 
owners and enable them to focus on their operations by 

spending less time on sales and marketing. 
Through the Knot system, boat owners can 
not only update their data in real time, but 
also manage their reservation requests and 
receive payments easily thanks to the secure 
payment infrastructure of viravira.co. Knot, 
which we designed completely in line with the 
needs of boat owners, can be used by both 
large fleets and operators with a single boat. 
As this system we have developed is 100% 
mobile and tablet compatible, boat owners 
can easily carry out their business while 
at sea. With Knot, boat owners can close 
unavailable dates on their calendars with 
one click, and give confirmation or options 
to their reservation requests within seconds. 
We also support the system with e-mail 
infrastructure and real-time notification 
system so that no requests are overlooked.

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

MaviiYolculuk

ROTALAR:
BODRUM

MARMARİS
KAŞ-KALKAN-KEKOVA

BOZBURUN
GÖCEK

FFETHİYE
HİSARÖNÜ KÖRFEZİ

GÖKOVA KÖRFEZİ

www.yachtlifecharter.com info@yachtlifecharter.com 0530 041 70 00 yachtlifecharter
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DENİZDE 1 HAFTA SİZE MAVİ YOLCULUĞUN KAPISINI ARALIYOR

Denizde 1 Hafta Opens the Door to Blue Voyage For You

Yaz mevsiminin tadını unutulmaz bir tatille 
çıkarmak istiyorsanız, Denizde 1 Hafta’nın 
mavi yolculuk rotalarına ve kaliteli hizmetine 
bayılacaksınız. 

“Yaz, tatilsiz geçmez!” diyorsanız, Denizde 1 Hafta’da 
aradığınız her şeyi bulacaksınız. Fethiye başta olmak üzere 
Göcek, Marmaris, Selimiye, Bozburun, Bodrum ve Didim’e 
uzanan geniş tatil rotalarıyla aileniz ve arkadaşlarınızla 
geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Denizde 1 Hafta, 
herkese güzel bir deneyim yaşatmak için oldukça kaliteli bir 
hizmet anlayışına sahip bu yüzden eğer bu rotalar dışında 
başka bir yeri görmeyi arzu ediyorsanız, firma bu konuda da 
size özel bir rota çizebilir.  

Kalabalık bir aile veya arkadaş grubu olmanız sizi 
endişelendirmesin çünkü Denizde 1 Hafta oldukça geniş ve 
ferah tekneleriyle herkesi ağırlayabilir. Modele göre 3 ile 10 
arasında değişen kabinlerde, 6-22 kişi ağırlayabilen Denizde 
1 Hafta; gulet, motor yat, yelkenli, katamaran ve trawler 
olmak üzere farklı tekne seçenekleriyle maceracıların 
yanında. 

Her şey dâhil ve standart tur bazından düzenlenen gezilerde 
herkes bütçesine göre bir tatil yapabilir. Denizde 1 Hafta, 
günlük turlarında 3 bin 500 TL ile 200 bin TL arasında 
değişen geniş fiyat skalası sayesinde herkese rüya gibi bir 
mavi yolculuk deneyimi yaşatmakta kararlı. 

If you want to enjoy the summer with an 
unforgettable holiday, you will love the blue cruise 
routes and quality service of Denizde 1 Hafta.

“Summer never goes without a vacation!” If you say, you 
will find everything you are looking for in Denizde 1 Hafta. 
Unforgettable moments with your family and friends 
are waiting for you with wide holiday routes extending to 
Fethiye, Göcek, Marmaris, Selimiye, Bozburun, Bodrum 
and Didim. Denizde 1 Hafta has a very high quality service 
understanding to give everyone a nice experience, so if you 
want to see a place other than these routes, the company 
can also draw a special route for you.  

Do not worry if you are a crowded family or a group of 
friends, because Denizde 1 Hafta can accommodate 
everyone with its very large and spacious boats. Denizde 
1 Hafta, which can accommodate 6-22 people in cabins 
varying between 3 and 10 depending on the model; Beside 
the adventurers with different boat options such as gulet, 
motor yacht, sailboat, catamaran and trawler. 

Anyone can have a holiday according to their budget on all-
inclusive and standard tours. Denizde 1 Hafta is determined 
to give everyone a dream-like blue voyage experience 
thanks to its wide price scale ranging from 3 thousand 500 
TL to 200 thousand TL on daily tours. 
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24 m Gulet Mehmet Ayaz

2 Master
3 Double
Toplam 5 Kabin
10 Misafir

Karagözler Mah. Ece Marina Karşısı
Tombak Apt. No:29 Fethiye - Muğla / Turkey  
www.makriyachting.com
info@makriyachting.com

0252 612 95 05 -  0533 381 95 05

LÜKS GULET TEKNE MEHMET AYAZ İLE 
MAVİ YOLCULUĞA ÇIKIN

Take Blue Cruise with the Luxury Gulet Boat Mehmet Ayaz 

Bütün bir senenin stresini atmak için mavi sular sizi 
kendine çağırıyor. Mehmet Ayaz size unutulmaz 
dakikalar geçireceğiniz bir tatil sunuyor.

Mehmet Ayaz, misafirler için her şey düşünülmüş lüks bir 
gulet. 24 metrelik teknede sunulan geniş yaşam alanları ve 
her ihtiyacınızı karşılayacak tecrübeli mürettebat ile güzel bir 
yaz geçireceksiniz.

2 master kabin ve 3 double kabin olmak üzere toplam 
5 kabinin yer aldığı tekne, 10 kişiye kadar ağırlayabiliyor. 
Kabinlerin her birinde  tuvalet, duş kabini ve klima bulunuyor. 
Tekne güverte alanında güneş yatakları ve arka tarafta 
dinlenme ve yemek alanı var. Konforlu gulet Mehmet 
Ayaz’da hafta bir çarşaf değişimi ve istek üzerine kabin ve 
banyo temizliği hizmetleri sağlanıyor. 

The ablue waters are calling you to relieve the 
stress of a whole year. Mehmet Ayaz offers you an 
unforgettable holiday.

Mehmet Ayaz is a luxury gulet with everything thought 
for guests. You will spend a beautiful summer with the 
spacious living spaces offered on the 24-meter boat and 
the experienced crew to meet your every need.

The boat, which has a total of 5 cabins, including 2 master 
cabins and 3 double cabins, can accommodate up to 
10 people. Each cabin has a toilet, shower cabin and air 
conditioning. There are sun beds in the boat deck area and 
a rest and dining area at the back. The comfortable gulet 
Mehmet Ayaz provides a weekly linen change and upon 
request cabin and bathroom cleaning service
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Ofis 1: Süleyman Seba Cad. No: 79 Workinton Ofis No: 1 Akaretler / Beşiktaş / İstanbul
Ofis 2: Çıldır Mah. 160. Sok. Selenya Apartmanı No: 9 Ofis No: 404 / Marmaris

+90 (530)1128959         info@smilesailing.com         www.smilesailing.com

Smile Sailing ile yüzleri güldüren tatil! 
Sadece deneyimlediğimiz en iyi tekneleri
öneriyor, bütçenize uygun tatilinizi planlıyoruz.

Marmaris     Göcek      Bodrum

TATİL
ANLAYIŞINIZI

DEĞİŞTİRİYORUZ!

SMILE SAILING TATİL ANLAYIŞINIZI DEĞİŞTİRECEK
Smile Sailing Will Change Your Understanding of Vacation

Smile Sailing, size unutulmaz anlar yaşatmak ve ruhunuzu 
dinlendirmeniz için harika fırsatlar sunuyor. Eğer, pandeminin 
günlük hayat akışınıza olumsuz olarak yansıdığını düşünüyorsanız 
henüz Smile Sailing ile tanışmamışsınız demektir. Smile Sailing’in 
devam eden pandemi sürecinde keyfinizi yerine getirecek 
önerilerine hayran kalacaksınız. 

Smile Sailing sizlere dört farklı öneri sunuyor: teknede yaratılacak 
bir ofis ortamı sayesinde çalışma arkadaşlarınızla keyifli bir tatil 
yapabilir, kaptan nikâhı töreni ile yakın arkadaşlarınızla rüya gibi 
bir düğünle evlenebilir, balayınızı ertelemek zorunda kalmadan 
teknede güvenli ve romantik anlarınızın tadını çıkarabilir ve 
ailenizle yazın tadını, gündem stresinden uzak bir şekilde tekne 
tatiliyle atabilirsiniz. 

Smile Sailing’in mürettebatlı guletlerinde, siz unutulmaz 
dakikalar yaşarken başka sorunlarla uğraşmayın diye tecrübeli 
aşçılarıyla yemek servisini sizler için düşünüyor. Smile Sailing ile 
yaşayacağınız her deneyim ile günde en az iki koy keşfedecek, 
kanoya binecek ve size ait güneşlenme minderinde manzaranın 
tadını çıkaracaksınız.

4 ile 16 arasında değişen misafir kapasitesiyle Bodrum, Datça, 
Bozburun, Marmaris, Göcek, Kaş, Selimiye ve Orhaniye sizleri 
çağırıyor. Bu rotalar dışında başka planlarınız varsa, size özel 
rotalar oluşturulabilir.

Smile Sailing, misafirlerine güvenli bir yolculuk vadediyor. Firma 
her organizasyon öncesi tekneleri denetliyor ve mürettebatıyla 
birebir ilişki kurarak, güvenliğinizden ve konforunuzdan emin 
oluyor. 

Smile Sailing offers you great opportunities to give you 
unforgettable moments and rest for your soul. If you think that 
the pandemic reflects negatively on your daily life, it means 
that you haven’t met Smile Sailing yet. You will be amazed by 
Smile Sailing’s suggestions that will fulfill your pleasure during 
the ongoing pandemic process.

Smile Sailing offers you four different suggestions: you can have 
a pleasant holiday with your colleagues thanks to an office 
environment that will be created on the boat, you can marry 
your close friends with a dream wedding with the captain’s 
ceremony, you can enjoy your safe and romantic moments on 
the boat without having to postpone your honeymoon and you 
can enjoy the summer with your family away from the stress of 
the agenda with a boat holiday. 

Smile Sailing is considering the food service for you with its 
experienced chefs so that you do not deal with other problems 
while you have unforgettable moments on the gulet boats 
with crew. With every experience you will experience with Smile 
Sailing, you will explore at least two bays a day, ride canoe and 
enjoy the view on your own sunbathing mattress.

Bodrum, Datça, Bozburun, Marmaris, Göcek, Kaş, Selimiye and 
Orhaniye are calling you with a guest capacity ranging from 
4 to 16. If you have other plans other than these routes, Smile 
Sailing creates special routes for you.

Smile Sailing promises you a safe journey. The company inspects 
the boats before each organization and establishes a one to 
one relationship with its crew, making sure of your safety and 
comfort.
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TEKNE KİRALAMANIN DOĞRU VE GÜVENİLİR ADRESİ 
“www.yachtlifecharter.com’’

The Right and Reliable Address for Yacht Charter 
‘’ www.yachtlifecharter.com ‘’

Yazın güzel bir deniz yolculuğu sayesinde mavi suların 
derinliğinde kaybolmak için Yacht Life Charter size 
harika fırsatlar sunuyor. 

Kayra Yacht bünyesinde tekne kiralama hizmeti sunan Yachtlife 
Charter, size deniz üzerinde adeta yüzen bir ev konforu sağlıyor. 
Klimalı, ferah ve donanımlı lüks tekneler sayesinde su üzerinde 
unutulmaz anlar yaşayacaksınız.

Yacht Llife Charter, Türkiye’nin ve Yunanistan’ın muhteşem 
koylarını ayağınıza getiriyor; Akdeniz, Ege, Fethiye, Marmaris, 
Bodrum, Bozburun, Göcek, Gökova, Antalya, Rodos Adası ve 
Symi’nin olağanüstü manzaraları sizi kendisine çağırıyor.

20 kişiye kadar ağırlayabilen lüks gulet teknelerin yanı sıra firma 
sizlere, talep ettiğiniz yolcu sayısı veya özel isteklerinizi yerine 
getirmek için teklifler ve hizmetler sunuyor. 

Siz, mavi suların ve doğanın tadını çıkarırken Yachtlife Charter, 
sizin adınıza her şeyi düşünüyor. Özenle seçilmiş tecrübeli 
mürettebat, tatiliniz boyunca işinizi kolaylaştırmak için sizi 
bekliyor. 

Yacht Life Charter offers you great opportunities 
to get lost in the depths of blue waters thanks to a 
beautiful sea voyage in summer.

Yachtlife Charter offers boat rental service within Kayra Yacht, 
providing you with the comfort of a floating home on the sea. 
Thanks to the air-conditioned, spacious and equipped luxury 
boats, you will have unforgettable moments on the water.

Yacht LifE Charter, brings you to the foot of the beautiful 
bays in Turkey and Greece; The extraordinary views of the 
Mediterranean, Aegean, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Bozburun, 
Göcek, Gökova, Antalya, Rhodes Island and Symi invite you to it.

In addition to luxury gulet boats that can accommodate up to 
20 people, the company offers you offers and services to fulfill 
the number of passengers you request or your special requests.

While you enjoy the blue waters and nature, Yachtlife Charter 
considers everything on your behalf. The carefully selected and 
experienced crew are waiting for you to make your work easier 
during your holiday. 

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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