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Herkese merhaba,

Yaz mevsiminin son sayısı yani Ağustos sayısından 
herkesi selamlıyoruz. Bu sayımızda yine sektörün 
tüm güncel gelişmelerini sizlere getirdik. Dünyada 
gerileyen pandemi süreci sektörü hareketlendirmeye 
başladı. Dünya çapında yapılacak fuarlar, son 
sürat devam eden hazırlıklar ve lansman gününü 
bekleyen tekneler gibi tüm güncel gelişmeleri 
bizimle takip edebilirsiniz. Keyifli bir sektör turu için 
sizleri dergimizle baş başa bırakıyorum. 

Saygı ve sevgiyle…

Hello everyone,

We greet everyone from the last issue of the 
summer seasonnamely the August issue. In this 
issue, we brought you all the latest developments 
in the sector. The receding pandemic process in the 
world has started to mobilize the sector. You can 
follow all the current developments with us, such 
as fairs to be held around the world, preparations 
that continue at full speed and boats waiting for 
the launch day. I leave you alone with our magazine 
for a pleasant sector tour.

With respect and love…

Başak Kanık
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Nautica Bertelli imzalı Yeni 
Invictus Capoforte Mağazası 
Santa Margherita Ligure’de 
Açıldı

CMC MARINE SAIM GRUP İLE 
ANLAŞMA İMZALADI

PULSE LINE PAKETİ KEŞFEDİN

New Invictus Capoforte Store by 
Nautica Bertelli opened in Santa 
Margherita Ligure

CMC Marine Signs Agreement 
With Saim Group

Discover The Pulse Line Pack

Invictus Yat tarzı, Tigullio Körfezi’nin mücevherlerinden biri 
olan ve Akdeniz yatçılığı için mutlaka görülmesi gereken bir 
yer olan Santa Margherita Ligure’ye iniyor.

Nautica Bertelli’nin yeni Invictus Capoforte mağazası 25 
Haziran’da açıldı. Akşam boyunca, katılımcılar tersanenin 
özel bir iskelede demirleyen bazı modellerini hayranlıkla iz-
lediler: amiral gemisi TT460, başarılı GT320 ve Capoforte 
koleksiyonundan üç gövde, CX280, FX270 ve FX190.

Invictus Yacht style lands in Santa Margherita Ligure, one 
of the gems of the Tigullio Gulf and a must-see destination 
for Mediterranean yachting. 

The new Invictus Capoforte store by Nautica Bertelli was 
inaugurated on 25 June. During the evening, participants 
were able to admire some of the shipyard’s models moored 
at a dedicated jetty: the flagship TT460, the successful 
GT320 and three hulls from the Capoforte collection, the 
CX280, FX270 and FX190.

CMC Marine, dağıtım ağını genişletmeye devam ediyor. 
CMC Marine son olarak, 1951’de hayata başlayan ve yakın-
da Waveless ultra kompakt stabilizasyon sistemini İtalya, 
San Marino ve altı Arap üye ülkesine dağıtacak olan köklü 
bir işletme olan SAIM Group ile bir ortaklık anlaşması im-
zaladı.

CMC Marine continues to expand its distribution network 
and signs a partnership agreement with SAIM Group, a 
well-established business that began life in 1951 and 
will soon be distributing the Waveless ultra-compact 
stabilization system throughout Italy, San Marino and the 
six Arab member states of the Gulf Cooperation Council.

Excess, sansasyon, eğlence ve hepsinden önemlisi yelken keyfi 
ile eş anlamlı bir marka.  Yeni denizcilerin yaşam tarzlarına uy-
gun yelkenliler üreten markanın, Pulse Line paketi, performans 
arayan tüm denizciler için geliştirildi. Dümende daha da fazla 
eğlence için bu paket Excess 11, Excess 12, Excess 15 serilerinde 
mevcut. 

Motorları daha hızlı kesmek (5 knottan itibaren) ve hemen 
denize açılmak. Daha hızlı yelkeni tercih ederek, yelken altın-
da daha fazla hız kazanmak gibi öne çıkan özellikleri var bu 
paketin.

Excess is synonymous with sensation, fun and above all the 
pleasure of sailing. Sailboats in line with the lifestyles of new 
sailors. The Pulse Line pack has been developed for all sailors 
looking for performance. For even more fun at the helm, this 
pack is available across the entire Excess range: Excess 11, 
Excess 12, Excess 15.

Cutting the engines faster (from 5 knots) and sailing 
immediately. This package has outstanding features such as 
preferring faster sailing and gaining more speed under sail.

YatLife&Travel 195x275 FY_500 indd.indd   1 24.11.2020   11:11
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BENETTI, 65 METRELİK TAM 
ÖZEL YAT M/Y “TRIUMPH”I 

TESLİM ETTİ

YENİ EKSTRA X76 LOFT 
SATILDI

Benetti Delivers M/Y “Triumph”, 
A 65-Meter Full Custom Yacht

Sold New Extra X76 Loft

Benetti, altı güvertesini kaplayan şık ve temiz hatlara sahip 
65.40 metrelik tam özel bir yat olan M/Y “Triumph”un tesli-
matını duyurdu.

Teknenin detaylarını inceleğimizde, alüminyumdan yapılmış 
çelik deplasmanlı gövde ve üst yapı klasik beyaza boyanmış. 
Dış hatlar, Benetti’nin deniz mimarisini tamamlayan Giorgio 
M. Cassetta tarafından kaleme alınmış. Green & Mingarelli 
Design ise iç mekanlara katkıda bulunmuş. 

Altı adet çift kişilik kabinde on iki kişiyi ağırlayabilen yat, pru-
vada bulunan dokunmatik helikopter pisti, sauna, tam dona-
nımlı spor salonu, masaj odası, jakuzi ve 70 metrekarelik bir 
damlalıklı beach club gibi lüks olanaklar sunuyor. 

Benetti is proud to announce the delivery of M/Y “Triumph”, 
a 65.40 meters full custom yacht with sleek and clean lines 
spanning her six decks. The steel displacement hull and the 
superstructure, made with aluminum, are painted in a classic 
white. The external lines were penned by Giorgio M. Cassetta, 
complementing the naval architecture by Benetti. Green & 
Mingarelli Design contributed to the interiors, adding to the 
work done in-house by Benetti.

The yacht, which accommodates twelve people in six double 
cabins, offers a host of luxurious amenities, including a touch 
and go helipad located on the bow, sauna, fully equipped 
gym, massage room, jacuzzi and 70 square metres of beach 
club with a drop-down platform.

ISA Yachts’ın bir markası olan EXTRA Yachts, Avrupalı bir müş-
teriye yeni bir ünitenin satışını duyurdu: Extra X76 Loft. Extra 
X76 Loft, Palumbo Superyachts ve Guida Design’ın hem dış 
hem de iç tasarımın yanı sıra mühendislikle de ortaklaşa ilgile-
nen teknik ekibinin bilgi birikiminden doğuyor.

23.4 metrelik uzunluğuyla X76 Loft, EXTRA’nın ilk kez 2018’de 
tanıtılan crossover hattının giriş seviyesini temsil ediyor. ISA 
Yachts’ın ileri teknik deneyiminden ve birinci sınıf İtalyan işçi-
liğinden yararlanan EXTRA Yachts serisi, müşterilere 24 ila 40 
metre arası fiberglas tekne üretiminde uzmanlaşmış büyük bir 
grubun parçası olmanın tüm avantajlarını sunuyor.

EXTRA Yachts, a brand of ISA Yachts, announces the sale to a 
European customer of a new unit: Extra X76 Loft. Extra X76 Loft 
stems from the know-how of the technical team of Palumbo 
Superyachts and Guida Design who jointly took care of both 
the exterior and interior design as well as the engineering.

With its 23.4 metre length, X76 Loft represents the entry-level 
for the EXTRA’s crossover line that, first introduced in 2018. 
Benefitting from the advanced technical experience and 
world-class Italian craftsmanship of ISA Yachts, the EXTRA 
Yachts line offers customers all the advantages of being part 
of a large group also specialized in the production of fiberglass 
boats from 24 to 40 metres.
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Palumbo Superyachts, 
Perini Navi Şirketini Satın 

Almakla İlgileniyor

Sea-Alliance Group, 
Sunseeker Superyacht 

Black and White’ın 
Üçüncü Başarılı Satışını 

Duyurdu
Palumbo Superyachts Interest 

in The Acquisition Of The 
Company Perini Navi Sea-Alliance Group Announces 

its Third Successful Sale of 
Sunseeker Superyacht Black and 

White

Uluslararası ISA Yachts, Columbus, Mondomarine, Extra 
Yachts ve Palumbo SY Refit markalarının sahibi Palumbo 
Superyachts, birkaç yıl önce başlayan genişleme sürecinin 
ardından markaları ve üretimi ile Perini Navi komple şirke-
tini satın almakla ilgilendiğini belirtti. İnkar edilemez dere-
cede yüksek olan 62,5 milyon Euro’luk başlangıç fiyatı göz 
önüne alındığında, şirket, 30 Temmuz 2021 için belirlenen 
açık artırma ile ilgili tüm kararların önümüzdeki günlerde 
alınacağını duyurdu.

Palumbo Superyachts, owner of the international brands 
ISA Yachts, Columbus, Mondomarine, Extra Yachts 
and Palumbo SY Refit, following the view to expansion 
began several years ago, had expressed its interest in 
the acquisition of the company Perini Navi complete 
with its brands and production sites in Viareggio and La 
Spezia. Given the starting price of € 62.5 million, which 
is undeniably high, the company announces that all the 
decisions in relation to the auction set for 30th July 2021 
will be taken in the coming days. Sea-Alliance Group’tan Roy Klajman “Yatı 2010 yılında ilk 

kez sattıktan on bir yıl sonra, Siyah ve Beyaz için heyecanlı 
yeni bir alıcıyı temsil etmekten mutluluk duyuyoruz’’ dedi.
Cebelitarık merkezli uluslararası yat komisyoncusu, po-
püler motor yat serisinin bu son derece özelleştirilmiş ve 
kusursuz bakımlı versiyonu için başarılı bir işlemde üçüncü 
kez yer alıyor.

4,9 milyon Euro’ya piyasada bulunan Siyah Beyaz şu anda 
Batı Akdeniz’de bulunuyor.

Roy Klajman, of Sea-Alliance Group, said that “We are 
delighted to represent an excited new buyer for Black and 
White, eleven years after first selling the yacht in 2010.’’

It is the third time the Gibraltar-based international yacht 
broker has been involved in a successful transaction for 
this highly-customised and immaculately maintained 
version of the popular motor yacht series.

On the market for €4.9m, Black and White is currently 
lying in the Western Mediterranean.

gural.com.tr
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Ferretti 670, kişiselleştirilebilen alanları ve tasarımıyla göze çarpan bir model. 

Bu modelde de tıpkı diğer Ferretti yatlarında olduğu gibi çizgisel ve sportif bir 
tasarım ön plana çıkmış. Alt güvertede yer alan kabinler isteğe göre 3 veya 4 
kabin şeklinde tercih edilebiliyor. 

3 kabinli versiyonda teknenin ortasında bir master kabin bulunuyor. 18 metreka-
relik bu kabinde odanın ortasında yer alan yatağa, gömme bir dolap ve sancak 
tarafından kalan banyo eşlik ediyor. Bu yerleşim düzeni sayesinde kabine her-
hangi bir gürültü ulaşamıyor.

Bu kabinin yanında yer alan dördüncü bir kamara: ister amacına uygun kullanı-
labilir istenirse de bir çamaşır odasına dönüştürebilir. Bununla beraber sancak 
tarafında çifte kamara ve ön güvertede VIP kamara var.

Model, teknolojik bir alt yapı ile kolay bir kullanım sağlıyor. XENTA ile iş birliği ne-
ticesinde geliştirilen üstün elektro-hidrolik direksiyon sistemi, dümenin çok kolay 
idare edilmesine ve her tür deniz koşulunda ve yüksek hızlarda dönerken kapta-
nın zahmetsizce kontrolü sağlamasına yardımcı oluyor. 

Ferretti 670 is a striking model 
with its customizable areas and 
design.
A linear and sporty design has 

come to the fore in this model, just like in other Ferretti yachts. Cabins on the 
lower deck can be chosen as 3 or 4 cabins upon request.

In the 3-cabin version, there is a master cabin in the middle of the 
boat. In this 18 square meter cabin, the bed in the middle of the room 
is accompanied by a walk-in closet and a starboard bathroom. Thanks 
to this layout, no noise can reach the cabin.

Next to this cabin is a fourth cabin: it can be used for its intended 
purpose or it can be converted into a laundry room. There is also a 
double cabin on the starboard side and a VIP cabin on the foredeck.

The model provides an easy use with a technological infrastructure. The 
superior electro-hydraulic steering system, developed in collaboration 
with XENTA, helps the captain to control the rudder very easily and 
effortlessly while turning in all sea conditions and at high speeds. 

YAT / YACHT

FERRETTI 670

CUSTOM LINE 106 220 metrekarelik bir yüzey alanı sunan Custom Line 106, navigasyon boyunca 
geniş camlar tarafından çevreleniyor. İçeriye giren gün ışığı, denizin esintilerine 
eşlik ediyor. 

Modelde 5 kamara var: bu kabinleri tamamı bağımsız banyoya sahip. 

Model hakkında konuşan Ferretti Group CEO’su Alberto Galassi: “Custom Line 106’nın denizcilik ve 
estetik ifade açısından özellikleri inanılmaz derecede zengin çünkü çok yetenekli insanların seslerine 
ve ilhamlarına dayanıyor” ifadelerini kullandı.

Offering a surface area of 220 square meters, Custom Line 106 is surrounded by large windows 
throughout the navigation. The sunlight entering the interior accompanies the breezes of the sea.

The model has 5 cabins: these cabins all have en-suite bathrooms.

Speaking about the model, Ferretti Group CEO Alberto Galassi said: “The Custom Line 106 is 
incredibly rich in terms of nautical and aesthetic expression because it is based on the voices and 
inspirations of very talented people.”
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ILUMEN 28 LEADER 33

Flybridge konseptinde bir tekne olan Ilumen 28, bir Alberto 
Mancini eseri yani gergin çizgiler görmek şaşırtıcı değil. 

Teknenin kıç tarafında bir yüzme platformu var. Bu alanın 
iki yanından uzanan merdivenler ile açık alanda yer alan 
oturma grubuna erişebiliyorsunuz. 28 metrelik boyuyla, 
geniş yaşam alanları barındıran teknede 10 kişiye kadar 
misafir ağırlanabilir. 

İki katlı yatta ortadan tamamen kaldırılan tavan yüksekli-
ği sorunu, mekânları daha aydınlık bir hale getirmiş. 15-31 
knot arası bir hızla denizleri aşan model, 2 x 1200 hp MAN 
ile birlikte sunuluyor.

A boat in the concept of a flybridge, is an Alberto Mancini 
work, so it’s not surprising to see taut lines.

There is a swimming platform at the stern of the boat. You 
can access the sitting group in the open area with stairs 
extending from both sides of this area. With a length of 28 
meters, the boat can accommodate up to 10 guests, with 
spacious living areas.

The ceiling height problem, which has been completely 
eliminated in the two-deck yacht, has made the spaces 
brighter. The model, which crosses the seas at a speed of 
15-31 knots, is offered with 2 x 1200 hp MAN.

Sportif bir tarzı benimseyen Leader 33’ün gövdesinde yer alan 
uzunlamasına camlar sayesinde; güneş ışığı tekneyi sarmalar-
ken, tekne içindekilerin denizle olan bağlantısı artırılmış. 

Teknenin iç yerleşim düzeninde fonksiyonellik ön plana çı-
kartılarak, alan kullanımı maksimize edilmiş. Sürgülü kapıyla 
bağımsız kabine dönüşebilen modüler salon, tamamen açık 
iç alanların ferahlığına sunabilirken dilendiğinde yüksek mah-
remiyet de sağlayabiliyor.

Adopting a sporty style, Leader 33 has longitudinal glasses on 
its body; While the sunlight surrounds the boat, the connecti-
on of the boat occupants with the sea is increased.
 
In the interior layout of the boat, functionality is brought to 
the fore and the use of space is maximized. The modular salo-
on, which can be transformed into an independent cabin with 
a sliding door, can offer the spaciousness of fully open interior 
spaces, while providing high privacy when desired.

Boy / Length: 10,56 m
En / Width: 3,32 m
Draft: 0,96 m
Yakıt Tankı / Fuel Tank: 535 l
Su Tankı / Water Tank: 175 l
Makine / Engine: Mercruiser 2x250 Benzinli Joystick’siz / Gasoline 
Without Joystick
Kamara / Cabin: 2
Yatak / Beds: 4

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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Lusben, Pier Luigi Loro 
Piana’nın 51 Metrelik Keşif 
Yatı M/Y “Masquenada”yı 
Tamamen Yeniledi

Tankoa, Linea Sportiva’nın 
Doğumunu Duyurdu

Lusben Completely Renews 
M/Y “Masquenada”, Pier 
Luigi Loro Piana’s 51-Meter 
Expedition Yacht

Tankoa Announces The Birth 
Of Linea Sportiva

Sadece 9 ay süren büyük bir onarımdan sonra Lusben, şu 
anda Pier Luigi Loro Piana’ya ait olan 51 metrelik keşif yatı 
“Masquenada”yı denize indirdi. 

Ana odak, teknenin kıç bloğunda radikal bir şekilde dönüş-
türülen ve genişletilen Nauta Design çalışmasına dayanan 
dış profilinin yanı sıra iç mekanın tamamen yenilenmesi ve 
tüm üst yapının ve bir kısmının yeniden boyanmasıydı.

Lusben ekibi, mürettebat, mimarlar ve tasarımcıların yanı 
sıra tekne sahibinin kendisi, Ekim 2020’de başlayan ve 
başlangıçta bir iş teknesi olarak tasarlanan yatın radikal 
bir yenilenmesini oluşturan geniş kapsamlı bir onarım ger-
çekleştirdi. 

After a major refit that lasted just 9 months, Lusben has 
launched “Masquenada”, a 51-meter expedition yacht 
now owned by Pier Luigi Loro Piana. The main focus was 
the external profile of the boat – based on the work of 
Nauta Design – which has been radically transformed 
and extended in the stern block, as well as the complete 
renovation of the interior and the repainting of the entire 
superstructure and part of the hull. 

The Lusben staff, the crew, the architects and designers, 
as well as the owner himself, were involved in a laborious 
and wide-ranging refit that began in October 2020, which 
constituted a radical renewal of the yacht, originally 
conceived as a work boat.  

Tankoa, canlı bir Zoom etkinliğinde yeni Luca Dini yapımı Linea 
Sportiva’yi tanıttı. Cenova merkezli butik markanın pazar teklifi-
ni genişletmek için tasarlanan ve tasarlanan dinamik serideki ilk 
model, daha büyük ve daha küçük bir versiyon arasında yer alan 
500GT’nin altında derecelendirilen Sportiva 55.

Tankoa CEO’su Vincenzo Poerio, “Tankoa’da her zaman pazar seg-
mentimizde müşterilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek yeni ürünler düşünmeye çalışıyoruz” dedi. “Bunu akılda tuta-
rak, yeni ürünler hakkında fikir ve görüş alışverişinde bulunmak için 
çeşitli tasarımcılarla tanıştık. Luca Dini ile Sportiva 55’in ilk konsep-
tiyle birkaç ay sonra somutlaşan fikirlerin ani bir uyumunu bulduk: 
bu ilk görüşte aşktı!”    

Tankoa has unveiled its new Linea Sportiva by Luca Dini in a live 
Zoom event. Conceived and designed to expand the market 
offering of the Genoa-based boutique brand, the first model in 
the dynamic series is the Sportiva 55 rated at under 500GT that 
falls between a larger and smaller version.

“At Tankoa we always try to think of new products that can meet 
the ever-changing needs of customers in our market segment,” 
says Tankoa CEO, Vincenzo Poerio. “With this in mind, we met 
various designers to exchange ideas and views on new products. 
With Luca Dini we found an immediate harmony of ideas that 
became concrete a few months later with the first concept of the 
Sportiva 55: it was love at first sight!” 
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Benetti Oasis Deck™ Yeni 
Bir Yaşam Tarzı Yaratarak 
Süperyat Dünyasını 
Yeniden Şekillendiriyor

Lürssen, Yaklaşan Monaco 
Yacht Show 2021’de 13800 

Projesini Sunuyor

The Benetti Oasis Deck™ 
Reshapes The Superyacht 
World By Creating A New 
Lifestyle

Lürssen Presents Project 
13800 at The Upcoming 

Monaco Yacht Show 2021

Benetti tarafından Oasis 40M’nin olağanüstü başarısına 
dayanan yeni bir çözümün adı olan OASIS DECK™  şimdi 
Oasis 34m ve B.Now 50M ve 66M’nin yeni modellerinde 
yer alıyor. 

Yepyeni bir OASIS LIFE doğuyor!

Beş temel özelliğin benzersiz bir kombinasyonu ile OASIS 
DECK™, Benetti’nin denizle gerçek temasta uzun süre kal-
mayı hayal eden süper yat sahiplerine sunduğu mükem-
mel teklifi temsil ederek markanın öncü ve tasarım lideri 
rolünü teyit ediyor.

OASIS DECK™ is the name of a new solution offered by 
Benetti which, based on the extraordinary success of the 
Oasis 40M, is now featured on new models of the Oasis 
34m and B.Now 50M and 66M.

A brand-new OASIS LIFE is born! 

 With a unique combination of five key features, OASIS 
DECK™ represents the brilliant proposal, presented by Be-
netti, to superyacht Owners who dream for long stays on-
board in authentic contact with the sea, thus confirming 
the brand’s role as a pioneer and design leader. 

All the details waiting you at yachtlifetravel.com

Maslak Mah. Söğütözü Sok. Ağaoğlu Maslak 1453 
No: 20 T4 A Blok D:33 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
+90 212 803 25 30  nfo@ultramar stanbul.com

www.ultramarrstanbul.com

FOR MORE INFORMATION CONTACT
THE YACHTS CENTRAL AGENT: ULTRAMAR YACHTS. +90 532 5917789 Purchase&Sale | New Burld | Charter  | Management

A TIMESLESS CLASSIC
RIVA |33' Aquarrva Super | M/Y LEVISSIMA

AQUARIVA Super
(500 L m ted Ed t on) 2018

The only L m ted Ed t on  n the market (Blue 
Sera Colour) for sale  n the ent re market
Youngest Aquar va Super  n the market
Brand New Cond t on 
Located  n Istanbul, Turkey 
Upholstery  n L m ted Ed t on Mambo Pearl 
Wh te Colour w th Dark Blue P p ng
Double Double Waterl ne  n Aquamar ne Colour 
Bow Thruster on board
Spec al Mahogany  n Cockp t, B m n  Cover 
and Dashboard

THE MOST STYLISH DAY CRUISER 
Prrce: 598.000 euros
excl. VAT (NEGOTIABLE)
Burlder: R va  
Model: 33’ Aquar va Super
Year: 2018
CColour: Metall c Blue Sera (L m ted)

A TRUE ICON
Loa: 10.07 m | Beam: 2.80 m 
Draft: 0.96 m
Engrnes: 2 x YANMAR 370 HP
Engrne hours: 180 | Flag: Turkey

Lürssen, bu yıl Monaco Yacht Show’da tersaneden en son teslima-
tı sergileyeceklerini açıkladı. Proje 13800 bu yaz teslim edilecek ve 
gösteride dünya ilkini gerçekleştirecek.

Tasarımcı Bannenberg & Rowell, Project 13800’e çok farklı çizgiler 
verdi. Renklerin ve dokuların korkusuz kullanımı ve müze kalitesin-
de iç mobilya parçaları, sadece iç mekanlarda değil, aynı zamanda 
teknik alanlarda da detaylara gösterilen büyük özenin altını çiziyor. 
Deneyimli sahipler, yaşam tarzları için ihtiyaçlarının ne olduğu ko-
nusunda net bir fikre sahip. 56 metrede kişiye özel tasarlanmış bir 
yat. 

Satış direktörü Michael Breman, “Monaco Yacht Show’un yenile-
nen gösteri konseptinin başarılı olacağından ve birçok yeni inşaat 
müşterisiyle bağlantı kurma fırsatına sahip olacağımızdan umut-
luyuz” dedi.

Lürssen is delighted to reveal that they will be displaying the latest 
delivery from the yard at the Monaco Yacht Show this year. Project 
13800 will be delivered during this summer and will have her world 
debut at the show.

The designer, Bannenberg & Rowell, gave Project 13800 her very 
distinctive lines. A fearless use of colours and textures as well as 
museum quality interior furniture pieces underline the approach 
of tremendous attention to detail – not only in the interior spa-
ces but also in the technical areas. The experienced owners had a 
clear idea of what their needs for their lifestyle are. A customized 
engineered yacht at 56 metres.

Sales director Michael Breman comments: „We are hopeful that 
the revamped show concept of the Monaco Yacht Show will be 
a success and that we will have the opportunity to engage with 
many new build customers.”
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YENİ AZIMUT 68: DÜNYA 
İÇİN BİR YAT

CL Yachts Yedinci Üniteyi 
Tamamlarken CLB72 
Güçleniyor

THE NEW AZIMUT 68: A 
YACHT FOR THE WORLD

CLB72 Goes From Strength 
To Strength As CL Yachts 
Completes The Seventh Unit

Flybridge Koleksiyonu’nun en yeni modeli Azimut 68: Ana 
Güvertede her yaşam tarzına uygun üç farklı yerleşim se-
çeneği ile yüksek teknolojili bir yat.

Yeni Azimut 68, dünya çapındaki pazarların ilgisini çekmek için 
tasarlandığı için inovasyon çıtasını yükseltiyor. Tam da bu ne-
denle, modern denizcilik endüstrisinde büyük bir devrimi tem-
sil ediyor.

Yat sahipleri yatta en çok nasıl vakit geçirecek? Ne tür misafir-
ler ağırlanacak? Samimiyet mi yoksa açıklık mı en değerli özel-
lik? Cevap her yat sahibi için farklıdır, bu nedenle tersane yeni 
Azimut 68’e üç olası Ana Güverte konfigürasyonu ve her biri 
belirli bir yaşam tarzı düşünülerek çok işlevli bir alan sunuyor.

The newest model in the Flybridge Collection is the Azimut 
68: a high-tech yacht with a selection of three different 
layouts on the Main Deck to suit any lifestyle.

The new Azimut 68 raises the bar of innovation, as she is 
conceived to capture the interest of markets around the world 
by offering customers the opportunity to choose the way they 
prefer to live onboard. Precisely for this reason, it represents a 
great revolution in the modern nautical industry.

How will owners be spending the most time onboard? What 
kinds of guests will be entertained? Is intimacy or openness 
the most valuable feature? The answer is different for every 
owner, so the shipyard is offering the new Azimut 68 with three 
possible Main Deck configurations, plus a multifunctional 
area, each with a particular lifestyle in mind.

Maceraperest aileler için yaratılan CLB72, ilk olarak 2019’da pi-
yasaya sürüldü ve hızla CL Yachts’ın en hızlı satan modellerin-
den biri haline geldi. CLB72’nin yedinci ünitesinin inşaatı şimdi 
tamamlandı ve yat üreticisi onu Fort Lauderdale, Florida’ya 
teslimat için hazırlıyor.

Halihazırda satılan beş üründen dördü 
ABD’deki ve biri Hong Kong’daki müşterilere 
teslim edildi. Şu anda Fort Lauderdale’deki 
CL Yachts Kuzey Amerika Ofisinde bulunan 
altıncı ünite - zarif bir ceviz iç şemasıyla 
donatılmış - özel turlar ve deniz denemeleri 
için hazır..

Created for families who are adventurous 
at heart, CLB72 was first launched in 
2019 and has rapidly become one of the 
fastest-selling models in the CL Yachts 
stable. Construction is now complete on 

the seventh unit of 
CLB72, and the yacht 
builder is preparing 
her for delivery to Fort 
Lauderdale, Florida.

Of the five already sold, four were delivered to clients in the USA and 
one in Hong Kong. Currently located at the CL Yachts North America 
Office in Fort Lauderdale, the sixth unit – outfitted with an elegant 
walnut interior scheme – is available for private tours and sea trials.
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VIRTUS’UN İKİ GÖVDESİ 
SATILDI

500EXP’NİN 10. ÜNİTESİ 
2023 YILINDA TESLİM 

EDİLECEKTwo Hulls of Virtus Sold
10th Unit Of The 500EXP Will 

Delivered in 2023

Mengi Yay Yatçılık Virtus serisiyle ilk kez markete üretim 
yapma modeline geçmiş ve 2019 yılında 44 metrelik Vir-
tus’u sahibine teslim etmişti. Şimdi 47 metrelik bir Virtus 
inşa eden firma, teknenin iki gövdesini sattı, biri ise Fraser 
şirketi ile satışa sunuldu. Birinci ve ikinci gövdenin teslim 
tarihi 2022 yılı iken, üçüncü gövde 2023’te teslim edilecek.  
Virtus 47 serisinin birinci gövdesi 12 kişiyi, iki ve üçüncü 
gövdeleri ise 4+1 misafir kabinleri ile 10 kişiyi ağırlayabiliyor.

Mengi Yay Yachting started the production model for the 
first time with the Virtus series and delivered the 44-meter 
Virtus to its owner in 2019. The firm, which is now building 
a 47-metre Virtus, has sold two hulls of the boat, one for 
sale through the Fraser company. The delivery date of the 
first and second hulls is 2022, while the third hull will be 
delivered in 2023. The first hull of the Virtus 47 series can 
accommodate 12 people, while the second and third hulls 
can accommodate 10 people with 4+1 guest cabins.

Sanlorenzo Yachts’ın Yunanistan temsilcisi Ekka Yachts, 
500EXP süper yatının, onuncu ünitesinin 2023 yılının 
Haziran ayında teslim edileceğine dair imzaladığı 
sözleşmeyi duyurdu. 500EXP’nin, onuncu ünitesinin başarılı 
bir şekilde satılması Ekka ve Sanlorenzo için bir kilometre 
taşıydı: bu, Ekka Yachts’ın Sanlorenzo ile Yunanistan’a 
gerçekleştirdiği ilk süper yat satışı. Ekka Yachts’ın ise 2021 
yılında, 37 metre üstünde sattığı ikinci modeli. 

Ekka Yachts, the brand representative of Sanlorenzo 
Yachts for Greece is delighted to announce today the 
signing of a new-building contract for the sale of the 
10th unit of the 500EXP superyacht, due for delivery in 
June of 2023. The sale of the tenth unit of the successful 
500EXP series marks a few important milestones for both 
Ekka and Sanlorenzo: Ekka Yachts’ first superyacht sale 
with Sanlorenzo, Sanlorenzo’s largest-ever new-building 
yacht to be delivered in Greece, Ekka Yachts’ second new-
building contract over 37 meters in 2021.



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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ANVERA 48 GOZZI MIMÌ, LIBECCIO 8.5 
WALKAROUND’U SUYA 

İNDİRMEK İÇİN TAM HIZLA 
ÇALIŞIYOR

GOZZI MIMÌ IS WORKING 
AT FULL SPEED TO 

LAUNCH THE LIBECCIO 8.5 
WALKAROUND

Anvera 48, günlük geziler için tasarlanan bir tekne. Mode-
lin kokpit alanında yan yana dizilen üç adet koltuk, kokpit 
alanını kaptana özel olmaktan çıkarıp, onu yaşam alanla-
rına dâhil ediyor. 

Kokpit ve kıç taraftaki güneşlenme alanını mutfak tezgâ-
hı ile ayrılıyor. Bu alanın hemen önünde bir masa ve onu 
çevreleyen koltuklar bulunuyor. Geniş güneşlenme alanının 
iki yanında yer alan platformlar, depolama alanı olarak da 
kullanılabilir. 

14.50 metrelik teknenin kabininde çift kişilik bir yatak var. 
Kabinde yer alan banyoda, tuvalet ve lavabo alanı bir cam 
ile ayrılıyor.

Anvera 48 is a boat designed for day trips. The three seats 
arranged side by side in the cockpit area of the model take 
the cockpit area from being exclusive to the captain and 
include it in the living spaces.

The cockpit and aft sunbathing area are separated by 
a galley counter. Just in front of this area is a table and 
armchairs surrounding it. The platforms located on both 
sides of the large sunbathing area can also be used as 
storage areas.

There is a double bed in the cabin of the 14.50 meter boat. 
In the bathroom in the cabin, the toilet and sink area are 
separated by a glass.

Valerio Rivellini tarafından tasarlanan ve dünya prömiyeri-
ni Cenova Boat Show’da yapacak olan yepyeni Libeccio 8.5 
Walkaround’un son ayrıntıları  tamamlanırrken, Gozzi Mimì 
Tersanesi’nde çok yoğun zamanlar geçiyor.

Yeni gozzo, ayrı bir banyo sunan bu uzunluktaki tek Walka-
round modeli olurken, temiz ve zarif çizgileri, Tersane’nin Sor-
rento’nun gozzi geleneğine saygı duyarak en son teknolojiyi 
birleştirme isteğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.  

These are very busy times for Gozzi Mimì, as it is finalising the 
last details of the brand new Libeccio 8.5 Walkaround desig-
ned by Valerio Rivellini, due to make its world premiere at the 
Genoa Boat Show.

The new gozzo will be the only Walkaround model of this len-
gth to offer a separate bathroom, while its clean and refi-
ned lines are the result of the Shipyard’s intent to combine 
cutting-edge technology with respect for the tradition of the 
Sorrento’s gozzi.
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www.marinetime.com.tr MarineTimeTRmarinetimetr
www.ardoras.com 

MARINE TIME 5.65

MARINE TIME 615

Su sporları için uygun bir model olan 5.65’in kıç tarafında 
bir koltuk ve ön tarafında bir güneşlenme alanı yer alıyor. 
Bu koltuk ve kokpit arasında geniş bir havuzluk var. 360 
derece hareket edebilen kokpit koltuğu sayesinde, kaptan 
tüm tekneye hâkim olabiliyor.  Kokpitin yanında kalan ka-
bin, iki yetişkini ve bir çocuğu ağırlayabilecek genişlikte. 
Kabin, günlük eşyaları koymak için yapılan yan raflarla 
çevrili ayrıca bu alanda tekne altına doğru ek bir saklama 
alanı daha bulunuyor.

A model suitable for water sports, the 5.65 has a seat in 
the stern and a sunbathing area in the front. Between 
this seat and the cockpit is a large cockpit. Thanks to 
the 360-degree movable cockpit seat, the captain can 
dominate the entire boat. The cabin next to the cockpit 
is large enough to accommodate two adults and a child. 
The cabin is surrounded by side shelves made for storing 
daily items, and there is an additional storage area 
towards the bottom of the boat in this area.

Geniş bir havuzluğa sahip teknenin kıç tarafında ayrı ayrı 
iki koltuk bulunuyor. Kokpit koltuğu 360 derecelik bir ha-
reket kabiliyetine sahip. Kokpitin hemen yanında kalan 
kabin, iki kişiyi ağırlayabiliyor. Kabin içerisinde günlük eş-
yaların konması için saklama alanları oluşturulmuş. Ön 
tarafta yer alan güneşlenme alanı oldukça geniş. Su spor-
ları için bir tekne arıyorsanız, bu modeli düşünebilirsiniz. 

There are two separate seats at the stern of the boat, 
which has a large cockpit. The cockpit seat has 360-deg-
ree mobility. The cabin, right next to the cockpit, can ac-
commodate two people. Storage areas have been crea-
ted in the cabin to put daily items. The sunbathing area 
in the front is quite large. If you are looking for a boat for 
water sports, you can consider this model.

Teknik Özellikler / Technicial Specifications
Uzunluk / Length: 563 cm
Genişlik / Width: 217 cm
Ağırlık / Weight: 570 kg
Mürettebat / Crew: 7
Maksimum motor gücü / Maximum engine power: 150 KM

Teknik Özellikler / Technicial Specifications
Uzunluk / Lenght: 640 santim
Kiriş / Beam: 245 santim
Draft: 0,47 santim
Ağırlık / Weight: 900 kg
Tavsiye Edilen Kişi Sayısı / Recommended Number of 
Persons: 8
Tavsiye Edilen Maks Motor Gücü: / Recommended Max 
Engine Power 225 HP

Ardor A.Ş’nin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Marine Time ve Rancraft tekneleri, 7-11 Temmuz tarihleri 
arasında Milta Marina Bodrum’da gerçekleşen RIB Boat Fest’te sergilendi.

Marine Time and Rancraft boats, of which Ardor A.Ş is the Turkey distributor, were exhibited at the RIB Boat Fest 
held in Milta Marina Bodrum between 7-11 July.

“
“
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RANCRAFT RM 21 RANCRAFT RS CINQUE.5

Teknenin baş tarafında rahat bir güneşlenme alanı var. 
Burası, hemen bitişiğinde yer alan koltuk ile bir uyum sağ-
lıyor. Koltuğun arkasında kalan kokpit, merkezi bir şekilde 
konumlandırılmış. Kokpit koltuğu olarak iki kişilik, geniş 
bir koltuk modeli tercih edilmiş. Koltuğun sırtlığı ters yöne 
doğru hareket edebiliyor böylece bu kısım, seyirdeyken 
kokpit, demirleme halinde oturma grubu olarak kullanı-
labilir.

There is a comfortable sunbathing area at the bow of 
the boat. This place harmonizes with the seat next to 
it. The cockpit behind the seat is centrally positioned. 
As the cockpit seat, a wide seat model for two people 
was preferred. The backrest of the seat can move in the 
opposite direction, so this part can be used as the cockpit 
when cruising and as a seating group when anchored.

Teknik Özellikler
Uzunluk / Length: 6.15 m
En / Width: 2.44 metre
Ağırlık / Weight: 900 kilo
Yakıt Tankı / Fuel Tank: 50 litre
Kişi Sayısı / Number of Persons: 9
Motor Adedi / Number of Engines: 1
En Yüksek Güç / Maximum Power: 210 HP
Standart Uygunluğu / Standard Compliance: Cat. C / Cat. 
NS

Su sporları ve günübirlik geziler için oldukça uygun bir tek-
ne. Ön tarafında geniş bir oturma grubu yer alıyor. Ortaya 
konumlanan masa katlanabiliyor ve bu sayede bu alan, 
güneşlenme alanına çevriliyor. Kokpitin hemen yanında 
tek kişilik bir koltuk var. Kokpit koltuğunun sırt tarafı ar-
kaya doğru hareket edebiliyor. Bu detay sayesinde kokpit 
koltuğu, kıçta yer alan koltuk ile bir oturma grubu daha 
oluşturuyor.

It is a very suitable boat for water sports and day trips. 
There is a large seating group in the front. The table 
positioned in the middle can be folded, thus turning this 
area into a sunbathing area. There is a single seat right 
next to the cockpit. The back of the cockpit seat can be 
moved backwards. Thanks to this detail, the cockpit seat 
creates another seating group with the seat at the stern.

Teknik Özellikler
Uzunluk / Length: 5.55 metre
En / Width: 2.19 metre
Ağırlık / Weight: 650 kilo
Yakıt Tankı / Fuel Tank: 50 litre
Kişi Sayısı / Number of Persons: 7
Motor Adedi / Number of Engines: 1
En Yüksek Güç / Maximum Power: 115 HP
Standart Uygunluğu / Standard Compliance: Cat. C
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Adres: Şile Yolu Caddesi, Balçık Mevkii, No.6 Gebze/Kocaeli
Telefon: +90 532 403 17 26  - E-mail: info@nautamarin.com

Nauta 6.80 ile denizin keyfini sürün...
NAUTITECH 40

BAVARIA C50 

Fransız uzmanlığının bir eseri olan Nautitech 40, “açık” 
konseptli bir tekne. Bu konsept; kokpit odasının ve oturma 
odasının birleşiminden doğan bir fikrin ifadesi. 

3 veya 4 kabinli versiyonları bulunan modelin 3 kabinli ver-
siyonunda, master kabinde büyük bir banyo, bir çalışma 
masası ve çok sayıda saklama alanı bulunuyor. 

A work of French expertise, the Nautitech 40 is an “open” 
concept boat. This concept; an expression of an idea born 
out of the combination of the cockpit room and the living 
room.

The 3-cabin version of the model, which has 3 or 4 ca-
bin versions, has a large bathroom in the master cabin, a 
work desk and plenty of storage space. 

Toplam uzunluk / Length overall: 11,98 m / 39’4’’
Su hattı uzunluğu:  / Length waterline 11,94 m / 39’2’’
Tam boy / Beam overall: 6,91 m / 22’8’’
Draft: 1,35 m / 4’5’’
unloaded (yak.)  ağırlığı / Unloaded weight (approx.): 8,5 
ton / 18 743 lbs
Motor, Sürücü / Engine, Drive: Dizel, Saildrive

Motor gücü / Engine, Drive: 2 x 30 hp
Yakıt tankı / Fuel tank: 2 x 215 L / 2 x 57 gal
Su tankı / Water tank: 2 x 215 L / 2 x 57 gal
Kabin - Başlıklar, standart / Cabins - Heads, standard: 3 
veya / or 4 – 2
Yatak, standart versiyon / Berths, standard version: 6 veya 
/ or 8

Çağdaş çizgilere sahip Bavaria C50’nin; 3, 4, 5 ve 6 kamara-
lı farklı yerleşim düzenleri var. Bu özellik tekneyi tüm planlar 
ve gruplar için fonksiyonel kılıyor. Bununla beraber yelkenli-
nin farklı donanımlara sahip üç versiyonu mevcut; Holiday, 
Style ve Ambition.

Teknenin güvertesi düz olarak uzanıyor ayrıca bu alanda 
yer verilen hatchler sayesinde güverte, her daim aydınlık ve 
temiz hava ile doluyor. Bu tasarım özelliği güverte altında 
da devam ettirilmiş. 

Contemporary lines of the Bavaria C50; There are different 
layouts with 3, 4, 5 and 6 cabins. This feature makes the 
boat functional for all plans and groups. In addition, there 
are three versions of the sailboat with different equipment; 
Holiday, Style and Ambition.

The deck of the boat lies flat and thanks to the hatches in 
this area, the deck is always filled with bright and fresh air. 
This design feature was continued under the deck.

Teknik Özellikler

Boy / Length: 15,55 m
Gövde uzunluğu / Length hull: 14,99 m
Kiriş toplam  / Beam overall: 5,00 m

Motor, standart / Engine, standard: 59 kW / 80 PS
Yakıt deposu (yaklaşık) / Fuel tank (approx.): 250 L
Su deposu (yaklaşık) / Water tank (approx.): 650 L
Yelken alanı / Sail area: 135 m²
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CONTEST 55CS LAGOON SIXTY 5 

Avrupa Yılın Ödülleri’nde birincilik kazanan teknede üç ka-
mara yer alıyor. Teknenin kıç tarafında, iskelede konumla-
nan ana kamarada ebeveyn banyosu var.

Mutfak, kıç tarafında bulunuyor. Modelin havuzluğu ve iç 
mekânları oldukça geniş. Geniş aileler ve kalabalık arka-
daş grupları için oldukça uygun bir model.  

The boat, which won first place in the European Awards of 
the Year, has three cabins. There is an en-suite bathroom 
in the master cabin located on the pier at the stern of 
the boat.

The kitchen is located at the stern. The cockpit and interior 
spaces of the model are quite spacious. It is a very suitable 
model for large families and large groups of friends.  

Teknik Özellikler
Tam uzunluk / Full length: 17m 55.77ft
Yay dahil uzunluk / Length including bow: 18.10m 59.38ft
Uzunluk su hattı / Length waterline: 15,83 m 51,94ft
Maksimum ışın / Maximum beam: 5.02m 16.47ft
Yer değiştirme / Displacement: 24.960kg 55.027 libre
Taslak standart omurga / Draft standard keel: 2.55m 
8.37ft
Su hattının üzerindeki direk yüksekliği / Waterline mast he-
ight: 24,82m 81.43ft
Ana yelken / Mainsail: 92.75m2 1.087ft2
Yakıt tankı / Fuel tank: 850lt. 187 gösterim gal. / views gal.
Su tankı / Water tank: 725 litre 159.5 imp. gal.
Motor / Engine, Volvo Penta: 110kW 150hp

Lagoon Sixty 5, panoramik manzarasıyla deniz ve tekne 
arasındaki bağlantıyı artırıyor. Kabinler gün ışığını içeri 
alacak şekilde bir tasarım sunuyor. Tekne içi dolaşımın ra-
hatlatılması için tavan seviyesi yüksek tutulmuş.

Nauta Design tarafından tasarlanan yelkenli, tıpkı 620 
modelinde olduğu gibi master kabinde açılır bir teras su-
nuyor.

Lagoon Sixty 5, with its panoramic view, increases the 
connection between the sea and the boat. The cabins 
offer a design to let the daylight in. The ceiling level has 
been kept high to ease the circulation inside the boat.

Designed by Nauta Design, the sailboat offers an opening 
terrace in the master cabin, just like the 620 model.

Teknik Özellikler
Tam Boy / Full Length: 20.55 m
Genişlik / Width: 10 m
Su Çekimi / Draft: 1.55 m
Direk Yüksekliği / Mast Height: 33.80 m
Ağırlık (Boş) / Weight (Empty): 48.8 t
Yelken Alanı / Sail Area: 268 m²
Full-batten mainsail: 170,5 m²
Furling genoa: 98 m²
Motorlar (std)/ Engines (std): Volvo D3 - 2 x 150 HP
Yakıt Kapasitesi / Burning Capacity: 2 x 650 l, 2 x 1375 l
Tatlı Su Kapasitesi / Fresh Water Capacity: 2 x 500 l
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SUNREEF YACHTS AÇIKLADI: 
KATAMARAN TASARIMININ YENİ SEVİYESİ

Sunreef Yachts Unveils: Next Level Catamaran Design

Sunreef Yachts ilk günden itibaren, dünyanın ilk flybridge 
katamaranı da dahil olmak üzere çok gövdeli endüstrideki en 
dikkat çekici tasarımlarını tanıtarak, lüks katamaran tasarımı 
ve üretiminde kendisini lider olarak konumlandırdı. 2003 
yılında şirketin Kurucusu ve Başkanı Francis Lapp tarafından 
sunulan Sunreef Yachts’ın ilk lüks teknesi, son şeklini almadan 
önce yeni bir yerleşim konseptiyle ortaya çıktı.

Bugün, Sunreef Yachts, son üç yıldır üzerinde çalışmakta olan 
60-90 fitlik yeni lüks katamaran serisinin yerleşim planlarına 
özel bir ilk bakışı paylaşıyor. Olağanüstü yaşam alanı ile serinin 
mimarisi, katamaran tasarımına yeni bir bakış atıyor.

Konsept, muazzam bir yaşam alanı elde etmek için hem 
teknelerin hem de köprü güvertesinin hacmini kullanan bir 
tasarım sayesinde, teknede konfor için yeni bir potansiyelin 
kilidini açıyor. Bu sayede, konuklar yeni, cömert miktarlarda 
tamamen özelleştirilebilir yaşam alanından yararlanıyor. Göze 
çarpan özellikler arasında heybetli bir plaj kulübü de yer alıyor.

Güneşlenme terası, geniş bir açık hava dinlenme ve fitness 
alanı ile birlikte panoramik manzaralı etkileyici bir ana süiti 
ağırlayabilir.

From day 1, Sunreef Yachts positioned itself as leader in luxury 
catamaran design and manufacturing, having introduced 
some of the most remarkable designs in the multihull industry 
including the world’s first flybridge catamaran. Presented 
in 2003 by company Founder and President Francis Lapp, 
Sunreef Yachts’ first luxury craft originated with a layout 
concept before taking final shape.

Today, Sunreef Yachts shares an exclusive first look at the 
layouts of a new luxury catamaran range of 60-90 feet that 
has been in the works for the last three years. With extreme 
living space, the range’s architecture takes a fresh look at 
catamaran design.

The concept unlocks a new potential for onboard comfort 
thanks to a design using the volume of both the hulls and 
bridge deck to achieve immense living space. Thanks to this, 
guest accommodation profits from new, generous amounts 
of fully-customizable living space. Standout features also 
include an imposing beach club.

The sundeck can welcome an impressive master suite with 
panoramic views along with a large alfresco relaxation and 
fitness area.

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

/mossyacht

/mossyacht

www.mossyacht.com
Fabrika
Sanayi Diğer Santral Sok. 12/2/2
Merkez/YALOVA

JADE CABIN(9.00 metre)

DIAMOND PLUS(7.00 metre)

DIAMOND(7.00 metre)
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YENİ YÜKSEK PERFORMANSLI GÖVDE FORMU: 
Daha Uzun Su Hattı, Ters Pruva ve Düşük Draft

New High-Performance Hull Form: 
Longer Waterline, Reverse Bow And Low Draft

SILENT 60,  daha uzun su hattı ve ters pruva ile CFD 
çalışması ile optimize edilmiş yeni bir yüksek performanslı 
gövde formuna sahip. Dış tasarımının kendine özgü 
detayları arasında gövdenin yan duvarındaki uzun 
pencere şeritleri ve genel olarak daha fazla pencere yüzeyi 
bulunuyor.

Bu, modelin ilk ünitesi.  Sekiz gövde daha yapım 
aşamasında ve toplamda 17 adet sipariş verildi. 

ESKİSİNDEN DAHA YEŞİL

SILENT 60, Wingit’ten uçurtmayı kaldırmak için büyük 
bir direk gerektirmeyen ve ayrıca kullanımı kolay, hafif 
ve kompakt bir uçurtma kanadı taşıyor. Bu yükseklikte 
çalışan bir uçurtma kanadı, geleneksel bir yelkene göre 
metrekare başına 10 kata kadar daha fazla güç üretiyor.

The SILENT 60 features a new high-performance hull form 
optimized by CFD work, with a longer waterline and rever-
se bow. The distinctive details of its exterior design include 
long window strips on the sidewall of the body and more 
window surfaces overall.

This is the first unit of the model. Eight more hulls are un-
der construction and a total of 17 have been ordered.

GREENER THAN BEFORE

The SILENT 60 carries a light compact kite wing from Win-
git, that does not require a big mast to hoist the kite and 
it’s also easy to use. A kite wing that operates in such he-
ights, generates up to 10 times more power per square 
meter than a conventional sail. 

NESPRESSO BARISTA.indd   11 9.06.2021   18:20



HABER / NEWS

44

GF HAKAN PLASTİK, 2025 YILINA KADAR 
ÇEVRESEL SÜRDÜREBİLİRLİK HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

GF Hakan Plastik Has Determined It’s Environmental 
Sustainability Targets Until 2025

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekleyen 
GF Piping Systems’ın bünyesinde bulunan GF Hakan 
Plastik, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini üretim 
tesislerinde uygulamayı sürdürüyor. Bu doğrultuda 2020-
2025 stratejisinde en önemli maddelerden biri, enerji 
verimliliğinin yüzde 10 artırılması.

ÇOSB İLE İŞ BİRLİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KULLANIMI

Birim çalışmaları çerçevesinde ÇOSB (Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi) bir protokol imzalandı. Bu protokol ile 
Çerkezköy üretim tesisinde 2021 yılı ikinci çeyreğinde 
satın alınan elektrik enerjisinin %80’ninin yenilenebilir 
kaynaklardan tedarik edilmesi sağlandı.  Karbon ayak 
izini azaltarak çevreye duyarlı süreçler oluşturulmasında 
önemli bir adım olan bu işbirliği ile beraber 2021 yılı 
sonunda I-REC Sertifikası (Yenilenebilir Enerji Sertifikası) 
alınması planlanıyor. 

GF Hakan Plastik, which is part of GF Piping Systems, 
which supports the UN Sustainable Development Goals, 
continues to implement its environmental sustainability 
targets in its production facilities. In this direction, one of 
the most important items in the 2020-2025 strategy is to 
increase energy efficiency by 10%.

RENEWABLE ENERGY USE IN COOPERATION 
WITH ÇOSB

A protocol was signed with ÇOSB (Çerkezköy Organized 
Industrial Zone) within the framework of the unit’s work. 
With this protocol, 80% of the electrical energy purchased 
in the Çerkezköy production facility in the second quarter 
of 2021 will be supplied from renewable sources. With 
this cooperation, which is an important step in creating 
environmentally friendly processes by reducing the carbon 
footprint, it is planned to obtain the I-REC Certificate 
(Renewable Energy Certificate) at the end of 2021. 
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YATED SEKTÖRÜ VE ÜYELERİNİ HER ZAMAN DESTEKLİYOR

YATED Always Supports the Industry and Its Members

YATED, 20 yıldır yaptığı tüm fuar ve projeleriyle 
denizcilik sektörünü destekliyor. Aktif bir 
şekilde çalışan derneğin faaliyetlerini ve sosyal 
sorumluluk projelerini İbrahim Evliya’dan dinledik. 

YILDA ÜÇ FUAR

“Biz sektör temsilciyiz. Fuar olayında da bot şovları 
destekliyoruz ama her bot şovu değil çünkü her üç senede 
bir İzmir fuar şirketiyle sözleşme yaparız ve sözleşme 
paralelini bir kara ve iki deniz olmak üzere fuarların 
organize edilmesine yardımcı oluruz.”

YENİ İSİM YATED

“Şimdi YATED ismi; Yat ve Tekne Endüstri Derneği ismi 
yabancı gelebilir çünkü biz bu ismi geçen sene aldık. 
Aslında bizim derneğimizin adı DENTUR’du. (Deniz 
Endüstrisi ve Denizciliği Geliştirme Derneği) Ancak aynı 
isimde başka firmalar olması nedeniyle yönetim kurulu ve 
genel kurulun almış olduğu karar üzerine ismimizi YATED 

YATED has been supporting the maritime 
industry with all its fairs and projects for 20 
years. We listened to the activities and social 
responsibility projects of the actively working 
association from İbrahim Evliya.

THREE FAIRS FOR A YEAR

“We are sector representatives. We also support 
boat shows in the fair event, but not every boat 
show because we make a contract with an Izmir fair 
company every three years and help organize fairs, 
one on land and two on the sea, in parallel with the 
contract.”

NEW NAME YATED

“Now the name YATED; The name Yacht and Boat 
Industry Association may sound foreign because 
we got this name last year. Actually, the name of 
our association was DENTUR. (Marine Industry and 
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olarak değiştirdik.”

“SEKTÖRE KALİFİYE ELEMAN 
YETİŞTİRİYORUZ”

“Daha önce Şişli Motor Meslek Lisesi ile 
birlikte yaptığımız bir DENTUR Atölyesi 
projesi vardı fakat o proje belli bir süre 
devam ettikten sonra Şişli Motor Meslek 
Lisesi’nin alanın daraltılması nedeniyle 
projeyi iptal etmemiz gerekti. Şu anda 
o projeyi biz YATED Atölyesi olarak 
yapıyoruz. Her sektörde olduğu gibi bizim 
sektörde de kalifiye eleman yok. Az var 
daha doğrusu. Her sene minimum 25-
30 öğrenciyle başlayan, kalifiye eleman kazanmak amaçlı 
olarak Haydar Paşa Meslek Lisesi ile birlikte yola çıktık.”

Diğer taraftan YATED üye çalışan çocuklarına biz burs ve 
kurs veriyoruz. Burslar herhangi bir YATED çalışanın çocuğu 
gerçekten başarılı ise biz o çocuğumuzu lise ve ortaokul 
olmak üzere yıllık bazda değerlendirerek burs veriyoruz.

YATED ÜYELERİNE İNGİLİZCE SERTİFİKASI

“Diğer taraftan yine üyelerimizle ilgili kurslar var. Bizim 
de üye ve dernek çalışanlarımız da eğitimli olsunlar, bu 
eğitimler destek olsun ve İngilizcelerini geliştirsinler diye 
Pendik Halk Eğitim Merkezi ile anlaştık.”

ÜYELERİ HER ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ

“Her türlü çalışmaya gidiyoruz amacımız bizim burada; 
bir şekilde üyelerimize en iyi şekilde destek olmak. Aidiyet 
duygusunu oluşturmak için çaba harcıyoruz ama tabii 
biliyorsunuz, aidiyet hiçbir zaman tek taraflı değildir. O 
yüzden üyelerimizin bize manevi anlamda katkı sağlaması 
lazım. Bununla ilgili olarak şu anda YATED sosyal medya 
kanallarında bütün üyelerimizin tanıtımlarını yaptık. Şu 
anda üye ürünlerinin tanıtımına başladık. Bunun yanı sıra 
denizcilikle ilgili terimler olsun, denizle ilgili yemekler olsun, 
denizle ile ilgili bilgileri paylaşıyoruz.” 

Maritime Development Association) 
However, since there are other 
companies with the same name, we 
changed our name to YATED upon the 
decision of the board of directors and 
general assembly.”

“WE ARE TRAINING QUALIFIED 
PERSONNEL FOR THE SECTOR”

“There was a DENTUR Workshop project 
we did together with Şişli Motor High 
School before, but after that project 
continued for a certain period of time, 
we had to cancel the project due to the 
narrowing of the area of Şişli Motor High 

School. We are currently doing that project as YATED 
Workshop. As in every sector, there are no qualified 
personnel in our sector. There is, more precisely. We 
set out with Haydar Pasha High School in order to 
gain qualified personnel, starting with a minimum of 
25-30 students every year.”

On the other hand, we provide scholarships 
and courses to the children of YATED members. 
Scholarships If any YATED employee’s child is truly 
successful, we evaluate that child on an annual basis, 
including high school and secondary school, and offer 
scholarships.

ENGLISH CERTIFICATE FOR YATED 
MEMBERS

“On the other hand, there are courses related to 
our members. We made an agreement with Pendik 
Public Education Center so that our members and 
association employees can also be educated, support 
these trainings and improve their English.”

WE SUPPORT MEMBERS IN EVERY WAY

“We go to all kinds of work, our aim is here; To 
support our members in the best way possible. We 
make an effort to create a sense of belonging, but 
of course, as you know, belonging is never one-
sided. That’s why our members need to contribute 
to us spiritually. Regarding this, we have currently 
promoted all our members on YATED social media 
channels. We have now started promoting member 
products. In addition, we share information about 
the sea, whether it is nautical terms or sea-related 
dishes.” 
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YENİ SİRENA 68 DÜNYA LANSMANI 2021 CANNES YAT FESTİVALİ’NDE: 

GERİ SAYIM BAŞLADI!
New Sirena 68 World debut at Cannes Yachting Festival 2021: 

The Countdown Has Started
Halihazırda 11 adet satılmış olan Sirena Yachts, filosuna 
yeni eklenen Sirena 68’in Dünya’daki ilk çıkışını 2021 Cannes 
Yatçılık Festivali’nde (7-12 Eylül) yapacağını duyurmaktan 
gurur duyar.

Sirena’nın Baş Ticaret Sorumlusu Ali Önger  “Sirena 68, 
deneyimli bir kruvazörün yeni bir yatta arayacakları tüm 
niteli-kleri bir araya getiriyor - esasen tüm alanlarda 
konfor ve güvende bir yükseltme.” dedi. 

YENİLİKÇİ ALMAN FRERS GÖVDE TASARIMI

Tüm Sirena’lar gibi, 68 de uzun seyir için deplasman 
hızlarına izin vererek birinci sınıf menzil sunan yenilikçi 
Alman Frers gövde tasarımına sahip.

With 11 units already sold, Sirena Yachts is proud to 
announce that its all-new addition to the fleet - the Sirena 
68 - will make its World debut at the 2021 Cannes Yachting 
Festival (7-12 September).

 “The Sirena 68 brings together all the qualities that an 
experienced cruisers would seek in a new yacht—essentially 
an up-grade in comfort and confidence in all areas.” Says 
Sirena’s Chief Commercial Officer Ali Onger.

THE INNOVATIVE GERMAN FRERS HULL 
DESIGN

Like all Sirena’s, the 68 incorporates the innovative German 
Frers hull design which delivers world-class range by allow-
ing displacement speeds for extended cruising. 

The saloon welcomes those entering from the aft 
deck where a dining area and open-concept galley 
awaits them. One will notice the play of light in this 
expansive space, as enormous panes of glass draw 
the eye to ever-changing views. 

On the lower deck the amidship master stretches 
across the full beam, where a king-size berth 
welcomes the owner, a floating sensation is provided 
thanks to the unique inventive lighting design and to 
the large hullside windows admit natural light.

Salon, yemek alanı ve açık konseptli mutfağı kıç 
güverteden girenleri karşılıyor. Devasa cam paneller 
sürekli değişen görüşlere dikkat çekerken, bu geniş 
alanda ışık oyununun farkına varacaksınız.

Alt güvertede, tekne sahibini bir kral yatağının 
karşıladığı, benzersiz yaratıcı aydınlatma tasarımı ve 
büyük gövde kenarı pencerelerinin doğal ışığı kabul 
ettiği bir süzülme hissi sağlandığı alt güvertede tam 
kiriş boyunca uzanıyor.

ABSOLUTE 48 COUPÉ 48 Coupé, İtalyan Absolute Yachts’ın Coupé serisinin ilk üyesi. 
Sektörün yeni oyuncularından olan model, 7-12 Eylül tarihlerinde 
yapılacak olan Cannes Yat Festivali’nde tanıtılacak. 

Sportif bir tasarıma sahip olan tekne panoramik bir manzara ile 
çevrili. Tavanda yer alan güneş panelleri tekne için doğa dostu 
bir portre çizerken, paneller sayesinde içeriye giren gün ışığı iç 
mekânı fazla sıcaklardan koruyor.

Geniş bir iç hacme sahip olan teknede aynı zamanda farklı 
yerleşim alanları da sunuluyor. Yine aynı şekilde seçilen mobilyalar 
ihtiyaca ve zevke göre farklı konfigürasyonlarda kullanılabilir. 

The 48 Coupé is Italian the first member of Absolute Yachts’ 
Coupé series. The model, which is one of the new players in the 
sector that will be introduced at the Cannes Yacht Festival to be 
held between 7-12 September.

The boat, which has a sporty design, is surrounded by a 
panoramic view. While the solar panels on the ceiling draw a 
nature-friendly portrait for the boat, the daylight penetrating 
inside thanks to the panels protects the interior from excessive 
heat.

The boat, which has a large interior volume, also offers 
different placement possibilities. The furniture selected in the 
same way candifferent according to need and taste be used 
inconfigurations.

HEYECANLA BEKLENEN 
RIVA 68’ DIABLE’IN 
LANSMANI
The Launch Of The Eagerly 
Awaited Riva 68’ Diable 

Sportif, zarif ve anında canlandırıcı Riva 68’ Diable, Iseo Gölü’n-
de ilk kez suya indi. Karşı konulmaz bir tasarım, manyetik güzellik 
ve şaşırtıcı performans, Cannes Yatçılık Festivali 2021’de piyasaya 
sürülmesi planlanan bu inanılmaz derecede çekici yeni şaheserin 
ayırt edici özelliklerinden.

Riva 68’ Diable ile 70 metrenin altındaki açık yat pazarında yeni 
bir yıldız doğuyor

Dünyanın dört bir yanındaki sahiplerini baştan çıkaracak tüm sır-
ları ve olağanüstü tasarım çözümlerini keşfetmek için Riva 68’ Di-
able, resmi çıkışını Eylül 2021’de Cannes Yat Festivali’nde bir dünya 
prömiyerinde yapacak ve ardından Cenova Boat Show’a geçecek. 

Sporty, elegant and instantly exhilarating, Riva 68’ Diable touc-
hed the water for the first time on Lake Iseo. An irresistible design, 
magnetic beauty and amazing performance are the distinctive 
features of this incredibly alluring new masterpiece and schedu-
led to make its debut in September at the Cannes Yachting Fes-
tival 2021.

With Riva 68’ Diable, a new star is born in the under 70-foot open 
yacht market 

To discover all the secrets and outstanding design solutions that 
will seduce owners around the world, Riva 68’ Diable will make its 
official debut in a world premiere at the Cannes Yachting Festival, 
in September 2021, after which it will move on to the Genoa Boat 
Show.
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WHY200: Tasarım, Alan ve 
Hızı Birleştiren İlk Tam Geniş 
Gövdeli Süperyatını Yakında 
Piyasaya Sürüyor

Saf Otam’ın İkonik Tasarımı 
Cannes Yatçılık Festivali 
2021’de Görücüye Çıkma 

Yolunda

WHY200: Upcoming Launch 
Of The First Full-Wide-Body 
Superyacht That Combines 
Design, Space And Speed

Iconic Design in Pure Otam 
Style On The Road To Debut At 
Cannes Yachting Festival 2021

Wally’nin Eylül ayında Cannes Yatçılık Festivali’nde resmi ola-
rak tanıtılacak ilk tam geniş gövdesi olan WHY200’ü tamam-
lamak için çalışmalar hızlı bir tempoda ve programa göre iler-
liyor.

Wally, yatçılık tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir yat ya-
ratma olasılığının sınırlarını bir kez daha zorladı. Temmuz ayı-
nın ilk yarısında lansmanı yapılacak olan yeni WHY serisinin ilk 
ünitesi yat tasarımı dünyasında silinmez bir iz bırakacak.

Daha büyük bir deplasmanlı yatın konforunu ve alanını yarı 
deplasmanlı bir aracın hızı ve performansıyla birleştiren yeni-
likçi motor yat, Luca Bassani liderliğindeki Wally tasarım ekibi 
ve Laurent Giles NA Ltd ile birlikte çalışan Ferretti Group Mü-
hendislik Departmanı ile ortaklaşa geliştirildi. 

Work is proceeding at a fast pace and on schedule to complete 
WHY200, the first full-wide-body by Wally, which will make its 
official debut at Cannes Yachting Festival in September.

Yet again Wally has pushed forward the boundaries of 
possibility creating a yacht that has never been seen before in 
the history of yachting. The first unit of the new WHY range, 
which will be launched in the first half of July, is going to leave 
an indelible mark on the world of yacht design.

The innovative motor yacht combining the comfort and 
space of a larger displacement yacht with the speed and 
performance of a semi-displacement, was developed by Wally 
design team led by Luca Bassani, jointly with the Ferretti 
Group Engineering Department, working with Laurent Giles 
NA Ltd for naval architecture and Studio A. Vallicelli & C for 
interior design. 

OTAM, güçlü kimliğini ve aşırı kişiselleştirmeler, mükem-
mel performans ve güvenilirlik ile karakterize edilen 
yatlar inşa etme amacını bir kez daha teyit ederek, 

işçiliği İtalyan tersanesinin ayırt edici özelliği haline getiriyor. 
Dünya prömiyerini 2021 Cannes Yatçılık Festivali’nde yapacak 
olan yeni lansmanı yapılan OTAM 70HT, adeta  bunun bir ka-
nıtı niteliğinde.

BG Design Firması’nın tek seferlik tasarımının yanı sıra Um-
berto Tagliavini Marine Design’ın özel mühendislik ve gövde 
hatları ile yeni OTAM 70HT, ikonik İtalyan markasını dünya ça-
pında anında tanınır kılan dinamik performansın ve zamansız 
tarzın bir ifadesi. 

OTAM confirms once again its strong identity and its 
aim of building yachts characterized by extreme 
customizations and excellent performance and 

reliability, making craftmanship the distinctive feature of 
the Italian shipyard. Proof of this is the newly launched OTAM 
70HT that will make its World debut at Cannes Yachting 
Festival 2021.

With one-off design by BG Design Firm, as well as bespoke 
engineering and hull lines by Umberto Tagliavini Marine 
Design, the new OTAM 70HT is the epitome of the dynamic 
performance and timeless style that has made the iconic 
Italian brand instantly recognizable around the world. 

AWLWOOD
Awlwood, geleneksel üst sınıf yat verniklerinden dört kattan daha uzun süre
olağanüstü bir parlaklık sağlar*. Tescilli formülasyonu ile bu şeffaf sonkat, bilim
ve doğayı birlestirerek geleneksel verniklerle kıyaslanamayacak mükemmel
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Invictus Yacht, 2021 Cannes 
Yatçılık Festivali’nde Çifte 
Çıkış Yapıyor 

Zeelander Yachts’ın Amiral 
gemisi Z72, 2021 Cannes 
Yatçılık Festivali’nde 
Avrupa’da İlk Kez Sahneye 
Çıkacak

Pearl Yachts, 2021 Cannes 
Yatçılık Festivali’nde Tüm 

Filoyu Sunacak

GB54 Cannes Yat Fuarı’nda 
Tanıtılacak 

Invictus Yacht at Cannes 
Yachting Festival 2021 With A 
Double Debut Zeelander Yachts’ Flagship Z72 

Will Make European Debut At 
Cannes Yachting Festival 2021

Pearl Yachts To Present The 
Entire Fleet At Cannes Yachting 

Festival 2021

GB54 Will Be Launch At Cannes 
Yachting Fest

Invictus Yacht, yeni SX200’ün dünyadaki ilk lansmanı ve 
Fransız amiral gemisi TT460’ı sergileyeceği Cannes Yatçılık 
Festivali’ne hazırlanıyor.

Invictus Capoforte SX200

Yeni SX200, zarif estetik ve özenli ergonomik çalışma ile 
ayırt edilen 19 ila 28 fit (önceden X harfi altında gruplan-
dırılmış) modelleri içeren, Capoforte koleksiyonunun ilk ör-
neği.  Model, dalgalar üzerinde sportif bir sürüş sağlıyor ve 
bu sayede aileler için özellikle rahat etmekten çok çeşitli 
kullanımlar için uygun hale getiriyor. 

At Cannes Yachting Festival 2021 Invictus Yacht is ready 
to display a line-up of models capable of showing the full 
variety of the Italian shipyard’s ranges, led by the World 
debut of the new SX200 and the French premiere of the 
flagship TT460.

Invictus Capoforte SX200

The new SX200 is the first in the Capoforte collection, that 
includes models from 19 to 28 feet (previously grouped 
under the letter X) 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.

Altmış yıldır Grand Banks, su üzerinde lüks bir yaşam tar-
zının standart taşıyıcısı konumunu koruyor. Seriye en son 
eklenen GB54, bu mirasın her anını onurlandırıyor. Yeni 
model Eylül’deki Cannes Yatçılık Festivali’nde tanıtılacak. 

Teknenin iki versiyonu var: 2 veya 3 kabin.  İki kamaralı dü-
zende; bir kamara aşağıda kalırken, diğer master kabin 
teknenin ortasında yer alıyor. Mutfak ana güverteden yal-
nızca birkaç adım aşağıda kalıyor. Üç kamaralı düzende 
ise mutfak ana güvertenin iskele tarafında dümenin karşı-
sında bulunuyor. Master kabin ise teknenin başında iskele 
tarafında konumlandırılıyor. 

For sixty years, Grand Banks has been the standard bearer 
for a lifestyle of luxury on the water. GB54, the latest addi-
tion to the range, honors every moment of that heritage. 
The new model will be launch at Cannes Yachting Fest in 
September. 

The boat has two versions: 2 or 3 cabins. The two-state-
room layout has a galley down and features a starboard 
master stateroom amidships. The galley is just a few steps 
down the companionway from the main deck. The th-
ree-stateroom layout places the galley on the main deck 
on the port side, opposite the helm. The master is located 
in the bow, with a private head to port.

Zeelander Yachts, ünlü Hollanda tersanesinin iki yat 
sergileyeceği ve stratejik bir duyuru yapacağı Cannes 
Yatçılık Festivali’ne (7-12 Eylül) güçlü bir katılımla gidiyor. 
Bu, 22 metrelik amiral gemisi Zeelander Z72’nin Avrupa’daki 
ilk halka arzı olacak.
 
Modelin beşinci ünitesi ve ilk Z72, Avrupa’ya, özellikle bir 
İtalyan sahibine satıldı, önceki dördü ise Amerika Birleşik 
Devletleri’ne gitti. Zeelander Yachts, dünyanın her yerinden 
Rusya, Hollanda ve Kanada’dan gelecek inşalar için sipariş 
alan müşterilerin çok sağlam bir ilgi gösterdiğini doğruluyor.

Zeelander Yachts is going to Cannes Yachting Festival 
(September 7-12) with a strong presence as the renowned 
Dutch shipyard will display two yachts and make a 
strategic announcement. This will be the very first public 
appearance in Europe for the 22-meter flagship Zeelander 
Z72. 
 
Fifth unit of the model and the first Z72 sold to Europe, 
specifically to an Italian Owner, while the previous four 
went to the United States. Zeelander Yachts confirmed 
a very solid level of interest from customers from all over 
the world receiving orders for future builds from Russia, 
Netherlands, and Canada.

Pearl, tersanenin 7-12 Eylül tarihleri arasında 2021 Cannes 
Yatçılık Festivali 2021’e katılacağını duyurdu. Bu, Pearl 
62’nin Cannes’daki ilk lansmanı olacak. Bu yıl tersane, 
potansiyel müşterileri ağırlamak için Quai Max Laubeuf’ta 
yeni bir konuma sahip. Bu, Pearl 80 ve Pearl 95’in de 
sahneyi paylaşacağı anlamına geliyor. Dış tasarımcı Bill 
Dixon ve iç tasarımcı Kelly Hoppen CBE’nin marka için nasıl 
mükemmel bir eşleşme olduğunu ve dünyaca ünlü stillerini 
her boyuta kusursuz bir şekilde uyarladıklarını gösteriyor. 

Pearl is pleased to announce the yard’s participation in 
the 2021 Cannes Yachting Festival 2021 from the 7th to 
the 12th of September. This will be the Pearl 62’s debut 
at Cannes and this year, the shipyard has a new location 
on Quai Max Laubeuf to accommodate potential clients. 
That means the Pearl 80 and Pearl 95 will share the stage 
as well, offering guests a complete picture of how exterior 
designer Bill Dixon and interior designer Kelly Hoppen CBE 
are a perfect match for the brand, flawlessly adapting 
their world-famous styling to each size-class. The result is 
a testament to atelier shipbuilding, where each model is 
recognized as a member of the Pearl family while retaining 
an identifying personal sparkle.
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Yeni SILENT 60 Güneş Enerjili Uçurtma Kanatlı Katamaran 
2021 Cannes Yatçılık Festivali’nde Dünya Lansmanına Hazır

Fairline Yachts F//LINE 33, Bu Yılki Cannes Yatçılık 
Festivali’nde Görücüye Çıkacak

New SILENT 60 Solar Electric Catamaran With Kite Wing
Ready For its World Debut At Cannes Yachting Festival 2021

Fairline Yachts F//LINE 33 Set To Debut At This Year’s 
Cannes Yachting Festival

SILENT-YACHTS, kısa süre önce denize indirilen yeni SILENT 
60 güneş elektrikli katamaranın, yaklaşan Cannes Yat 
Festivali 2021’de ilk kez kamuoyu önüne çıkacağını doğruladı. 
Tersane, gösteri sırasında medya deniz denemeleri de 
düzenlemeyi planlıyor. Katamaran Quai Max Laubeuf’ta 
bulunacak.

SILENT-YACHTS confirmed that the new SILENT 60 solar 
electric catamaran that has recently been launched is 
going to make its first public appearance at the upcoming 
Cannes Yachting Festival 2021. The shipyard plans to 
organise media sea trials during the show as well if they’re 
allowed. The catamaran will be located in Quai Max 
Laubeuf.

İngiliz lüks motoryat üreticisi Fairline Yachts, bu yılki Cannes Yat-
çılık Festivali’nde, tamamen yeni ve güncellenmiş F//LINE 33’ü ilk 
kez açıklarken büyük ses getirecek.
 
Fairline’ın şık ve sportif günlük teknesi F//LINE 33, son Cannes 
Yatçılık Festivali’nde lansmanından bu yana piyasada fırtınalar 
estirerek sektör genelinde ödüller kazandı. Fairline Yachts ve ünlü 
İtalyan tasarımcı Alberto Mancini arasında bir işbirliği olan F//
LINE 33, 48 knot hıza ulaşan ve 30+knot konforlu seyir sağlayan 
nefes kesici tasarımı ve etkileyici performansıyla büyük beğeni 
topladı.

British luxury motor yacht manufacturer, Fairline Yachts, will be 
making a splash at this year’s Cannes Yachting Festival as the 
boat builder reveals it’s all new and updated F//LINE 33 for the 
first time.
 
Fairline’s sleek and sporty dayboat, the F//LINE 33, has taken 
the market by storm since launching at the last Cannes Yach-
ting Festival, winning awards across the industry. A collaboration 
between Fairline Yachts and celebrated Italian designer, Alberto 
Mancini, the F//LINE 33 has been highly praised for its breath-ta-
king design and impressive performance – achieving speeds of 48 
knots and comfortable 30+knot cruising.
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TEKNEYİ İHTİYACINIZ KADAR SATIN ALARAK DA 
TEKNE SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

ODE YALITIM BAŞKANI TURAN 
AYNI ZAMANDA BİR DENİZ TUTKUNU

You Can Own a Boat By Buying As Much As You Need ODE Yalıtım President Turan Is Also A Sea Lover

Herkesin bir tekne almak hayali olsa da bu hayalin biraz 
pahalı olduğu aşikâr. Peki ya, hem tekne sahibi olabilece-
ğiniz hem de çok para bağlamayacağınız bir sistem olsay-
dı? Ortak Tekne, tam olarak böyle bir sistem ile çalışıyor. 
Firmanın sahibi Ahmet Sedat Kuru, sistemin detaylarını 
bizimle paylaştı.

ORTAK KULLANIM

Bu sistemde bir teknenin tamamını satın almıyorsunuz, 
yılda 8 hafta kullanmak üzere bir teknenin 1/6’sını alıyor-
sunuz. Bu şekilde farklı ortaklar, tek bir tekneyi dönüşümlü 
olarak kullanıyor. Bu sekiz haftalık süre, yılbaşında tüm or-
takların katıldığı online bir seçim ile belirleniyor. 

TÜM SÜREÇLERİ FİRMA YÖNETİYOR

Teknenin bakım, onarım, arıza, sigorta ve temizlik gibi 
tüm detayları firma tarafından hallediliyor yani ortaklar 
arasında bir iletişim söz konusu değil. 

HER YÖNDEN AVANTAJLI  

Bu sistem sayesinde kısa bir zaman kullandığınız fakat 
tam zamanlı bir ödeme yaptığınız bir tekne yerine, sadece 
kullandığınız kadar ödediğiniz bir tekneye sahip oluyorsu-
nuz. Bu da tekneyle ilgili tüm maliyetlerin bir hayli düşmesi 
demek. Üstelik tekneyle ilgili her iş firma tarafından takip 
ediliyor ve denetleniyor. Bu sayede ortaklara düşen yalnız-
ca tatilin tadını çıkarmak oluyor. 

Although everyone dreams of buying a boat, it is obvious 
that this dream is a bit expensive. What if there was a 
system where you could both own a boat and not tie up 
a lot of money? Ortak Tekne works exactly with such a 
system. Owner of the firm Ahmet Sedat Kuru shared the 
details of the system with us.

SHARED USE 

In this system, you don’t buy a whole boat, you buy 1/6 of 
a boat to use it for 8 weeks a year. In this way, different 
partners use a single boat alternately. This eight-week 
period is determined by an online election attended by all 
partners at the beginning of the year.

THE COMPANY MANAGES ALL PROCESSES 

All details of the boat such as maintenance, repair, 
breakdown, insurance and cleaning are handled by the 
company, so there is no communication between the 
partners.

ADVANTAGEOUS IN EVERY WAY  

Thanks to this system, instead of a boat that you use for a 
short time but make a full-time payment, you own a boat 
that you only pay for as you use it. This means that all the 
costs associated with the boat are considerably reduced. 
Moreover, every job related to the boat is followed and 
inspected by the company. In this way, the partners only 
have to enjoy the holiday.

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan 
da sevincini ve hüznünü denizle paylaşanlardan. 
Turan ile yaptığımız keyifli röportajda hem kendi-
sini tanıdık hem de deniz tutkusuna ortak olduk.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

“Yaklaşık 40 yıldır iş hayatında, 30 yıldır da sivil toplum 
kuruluşlarında aktif görev alarak ülkeme ve toplumun re-
fahına değer katmayı amaçlayan bir iş insanıyım. Makine 
mühendisiyim. Türkiye’nin yüzde 100 sermayeli en büyük 
yalıtım şirketi olan ODE Yalıtım’ı kurdum. Hâlihazırda Yö-
netim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarıma devam ediyo-
rum.” 

Deniz tutkunuz ne zaman, nasıl, nerede başladı?

“Deniz tutkum 1990’lı yıllarda başladı. O zaman dört ai-
leden oluşan arkadaş grubumuzla her yaz mavi yolculuk 
yapardık. 10 yıl süren bu tatillerin ardından artık kendime 
ait bir teknem olmasını istedim ve 2005 yılında ilk yelkenli 
teknemi aldım.” 

Deniz sizin için ne ifade ediyor?

“Hayatın her alanında dinamik olmak, hayattan daha çok 
zevk almak ve yaşamı çok daha nitelikli hale getirmek için 
anı yaşıyorum. Hayatıma keyif katan, hayata bakışımı de-
ğiştiren en büyük tutkularımdan biri.”

Denize ne sıklıkta açılıyorsunuz? Stresi yönetmenizde 
deniz size nasıl yardım ediyor?

“Ben yalnızca yaz döneminde değil kış aylarında da de-
nizde olmayı seviyorum. Hiç kuşkusuz yaz döneminde bu 
süre artıyor ama diğer aylarda da her fırsat bulduğumda 
soluğu denizde alıyorum. Çünkü tekneyi sadece tatil ola-
rak görmüyorum.” 

Yatseverlere özellikle de iş insanlarına deniz konusunda 
neler söylemek istersiniz?

“Pandemi sona erdiğinde de iş modelimizdeki bu deği-
şikliğin devam edeceğini, ağırlıklı olarak hibrit çalışma 
modelinin uygulanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iş in-
sanlarına tavsiyem; her sabah ofise gidip masanın başına 
geçmek yerine teknede ikinci bir ofis kurmaları.” 

Orhan Turan, Chairman of the ODE Yalıtım Board 
of Directors, is among those who share their joy 
and sadness with the sea. In our pleasant interview 
with Turan, we both got to know him and shared his 
passion for the sea.

Can we get to know you briefly?
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Yatınızda olmazsa olmazınız nedir?

“Son 15 senedir kullandığım teknelerde mutlaka yelken 
oluyor.  Bunun yanında teknemde her zaman kitap olmalı. 
Tekneye büyük bir valiz kıyafet yerine kitap getirmeyi ter-
cih ediyorum.” 

Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yat üreticilerine 
hangi mesajları vermek istersiniz?

“Türkiye’de çok kaliteli tekneler üretiyoruz ancak pek çok 
sektörümüzde var olan sorun yat sektörü için de geçerli: 
Biz marka yaratamıyoruz. Söz gelimi katamaran denildi-
ğinde akla Fransız markaları geliyor, bugün bir katamaran 
siparişi verdiğinizde iki sene sonra ancak teslim alabiliyor-
sunuz. Dolayısıyla yat sektörünün de marka yaratmaya 
odaklanması gerekiyor.” 

 “I am a business person who aims to add value to the welfare 
of my country and society by taking an active role in business 
life for 40 years and non-governmental organizations for 30 
years. I am a mechanical engineer. I founded ODE Yalıtım, the 
largest insulation company with 100 percent capital in Turkey. 
Currently, I continue to work as the Chairman of the Board 
of Directors.”
 
When, how and where did your passion for the sea begin?
 
“My passion for the sea started in the 1990s. Back then, 
we used to cruise every summer with our group of friends 
consisting of four families. After 10 years of vacation, I wanted 
to have a boat of my own and I bought my first sailing boat 
in 2005.”
 
What does the sea mean to you?
 
“I live in the moment to be dynamic in all areas of life, to 
enjoy life more and to make life more qualified. It’s one of 
my biggest passions that adds joy to my life and changes my 
outlook on life.”
 
How often do you sail to the sea? How does the sea help 
you manage stress?
 
“I like to be at sea not only in summer but also in winter. 
Undoubtedly, this period increases in the summer period, 
but in other months, whenever I find the opportunity, I take 
a breath in the sea. Because I don’t see the boat as just a 
vacation.”
 
What would you like to say to yacht lovers, especially 
business people, about the sea?
 
“I think that this change in our business model will continue 
when the pandemic is over, and a predominantly hybrid 
working model will be implemented. Therefore, my advice to 
business people; Instead of going to the office every morning 
and sitting at the desk, they set up a second office on the 
boat.”
 
What is your must-have in your yacht?
 
“The boats I’ve been using for the last 15 years have sails. 
Besides, I should always have a book on my boat. I prefer to 
bring a book rather than a large suitcase of clothes on the 
boat.”
 
How do you evaluate the industry? What messages would 
you like to give to yacht builders?
 
“We produce very high quality boats in Turkey, but the 
problem that exists in many of our sectors is also valid for the 
yacht sector: We cannot create a brand. For example, when 
catamarans are mentioned, French brands come to mind. 
When you order a catamaran today, you can only receive 
it after two years. Therefore, the yacht industry should also 
focus on creating a brand.”

38 Yıllık Tecrübemizle...
Tekne ve yatınızı istediğiniz zamanda
 istediğiniz yere güvenle taşıyoruz.

Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi Körfez Meydan Plaza Kat 1 Daire A1-11

info@gokcelojistik.com 0 252 611 00 160 532 571 31 01 
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ATAKÖY MARİNA’DA EKİM FUARI

October Fair at Ataköy Marina

Haziran ayının başında CNR Yat 
Fuarı’na ev sahipliği yapan Ataköy 
Marina, bu kez 9 ile 17 Ekim tarihleri 
arasında düzenleyeceği Boat Show 
ile sektörü buluşturmayı hedefliyor. 
Geçen fuara katılamayan markala-
rın, Ekim fuarına katılması bekleni-
yor. Bununla beraber, fuarda 
birçok teknenin lansmanı 
yapılacak.

Hosting the CNR Yacht Fair at the 
beginning of June, Ataköy Marina 
aims to bring the sector together 
with the Boat Show, which will be 
held this time between 9 and 17 
October. The brands that could not 

attend the last fair are expected 
to attend the October fair. In 

addition, many boats will 
be launched at the fair. 

MARMARA BOAT 
SHOW EYLÜL’DE

Marmara Boat Show 
On September

18-26 Eylül tarihleri arasında 
Marintürk İstanbul City Port’tun 
ev sahipliği altında Marmara 
Boat Show kapılarını açacak. 
Fuarda deniz araçları, ekipmanlar 
ve aksesuarlar sergilenecek. 50 
bin TL ile 20 milyon TL arasında 
değişen iki yüzden fazla motor 
yat, yelkenli, katamaran ve sürat 
tekneleri katılımcılar tarafından test 
edilebilecek.  

18-26, under the hosting of Marintürk 
Istanbul City Port, Marmara 
Boat Show will open its doors. 
Marine vehicles, equipment and 
accessories will be exhibited at the 
fair. More than two hundred motor 
yachts, sailboats, catamarans 
and speedboats ranging from 50 
thousand TL to 20 million TL will be 
tested by the participants.  

YELKENLİLER MİLTA MARİNA’DA TOPLANIYOR

Sailboats Gather at Milta Marina

Milta Marina Bodrum, 4 ile 8 Ağustos 
arasında gerçekleştireceği Bodrum 
Sailing Show ile yelkenli ve katamaran 
markalarını buluşturacak. Marinanın 
E ponton iç ve L Ponton iç iskelelerinde 
dünyanın önde gelen yelkenli 
markaları teknelerini sergileyecek.

Milta Marina Bodrum will bring 
sailboat and catamaran brands 
together with the Bodrum Sailing 
Show, which will be held between 4 
and 8 August. The world’s leading 
sailing brands will exhibit their boats 
at the E ponton inner and L Ponton 
piers of the marina. 

West İstanbul’da 
Güncel Kampanyalar

Restoran Devi Novikov Grup 
Bir İlki Gerçekleştiriyor 

Current Campaigns 
in West Istanbul

Restaurant Giant Novikov 
Group Breaks New Ground

West İstanbul Marina, 30 Eylül 2021 tarihine kadar 75 ton 
üstü mega yatların yıllık bağlama sözleşmelerinde yüzde 
50 indirim sağlıyor ve iki aylık bağlama hakkı tanıyor. 
75 ton altı teknelerin ise yıllık bağlama sözleşmelerinde 
yüzde 50 indirim yaparken, 3 aylığına bağlama hizmeti 
de sunuyor.

West Istanbul Marina offers 50 percent discount on annual 
mooring contracts of mega yachts over 75 tons until 30 
September 2021 and gives two months of mooring right. 
It offers a 3-month mooring service while offering 50 
percent discount on annual mooring contracts for boats 
under 75 tons.

Novikov Helipad Lounge Bodrum, ünlü restorancılar 
Arkadiy Novikov (Novikov Grubu) ve Anton Pinskiy 
(Pinskiy & Co) iş birliğinde bu sezon Yalıkavak Marina’da 
açıldı. 
 
Novikov Grubu, Novikov Bodrum restoranının çatısında  
bulunan helikopter pistini  “Novikov Helipad Lounge 
Bodrum” olarak premium, dünyaca ünlü DJ’lerin sahne 
almaya hazırlandığı bir gece kulübü ve bara dönüştürüyor. 
Rusya’nın ünlü bar konsept yaratıcılarından miksolojist 
Vasily Roganin’in Novikov Helipad Lounge’un açılışına 
özel olarak geleceği ve kendisine ait  özel reçeteler ile 
yapacağı imza kokteylleri de meraklıları tarafından  
bekleniyor.

Novikov Helipad Lounge Bodrum opened this season 
in Yalıkavak Marina in cooperation with famous 
restaurateurs Arkadiy Novikov (Novikov Group) and 
Anton Pinskiy (Pinskiy & Co). 
 
The Novikov Group is transforming the helipad on the 
roof of the Novikov Bodrum restaurant into a nightclub 
and bar where premium, world-famous DJs get ready to 
take the stage as “Novikov Helipad Lounge Bodrum”. One 
of the famous bar concept creators of Russia, mixologist 
Vasily Roganin, will come to the opening of Novikov 
Helipad Lounge and will prepare signature cocktails with 
his own special recipes.
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     YATLARA PROFESYONEL BİR YAKLAŞIM: 
YAT YÖNETİMİ

A Professional Approach to Yachts: Yacht Management

Bu zamana kadar yat ve tekneleri hobi ve eğlence amaçlı 
taşıtlar olarak düşünmüş olabilirsiniz fakat değişen kanun-
lar, malzeme ihtiyacı, mürettebat seçimleri gibi birçok zin-
cirleme sorumluluk, profesyonel bir yat yönetimine mecbur 
kılıyor. Peki, nedir bu yat yönetimi? Marin Base firmasının 
Operasyon Direktörü Candaş Balcı’ya sorduk. 

YAT YÖNETİMİ RİSK VE SORUMLULUKLARI 
AZALTIR 

“Modern yatların her gün artan boyut ve bütçeleri, tekne-
lerinde güvenli ve rahat bir ortam isteyen tekne sahipleri 
için yat yönetimini bir seçenekten çok, büyük bir ihtiyaç 
haline getiriyor. Yat yönetimi ile tekne sahibi olmanın getir-
diği riskleri ve sorumlulukları minimize ederek, mürettebat 
yönetimi ve teknik danışmanlık hizmetlerimizle teknenin 
her geçen gün güncellenen yerel ve uluslararası kurallara 
uygun şekilde operasyonunu sağlayabiliyoruz. Verdiğimiz 
hizmet özetle bir danışmanlık hizmeti.”

DOĞRU YÖNETİM MALİYETİ ETKİLER

“Tekneye uygun, yetkin mürettebatın bulunması ve bu 
mürettebatlarına ilgili deniz iş kanunlarına göre sözleşme-
lerinin yapılıp, sosyal haklarının takibi başlı başına bir insan 
kaynakları hizmeti ihtiyacını doğuruyor. Finansal yönetim 
hizmeti ise size teknenin tüm bütçesini kontrol etme ve bu 
harcamaları azaltma imkânı tanır.”

Until now, you may have thought of yachts and boats as 
hobby and recreational vehicles, but many chain respon-
sibilities such as changing laws, material needs, crew sele-
ctions oblige a professional yacht management. So, what 
is this yacht management? We asked this to Candaş Balcı, 
Operations Director of Marin Base.

YACHT MANAGEMENT REDUCES RISKS AND 
RESPONSIBILITIES

“The ever-increasing size and budgets of modern yachts 
make yacht management a necessity rather than an op-
tion for boat owners who want a safe and comfortable 
environment on their boats. By minimizing the risks and 
responsibilities of owning a boat with yacht management, 
we are able to ensure that the boat is operated in accor-
dance with local and international rules, which are upda-
ted every day, with our crew management and technical 
consultancy services. The service we provide is, in short, a 
consultancy service.”

CORRECT MANAGEMENT AFFECTS COSTS

“Finding a suitable and competent crew for the boat, ma-
king contracts with these crews in accordance with the 
relevant maritime labor laws and following their social 
rights creates a human resources service in itself. The fi-
nancial management service, on the other hand, allows 
you to control the entire budget of the boat and reduce 
these expenses.”
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Studio Arnaboldi, 55 Knotluk 
Bir Süper Yat Olan Yeni ISA 
Super Sportivo 100 GTO 
M/Y Aldabra’nın Deniz 
Mühendisliğini Tasarlıyor

BYD Elektrikli 20 Metrelik 
Eegle’a Süper Yat 

Standardında İç Mekânlar 
Tasarladı

Studio Arnaboldi Designs The Naval 
Engineering Of The New ISA Super 
Sportivo 100 GTO M/Y Aldabra,  A 
55-Knots Superyacht

All-Electric 20m Eegle Gets 
Superyacht-Standard Interiors 

Designed By BYD

Marco Arnaboldi “Tekneler ve malzemeler üzerine kendi 
gelişmiş araştırmalarını geliştiren kapsamlı bir deniz mü-
hendisliği stüdyosuyuz. Teknenin gövde ve güverte kons-
trüksiyonundan iç tasarımına kadar her tasarım yönü ile 
ilgilenebiliriz” dedi.

Yeni ISA Super Sportivo 100ft GTO M/Y Aldabra, gemi 
mühendisliği tasarımında tersane ile yakın işbirliği içinde 
olan Studio Arnaboldi’den gövdesine ve tahrikine temel bir 
katkı alan en son yat. İlk deniz denemelerinde yat, teorik 
hesaplamaları aşan 55 knot hıza ulaştı.

“We are a comprehensive marine engineering studio that 
has developed its own advanced research on hulls and 
materials. We can deal with every design aspect of the 
boat, from hull and deck construction to the interior,” 
explains Marco Arnaboldi. 

The new ISA Super Sportivo 100ft GTO M/Y Aldabra is the 
latest yacht to receive a fundamental contribution to its 
hull and propulsion from Studio Arnaboldi, which collabo-
rated closely with the shipyard on the naval engineering 
design. In the first sea trials, the yacht reached a speed of 
55 knots, exceeding theoretical calculations.

İspanyol stüdyo BYD tarafından tasarlanan çığır açan 20 met-
relik Eegle yatının iç tasarımının özel detayları ortaya çıktı. Şu 
anda güney Fransa’da inşa edilen teknenin 5 metrelik kirişin-
den tam olarak yararlanan süper yat kalitesinde konaklama 
için iki zıt tema mevcut. Bir yanda zarif, modern siyah, diğer 
yanda Akdeniz beyazı, merakla beklenen mini süperyat sahip-
lerine farklı vizyonlar sunuyor.

Eegle’ın tam şekli yapım sürecinde ortaya çıktığı için, bunun 
Akdeniz ve kıyı kruvazörleri için geniş bir çekiciliğe sahip olması 
gereken çok özel bir yat olacağı açık.

BYD’nin baş mimarı Tià Simó, “Konseptten inşa ve teslimata 
kadar birçok tasarım projesini taşıdık, ancak daha önce hiç bu 
ölçekte veya hırsla olmadı” diyor.

Exclusive details have been revealed of the interior styling of 
the ground-breaking 20m Eegle yacht designed by Spanish 
studio BYD. Two contrasting themes are available for 
superyacht-quality accommodation that makes full use of 
the 5m beam of the boat, currently in build in southern France. 
Elegant, modern black on the one hand and Mediterranean 
white on the other offer differing visions for owners of the 
keenly-awaited, mini superyacht.

As the full shape of the Eegle emerges during the build process, 
it is clear that this will be a very special yacht that should have 
broad appeal for Mediterranean and coastal cruisers.

“We have carried many design projects through from 
concept to build and delivery, but never before on this scale or 
ambition,” says BYD principal architect Tià Simó. 

Deniz Üzerinde Hayat Bulan Tasarımlar: Tekneler

Designs That Come to Life on the Sea: Boats

Bizi tasarımlarıyla büyüleyen teknelerin perde ar-
kasına indik. Detayları bir tasarım stüdyosu olan 
Officina Armare’nin kurucusu Servet Armağan 
Çakır’dan dinledik.  

Tekne tasarım sürecini bizimle paylaşır mısınız?

“Tekne tasarım süreci çalıştığımız müşteriye göre değişi-
yor. Eğer custom bir yat projesi tasarlıyorsak, yat sahibinin 
isteklerini anlamanın yanı sıra, en makul seçenekleri öner-
mek için genellikle nasıl yaşadığını ve ilgi alanlarını anla-
maya çalışırız. Seri üretim projelerde ise durum daha farklı. 
Piyasayı ve trendleri anlayıp hatta bazen bunların zaman 
içerisinde nasıl evrilebileceğini göz önünde bulundurarak, 
güncel çözümler sunan ve tasarım olarak tazeliğini koru-
yabilecek projeler çıkarmaya özen gösteriyoruz.”

Tekne tasarımında dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir?

“Önceliğim ilk izlenimde akılda kalıcı bir tasarım çıkarmak. 
İçerideki hareket özgürlüğü ve fonksiyonellik ise en dikkat 
ettiğim noktalardan.”

Tasarım sürecinde tekne sahiplerinin istekleri tasarım 

We went behind the scenes of the boats that 
fascinated us with their designs. We heard the 
details from Servet Armağan Çakır, the founder 
of Officina Armare, a design studio. 

Can you share the boat design process with us?

“The boat design process changes according to the client 
we work with. If we are designing a custom yacht project, 
in addition to understanding the owner’s wishes, we 
often try to understand his/her life and interests in order 
to suggest the most reasonable options. The situation is 
different in mass production projects. By understanding 
the market and trends and sometimes even considering 
how they can evolve over time, we take care to create 
projects that offer up-to-date solutions and maintain 
their freshness in design.”

What are the points you pay attention to in boat 
design?

“My priority is to make a catchy design on the first 
impression. The freedom of movement and functionality 
inside are the points I pay attention to the most.”
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sürecine nasıl yansıyor?

“Tekne sahiplerinin istekleri tasarım sürecini büyük ölçüde 
etkileyebiliyor. Ayrıca başlangıçta temel alınan fikirler yat 
sahibinin hayat tarzı ile orantılı olarak değişebiliyor. Her 
tekne sahibi bizler için başlı başına yeni bir deneyim, elbet-
te bu durumun pozitif tarafları da bir o kadar çok oluyor.”

İç dekorasyon sürecinde seçilen mobilya tarzı, kumaş 
ve renk gibi unsurları nasıl ve neye göre seçiyorsunuz?

“İç dekorasyonu, mobilyaları ve malzemeleri tamamen 
konfor odaklı seçiyorum. Radikal interior taraftarı değilim, 
oldukça minimal ve fonksiyon üzerine kurulu, malzeme-
lerin ve gizli detayların daha göze çarptığı iç tasarımları 
tercih ediyorum.”

Şu anda çalıştığınız bir proje var mı?
 
“Şu anda stüdyo olarak üzerinde çalıştığımız 46ft, 48ft ve 
55ft olmak üzere 3 projemiz var. Bunlardan ikisi tersane 
biri ise bireysel müşteri için.”

Aldığınız ödüllerden bahseder misiniz?

“İlk aldığım ödül, Monako’daki “Genç Tasarımcı Ödülü” idi. 
Yatçılığa çocuk yaştan gelen bir ilgim olsa da, tam anla-
mıyla bu ödül ile yat tasarım dünyasına giriş yaptım diye-
bilirim. Daha sonra A43 konsepti ile bir ödül aldım, yakın 
gelecekte ödül sayısını arttırmayı planlıyorum.”

How do boat owners’ requests reflect on the design 
process?

“Boat owners’ wishes can greatly influence the design 
process. In addition, the ideas based on the beginning may 
change in proportion to the lifestyle of the yacht owner. 
Every boat owner is a new experience for us, of course, 
there are so many positive aspects of this situation.”

How and on what basis do you choose the elements 
such as furniture style, fabric and color chosen in the 
interior decoration process?

“I choose interior decoration, furniture and materials 
purely for comfort. I am not a fan of radical interiors, I 
prefer interior designs that are very minimal and based on 
function, where materials and hidden details stand out.”

Is there a project you are currently working on? 

“Currently, we have 3 projects, 46ft, 48ft and 55ft, that 
we are working on as a studio. Two of these are for the 
shipyard and one for the individual customer.”

Can you tell us about the awards you have received?

“The first award I received was “The Young Designer 
Award” in Monaco. Although I have a childhood interest 
in yachting, I can say that I entered the yacht design world 
with this award. Later, I received an award with the A43 
concept, I plan to increase the number of awards in the 
near future.”
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THE TEAM ITALIA I-BRIDGE®, 
50 METRE COLUMBUS SPORT 
M/Y K2 ÜZERİNDE
THE TEAM ITALIA I-BRIDGE®ON 
THE 50-METRE COLUMBUS 
SPORT M/Y K2

TEAM Italia’nın 20 yıllık faaliyette ürettiği mega ve süper 
yatlar için entegre köprülerin uzun listesine bir başarı daha 
eklendi. TEAM Italia, FULL ECDIS Kağıtsız ile donatılmış en-
tegre bir I-Bridge® ile 50 metrelik Columbus Sport M/Y 
K2’de bulunuyor.

Şirket, I-Bridge® sistemi sayesinde 30 m’den 100 m’ye ka-
dar uzanan yatlar için tamamladığı 500’ün üzerinde proje 
ile navigasyon elektroniği alanında uluslararası lider konu-
munu bir kez daha teyit ediyor. I-Bridge® sistemi, en yeni 
dokunmatik ekran teknolojilerini kullanarak çeşitli yerleşik 
sistemlerin entegre edilmesini ve kontrol edilmesini müm-
kün kılıyor.

Another success has been added to the long list of 
integrated bridges for mega and super yachts that TEAM 
Italia has produced in 20 years of activity.

The company has confirmed yet again its position as an 
international leader in the field of navigation electronics, 
with over 500 projects completed for yachts with length 
ranging from 30 m to over 100 m. This is also thanks to 
the exclusive I-Bridge® system, which makes it possible to 
integrate and control the various on-board systems using 
the latest touchscreen technologies.

DOĞRU MARİN KLİMA SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

How to Choose the Right Marine Air Conditioner?

We listened to all the details you need to know 
about choosing the right air conditioner in order 
not to be exposed to too hot in the summer and too 
cold in the winter from Halil İbrahim Bars, Project 
and Sales Engineer of Eltesan Mobile Technology 
Systems. The company is the Turkey representative 
of the Dometic brand.

 HOW DO MARINE AIR CONDITIONERS WORK?

“The principle behind the concept of air conditioning is the 
movement of heat. An air conditioner extracts heat from 
the air by transferring heat from the cabin to the refrigerant 
gas inside the air conditioner. The marine air conditioner 
then transfers the heat from the refrigerant gas to the 
sea water. The process is reversible, the air conditioner can 
extract heat from the seawater and transfer that heat 
to the cabin. In addition to lowering the temperature, 
humidity is also removed from the air. Dehumidified air 

Yazın çok sıcağa, kışın da çok soğuğa maruz kal-
mamak için doğru bir klima seçimine dair bilme-
niz gereken tüm detayları Eltesan Mobil Teknoloji 
Sistemleri firmasının Proje ve Satış Mühendisi Halil 
İbrahim Bars’tan dinledik. Firma, Dometic marka-
sının Türkiye temsilciliğini yapıyor. 

MARİN TİPİ KLİMALAR NASIL ÇALIŞIR?

“Klima kavramının arkasındaki ilke, ısının hareketidir. Bir 
klima, kabin içindeki ısıyı klima içindeki soğutucu gaza ak-
tararak havadan ısıyı çeker. Marin tipi klima daha sonra 
soğutucu gazdan gelen ısıyı deniz suyuna aktarır. İşlem 
tersine çevrilebilir, klima deniz suyundan ısı çekebilir ve bu 
ısıyı kabine aktarabilir. Isının düşürülmesinin yanı sıra ha-
vadaki nem de alınır. Nemi alınmış hava insanların kendi-
lerini daha rahat hissetmelerine, teknenin kuru kalmasına 
ve nemle ilgili rahatsızlıkların ortadan kalkmasını sağlar.”

3 TEMEL MARİN TİPİ KLİMA

“Dometic markasında üç temel marin tipi klima bulun-
maktadır: paket klima sistemleri, split gaz klima sistemleri 
ve chiller sistemleri. 

Paket Klima Sistemleri: Düşük maliyetleri ve kurulum ko-
laylığı nedeniyle, 40 feet’e kadar olan tekneler için olarak 
en iyi seçimdir.

Split Gaz Klima Sistemleri: Genellikle 80 feet’e kadar olan 
teknelerde görülür

Chiller Sistemleri: 24 m den daha uzun tekneler için ide-
aldir.”

KLİMA SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN 

“Bir marin tipi klima seçerken göz önünde bulundurmanız 
gereken birkaç önemli faktör vardır: klimanın kapasitesi, 
enerji tüketimi ve gürültü seviyesi ve özellikleri.

Her klima, her boy ve tipteki tekneyle uyumlu değildir. Bu 
özellikler klima satın alırken doğru kararı vermenize yar-
dımcı olacaktır. Farklı klimaların farklı soğutma kapasitele-
ri vardır. Klimanın kapasitesi ile soğutulmasını istediğiniz iç 
mekânın boyutunu eşleştirmeniz gerekir.” 

makes people feel more comfortable, the boat stays dry, 
and moisture-related discomforts disappear.”

3 BASIC MARINE TYPE AIR CONDITIONERS

“There are three basic marine air conditioners in the 
Dometic brand: packaged air conditioning systems, split 
gas air conditioning systems and chiller systems.

Packaged Air Conditioning Systems: Because of their low 
cost and ease of installation, they are the best choice for 
boats up to 40 feet.

Split Gas Air Conditioning Systems: Commonly seen on 
boats up to 80 feet

Chiller Systems: Ideal for boats longer than 24 m.”

CONSIDER THESE WHEN CHOOSING AN AIR 
CONDITIONER

“There are several important factors to consider when 
choosing a marine air conditioner: capacity, energy 
consumption and noise level and features of the air 
conditioner.

Not all air conditioners are compatible with all sizes and 
types of  boats. These features will help you make the right 
decision when purchasing an air conditioner. Different air 
conditioners have different cooling capacities. You need to 
match the capacity of the air conditioner with the size of 
the indoor space you want to be cooled.”
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BRUNSWICK, NAVICO’YU 
SATIN ALIYOR

AKILLI MARİNA SİSTEMLERİ 

Brunswick to Acquire Navico Smart Marina Systems

Brunswick Corporation (NYSE: BC) deniz elektroniği ve 
sensörlerinde dünya lideri Navico’yu 1,05 milyar dolara 
satın almak için kesin bir anlaşmaya girdiğini duyurdu. 
Bu satın almanın bir sonucu olarak Brunswick, güç 
yönetimi, dijital ve dijital alanlarında lider Parça ve 
Aksesuar (P&A) markalarını içeren Advanced Systems 
Group’a (ASG) endüstri lideri Lowrance, Simrad, B&G ve 
C-MAP markalarını ekleyecek. Brunswick bu satın alma 
ile, denizcilik teknolojisinde liderlik konumunu artıracak ve 
küresel parça ve aksesuar işini güçlendirecek.

Brunswick Corporation (NYSE: BC) today announced that 
it has entered into a definitive agreement to acquire Navico, 
a global leader in marine electronics and sensors for $1.05 
billion. As a result of this acquisition, Brunswick will add 
the industry leading brands of Lowrance, Simrad, B&G, 
and C-MAP to its Advanced Systems Group (ASG), which 
includes the leading Parts & Accessories (P&A) brands in 
power management, digital control and monitoring, and 
networked devices. With this acquisition, Brunswick will 
increase its leadership position in marine technology and 
strengthen its global parts and accessories business.

Sens Marine tarafından sunulan “Akıllı Marina Sistemi” sa-
yesinde marinadaki tekneleri rahatlıkla kontrol edebilir ve 
denetleyebilirsiniz. 

Bu sistem sayesinde marinada kaç teknenin bağlı oldu-
ğunu, giriş-çıkış yapan tekneleri, kendi pontonuna yanaş-
mayan tekneleri, teknenin sigorta poliçesi ve transitlog 
belgesinin takibi, tekne ödeme bilgilerini takip edebilir ve 
teknede oluşabilecek yangın, hırsızlık ya da sintinede su 
baskınından anında haberdar olabilirsiniz. 

Thanks to the “Smart Marina System” offered by Sens Ma-
rine, you can easily control and supervise the boats in the 
marina.

Thanks to this system, you can track how many boats are 
moored in the marina, boats entering and leaving, boats 
not berthing on their own pontoon, tracking of the boat’s 
insurance policy and transitlog document, boat payment 
information, and you can be instantly informed of any fire, 
theft or flooding right in the moments. 

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
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ÇIPA SEÇİMİ VE DOĞRU ÇIPALAMAYA DAİR HER ŞEY

 All About Anchor Selection and Correct Anchoring

Denizcilik sektörüne inovatif çözümler üreten 
Denissea Marine firmasının İş Geliştirme Mü-
dürü, Tunç Denizci tüm denizciler için çıpalar-
dan ve doğru çıpalamadan bahsetti.  

YEDEK ÇIPA BULUNDURUN 

İster deneyimli bir kaptan olsun, ister amatör bir de-
nizci olsun; ister kısa mesafe yolculuk planlansın, ister 
uzun mesafe yolculuk, en az iki üç çeşit çıpa türü tek-
nede bulundurmalıdır. Bunun yanı sıra teknede en az 
2 adet, 200 metrelik halat ile 100 metrelik zincir taşın-
ması gereklidir. 

SAĞLAM VE KALİTELİ BİR ÇIPA SEÇİN 

Sigorta poliçesinde olduğu gibi çıpaların da farklı türleri 

Tunç Denizci, Business Development Manager 
of Denissea Marine, which produces innovative 
solutions for the maritime industry, talked about 
anchors and the right anchoring for all sailors.  

HAVE A SPARE ANCHOR

Whether you are an experienced captain or an amateur 
sailor; Whether it is planning a short-distance trip or a 
long-distance trip, it should have at least two or three 
types of anchors on board. In addition, at least 2 pieces 
of 200-meter rope and 100-meter chain must be carried 
on the boat. 

CHOOSE A ROBUST AND QUALİTY ANCHOR

As with the insurance policy, there are different types of 

vardır. Çıpa tasarımların-
daki temel faktörler; şekil, 
ağırlık ve boyuttur. Ortak 
olan özellikleri ise; suda 
batmaları, hepsinin 
tekneye bağlı olması, 
simetrik yan yüzlerinin 
(tırnaklarının) olması 
ve çıpa saplarının ol-
masıdır. Denizciliğin 
en önemli unsur-
larından olan çıpa 
için şu ifade sıklıkla 
kullanılır: “bir çıpa 
eşittir bir tekne.” 

Mükemmel çıpa: deniz 
tabanına olabildiğince çabuk tu-

tunur, rüzgâr ve dalga nedeniyle tekne dön-
se bile tırnakları deniz yüzeyinden ayrılmaz. Yapıldığı 

malzeme sağlamdır ve kendi zincirine de dolanmaz.

ÇIPA NASIL TUTAR?

Demirleyeceğiniz yeri çok iyi seçmeniz gerekir. En ön-
celikli kontrol noktanız coğrafi özelliklerdir; topuklar, 
yarıklar, dereler…Hepsine bakmak gerekir. Bunun yanı 
sıra deniz dibi önceliklidir.
 
En iyi demir yerleri; dibi kum, kil ve balçık olan yerlerdir. 
Çakıl da uygun sayılabilir ama “erişte” denilen uzun ye-
şil otlarda, rüzgâr güçlüyse çıpanın tutması çok güçtür. 
Deniz dibi sizin çıpanızın tutacağı türden olmalıdır. 

Dipte batık ya da kablo hattı varsa dikkat etmeniz ge-
rekir. Bu bilgileri gerek haritalardan, gerekse de porto-
lon kitaplarından bulabilirsiniz. Haritada çıpa işaretiyle 
demirlemeye uygun alanlar ve kısaltmalarla dip yapı-
ları belirtilir.

Çıpa tırnakları dibe tutunmalıdır. 
Bunun için de yatay çekmenin olma-
sı gerekir. Buna etki eden iki faktör 
vardır. Birincisi; kaloma ettiğiniz ha-
lat ya da zincir miktarıdır. İkincisi de 
bunların ağırlığı ve denize yatıklığı-
dır. Deniz dibine olan yatıklığın (eği-
min) açısı bize kilit bir öngörü sağlar. 
Bu açı yaklaşık göz kararı 30 derece 
kadar olmalıdır. 

anchors. The main factors in anchor designs; shape, weight 
and size. The common features are; They are submerged 
in water, they are all connected to the boat, they have 
symmetrical side faces (nails) and anchor handles. The 
following expression is frequently used for the anchor, 
which is one of the most important elements of maritime: 
“an anchor equals a boat.” 

The perfect anchor: it clings to the seafloor as quickly as 
possible, its nails do not leave the sea surface even if the 
boat turns due to wind and waves. The material it is made 
of is strong and does not become entangled in its own 
chain.

HOW DOES AN ANCHOR HOLD?

You need to choose the place where you will anchor very 
well. Your top priority checkpoint is geographic features; 
heels, crevices, creeks… You have to look at them all. In 
addition, the seabed is a priority.

The best anchorages; the bottom is sand, clay and mud. 
Gravel is also suitable, but in the long green grass called 
“noodles” it is very difficult for the anchor to hold if the 
wind is strong. The seabed should be the type that your 
anchor will hold.

If there is a submerged or cable line at the bottom, 
you should pay attention. You can find this information 
both on maps and in portolon books. Areas suitable for 
anchoring and bottom structures with abbreviations are 
indicated on the map with anchor sign.

Anchor nails should stick to the bottom. For this, there 
must be horizontal pull. There are two factors that affect 
this. First; is the amount of rope or chain you slack. The 
second is their weight and their inclination to the sea. The 
angle of tilt (slope) to the seabed provides us with a key 
insight. This angle should be about 30 degrees by eye.
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BESENZONI’DEN YENİ KOKU 
DİFÜZÖRÜ ESSENZE

TEKNENİZDE LEZZETLİ SOFRALAR 
KURUN 

Teknelerde Elektrikli Tuvaletler 
Büyük Kolaylık Sağlıyor

Essenze, The New Fragrance Diffuser 
From Besenzoni

Set Delicious Dinner Tables on Your Boat 

Electric Toilets On Provide Great 
Convenience The Boats

Yatlar için tasarlanmış koku difüzörü Essenze, aynı zamanda ev 
veya ofis için de mükemmel. Essenze, her odayı tamamlayan, 
özel bir sofistike dokunuş katan güzel, pratik bir aksesuar.

ESSENZE tezgah üstü veya gömme versiyonda gelir ve çeşitli 
yüzeylerde, farklı kokularda ve dezenfektan koleksiyonunda 
mevcut. Bu ürünü piyasadaki mevcut parfümcülerden ayıran 
şey, tekneler için mükemmel bir şekilde uygun olmasını sağlayan 
yenilikçi gömme tasarımı.

Essenze, the fragrance diffuser designed for yachts, yet also 
perfect for the home or office. Essenze is a beautiful, practical 
accessory which complements any room, adding that special 
touch of sophistication.

ESSENZE comes in either a countertop or a recessed version 
and is available in various finishes, different scents as well as a 
sanitizing collection. What distinguishes this product from the 
existing perfumers on the market is its innovative recessed design 
which makes it perfectly suitable for boats.

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

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

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

Plastic toilet seat cover, connections and electrical 
control panel are supplied with the product. In addition, 
the toilet operates at a low voltage to save energy.

Wallas 87D deniz basınçlı hava fırını ve sobası, güvenli dizel 
basınçlı hava teknolojisini kullanarak gerçek cebri havayla 
pişirme sağlayan ve deniz şartlarına uygun bir fırın.

The Wallas 87D marine compressed air oven and stove is an 
oven suitable for marine conditions that provides real forced air 
cooking using safe diesel compressed air technology.
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Tekne Tatilinizi Su Geçirmez 
Kameralar Sayesinde Sonsuza Kadar 
Hatırlayın 

Teknenizi Deniz Dostu Ürünlerle 
Temizleyin 

Küçük Tekneler için Su Yapıcı: 
Smart 70

Remember Your Boat Vacation Forever 
With Waterproof Cameras

Clean Your Boat With Marine-Friendly 
ProductsWater Maker For Small Boats: 

Smart 70

Hero9 Black, 10 metreye kadar su geçirmiyor. Denizle buluştuğunuz 
keyifli anlarda sudan korkmadan, 5K kalitesinde videolar ve 20 MP 
netliğinde fotoğraflar çekebilirsiniz. 

Kamerada olan “Super Photo” özelliği sayesinde istediğiniz bir görüntüyü 
en iyi şekilde çekmeniz için cihaz kendini ayarlıyor. Batarya dayanıklılığı 
yüzde 30 artırılan kamerayı bilgisayarınıza bağlayarak, 1080p kalitesinde 
yayın yapabilirsiniz.

Hero9 Black is waterproof up to 10 meters. When you meet the sea, you 
can take 5K quality videos and 20 MP clear photos without being afraid 
of the water.

Thanks to the “Super Photo” feature of the camera, the device adjusts 
itself for you to take an image you want in the best way. By connecting 
the camera, whose battery endurance is increased by 30 percent, you 
can broadcast in 1080p quality.

Sleek çok kullanışlı bir tekne temizlik ürünü. Bu ürünü; tekne de-
terjanı, tik temizleyici, kumaş temizleyici ve leke önleyici olarak 
kullanabilirsiniz. Ürünün içerisinde herhangi bir kimyasal madde 
bulunmuyor. İçerisinde kokusuz beyaz sirke ve anti bakteriyel mal-
zemeler bulunuyor ve kullanıldığında meyve aromalı kokusu tüm 
tekneye yayılıyor. Ayrıca hayvanlar üzerinde deney yapılmadan 
üretilen temizlik ürünü deniz ve okyanuslara zarar vermeyen ya-
pısıyla tam bir doğa dostu!

Sleek is a very useful boat cleaning product. This product; you 
can use it as boat detergent, teak cleaner, fabric cleaner and 
anti-stain. There is no chemical substance in the product. It con-
tains odorless white vinegar and anti-bacterial materials, and 
when used, the fruit-flavored scent spreads throughout the boat. 
In addition, the cleaning product, which is produced without any 
experiments on animals, is a complete nature-friendly with its 
structure that does not harm the sea and oceans!Aquaprime’ın küçük tekneler için ürettiği 

Smart 70 isimli su yapıcı modeli, saatte 
ortalama olarak 35 ile 70 litre su üretimi 
yapabiliyor.

Aquaprime’s Smart 70 water maker model, 
produced for small boats, can produce an 
average of 35 to 70 liters of water per hour.

İZLEMENİN KEYFİ 
Ç O K  B A Ş K A ! 

D E R G İ  O K U M A K L A  B İ R L İ K T E 

YouTube kanalımıza abone olun,
yat ve marrn sektörüne darr son
gelrşmelerden haberdar olun. 

www.yachtllfetravel.com

lnfo@yachtllfetravel.com

ABONE OL

yachtllfetravel

yachtllfetravel

yachtllfe_travel

company/yachtllfe-travel
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SU ALTINDA YATAN MEDENİYETLER: 
TÜRKİYE’NİN BATIK ŞEHİRLERİ

Civilizations Underwater: Turkey’s Sunken Cities
Türkiye’nin her tarafı resmen tarih kokuyor! Sizin 
için derlediğimiz bu noktaların her birinde eski 
medeniyetlerin izleri var. 

Türkiye’nin her bir noktasında eski medeniyetlerden 
kalan birçok tarihi eser var. Bizi eski yaşamlara götüren 
bu gizemli alanlar depremlerin etkisiyle suyun altında 
kalarak insanlardan saklanıyor. Dolayısıyla aslında 
sularımızda keşfedilmeyi bekleyen birçok gizem yatıyor. 
Eğer dalış sporuyla ilgileniyorsanız bu noktaları yaz 
bitmeden muhakkak ziyaret edin. 

Every part of Turkey smells like history! There are 
traces of ancient civilizations in each of these 
points that we have compiled for you.

There are many historical artifacts left from ancient 
civilizations in every corner of Turkey. These mysterious 

areas that take us to ancient lives are hidden from people by staying under the water due to the effect of earthquakes. So there are 
actually many mysteries waiting to be discovered in our waters. If you are interested in diving, be sure to visit these spots before the end 
of the summer.

Kekova Antik Kenti / Kekova Ancient City - Antalya

Allianoi Antik Kenti / Allianoi Ancient City – Bergama – İzmir

Antalya Demre’de yer alan 
kayalık bir ada olan Kekova’da 
kimse yaşamıyor da olsa 
üzerinde birçok pansiyon ve kafe 
bulunuyor. Kaynaklara çoğu 
kez Kakava olarak geçen bu yer 
depremler sonucunda deniz 
altında kaldığı için suyun altında 
bir tarih yatıyor aslında. Bu adanın 
yakınında Aperlai, Kaleköy’deki 
Simena, Üçağızdaki Theimussa, 
Gökkaya koyundaki Istlada isimli 
antik kentler bulunuyor. Şunu 
da belirtelim; burada bir dalış 
yapmak istiyorsanız eğer özel izin 
almanız gerekiyor.

Burası şifalı bir kaynak olarak 
biliniyor çünkü suların şifalı 
olduğu tarih boyunca tüm 
medeniyetler tarafından kabul 
edilmiş. En parlak dönemini 
Roma zamanında yaşayan bu 
kent, özellikle Roma’dan birçok 
eser taşıyor. Mimari açıdan 
oldukça zengin bir yapıya sahip 
olan Allianoi, 2011 yılı itibariyle 
tamamen sular altında kaldı. 

This place is known as a healing 
source because it has been 
accepted by all civilizations 
throughout history that the 
waters are healing. This city, 
which lived its heyday in 
Roman times, carries many 
artifacts, especially from Rome. 
Allianoi, which has a very rich 
architectural structure, was 
completely submerged in 2011.

Although no one lives on Kekova, 
a rocky island located in Antalya 
Demre, there are many hostels 
and cafes on it. As this place, 
which is often referred to as 
Kakava in the sources, was 
under the sea as a result of 
earthquakes, there is a history 
under the water. Near this island 
are the ancient cities of Aperlai, 
Simena in Kaleköy, Theimussa in 
Üçağız, and Istlada in Gökkaya 
bay. Let me also point out; If you 
want to dive here, you need to 
get special permission.

www.sam-sailing.com
 zakkum restaurant, turgut koyu, marmaris, mugla/ turkey

 info@sam-sailing.com
 +90 531 261 26 86
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Hasankeyf – Batman

Diyarbakır Eğil Antik Kenti / Diyarbakır Eğil Ancient City

Şanlıurfa Savaşan Köyü / Şanlıurfa Savaşan Village – Halfeti 

Elazığ Batık Şehir  / Elazığ Sunken City

Eski zamanlardan beri önemli 
bir barınma noktası haline gelen 
Hasankeyf’te, geçmişten bu 
zamana kadar gelen ve taşlardan 
oyulmuş birçok ev bulunuyor. 
Evlerin neredeyse yapısı hiç 
bozulmamış. Aynı şekilde yer 
alan Hasankeyf Kalesi stratejik 
bir noktada yer alıyor bundan 
dolayı önceleri Roma tarafından 
askeri üst olarak kullanılmış.

2000 yılında tamamen suya 
gömülen Savaşan Köyü, oldukça 
etkileyici bir manzaraya sahip. 
Köye girer girmez artık sadece 
minaresi gözüken bir cami sizi 
karşılıyor. Burası Osmanlı-Rus 
harbinden sonra Ermeniler 
tarafından terk edilen evlerden 
meydana geliyor. Çevreye 
yayılan evler artık boş fakat 
önceki yaşamlardan kalan 
eşyaları görmek mümkün. Tekne 
turlarıyla etrafı dolaşabileceğiniz 
Savaşan’da yaşam artık yukarı 
köylerde akıyor. Köylüler yerlerini 
terk etmekten memnun değil. 
Şunu da belirtelim; burası yurt 
içi ve yurt dışından birçok turist 
ağırlıyor.

Savaşan Village, which was 
completely submerged in 
2000, has a very impressive 
view. As soon as you enter the 
village, a mosque with only a 
minaret greets you. This place 
consists of houses abandoned 
by the Armenians after the 
Ottoman-Russian war. The 
houses scattered around are 
now empty, but it is possible to 
see items from previous lives. In 
Savaşan, where you can travel 
around with boat tours, life now 
flows in the upper villages. The 
villagers are not happy to leave 
their places. Let me also point 
out; This place welcomes many 
tourists from home and abroad.

Pek çok kral ve peygamberin 
mezarına ev sahipliği yapan 
Eğil’de, Asur Medeniyeti’nden 
kalma birçok ev, mezar, hamam 
ve gizli geçitler var. Burada ister 
tekneyle bir tur atabilirsiniz, 
isterseniz de bölgedeki dalış 
merkezlerinden yardım alarak, 
su altında kalan diğer tarihi 
parçaları keşfedebilirsiniz. 

Yapılan araştırmalarda 11.yüzyıla 
ait kalıntılar olduğu tahmin 
ediliyor, Elazığ Batık Şehir’de. 
Çevresinde bulunan kalıntıların 
ise 4 bin yıl öncesine kadar 
uzandığı sanılıyor. Çeşitli 
efsanelere ev sahipliği yapan 
bu tarihi yer Selçuklu, Bizans ve 
Osmanlı döneminden birçok izler 
barındırıyor. 

It is estimated that there are 
11th century ruins in the Elazığ 
Sunken City. The remains found 
around it are thought to date 
back to 4,000 years ago. This 
historical place, which hosts 
various legends, has many traces 
from the Seljuk, Byzantine and 
Ottoman periods. 

There are many houses, tombs, 
baths and secret passages from 
the Assyrian Civilization in Eğil, 
which is home to the tombs of 
many kings and prophets. Here, 
you can take a tour by boat, or 
you can explore other historical 
parts under water with the 
help of the diving centers in the 
region.

Hasankeyf, which has been an 
important shelter since ancient 
times, has many houses carved 
from stones from the past to this 
time. The structure of the houses 
is almost intact. Hasankeyf 
Castle, which is located in the 
same way, is at a strategic point, 
so it was used as a military base 
by Rome in the past.

Turkey's Leading Charter Broker
T: +90 252 645 20 32  F: +90 252 645 20 33
A: Gocek Mh. Genclik Sok. No:2/3 Fethiye 
48310 Mugla / TURKEY   

T: +90 252 316 49 89  F: +90 252 316 49 80
A: Eskicesme Mh. Danacı Sok. No:8/B1 Bodrum 
48400 Mugla / TURKEY

@galeoyachting

www.galeoyachting.com  - info@galeoyachting.com
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Covid 19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece İstanbul’da 
Boğaziçi yelken yarışı olarak gerçekleştirilen TAYK – Eker Ol-
ympos Regatta; Bursa’da yelkenciliği geliştirmek, İstanbul 
ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla klasik rotasına 
yani Bursa’ya geri dönüyor. Bursa Yelken Kulübü ve Moda 
Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen yarış, 2021 yılında 
20-21-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

TAYK – Eker Olympos Regatta, which was held as a Bospho-
rus sailing race only in Istanbul in 2020 due to the Covid 19 
epidemic; It is returning to its classical route, Bursa, in order 
to develop sailing in Bursa and to bring together Istanbul 
and Bursa sailors. The race, which was held in cooperation 
with Bursa Sailing Club and Moda Sea Club, will be held on 
20-21-22 August in 2021.

CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARARASI YAT YARIŞI’NIN İKİNCİ ETABI EKİM’DE

The Second Stage of the Presidential International Yacht Race is in October
İlk etabı 25-27 Haziran’da Muğla’da yapılan Cumhurbaşkanlığı 
2.Uluslararası Yat Yarışı’nın ikinci etabı ise 29-31 Ekim tarihleri 
arasında yapılacak. İlk etapta kazanan ekibe Halikarnas 
Kupası, ikinci etapta kazanana ise sırasıyla Cumhuriyet, 
Mavi Vatan, Barbaros Hayrettin Paşa Kupaları verilecek. İki 
etabın sonunda galip gelen esas takım ise Cumhurbaşkanlığı 
Kupası’nı kazanacak.

The second stage of the Presidential 2nd International Yacht 
Race, the first stage of which was held in Muğla on 25-27 
June, will be held between 29-31 October. Halikarnas Cup will 
be given to the winning team in the first stage, and Republic, 
Blue Homeland and Barbaros Hayrettin Pasha Cups will be 
given to the winner in the second stage, respectively. The 
main team that wins at the end of the two stages will win 
the President’s Cup.

TAYK – EKER OLYMPOS REGATTA 
YARIŞI

MOST VE DOST SPORTİF 
BALIKÇILIK TURNUVALARI 

AĞUSTOS’TA GERÇEKLEŞİYOR
TAYK – Eker Olympos Regatta Race Most And Dost Sports Fishing Tour-

Naments Held in August

İki yakayı birleştiren, birbirinden farklı türde av veren Güllük Körfe-
zi’nin muhteşem suları ağustos ayında, balık avı tutkunlarını ma-
ceraya sürükleyen festival tadında MOST ve DOST yarışmalarıyla 
şenleniyor. Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan MOST (Akdeniz Açık 
Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) 12 - 15 Ağustos tarihlerinde Ya-
lıkavak Marina’da, 3’üncüsü düzenlenecek olan DOST Didim (Di-
dim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası ) ise  19 - 22 Ağustos 
tarihlerinde D-Marin Didim’de yapılacak.

The magnificent waters of Güllük Bay, which combines two sides 
and offers different types of fish, are festive in August with festi-
val-like MOST and DOST competitions that take fishing enthusi-
asts to adventure. MOST (Mediterranean Open Sea Sporty Fishing 
Tournament) will be held for the 5th time this year, and DOST 
Didim (Didim Open Sea Sportive Fishing Tournament), which will 
be held for the 3rd time, will be held in D-Marin on August 19 - 22. 
It will be held in Didim.

+90 532 446 65 92 - Tepe Mh. 33 Sk. No:32/2 Marmaris
www.contactyachts.com - info@contactyachts.com
Diğer Ofislerimiz: Singapur - Sydney - Split - Bodrum
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ANTARKTİKA’YA “YEŞİL” BİR YOLCULUK

“Green” Travel From Antarctica 

Manuel Pardi, Antarktika kıtasına restore edilmiş 28 fit-
lik çelik gövdeli bir yelkenli olan Pequod ile üç aylık, 4 bin 
millik bir yolculuğun ardından yakın zamanda memleketi 
Buenos Aires limanına döndü. Ve bunu teknede fosil yakıtlı 
motor veya jeneratör olmadan “sürdürülebilir” bir şekil-
de yaptı. Bunun yerine tekne, güneş ve rüzgâr enerjisi ile 
yeniden şarj edilen Torqeedo tamamen elektrikli yardımcı 
tahrik sistemi ile donatıldı.

Aslında bu Pequod’un Antarktika’ya yaptığı ikinci seyaha-
ti. İlki, yelkenli teknenin orijinal üreticisi ve sahibi Hernán 
Álvarez Forn tarafından 1987 yılında gerçekleştirildi.VPardi 
buzlu kıtaya kendi yolculuğunu planlamaya başladığında, 
Pequod’un terk edilmiş ve kötü bir çürüme durumunda ol-
duğunu keşfetti. Forn ile arkadaş oldu ve ikisi birlikte, eski 
bir geleneksel tekne yapımcısı olan Francisco Gigena ile 
birlikte Pequod’u yeniden inşa etmek ve onu tekrar denize 
elverişli hale getirmek için çalıştı.

Ne yazık ki Forn, Kasım 2020’de, Pardi’nin Antarktika yol-
culuğuna başlamasından sadece birkaç ay önce 94 yaşın-
da öldü.

Pardi, en başından beri çevre dostu ve kendi kendini idame 
ettiren bir tekne istedi. “Dünyayı kirletmeden dünyanın en 
bakir yerine ulaşmak istedim” dedi. “Amacım, sıfır karbon 
emisyonu üreten Antarktika’ya gitmekti.”

Pardi ve iki mürettebatı, 2021’in ilk gününde yola çıktı ve 
Drake’s Passage’da 10 ila 15 feettlik dalgalarla zorlu bir yel-
ken açtıktan sonra 17 Şubat’ta güney kıtasının kıyısındaki 
Deception Adası’na ulaştı.

Manuel Pardi recently returned to his home port of Buenos 
Aires after a three-month 4,000-mile voyage in Pequod, 
a restored 28-ft steel-hull sailboat, to the continent of 
Antarctica.   And he did it sustainably with no fossil-fueled 
engine or generator on board.

Instead, the boat was equipped with a Torqeedo all-
electric auxiliary propulsion system, which was recharged 
by solar and wind energy underway. 

Actually, this was Pequod’s second trip to Antarctica. 
The first was undertaken in 1987 by the sailboat’s original 
builder and owner Hernán Álvarez Forn. When Pardi 
started to plan his own voyage to the icy continent, he 
discovered Pequod abandoned and in a bad state of 
decay. He befriended Forn and together the two of them, 
with Francisco Gigena, an old traditional boatbuilder, 
worked to rebuild Pequod and make her seaworthy again. 

Unfortunately, Forn died in November 2020 at the age of 
94, just a couple of months before Pardi was due to set 
out on the voyage to Antarctica.

From the outset, Pardi wanted a boat that would be 
ecologically friendly and self-sustaining. “I wanted to get 
to the most pristine place on the planet without polluting,” 
he said. “My goal was to go to Antarctica generating zero 
carbon emissions.”

Pardi and his two crewmen got underway on the first day 
of 2021 and arrived at Deception Island on the coast of 
the southern continent on 17 February, after a harrowing 
sail across Drake’s Passage with 10 to 15 ft swells. 
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DOĞA VE LÜKS ‘CENNET’TE BULUŞTU

Nature And Luxurıous Meet In ‘Heaven’

Bodrum’un en özel koylarından biri olan Cennet Koyu’nda Çağdaş Holding yatırımcılığında 
kapılarını açan Akana Cennet Koyu, doğanın içinde masalsı ve lüks bir tatil deneyimi 

yaşatmayı vadediyor.

Akana Cennet Bay, which opened its doors under the investment of Çağdaş Holding in 
Paradise Bay, one of the most special bay of Bodrum, promises to provide a fabulous and 

luxurious holiday experience in nature.

Ünlü Tarihçi Homeros tarafından ‘Ebedi Mavilikler 
Cenneti’ olarak adlandırılmış; tarihi boyunca 
dünyanın sayılı harikalarına ev sahipliği yapmış 
Bodrum, çok özel bir projeye daha ev sahipliği 
yapıyor. Bodrum’da mavi ile yeşilin buluştuğu, 
olağanüstü doğa manzarasıyla Türkiye’nin en ilham 
veren bölgelerinden biri olan Cennet Koyu’nde 
hayata geçen Akana Cennet Koyu, hem dinlenmek 
hem de yazın tadını en özel şekilde çıkarmak 
isteyenler için tasarlandı. 

23 ODA VE 2 SUİT BULUNUYOR

Bodrum’un en büyük şirketlerinden  Çağdaş 
Holding tarafından yapılan otelin mimari projesi 

It was named ‘Paradise of Eternal Blues’ by the famous 
historian Homer; Bodrum, which has hosted many 
wonders of the world throughout its history, is hosting 
another very special project. Akana Paradise Bay, 
which was brought to life in Paradise Bay, one of the 
most inspiring regions of Turkey with its extraordinary 
natural scenery, where blue and green meet in Bodrum, 
is designed for those who want to relax and enjoy the 
summer in the most special way.

THERE ARE 23 ROOMS AND 2 SUITES

The architectural project of the hotel, built by Çağdaş 
Holding, one of the biggest companies in Bodrum, was 
designed by CDW (Contemporary Design Works), and 

CDW (Contemporary Design Works) tarafından 
tasarlanmış olup, 7000 metrekarelik bir alanda 
konumlandırılan otelde özenle tasarlanmış 23 oda ve 
2 suit bulunuyor. Akana, tasarlanırken parça-bütün 
ilişkisine çok dikkat edilmiş, iklimin canlılığı doğal 
dokusunun ihtişamı tarihin derinliği teknolojinin 
işlevselliği ile denge üzerine harmanlanıp CDW’nin 
mimari ruhu ile hayat bulmuş.

BİR İÇE DÖNEM OTELİ

Bodrum’un cenneti andıran yüzünü gösteren; yeşili 
ve  maviyi tüm sakinliği ve berraklığıyla hissettiren bir 
adres olan Akana Cennet Koyu, misafirlerin hayatın 
tüm renklerini seyrederken, kendilerini dinleyebilmek 
ve duyabilmek; daha dingin bir an yakalayabilmek 
ve yenilenmek için aradıkları her şeyi bulacakları bir 
‘içe dönme oteli’ olarak tasarlandı. 

PANORAMİK GÖKYÜZÜ MANZARASI

Panoramik gökyüzü manzarasıyla bölgenin 
güzellikleri içine gizlenmiş, sadece uyku ve dinlenme 
amaçlı, çok geniş olmayan minimal odalarıyla 
misafirlerini tamamen doğanın şifasıyla baş başa 
bırakan Akana, karmaşadan uzak, birinci sınıf 
hizmetlerle unutulmayacak anılara ev sahipliği 
yapmayı hedefliyor.

located on an area of 7000 square meters, the hotel 
has 23 rooms and 2 suites. While designing Akana, great 
attention was paid to the part-whole relationship, the 
vitality of the climate, the splendor of its natural texture, 
the depth of history, the functionality of technology and it 
came to life with the architectural spirit of CDW.

PARADISE IN BODRUM

Showing the paradise-like face of Bodrum; Akana Paradise 
Bay, an address that makes you feel the green and blue 
with all their calmness and clarity, allows guests to listen 
and hear themselves while watching all the colors of life. 
It was designed where they will find everything they are 
looking for in order to catch a quieter moment and renew 
themselves.

PANORAMIC SKY VIEW

Akana, which leaves its guests completely alone with 
the healing of nature with its minimal rooms, which are 
not very spacious, hidden in the beauties of the region 
with its panoramic sky view, only for sleeping and resting 
purposes, aims to host unforgettable memories with first 
class services away from chaos.
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DÜNYA TURU: 
TEKNE OTELLER

World Tour: Boat Hotels

Bu tekne oteller, sunduğu konsept ve samimi hizmetleriyle kendi ülkelerinde bir hayli popüler.

These boat hotels are very popular in their countries with their concept and sincere services.

Anna Houseboat - Hollanda / Netherlands

Boat Hotel - Barselona / Barcelona

Botel Albatros – Çek Cumhuriyeti / Botel Albatros – Czech Republic

Konsept olarak houseboat modeli kullanılmış, içerisi 
oldukça geniş ve kullanışlı. Yaşam alanları özenle dizayn 
edilmiş. Özellikle mutfak, tam bir donanıma sahip. Şehir 
manzarası ve merkezi lokasyonuyla da çok beğenilen 
otelde ayrıca barbekü yapma imkânı da var.

Houseboat model was used as a concept, it is quite 
spacious and useful inside. The living spaces have been 
carefully designed. Especially the kitchen is fully equipped. 
The hotel, which is admired for its city view and central 
location, also has the opportunity to have a barbecue.

Vlata Nehri üzerinde yer alan gemi otel, farklı birçok 
tipte oda seçeneği barındırıyor. Vintage konsepti tüm 
mekânlarda hissediliyor. Restoranda Çek mutfağı ve 
dünya mutfağı sunuluyor. Otelin yaz terası, keyifli vakit 
geçirmek için güzel bir ambiyans yaratıyor.

Located on the Vlata River, the ship hotel offers many 
different types of room options. The vintage concept is 
felt in all spaces. The restaurant serves Czech cuisine and 
international cuisine. The summer terrace of the hotel 
creates a nice ambiance to have a pleasant time.

Barselona’nın sessiz sakin bir tarafında bulunsa da şehir 
merkezine de bir hayli yakın. Tekne küçük dolayısıyla baş 
başa tatiller için daha uygun. Otelde 7/24 açık bar ve 
restoran hizmetleri de sunuluyor.

Although it is located in a quiet part of Barcelona, it is 
also very close to the city center. The boat is small, so it 
is more suitable for private holidays. The hotel also offers 
24/7 open bar and restaurant services.
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La Rochelle sur L’eau – Fransa / France

The Homeboat Company Parque das – Portekiz / Portugal

Fransa’nın en beğenilen tekne otellerinden biri. Teknenin 
içinde her şey düşünülmüş. Özellikle balayı çiftleri 
tarafından tercih edilen, romantik konseptli bir otel. 
Konumu sayesinde Fransa’nın birçok tarihi müzesine, 
şehre ve plaja yakın.  

One of the most admired boat hotels in France. Everything 
has been thought of inside the boat. It is a romantic 
concept hotel, especially preferred by honeymooners. 
Thanks to its location, it is close to many historical 
museums of France, the city and the beach. 

Houseboat konseptinin uygulandığı bir tekne. İç ve 
dış mekânlar verimli bir şekilde değerlendirilmiş, otel 
neredeyse bir ev kadar geniş.  Ön güverte ve arka güverte 
tüm etkinlikler için yeterli bir alana sahip. Teknenin üstü 
açık bir flybridge alanı gibi açık bir konsept sunuyor. 

A boat with the houseboat concept applied. The interior 
and exterior spaces have been utilized efficiently, and the 
hotel is almost as large as a house. The foredeck and aft 
deck have ample space for all events. It offers an open 
concept, such as an open flybridge area of the boat.

Sandima 37 Suites ile Dinlenin
Relax with Sandima 37 Suites

Sandima 37 Suites, Bodrum’da hizmet veren butik bir otel.  6 farklı 
tipte süit seçeneği bulunan otelde, talep doğrultusunda yoga 
dersleri ve tekne turları düzenleniyor. 

Otelin kapılarını misafirlere açan Yönetici Ortak Mehmet Soysal: 
“Otelimizin Yalıkavak’ta zevkli bir bahçeyle ve güzel bir havuzla 
bezenmiş manzaralı lüks bir villaya benzemesi ama aynı zamanda 
otel hizmetinin de verilmesi bizi diğer otellerden ayıran en büyük 
özelliğimizdir. Otelimizin bahçe süiti dışında tüm odaları deniz 
ve havuz manzaralı olup, tüm suitlerimiz ev ferahlığında tatil 
yapmak üzere tasarlandığı için her birinin içinde oturma odası 
ve küçük bir kitchenette mutfak ile dışarıda yemek yemek için 
oturma alanı bulunmaktadır.” 

Sandima 37 Suites is a boutique hotel in Bodrum. The hotel offers 
6 different types of suites, and yoga classes and boat tours are 
organized upon request.

Managing Partner Mehmet Soysal, who opened the doors of the 
hotel to the guests, said: “The fact that our hotel resembles a 
luxury villa in Yalıkavak with a tasteful garden and a beautiful pool 
with a view, but at the same time providing hotel service is what 
distinguishes us from other hotels. Apart from the garden suite, 
all rooms of our hotel have sea and pool views, and since all our 
suites are designed for a holiday in the comfort of a home, each 
one has a living room and a small kitchenette with a sitting area 
for dining outside.” 
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