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Herkese merhaba,

Sonbaharın son güzel ayını da geride bırakıyoruz. Havalar 
soğuk ama sektör sıcak! Şimdi de Metstrade kapılarını açtı 
ve birçok ekipman stantlarda yerini aldı ve arka arkaya lans-
manlar başladı. Sektörün tüm hareketini dergimizde hisset-
meniz için elimizden geleni yaptık ve oturduğunuz yerden bir 
Metstrade turu atabilmeniz için birçok malzeme ve ekipmanı 
derledik. Birçok yat modeli, sektörün tüm güncel gelişmeleri, 
marinalar derken tüm yat dünyasını Kasım sayımıza sığdırdık. 

Keyifle okumanızı diliyoruz. Hoşça kalın. 

Hello everyone, 

We are leaving the last beautiful month of autumn behind. 
The weather is cold but the industry is hot! Now Metstrade has 
opened its doors and many equipment has taken its place 
on the stands and back-to-back launches have started. We 
have done our best to make you feel all the movement of 
the industry in our magazine, and we have compiled many 
materials and equipment so that you can take a tour of Met-
strade from your seat. Many yacht models, all current devel-
opments in the sector, and marinas, we have included the 
entire yacht world in our November issue. 

We hope you enjoy reading. Goodbye.

   Başak Kanık
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Ori Marine Design Studio, 
Marintürk İstanbul City Port’ta 
Açıldı!

Ferretti Group Aylık Bir Rekoru 
Daha Bildirdi

Ori Marine Design Studio opened 
their doors in Marinturk Istanbul 
City Port!

Ferretti Group reports another 
record-breaking month

Filiz Palabıyık ve Togay Vural ortaklığı ile 2019 yılında 
temelleri atılan, 2020 yılında kuruluşu gerçekleşen “Ori 
Marine Design Studio” deniz araçlarının tasarım ve üretim 
aşamalarının başından sonuna üst düzey işçilik ve eksiksiz 
planlama ile dış tasarım, iç tasarım, üretim planları ve 
danışmanlık  hizmetlerini verip anahtar teslim projelerin 
oluşumundaki tasarım algısını modern yaşanabilir alanlar 
ile destekleyip denizcilik anlayışını bir üst seviyeye 
taşımayı hedefliyor. İç Mimarlık ve Yat Tasarım eğitimi 
almış ortaklar, sektörün ileri gelen firmalarının projelerinde 
yer alarak Türkiye’nin çeşitli yerlerinde pek çok mega 
yat tasarım ve üretiminde yer almışlardır. Günümüzde 
denizcilik sektöründe ihtiyaca yönelik artan telepleri 
karşılayacak yaratıcı tasarım anlayışı ile refit veya yeni 
inşaa projelerinde portföyündeki  profeysonel çözüm 
ortakları ile hizmet veriyor.

Ori Marine Design Studio is a design studio founded in 
2019 which offers turn-key solutions in Marine interior and 
exterior design with exceptional workmanship, detailed 
planning, Professional consultancy and production 
management as we aim to achieve higher standards 
in naval design.  Founding partners Filiz Palabıyık and 
Togay Vural had a formal education in Interior Design 
and Yacht Design and worked in the biggest projects in 
the Turkish super-yacht industry. Today Ori Marine serves 
to meet the increasing demands in the refit and new 
build yachts with its professional solution partners.

Ferretti Group’un inanılmaz 2021’i rekor kıran bir Eylül ve 
yılın ilk üç çeyreğinde 900 milyon Euro’yu aşan sipariş 
alımıyla devam ediyor ki bunun 220 milyonu Eylül’de.  
Ancona Superyacht Yard’da inşa edilen, Riva ve Pershing 
süper yat projelerini ödüllendiren ve CRN’nin segmentteki 
en aktif oyunculardan biri olduğunu teyit eden firma, çelik 
ve alüminyum süper yatlarda güçlü büyüme bildiriliyor.
 
Ferretti Group, muhteşem Riva Fifty de dâhil olmak üzere 
Ocak-Eylül 2021 arasında 160’tan fazla tekne teslim etti. 50 
metre uzunluğundaki M/Y “Fifty”, Riva Süper Yat Bölümü 
tarafından konfor, detaylara gösterilen özen ve denizde 
gelişen bir yaşam vizyonu ile tanımlanan olağanüstü bir 
seyir deneyimi sunmak için geliştirildi. 

Ferretti Group’s incredible 2021 continues with a record-
breaking September and an order intake in the first three 
quarters of the year exceeding 900 million euros, of 
which over 220 million in September alone. Strong growth 
is reported in steel and aluminium superyachts, built at 
the Ancona Superyacht Yard, rewarding the Riva and 
Pershing superyacht projects and confirming CRN as one 
of the most active players in the segment.
 
Ferretti Group delivered over 160 boats from January to 
September 2021, including the spectacular Riva Fifty. 
50 metres long, M/Y “Fifty” was developed by the Riva 
Superyacht Division to offer an outstanding cruising 
experience defined by comfort, attention to detail and 
an evolved vision of life at sea.
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IN-HOUSE BOAT SHOW 
KASIM’DA!

JOTUN’DAN YENİ İŞ BİRLİĞİ

MYS 2022 İÇİN HAZIRLIKLAR 
BAŞLADI 

In-House Boat Show in 
November
In-House Boat Show, 6-7 Kasım Cumartesi-Pazar 
günlerinde X-Yachts’ın Haderslev / Danimarka ‘daki 
genel merkezi, marinası ve kapalı showroom’unda 
yapılacak. 

“In-House”a katılan X-Yachts meraklıları, 
X-Yachts’ın ilk motorbotu olan X-Power 33C ile 
birlikte modern gezi teknelerinden oluşan “PureX” 
serisinin tüm modellerini de görüp inceleme fırsatını 
bulacaklar. Bu modeller 2020’de “European Yacht 
of the Year” ve 2021’de “Cruising World Boat of the 
Year” seçilen X4⁰, bu yıl tamemen yenilenen X4³,  
PureX serinin en popüler boyu X4⁶, 2019 “Cruising 
World Boat of the Year” ünvanına sahip 4⁹ ve 2022 
“European Yacht of the Year” adayı, serinin amiral 
gemisi X5⁶ olacak.

The In-House Boat Show will be held Saturday-
Sunday, November 6-7, at X-Yachts’ headquarters, 
marina and indoor showroom in Haderslev / 
Denmark. 

X-Yachts enthusiasts participating in the “In-House” 
will have the opportunity to see and examine all 
models of the “PureX” series of modern pleasure 
boats, along with the X-Power 33C, the first 
motorboat of X-Yachts. These models are the X4⁰, 
which was selected as the “European Yacht of 
the Year” in 2020 and the “Cruising World Boat of 
the Year” in 2021, the X4³, which was completely 
renewed this year, the most popular size of the 
PureX series, the X4⁶, the 2019 “Cruising World Boat 
of the Year”. The 4⁹ and 2022 “European Yacht 
of the Year” candidate will be the flagship of the 
series, the X5⁶.

New Collaboration From Jotun

Preparations for MYS 2022
 Have Begun

U-Ming, SWS ve Jotun, U-Ming’in 
Şanghay Waigaoqiao 
Tersanesi’ndeki (SWS) 190.000 dwt 
çift yakıtlı dökme yük gemisi yeni 
inşa projesi için çığır açan Jotun 
Hull Skating Solutions (HSS) için ticari 
anlaşma imzaladı Çin, Şanghay’da. 
Anlaşma, Teams’te düzenlenen 
imza töreninde imzalandı.

U-Ming, SWS and Jotun have 
signed commercial agreement 
for the groundbreaking Jotun Hull 
Skating Solutions (HSS) for U-Ming’s 
190,000 dwt dual fuel bulk carrier 
newbuilding project at Shanghai 
Waigaoqiao Shipyard (SWS) in Shanghai, China. The 
agreement was signed during a signing ceremony on Teams.

Katılımcılardan ve yatçılık medya raporlarından gelen ilk geri 
bildirimlerin tümü olumlu ve cesaret verici bir sonuca işaret edi-
yor: MYS Genel Müdürü Gaëlle Tallarida: “Sektörün ve daha 
spesifik olarak müşterilerinin beklentilerini karşılayan bir gösteri 
sergilemek için sektör genelindeki paydaşlarla birlikte çalıştık. 
2021 MYS, son 18 ayda yat satışlarındaki artışla birlikte bu ye-
niden birleşmenin yarattığı heyecanın yanı sıra pazarın olumlu 
durumundan da yararlanmış görünüyor: Bu yıl kurulan yönlen-
dirme komitesi sayesinde, 2022 baskısı için MYS’yi daha da ge-
liştirmek için iş birliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Initial feedback from exhibitors and yachting media 
reports all point to a positive and encouraging conclusion: 
Gaëlle Tallarida, General Director of the MYS: “We worked 
alongside stakeholders from across the industry in order to 
put on a show that meets the latter’s expectations and, more 
specifically, those of their clientele. The 2021 MYS appears to 
have benefited from the excitement spurred by this reunion, 
as well as from the favourable state of the market, with an 
increase in yacht sales over the last 18 months: Thanks to the 
steering committee founded this year, we intend to pursue our 
collaboration in order to further improve the MYS for the 2022 
edition”.
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Sıra dışı tasarım, lüks, konfor ve performansın muhteşem uyumu... #Momenta45

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

Etiler Çamlık Mevki. Çiçek Apt.
No: 12/1 İstanbul - Türkiye 
+90 (212) 287 2702
info@bornova.com.tr 

Türkiye’nin Deniz Üzerindeki En Büyük Fuarı;
 Boat Show Tuzla Altıncı Kez Kendi Evi Olan Viaport Marina’da 

Ziyaretçileri İle Buluştu

Turkey’s Largest Fair on the Sea; Boat Show Tuzla Met with  Its Visitors For 
The Sixth Time At Viaport Marina Where It’s Own Home

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’na Büyük 
İlgi

Uluslararası Boat Show Tuzla, 2-10 Ekim 2021 tarihleri arasında sek-
törün deniz üzerinde en büyük buluşması olarak deniz tutkunlarını 
bir araya getirdi. Avrupalıların yanı sıra özellikle Orta Doğu, Türki 
Cumhuriyetler, Ukrayna ve Rusya‘nın da büyük ilgisi olan Ulusla-
rarası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda bu yıl Avustralya, Dubai 
ve Amerika’dan da gelen ziyaretçilerle 3150 yabancı ziyaretçi 
sayısına ulaşıldı.  2022’in en özel tekne tasarımları, 2021’nin son 
avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli 
markalarının dünyada ve Türkiye’de ilk kez sergilenen lansman 
tekneleri Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda meraklıları 
ile buluştu.

Türkiye’nin En Büyük Deniz Fuarı Uluslararası Boat 
Show Tuzla’da 200’ün Üzerinde Tekne Sergilendi

Fuar, her bütçeye uygun fiyatlarda ve boyları 5 metre ile 40 met-
re arasında değişen 200’ün üzerinde tekneyi yeni sahipleri bu-
luşturmak için kapılarını açtı.Toplam değeri 1 Milyar TL’yi geçen 
ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve 
guletlerin, denize tutkun olanlar ve pandemi ile birlikte hayatı-
mıza giren sosyal mesafe – izolasyon gerektiren yeni yaşam tar-
zını sürdürmek isteyenler ile teknede sağlıklı yaşam düsturundan 
vazgeçemeyenlerin buluştuğu Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda, 
düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için fiyatı 90 bin 
TL’den başlayan ekonomik tekneler de yer aldı. Viaport Mari-
na’nın lüks ve konforlu ortamında buluşturan Uluslararası Boat 
Show Tuzla Deniz Fuarı’na yoğun ilgi bilet satışlarını da önceki 
yılların çok üzerine taşıdı.
 

Great Interest in International Boat Show Tuzla Sea 
Fair
 
International Boat Show Tuzla brought sea lovers together as 
the biggest meeting of the industry on the sea between 2-10 
October 2021. The International Boat Show Tuzla Sea Fair, which 
attracts great attention from the Middle East, Turkic Republics, 
Ukraine and Russia, as well as Europeans, reached 3150 foreign 
visitors with visitors from Australia, Dubai and America this year. 
The most special boat designs of 2022, the latest advantages of 
2021 and award-winning designs, as well as the launch boats of 
the most important brands of the industry, exhibited for the first 
time in the world and in Turkey, met with the enthusiasts at the 
International Boat Show Tuzla Sea Fair.
 
Over 200 Boats Exhibited in Tuzla, Turkey’s Largest 
Sea Fair International Boat Show
 
The fair opened its doors to meet the new owners of more than 
200 boats ranging in length from 5 meters to 40 meters at affor-
dable prices for every budget. Ultra luxury mega yachts, motor 
yachts, catamarans, sailboats and gulets with a total value ex-
ceeding 1 Billion TL At the Boat Show Tuzla Sea Fair, where those 
who are passionate and want to maintain a new lifestyle that 
requires social distance and isolation, which entered our lives 
with the pandemic, and those who cannot give up on the mot-
to of a healthy life on the boat, meet economic boats, the price 
of which starts from 90 thousand TL, for those who want to enjoy 
the sea with a low budget. took place. The intense interest in 
the International Boat Show Tuzla Sea Fair, which brings together 
the luxurious and comfortable environment of Viaport Marina, 
carried ticket sales well above the previous years.
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GREENLINE 58 FLY 2022’DE 
DENİZE İNDİRİLECEK

 Yeni Riva 76

Greenline 58 Fly Will Be Launch
 at 2022

The New Riva 76

58 Fly; Greenline Yachts, Too Design’dan Marco Casali 
ve MICAD mühendisliği arasında yeni bir ortaklığın baş-
langıcını işaret ediyor. 

Casali, Greenline’ı yaşamak için böylesine zevkli bir tek-
ne  unsurlara odaklanan, temiz çizgiler ve sıkı orantılarla 
yeni model için yeni bir dış görünüm kaleme aldı.

Kıç mutfaklı tek seviyeli ana güverte, salon ve kokpitin 
birleşerek geniş bir yaşam ve eğlence alanı oluşturmasını 
sağlıyor.

Kıçta, 500 kilo kaldırma kapasiteli genişletilmiş bir hidrolik 
yüzme platformu ve arkaya bakan kıç yatırması bankı, 
deniz üzerinde mükemmel bir teras yaratan kokpitin cam 
korkuluğu ile pastoral bir su kenarı yaşam alanı oluşturu-
yor. 

The 58 Fly marks the beginning of a new partnership 
between Greenline Yachts, Marco Casali of Too Design 
and MICAD engineering.

Casali has penned a fresh exterior look for this new model 
with clean lines and tight proportions retaining the focus 
on elements that make a Greenline such a pleasurable 
boat to live aboard. 

The single-level main deck with aft galley ensures the 
saloon and cockpit combine to create a large living and 
entertaining area.

 At the stern, an extended hydraulic bathing platform 
with a 500kg lift capacity and aft-facing transom bench 
form an idyllic waterside living area with the cockpit’s 
glass balustrade creating the perfect terrace over the 
sea.

Çok sayıda ödüllü 76’ Perseo’nun varisi ve evrimi, son 
yılların en sevilen Riva sportif tarzı, benzeri görülmemiş 
işlevsel tasarım özellikleriyle birleştirilmiş yeni estetik 
çözümler önererek, teknede yaşanabilirlik ve performans 
açısından mükemmelliği elde ediyor.

Tüm kıç alanı misafirlere maksimum konfor sunmak 
ve mürettebat için pratik olması amacıyla tasarlandı. 
Neredeyse tüm yüzme platformu suya indirilebilir, burada 
rahatlamak için bir su altı yüzeyi görevi görür ve sudan 
güvenli bir şekilde ayrılmaya yardımcı olur.

Yerleşim düzeni; tümü en-suite banyolu, altı misafir için 
üç kabine sahip ancak tekne sahibi konfor yaşanabilirliği 
artırmak amacıyla dördüncü bir kabini talep edebilir.  

Heir to and evolution of the multiple award-winning 
76’ Perseo, the best-loved Riva sport-fly of recent 
years proposes new aesthetic solutions combined 
with unprecedented functional design features, 
achieving excellence in terms of onboard liveability and 
performance

The entire stern area is designed to offer maximum 
comfort for guests and be practical for the crew. Almost 
the entire swim platform can be lowered into the water, 
where it acts as an underwater surface to relax on and 
an aid to leaving the water safely.

The layout has three cabins for six guests, all with en-
suite bathrooms, but the owner can also request a fourth 
cabin, configured as always to ensure optimum comfort 
and liveability.
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TİPİK BİR KEŞİF YATI DEĞİL:
RSY 38

Shinkai, Tavizsiz Bir Yaklaşıma 
Sahip 55 Metrelik Gerçek Bir 

Süper Yat Kaşifi
Not typical explorer yacht: RSY 38 Shinkai , A 55m True Superyacht 

Explorer With A No Compromise 
Approach

2021 Cannes Yatçılık Festivali’ndeki başarılı çıkışının ardın-
dan Rosetti Superyachts, suya vinen ilk süper yat proje-
lerinin tasarımı ve performansı hakkında daha fazla bilgi 
veriyor; RSY 38m EXP M/Y EMOCEAN.

RSY 38m EXP, daha büyük yatlara özgü hacimlere sahip 
ve 700 metrekarelik alanı, iç ve dış olarak neredeyse eşit 
olarak bölünmüş. Dış profil orantılı olarak klâsik ama ger-
gin, köşeli çizgilerle çağdaş bir tarz. Sahiplerin isteği üze-
rine pencereler ve açıklıklar mümkün olduğunca büyük.

Sancak tarafında özel tasarım 150 şişe kapasiteli şarap 
mahzeni misafir alanları ile ana kamara arasında bölücü 
görevi görüyor ki burası sürgülü cam kapıdan erişilebilen, 
geniş bir yere yayılmış, yan balkona bağlı bir mekân. 

Following her successful debut at the 2021 Cannes 
Yachting Festival, Rosetti Superyachtsreveals further 
insights into the design and performance of theirfirst 
superyacht project tohit the water; the RSY 38m EXP M/Y 
EMOCEAN.

RSY 38m EXP has volumesthat are typical of larger 
yachts and her 700 square metres of space are divided 
almostequally between the interior and exterior. The 
exterior profile is classic in proportion butcontemporary 
instyle with tense, angular lines. At the request of owners, 
the windows andopenings are as large as possible.

On the starboard side, a custom-designed wine cellar 
with a 150 bottle capacity acts as adivider between the 
guest areas and the master stateroom, which is spacious 
and welldistributed with a fixed side balcony, always 
on the starboard side, accessible through asliding glass 
door. 

Maceracı Shinka, gezegendeki en uzak yerlere ulaşabilir. 
Buz sınıfında ve daha önce bu ölçekte bir yatta hiç be-
lirtilmemiş olan geniş bir mono jiroskop tarafından stabili-
ze edildi. 23 tonluk jiroskop, mükemmel şekilde kararlı bir 
fırlatma platformuna ihtiyaç duyan dalgıç operasyonları 
için özellikle önemli. 
 
Vitruvius Yachts’ın karakteristik düşük profilli estetiğinden 
ayrılan Shinkai, çok deneyimli müşterinin ayrıntılı gerek-
sinimlerini karşılaması için içeride dört güverte artı bir 
gözlemevine yayıldı. Sahibinin kabini, 73 metrekarelik 
olağanüstü bir alana ve tam yükseklikte güçlendirilmiş, 
üst yapıda öne konumlandırılan pencerelerden 135 de-
recelik bir görüşe sahip. Teknede dört misafir süiti daha 
bulunurken, konaklamayı 12 mürettebat için yedi kabin 
tamamlıyor.

Adventurous Shinkai can reach the most remote places 
on the planet. She is ice-classed and stabilized by a vast 
mono gyroscope, which has never been specified on 
a yacht of this scale before. The 23-tonne gyroscope is 
particularly important for operations of the submersible, 
which needs a perfectly stable launching platform. 
 
A departure from the characteristic low-profile aesthetic 
of Vitruvius Yachts, Shinkai spans four decks plus an 
observatory setting, in order that the spaces inside meet 
the detailed requirements of the very experienced 
client. The owner’s cabin is positioned forward in the 
superstructure, with an exceptional area of 73sqm and a 
135-degree view through full-height reinforced windows. 
There are four further guest suites, while seven cabins for 
12 crew complete the accommodations.
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Toplam 76 metre ve maksimum 12,5 metre kirişe sahip çe-
lik ve alüminyum Apache projesi, güzel ve şık ve iç-dış ta-
sarımı ve Alberto Mancini’nin daha önce hiç görülmemiş 
lüks özellikleri ile yepyeni bir teknik platforma dayanıyor.
 
Ana güverte salonu ve yemek odası 118 metrekarelik 
aydınlık bir alanı kaplıyor. Bu yat, en keyifli haliyle, geniş 
açık terasa veya plaj alanına doğrudan erişimi olan bir 
sosyalleşme merkezi.

Ana güvertede, alt güvertedeki geleneksel kamaralara 
göre çok daha büyük pencerelere sahip dört misafir ka-
marası, aynı şekilde ön güvertede yarı açık bir salon ve 
spor salonu ile pruvada lüks bir VIP süit bulunuyor.
 
Saraya benzeyen ana kamara, heyecan verici 9,5 metre 
uzunluğundaki “Uçan Havuzun” baş kısmına doğrudan 
erişim ile üst güvertenin baş tarafında yer alıyor. 

At 76 metres overall with a maximum beam of 12.5 met-
res, the steel and aluminium Apache project is based on 
a brand new technical platform with beautifully sleek ex-
terior styling, chic interior design and never-before-seen 
luxury features by Alberto Mancini.
 
The main deck salon and dining room cover a light-filled 
area of 118 sqm. This is the yacht at its most convivial, a 
hub for socialising with direct access to the large outdoor 
terrace or down to the beach area. 
There are four guest cabins on main deck that enjoy 
much larger windows than conventional cabins on the 
lower deck, as well as a semi-open foredeck lounge and 
gym, as well a luxurious VIP suite in the bow.
 
The palatial master stateroom is on the upper deck 
forward with direct access to an absolutely sensational 
9.5-metre long “Flying Pool” forward. 

76M YAT KONSEPTİ: APACHE 

MAGELLANO 25 METRI, 
COMPASSO D’ORO 

ÖDÜLÜ’NDE YARIŞMAK ÜZERE 
SEÇİLDİ  

Magellano 25 Metri Selected 
To Compete For The Compasso 

D’oro Award

76m Superyacht Concept: 
Apache

FİBA Yatçılık ile
mavilikler daha keyifli...

Yunuseli Mah. Ekber Sk. No: 8/9 Osmangazi/BURSA - info@fibayatcilik.com
0532 226 9419 / İsmail ÜNALIR / Bursa Fabrika ismail@fibayatcilik.com

0532 499 9419 / Fatih SİPAHİOĞLU/ İstanbul Temsilci fatih@fibayatcilik.comwww.fibayatcilik.com

Magellano 25 Metri, Compasso D’Oro Ödülü’ne aday olarak 
dünyanın en iyi ürünlerinin yıllık listesi olan ADI Design Index’e 
dâhil edildi.

Yat karbon fiberi yoğun bir şekilde kullanıyor ve NASA patentine 
dayalı aktif bir hava temizleme sistemi ve sıfır emisyonla demirde 
uzun süreli kalmaları garanti eden Otel Modu seçeneği de dâhil 
olmak üzere en son teknolojik gelişmelerden yararlanıyor.

En çarpıcı orijinal ayarlama;  derinlik algısını artırmak amacıyla 
oluşturan devasa salon.Herhangi bir noktadan deniz manzarası 
sunmak için tasarlanan alan artık klâsik bir dikdörtgen kat 
planıyla sınırlı değil ve baştan sona doğal ışık alıyor. Yemek 
masası uzunlamasına düzenlenebiliyor ve yaşam alanı organik 
geometri konseptine dayanıyor.

Magellano 25 Metri has been included in the ADI Design Index, 
the coveted annual list of the world’s best products that will be 
candidates for the Compasso D’Oro Award.

The yacht makes extensive use of carbon fiber and draws on 
the latest technological developments, including an active air 
sanitizing system based on a NASA patent and the Hotel Mode 
option that guarantees prolonged stops at anchor at zero 
emission.

The most strikingly original setting is the huge saloon created 
to increase the perception of depth. Designed to offer a view 
of the sea from any point, the space is no longer confined by 
a classic rectangular floor plan and is flooded throughout with 
natural light. The dining table can be arranged lengthwise and 
the living area is based on the concept of organic geometry.
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Serinin Yeni Üyesi: Mazu 62 ZATTERA 24M: NAUTA 
TASARIMIYLA RENZO PIANO 

VE OLAV SELVAAG FİKRİThe New Member of Series: 
Mazu 62

Zattera 24m: An Idea By Renzo 
Pıano And Olav Selvaag, With 

Design By Nauta

Yeni Mazu 62, Türk markası tarafından sunulan 6 lüks üstü 
açık model serisini tamamlıyor. İlki Mazu 38, 2017’de piya-
saya sürüldü ve onu 42, 52, 82 ve şimdi de 62 takip ediyor. 
Amiral gemisi modeli Mazu 92DS şu anda yapım aşama-
sında.
 
Sportif çizgileri ve askeri tarzdaki boyasıyla Mazu 62, gece 
veya hafta sonu gezileri için veya süper yatlar için bir ko-
valamaca teknesi olarak oldukça ideal. Ayrıca, büyük 
gövde pencereleri, geniş güverte alanı ve çok geniş bir 
iç düzen ile Mazu serisinin ticari marka tasarım özellikleri-
ni vurguluyor. Tasarım aslında 58 footer olarak başlamıştı 
ancak daha fazla konfor için daha fazla güverte alanı ve 
iç hacim sağlamak için boyutu artırıldı.

The new Mazu 62 completes the line-up of 6 luxury hard-
top and open models offered by the Turkish brand. The 
first, the Mazu 38, was launched in 2017 and was followed 
up by the 42, 52, 82 and now the 62. The flagship model, 
the Mazu 92DS, is currently in build.
 
With her sporty lines and military-style paintwork, the 
Mazu 62 is ideal for overnight or weekend trips, or as 
a chase boat for superyachts. She also highlights the 
trademark design features of the Mazu range with large 
hull windows, expansive deck space and a very spacious 
interior layout.
 
The design actually started as a 58-footer but was 
increased in size to provide more deck area and interior 
volume for higher comfort.

İtalya, Lavagna’daki Castagnola Yacht’ta şu anda ya-
pım aşamasında olan yeni Zattera 24m, Renzo Piano ve 
Olav Selvaag’dan bir fikirle başladı. Nauta Design ve 
Francesco Rogantin bu fikre şekil verdi ve Siemens Energy 
kendi tahrik sistemini yarattı.

İtalyanca’da sal anlamına gelen Zattera, denizde ruhsal 
bir sessizlik içinde ve doğal çevreyle uyum içinde yaşa-
yabilme hayalinden esinlenerek, gerçek bir yattan çok 
denizde hayatın tadını çıkarmanın bir aracı. Sürdürülebilir 
ancak dayanıklı ahşaptan inşa edilen tasarımı sade göv-
de hatları ile duru ve modern.  

İç düzen, yat sahipleri ve iki misafir kamarasını, mutfak, 
mürettebat alanı ve kıç makine dairesi ile ön planda gö-
rülüyor. Tavan yükseklikleri baştan sona cömertken, stil 
sade, temiz ve basit tutulmuş.

The new Zattera 24m that is currently under constructi-
on at Castagnola Yacht in Lavagna, Italy began with an 
idea from Renzo Piano and Olav Selvaag. Nauta Design 
and Francesco Rogantin gave shape to that idea and 
Siemens Energy created its propulsion system.

Inspired by the dream of being able to live life at sea 
in spiritual silence and in harmony with the natural envi-
ronment, Zattera, which in Italian means raft, is more a 
means for enjoying life at sea than a proper yacht. Built 
in sustainable yet durable wood, its design is pared down 
and modern with clean and simple hull lines. 

The interior layout sees the owners and two guest cabins 
fore with the galley, crew area and the engine room aft. 
The styling is understated, clean and simple while ceiling 
heights are generous throughout. 
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Kullanışlı Bir Tasarım: 
SpeedBoat 12 

Itama 45S Akdeniz Ruhunu 
Yanstıyor 

A useful design: Speedboat 12 

Itama 45S Reflects The 
Mediterranean Spirit

11.82 metrelik uzunluğa sahip SpeedBoat 12, yuvarlak 
hatlara ve renkli bir atmosfere sahip. Yatın ön tarafında 
bir güneşlenme alanı bulunuyor. Birkaç kişiye yetecek ka-
dar geniş bir alana yayılan ön güverteyi, teknenin arka 
havuzluğu da destekliyor. Arka tarafta karşılıklı olarak yer 
alan koltukların bitişiğinde kalan minderler güneşlenmek 
veya kalabalık misafir grupları için tercih edilebilir . Kokpit 
de bu alanda yer alıyor ve kaptan koltuğunun sol tarafın-
da olan ek koltuk, meraklı konuklar için güzel bir seçenek. 
Yatın, siyah ve beyaz iç tasarım versiyonları bulunuyor.

With a length of 11.82 meters, the SpeedBoat 12 has 
rounded lines and a colorful atmosphere. There is a sun-
bathing area at the front of the yacht. The foredeck, whi-
ch is large enough for a few people is supported by the 
rear cockpit of the boat. The cushions next to the seats 
located opposite each other at the back can be prefer-
red for sunbathing or crowded guest groups. The cockpit 
is also located in this area, and the additional seat to 
the left of the captain’s seat is a nice option for curious 
guests. The yacht is available in black and white interior 
design versions.

Itama 45S; Akdeniz ruhuna sahip, tersanenin ürettiği en 
başarılı modellerinden bir tanesi. Bu model, tekneye 
entegre edilmiş gizli hidrolik geçit ve karadan indirmek 
için suya indirilebilen kıç yüzme platformu da dâhil 
olmak üzere, estetik ve kullanışlı unsurlara sahip. Büyük 
pencereler sayesinde aydınlık olan atmosfer, iç mekânın 
beyaz tonları bu durumu daha güçlü kılıyor.  Tekne, 
pruvadaki ana kamaraya ek olarak bir veya iki misafir 
kabini ile sipariş edilebilir. Itama 45S, 34 knot azami hızı 
garanti eden ikiz Cummins 550 mhp motorlarla sunuluyor.

Itama 45S; It is one of the most successful models 
produced by the shipyard with a Mediterranean spirit. This 
model has aesthetic and practical elements, including 
a concealed hydraulic passage integrated into the hull 
and a stern swim platform that can be lowered for land 
launching. The atmosphere, which is bright thanks to the 
large windows, and the white tones of the interior make 
this situation stronger. The boat can be ordered with one 
or two guest cabins in addition to the main cabin in the 
bow. The Itama 45S is offered with twin Cummins 550 
mhp engines that guarantee a top speed of 34 knots.
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İlk Baltic 68 Café Racer Suya İndi Frers İmzası: Euphoria 54

First Baltic 68 Café Racer Hits Water Frers Signature: Euphoria 54

İlk Baltic 68 Café Racer, Haziran ayında süper şık görünü-
münün ortaya çıktığı, kullanım kolaylığının gösterildiği ve 
düşük karbon ayak izine sahip yeni bir yat inşaatı çağının 
tanıtıldığı programa uygun olarak piyasaya sürüldü.
 
 Keten takviyeli gövdesi, eko-elektrik tahriki, kolay yelken 
planını ve çarpıcı iç tasarımı idare eden ilk Baltic 68 Café 
Racer, şık, sürdürülebilir, performanslı bir yelken deneyimi 
sunuyor. Azaltılmış karbon ayak izi, doğal olarak yetiştiri-
len yapı malzemeleri, eko-elektrik tahrik ve hidrojeneras-
yon sistemi ile bir araya getirilen Café Racer, Baltık’ı yeni 
bir yat inşası çağına götürmeye devam ediyor. 

Baltic 68 Café Racer, kullanımı kolaylaştırmak için teçhi-
zat ve yelken teknolojisindeki en son düşüncelerden ba-
zılarını kullanıyor. Geriye doğru süpürülmüş yayıcıları ve 
geniş örtü tabanına sahip bir Marstrom Kompozit direk 
sayesinde, endişelenecek hiçbir şeye gerek kalmıyor.

The first Baltic 68 Café Racer was launched on schedule 
in July when her super-stylish looks were revealed, her 
ease of use demonstrated and a new era of low carbon 
footprint yacht building unveiled
 
 With her flax-reinforced hull, eco-electric propulsion, 
easy to handle sail plan and stunning interior design, 
the first Baltic 68 Café Racer offers a stylish, sustainable, 
performance sailing experience. Combined with 
a reduced carbon footprint, using naturally grown 
building materials, eco-electric propulsion and a 
hydrogeneration system, the Café Racer continues to 
lead Baltic into a new era of yacht building.  The Baltic 
68 Café Racer employs some of the latest thinking in rig 
and sail technology to make handling easier. Thanks to a 
Marstrom Composite mast, with its swept back spreaders 
and wide shroud base, there are no to worry about.

Dünyanın önde gelen yat tasarımcısı German Frers ta-
rafından tasarlanan Euphoria serisinden doğan Eupho-
ria 54, lüks ve performansı birleştiren özellikleri ile yelkenli 
tekne severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.  Yelken-
lide birçok iyileştirme yapıldı ve bu sayede performansı 
artırıldı.

Zarif ve modern hatlarıyla oldukça çarpıcı bir görünüme 
sahip olan Euphoria 54, her türlü hava koşulunda üstün 
bir performans sunmasını sağlayan bir mühendisliğe sa-
hip. Yat; performans, estetik konfor ve bir yelkenlinin kul-
lanım kolaylığını çok iyi dengeliyor. 

Born from the Euphoria series designed by the world’s 
leading yacht designer German Frers, Euphoria 54 
continues to attract the attention of sailing boat lovers 
with its features that combine luxury and performance. 
Many improvements have been made to the sailboat, 
thereby increasing its performance.
 
Euphoria 54, which has a striking appearance with its 
elegant and modern lines, has an engineering that 
allows it to offer superior performance in all weather 
conditions. Sleep; It balances performance, aesthetic 
comfort and the ease of use of a sailboat very well. 
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Özel yelken sloop Ribelle, parlak ve modern bir iç dekorla 
tamamlanan 32,64 metre modern karbon ve titanyumdan 
oluşuyor. Yat, dünyanın süper yat yarışlarında mükemmel ol-
mak için ideal niteliklere sahip.

Ribelle’in modern ve şık gemi mimarisi ve dış tasarımı, Mal-
colm McKeon Yacht Design’ın çizim tahtalarında tasarlandı. 
Birleşik Krallık’taki Green Marine tarafından inşa edilen tek-
nenin gövdesi ve üst yapısı karbon fiberden yapıldı - bu, çok 
dikkatli bir düşünce gerektiren tasarım başarsıı. Bu durum, sa-
dece 84 tonluk hafif bir deplasmanla sonuçlandı ve Ribelle’in 
orta koşullarda 20 knot’tan fazla hıza ulaşmasına izin verdi.

The custom sailing sloop Ribelle is 32.64 metres of modern 
carbon and titanium, complemented with a bright and 
modern interior decor. She has the ideal qualities to excel in 
the world’s superyacht regattas.

Ribelle’s modern and slick naval architecture and exterior 
design were devised on the drawing boards of Malcolm 
McKeon Yacht Design. Built by at Green Marine in the UK, 
her hull and superstructure are made from carbon fibre – a 
feat that required a great deal of careful design thinking. 
This resulted in a lightweight displacement of just 84 tonnes, 
permitting Ribelle to achieve speeds of more than 20 knots 
in moderate conditions.

YELKENLİ / SAILING

MALTA ONAYLI
PROFESYON EL YAT EGITIM VE

EH LIYETLERI
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Xone Superyacht Group’un yıllardır sektörde sürdürdüğü profesyonel, tutarlı ve güvenilir
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Hylas 57’nin Üçüncü Gövdesi Hot 
Lab’ın Stilini Yansıtıyor 

Süper Yat Yarışları İçin Tasarlandı: 
Ribelle

The Third Hull of The Hylas 57 Represents 
Hot Lab‘s  Interior

Designed for superyacht racing: 
Ribelle

Hylas 57’nin formu ve stili kesinlikle baş döndürücü. Akıcı 
hatları, genişleyen tenteli entegre hardtopu, ön camı ve 
kokpit ve kıç güvertesindeki yenilikçi sosyal alanlar, onu 
daha fazla araştırmaya değer kılıyor. Ancak Hylas, yatın 
performansı kadar iç yapı kalitesi ve stilinin de dikkate 
alınmaya değer olduğunu dü-şünüyor; sonuçta özelliklere 
ve konuma göre bir ev satın alıyorsunuz ama onu ev yapan 
şey iç mekânda ne yaptığınızdan geçiyor.

Hylas Yachts Direktörü Peggy Huang: “İnsanların genellikle bir 
Hylas iç tasarımından bir evrim olarakbahsettiğini duyuyoruz” 
diyor ve sözlerini şöyle devam ediyor: “Her yeni sahip, kendi 
zevklerine ve ihtiyaçlarına en uygun birkaç kişisel dokunuş ve 
değişiklik getiriyor,” dedi.

The form and styling of the Hylas 57 is for sure a headturner. 
Its flowing lines, integrated hardtop with extending awning, 
windshield and the innovative social spaces in the cockpit 
and aft deck make it worthy of further investigation. But 
Hylas feels that the interior build quality and styling is worth 
as much consideration as the performance of the yacht, 
after all you buy a house based on features and location 
but what makes it a home is what you do with the interior.

“We often hear folks refer to a Hylas interior as an evolution,” 
said Peggy Huang, Director at Hylas Yachts.“Each new 
owner brings a few personal touches and modifications that 
best suit their particular tastes and needs.”
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HH CATAMARANS’DAN
OCEAN SERİSİ

EKO-TEKNOLOJİ RÜYASI 
SPACELINE100

The Ocean Series From 
HH Catamarans

The Bold Eco-Tech Luxury 
Spaceline100

Şık, güzel, performans seyir katamaranlarının yeni bir türü 
doğuyor. Orijinal HH Catamaran serisinden ilham alan 
The Ocean Serisi, güvenli, mavi su kapasitesine sahip, 
lüks seyir katamaranlarını maliyetin ve yapım süresinin 
çok altında sunuyor. 

Ocean Serisi, dünya okyanuslarını hızlı ve güzel bir seyir 
katamaranıyla gezme hayalini her zamankinden daha 
ulaşılabilir kılıyor. Ocean Serisi, okyanusa hazır, güçlü 
ama zarif olacak şekilde tasarlandı ve sizi dünyanın 
ücra köşelerine rahatlık ve kolaylıkla götürmeye hazır. 
Serinin ilki olan OC50, seyir halindeki çiftler düşünülerek 
tasarlandı. Yönetimi kolay yelken kullanımı ve basit 
sistemler ile güvenli, istikrarlı bir platform. 

A new breed of sleek, beautiful, performance cruising 
catamarans is born. Drawing inspiration from the original 
HH Catamaran line, The Ocean Series delivers safe, blue-
water capable, luxury cruising catamarans at a fraction 
of the cost and build time. 

the Ocean Series makes the dream of sailing the world’s 
oceans on a fast, beautiful cruising catamaran more 
attainable than ever. The Ocean Series is designed to 
be ocean ready, strong yet graceful, and prepared to 
take you to the remote corners of the globe in comfort 
and ease. The first of the series, the OC50, was designed 
with the cruising couple in mind. A safe, stable platform 
with easyto-manage sail handling and straightforward 
systems. 

Katamaran yalnızca her yerde daha fazla alan sunmakla 
kalmıyor, Spaceline 100 Hybrid; bu boyuttaki bir teknede 
nadiren bulunan ekstra bir güverte sunuyor. Model, elektrik 
gücü ve güneş enerjisini 226 metrekareye kadar olan güneş 
panelleriyle birleştiriyor ve pille, elektrikle ya da güneş ener-
jisiyle üretilen elektrikle çalışan güçlü, tamamen elektrikli bir 
motor veya bunu yapabilen iki dizel motor sunuyor. Gece, 
jeneratörün çalışmasına ihtiyaç duyulmuyor çünkü klima dâ-
hil tüm aletler, güneş yeniden parlayana kadar bataryadan 
besleniyor. Kabinlerin, VIP süitlerin ve ana süitin konumu, de-
ğerli bir mahremiyet hissi sağlıyor. Tüm VIP süitlerde özel bir 
entegre balkon bulunuyor hatta ana süitte iki özel balkon 
mevcut.

The catamaran not 
only offers more space 
everywhere – Spaceline 
100 Hybrid has an extra 
deck, that can’t be rarely 
found on a boat of this size. 

The model combines the best of electric power and solar 
power energy with solar panels of up to 226 sqm and offers 
a powerful, purely electric motor, which is either powered 
purely by battery-electric with solar-generated electricity or 
two diesel engines, that could be continuously added to the 
power generation only for longer journeys at a higher speed. 
There is no need in the night of running generator because 
the battery supplies all users including air conditioning until 
the sun shines again. The location of the cabins, the VIP 
suites, and the master suite ensures a precious feeling of 
privacy. All VIP suites have a private integrated balcony and 
the master suite offers even two private balconies.

İMALATHANEMİZDE ÜRETİMİNE BAŞLANAN MODELLERİMİZİN, 
   %25’E VARAN ÖN SATIŞ AVANTAJLARINI KAÇIRMAYIN!
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POWER CATAMARAN; VISIONF 80

VisionF 80, gelişmiş bir mühendislik anlayışıyla tasarlana-
rak Power Catamaran segmentinde  tek tek her müşteri-
ye göre üretilen zamanın ötesinde ve lüks bir tekne.

VisionF Yatçılık’ın motor yat–katamaran kategorisindeki 
ilk teknesi olan VF 80, alışılmışın ötesinde hem dış hem de 
iç tasarımıyla yenilikçi bir konsepte ve güvenilir deniz mü-
hendisliğine sahip. Alüminyum gövdeli ilk VisionF modeli 
olan yat, benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

Cannes’dan Sonra Tuzla’da da Gözler
VF 80’de

VisionF Yatçılık, Cannes Yachting Festival’de görücü-
ye çıkardığı VF 80 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 
Cannes sonrası dünyanın her yerinden denizseverin te-
masa geçtiği VisionF Yatçılık, VF 80 Power Catamaran ile 
konuşulmaya devam ediyor. 

2-10 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin deniz üzerindeki en 
büyük fuarı olan Tuzla Boat Show’a N0.1 ve N0.2 modelle-
ri ile katılım gösteren VF 80, yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
ilgisini çekerek fuarın gözde tekneleri arasında girdi.

The VisionF 80 is a timeless and luxurious boat designed 
with an advanced engineering approach and produced 
according to each customer in the Power Catamaran 
segment.

VF 80, VisionF Yachting’s first boat in the motor yacht-
catamaran category, has an innovative concept and 
reliable marine engineering with both exterior and interior 
design beyond the ordinary. Being the first VisionF model 
with an aluminum hull, the yacht promises a unique 
experience.

After Cannes, in Tuzla, Eyes on VF 80

VisionF Yachting managed to attract attention with the 
VF 80, which was showcased at the Cannes Yachting 
Festival. VisionF Yachting, which has been contacted by 
sea lovers from all over the world after Cannes, continues 
to be talked about with the VF 80 Power Catamaran.

Participating in Tuzla Boat Show, Turkey’s largest sea fair 
between 2-10 October, with its No.1 and No.2 models, 
the VF 80 attracted the attention of local and foreign 
visitors and entered among the favorite boats of the fair.

Her müşteri ile yakın bir iş birliği ile yeni yerleşim fikirleri ve 
yeni tasarımlar ortaya koyan VisionF Yatçılık akıllı ve işlev-
sel mekânlar yaratmak için sonsuz çeşitlilikte renk, şekil ve 
dokuda en iyi ve en gelişmiş malzemeleri kullanarak pro-
fesyonelce çalışmalara devam ediyor.

Seri Üretimlerle Dünya Devleri İle Yarışıyor

VisionF Yatçılık Yalova’da kurduğu tersanesi tam dona-
nımlı imkânları ile yat ve mega yat üretimine uygun bir 
ortam sunuyor. En büyük hedefi dünyaca bilinen yerli bir 
marka oluşturmak olan VisionF Yatçılık, deneyimli iş gücü 
ve personeli ile dünya standartlarında katamaran üreti-
mine başladı.

Yerli üretim motor yat–katamaran kategorisindeki VisionF 
80, büyüyen üretim hacmi ve seri üretimler ile şimdiden 
dünya devleri ile yarışa koyuldu.

Özellikle mimari, tasarım, sanat ve iletişimi bir araya geti-
rerek, zamanın ötesinde bir tekne yaratmayı hedefleyen 
VisionF Yatçılık, VF 80 modelleri ile denizseverlerin ihtiyaç-
larını karşılıyor. 

VisionF Yachting, which presents new layout ideas and 
new designs in close cooperation with each client, 
continues to work professionally by using the best and 
most advanced materials in an endless variety of colors, 
shapes and textures to create smart and functional 
spaces.

Competing with World Giants with Mass 
Production

VisionF Yachting is suitable for yacht and mega yacht 
production with its fully equipped facilities in the Shipyard 
established in Yalova. VisionF Yachting, whose biggest 
goal is to create a world-renowned international brand, 
has started the production of world-class catamarans 
with its experienced workforce and personnel.

VisionF 80, in the domestically produced motor yacht-
catamaran category, is already competing with world 
giants with its growing production volume and mass 
production.

VisionF Yachting, which aims to create a boat beyond 
time by combining architecture, design, art and 
communication, meets the needs of sea lovers with its 
VF 80 models.
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SUNREEF YACHTS AİLESİNE BİR 
ÜYE DAHA

Yeni StellarCAT Serisi

Another Member To Sunreef 
Yachts’s Family 

The New StellarCAT Series

Sunreef Yachts, kısa bir süre önce şirketin Polonya’nın 
Gdansk kentindeki yeni tersanesinde ilk yeni 70 Sunreef 
Power katamaranını piyasaya sürdü. 

İnce işlerin tamamlanmasının ardından yat, bir dizi teknik 
test ve deniz denemesinden geçecek. Bu özel tekne, 60 
Sunreef Power, 80 Sunreef Power ve 100 Sunreef Power 
gibi modeller de dâhil olmak üzere Sunreef Yachts’ın yeni 
motor yat serisine katılıyor. Toplam 304 metrekare yaşam 
alanına sahip yat, rakipsiz bir konfor seviyesi sunuyor. İlk 
70 Sunreef Power’ın özel dört kabin düzeni, hem özel na-
vigasyona hem de lüks kiralamaya uyarlandı ve sekiz ki-
şiye kadar lüks konaklama imkânı sağladı. Yenilikçi bir kıç 
garajı, bir hidrolik platform ve ön güvertede bir matafora 
ile 70 Sunreef Power, çok çeşitli kişisel deniz taşıtları ve su 
oyuncakları ile birlikte 5 metrelik bir tender taşıyor. 

Sunreef Yachts has recently launched the first new 
70 Sunreef Power catamaran at the company’s new 
shipyard in Gdansk, Poland. 

Upon completion of finishing works, the yacht will 
undergo a series of technical tests and sea trials. This 
exclusive craft joins Sunreef Yachts’ new range of motor 
yachts, including models such as the 60 Sunreef Power, 
80 Sunreef Power and 100 Sunreef Power. With a total 
living space of 304m², the yacht offers an unrivalled level 
of comfort. The custom four-cabin layout of the first 70 
Sunreef Power was adapted to both private navigation 
and luxury charter, providing luxurious accommodation 
for up to eight guests. With an innovative aft garage, a 
hydraulic platform and a davit on the foredeck, the 70 
Sunreef Power carries a 5m tender along with a wide 
choice of personal watercrafts and water toys. 

Uzun süreli süper yat yeni inşa, tamir ve proje yönetimi uzmanı 
StellarPM, yeni bir StellarCAT motorlu katamaran serisini duyurdu.
 
Tamamen en yüksek kalitede deniz alüminyumundan üretilen 
seri, başlangıçta sadece StellarCAT AL20-2 ve StellarCAT AL25-2 
olarak adlandırılan 20 metre ve 25 metre modelleri sunuyor.
 
Her iki model de iki mürettebat kamarası ile altı kamaraya kadar 
konaklama seçenekleri var. 
 
Geniş güverte alanı ve iç hacim, serinin özellikleri ve farklı motor 
konfigürasyonları, 30 knota kadar hızlarda ve 3600 nm’ye kadar 
menzillerde performans rakamları sunuyor. 
 
En önde gelen özellikler; sınıfında lider güvenlik, denge. Ayrıca 
modelde Volvo IPS serisi motorlar sayesinde olağanüstü yakıt 
ekonomisi sağlanıyor. 

Longstanding superyacht new-build, refit and project 
management expert StellarPM has announced a new series of 
StellarCAT power catamarans.
 
Constructed fully in highest grade marine aluminium the series 
initially offers 20m and 25m models simply entitled the StellarCAT 
AL20-2 and StellarCAT AL25-2.
 
Both models offer accommodation options up to six staterooms 
with two crew cabins. 
 
Vast deck space and internal volume are characteristics of the 
series and different engine configurations offer performance 
figures with speeds of up to 30 knots and ranges of up to 3600 
nm. 

Class-leading safety, stability and comfort are foremost features 
and exceptional fuel economy is delivered through Volvo IPS 
series engines.
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WAVE E-550 GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Günlük Geziler İçin Yeni Bir 
Model: Libeccio 8.50

Wave e-550 Debuts

A New Model For Day Trips: 
Libeccio 8.50

Şık, küçük ve neredeyse sessiz elektrikli yat Wave e-550, 
Barselona’daki “Salon Nautico”da görücüye çıktı.

Konfor, verimlilik ve çevreye saygıyı bir araya getirerek, 
bir tekneyi anında fark edilir kılan ayrıntılara keskin bir göz-
le baktı: bu, Barselona’daki Salon Nautico’da sergilene-
cek olan İtalyan-İspanyol tersanesi Magonis’in ilk modeli 
Wave e-550’nin yaratılmasına rehberlik eden başlangıç 
noktasıydı.
 
Merkezi Barselona’da ve üretim tesisi İtalya’nın Sabaudia 
kentinde bulunan tersane, iki ülkenin farklı etkilerinden 
yararlandı. Katalan yaratıcılığı ve coşkusu İtalyan zevki ve 
teknolojisi ile bir araya getirilerek 5,50 metre uzunluğunda 
(su hattında 4,96 m) ve 1,98 metre genişliğinde, Garda 
Gölü’nde(üst göldekiler de dahil olmak üzere, gelenek-
sel motorlu teknelere yasak olan tüm rotalara izin verilir),  
Capri denizinde veya İbiza’dan Formentera’ya hızlı bir 
geçişte keyifli bir günlük seyir için tüm ideal konforlara sa-
hip bir tekne ortaya çıktı. 

Stylishly small and virtually silent electric yacht Wave 
e-550 debuts at “Salon Nautico” in Barcelona.  
 
Combining comfort, efficiency and respect for the 
environment, with a keen eye for the details that make 
a boat instantly recognisable: this was the starting point 
that guided the creation of Wave e-550, the first model 
from the Italo-Spanish shipyard Magonis, which will be on 
display at the Salon Nautico in Barcelona (12-17 October 
2021).
 
The shipyard, with its headquarters in Barcelona and 
production site in Sabaudia, Italy, has drawn on the 
different influences of the two countries. Catalan 
creativity and exuberance have been combined with 
Italian taste and technology to create a boat that, in 
its 5.50 metre length (4.96 m at waterline) and 1.98 
metre width, has all the ideal comforts for an enjoyable 
day cruise, be it sailing on Lake Garda (with all routes 
permitted, including the ones on the upper lake, 
forbidden to traditional motorboats), in the sea of Capri 
or a quick crossing from Ibiza to Formentera. 

Dünya prömiyerini Cenova Boat Show’da yapan 
Libeccio 8.50; size orta konsolda ve alt güvertenin bir 
bölümünde dolaşma fırsatı veren bir günlük gezi teknesi. 
Yani tekne, eğlence amaçlı balık tutmayı sevenler için 
uygun, genç bir model. Kapalı güvertesi bulunmuyor ve 
çift kabinli; lavabolu mutfak ve sürücü koltuğunun altında 
buzdolabı bulunuyor.  Ayrıca Libeccio 8.50, açılır kapanır 
bir tuvalet ile donatılabilir. 

Libeccio 8.50 where due to made its world premiere at 
the Genoa Boat Show is a walk-around day cruiser that 
gives you the opportunity to walk around the centre 
console and part of the below deck. So, it is definitely 
a young model suitable 
for lovers of recreational 
fishing. It does not 
have a covered deck, 
and features a double 
cabin, a kitchen with 
a sink and a fridge 
under the driver’s seat. 
Moreover, Libeccio 8.50  
can be equipped with a 
retractable toilet.
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İkonik teknelerinin kalitesi ve detaylara gösterdiği özen 
ile dünya çapında tanınan Apreamare; bu geleneğini 
Gozzo ile pekiştiriyor. 

Gozzo 35, geleneksel şaft veya dıştan takma motorlu 
olarak tercih edilebiliyor. Güvenliği ve hızı aynı ortamda 

bir araya getiren teknede 230 HP’den, 320 HP’ye kadar 
geniş motor seçenekleri sunuluyor.

Gövde, Apreamare’nin yaratıcı ruhu Cataldo Aprea’nın 
yardımıyla Umberto Tagliavini (Marine Design) tarafından 
tasarlandı.

Akdeniz cazibesine sahip Gozzo 35; Marco Casali 
tarafından iyi planlanmış çağdaş tasarım, iç ve dış 
mekanlar arasındaki mükemmel orantılar, tam bir lükse 
işaret ediyor. 

Apreamare, known worldwide for the quality of its iconic 
boats and the attention to detail; reinforces this tradition 
with Gozzo.
 
The Gozzo 35 is available with a conventional shaft or 
outboard motor. Combining safety and speed in the 
same environment, the boat offers a wide range of 
engines from 230 HP to 320 HP.
 
The hull was designed by Umberto Tagliavini (Marine 
Design) with the help of Apreamare’s creative spirit, 
Cataldo Aprea.
 
Gozzo 35 with its Mediterranean charm; Well-planned 
contemporary design by Marco Casali, perfect 
proportions between interior and exterior, point to sheer 
luxury. 

Launch GT serisine en son eklenen Chris-Craft Launch 31 
GT, lüks bir sürat teknesinden isteyebileceğiniz ve ihtiyaç 
duyabileceğiniz her şeyi ve daha fazlasını sağlıyor.

Kıç aynalığından pruvasına kadar zarif olan bu model, 
maun ağacına ve baştan sona tik vurgulu paslanmaz 
çelik miğfere sahip. Size ve çevrenize uygun bir dizi motor 
seçeneğiyle, kıçtan tahrikli veya dıştan takmalı tahrik ara-
sında seçim yapabilirsiniz.

Geçişli bir vasistas ve yan kapı erişimi ile Chris-Craft La-
unch 31 GT’ye binmek kolay. Güneş battığında, tekne 
entegre bir tam spektrum aydınlatma sistemi ile sihirli bir 
şekilde dönüşüyor. Garmin Cam Kokpit Ekranı ile kontrol 
edilen bu sistem, sahiplerin hem teknede hem de su al-
tında birden fazla aydınlatma bölgesini koordine etmele-
rine olanak tanıyor.

The latest addition to the Launch GT series, the Chris-C-
raft Launch 31 GT provides everything you could ever 
want and need from a luxurious power boat, and more.

Graceful from her transom to her bow, this exquisite mo-

del features mahogany wood and a stainless-steel helm 
with teak accents throughout. You can shoose between 
stern-drive or outboard propulsion, with a number of en-
gine options to suit you and your surroundings.

Boarding is easy on the Chris-Craft Launch 31 GT with a 
walkthrough transom and side door access. When the 
sun goes down, the boat is magically transformed, with 
an integrated full spectrum lighting system. Controlled 
via the Garmin Glass Cockpit Display, it allows owners to 
coordinate multiple lighting zones both on the boat and 
below the water.
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Cursor 9 motorlarımız bakım kolaylığı, inovatif tasarımı ve yüksek performansı ile ticari kullanım sunar.
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YENİ BİR ÜYE: 31 GT

İkonik Bir Apreamare Eseri: 
Gozzo 35 ve Detayları

A new member: 31 GT

An Iconic Apreamare Work: Gozzo 
35 and Its Details



40

Danimarkalı RAND Boats, hâlihazırda sundukları bir dizi 
çığır açan ve sürdürülebilir lüks spor teknelerine sahip. Fir-
ma, 2021’de, popüler runabout sınıfını ve dolaşma stilleri-
ni çok yönlü ve heyecan verici yeni bir segmentte birleşti-
ren manyetik RAND Spirit 25 ile seriyi mükemmelleştirmek 
için yola çıktı.

RAND’ın sürdürülebilirlik, sosyal odaklı tasarımlar ve zah-
metsiz sürüş anlayışında Spirit 25, ilham alan bir direksiyon 
konsolu ile benzeri olmayan modern spor otomobiller-
den, mükemmel şekillendirilmiş çizgiler ve dönüştürülebilir 
bir oturma planı ile hayranlık uyandırıyor

Pilot koltuğunun arkası öne kaydırılabilir ve üç ön koltuk 
daha sonra mükemmel bir toplanma alanı oluşturmak 
için yemek masasına bakar şeklinde ayarlı. Pilot ve en 
fazla 8 yolcu, dalgalar arasında rahatça yarışabilir veya 
kafe tarzı koltuklarda tam olarak istedikleri gibi gün bo-
yunca; banyo yapabilir, yelken açabilir, dinlenebilir veya 
belki de her şeyden biraz.

A sustainable understanding: Spirit 25 motorboat

Danish RAND Boats boasts a range of groundbreaking and 
sustainable luxury sports boats in their offering already. In 2021, 
they set out to perfect the range with the magnetic RAND Spirit 
25 which combines the popular runabout class and walkaround 
styles into a versatile and exciting new segment.

In the RAND ethos of sustainability, socially focused designs, and 
effortless driving, the Spirit 25 inspires awe like no other with a 
steering console inspired by modern sportscars, perfectly shaped 
lines, and a transformable seating plan. 

One can just slide the back of the pilot’s seat forward and 
the three front seats then face the dining table to set up a 
perfect gathering space. The pilot and up to 8 passengers can 
comfortably race through the waves or enjoy dinner and drinks 
at cafe-style seating for a day of doing exactly as they please: 
bathing, sailing, relaxing, or maybe a little of everything.

BOAT / TENDER
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Onda Tenders’ın Amiral 
Gemisi: 371GT 

Sürdürülebilir Bir Anlayış: 
Spirit 25 Motorbot
A Sustainable Understanding: 
Spirit 25 Motorboat

Onda Tenders’ flagship:  371GT

Yunan merkezli Onda Tenders, Monaco Yacht Show’daki ilk 
çıkışının ardından tamamen özelleştirilebilir yeni takip botunu  
teslim etti.
 
Onda, tüm filosu gibi, 371GT’nin ayırt edici dış tasarımı ve 
sürtünmeyi azaltmak için iki havalandırmalı adıma sahip derin V 
gövdesi için İsveç’teki güvenilirlik ve servis kolaylığı ile eşleştirilen 
Mannerfelt Tasarım Ekibine başvurdu.
 
Önde ve arkada geniş oturma yeri ile çok yönlü ve hızlı olan 
yeni model, dünyanın ilk yüksek performanslı dizel dıştan takma 
motorları olan ikiz Oxe 300hp dıştan takmalı motorlarla donatıldı 
ancak müşteriler tercih ettikleri tahrik sistemini içten veya dıştan 
seçebilir.

Greek-based Onda Tenders has delivered the new fully 
customisable chase boat following its debut at the Monaco 
Yacht Show.

As for all its fleet, Onda turned to the Mannerfelt Design Team 
in Sweden for the distinctive exterior styling of the 371GT and its 
deep-V hull with two ventilated steps to reduce friction, while the 
shipyard’s in-house engineers ensured the innovative modular 
design was paired with reliability and ease of service.

Versatile and fast with ample seating fore and aft, the new 
model is fitted with twin Oxe 300hp outboards, the world’s first 
high-performance diesel outboard engines although clients can 
choose their preferred propulsion system, inboard or outboard.
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Northstar rIB, 
Fort Lauderdale International Boat Show 2021’de Yerini Aldı

Sirena Marine Yeni CEO’sunu 
Duyurdu

Tayland, Karantinayı Kaldırdı Tayland, Karantinayı Kaldırdı 

Sirena Marine Announces The 
New CEO

Thailand Lifts Quarantine

Northstar RIB took its place
 at Fort Lauderdale International Boat Show 2021

Northstar, which made a successful entry into the 
American market with the AXIS Tender series 2 years 
ago, presented the ORION series boots this year as 
well. Northstar’s new Cruiser RIB series ORION has been 
designed to offer high performance, efficiency, comfort 
and excellent cruising. Orion 7 and Orion 8 models 
represented the ORION series at the fair with its stepped 
body and distinctive standard equipment bearing the 
signature of designer Adam Younger.

Fort Lauderdale International Boat Show, which brings 
together manufacturers and sea lovers from all over the 
world, was opened to visitors between 27-31 October 
2021. The event, which took place in Florida and held for 
the 62nd time this year, has the distinction of being the 
largest fair held at sea. AXIS Tender and Orion models 
were exhibited at the fair by Northstar America Distributor 
Nautical Ventures Group. 

2 yıl önce AXIS Tender serisi ile Amerika pazarına başarılı 
bir giriş yapan Northstar, bu sene de ORION serisi botları 
sundu. Northstar’ın yeni Cruiser RIB serisi ORION, yüksek 
performans, verimlilik, konfor ve mükemmel bir seyir 
sunmak amacıyla tasarlandı. Tasarımcı Adam Younger 
imzası taşıyan basamaklı gövde ve fark yaratan standart 
donanımıyla ORION serisini fuarda Orion 7 ve Orion 8 
modelleri temsil etti.

Dünyanın dört bir yanından üretici ve deniz tutkunlarını 
bir araya getiren Fort Lauderdale International Boat 
Show 27-31 Ekim 2021 tarihleri arasında ziyaretçilere 
açıldı. Florida’da gerçekleşen  ve bu yıl 62.si düzenlenen  
etkinlik, denizde yapılan en büyük fuar olma özelliğini 
taşıyor. Northstar Amerika Distribütörü Nautical Ventures 
Group tarafından fuarda AXIS Tender ve Orion modelleri 
sergilendi. 

Türkiye’de, Sirena Marine’de eski Operasyon Direktörü 
olan Çağın Genç, CEO pozisyonuna terfi etti. Eski CEO 
aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan İpek Kıraç, 
şirket başkanı oldu.

Çağın Genç, formerly Chief Operating Officer at Sirena 
Marine in Turkey has been promoted to the post of Chief 
Executive Officer.  Ms İpek Kıraç, the outgoing CEO who 
is also Chairwoman, becomes President of the company.

Thailand will waive its mandatory quarantine requirement 
in Bangkok and nine regions from Nov. 1st to vaccinated 
arrivals, authorities stated recently. After months of 
strict travel restrictions due to the COVID-19 pandemic, 
Thailand is gearing up for a return to normalcy by easing 
some travel restrictions and quarantine requirements 
and allowing normal tourists to enter the country. The 
government earlier introduced Sandbox programs 
allowing vaccinated travelers to enter the ‘Land of 
Smiles’ without quarantine.

Yetkililer geçtiğimiz günlerde, Tayland’ın  Kasım ayının 
1’inden  itibaren Bangkok ve dokuz bölgede aşı olun-
masına karşı, zorunlu karantina şartından vazgeçeceği-
ni belirtti.  COVID-19 salgını nedeniyle aylarca süren katı 
seyahat kısıtlamalarının ardından Tayland, bazı seyahat 
kısıtlamalarını ve karantina gerekliliklerini hafifleterek ve 
normal turistlerin ülkeye girmesine izin vererek normale 
dönüş için hazırlanıyor. Hükümet daha önce aşılı gezgin-
lerin karantina olmadan ‘Gülümsemeler Ülkesi’ne girme-
lerine izin veren Sandbox programlarını başlatmıştı.
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Rüzgarı hisset...

Tayland Yacht Show 2022’de 

Tekne Endüstrisinin Sürdürülebilir Geleceği 

Tayland Yacht Show in 2022

The Future Of The Boating İndustry Sustainably

Diğer büyük ölçekli uluslararası etkinliklerin çoğuyla birlik-
te geçtiğimiz 18 ay boyunca ertelenen Tayland Yat Fua-
rı’nın 6. baskısı, tüm büyük uluslararası yatçılık markalarının 
ve Tayland hükümeti paydaşlarının desteğiyle gelecek 
yılda yeniden uyanışına hazırlanıyor. 
 
Gösteri, sonunda Tayland hükümetine Verventia tara-
fından önerilen ve Phuket’i bir HNW turizm destinasyonu 
olarak yeniden konumlandırmaya yardımcı olmak için 
tasarlanan çok yönlü yeni bir “Lüks Turizm Festivali” nin 
merkezi etkinliği haline gelecek.

The 6th edition of the Thailand Yacht Show, postponed 
for the past 18 months along with most other large scale 
international events, is gearing up for next year’s re-awa-
kening with the backing of all the major international 
yachting brands and Thai government stakeholders. The 
show will eventually become the central event in a new 
multi-faceted “Festival of Luxury Tourism” proposed to 
the Thai government by Verventia and designed to help 
re-position Phuket as a HNW tourism destination.

boot Düsseldorf ve Avrupa Tekne Endüstrisi (EBI) 22-30 Ocak 
2022 tarihleri arasında fuarda yeni bir aşama olarak ,”Blue 
Innovation Dock’u başlatıyor. BID, sektörü geleceğe uygun 
hale getirmek ve Boot Düsseldorf’un benzersiz platformu 
aracılığıyla sürdürülebilirliği ve yeniliği teşvik etmek için 
şirketleri, vizyonerleri, yatırımcıları ve politika yapıcıları bir 
araya getirecek. Fuar boyunca gerçekleşecek bu istisnai 
forum, endüstrinin sürdürülebilir gelişimine yönelik adımları 
tartışacak.

boot Düsseldorf and European Boating Industry (EBI) are 
launching the “Blue Innovation Dock”, a new stage at the 
show from 22 to 30 January 2022. The BID will bring together 
companies, visionaries, investors and policymakers to make 
the industry fit for the future and promote sustainability and 
innovation through boot Düsseldorf’s unique platform. 
This exceptional forum, which will take place throughout 
the show, will discuss the steps towards a sustainable 
development of the industry.
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YATED, Yat ve Tekne Motorları 
Atölye Açılışında Sektörü Bir 
Araya Getirdi

YYACHTS ÇOK ÖZEL KIÇ 
GARAJLARI SUNUYOR 

YYACHTS Offers Very Special Stern 
GaragesYATED brought the sector 

together at the opening of 
the Yacht and Boat Engines 
Workshop

Kısa adı YATED olan Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği 
20 Ekim’de Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde YATED Atölyesi Tanıtım ve Basın Toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya YATED Başkanı Alpaslan 
Sirkecioğlu, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Okul Müdürü Lütfü Cevahir, Suzuki Marin Marin 
Operasyonları ve Mobilite İş Geliştirme Grup Müdürü 
Hakan Kozanoğlu, Merkür Spor Malzemeleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Uğur Aksan, İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Emin Karahan, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Yacht and Boat Industry Association, whose short name 
is YATED, held a YATED Workshop Promotion and Press 
Conference on October 20 at Haydarpaşa Vocational 
and Technical Anatolian High School. YATED President 
Alpaslan Sirkecioğlu, Haydarpaşa Vocational and 
Technical Anatolian High School School Manager 
Lütfü Cevahir, Suzuki Marin Marine Operations and 
Mobility Business Development Group Manager Hakan 
Kozanoğlu, Mercury Sports Equipment Chairman Hikmet 
Uğur Aksan, District National Education Branch Manager 
Emin Karahan, Haydarpaşa Vocational and Technical 
Anatolian High School teachers and students.

Direksiyon konsolundaki düğmeye basıldığı ve kıçta 
büyük bir ambarın açıldığı an, YYacht’ın her ziyaretçisi 
etkileniyor. Tersanenin kuruluşundan bu yana YYachts, 
Y7, Y8 veya Y9 botlarını yatta depolamak için çok özel bir 
yol seçti. Tüm modellerde garajın kıçta çapraz olmasının 
avantajları: garaj her zaman kuru kalması. Bu, garajdaki 
tender ve diğer aksesuarların nemden asla etkilenmediği 
anlamına geliyor.

The moment when the button on the steering console is 
pressed and a huge hatch opens in the stern impresses 
every visitor of a YYacht. Since the founding of the 
shipyard, YYachts has chosen a very special way to store 
the dinghies of a Y7, Y8 or Y9 on board. On all models, 
the garage is arranged transversely in the stern, which 
has several advantages: The garage is fundamentally 
dry. This means that the tender and other accessories in 
the garage are never affected by moisture.
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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 

Schüco Bayk Güz Trofesi 
I.Ayak Yarışları 

TÜRKİYE’NİN İLK MEGAYAT 
MARİNASI PORT AZURE, 
GÖCEK’TE AÇILDI! 

Schüco Bayk Fall Trophy 1st Leg 
Races

Turkey’s Fırst Megayat Marina, 
Port Azure, Opened in Gocek! 

Schüco ana sponsorluğunda Milta Bodrum Marina işbirliği 
ile Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından organize 
edilen Schüco Bayk Güz Trofesi I.Ayak yarışları 16-17 Ekim 
tarihlerinde gerçekleştirildi. 21 Teknenin kaydının alındığı 
I.Ayak yarışlarında katılımcı tekneler IRC ve Destek sınıfı 
olarak iki ana gruba ayrıldı. Trofenin ilk ayağının iki günü-
de de sınıflara coğrafi rota uygulaması yapıldı. Schüco 
Bayk Güz Trofesinin münferit ayak yarışlarında derecelen-
dirme yapılmadı. BAYK Güz Trofesi II. Ayak yarışları 06-07 
Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Schüco Bayk Fall Trophy 1st Leg races, organized by Bod-
rum Offshore Sailing Club in cooperation with Milta Bod-
rum Marina under the main sponsorship of Schüco, were 
held on 16-17 October. In the 1st Leg races, where 21 
boats were registered, the participating boats were divi-
ded into two main groups as IRC and Support class. On 
both days of the first leg of the trophy, geographical rou-
te application was made to the classes. The individual 
leg races of the Schüco Bayk Fall Trophy were not rated. 
BAYK Fall Trophy II. Foot races will take place on 06-07 
November 2021.

2021 yaz sonu itibariyle hizmet vermeye başlayan Türki-
ye’nin ilk megayat marinası Port Azure, 2 Ekim Cumartesi 
günü birbirinden değerli misafirlerinin katılımı ile açılış et-
kinliği düzenledi. Türkiye’nin ve hatta Avrupa’nın en uzun 
tek parça 245 metre uzunluğunda beton iskelesine sahip 
olarak dünyanın en büyük yatlarını en rahat ve güvenli 
şekilde ağırlayabilmek için tasarlanan Port Azure, doğa-
nın zarafeti, sadeliği ve görkeminden ilham alarak, en üst 
kalitedeki yaşam stilini yalın bir şekilde deniz tutkunları ile 
bir araya getirmeyi hedefliyor.

Port Azure, Turkey’s first megayacht marina, which star-
ted to serve as of the end of summer 2021, held an ope-
ning event on Saturday, October 2 with the participation 
of its valuable guests. Port Azure, designed to host the 
world’s largest yachts in the most comfortable and safe 
way by having the longest one-piece concrete pier of 
245 meters in Turkey and even in Europe, is inspired by the 
elegance, simplicity and splendor of nature and combi-
nes the highest quality lifestyle with a simple one. It aims 
to bring together sea lovers in this way.
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Main Office: GEMİYAP A.Ş. MARINE CENTER
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METSTRADE 2021: 
KÜRESEL DENİZCİLİK ŞİRKETLERİNİ GERİ GETİRİYOR

Metstrade 2021: Brıngıng Global Marıne Companıes Back Together

METSTRADE 2021, hem RAI Amsterdam’da yüz yüze hem 
de METSTRADE Connect platformunda çevrimiçi gerçe-
keleşecek olan karma bir etkinlik olarak düzenlenecek.
Amsterdam’ı ziyaret edenler, METSTRADE ve SuperYacht 
(SYP), Marina & Yard (MYP) ve İnşaat Malzemesi (CMP) 
Pavilions genelinde 48 ülkeden 1.276 katılımcı ile güvenli 
bir şekilde kontrol edilen bir ortamda ağ kuracaklar. 

Denizcilik ekipmanlarındaki her gelişmenin ön saflarında 
yer aldığı iddiasını kanıtlayan METSTRADE 2021, faaliyeti 
boyunca büyük önem taşıyan üç kritik konuyu vurgula-
yacak - sürdürülebilirlik, yat konforu ve yeni bir izleyici için 
tekneyi erişilebilir hale getirmek. Bunlar özellikle METSTRA-
DE TV’deki sunum programında, DAME Awards ve Boat 
Builder Awards adayları arasında ve METSTRADE sırasında 
düzenlenen konferansların gündemlerinde açıkça yer 
alacak.

Yeni Şirketler

29 ülkeden toplam 180 şirket METSTRADE’de ilk çıkışlarını 
yapacak. Yeni katılımcılar arasındaki trendler, yeni kesme 
sistemleri, hibrit ve elektrikli tahrik sistemleri, motorlar ve 
kompozit kumaşlar gibi dijital yenilikler ve sürdürülebilirlik 
etrafında dönüyor. 

Visitors to Amsterdam will network in a safely controlled 
environment with 1,276 exhibitors from 48 countries 
across METSTRADE, and the SuperYacht (SYP), Marina & 
Yard (MYP) and Construction Material (CMP) Pavilions. 

Proving its claim to be at the forefront of every 
development in marine equipment, METSTRADE 2021 
will highlight three critical strands of great importance 
running through its activity – sustainability, on board 
comfort and making boating accessible for a new 
audience. These are particularly evident throughout the 
presentation programme on METSTRADE TV, among the 
DAME Awards and Boat Builder Awards nominees and 
in the agendas of the conferences being held during 
METSTRADE.

New Companies

A total of 180 companies from 29 countries will make their 
METSTRADE debuts. Among them are 10 new businesses 
in the Construction Material Pavilion. Trends among the 
new exhibitors revolve around digital innovations and 
sustainability such as new cutting systems, hybrid and 
electric propulsion systems, engines and composite 
fabrics. 
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SEARES AquaPrime

Seadamp HEAVY
Seadamp HEAVY, uluslararası 
patentlerle korunan yat ve süper 
yatlar için tasarlanmış yenilikçi bir 
hidrolik damper. 55 ton maksimum 
deplasman üzerindeki tüm yat 
türleri için 7 standart modelde 
mevcut. En düşük çevresel etki ile 
tasarlanan Seadamp, %100 biyolojik 
olarak parçalanabilen hidrolik sıvı ile 
dolduruluyor. Uzun ömürlü, sessiz ve 
%100 İtalya’da yapımı.

Seadamp STEEL
Seadamp STEEL, uluslararası 
patentlerle korunan, denizcilikte 
kullanım için tasarlanmış yenilikçi 
bir hidrolik damper. 55 tona kadar 
maksimum deplasmana kadar her 
tür yat için 5 model mevcut.

We came to another world-famous 
event; Metstrade! Hundreds of 
different equipments are exhibited 
in this organization attended by 
many companies from around the 

world. Some companies are showcasing their new equipment 
and materials for the first time. Here, a tour of 
Metstrade… 

Seadamp HEAVY
Seadamp HEAVY is an innovative 
hydraulic damper designed for 
yacht and superyacht, protected 
by international patents. Available 
in 7 standard models for all types 
of vessels over 55 tons of maximum 
displacement. Designed with 
lowest environmental impact, 
Seadamp is filled with a 100% 
biodegradable hydraulic fluid. 
Long-lasting, silent and 100% 
Made in Italy.

Seadamp STEEL
Seadamp STEEL is an innovative 
hydraulic damper designed for 
the nautical use, protected by 
international patents. Available 
in 5 models for all types of vessels 
up to 55 tons of maximum 
displacement.

AQT / AQD 150
AquaPrime Su Yapıcıları’nın orta boy üstü tekneler için 
ürettiği, saatte ortalama 150 litre su üretimi yapabilen ci-
hazlardır. Bir adet uzun membrana sahip olan cihaz, top-
lu veya dağınık olarak monte edilebilir.

Model: AQT / AQD 150
Voltaj: 380-230/50
Akım: 4/14
Güç: 1/3
Çalışma Basıncı: 60
Üretim Kapasitesi (25° C): 150
Günlük Üretim Kapasitesi (25° C): 3840
Deniz Suyu Girişi: 3/4
Tank Giriş: 1/2” 
Atık Su: 3/4”
Membran Ölçüsü/Adedi: 1182/1
Ölçüler (mm): 1250 x 500 x 480
Ağırlık (kg): AQT için 88, AQD için 85
Motor Devri: 1500
Ses Seviyesi: 75

AQT / AQD 150
This type of AquaPrime Watermakers are devices that 
produce average 150 liters of water per hour for large si-
zed vessels. This  type of model has one long membranes 
that can be installed compact or modular depending 
on the installation space.

Model: AQT / AQD 150
Voltage: 380-230/50
Consumption: 4/14
Working pressure: 1/3
Production: 60
Dail Production Capacity: 3840
Sea Water: 3/4
Tank Inlet:1/2” 
Dump Water: 3/4”
Membrane Size: 1182/1
Dimensions:1250 x 500 x 480
Weight: For AQT 88, for AQD 85
Engine:1500 
Sound Level: 75

Seadamp HEAVY

Seadamp STEEL
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Silivri/İstanbul

SeaRaft

Sea-Line Boyaları
Sea-Line Paints

SeaRaft Şişme Deniz Havuzları

SeaRaft, güvenlik içinde yüzmek için ağlı deniz havuzları 
gibi platformlarının mükemmel eğlence kullanımını 
sunuyor. Havuzlar normalde iç ağırlıklı ağlı alana sahip 
dört bileşenli platformdan oluşuyor bu nedenle modüler 
parçalar halinde taşınması ve montajı kolay.

SeaRaft Inflatable Sea Pools

SeaRaft offers excellent leisure use of their platforms 
such as netted Sea Pools for swimming in safety. Pools 
are normally 
made up of four 
c o m p o n e n t 
platforms with an 
internal weighted 
netted area, so it 
is easy to handle 
and assemble in 
modular parts.

SeaRaft Şişme Jet Ski 
Rıhtımları

Searaft 1-6 kayak arasında 
değişen ve tek parça 
veya modüler kurulumda 
mevcut olan birkaç T 
veya M şeklinde Jet Ski 
Rıhtımı taşıyor. Jet Ski 
rıhtımları sadece jet skileri 
değil, seabobları ve diğer 

su oyuncaklarını da barındırıyor; platformların, tamamı 
yatların özel kıç profiline göre şekillendirilmiş veya deniz 
havuzunuza entegre edilmiş olarak özel spesifikasyonlara 
göre uyarlayanabiliyor.

SeaRaft Inflatable Jet Ski Docks

Searaft carries several T-or M-shaped Jet Ski Docks, ranging 
from 1 - 6 skis and available in a one-piece or modular setup. 
Jet Ski Docks not only hold jet skis but Seabobs and other 
water toys, SeaRaft tailor the platforms to your particular 
specification all shaped to the yachts specific stern profile or 
integrated into your sea pool.

Epoxy Lightprimer Sea-Line

Çok işlevli kullanım: topraklama, ara kaplama, 
dolgu kaplama, koruyucu veya anti osmotik. Su 
hattının üstünde ve altında yüzey boyaları ve 
vernikler için mükemmel temel.  

Epoxy Filler Universal Sea-line

Hızlı onarımlar için
- Osmoz etkisinden kaynaklanan küçük onarımlar.
- İyileştirilmiş küçük hasarlar, küçük çatlaklar ve 
çizikler.
- Karıştırılması 
ve uygulanması 
kolaydır.
- Kutular, bileşenlerin 
karıştırılması için yer 
bırakılan bir miktar 
bileşen içerir.

Epoxy Lightprimer 
Sea-Line

Multifunctional 
use: grounding, 
intercoating, filling 
coat, protective or 
antiosmotic.
Excellent foundation 
for surface paints and 
varnishes above and 
below the water line.  
Epoxy Filler Universal 
Sea-line

Epoxy Filler for fast 
repairs

Epoxy Filler Universal:
- Small repair caused by the action of osmosis.
- Healed minor damage, small cracks and 
scratches.
- Easy to mix and application.
- Cans contain a volume of components where is 
left place for mixing components.
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DANIAMANT Shakespeare Marine
NAS24

Yeni denizcilik alarm sistemi 
(NAS24), benzersiz denizcilik 
uygulamaları için özel 
olarak tasarlanmış 7 inçlik 
bir ekranda ikili alarmlar 
ve uygulamalar sunuyor. 
NAS24 iki birimden oluşuyor: 
işletim paneli ve kontrol 
ünitesi.

The new Nautical Alarm System (NAS24) 
presents binary alarms and status on a 7” 
screen, specifically designed for unqiue marine 
applications. The NAS24 consists of two units: the 
Operating Panel and a Control Unit.

RL7

RL7, performansı 
artırmak ve 
dünya çapında 
lojistik ve nakliye 
maliyetlerini 
azaltmak için 
en son LED 

teknolojisiyle donatıldı. RL7; dış ışık/ dahili ışık ve pil 
olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Daniamant’s first alkaline solution for life rafts, the 
RL7, features the very latest LED technology to 
enhance performance and reduces logistics and 
transportation costs worldwide. The RL7 comprises 
of two sections, The External Light and Lead and 
The Internal Light and Battery.

SL-450

SL-450, 
gemilerde alan 
kısıtlamalarının 
geçerli olduğu 
yerlerde 
kullanılmak üzere 
tasarlanmış yüksek 
kaliteli bir harici 

cankurtaran feneri.

450 is a high quality external Lifeboat Light 
designed to be used where space restrictions 
apply on vessels. 

Piyasadaki rakiplerle aynı ayak izine sahip olan 
tekneciler, mevcut teknelerdeki bu yeni teklifle 
mevcut montajlarını kolayca değiştirebilir ve 
güçlendirebilir. Ayrıca yeni teknelerin tasarım 
aşamalarına dâhil edebilir. Uzman tasarım 
yetenekleri sayesinde, montaj aparatının tek 
bir cırcır kolu var, bu da kullanıcıların montajı 
basit bir manevrada indirip döndürmesine, 
anteni tam bir yarım küre boyunca gerekli yere 
hareket ettirmesine ve hatta anteni tamamen 
kaldırmasına olanak tanıyor..

With the same footprint as competitor mounts 
on the market, boaters can easily replace and 
retrofit their current mount with this new offering 
on existing boats, as well as incorporating it 
in the design stages of new boats. Thanks to 
its expert design capabilities, the mount has 
one single rachet handle, which allows users 
to lower and twist the mount in one simple 
manoeuvre, moving the antenna through a full 
hemisphere of points to its required location, 
or even completely removing the antenna.

SUNDECK SERIES 

4.55 - 5.40

SUNDECK 7.55

POSEIDON R SERIES 

4.50 - 4.70 - 4.95 - 5.10 -5.50

POSEIDON FISH SERIES 

BLU WATER 4.80 
BLU WATER 4.80 NW

BLU WATER SERIES 

TDS SHIPYARD - POSEIDON BOATS 
Adres: Yıldırım Mahallesi Çanakkale Asfaltı Türkelli 
Caddesi No:698 Menemen/İZMİR
Telefon: 0554 226 46 56 - info@tdsshipyard.com
www.tdsshipyard.com - www.poesidonboats.com.tr

5.70 - 7.20 - INBOARD 
7.20 OUTBOARD

KING FISHER SERIES
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KUT MARİN DÖKÜM SANAYİ
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0544 732 93 06                                 www.kutmarin.com

SEAKEEPER

TEAM Italia

Seakeeper 1

~23’ - 30’ Tekneleri dengelemek için özel olarak tasarlandı.
Yeni Seakeeper 1, daha kolay kurulum için gömme montaj tasarımına sahiptir, 
yalnızca 12V DC güçle çalışır ve geminin hemen hemen her yerine kurulabilir.

Specially designed to stabilize boats ~23’ - 30’
The new Seakeeper 1 features a flush mount design for easier installation, runs 
exclusively on 12V DC power, and can be installed virtually anywhere on board.

Seakeeper 2

Yaklaşık 27-32 fit tekneler için stabilizasyon
Tam olarak %25 daha hafif ve %20 daha küçük. Yaklaşık 27-32 fitlik tekneler için 
özel olarak tasarlanan Seakeeper 2, tekne devrilmesini %95’e kadar ortadan kal-
dırır. Artık daha fazla insan su üzerinde geçirdikleri zamanın tadını çıkarabilecek.

Stabilization for boats approximately 27-32 feet
25% lighter and 20% smaller to be exact. Specially designed for boats approxi-
mately 27-32 feet, the Seakeeper 2 eliminates up to 95% of boat roll. Now even 
more people will be able to enjoy their time out on the water.

I-Bridge - Integrated Touch Bridge

I-Bridge ile tam yat kontrolü

Kullanıcılar, I-Bridge ile bir yat üzerinde tam kontrole sa-
hip oluyor ve çok yönlü mimarisi sayesinde yat manev-
rası, geliştirilen her gereksinim için özel olarak yapılabilir. 
I-Bridge, aynı zamanda ergonomik ve akıllı bir tasarıma 
sahip güvenli, güvenilir, kullanıcı dostu bir ürün yaratmak 
için en iyi Kaptanların navigasyon deneyimini ve TEAM 
Italia’nın teknik ve elektronik bilgi birikimini bir araya ge-
tirme ihtiyacı nedeniyle geliştirildi. .

I-Bridge - Integrated Touch Bridge

Complete yacht control with I-Bridge

Users have complete control of a yacht with I-Bridge, 
and thanks to its versatile architecture the yacht 
maneuvering can be tailor-made for every and each 
developed requirement. I-Bridge was developed due to 
a need to bring together the navigation experience of 
the very best Captains and TEAM Italia’s technical and 
electronic know-how to create a safe, reliable, user-
friendly product which is also ergonomic and features a 
smart design.
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Team McLube TecMate
Hullkote Speed Cila

Marine cilası
Hullkote, Sailkote sistemimizi narenciye bazlı, uzun 
süre kalıcı, parlak cila ile birleştiriyor. Bu çevre dostu 
hidrofobik cila, daha kolay, daha hızlı bir gövde kaplama 
uygulaması için tasarlandı - sadece silin, kuruma süresi 
gerekmez.

Antifoul Alternative Speed Cila

Marin cilası

Bu çevre dostu hidrofobik cila, herhangi bir tekne 
yüzeyine veya su altı donanımına kolay uygulama için 
tasarlandı.

Hullkote Speed Polish

Marine polish 
Hullkote combines our Sailkote system with a citrus-based 
long-lasting high-gloss polish. This environmentally-friendly 
hydrophobic polish is designed for an easier, faster hull 
coating application-just wipe on and wipe off, no drying 
time needed. 

Antifoul Alternative Speed Polish

Marine polish 
This environmentally-friendly hydrophobic polish is 
designed for easy application to any hull surface or 
underwater fitting. 

TM522 + Solar Panel (10W/ 20W/ 40W/ 60W/ 80W)
OptiMATE Solar 12V şarj ve izleme sistemi

Akıllı OptiMate Solar sistemi; 10 wattlık hava koşullarına 
dayanıklı bir güneş paneli ve gün boyunca 12V pili şarj 
eden ve koruyan ve geceleri pil şarj durumunu izleyen ve 
görüntüleyen akıllı bir OptiMate Solar kombinasyon şarj 
cihazı-monitör kontrolörü içeriyor.

TM180
OptiMATE 6 Ampmatic, 9-step 12V 5A Şarj Cihazı

Dünyanın en gelişmiş tam otomatik 12V pil şarj cihazı! Op-
tiMate 6, diğer şarj cihazlarının yapamayacağı pil tasar-
rufu sağlıyor çünkü şarj edilmesi gereken boşalmış bir pil 
ile kurtarılması gereken ölü yassı sülfatlı pil arasındaki farkı 
tanıyor. 

TM522 + Solar Panel (10W/ 20W/ 40W/ 60W/ 80W)
OptiMATE Solar 12V charge & monitor system, 

The smart OptiMate Solar system includes a 10 Watt we-
atherproof solar panel and a smart OptiMate Solar com-
bination charger-monitor controller, that charges & ma-
intains a 12V battery during the day and monitors and 
displays the battery state of charge at night.

TM180
OptiMATE 6 Ampmatic,9-step 12V 5A Charger

The world’s most advanced fully automatic 12V battery 
charger!
OptiMate 6 saves batteries other chargers can’t, beca-
use it recognizes the difference between a discharged 
battery that needs charging and a dead flat sulphated 
battery that needs saving.

TM180 TM522
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Tecnicomar 

Temo

Denizci CS 3/44
R.O. Su Yapıcı - Denizci Özel Yeşil
Tecnicomar Sailor Special Green serisi ters ozmozlu su 
yapıcılar, üretilen litre/galon tatlı su başına enerji talebini 
azaltmak için tasarlandı. Yenilikçi membranların montajı 
gibi genel iyileştirmeler sayesinde sistem, geleneksel ters 
ozmoz tesislerine kıyasla yüzde 35’lik bir enerji tasarrufu 
sağlarken yüzde 60 daha fazla içilebilir su üretiyor.

Sailor C S 3/44
R.O. Watermaker - Sailor Special Green
Tecnicomar Sailor Special Green series of reverse osmo-
sis watermakers are designed to reduce the demand for 
energy per liter/gallon of freshwater produced. Thanks to 
overall improvements, such as the installation of innova-
tive membranes, the system gives an energy savings of 
35 percent compared with conventional reverse osmosis 
plants while producing 60 percent more drinkable water.

ECOMar SX
KANALİZASYON ARITMA TESİSİ

Küçük alanlarda bile kolay kurulum sağlıyor. Otomatik 
geri yıkama sistemi ile donatılmış Ecomar SX, aşırı sıcaklık, 
nem ve titreşim koşullarında çalışabiliyor. 

ECOmar SX
SEWAGE TREATMENT PLANT

This allows easy installation even in small spaces. Ecomar 
SX, equipped with an automatic backwash system, is 
able to work in extreme conditions of temperature, humi-
dity and vibration. 

TEMO·450
ELEKTRİKLİ DIŞTAN TAKMA

TEMO·450, tekneler için yeni nesil bir tahrik sistemi. Kentsel 
hareketlilik ve elektro-taşınabilirlikten ilham alan TEMO, 
Fransa’da üretilen elektrikli bir ürün ve bir küreğin hafifliğini 
bir dıştan takma motorun gücüyle birleştiriyor. Tüm küçük 
tekne tiplerine ve kullanımlarına uyum sağlayacak şekilde 
tasarlanan TEMO, teknecilerin tüm sandal gezilerini ve 
demirleme manevralarını bedenlerini veya zihinlerini 
zorlamadan yapmalarını sağlar!  TEMO, tekneler için 
yeni nesil bir tahrik sistemi. Kentsel hareketlilik ve elektro-
taşınabilirlikten ilham alındı. 

TEMO·450
THE ELECTRIC POWERED OUTBOARD

TEMO·450 is a new generation propulsion system for 
boats. Inspired by urban mobility and electro-portability, 
TEMO is electric, made in France and combines the 
lightness of an oar with the power of an outboard engine. 
Designed to adapt to all small boat types and uses, TEMO 
allows the boaters to make all dinghy trips and mooring 
manoeuvres without stressing their body or their mind! 
TEMO is a new generation propulsion system for boats.  
Inspired by urban mobility and electro-portability.

DYNE VIPERA COATED®

NEW GENERATION MOORING LINES
WITH CUTTING EDGE TECHNOLOGY!

baskı.indd   1baskı.indd   1 02.Kasım.2021   17:23:11 GMT+03:0002.Kasım.2021   17:23:11 GMT+03:00
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Seajet Yacht Paint

Tec Wire Veethree Group

Seajet 038 Taisho
Yüksek performanslı kendinden cilalı zehirli boya
Seajet 038 Taisho, bakır içermeyen, süper kendinden cilalı 
bir zehirli boya. Tüm sularda en yüksek kirlenme alanları 
için uygun. Alüminyum dahil tüm yüzeyler için uygun.

- Gelişmiş Kendinden Parlatıcı Kopolimer (SPC)
zehirli boya
- Econea bazlı bakır içermez
- Daha çevre dostu
- Her tür su için
- Parlak beyaz dâhil parlak renkler

Seajet 038 Taisho
High performance self-polishing antifouling
Seajet 038 Taisho is a copper free, super self polishing an-
tifouling. Suitable for the highest fouling areas in all wa-
ters. Suitable for all substrates including aluminium.

- Advanced Self Polishing Copolymer (SPC)
antifouling
- Copper free based on Econea
- More eco-responsible
- For all types of water
- Bright colours including bright white

Direkler ve Korkuluk Sistemleri
Hafif, ustalıkla tasarlanmış ve güzel bir şekilde tamamla-
nan parçalar. Şık ve kullanıcı dostu bir gerdirme sistemi 
ile benzersiz çelik çekirdekli hatlara sahipler. Tec Wire, çı-
karılabilir veya katlanabilir varyantlarla helidek çözümler 
sunuyor.
Tüm payandalar standart veya özel çözümler olarak 
mevcuttur ve bağımsız parçalar olarak veya güverte 
ekleri, hat gerilimi için özel güverte sonları ve saklama 
torbaları dâhil olmak üzere eksiksiz bir korkuluk sisteminin 
parçası olarak teslim ediliyor.

Stanchions & Railing Systems
They are lightweight, expertly engineered and beauti-
fully finished. They feature unique steel-core lines with a 
sleek and user-friendly tensioning system. Tec Wire offers 
helideck solutions with removable or folding variants.
All stanchions are available as standard or custom so-
lutions and can be delivered as stand alone items or as 
part of a complete railing system including deck inserts, 
custom deck endings for line tension and storage bags. 

NMEA® 2000 
Motor Ağ Geçidi 
Monitörü (EGM)
Analog ve J1939 
sinyallerini NMEA 
2000’e dönüştürür

EGM, entegre giriş 
ve çıkış özelliklerine 
sahip 3,5” renkli ek-
rana sahip. Kullanıcı, 
5 yumuşak fonksiyon-
lu dokunsal ve sesli 
tuş kullanarak farklı 
menü seçenekleri 

arasında gezinebilir. EGM, IP 66 (ön) IP 67 (arka) su ge-
çirmez ve her türlü görüş ve hava koşulunda rahat izleme 
için yerleşik gündüz ve gece modları sunar.

NMEA® 2000 Engine Gateway Monitor (EGM)
Converts Analog and J1939 signals to NMEA 2000

The EGM features a 3.5” color display with integrated 
input and output features. The user can scroll through 
different menu options using 5 soft-function tactile and 
audible push keys. The EGM is IP 66 (front) IP 67 (back) 
waterproof and has built-in day and night modes for 
comfortable monitoring in all types of visibility and weath. 
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İNCE BOYUT SU ISITICI

22Lt’den 100Lt’ye kadar kompakt elektrikli su ısıtıcısı
22Lt’den 100Lt’ye kadar kompakt elektrikli su ısıtıcısı, mag-
nezyum anot entegreli 1.2kW 1Ph elektrikli ısıtıcı, emniyet 
valfi, 0.20sqm sabit ısı eşanjörü, cilalı paslanmaz çelik.

DİKEY VE YATAY ISITICI

80Lt’den 1000L’ye kadar dikey ve yatay versiyon
Önde her biri 1.5kW ila 30kW arasında 1, 2 veya daha 
fazla elektrikli ısıtıcı, magnezyum anot, emniyet valfi gru-
bu, termometre ve cilalı paslanmaz çelik EN 1.4016 (AISI 
430BA) kaplamalı 80Lt’den 1000Lt’ye kadar dikey ve ya-
tay versiyon, istek üzerine PVC kaplama.

WATER HEATER SLIM SIZED

Compact electric water heater from 22Lt to 100Lt
Compact electric water heater from 22Lt to 100Lt, 1.2kW 
1Ph electric heater with magnesium anode integrate, 
safety valve, 0.20sqm fixed heat exchanger, cladding in 
polished stainless steel.

VERTICAL AND HORIZONTAL WATER HEATERS

Vertical and horizontal version from 80Lt to 1000L
Vertical and horizontal version from 80Lt to 1000Lt with 1, 
2, or more electric heaters on front from 1.5kW to 30kW 
each, magnesium anode, safety valve group, thermo-
meter and cladding in polished stainless steel EN 1.4016 
(AISI 430BA), on request PVC cladding.

METSTRADE

www.oceanmarine.com.tr
Cihadiye Mah. 23081 Sk. No: 7A Aksu/ANTALYA

+90 541 646 08 55 oceanmarine.com.tr

TEXA 

TF Marine

Navigasyon TXB Evolution

Donanım özellikleri, her iki ortam için mevcut tüm proto-
kollerle uyumlu olmasını sağlıyor ve entegre 16 pinli CPC 
konektörü, tüm tanılama kablolarının kullanılmasına izin 
veriyor. 16 MBit SRAM ve 8 GBit NAND FLASH depolama 
belleği ile donatılan cihaz son derece güçlü; bunlar, ma-
kinistin harita dosyalarını kolayca yönetmesine izin verdiği 
için çok önemli özellikler.

Navigator TXB Evolution

Its hardware features make it compatible with all the cur-
rent protocols for both environments and its integrated 
16-pin CPC connector allows the use of all the diagnostic 
cables. It is extremely powerful, equipped with a 16 MBit 
SRAM and an 8 GBit NAND FLASH storage memory; these 
are very important features as they allow the mechanic 
to manage the map files easily.

İnce Boyut Su Isıtıcı

Water Heater Slim Sized

Dikey ve Yatay Isıtıcı
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RT eVe
Regata Yüksek Yük Blokları

EVE RT REGATA, ekstra yüksek performanslı yarış tekne-
lerinin gereksinimlerini karşılamak için geliştirildi. Taşıyıcı 
bileşenler için kullanılan malzemeler ve özel gövde tasa-
rımı, ağırlığı ve boyutları benzeri görülmemiş seviyelerde 
tutmayı sağlıyor.

JIBER
Yapısal JIb Furler, folyosuz
Jiber, alışılmış alüminyum ekstrüde folyolar olmadan ça-
lışan yapısal bir pergel veya cenova kılıcı. Çubuk ön pa-
yanda tambura ve fırdöndüye bağlıdır ve döner, torku 
iletir ve yelkeni sarar.Yelken yukarı ve aşağı kaldırılabilir 
ve mandar gerginliği her zaman ayarlanabilir.Tam olarak 
geleneksel bir palanga gibi kullanılır.

RT eVe
Regata High Load Blocks
The EVE RT REGATA has been developed to meet the 
requirements of extra high performances racing boats. 
The materials used for the load-bearing components 
and the particular shell design allows to keep weight and 
dimensions down to unprecedented levels.

JIBER
Structural JIb Furler, without foil
Jiber is a structural jib or genoa furler that works without 
the usual aluminium extruded foils. The rod forestay is lin-
ked to the drum and the swivel, and is rotating, transmit-
ting the torque and furling the sail.The sail can be hoisted 
up and down, and the halyard tension can be adjusted 
anytime.It is used exactly as a conventional furler.

METSTRADE

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
sonuçlar kazandırır.

Awlwood sonkat verniği şimdiye kadar gördüğüm
en etkileyici vernik. Öyle ki; her ne zaman seyire

çıksak yelkenli gövdesi üzerindeki bakışlar ve
hayranlıkları dile getiren yorumlar inanılmaz.

KAPTAN
TEMPUS FUGIT, 2014
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Thermowell di Renato Napoli UBIMAIOR ITALIA

IZY

Kendin Yap deniz kliması

IZY, her tür teknenin içine klima sisteminin kolayca KENDİ 
KENDİNİZE kurulumunu sağlayan özel bir ürün. Kendi 
kendine yeten soğutma ünitesi, IZY’yi deniz iklimlendirme 
pazarında benzersiz yapıyorve kurulumunu teknik alt 
yapıya sahip olmayan kişiler için de erişilebilir kılıyor. 
Yüksek performanslı kompresör, boru içinde bakır-
nikel boru korozyona dayanıklı ısı eşanjörü, doğrudan 
genleşmeli evaporatör, deniz suyu pompası ve tüm 
elektrikli bileşenlerin tümü paslanmaz çelik bir kasaya 
yerleştirildi.

IZY

Do It Yourself marine air conditioner

IZY is the exclusive product which allows an easy DO-IT-
YOURSELF installation of an air conditioning system inside 
each kind of boat. The self contained refrigerating unit 
makes IZY unique in the marine air conditioning market 
and its installation accessible also to people without 
technical background. High performance compressor, 
copper-nickel tube in tube corrosion resistant heat 
exchanger, direct expansion evaporator, sea water 
pump and all electrical components are all built into a 
stainless steel case

JIBER RT eVe Regata High Load 
Blocks
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QTS 100- Ti- DC- YENİ 2020/2021

12/24VDC- DAHİLİ SÜRÜCÜ

Entegre sürücülü QTS 100 LED su altı lambası, titanyum ön 
yüzü ile üretildi. Sıva altı borosilikat cam lense ve 140 de-
recelik bir ışın açısına sahip ve beyaz, Mavi, Çift renk kon-
figürasyonları için LED ısı alıcılarını kabul edecek şekilde 
tasarlandı ve teknenizi çekme zahmetine girmeden servis 
ve yükseltmeler için kolayca çıkarılabilir.

QT LED 80-Ti-DC- YENİ 2020/2021

LED LAMBA- 7000 veya 3.500 Lümen SUALTI IŞIĞI

QT-80-Ti LED su altı ışığı, hepsi bir arada sürücü teknoloji-
sine ve değiştirilebilir uçlara sahiptir; bu, teknenizi çekme 
zahmetine girmeden servis ve yükseltmelere olanak tanır. 

QTS 100- Ti- DC- NEW 2020/2021
12/24VDC- INTERNAL DRIVER

The QTS 100 LED underwater light with an integral driver is 
manufactured with a titanium front face. It has a flush mounted 
borosilicate glass lens and a 140 degree beam angle and is 
designed to accept LED heat sinks for white, Blue, Dual colour 
configurations and can be easily removed , for servicing and 
upgrades without the hassle of hauling your boat. 

QT LED 80-Ti-DC- NEW 2020/2021
LED LAMP- 7000 or 3,500 Lumens UNDERWATER LIGHT

The QT-80-Ti LED underwater light features all in one driver 
technology and exchangeable inserts, this allows servicing and 
upgrades without the hassle of hauling your boat.

METSTRADE

Ullman Dynamics VABO Composites vdL Composites GmbH

UNDERWATER LIGHTS LIMITED

Ullman Daytona Mürettebat Uygun
Oturma geometrisi / ergonomik olarak, yolculara hem statik hem 
de dinamik yükleri taşımak için en uygun vücut duruşunu vermek 
üzere tasarlandı. İkiz amortisörlü Ullman Yarı Aktif Aşamalı Şok 
Azaltma Sistemi, aşırı deniz koşullarında yüksek düzeyde konfor 
sağlar. Ullman Daytona süspansiyon mekanizması 150 mm 
hareket mesafesi ve optimum yanal süspansiyon sağlar.

Ullman Arctic Seat
Oturma geometrisi, yolculara hem statik hem de dinamik yükleri 
taşımak için en uygun vücut duruşunu vermek üzere tasarlandı. 
İkiz amortisörlü Ullman Yarı Aktif Aşamalı Şok Azaltma Sistemi, aşırı 
deniz koşullarında yüksek düzeyde konfor sağlar. İkiz ayarlanabilir 
amortisörlere sahip Leaflex™ süspansiyon, 200 mm hareket 
sağlar ve herhangi bir tekneye göre optimize edilebilir.

Ullman Daytona Crew
Designed to be used in limited spaces and provide multi axis 
shock mitigation for high speed boats. The seating geometry / 
ergonomically is designed to give passengers the optimal body 
posture for handling both static and dynamic loads. The Ullman 
Semi-Active Progressive Shock Mitigation System with twin 
shock absorbers provides high levels of comfort in extreme sea 
conditions. The Ullman Daytona suspension mechanism provides 
150 mm of travel and optimal lateral suspension.

Ullman Arctic Seat
The seating geometry is designed to give passengers the optimal 
body posture for handling both static and dynamic loads. The 
Ullman Semi-Active Progressive Shock Mitigation System with 
twin shock absorbers provides high levels of comfort in extreme 
sea conditions. The Leaflex™suspension with twin adjustable 
dampers allows 200 mm of travel and can be optimised to any 
particular vessel.

İçten kilitleme sistemli 
kompozit kapı

Tasarım ve mekaniğin el ele 
gittiği bir geliştirme. Kilitleme 
mekaniği, ağırlık tasarrufu, 
düşük bakım, su geçirmezlik 
ve yangına dayanıklılık 
gibi faydaları tehlikeye 
atmadan kapı kanadına 
gizlenmiş. 

Çok amaçlı kompozit kapaklar

VABO kapakları hem ağırlıktan hem de bakımdan 
tasarruf etmenin mükemmel bir örneğini oluşturuyor. 

Composite door with internal locking 
system

A development where design and mechanics go 
hand in hand. The mechanics for the locking are 
concealed in the door leaf without jeopardising 
the benefits as weight saving, low maintenance, 
water tightness and fire resistance. 

Multipurpose composite hatches

VABO hatches are a perfect example of saving on 
both weight and maintenance.

DuFLEX Bağlantı Köşbentleri

90 derecelik açılar, DuFLEX panelleri arasında dik açılı 
bağlantılar yapmak için hızlı ve etkili bir yol sağlamak 
üzere tasarlandı. Bu önceden sertleştirilmiş köşebentler, 
bir epoksi macun yapıştırıcı ile yerinde yapıştırılabilir ve 
ıslak cam elyafı bantlamanın zor olacağı erişilemeyen 
alanlar için ideal bir yapı sunar. 

COOSA Kompozit Paneller

Coosa panelleri, fiberglas katmanlarla güçlendirilmiş 
yüksek yoğunluklu poliüretan köpükten oluşur. Üstün 
esneklik ve dayanıklılık sunan, hafif olan ve suya, 
çürümeye veya böcek istilasına maruz kalmayan Coosa 
panelleri, kontrplak veya ahşap lifli malzemeler için 
mükemmel bir alternatiftir.

DuFLEX BondingAngles

The 90 degree angles have been designed to provide a 
quick and effective means for making right angle joints 
between DuFLEX panels. These pre-cured angles can be 
bonded in place with an epoxy paste adhesive and are 
ideal for inaccessible areas where wet fibreglass taping 
would be difficult.

COOSA Composites Panels

Coosa panels consist of high density polyurethane foam 
reinforced with layers of fibreglass. Offering superior 
resiliency and endurance, lightweight and not subject 
to water, rot or insect infestation, Coosa panels are 
an excellent replacement for plywood or wood fibre 
materials.

QTS 80 QTS 100

COOSA Kompozit Paneller DuFLEX Bağlantı 
Köşebentleri
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DISCOVER THE WORLD 
OF WEDGE  MARINE
Quality you can trust, REASONABLE PRICE

www.wedge-marine.com
wedge_marine

WedgeANCHOR

WedgeFlatRopeREEL

WedgeTripHOOK

WedgeAnchorSWIVEL

WedgeChainGRAB

AK BORU ELECTRIC

WASSPVIDEOWORKS

KOKPİT AYDINLATMALARI
-AISI 316L Paslanmaz Çelik ile paslanmalara ve korozyona 
karşı dayanıklı.
-UV ışıklarına karşı dayanıklı cam.
-Beyaz, Gün Işığı ve Mavi LED rengi seçenekleri
-3W, 300 lümen ışık gücüne sahiptir.
-12VDC ya da 24VDC seçeneği

COCKPIT LIGHTINGS
 - With AISI 316L Stainless Steel, it is resistant to rust and 
corrosion.
- UV resistant glass.
Daylight and Blue LED color options
-White,-3W, 300 lumen light power.
-12VDC or 24VDC option

Pop-Up Hoparlör

Düşük voltajla çalışan pasif K-array hoparlörlerle donatılmış 
ve ürünün sessizce açılıp kapanmasını sağlamak için AMS 
Advanced Mechanical Solutions tarafından yapılan bir 
kapatma mekanizmasına sahip olan Pop-up hoparlör, 
yeni konumlandırma açan bir ses ortamı yaratma sistemi.

Pop-Up Speaker

Equipped with passive 
K-array speakers powered 
at low voltage and featu-
res a closing mechanism 
made by AMS Advanced 
Mechanical Solutions to 
ensure that the product 
opens and closes silent-
ly, the Pop-up speaker is 
the system for creating a 
sound environment that 
opens up new positioning 
possibilities for speakers, 
making them effectively 
invisible when not in use.

W3Pi
Süperyat tenderlarına kolay uyum sağlamak için tasarlanmış 
Taşınabilir Çok Işınlı Eko Sonar. WASSP W3Pi, tenderın deniz ta-
banını haritalamasına ve güvenli navigasyon yapabilmeleri 
için ana gemiye canlı kablosuz bildirim göndermesine olanak 
tanır. Bu, özellikle konuklarına en iyi manzarayı sağlamak iste-
yen keşif yatları için önemli.

W3P
Hepsi bir arada Kablosuz WASSP

Bir ana gemiye kablosuz iletim ile 3D gerçek zamanlı haritala-
ma için başarılı WASSP teknolojisini birleştiren W3P, şık ve taşına-
bilir entegre bir ünitede güncellenmiş özellikler sunar. 

WASSP W3Pi
A Portable Multibeam Echo Sonar, designed for 
easy fit to Superyacht tenders. The WASSP W3Pi 
enables the tender to map the sea floor and 
provide live wireless feed to the mothership so 
they can make safe navigation. This is especially 
important for exploration yachts wanting to get 
guests the best view.

W3P
All in one Wireless WASSP

Incorporating suc-
cessful WASSP tech-
nology for 3D real-ti-
me mapping with 
wireless transmission 
to a mothership, the 
W3P offers updated 
features in a sleek 
and portable integ-
rated unit. 

Kablosuz WASSP

W3Pi
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GÜVENLİK STANDARTLARINDA 61 YILLIK HİZMET: 
GEMİYAP A.Ş. MARINE CENTER

61 Years Of Service For Safety Standarts: Gemiyap A.S. Marine Center

Gemiyap A.Ş. yolcu gemileri, kargo gemileri, tankerler kısaca bü-
tün ticari gemi filoları ve yatlar için zorunlu önlemler kapsamında 
olan yangından korunma, yangın algılama ve yangın söndürme 
hizmetleri konusunda hizmetler sunuyor. 

Firma genel ilkeler itibari ile yanıcı malzemelerin kullanımı, çıkış 
bölgesinde yangının tespiti veya gemideki mürettebatın ve yü-
kün güvenliğinin sağlanması gerektiren operasyonlar için tehlikeli 
ortamlar ‘’gaz kaçakları kimyasal sızıntı veya yangın’’ müdahale 
etmek amacı ile Koehler Brightstar, Wolf ve Pelican  Zone 0 ATEX 
Ex-proof el feneri ve ışıldaklar tedarik ediyor. Bunun yanı sıra yan-
gınla mücadele gerektiren durumlarda Drager Ateşe Dayanıklı 
İtfaiyeci kıyafeti ve donmaya karşı TPA giysileri sağlıyor.

Hayat kurtaran cihazlar ve düzenlemelerle ilgili olarak Nakliye, 
riskli bir taşıma şeklidir ve aksilikler çok yaygındır. Mürettebatı 
ve kargoyu güvende tutmak ve öngörülemeyen durumlara ha-
zırlanmak için can salları, cankurtaran botları ve sürat tekneleri 
gibi can kurtarma ekipmanlarının 34.cü LSA Kuralları uyarınca 
Uluslararası Can Kurtarma Cihazı (LSA) koduna uyması gerekir. 
Can salları standart olarak 6, 10, 15, 20 ve 25 kişilik taşıma kapa-
sitelerinde mevcuttur.

Gemiyap A.Ş. mümkün olan en iyi canlı kurtarma taşımacılığını 
desteklemek için Viking, Zodiac ve LSA ticari/ISO yat can salları 
için SOLAS donanım hizmeti veriyor. 

Gemiyap A.Ş. has proven services for Fire protection, fire de-
tection and fire extinction, which is pprovisions for all ships and 
specific measures for passenger ships, cargo ships, and tankers. 
Some principles include:division of the ship into thermal and stru-
ctural boundaries in vertical zones, restricted use of combustible 
materials, detection of fire in the zone of origin or the provision 
of safety of the crew and cargo on board needs to be taken 
into account while loading the ship, etc. As Gemiyap A.Ş. Ma-
rine Center supply Zone 0 ATEX Ex-proof handtorch lights and 
lanterns from Koehler Brightstar, Wolf and Pelican to provide so-
lutions for hazardous environments. Further they provide TPA and 
Fire-proof Firefighter suit from Drager to tackle flamebla areas. 

Regarding the Life-saving appliances and arrangements Ship-
ping is a risky mode of transport and mishaps are very com-
mon. In order to keep the crew and cargo safe and prepare 
for unforeseen situations life saving equipments like life rafts, life 
boats and speed boats need to comply with the International 
Life-Saving Appliance (LSA) Code under Regulation 34. The Th-
row-Over Liferafts by SHM are manufactured in compliance with 
the SOLAS standards and conform to the Life Saving Appliances 
(LSA) code. These Life Rafts are available in 6, 10, 15, 20 and 25 
people carrying capacities. 

Gemiyap A.S. make use of Viking, Zodiac and LSA commerical 
and ISO yacht liferafts to support the best live-saving transporta-
tion as possible.
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Xone Superyacht, Sektör Eğitimlerini Değerlendirdi
Xone Superyacht Evaluated Sector Trainings

Xone Superyacht Group, bünyesinde birçok hizmet veriyor. Bun-
lardan bir tanesi de; yat kaptanı ve personeli eğitimi. Peki, verilen 
eğitim doğru ve yeterli mi?  Firmanın Genel Müdürü Burak Tarakçı 
yanıtlıyor.

Xone Superyacht Group Kalite Standartlarını Yüksek 
Tutuyor
Profesyonel yat personeli eğitimleri bölümü 2011 yılında, yat yönetim 
hizmetleri ve bayrak/klas gözetim bölümü ise 2015 yılında kurulan 
Xone Superyacht Group, bünyesinde barındırdığı yat yönetim hiz-
metleri, bayrak tescili, süper yat akademisi ve insan kaynakları de-
partmanı ile yat endüstrisinin tüm ihtiyaçlarına hizmet eden bir firma. 
Merkezi Göcek`de yer almakla birlikte; Lübnan 2018 ve Avrupa’da 
Malta şubelerimiz de 2019 yılı itibarı ile devreye girdi.  Markamızın bü-
yüme ivmesindeki en önemli itici güçlerden biri eğitime ve bu alan-
daki kalite yönetimine verdiğimiz önem diyebiliriz. Bölgemizde IACS 
üyesi Klas kuruluşlarından (Lloyds Register ve Bureau Veritas) QMS, 
DOC and MLC 2006 kalite yönetimi sertifikalarına sahip tek yat eğitim 
ve yönetim firmasıyız.

Kaptanlık, Otelcilikten Ayrı Düşünülemez 
Yat kaptanı/personeli eğitimlerinin diğer ticari gemi eğitim ve sertifi-
kalandırılmasından ana farkı; branş beklentisinin ve hizmet içeriğinin 
diğerleri gibi teknik değil nerede ise tamamen otelcilik ve ağırlama 
bilgisi, sertifikalandırması ve tecrübesi gerektirmesidir. Bu nokta da 
bir yat kaptanının çekirdek denizcilik bilgisinin mükemmelliği ya da 
ne kadar iyi manevra yapabildiğinden ziyade, otelcilik ve ağırlama 
hizmetleri hususundaki eğitimi, bilgisi, sertifikasyonu ve ekibini bu an-
lamda nasıl yönetebildiği önem ve değer kazanacaktır. Yani aslında 
kaptanlık yetileri değil, otel müdürlüğü yeterliği öne çıkmalıdır.  

Eğitim Sistemini Düzeltmek İçin Reformlar Gerekli
Eğitim sorunsalının aşılması aslında var olan eğitim sisteminin düzel-
tilmesi değil, tüm müfredatın sil baştan yeniden yapılandırılmasına 
yönelik çok ciddi ve köklü bir aksiyonu gerektirmektedir. Öncelikle, 
denizcilik ve buna bağlı olarak başta yatçılık her şeyden ve birçok 
meslekten önce şüphesiz çok iyi bir İngilizce hâkimiyeti ve yetisi ge-
rektirmekte ve hatta tüm yatçılık eğitimlerinin İngilizce olarak verilme-
sini desteklemektedir.

Xone Superyacht Group incorporates many services. One of them is; 
Yacht captain and staff training. So, is the training provided correct 
and sufficient? Burak Tarakçı, General Manager of the company, 
answers.
 
Xone Superyacht Group Keeps Its Quality Standards 
High
 
“Xone Superyacht Group, whose professional yacht personnel trai-
ning department was established in 2011, and yacht management 
services and flag/class supervision department in 2015, is a company 
that serves all the needs of the yacht industry with its yacht mana-
gement services, flag registration, superyacht academy and human 
resources department. . Although its center is located in Göcek; Our 
branches in Lebanon in 2018 and in Europe in Malta became opera-
tional as of 2019. We can say that one of the most important driving 
forces in the growth momentum of our brand is the importance we 
attach to education and quality management in this field. We are 
the only yacht training and management company in our region 
that has QMS, DOC and MLC 2006 quality management certifica-
tes from IACS member classification societies (Lloyds Register and 
Bureau Veritas).”
 
Captaincy Cannot Be Separated From Hospitality
 
“Yacht captain/personnel training its main difference from other 
commercial ship training and certification; branch expectation and 
service content is not technical like others, but almost completely 
requires hotel and hospitality knowledge, certification and expe-
rience. At this point, rather than the perfection of the core maritime 
knowledge of a yacht captain or how well he can maneuver, it will 
gain importance and value how he/she can manage his training, 
knowledge, certification and crew in this sense on hotel and hospi-
tality services. In other words, the competence of the hotel mana-
ger should come to the fore, not the skills of captain.” 
 
Reforms Needed to Fix the Education System
 
“Overcoming the educational problem does not require the corre-
ction of the existing education system, but a very serious and radi-
cal action aimed at restructuring the entire curriculum from scratch. 
First of all, maritime and yachting in particular requires a very good 
command of English and even supports the delivery of all yachting 
education in English, before anything and many other professions.”
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BENETTI, LUCKY WAVE’İN 
MUHTEŞEM “KIZAK 
LANSMANI” İLE GELENEĞİ 
CANLANDIRIYOR

T.Y.K.D Yachting Sector 
Buluşmaları Gerçekleşti 

Benetti Revives Tradition With The 
Spectacular “Slipway Launch” Of 
Lucky Wave

TYKD Yachting Sector Meetings 
Held

1873 yılına dayanan görkemli Benetti yatlarının ardından, 
tersane, tarihi 56 metrelik eğimli kızaktan bir lansman 
daha gerçekleştirdi. İtalya’da bu boyuttaki tekneler için, 
Viareggio’nun tarihi tersanelerinde halen tam olarak 
faaliyet gösteriyor.

Diamond 44M, Benetti Sınıfı kategorisinin fiberglas amiral 
gemisi ve 102 metrakarelik bir güneşlenme güvertesine 
- bu boyut için pazardaki en büyük - ve yat boyunca 
temiz hava sağlayan sofistike bir havalandırma sistemine 
sahip. Yapım aşamasında olan üç ünite daha var.  
Giorgio M. Cassetta tarafından tasarlanan ışık veren 
büyük pencerelerle buluşacak şekilde incelen gövde, 
Benetti’nin İç Stil Departmanı tarafından tasarlanan iç 
mekânlarla buluşuyor.

Following in the wake of the glorious Benetti yachts dating 
back to 1873, the shipyard has completed another 
launch from the historic 56-meter inclined slipway, which, 
unique in Italy for boats of this size, is still fully operational 
at the historic shipyards of Viareggio.

The Diamond 44M is the fiberglass flagship of the Benetti 
Class category, boasting a 102 sqm Sun Deck – the 
largest on the market for this size – and a sophisticated 
ventilation system, which ensures fresh and clean air 
throughout the yacht. There are three more units under 
construction.  The hull, designed by Giorgio M. Cassetta, 
tapers up to meet the large windows, which flood light 
into the interiors, designed by Benetti’s Interior Style 
Department. 

Türkiye Yat Kaptanları Derneği tarafından yapılan organizas-
yonun üçüncüsü 2 ile 5 Kasım tarihleri arasında Bodrum’da 
düzenlendi. Yat sektöründe çalışan kaptanların, sektördeki 
firmalar ile iş bağlantılarını güçlendirmek amacıyla düzenle-
nen etkinlikte; yat sektörünün birlik ve beraberliğine katkı sağ-
lamasının yanında, sektördeki ticaret gelişimine yararlı olması 
da amaçlandı. Yachting Sector kapsamında düzenlenen 
etkinlik sırasında Bodrum ve çevresinde yat imalatı ve bakımı 
yapan tersanelere ve çekek alanlarına geziler düzenlenlendi 
ve tanıtımlar yapıldı.

The third of the organization organized by the Turkish Ya-
cht Captains Association was held in Bodrum between No-
vember 2 and 5. In the event organized to strengthen the 
business connections of the captains working in the yacht 
sector with the companies in the sector; In addition to cont-
ributing to the unity and solidarity of the yacht sector, it was 
also aimed to be beneficial to the development of trade in 
the sector. During the event organized within the scope of 
Yachting Sector, tours were organized and promotions were 
made to the shipyards and dockyards that manufacture 
and maintain yachts in and around Bodrum.
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Super Sub İle Görülmemiş Bir 
Deneyim

Wally’nin Hızlı Kruvazörleri, 
Les Voiles de Saint Tropez’de 
Büyük Galibiyetlerle Daha İyi 

Performans Gösteriyor
An unprecedented experience 
with Super Sub

Wally’nin Hızlı Kruvazörleri, Les 
Voiles de Saint Tropez’de Büyük 

Galibiyetlerle Daha İyi Performans 
Gösteriyor

Uzun kuyruk ve gelişmiş kanat tasarımı ile öne çıkan Super 
Sub, piyasadaki en hidrodinamik denizaltı. Dört güçlü 
iticiye sahip sınıfının en iyisi tahrik sistemi, 30 derecelik dik 
tırmanışlara ve dalışlara izin veren toplam 60 kW sağlıyor. 
Sonuç, neredeyse 360 derecelik bir görüşe izin verirken, 
300 metreye kadar dalış yapabilen en pürüzsüz ve en 
heyecan verici sualtı deneyimi yaşatıyor. Özetle amacı 
büyük deniz yaşamına ayak uydurabilecek bir denizaltı 
yaratmak olan bir sahip tarafından tasarlanan Super Sub, 
su altında eşi görülmemiş bir 8 deniz mili sunuyor. 

İki yolcu ve bir pilotu konforlu bir şekilde ağırlayan üç kişilik 
denizaltı, lüks bir süper otomobil iç mekânı ile donatıldı.. 
Beş noktalı kemer tokası sistemi, konukların heyecan 
verici sürüş için güvenli bir şekilde bağlanmalarını garanti 
ediyor ve U-Boat Worx’ün imzalı ultra şeffaf akrilik gövdesi, 
her yönden engelsiz görüş sağlıyor.

Distinguished by a long tail and advanced wing design, 
the Super Sub is the most hydrodynamic sub on the 
market. A best-in class propulsion system with four 
powerful thrusters delivers a total of 60 kW allowing 
for steep 30-degree climbs and dives. The result is the 
smoothest and most exhilarating underwater experience, 
capable of diving to depths of 300 meters, all while 
maintaining an almost 360-degree view. Conceived 
by an owner whose brief was to create a submarine 
capable of keeping up with large marine life, the Super 
Sub delivers an unprecedented eight knots underwater. 

Comfortably accommodating two passengers and one 
pilot, the three-seater submersible is equipped with a 
luxury supercar interior. A five-point belt buckle system 
guarantees guests are securely strapped in for the thrilling 
ride, and U-Boat Worx’s signature ultra-clear acrylic hull 
provides unobstructed views in every direction.

Les Voiles de Saint Tropez’in ikinci haftasındaki ılımlı 
bir dalgalanma,iyi bir şekilde tazeledi. Büyük asimetrik 
rüzgârla karşı uçan tekne, 46 metre yüksekliğindeki 
yüksek modüllü karbon fiber direği üzerinde hayranlık 
uyandıran 1.420 metrekarelik bir yelken açıyor. Eşleşecek 
performansla hızlar nefes kesici olabilir. Wallycento, 
konforlu bir seyir için tasarlanmış olsa da, yüksek teknolojili 
tasarımı ve gelişimi, yarış pistindeki en modern safkanla 
eşdeğer.

A moderate swell during the second week of Les Voiles de 
Saint Tropez kept the bowman on Magic Carpet Cubed 
well refreshed. Flying downwind with the big asymmetric, 
the boat sets an awe-inspiring 1,420 square metres of sail 
on her 46m-tall, high modulus carbon fibre mast. Speeds 
can be breathtaking, with performance to match. Even 
though the Wallycento is designed for comfortable 
cruising, its high-tech design and development is the 
equal of the most modern thoroughbred on the race 
course.

SEZON BİTTİ, KIŞLAMA VAKTİ GELDİ! 
KIŞLAMADA NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

The Season Is Over, It’s Wintering Time! 
What should you pay attention to in wintering?

Bir kış daha geldi çattı! Şimdi tekneler için dinlenme 
zamanı. Bu tüyolar, bu kış çok işinize yarayacak.

Another winter has come! Now it’s time to rest for 
the boats. These tips will come in handy this winter.

ALT TEMİZLİK
Teknemizi karaya aldığımızda her ne kadar zehirli boya yapmış 
olsak da özellikle su giriş-çıkışlarında, metal aksamlarda oluşan 
kekamozlar, korozyonlar, yosun tabakaları temizlenmeli tıkanıklar 
varsa açılmalıdır. Ara katmanların giderleri açılmalı kuru kalması 
sağlanmalıdır. 

MOTOR SOĞUTMA SUYU
Kış aylarında donma riski oluşabilecek motor soğutma suyu tah-
liye edilmeli, antifirizler gözden geçirilmelidir. Dıştan takma veya 
kuyruklu motorlarda ise blok içinde dolaşan tuzlu suyu temizle-
mek için motor tatlı su ile çalıştırılmalıdır. Bu sürenin motor normal 
çalışma sıcaklığına ulaşana kadar yapılması doğru olandır. Motor 
bloku içinde veya manifoltta kalan sular bir pompa yardımı ile 
tamamen tahliye edilmelidir.

YAKIT 
Küçük tekne veya botların tankı portatif olanlarında yakıt tama-
men boşaltılabilir, temizlenip kuru bırakılabilir. Teknenin yakıt tan-

BOTTOM CLEANING
Even though we made antifouling paint when we took our boat 
ashore, cakings, corrosions, moss layers formed on metal parts, 
especially at water inlets and outlets, should be cleaned and 
blocked if there are any. The drains of the intermediate layers 
should be opened and kept dry.

ENGINE COOLANT WATER
Engine coolant, which may cause freezing risk during winter 
months, should be drained and antifreezes should be reviewed. 
In outboard or sterndrive engines, the engine should be run with 
fresh water to clean the salt water circulating in the block. It is 
correct to do this time until the engine reaches normal operating 
temperature. The water remaining in the engine block or in the 
manifold should be completely drained with the help of a pump.

FUEL 
In the portable ones of small boats or boats, the fuel can be 
completely emptied, cleaned and left dry. In cases where the 
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kının sabit olduğu durumlarda tank içinde su buharı oluşup ko-
rozyona yol açmaması için tank tamamen doldurulmalı ayrıca 
yakıtın tortu ve sakızlaşmasını önlemek için tanka yakıt stabilizörü 
koyulmalıdır. Boş yakıt tankı contaların kurumasına, sonrasında 
sızıntı riski oluşmasına sebebiyet vereceğinden tercih edilme-
mektedir.

ŞANZIMAN YAĞI
Şanzımana eskimiş conta veya keçelerden su girebilir. Buradaki 
nem ve asit dişlilerde korozyon ve aşınmaya sebep olabilir. Şan-
zıman yağı da kışlamaya alınmadan önce değiştirilmelidir. De-
ğişim yapılırken alt tıpa yavaşça açılır. Tıpa açıldığında önce su 
geliyorsa conta ve keçe değişimleri de yapılmalıdır.

MOTOR PARÇALARI YAĞLAMA
Kışlamadaki teknenin motoru uzun süre çalışmayacağı için mo-
tor bileşenlerindeki yağ tamamen sızarak kartere inecektir ve 
motor parçaları tamamen yağsız kalacaktır. Motor içi hareketli 
parçalar özellikle birbirine yakın çalışanlar metal-metal teması 
sebebiyeti ile korozyona uğrayabilir. Bu nedenle ilk çalışmada 
aşınmalar meydana gelebilir. Kullanılacak olan “özel garajda 
koruma yağı” uygulaması ile bu aşınmanın önüne geçilecektir.

GÜVERTE VE BORDO TEMİZLİĞİ
Tekne temizliğine denizde gösterilen özenin karada da gösteril-
mesi gerekmektedir. Tekne üzerinde kalacak olan toz, kir veya 
herhangi bir yabancı cisim bulunduğu yerde kalıcı izlere,  geç-
mesi zor lekelere yol açabilir. Krom ve parlak yüzeylere wax sür-
mek nemi iterek korozyonu önleyecektir. Ayrıca kabinlere nem 
alıcı bırakmak rutubeti engelleyerek tekne içerisinde oluşabile-
cek küflenme riskini ortadan kaldıracaktır.

ÖRTÜ
İmkân varsa kapalı bir hangar tekneyi güneşten, nemden, çiğ-
den koruyacaktır. Ancak iyi malzemeden yapılmış bir kışlık bran-
da da iş görecektir. Kışlık brandanın hava akışı az ise güneşli ha-
valarda branda açılarak tekne havalandırılmalıdır.

*** İçerik, Saral Yatçılık firmasından Seçkin Saral ile hazırlanmıştır.

fuel tank of the boat is fixed, the tank should be filled comple-
tely so that water vapor does not form in the tank and cause 
corrosion, and a fuel stabilizer should be placed in the tank to 
prevent sediment and gumming of the fuel. Empty fuel tank is not 
preferred as it will cause the seals to dry out and cause leakage 
risk afterwards.

TRANSMISSION OIL
Water can enter the transmission from worn gaskets or seals. Mo-
isture and acid here can cause corrosion and wear on the gears. 
Transmission oil should also be changed before wintering. The 
lower plug is slowly opened while the change is being made. If 
water comes first when the stopper is opened, gasket and felt 
changes should also be made.

LUBRICATION ENGINE PARTS
OFSince the engine of the boat in winter will not work for a long 
time, the oil in the engine components will completely leak into 
the crankcase and the engine parts will be completely oil-free. 
Moving parts inside the engine, especially those working close to 
each other, may corrode due to metal-to-metal contact. For this 
reason, abrasions may occur in the first operation. This wear will 
be prevented with the application of “protection oil in the private 
garage” to be used.

DECK AND MAROON CLEANING
The care shown in boat cleaning at sea should also be shown on 
land. Where there is dust, dirt or any foreign object that will rema-
in on the boat, it can cause permanent marks and stains that are 
difficult to pass. Waxing chrome and shiny surfaces will repel mo-
isture and prevent corrosion. In addition, leaving a dehumidifier 
in the cabins will prevent moisture and eliminate the risk of mold 
formation inside the boat.

COVER
If possible, a closed hangar will protect the boat from sun, humi-
dity and dew. However, a winter tarpaulin made of good ma-
terial will also work. If the air flow of the winter tarpaulin is low, 
the boat should be ventilated by opening the tarpaulin in sunny 
weather.

*** The content was prepared with Seçkin Saral from Saral Yachting 
company.

EGE TEK MÜHENDİSLİK SAN. TİC. AŞ.
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Tel: (+90) 531 782 48 48  -  (+90) 506 358 77 42
Gökpınar V.D. : 325 0604 569

www.www.ege-tek.com  -  info@ege-tek.com
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ÖDÜLLÜ TÜRK YAT TASARIMLARI
Award-Winning Turkish Yacht Designs

Bu yatların her biri asil ve şık! Üstelik her biri Türk imzası taşıyor. 
Muazzam olan bu yatlar bu zamana kadar uluslararası birçok platformda ödül 

kazandı ya da finalistliğe kadar yükseldi.

Each and every one of these yachts is noble and stylish! 
Moreover, each of them has a Turkish signature. These magnificent yachts have 

won awards in many international platforms or have reached the finals.

Timeless
Ünlü Türk üreticilerinden biri olan Bilgin Yacht’ın 2012 
yılında suya indirdiği Timeless, 2012 yılında “En İyi 50 
Metrelik Yat Dizaynı” alanında ödüle layık görüldü. 13.5 
knot hıza kadar çıkan 49 metrelik mega yat, 1920’lerin 
estetik anlayışını sürdüren klasik bir tarzı yansıtıyor.

Timeless, launched in 2012 by Bilgin Yacht, one of the 
famous Turkish manufacturers, was awarded in 2012 in 
the category of “Best 50-meter Yacht Design”. Speeding 
up to 13.5 knots, the 49-metre mega yacht reflects a 
classic style that continues the aesthetics of the 1920s.

Vicky
Turquoise Yacht tarafından inşa edilen Vicky 2012 
yılında World Superyacht Awards’ta bir başarı kazandı. 
77 metrelik yatın iç ve dış dizaynı H2 Yacht Design 
tarafından yapıldı.

Vicky built by Turquoise Yacht at thewas a hit at the 
World Superyacht Awards in 2012. The interior and 
exterior design of the 77-meter yacht was done by H2 
Yacht Design.

Giaola-Lu 
46.80 metrelik bir mega yat olan Giaola-Lu, yine bir Bilgin 
Yacht eseri. Yat, ödül almasa da 2017 yılında Dünya 
Süper Yat Ödülleri ve Show Boat Dizayn Ödülleri’nde 
finale kadar yükselmişti.

Giaola-Lu, a 46.80-meter mega yacht, is also a work of 
Bilgin Yacht. Yacht, though not awarded In 2017,  she 
reached the finals of the World Superyacht Awards and 
the Show Boat Design Awards.

Nomade
Alman-Amerikalı Mimar Ludwig Mies van der Rohe’nin “az 
aslında çoktur” sözünden ilham alınarak tasarlanan Nomade, 
2012 yılında ShowBoat Tasarım Ödülleri’nde Rıza Tansu’ya 
bir ödül kazandırdı. Ünlü tasarımcı yatta minimalizm konsepti 
kullanarak işlevsel bir model ortaya koymayı başardı.

Nomade, inspired by German-American Architect Ludwig 
Mies van der Rohe’s phrase “less is more”, won an award for 
Rıza Tansu at the 2012 ShowBoat Design Awards. The famous 
designer managed to create a functional model using the 
minimalism concept on the yacht.

In Love
2015 yılında Yacht&Aviation ödülünü kazanan In Love, Su Marine 
tarafından inşa edildi. 35 metrelik süper yatın tasarımında Tanju 
Kalaycıoğlu çizgileri var. Her şeyiyle göz dolduran yatın yaşam 
alanları çok geniş ve ferah.

In Love, which won the Yacht & Aviation award in 2015, was 
built by Su Marine. There are Tanju Kalaycıoğlu lines in the design 
of the 35-meter superyacht. The living areas of the yacht, which 
impresses with everything, are very large and spacious.

La Passion
Sarp Yachts tarafından inşa edilen 46 metrelik La Passion, bu 
zamana kadar sayısız ödül aldı ve birçok kez de finalistliğe 
kadar oynadı. Son derece keskin ve asil bir duruşa sahip yat, 
muazzam detaylarla çevrili. 

La Passion, 46 meters long built by Sarp Yachts, has received 
numerous awards and played to the finals many times. Having 
an extremely sharp and noble stance, the yacht is surrounded 
by enormous details. 

Cyclone
Yine bir Rıza Tansu imzası olan Cyclone, 43.7 metre boyunda 
mega bir yat. Yatta 8 kişilik bir misafir kapasitesi ve 5 kişilik bir 
mürettebat kapasitesi var. Yat ahşap bir gövdeye ve ahşap 
bir üst yapıya sahip. Cyclone, Boat International Tasarım ve 
İnovasyon Ödülleri’nde ödül kazanmıştı.

Cyclone, which is also the signature of Rıza Tansu, is a mega 
yacht with a length of 43.7 meters. The yacht has a guest 
capacity of 8 people and a crew capacity of 5 people. The 
yacht has a wooden hull and a wooden superstructure. The 
Cyclone had won an award at the Boat International Design 
and Innovation Awards.

Roxane
Dünya Süper Yat Ödülleri’nde veb Showboat Dizayn 
Ödülleri’nde finalist olmaya hak kazanan başka bir Su Marine 
yatı. 47 metrelik mega yat yine bir Kalaycıoğlu eseri. Klâsik 
tarzda dizayn edilen Roxane, göz alıcı yuvarlak detaylara sahip.

Another  super yacht Su Marine yacht qualified to be a finalist 
in theWorldAwards and the Showboat Design Awards. The 
47-meter mega yacht is another Kalaycıoğlu piece. Roxane, 
designed in a classical style, has eye-catching round details.
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IWC’DENPERFORMANS ODAKLI 
CERATANIUM  TOP GUN PİLOT 
SAATLERİ
Top Gun Pilot’s Watches In 
Ceratanium From IWC

Schaffhausen, 25 Ekim, 2021 - IWC Schaffhausen, TOP 
GUN Pilot’s Watch serisine iki Ceratanium modeli ekliyor. 
Schaffhausen’da geliştirilen bu yenilikçi materyal, 
titanyumun yapısal bütünlüğünü seramiğin çizilmeye 
dayanıklılığıyla bir araya getirirken mat siyah rengiyle göz 
alıyor. IWC ilk kez Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar 
TOP GUN Ceratanium modelinde rahatlığı ve çelikten 
daha hafif oluşuyla öne çıkan Ceratanium bilezik kullandı.

Schaffhausen, October 25, 2021 - IWC Schaffhausen is 
adding two Ceratanium  models to its TOP GUN Pilot’s 
Watch range. Engineered in Schaffhausen, this innovative 
new material combines the structural integrity of titanium 
with a scratch-resistance similar to that of ceramic and 
features a striking matte black color. The Big Pilot’s Watch 
Perpetual Calendar TOP GUN Ceratanium is the first 
watch from IWC with a Ceratanium bracelet, which is 
lighter than steel and very comfortable to wear.
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Angelus U53 Derin Sular İçin 
Bir Tourbillon

ÖZEL TASARIM Laco, “Özelleştirilmiş” 
Modellerle Yeni Saat Serisini 

SunduAngelus U53 A Tourbillon for Deep 
Waters

Special Design

Laco Starts New Watch Line With 
“Customized” ModelsAngelus U53; Uçan bir tourbillon, bir Angelus iskelet 

kalibresi, profesyonel dalış becerileri, asimetrik tasarım, 
döner flanş, 25 parçalık sınırlı bir seri. Hepsi haki yeşili 
renginde. U53 , Angelus’un da kolay giyilmesini istediği 
özel, çok yönlü, erkeksi, ultra modern bir saat olarak 
öne çıkıyor. U53 , yeşilin sportmen ve çağdaş bir 
tonunu yansıtıyor. Saat, derin sularda dalış yapmak için 
tasarlandı.

Angelus U53; a flying tourbillon, an Angelus skeleton 
calibre, professional diving skills,  asymmetric design, 
rotating flange, a 25-piece limited series. All available 
in khaki green. U53 stands out as an exclusive, versatile, 
masculine, ultra-modern timepiece, which Angelus also 
wanted to be easy to wear.

U53 is plunged into a sportsmanlike and contemporary 
shade of green. Its design for a timepiece meant for 
diving in deep water.

Laco 1940’lardan bu yana pilot saatleri, hassasiyetleri, 
dayanıklılıkları ve tasarım netliği ile insanları büyüledi. Şir-
ketin geçmişinden bu saatlerin üretimine bakıldığında, 
saat markası Laco şimdi yeni, yapılandırılabilir “Flieger 
PRO” serisinde tarihi pilot saatlerinin hikâyesini zamansız 
modernlikle birleştiriyor.

Since the 1940s Laco, pilot watches have fascinated pe-
ople with their precision, durability and clarity of design. 
Looking back at the production of these timepieces 
from the company’s history, the watch brand Laco now 
connects the story of historic pilot watches with timeless 
modernity in the new, configurable “Flieger PRO” line.

Sadece 500 örnekle 
sınırlı üretilen dalgıç 
saati Submersible 
Chrono Flyback Mike 
Horn Edition, Horn ile 
neredeyse yirmi yıldır 
devam eden iş birliğinin 
ve markanın modern 
kahramanlar için sofistike 
araçlar tasarlama 
geleneğinin son ürünü. 
Submersible Chrono 
Flyback Mike Horn Edition 
sert koşulların üstesinden 
gelecek birçok özellikle 
donatılmış bir saat. 
47 mm çapındaki 
zımparalanmış titanyum 
kasası hem çok hafif 
hem son derece dirençli. 
Tek yönlü bezelin siyah 

mat seramik halkası dalış süresinin okunaklı biçimde 
ölçülmesine olanak verirken vidalı kronograf düğmeleri 
saatin su geçirmezlik özelliğini rakipsiz hale getiriyor.

The Submersible Chrono Flyback Mike Horn Edition, 
a limited edition diving watch available in only 500 
pieces, is the newest expression of a nearly two- decade 
collaboration with Horn and represents the brand’s 
flourishing tradition of creating sophisticated tools for 
modern heroes. The Submersible Chrono Flyback Mike 
Horn Edition abounds 
with features able to 
withstand daunting 
conditions, beginning 
with a 47mm brushed 
titanium case that 
is both lightweight 
and highly resistant. 
A hard-wearing 
black matte ceramic 
ring within the 
unidirectional bezel 
provides a highly 
legible tool for the 
measurement of 
immersion time, 
while screw-down 
chronograph pushers 
deliver a superior 
degree of water 
resistance.

CLX96 İÇİN GERİ SAYIM 
BAŞLADI

Countdown Begins For CLX96 

CL Yachts’ın önümüzdeki haftalarda denize indireceği ilk 
CLX96 Deniz Aktivite Gemisi (SAV) için geri sayım başladı. 
Kaptan köşkü ve flybridge’in boyanmasıyla birlikte 
ekip, yat denize indirilmeden ve deniz denemelerinden 
geçmeden önce dikkatini ana güverteye ve gövde 
boyasına kaydırıyor.
 
İçeride, CLX96 birkaç önemli alanda tamamlanmak 
üzere. Master, VIP ve iki misafir kamarası, kumaşların, 
doğal ahşap tonlarının ve Corian’ın şık ama sağduyulu 
bir kombinasyonuyla donatılırken, ana salonun benzersiz 
“ağartılmış tik güverte” döşemesi şimdi kuruldu ve mutfak 
dolaplarının yerine  yerleştirilmesine izin verdi.

The countdown is on for CL Yachts’ first CLX96 Sea 
Activity Vessel (SAV), launching in the coming weeks. 
With painting on the pilothouse and flybridge now 
complete, the team is moving its attention to the main 
deck and hull paintwork before the yacht is launched 
and undergoes sea trials.

Inside, CLX96 is nearing completion on several key 
areas. The master, VIP and two guest staterooms have 
been fitted out with a stylish yet discreet combination of 
fabrics, natural wood tones and Corian, while the main 
salon’s unique “bleached-teak deck” flooring is now 
installed, allowing the galley cabinetry to be put in situ.
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Gölün Üzerinde 

Unutulmaz Bir Deneyim

An Unforgettable 

Experience on the Lake

Birçok insan, kuzey ışıklarını kutup dairesine yakın bir yerde 
yaşamak için plan yapmış, geniş manzaralı pencereleri 
olan farklı konaklama seçeneklerini duymuş ve okumuş-
tur. Tamamen hareketli cam iglo bölmeleri, işleri tama-
men yeni bir seviyeye taşıyor. 

Cam iglolar, son on yılda Finlandiya Laponyası’nda kış 
turizminin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kutup daire-
sine yakın kuzey ışıklarını görmek, aynı zamanda birçok 
gezginin “Yapılacaklar” listesinin başında yer buldu ve bu 
durum aynı zamanda hayalleri mümkün kılmak için her 
zaman daha fazla seçeneğin olduğu anlamına geliyor. 

Ünlü sosyal medya uzmanı Adrian Gruzka, Mart 2020’de 
Ranua’yı ziyaret ederken denediği cam iglolardan birini 
anlattı. 

“Dün gece, kelimenin tam anlamıyla gölün ortasında 
bunlardan birini tuttuk,  tüm ışık kirliliğinden uzaklaştık ve 
bu dünyanın dışında bir deneyimdi. Sadece dinleniyorum 
ve gerçekten tüm bu aura ışıklarını alıyorum ve benim-
siyorum… Mesela, eğer Finlandiya’dan veya İskandinav 
ülkelerinden değilseniz, deneyim bu dünyanın dışında. 
Ve gerçekten böyle bir şey yaşayabileceğinizi umuyorum 
çünkü bu başka bir şey, özellikle de Amerika Birleşik Dev-
letleri veya Avustralya’dan geliyorsanız.”

Many people have heard and read about different kind 
of accommodation options with large scenic windows, 
which were planned for experiencing the northern lights 
close to the arctic circle. Fully movable glass igloo pods 
take things to a whole new level though. 

Glass igloos have become an integral part of winter 
tourism in Finnish Lapland over the past decade. Seeing 
the northern lights close to the arctic circle has also 
found it’s place on top of many travelers’ “To Do” lists 
and this also means that there is all the time more options 
available to make these dreams possible.

Described the famous social media professional Adrian 
Gruzka when visiting Ranua and trying out one of the 
movable glass igloos in Ranua in March 2020. 

“Last night, we actually took one of these literally in 
middle of the lake, away from all the light pollution and it 
was an experience out of this world. Like, I’m just chilling 
and really just taking all these aurora lights and realizing… 
Like, if you are not 
from Finland or from 
the Nordic countries, 
the experience just is 
out of this world. And 
I really hope that you 
guys can experience 
something like this 
as well, because it 
just is something else, 
especially if you are 
from the United States 
or Australia.”
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3 Soruda Rüzgâr Sörfü ve
Popüler Sörf Rotaları

Hem havalı hem de çok keyifli bir spor! Tabii öğrenmesi 
de biraz zaman alıyor. Bir eğitim sürecinden sonra deni-
zin üzerinde unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz. İşte, 
Çeşmealtı Rüzgâr Sörfü ve Yelken kulübü sahibi Özfer 
Uralp ile tüm bilmeniz gerekenler…

EĞİTİM SÜRECİ NASIL?

Biz Çeşmealtı Rüzgâr Sörfü ve Yelken kulübü olarak sörfe 
yeni başlayacak olan bir kursiyerimize 5 seanstan oluşan 
ve her seansı yaklaşık 1,5 saat süren toplam 7,5 saatlik 
bir eğitimle rüzgâr sörfünün temel eğitim programını ta-
mamlıyoruz. 5 seanslık temel eğitim programını tamam-
layan kursiyerlerimiz artık  bizzat yanında eğitmen des-
teğine ihtiyaç duymadan malzemesi ile açılıp Tramola 
dönüşünü yapıp tekrar başlangıç yerine ulaşabilir sevi-

A cool and enjoyable sport! Of course, it also takes some 
time to learn. After a training period, you can have an 
unforgettable experience on the sea. Here are all you need 
to know with Özfer Uralp, owner of Çeşmealtı Windsurfing 
and Sailing Club…

HOW IS THE TRAINING PROCESS?

We, as Çeşmealtı Windsurfing and Sailing Club, complete 
the basic training program of windsurfing with a total of 7.5 
hours of training, consisting of 5 sessions, each session lasting 
approximately 1.5 hours, for a trainee who will just start 
surfing. Our trainees, who have completed the 5-session 
basic training program, now reach the level of reaching the 
starting place by turning on the Tramola with their material 
without the need for the support of the trainer. If our trainees 

Windsurfing in 3 Questions and Popular Surfing Routes

yesine ulaşmış oluyor. Kursiyerimiz temel eğitim progra-
mından sonra kendisini geliştirmek isterse düzenli olarak 
pratik yaptırarak rüzgâr sörfünün bir sonraki aşaması olan 
trapeze geçmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

TEMEL KURALLAR NELERDİR?

Öncelikle Kendi kendine öğrenmek tehlikeli olacağın-
dan rüzgâr sörfü öğrenmek isteyenlerin bu işte  tecrübeli 
eğitmenlerden ve sörf okullarından eğitim almalarını tav-
siye ederim. Sörf yapacağınız bölgenin hava şartları, rüz-
gârının şiddeti ve dalgaların yüksekliği oldukça önemlidir. 
Sörf malzemelerinizin eski, yıpranmış ya da yırtık olmama-
sına ve gerekli olan tüm kontrollerin yapılması gerekmek-
tedir. Seviyemizden bağımsız olarak ayrıca her zaman 
can yeleği ile suya çıkılmasını tavsiye ediyorum. Sörfe 
çıktığımızda mutlaka karada birine haber vermeliyiz. Su 
geçirmez kılıflar kullanarak cep telefonu ile denize çıkıl-
masını da tavsiye ederim.

EKİPMANLARI NELER?

Rüzgâr sörfünde kullandığımız malzemeler bizim daha 
performanslı ve hızlı gidişimiz açısından oldukça önemli-
dir. Bizim olmazsa olmaz ekipmanlarımız board (sörf tah-
tası), yelken, fin, direk, mafsal ve bumdadan oluşur. Eğer 
kullandığımız board eğitim boardu ise boardlarımızda 
salma dediğimiz daha dengeli olmak ve rüzgâr üstüne 
gidebilmemiz için olan ekstra bir parça da vardır. Ayrıca 
artık belirli bir seviyeye ulaştığımızda Trapez dediğimiz or-
tasında bir kanca olan malzemeyi de ekipmanlarımıza 
dâhil etmekte durumundayız ki yelkenimizi büyüttükçe 
sürtünmenin azalması ile birlikte ulaşacağımız hıza vücut 
ağırlığımızı ekleyerek daha eşit bir kuvvet dağılımı sağla-
yabilelim.

want to improve themselves after the basic training program, 
we try to help them pass the trapeze, which is the next stage 
of windsurfing, by practicing regularly.

WHAT ARE THE GROUND RULES?

First of all, since self-learning would be dangerous, I would 
recommend those who want to learn windsurfing to take 
training from experienced instructors and surf schools. The 
weather conditions of the area where you will surf, the 
strength of the wind and the height of the waves are very 
important. It is necessary to ensure that your surf equipment 
is not old, worn or torn and all necessary checks should 
be made. Regardless of our level, I also recommend that 
you always go out on the water with a life jacket. When 
we go out to surf, we must inform someone on land. I also 
recommend going out to sea with a mobile phone using 
waterproof cases.

WHAT ARE THEIR EQUIPMENT?

The materials we use in windsurfing are very important for 
us to go faster and more performance. Our indispensable 
equipment consists of board (surfboard), sail, fin, mast, 
knuckle and boom. If the board we use is a training board, 
there is also an extra part of our boards, which we call the 
keel, to be more balanced and to go upwind. In addition, 
when we reach a certain level, we have to include the 
material with a hook in the middle, which we call Trapeze, 
into our equipment so that we can provide a more even 
force distribution by adding our body weight to the speed 
we will reach with the decrease in friction as we enlarge our 
sail.
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Rüzgâr Sörfü Rotaları
Datça – Muğla

Rüzgârın asla kesilmediği rotalardan bir tanesi olan Dat-
ça Yarımadası’nın Temmuz ve Ağustos ayları oldukça 
yoğun geçiyor. Henüz amatörseniz buradaki ardı kesil-
meyen rüzgârlar sizi zorlayabilir.  

Gökçeada – Çanakkale

Giderek popülerliği daha da artan bir bölge, Gökçeada. 
Bir yılın neredeyse tamamı rüzgârlı geçiyor. 

Alaçatı – İzmir

İster amatör, ister de profesyonel bir sörfçü olun, Alaça-
tı’da herkese yetecek yer var. Oldukça yoğun bölgeler-
den biri, isterseniz birçok eğitim okulu da bulunuyor. Bu 
rotanın şöyle olumlu bir tarafı var; deniz çok sığ ve kum-
luk. Yani, korkmadan öğrenmeniz için güzel bir fırsat.

Akyaka – Muğla 

Amatör ve profesyonellerin buluştuğu bir nokta daha. Bu 
bölgede de deniz oldukça sığ. Yılın neredeyse dört mev-
siminde sörf yapabilirsiniz. Çevrede birçok okul ve ekip-
man kiralamak için tesisler bulunuyor. Bodrum rüzgârları 
açısından oldukça verimli bir bölge. 

Ayvalık – Balıkesir

Konum olarak tatil bölgelerine yakın ve rüzgârlarıyla ol-
dukça tercih edilebilir bir bölge. 

Alanya – Antalya 

Bu noktanın denizi biraz hırçın dolayısıyla dalgalarda 
okyanusu aratmayacak hareketlenmeler oluyor. Alan-
ya’nın birçok plajında sörf yapabilirsiniz. Burada oldukça 
sevilen spor, belediye tarafından da her sene yarışmalar-
la destekleniyor.

Şile – İstanbul

Bir Karadeniz kıyısı olan Şile, ideal rotalardan bir tanesi. 
Özellikle tatil beldelerine gidemeyen şehirliler için. Bura-
da deniz biraz sert, Karadeniz karakteri sebebiyle. Bura-
da sörf yapmak için biraz deneyime sahip olmanız ge-
rekiyor.

Windsurfing 
Routesroutes 

Datça – Muğla

July and August are very busy in the 
Datça Peninsula, which is one of thewind never stops. If you 
are an amateur yet, the constant winds here may force you.  

Gökçeada – Çanakkale

A region that is getting more and more popular, Gökçeada. 
Almost the entire year is windy.

Alaçatı – İzmir

Whether you are an amateur or a professional surfer, there is 
enough room for everyone in Alaçatı. It is one of the very busy 
areas, there are also many training schools if you want. This 
route has a positive side; The sea is very shallow and sandy. 
So, it’s a good opportunity for you to learn without fear.

Akyaka – Muğla

Another point where amateurs and professionals meet. The 
sea in this region is also quite shallow. You can surf almost four 
seasons of the year. There are many schools and facilities for 
renting equipment in the surrounding area. Bodrum is a very 
fertile region in terms of winds.

Ayvalık – Balıkesir

It is a very preferable region with its winds and close to 
holiday areas.

Alanya – Antalya

The sea of this point is a bit rough, so there are movements 
in the waves that will not look like the ocean. You can surf at 
many beaches of Alanya. The sport, which is very popular 
here, is supported by the municipality with competitions 
every year.

Şile – İstanbul

Şile, a Black Sea coast, is one of the ideal routes. Especially 
for city dwellers who can’t go to resorts. Here, the sea is a bit 
harsh, due to the Black Sea character. You need to have 
some experience to surf here.  
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