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Merhabalar, 

Evet, koca bir yıl iyisiyle, kötüyle bitti bile! 2021 yılının son sayısı 
ile karşınızdayız. Gelecek sene için bütün ümidimiz; virüsün 
hayatımızdan çıkması ve her şeyin normal hale dönmesi. 
İki senedir yaşadığımız sıkıntılı durumların bitmesi için evrene 
güzel enerjiler yolladıktan sonra, haydi gelin, dergiye göz 
atalım!

Yine bir fuar, yine bir hareketlilik. Paris Boat Show kapılarını 
açtı, gözler popüler ülke Fransa’ya döndü. Birçok marka yerini 
aldı. Tabii biz de katılımcı olarak yerimizi aldık ve Paris’in güzel 
havasını da ekleyerek, size birçok model derledik. Bununla 
beraber yurt içi de oldukça hareketliydi. Kısacası, yurt içi ve 
yurt dışı hareketli ve güncel bir dergi okumak üzeresiniz. Ekip 
olarak, hepinize iyi yıllar diliyoruz. Yeni yıl, sizlere güzellik ve 
mutluluk getirsin.  

Hello,

Yes, a whole year is over, good or bad! We are here with 
the last issue of 2021. All our hope for the next year; The 
virus is gone from our lives and everything is back to normal. 
After sending good energies to the universe to end the 
troublesome situations we have been experiencing for two 
years, let’s take a look at the magazine!

Another fair, another activity. Paris Boat Show opened its 
doors, eyes turned to the popular country France. Many 
brands have taken their place. Of course, we took our place 
as exhibitors and, adding the beautiful atmosphere of Paris, 
we compiled many models for you. However, it was very 
active domestically. In short, you are about to read a lively 
and up-to-date magazine at home and abroad. As a team, 
we wish you all a happy new year. May the new year bring 
you beauty and happiness.   

   Başak Kanık
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Biograd Boat Show Sıcak 
Tekne Pazarıyla Karşı Karşıya

FERRETTI GROUP VONDER DER 
HEYDEN YACHTING’I SEÇTİ

Biograd Boat Show Faces a Hot 
Boating Market

Ferretti Group Chooses Von Der 
Heyden Yachting 

Bu yılki Biograd Boat Show sergi alanını sattı ve 
Avrupa’da tekne talebinin çok yüksek olduğu 
ve arzın daraldığı çok güçlü bir tekne pazarında 
gerçekleştirildi.
 
Birçok dünya ve Hırvat gemi prömiyeri ve 
doğrudan satın alınabilecek çok sayıda ekipman 
ve aksesuarın yanı sıra birçok yeni ürün gösterimi 
oldu. Gösteri ayrıca restoranlarda servis edilen 
iyi yemeklerin sunulduğu gastro ve eğlence 
teklifleri, Festival Izvornosti’deki seçkin esnaf gıda 
satıcılarının yanı sıra her gece gün batımından 
sonra bir eğlence programı ile tanınıyor. 

This year’s Biograd Boat Show has sold out its 
exhibition space and was held during a very 
strong boating market, where demand for boats 
throughout Europe is very high and the supply is 
tightening.  

There was numerous World and Croatian 
premieres of vessels, and plenty of equipment and 
accessories that can be purchased directly, as 
well as many demonstrations of new products.  The 
show is also known for its gastro and entertainment 
offerings with good food served in the restaurants, 
selected artisan food vendors at the Festival 
Izvornosti, as well as an entertainment program 
each night after sunset.

Ferretti Group, Avrupa’daki varlığını genişletiyor 
ve Malta’daki Riva markasının münhasır bayiliğini 
Von der Heyden Yatçılık’a veriyor. Von der 
Heyden Yatçılık ile ortaklık, Grubun bölgedeki 
yardım ağı kapsamını daha da pekiştirmesine 
ve orta, batı ve doğu Akdeniz’deki gemi 
sahiplerine daha kapsamlı bir hizmet sunmasına 
olanak sağlayacak.

Ferretti Group extends its presence in Europe 
and awards the exclusive dealership for the Riva 
brand in Malta to Von der Heyden Yachting. 
The partnership with Von der Heyden Yachting 
will allow the Group to further consolidate its 
assistance network coverage in the region and 
provide an even more comprehensive service 
to owners in the central, western and eastern 
Mediterranean.
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Azimut| Benetti Grup’a Yeni 
Pazarlama Direktörü 

BIO-UV Group Güncel 
Sorunlar İçin Toplandı

New Chief Marketing Officer to 
Azimut|Benetti Group

BIO-UV Group Meets For Current 
Issues

Azimut Benetti SpA, Mario Gornati’nin Azimut|Benetti 
Group’ta Pazarlama Direktörü (CMO) olarak 
atandığını duyurdu. Üst yönetim ekibinin 
yenilenmesiyle Mario Gornati, giderek daha dinamik 
ve zorlu bir pazarda büyümelerini artırmak için Grubun 
markalarının – Azimut Yachts, Benetti, Lusben ve 
Yachtique – pazarlama ve iletişimini güçlendirmeye 
odaklanacak. Azimut|Benetti Group CEO’su, Marco 
Valle’ye rapor verecek.

Azimut Benetti SpA announces the appointment of 
Mario Gornati as Chief Marketing Officer (CMO) at 
Azimut|Benetti Group. In this upgrading of the top 
management team, Mario Gornati will focus on 
strengthening the marketing and communication 
of the Group’s brands – Azimut Yachts, Benetti, 
Lusben and Yachtique – to boost their growth in an 
increasingly dynamic and challenging market. He will 
report to Azimut|Benetti Group CEO Marco Valle.

BIO-UV Group ‘un Fransa merkezli su arıtma uzmanı 
BIO-SEA, bu yılki METS ticaret fuarında balast suyu 
uygunluk değerlendirmelerine ev sahipliği yaptı. 
Bireysel müşteri toplantıları yapma kararı, 50 metrenin 
altındaki gemilerin, balast suyu arıtma tesisi olmadan 
uluslararası sularda çalışırken uygunsuz olduğunun 
tespit edilmesinin ardından sektördeki karışıklığı takip 
ediyor.

France-based water treatment specialist BIO-SEA, by 
BIO-UV Group was hosted ballast water compliance 
appraisals during this year’s METS. The decision to 
hold individual customer meetings follows industry 
confusion after vessels below 50m in length have 
been found to be incompliant when operating in 
international waters without a ballast water treatment 
plant.

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

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

Etiler Çamlık Mevki. Çiçek Apt.
No: 12/1 İstanbul - Türkiye 
+90 (212) 287 2702
info@bornova.com.tr 
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   0532 226 9419 / İsmail ÜNALIR / Bursa Fabrika     ismail@fibayatcilik.com

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

FİBA Yatçılık 
ile mavilikler 
daha keyifli...

DENİZ ÜZERİNDEKİ YENİ PARTNERİNİZ: FREE 765
Your New Partner on the Sea: Free 765 

Zara Marin tarafından suya indirilen Free 765 modelini 
inceledik. Tekneye dair daha detaylı bilgi almak isterseniz, 
Youtube kanalımızdan teknede gerçekleştirdiğimiz turu 
izleyebilirsiniz. 

Arka Havuzluk: Bu alanda geniş bir oturma grubu yer 
alıyor. Aynı zamanda burada bir buzluk ve buzluğun 
yanında canlı livar var. (teknede toplam 4 tane livar var.) 
Bu kısım, ortadaki masa katlandığında bir güneşlenme 
alanı olarak da kullanılabilir.

İç Mekân: Teknenin iç tarafında bir koltuk var. Koltuğun 
hemen altında pratik bir masa bulunuyor. Kokpitin 
arkasında kalan mutfakta; evye, ocak ve depolama 
alanları sunuluyor. 

Motor: Tekneyi içten takmalı motor veya dıştan takmalı 
motor olarak kullanabilirsiniz. İçten takmalı motor olarak 
kullandığınızda 80-150 arasında bir beygir gücü, dıştan 
takmalı olarak kullandığınızda 115-250 arası beygir gücü 
sunuluyor. Tekneyi diğer teknelerden ayıran çok güzel 
bir unsur daha var; motor, karinaya gömülü. Bu da 
aynı zamanda çok güzel bir izalosyan ile destekleniyor. 
Böylece çok sessiz bir performans elde ediliyor. 

Kabin: Kabindeki yatak iki kişiyi rahatlıkla ağırlayabilecek 
genişlikte. 

Banyo: Tekne sınıfına göre çok geniş bir banyo/tuvalet 
sunuyor. Banyo ve tuvalet ayrı. Banyo suyu ve tuvalet 
suyu ayrı tanklara doluyor. Bunun sebebi; mavi kart almayı 
kolaylaştırmak ve sürdürülebilir denizciliği desteklemek. 

Ön Güverte: Free 765, oldukça geniş bir ön güverteye 
sahip. Güneşlenmek için 3-4 kişi rahatlıkla burada 
uzanabilir.

We reviewed the Free 765 model launched by Zara 
Marin. If you want to get more detailed information 
about the boat, you can watch our tour on our Youtube 
channel.

Rear Well Deck: There is a large sitting group in this area. 
There is also an icebox and live fish bond next to the 
freezer. (There are 4 fish bonds in total in the boat.) This 
part can also be used as a sunbathing area when the 
table in the middle is folded.

Interior: There is a seat on the inside of the boat. There is a 
practical table just under the seat. In the kitchen behind 
the cockpit; Sink, stove and storage areas are offered.

Engine: You can use the boat as an inboard engine or an 
outboard engine. When you use it as an inboard engine, 
80-150 horsepower is offered, and when you use it as an 
outboard, between 115-250 horsepower is offered. There 
is another very beautiful element that distinguishes the 
boat from other boats; The engine is embedded in the 
hull. This is also supported by a very nice isalosyan. Thus, 
a very quiet performance is obtained.

Cabin: The bed in the cabin is wide enough to 
comfortably accommodate two people.

Bathroom: It offers a very large bathroom/toilet 
according to the boat class. Bathroom and toilet are 
separate. Bath water and toilet water are filled into 
separate tanks. The reason of this; facilitating blue card 
obtaining and supporting sustainable shipping.

Front Deck: The Free 765 has a fairly large foredeck. 3-4 
people can comfortably lie down here for sunbathing.
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Columbus Yachts, 
Atlantique’in İlk Ünitesinin 

Satışını Duyurdu

Shinkai 55 Metrelik Gerçek Bir 
Süper Yat Kaşifi

Milano merkezli ‘Hot Lab’ stüdyosu tarafından 
tasarlanan yeni Columbus Atlantique 47 projesi, denizde 
ve doğada herhangi bir seyahatte bir maceraya 
can atan sahibi için “Yolcular için Mimari” felsefesine 
dayandırılan özgün ve stilistik bir süper yat. 

Atlantique 47, güverte altında e-suite banyolu dört 
adet çift kişilik kamara, ana güvertede tam kirişli bir 
sahibi süiti, baş üst güvertede ikinci bir yüzme havuzu 
ve eğlence için ayrılmış bir güneşlenme güvertesinden 
oluşuyor. 499GT hacminde özel olarak tasarlanan gemi, 
2023’te teslim edilecek.

The new Columbus Atlantique 47 project, designed 
by the Milan-based ‘Hot Lab’ studio, is devoted to 
the “Architecture for Voyagers” philosophy for an 
authentically stylistic superyacht configured for an 
Owner craving an adventure on any trip by sea and 
through nature.

Atlantique 47 comprises four double cabins with e-suite 
bathroom located below deck, a full-beam owner suite 
on the main deck, a second swimming pool on the 
forward upper deck and a whole sun deck dedicated 
to conviviality. The vessel was specifically designed to a 
volume of 499GT and is due for delivery in 2023.

Columbus Yachts Announces The 
Sale Of The Atlantique

Shinkai, a 55 m True Superyacht 
Explorer 

Maceracı Shinkai , gezegendeki en uzak yerlere 
ulaşabilir. Buz sınıfında yer alıyor ve daha önce bu 
ölçekte bir yatta hiç belirtilmemiş olan geniş bir mono 
jiroskop tarafından stabilize edildi.  Vitruvius Yachts’ın 
karakteristik düşük profilli estetiğinden ayrılan Shinkai, 
içindeki alanların çok deneyimli müşterinin ayrıntılı 
gereksinimlerini karşılaması için dört güverte artı 
bir gözlemevini kapsıyor. Sahibinin kabini, 73 m2’lik 
olağanüstü bir alana ve tam yükseklikte güçlendirilmiş 
pencerelerden 135 derecelik bir görüşe sahip, üst 
yapıda ön tarafta konumlandırıldı. 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. 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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RSY 38m EXP M/Y EMOCEAN 
Hakkında Detaylar

WHY200: İlk Tam Geniş 
Gövdeli Süper Yat

The Details About RSY 38m EXP 
M/Y EMOCEAN

WHY200: The First Full-Wide-Body 
Superyacht 

Rosetti Superyachts, suya ulaşan ilk süper yat 
projelerinin tasarımı ve performansı hakkında daha 
fazla bilgi veriyor.

Alt güvertede bir beach club ve dört konforlu misafir kabini 
(iki ikiz ve iki çift kişilik), ayrıca mürettebat konaklaması (üç 
kamara), mürettebat yemek odası, kiler ve profesyonel 
mutfak bulunuyor. Üst ve ana güverte arasında ayrıca 
özel bir çamaşırhane ve depolama odası var. Denizde 
tam bağımsızlık için yatın mutfağında ve mürettebat 
kilerinde yaklaşık 3.000 litre buzdolabı-dondurucu alanı ve 
alt güvertede uzun yolculukları garanti etmeye yetecek 
yakıt ve su depolarını barındıran teknik bir oda bulunuyor.

Rosetti Superyachts reveals further insights into the 
design and performance of their first superyacht 
project to hit the water.

On the lower deck is a beach club and four comfortable 
guest cabins (two twins and two doubles), as well 
as the crew accommodation (three cabins), a crew 
mess, pantry and pro-spec galley. Between the upper 
and main deck there is also a dedicated laundry and 
storage room. For complete independence at sea, the 
yacht has almost 3,000 litres of fridge-freezer space in the 
galley and the crew pantry and a technical room on the 
lower deck which hosts fuel and water tanks sufficient to 
guarantee long cruises.

Yeni WHY serisinin ilk ünitesi olan WHY200, 2021 Cannes 
Yat Festivali’nde yat tasarımı dünyasında silinmez bir iz 
bırakacak dünya çıkışını yaptı. Özel bir “Wally Silver” rengi 
sergileyen ilk ünite, dört kabinli bir yerleşim düzenine sahip 
olacak: ana güvertede iki ayrı banyolu master kabin, alt 
güvertede bir VIP ve iki misafir kamarası. Ev otomasyonu 
kontrollü 5G kablosuz ağ bağlantısı sayesinde misafirler, 
tüm ses/görüntü sistemlerini hem teknenin dışında hem de 
içinde mobil cihazlar üzerinden rahatlıkla yönetebilecek.

WHY200 is the first unit of the new WHY range, which 
made its World debut at Cannes Yachting Festival 2021, 
is going to leave an indelible mark on the world of yacht 
design. The first unit, displaying an exclusive “Wally Silver” 
colour, will feature a four-cabin layout: the master cabin 
with two separate bathrooms on the main deck, a VIP 
and two guest cabins on the lower deck. Thanks to the 
5G wireless network connection with home automation 
control, guests are able to comfortably manage all the 
audio/video systems via mobile devices, both outside 
and inside the yacht.  www.vennayacht.com

Orhanlı, Erk Sk. No:7/20, 34956 Tuzla//stanbul

KEYİFLİ AİLELERİN YENİ
                          MUTLULUĞU VENNA 820

0 533 774 56 99 

info@vennayacht.com
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Ferretti Yachts 860: Yeni Bir 
Deniz Müziği

Navier 27, 2022’de 
Sergilenecek  

Ferretti Yachts 860: A New 
Sea-Mphony

Navier 27 to be Exhibited in 2022  

Ferretti Yachts 860; Cattolica merkezli tersane tarafından 
yaratılan flybridge yat, stil ve mimari unsurların en 
ince ayrıntısına birlikte en son tasarım ve teknoloji 
çözümlerine sahip.

Alt güverte düzeninde dört kabin var: ana kabin orta 
kısımda, VIP kabin önde ve iki çift kişilik kabin: biri çift kişilik 
yataklı, biri ikiz yataklı ve her ikisi de ebeveyn banyolu. 
Mutfak, kullanım gereksinimlerine göre çok işlevli. 
Ööne doğru yarı yükseltilmiş dümen istasyonu, misafir 
alanından açıkça ayrılmış ve yolcu akışları, mutfak ve 
servis alanı ile yat sahibinin ve misafirlerinin mahremiyet 
seviyelerini artırmak için özel olarak düzenlenmiş. 

Ferretti Yachts 860. The flybridge yacht created by 
the Cattolica-based Shipyard features cutting-edge 
design and technology solutions, where the stylistic 
and architectural elements work together in harmony 
right down to the tiniest detail.

The layout of the lower deck provides four cabins: the 
master cabin midships, the VIP cabin forward, and 
two doubles: one with a double bed, one with twin 
beds, and both with ensuite bathrooms. The kitchen 
is multifunctional based on market requirements, with 
the semi-raised helm station forward, clearly separated 
from the guest area, and passenger flows are organised 
specifically to increase the levels of privacy of the owner 
and their guests.

Navier, sıfır emisyon ve üstün sürüş performansı sağlarken 
küçük sürat teknelerinin verimliliğini yüzde 90 oranında 
artırmak için teknolojyi geliştiren bir Silikon Vadisi girişimi. 
Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için kurucu ortaklar 
Sampriti Bhattacharyya ve Reo Baird, Navier 27 için ilk yıl 
üretim yuvasını inşa etmek üzere Camden, Maine’deki 
Lyman-Morse tersanesi ile anlaşma imzaladı.

Navier 27, elektrikli tahrik altında 75 deniz milini aşan bir 
menzile sahip olan ve gelişmiş özerklik özellikleri içeren 
27 fitlik bir folyolama performans gemisi. 2022’de Fort 
Lauderdale Uluslararası Boat Show sırasında piyasaya 
sürüldüğünde, dünyanın en uzun menzilli elektrikli 
teknesi olacak. 

Navier is a Silicon Valley startup that’s building 
technology to increase the efficiency of small 
powerboats by 90% while ensuring zero emissions and 
superior ride performance. To make this vision a reality, 
co-founders Sampriti Bhattacharyya and Reo Baird 
signed with Lyman-Morse shipyard in Camden, Maine 
to build the first year production slot for Navier 27.

Navier 27 is a 27-foot foiling performance vessel that’s 
capable of a range exceeding 75 nautical miles under 
electric propulsion and includes advanced autonomy 
features. When it launches during the Fort Lauderdale 
International Boat Show in 2022, it will be the longest-
range electric boat in the world. 
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Altıntaş, Urla Küçük Sanayi 
12 D D:5, 35430 Urla/İzmir

 +90 543 691 49 96
www.netaasher.com.tr

Spritüel Bir Amaç İçin 
Tasarlandı: ZATTERA 24M 

Yeni Zeelander 5 ve Detayları

New Zeelander 5 and it’s Details 
Design For Spritual Purpose: 

Zattera 24m

İtalyanca’da sal anlamına gelen Zattera, denizde 
ruhsal bir sessizlik içinde ve doğal ortamla uyum içinde 
yaşayabilme hayalinden esinlenerek, gerçek bir yattan 
çok denizde hayatın tadını çıkarmanın bir aracı. 
Sürdürülebilir ancak dayanıklı ahşaptan inşa edilen 
tasarımı, gövde hatlarıyla sade ve modern.
  
Projenin temel unsurları dinginliği maksimuma çıkarmak 
ve gürültü kirliliğini minimuma indirmekti. Denizin doğal 
ses manzarasının tadını çıkarmak, doğada yavaş hareket 
etmek ve huzurlu demirlemelere dalarak yaşamak için 
felsefi bir seçim yapılmış bir yat sessiz ve düşük yakıt 
tüketimi ile hareket etmeliydi. Zattera, 12 knot’a kadar 
seyredebilen bir deplasman gövdesi ile nispeten daha 
hafif. 

Inspired by the dream 
of being able to live 
life at sea in spiritual 
silence and in harmony 
with the natural 
environment, 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. 

Fundamental aspects of the project were increasing 
serenity to the maximum and reducing noise pollution 
to a minimum. A vessel that by philosophical choice is 
made for enjoying the natural soundscape of the sea, 
moving slowly in Nature and living immersed in peaceful 
anchorages has to move silently and with reduced fuel 
consumption. Zattera is relatively lightweight with a 
displacement hull that can navigate at up to 12 knots.

Zeelander Yachts, ABD’deki en büyük yat fuarı olan Fort 
Lauderdale Uluslararası Boat Show 2021’de yeni Zeeland-
er 5 projesini sundu. Zeelander 5 tamamen özelleştirilebilir 
yüzeyler sunuyor ve sınıfının en sessiz gemisi olarak kabul 
ediliyor.
 
Kullanımı ve bakımı güven verici derecede kolay olan 
Zeelander Yachts, Zeelander 5’i bilinçli olarak, sahipleri 
düşünerek yarattı. Yatta mürettebat gerekli değil. Kuru-
cu Sietse Koopmans: “sevdiklerinizle nadir bir mahremi-
yet anının tadını çıkarın” dedi. Daha fazla mahremiyet 
ve güvenlik için, tüm tekerlek yuvası mahremiyet camı 
ile donatıldı. Bir düğmeye dokunulduğunda cam opak-
laşıyor. 
 
Tam gazda çalışan tekne 45 knot’u kolay bir şekilde 
yapıyor ancak duyacağınız tek şey kıç dümeninin sesi 
olacak. Demir atarken, jeneratör ve klima sadece 46dB 
üretir – kelimenin tam anlamıyla fısıltı kadar sessiz.

Zeelander Yachts presented the new Zeelander 5 proj-
ect at the largest yacht show in the US – the Fort Lauder-
dale International Boat Show 2021. The Zeelander 5 offers 
completely customisable finishes and is considered the 
quietest vessel in its class.

Reassuringly easy to handle and maintain, Zeelander 
Yachts has consciously created the Zeelander 5 with 
owner operators in mind. No crew are necessary. “Take 
the helm and enjoy a rare moment of privacy with your 
loved ones,” said founder Sietse Koopmans. For height-
ened privacy and security, the whole wheelhouse is 
equipped with privacy glass. At the touch of a button, 
the glass turns opaque.

Running at full throttle, the boat makes an easy 45 knots, 
but all you will hear is the sound of the wake astern. Rid-
ing at anchor, the generator and aircon produce just 
46dB – literally whisper quiet. 
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GRAND BANKS 54, 
ALMANYA’DAKİ ÇIKIŞINI 
BOOT DUSSELDORF 2022’DE 
YAPACAK 

DYNAMIQ, 50 METRELİK 
GTT 160’IN ZAMANSIZ 

TASARIMININ PERDE 
ARKASINA GEÇİYOR

Grand Banks 54 Will Make Its 
German Debut At Boot Dusseldorf 
2022 

Dynamiq Goes Behind The Scenes 
Of The 50-Metre GTT 160’s Timeless 

Design

İlhamını okyanus yarışı yatlarına borçlu olan yarı deplas-
manlı bir gövdeye sahip GB54, rakipsiz bir hız, konfor ve 
verimlilik kombinasyonu sunuyor.

GB54’ün ilk gövdesi, standart konfigürasyonunda iki ka-
maralı, aşağı mutfak yerleşim düzenine sahip. İki kamaralı 
yerleşim düzeni; bir kamaraya ve yatın ortasında, sancak 
tarafında ana kamaraya sahip. Tüm yeni Grand Bank’lar-
da olduğu gibi, iç tasarım, modern trend olmadan 
çağdaş, sıcak bir renk paleti ve şirketin imzası olan tik 
doğramayı tamamlayan kumaşları harmanlıyor.

With a semi-displacement hull that owes its inspiration 
to ocean racing yachts, the GB54 offers an unbeatable 
combination of speed, comfort and efficiency. 

The first hull of the GB54 features a two-stateroom, 
galley-down layout in its standard configuration. The 
two-stateroom layout has a galley down and features a 
starboard master stateroom amidships. As with all new-
er Grand Banks, interior design is contemporary without 
trending modern, blending a warm color palette and 
fabrics that complement the company’s signature teak 
joinery.

Avangard, tamamı alüminyum 49,5 metrelik tekne, 
Dynamiq’in modern süper yatlar için gerekli olduğunu 
düşündüğü şeyi temsil ediyor - havalı görünümlü, 
verimli ve sağlıklı bir yaşam tarzına odaklanmış. GTT 160, 
tatillerini gurme mutfağı, sporu ve esenliği olmadan 
hayal edemeyen günümüzün aktif sahiplerine yönelik. 
Zamanının çoğunu güvertede, açık havada ve suya 
yakın bir yerde geçirmeyi sevenlerin yanı sıra, Akdeniz 
ve Karayipler’de sonsuz yazların tadını çıkarmak için 
farklı destinasyonları deneyimlemek veya Atlantik’i hızlı 
bir şekilde geçmek isteyenler için tasarlanan yat daha 
yönetilebilir ve ekonomik bir boyutta. GTT 160, alanı en 
üst düzeye çıkaran ve nereye yelken açmayı seçerseniz 
seçin lüksü hissetmenizi sağlayan Claudio Pironi’nin 
ısmarlama, minimalist iç mekânlarıyla tamamlandı.

The avant-garde, all-aluminium 49.5-metre vessel 
represents what Dynamiq thinks is essential for modern 
superyachts - cool looking, efficient, and focused on 
a healthy lifestyle. The GTT 160 is aimed at today’s 
active owners who can’t imagine their holidays without 
gourmet cuisine, sport, and well-being. It’s a yacht for 
owners who like to spend most of their time on deck, in 
the open air and close to the water, as well as those who 
want to experience different destinations or cross the 
Atlantic quickly to enjoy endless summers in the Med and 
Caribbean on a more manageable and economical 
size of yacht. The GTT  160 is complete with bespoke, 
minimalist interiors by Claudio Pironi, which maximize 
space and allow you to feel luxury regardless of where 
you choose to sail.
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İster güneşlenme alanı sunmak için isterse oturma kap-
asitesini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış olsun, 
yüksek korkuluklarla birleştirilmiş cömert kiriş, GT’yi hem bir 
günlük gezi teknesi hem de bir kovalamaca olarak kul-
lanılabilecek konforlu ve pratik bir tekne haline getiriyor.
Önde ve arkada geniş oturma yeri ile çok yönlü ve hızlı 
olan yeni model, dünyanın ilk yüksek performanslı dizel 
dıştan takmalı motorları olan ikiz Oxe 300hp dıştan tak-
malı motorlarla donatıldı. (ancak müşteriler tercih ettikleri 
tahrik sistemini içten veya dıştan seçebilirler).

Whether designed to offer sunbathing space or to maxi-
mise seating capacity, the generous beam coupled with 
high bulwarks make the GT a comfortable and practical 
boat to be used both as a day cruiser or chase tender.
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). 

BOAT / TENDER

Onda Tenders, İlk 371GT 
Amiral Gemisini Teslim Etti

Yeni Bir Seri: SportLine

Onda Tenders Delivers Its First 
371GT Flagship 

A New Series: SportLine

Tiger Marine yeni bir seri duyurdu: SportLine. Seride üç 
model var; SL 440, SL 480 ve S 520. 

Seriyi yeni yapan nedir?

- Yeni sportif şekilli konsol 
- Yan bardak tutuculu yeni tasarım kıç 
- Opsiyonel yay masası 
- Güneşlenme terası, bardaklık ile 
- Büyük güneşlenme terası 
- Konsol ortam ışıkları
- Yeni yüzme platformları

Tiger Marine has announced a new series: SportLine. 
There are three models in the series; SL 440, SL 480 and 
S 520.

What makes the series new?

- New sporty shaped console
- New design stern with side cup holders
- Optional bow table
- Sundeck with cup holder
- Large sundeck
- Console ambient lights
- New swimming platforms
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Iguana Yachts’tan Yeni 
Amiral RIB: IGUANA X100 
WHITE

Wave E-550 Testleri Başarıyla 
Geçti

Iguana Yachts’ Flagship RIB: 
IGUANA X100 WHITE 

 Wave E-550 Passed The Tests 
Successfully

Iguana Yachts en çok satan ürününün yeni bir baskısını 
resmi olarak piyasaya sürüyor: White Iguana X100. Bu 
yeni tasarıma yönelik artan taleple birlikte tersane, bu 

sürümü resmi olarak tüm pazara sunmaya karar verdi. 
X100 White Edition ile Iguana Yachts, dünya çapındaki en 
arazi, sağlam ve pratik iki yönlü RIB’yi sunmakla kalmıyor, 
aynı zamanda Iguana serisinin en seçkin modellerinin 
zarafetiyle buluşuyor. 2x300 HP ve 50 knot’a varan hız ile 
bot  sahipleri tüm denizcilik aktivitelerini güvenlik, zarafet 
ve kolaylık içinde yaşayacaklar. 

Iguana Yachts officially launches on the market a new 
edition of its bestseller: the White Iguana X100. With the 
increasing demand for this new design, the shipyard has 

decided to officially offer this edition to the entire market. 
With the X100 White Edition, Iguana Yachts not only offers 
the most all-terrain, rugged and practical amphibious RIB 
worldwide, it also meets with the elegance of the most 
exclusive models of the Iguana range. With 2x300 HP and 
a speed up to 50 knots, owners will enjoy all the nautical 
activities in safety, refinement and ease.

Olumlu Venedik çıkışından sonra (ki bu, şehrin 2028 yılı-
na kadar tüm tekneleri tamamen elektrikli hale getirme 
hedefi de göz önünde bulundurulduğunda önemlidir), 
Wave e-550’nin potansiyelini,  en güçlü motor olan Mag 
Power 30 kW (yaklaşık 40 hp) ile test etmek önemliydi, 
özellikle açık denizde. 

Testler, Magonis’in inşa edildiği tersane sahası olan Sa-
baudia’nın açıklarında denizde gerçekleştirildi ve tasarım 
aşamasında geliştirilen verilerin kesinlikle gerçekçi old-
uğunu doğruladı: 3 knot’ta 10 saatlik bir aralıkta 22 knot 
maksimum hız. Denizde tipik bir günde, 3 ila 22 knot 
arasında değişen hızlarda seyir yapan Magonis Wave 
e-550, günün sonunda kalan %18 pil gücü ile neredeyse 
iki buçuk saat kesintisiz navigasyonu ve güvenliği sağlıyor.

After the positive Venetian debut (which is significant, 
also considering the city’s goal of completely electrifying 
all boats by 2028), it was important to test the potential 
of the Wave e-550 with the most powerful engine, the 
30 kW (about 40 hp) Mag Power, especially in open sea.

 Testing took place in the sea off Sabaudia, the shipyard 
site the Magonis was built in, confirming that the data 
developed in the design phase were absolutely realistic: 
22 knots of top speed with a range of 10 hours at 3 knots. 
On a typical day at sea, cruising at speeds ranging from 
3 to 22 knots, the Magonis Wave e-550 provides almost 
two and a half hours of continuous navigation, with 18% 
battery power remaining at the end of the day, ensuring 
safety.

PELİTLİ KÖYÜ ÇİFTLİK GÖLCÜK SK 
TRAFO 4429 PELİTLİ GEBZE/ KOCAELİ
05392123395
HUSEYİN@ZARAMARİN.COM

ÖNE ÇIKAN STİL, KEYİF VEREN PERFORMANS
TEKNEDE HAYATI KOLAYLAŞTIRAN YERLEŞİM, 
VE DAHA FAZLASI... 

ZARA 765 FREE
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OKYANUS SERİSİNİN İLK ÜYESİ: 
OC50

Silent Yachts Silent 100 
Explorer’ın İlk Ünitesini Sattı 

First Member Of Ocean Series: 
Oc50

SILENT-YACHTS sells first unit  the 
SILENT 100 Explorer

Serinin ilki olan OC50, seyir halindeki çiftler düşünülerek 
tasarlandı. Kolay yelken yönetimi ve basit sistemler ile 
güvenli, istikrarlı bir platform. Ocean Serisi, olağanüstü 
tasarımı, sezgisel sistemleri, kıskançlık uyandıran estetiği, 
geniş ve konforlu yaşam alanları ve güvenli, duyarlı yelken 
özellikleri ile dünyayı şık bir şekilde dolaşabilen bir yat olan 
yelken açmanın saf zevkini vurgulamak için yaratıldı.

The first of the series, the OC50, was designed with the 
cruising couple in mind. A safe, stable platform with easy-
to-manage sail handling and straightforward systems. 
The Ocean Series was created to emphasize the pure joy 
of sailing - a yacht capable of cruising around the world 
in style through exceptional design, intuitive systems, 
envy-inducing aesthetics, spacious and comfortable 
living spaces, and safe, responsive sailing characteristics.

Avusturya merkezli Silent Yachts, 2021 Cannes Yatçılık Festivali’nde 
yeni bir amiral gemisi modeli olan Silent 100 Explorer’ı tanıttıktan 
sonra, teslimatı 2023’te planlanan ilk birimi sattı.
  
Tüm SILENT yatlar gibi, dört katlı Silent 100 Explorer da okyanusun 
saflığını koruyan ve daha fazla misafir konforu için sessizliğin sesini 
kucaklayan güneş enerjisiyle çalışan bir aktarma organına sahip. 
Önceki amiral gemisi SILENT 80 ile karşılaştırıldığında, yeni SILENT 
100 Explorer, hem dış hem de iç mekânlarda ekstra bir güverteye 
ve çok daha fazla alana sahip. Örneğin, SILENT 100 Explorer’ın 
ana süiti 51 m² iken, SILENT 80’in aynı kabini 27 m² alanı kapsıyor. 

After unveiling a new flagship model, the Silent 100 Explorer, at 
the 2021 Cannes Yachting Festival, Austrian-based Silent Yachts 
has already sold the first unit with a scheduled delivery in 2023. 

Like all SILENT yachts, the four-deck Silent 100 Explorer has a solar-
electric drive train that preserves the purity of the ocean and 
embraces the sound of silence for enhanced guest comfort.  
Compared to the previous flagship, the SILENT 80, the new SILENT 
100 Explorer has an extra deck and much more space both 
outdoors and indoors. For example, the master suite of the SILENT 
100 Explorer is 51 sq. m, while the same cabin of the SILENT 80 is 
27 sq. m. 

İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!

www.rancraft.com.tr        rancrafttr        RancraftTR
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VisionF 80 Multiyachts Kategorisinde Aday Gösterildi
VisionF 80 Nominated in the Multiyachts Category

Multihulls World dergisinin Fransız baskısı Multicoques Mag 
tarafından beş senedir düzenlenen Multihull of The Year 
ödüllerinde adaylar açıklandı. Bunlardan biri de Cannes 
Yachting Festival’de dünya lansmanını gerçekleştiren, 
ihtişamlı VisionF 80 oldu.

Kullancılar tarafından belirlenen aday yatlar, binlerce 
oy arasından seçildi. Yarışma iki ana kategori arasında 
bölündü; Sail ve Power. Bu iki kategoriyi daha detaylı 
incelersek;
Sail: 40 feet altı, 40 ve 45 feet arası, 45 ile 55 feet arası ve 
55 feet üzeri.

Power: 40 feet altı, 40 ile 60 feet arası ve multiyachts.

VisionF 80, Multihulls kategorisinde yarışacak. Final 
oylaması, Miamı Boat Show’un açılış günü olan 16 
Şubat’ta başlayacak ve 17 Nisan’a kadar sürecek. 

Nominees have been announced for the Multihull of 
The Year awards, which has been held for five years by 
Multicoques Mag, the French edition of Multihulls World 
magazine. One of them was the magnificent VisionF 
80, which made its world debut at the Cannes Yachting 
Festival.

Candidate yachts determined by users were selected 
from thousands of votes. The competition was split 
between two main categories; Sail and Power. If we 
examine these two categories in more detail;
Sail: Below 40 feet, between 40 and 45 feet, between 45 
and 55 feet and above 55 feet.

Power: Under 40 feet, 40 to 60 feet and multiyachts.

The VisionF 80 will compete in the Multihulls category. 
Final voting will begin on February 16, the opening day 
of the Miami Boat Show, and will run until April 17.

Güçlü Bir Aday 
VisionF 80’e Yakın Bakış 

24 metrelik bir katamaran olan 
VisionF 80, ilk vurucu darbesini 
dış tasarımı ile yapıyor. Keskin 
fakat zarif hatlarıyla tasarımsal 
bir şölenin ardından diğer 
özellikleri için de merak 
uyandırıyor. Şık tekne; üç 
misafir kabini, bir master kabin, 55 metrekarelik salon, 
70 metrekarelik flybridge, ön güverte, ön havuz ve bir 
galleyden oluşuyor. 

Yatın tamamı alüminyumdan inşa edilmiş; 12 bin parça, 
kusursuz bir mühendislikle bir araya getirilmiş. Yata tek 
bir bakışla iki hayat tarzının tek bir yerde toplandığını 
hissedebilirsiniz; deniz ve lüks. 

VisionF 80’nin kıç girişinde bizi 10 kişilik bir yemek masası 
karşılıyor. Burada aynı zamanda kitchenette alanı var. 
Kahvaltıyla başlayan ve bruncha kadar uzayan keyifli 
sofraları barbekü ile tamamlamak için güzel bir fırsat. 
Gündüzleri ise güneşlenmek ve denize girmek için ön 
güvertenin geniş ve panoramik manzarasının tadını 
çıkarabilirsiniz.    

İç tasarım ilk bakışta klâsik ve şık bir yalıda olduğunuzu 
düşündürebilir. Yatın iç mekânları birbirini tamamlayan 
renkler ve detaylarla birleşen konforlu yaşam alanları 
sunuyor. Salonda 12 kişilik bir yemek masası, Alcantara 
kumaşlar, İFT sistemi sayesinde gizlenebilen televizyon 
gibi detaylar, yatı daha özel bir konuma taşıyor. 

Kıç tarafında bulunan 10 metrekarelik mutfak; yanmaz ve 
ısıya dayanıklı tezgâh, ankastre ürünler, 90 santimlik büyük 
bir soğutucu, 60 santimlik de bir dondurucu barındırıyor. 

VisionF 80’ni bir aday olmaya taşıyan en büyük niteliğinin 
ne olduğunu merak edebilirsiniz. Bunun cevabı da 
yata ilk baktığınız anda sizi kaplayan bir sanat hissi 
olduğunun farkına varacaksınız. En baştan beri yatın 
inşaatında en büyük kaygı sanat ve deniz arasındaki 
uyumu yakalamaktı. Uzun süren bir planlama ve inşa 
döneminden sonra VisionF 80, bunu başarmış gibi 
görünüyor. 

A Close Look to Strong Candidate
The VisionF 80 

24-meter catamaran VisionF 80, its first striking blow with 
its exterior design. After a design feast with its sharp but 
elegant lines, it arouses curiosity for its other features. 
Stylish yacht; It consists of three guest cabins, a master 
cabin, a 55 square meter saloon, a 70 square meter 
flybridge, foredeck, front pool and a galley.

The entire yacht is built from aluminum; 12 thousand 
pieces have been brought together with flawless 
engineering. With a single glance at the yacht, you 
can feel two lifestyles combined in one place; sea and 
luxury.

A 10-person dining table welcomes us at the aft entrance 
of the VisionF 80. There is also a kitchenette area here. It 
is a good opportunity to complete the pleasant tables 
starting with breakfast and extending to brunch with 
barbecue. During the day, you can enjoy the wide and 
panoramic view of the front deck for sunbathing and 
swimming.    

The interior design may make you think that you are in a 
classical and stylish mansion at first glance. The yacht’s 
interiors offer comfortable living spaces combined 
with complementary colors and details. Details such 
as a dining table for 12 people in the saloon, Alcantara 
fabrics, and a television that can be hidden thanks to 
the IFT system carry the yacht to a more special position.

Kitchen of 10 
square meters 
located at the 
stern; It houses 
a fireproof and 
h e a t - r e s i s t a n t 
counter, built-in 
products, a large 
90-cm cooler 
and a 60-cm 
freezer.

You may wonder what makes the VisionF 
80 a candidate? The answer to this;you 
realized, a feeling by art when you look at 
the yacht first time. From the very beginning, 
the biggest concern in the construction of 
the yacht was to find the harmony between 
art and the sea. After a long period of 
planning and construction, the VisionF 80 
seems to have accomplished this.
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DIAMONDRUBY KAPSÜL

İSPARK 100 Teknelik 
Karapark’ı Hizmete Açtı

Viaport Marina’da Hareketli 
Kasım

İSPARK Opened A New Dry Dock 
Area With 100 Boats Capasity 

Dynamic November At Viaport 
Marina

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni marina 
alanları amacıyla çalışmalarına yoğun bir şekilde 
devam ediyor. İBB’nin bu alanda yaptığı proje 
ve faaliyetlere İstmarin markası ile destek vererek 
katkı sağlayan İSPARK, Maltepe’de 100 tekne 
konaklama kapasitesine sahip yeni bir Karapark 
alanını hizmete açtı. Maltepe’de işletmeye 
açılarak yatçıların hizmetine sunulan 100 tekne 
konaklama kapasitesine sahip Karapark (çekek) 
sahasında tekne sahipleri konaklama, bakım ve 
onarım ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Ayrıca çekek 
alanında teknelere alt yıkama, elektrik ve su 
hizmeti de veriliyor.

Istanbul Metropolitan Municipality continues to 
work intensively for new marina areas. ISPARK, 
which contributes to the projects and activities of 
IMM in this area by supporting it with the Istmarin 
brand, opened a new dry dock area in Maltepe 
with an accommodation capacity of 100 boats. 
Boat owners can meet their accommodation, 
maintenance and repair needs in the dry dock 
area which has an accommodation capacity of 
100 boats, which has been put into operation in 
Maltepe and put into service for yachtsmen. In 
addition, bottom washing, electricity and water 
services are provided to the boats in the boatyard 
area.

Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen 4’üncü Kitap 
Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Kitapseverlerin yoğun 
ilgi gösterdiği fuar 12-21 Kasım tarihinlerinde yapıldı. Kitap 
fuarı açılışında sağlık çalışanlarına indirim çeki verildi. 

Yine Tuzla Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı 4-5-6 Kasım 
tarihlerinde Vaiport Marina’da gerçekleşti. Fuara 100’e 
yakın firma katıldı.

The 4th Book Fair, organized by theTuzla Municipality, 
opened its doors to visitors. The fair, which attracted 
great interest from book lovers, was held on 12-21 
November. Discount vouchers were given to healthcare 
workers at the opening of the book fair.

The Career and Employment Fair, organized for the fourth 
time this year by Tuzla Municipality, was held at Vaiport 
Marina on 4-5-6 November. Nearly 100 companies 
participated in the fair.
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Rüzgarı hisset...

HYLAS 57’DEN YENİ HYLAS 57’DEN YENİ 
FOTOĞRAFLARFOTOĞRAFLAR

Taniwh’nın Arkasında Taniwh’nın Arkasında 
Gizlenen Tasarım DetaylarıGizlenen Tasarım Detayları

New Pictures of Hylas 57

Design Details Hidden Behind 
Taniwh

Hylas Yachts’ın yetenekli H57 seyir yatının çarpıcı 
yeni iç mekân fotoğrafları yayınlandı. Dört kişilik bu ilk 
teknenin görüntüleri, Tayvanlı tersanenin tüm terbiye 
becerilerini ve tasarım yeteneğini sergiliyor. Sıcak ahşap 
ve nötr döşemenin çağdaş bir karışımı, her biri verimli 
aydınlatmayla ustalıkla aydınlatılan tonu belirliyor.

İnsanlar muhteşem geçişli mutfaktan vazgeçmek 
istemediğinde üç kabinli yerleşim düzeni en popüler 
seçimdir. Popüler olan şey, üçüncü kabinin bir yararlı bir 
alan olarak kullanılması oldu. İçeride hala kullanılabilir bir 
ranza var ama kabinin odak noktası çalışma odası ve 
çamaşır odası oldu.

Striking new interior photos of the capable H57 cruising 
yacht from Hylas Yachts have just been released. The 
images of this first hull of four showcase all the Taiwanese 
yard’s finishing skills and design nous. A contemporary 
mixture of warm woods and neutral upholstery sets the 
tone, all expertly lit with efficient lighting. ,

The three-cabin layout is certainly the most popular, as 
folks don’t want to give up the gorgeous walk-through 
galley. What has been popular has been the use of 
the third cabin as a utility space. There is still a usable 
bunk in there, but the focus of the cabin has become a 
workroom and laundry room.

Nauta Design’ın yeni pırıl pırıl teknesi Southern Wind 
105GT, Taniwha; bu yaz teslim edildi, ilk halka açık 
gezisini yaptı ve sektörden alkış topladı.

Sahiplerin isteği çok açıktı: bütünsel bir iç-dış mekân 
bağlantısına sahip olmak istediler ve bu bağlantı tıpkı 
güverte tasarımında olduğu gibi güverte altı da sade 
hafif ve temiz bir tasarımda olmalıydı. 

Güverte ve iç mekânlar arasında hareket ederken 
içeriden dışarıyı görebilmeniz için camla çevrili şeffaf ana 
yol, iç ve dış mekânlar arasında doğrudan iletişim kuruy-
or ve dış mekân ile iç mekân arasında bir yaşam ve stil 
akışını yaratıyor. Güvertedeki dümenci konumundan TV 
salonuna kadar tüm iç mekânı ve hatta daha fazlasını 
görebilirsiniz.

Nauta Design has showcased the depth of its de-
sign skills in the brand-new Southern Wind 105GT, 
Taniwha, one of the stars of the recent Monaco 

Yacht Show. Delivered this summer, she has just had her 
first public outing and collected plaudits from across the 
sector.

The Owners’ brief was very clear: they wanted to have a 
holistic indoor-outdoor connection, and that connection 
be expressed in all the styling under deck, which should 
be sober, clean, light as the deck design.

The transparent main companionway, sided with glass so 
you can see from indoors to out while moving between 
the deck and interiors, puts in direct communication inte-
riors and exterior and creates a flow of life and style be-
tween outdoor and indoor. From the helmsman position 
on deck, you can see throughout the interiors towards 
the TV lounge and even further.
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Magnum 70’e Yeni Bir Bakış 
Açısı

Hem Eğlenin Hem Öğrenin 

Have Fun and Learn
A new perspective on the 
Magnum 70

Bu Magnum 70; en sert denizlerde bile, her hızda deniz 
performansı, hız, konfor ve maksimum güvenlik için ikonik 
bir tekne. Son 10 yılda sürekli olarak titiz bakım yapıldı. 
2021’de mevcut sahibi teknede etkileyici bir tadilat 
gerçekleştirdi: yeni ahşap özü, yeni 3 kabin ve 3 tuvalet 
düzeni, yeni elektrikli ve hidrolik sistem.

This Magnum 70; an iconic boat for marine performance, 
speed, comfort and maximum safety at any pace, even 
in very rough seas. Scrupulous maintenance carried out 
continuously in the last 10 years. In 2021, the current own-
er carried out an impressive refitting of the boat: new 
wood essence, new 3 cabins and 3 toilets layout, new 
elctric and hydraulic system.

İstanbul’un ilk ve tek, Göcek’in ise en yenilikçi girişimi olan Sunset 
and Sail, eğitim, yelken yarışı, workhop, happy hour ve sınırsız 
eğlence konseptiyle yelken eğitimi ile eğlenceyi birleştirerek, 
ortak bir paydada buluşturuyor. İstanbul’da günübirlik festival, 
Göcek’te ise 4 gün 3 gece etkinlik olarak arkadaş gruplarına özel 
etkinlik ve kurumsal firmalara şirket içi etkinlikler düzenliyor. Bir ilki 
temsil eden fikir, deniz ve yelken tutkunu iki genç girişimci Mert 
Gençbay ve Mustafa Onur Durak tarafından hayata geçirildi. 

Mert Gençbay Koç Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümlerinde 
mezun olduktan sonra uluslararası finansal bir kurumun Türkiye 
ve Londra ofislerinde çalıştı. Milli bir yelkenci olan Mustafa Onur 
Durak ise İstanbul Teknik Üniversitesi ve State University of New 
York at New Paltz’ da İşletme bölümünden mezun olarak, Türkiye 
ve Amerika’da görev aldı. Rüzgâra merakı olan herkese kapıları 
açık, denizin yeni muhalifi olmaya aday bu festival, sizleri denizin 
daha önce hiç görmediğiniz halini dört mevsimde de görmeye 
davet ediyor. 

Istanbul’s first and only, and Göcek’s most innovative venture, 
Sunset and Sail combines sailing education and entertainment 
with its education, sailing race, workshop, happy hour and un-
limited entertainment concept, bringing them together on a 
common ground. It organizes special events for groups of friends 
and in-house events for corporate companies as a one-day fes-
tival in Istanbul and a 4-days and 3-night event in Göcek. The 
idea, which represents a first, was brought to life by two young 
entrepreneurs, Mert Gençbay and Mustafa Onur Durak, who 
are passionate about sea and sailing. 

After graduating from Koç University, Department of Business 
Administration and Economics, Mert Gençbay worked in the 
Turkey and London offices of an international financial institu-
tion. Mustafa Onur Durak, a national sailor, graduated from Is-
tanbul Technical University and the State University of New York 
at New Paltz, and worked in Turkey and the United States. This 
festival is open to anyone who is interested in wind, and is a can-
didate to become the new opponent of the sea. invites you to 
see the sea as you have never seen it before, in all four seasons. 

Mert Gençbay Mustafa Onur Durak 

www.marinetime.com.tr        marinetimetr        MarineTimeTR
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AQUILA POWER 
CATAMARANS APPROVED 
BOATS’UN YENİ İNGİLTERE 
TEMSİLCİSİ OLDU 

Kalitede de “Her Şey Birbirine Bağlıdır”
“Everything is Interconnected” in Quality

Aquila Power Catamarans 
Appoints Approved Boats As Their 
New Uk Representative 

Uluslararası Satış ve Dağıtım Müdürü Yvan Eymieu, “Aquila, 
Birleşik Krallık Pazarı için Approved Boats ile bu ortaklığa 
girmekten heyecan duyuyor. Mükemmel bir teknik ekip 
ve Birleşik Krallık ve çeşitli Akdeniz limanlarında yerleşik 
satış sonrası servis ağı ile Aquila Power Catamarans’ın 
müşterilerine yıllarca keyif ve hafıza sunmasını sağlamak 
için gereken satış desteğini ve hizmeti sağlamak için en 
iyi ortağı seçtik.”

Yvan Eymieu, International Sales and Distribution 
Manager, comments, “Aquila is thrilled to enter into 
this partnership with Approved Boats for the UK Market. 
With an excellent technical team and established after-
sales service network throughout the UK and various 
Mediterranean ports, we’ve chosen the best partner to 
provide the sales support and service needed to ensure 
that Aquila Power Catamarans provides its customers 
with years of enjoyment and memory-making.”

A

 Bahçelievler Mh. Gümüşlük Cad.
 No:39/9 Şencan Polat San. Sit. Turgutreis 
 Bodrum / Muğla

 02523826743 
 05523912832
 02523822832 NETATEC 

YACHTING www.netatec.com.tr

Bu yıl 11 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Kalite Günü dolayısıyla bir açıklama yapan GF Hakan Plastik, kalite konusunda da 
sürdürülebilirliğin önemine değindi.

 “GF Hakan Plastik olarak yönetim sistemleri kapsamında (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 17025) ve yasal şartlar dahilinde kalite 
sürdürülebilirliğimizi sağlamayı ve müşterilerimize sunmaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Gerçek kalite, sadece üretim birimini değil, 
kuruluşların bütünündeki yönetim, insan kaynakları, tedarikçiler, dış etmenler gibi tüm unsurlar ve süreçlerin etkileşimi ile yakalanır. 
Çünkü bunların tamamı sonuçta ortaya çıkan ürün veya hizmetin kalitesine etki eder.”

GF Hakan Plastik, who made a statement on the occasion of the World Quality Day celebrated on November 11 this year, also 
emphasized the importance of sustainability in quality.

“As GF Hakan Plastik, we aim to ensure our quality sustainability 
within the scope of management systems (ISO 9001 / ISO 14001 
/ ISO 45001 / ISO 17025) and legal conditions and continue to 
offer it to our customers. Real quality is achieved not only in the 
production unit, but also in the interaction of all elements and 
processes such as management, human resources, suppliers, 
external factors in the entire organization. Because all of these 
affect the quality of the resulting product or service.”

YUKA YACHT 
İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALSANCAK
SOKAK 1-6 PARSELNO:6 34956 DERİ OSB/TUZLA/İSTANBUL

[0533] 708 15 81
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RUDDER YATÇILIK
 DENİZDEKİ HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIYOR
Rudder Yachting Makes Your Life at Sea Easier 

2008 yılından bu  zamana kadar edindiği tüm tecrübeleri 
profesyonel bir yaklaşıma dönüştüren firma, 2018 yılında 
Rudder Yatçılık olarak, gemi ve yat acenteliği ve tekne 
kiralama hizmetleri vermek üzere Göcek’te kuruldu.

Eğer bu yaz güzel bir mavi yolculuk düşünüyorsanız, 
Rudder Yatçılık’ın Göcek merkezli olmak üzere Fethiye, 
Marmaris, Datça, Köyceğiz, Bodrum, Kaş, Mies, Kos ve 
Rodos rotalarında denizin keyfini çıkarabilirsiniz.  

Kapsamlı ve Kesintisiz Hizmet 

Firma, yat kiralama ve 2.el tekne alım satım hizmetlerinin 
yanı sıra gemi acenteliği alanında da kesintisiz bir hizmet 
sunuyor. Bu kapsamda Rudder Yatçılık; seyir izin belgesi 
(transitlog) düzenlemesi, yağ, yakıt ve kumanya tedariki, 
belge yenileme hizmetleri, ilk kayıt/deniz aracı alım-satım 
işlemleri, bayrak değişim hizmeti veriyor.

The company, which has transformed all its experiences 
from 2008 to this day into a professional approach, was 
established in 2018 as Rudder Yachting in Göcek to pro-
vide ship and yacht agency and charter services.

If you are thinking of a nice blue cruise this summer, you 
can enjoy the sea on the routes of Rudder Yachting 
based in Göcek, Fethiye, Marmaris, Datça, Köyceğiz, 
Bodrum, Kaş, Mies, Kos and Rhodes. 

Comprehensive and Uninterrupted Service 

The company offers an uninterrupted service in the 
field of ship agency as well as yacht charter and sec-
ond-hand boat buying and selling services. In this con-
text, Rudder Yachting; It provides transit log issuance, oil, 
fuel and food supply, document renewal services, first 
registration/sea vehicle purchase and sale transactions, 
and flag change services.

Monaco’da Heyecan Verici 
Bir Mücadale 
An Exciting Challenge in Monaco

Yoğun bir Monaco Yacht Show 2021’in ortasında, 
Sunreef Yachts ekibi, Rafael Nadal ve Nico 
Rosberg arasında heyecan verici bir masa tenisi 
mücadelesi olan Sunreef Ambassadors’ Cup’a ev 
sahipliği yaptı. Rafael Nadal’ın 80 Sunreef Power 
katamaranı Great White’da düzenlenen oyun 
gerçek bir şovmen oldu.

In the midst of a busy Monaco Yacht Show 2021, 
the Sunreef Yachts team hosted the Sunreef 
Ambassadors’ Cup – a thrilling table tennis 
clash between Rafael Nadal and Nico Rosberg. 
Held on board Rafael Nadal’s 80 Sunreef Power 
catamaran Great White, the game turned out to 
be a real showstopper.
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Kerem TUNCER Offshore Yarışlarını Tekrar Canlandırıyor

Kerem TUNCER Revives Offshore Races

Yuka Yacht sahibi ve 7 kez Dünya  Offshore Şampiyonu 
Kerem Tuncer, kendisi gibi sporcular yetiştirmek ve 
Türkiye’de Offshore yarışlarını tekrar düzenlemek için kolları 
sıvadı. Tuncer, Emre Güler ile kurduğu Marmara Motor 
Sporları Kulübü’nü faaliyete geçirdi ve hedefini uluslararası 
organizasyonlara yöneltti. 

Kerem Tuncer: Amacımız: çocukların olmadığı yerde, 
gelecek olmadığını hissettiğimiz için sadece çocukları ve 
gelecekteki genç yarışçıları yetiştirmek üzere kurulmuş 
zihniyetli bir kulüp olmak. Amacımız bütün çocukları, 
dünyada yarıştırabileceğimiz genç kardeşlerimizi 
yetiştirmek.Motonotik sporunda yeni sınıflar ekleyeceğiz 
MiniMaran, Formula Future, mevcut C3-225 sınıfına ve 
jet ski için yetiştireceğimiz genç pilotlar olacak. Şu anda 
Yuka Yacht tabii ki bu tekneleri üreten bir firma. Sahibi 
olarak ben, hem de kulüp başkanı olarak, elimden gelen 
bütün tekneleri yeni çocuklar için, gençler için üretip yeni 
sınıflarda yarıştırmayı hedefliyorum. İnşallah, birkaç sene 
içerisinde minimum 500-600 lisanslı sporcu yetiştirmek ve 
dünyada daha fazla Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmeyi 
hedefliyoruz.” 

Emre Güler: Ben, Marmara Motor Sporları Kulübü’nün 
kurucularından birisiyim. Başkan Vekili olarak görev 
yapacağım. 2022 yılı Türkiye Offshore şampiyonası için 
bugün itibariyle yapmış olduğumuz belirli planlarımız var. 
Şampiyonayı Mayıs ayında, İstanbul Haliç’te başlatmayı 
hedefliyoruz. Ardından Samsun, Adana, Bodrum, Marmaris, 
Antalya gibi yarışlar planlarımızda var. Bu görüşmelerimiz 
devam ediyor ve imkânımız olursa da şampiyonluğun son 
yarışını Kıbrıs’ta yapmayı düşünüyoruz.

Yuka Yacht owner and 7-time World Offshore Champion 
Kerem Tuncer rolled up his sleeves to train athletes like 
himself and re-organize the Offshore races in Turkey. 
Tuncer launched the Marmara Motor Sports Club, 
which he founded with Emre Güler, and directed his 
target to international organizations.

Kerem Tuncer: “Our aim: to be a club with a mentality 
established only to raise children and future young 
racers, as we feel that where there are no children, 
there is no future. Our goal is to raise all children, our 
young children that we can race in the world. We will 
add new classes in the sport of Motonauts, MiniMaran, 
Formula Future, the current C3-225 class, and there will 
be young pilots that we will train for jet skiing. Currently, 
Yuka Yacht is of course a company that manufactures 
these boats. As the owner, as well as as the club 
president, I aim to produce all the boats I can for new 
children and young people and compete in new 
classes. Hopefully, we aim to train a minimum of 500-
600 licensed athletes in a few years and to represent 
the Republic of Turkey more in the world.”

Emre Güler: “I am one of the founders of Marmara 
Motor Sports Club. I will serve as the Deputy Chairman. 
As of today, we have certain plans for the 2022 
Turkish Offshore Championship. We aim to start the 
championship in May at the Golden Horn, Istanbul. 
Then we have races such as Samsun, Adana, Bodrum, 
Marmaris and Antalya in our plans. These negotiations 
continue and if we have the opportunity, we plan to 
hold the final race of the championship in Cyprus.”

Kerem Tuncer Emre Güler

ARMADA DENİZCİLİK GEMİ ADAMLARI
YETİŞTİRME KURSU

YAT KAPTANLIĞI YETERLİLİK KURSU EĞİTİMİNİ GÖREN  GEMİ ADAMI 
 GEMİCİ YETERLİLİK  EĞİTİMİ ALMIŞ SAYILIR.

LİMAN MÜRACAATINDA GEMİCİ BELGESİ OTOMATİK OLARAK DÜZENLENİR.
BU GEMİCİ BELGESİ İLE YAPMIŞ OLDUĞU 3 AYLIK HİZMET STAJ YERİNE GEÇER.

YAT KAPTANLIĞI 499 
GROSTON 

KURS FİYATI 5000 TL

YAT KAPTANLIĞI SINIRSIZ 
EĞİTİM ÜCRETİ 6500 TL

LİSE MEZUNU
OLANLAR 
25 GÜNDE
149 GROSTON YAT 
KAPTANI OLMA İMKÂNI
YAT KURSU 
FİFİYATI 3000 TL

Kayıt ve Bilgi için;
0554 198 6420 - 0216 414 3226 - 0535 523 1053

www.armadadenizcilik.com.tr
@armadadenizcilik

T
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YENİ NESİL SONKAT

Geberit Sektörde Başarı Kaydetmeye Devam Ediyor
Geberit Continues to Achieve Success in the Industry

Geberit, sıhhi tesisat ve 
vitrifiye alanlarında 
sektör liderliğine 

devam ederken bir yandan 
denizcilik sektörü için 
geliştirdiği Mapress CuNiFe 
Sistem Boruları ile adından 
söz ettiriyor. Bizlerde firmayı 
yakından tanımak istedik 
ve Geberit Türkiye Genel 
Müdürü Ufuk Algıer ile keyifli 
bir röportaj yaptık. İşte, 
başlıklar…

Geberit Patentli ve 
Küresel Bir Başarı

“Geberit, 1874 yılına dayanan 
geçmişiyle sıhhi tesisat ve 
vitrifiye alanlarında, özellikle 
merkez Avrupa’daki hemen 
hemen tüm ülkelerde sektör 
lideri olarak faaliyetlerine 

devam ediyor. 1905 yılında ahşap dış kaplamalı yapıya 
sahip ilk rezervuarı çalışır hale getiren ve 1912 yılında 
bu ürünün patentini alarak küresel çapta önemli bir 
başarıya imza atan Geberit, günümüzde 6 tanesi 
denizaşırı ülkelerde olmak üzere 29 adet üretim tesisiyle 
hizmet veriyor. Geberit banyo koleksiyonu, ihtiyaçların 
ve isteklerin karşılandığı karakterli ve eşsiz banyolar 
yaratıyor.”
           
Denizlere Özel Bir Tasarım: Mapress CuNiFe 
Sistem Boruları

“Keyifli bir yat yolculuğunu aynı zamanda güvenli hale 
de getirmek için geliştirdiğimiz deniz suyuna dayanıklı 
Mapress CuNiFe Sistem Boruları, deniz suyu iletilen 
hatlarda ve gemi inşaatında kendini kanıtlamasıyla 
dikkat çekiyor. Denizlerdeki zorlu şartların üstesinden 
rahatlıkla gelebilen Mapress CuNiFe, yat sahiplerinin 
beklentisini tam anlamıyla karşılarken Geberit kalitesini 
yatlarla buluşturuyor.” 

Pratik ve Dayanıklı Özel Borular 

“Korozyon ve tuzlu suyun yarattığı olumsuzluklar CuNiFe 
boru ve fittingleri sayesinde de engellenebiliyor. Yatlarda 
bulunan sintine hatlarında, sprinkler yangın söndürme 
sisteminde ve yakıt devrelerinde rahat kullanım imkânı 
sunan Mapress CuNiFe, denizin zorlu koşullarında uzun 
ömürlülüğü, sızdırmaz montajı ve kolay bakımıyla öne 
çıkıyor.”

Geberit, while continuing to lead the industry in 
the fields of sanitary ware, it also makes a name 
for itself with the Mapress CuNiFe System Pipes it 

has developed for the maritime industry. We wanted to 
get to know the company closely and had a pleasant 
interview with Geberit Turkey Managing Director Ufuk 
Algıer. Here are the titles…

Geberit Patented and a Global Success

 “Geberit, with its history dating back to 1874, continues 
its activities as the industry leader in the fields of sani-
tary ware, especially in almost all countries in central 
Europe. Geberit, which made the first  cistern with a 
wooden outer covering structure operational in 1905 
and achieved a significant global success by obtain-
ing the patent for this product in 1912, today it provides 
service with 29 production facilities, 6 of which are in 
overseas countries. The Geberit bathroom collection 
creates characterful and unique bathrooms where 
needs and wishes are met.”

Special Design For The Sea: Mapress CuNiFe 
System Pipes

“The seawater resistant Mapress CuNiFe System Pipes, 
which we have developed to ensure a safe and enjoy-
able yacht journey, stand out with their proven them-
selves in seawater transmission lines and in ship con-
struction. Mapress CuNiFe, which can easily overcome 
the difficult conditions in the sea, fully meets the expec-
tations of yacht owners and brings Geberit quality to 
yachts.”

Practical and Durable Special Pipes

“The negativities caused by corrosion and salt water can 
also be prevented thanks to CuNiFe pipes and fittings. 
Offering comfortable use in the bilge lines, sprinkler fire 
extinguishing sys-
tem and fuel cir-
cuits on yachts, 
Mapress CuNiFe 
stands out with its 
longevity, leak-
proof installation 
and easy main-
tenance in the 
harsh conditions 
of the sea.”
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PARIS BOAT SHOW

Paris Boat Show 
Kapılarını Açıyor!

Paris Boat Show Opens Its Doors!
4 ile 12 Aralık arasında Fransa’nın kalbi, Paris’te 
gerçekleşen Paris Boat Show, sektörü hareketlendirdi. 
Birçok ülkeden katılımın sağlandığı etkinlik boyunca, 
uluslararası birçok marka tekne ve yatlarını sergiledi. 
Ortalama 200 bin ziyaretçinin katıldığı uzun soluklu 
etkinlikte birçok seminer, gösteri, toplantı ve test sürüşleri 

katılımcılara sunuldu.

The Paris Boat Show, which took place in Paris, the heart 
of France, between 4 and 12 December, enlivened 
the industry. During the event, which was attended by 
many countries, many international brands exhibited 
their boats and yachts. In the long-term event attended 
by an average of 200 thousand visitors, many seminars, 
shows, meetings and test drives were presented to the 

participants.

890 VENTURA ANTIOCHE 600 CHALUTIER
Gövdeye büyük pencereler gibi yeni tasarım öğelerinin 
eklenmesi, bu yeni versiyona yeni bir stil ve yenilenmiş 
bir kişilik kazandırıyor.

Rodman 890 Ventura, kapsamlı ve dengeli bir tekne 
olarak gösteriliyor. Sahiplerin, ister balık tutmanın 
keyfini çıkabileceği, ister ailesi veya arkadaşlarıyla 
gezebileceği çok çeşitli, çok yönlü bir tekne.

The addition of new design elements such as large 
windows in the hull provide this new version with a new 
style and renewed personality.

Rodman 890 Ventura, is shown as a comprehensive and 
balanced boat. A versatile boat aimed at a wide range 
of owners, either to enjoy fishing or cruising with family 
or friends.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maximum number of people: 8/10 
Total length: 8.90 m
 Hull length: 7.99 m 

Beam: 2.98 m 
Draft: 0.51 m 

Displacement: 5,150 kg 
Fuel Capacity: 400 L 

Fresh Water Capacity: 117 L 

Guymarine Antioche serisi, deneyimli denizcilere 
yönelik tasarlandı. Antioche, kişiye özel tasarımla 
birlikte olağanüstü bir ergonomi sunuyor. Sunulan çoklu 
kişiselleştirme olanakları sayesinde keyifli bir balık tutma 
deneyimi yaşayabilirsiniz.

The Guymarine Antioche series is designed for 
experienced sailors. Antioche offers exceptional 
ergonomics together with a personalized design. Thanks 
to the multiple customization possibilities offered, you 
can have an enjoyable fishing experience.

FEATURES
• Hull length: 6.08 m
• Width: 2.49 m
• Weight (approx.): 850 kg
• Bed: 1
• Maximum power: 86 kW / 115 hp
• Fuel tank capacity: 90 l
• Maximum number of people: 6
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Astréa 42 Axis 3.1

BARRACUDA 580 

Büyük pencerelere 360° açıyla açılan salonunun 
konforu, gemideki tüm yaşamı saran güneş ışığı 
akışlarıyla tek kelimeyle baş döndürücü. Astréa 42, 
Maestro versiyonu sahibine ait süit, ebeveyn banyosu, 
iki çift kişilik kabin ve iki ebeveyn banyosu sunuyor ayrıca 
4 çift kişilik kabin ve 4 ebeveyn banyosu ile donatılmış 
Quatuor versiyonu da mevcut.

The comfort of its lounge, which opens at 360° onto 
large windows, is simply stunning with the flows of 
sunlight permeating all life on board. The Astréa 42 exists 
in a Maestro version, including an owner’s suite and 
its ensuite bathroom and two double cabins and two 
ensuite bathrooms, or in its Quatuor version, equipped 
with 4 double cabins and 4 ensuite bathrooms.

Main Features
Length over all: 41.3 ft - 12,58 m
Beam over all: 23.6 ft - 7,20 m
Displacement unloaded: 12.7 T (approx.)
Draft: 4.1 ft - 1,25 m
Sail area: 753.4 ft² - 70 m²
Genoa. 441.3 ft² - 41 m²
Standard Power: 2 x 30 HP - 2 x 30 CV

Fonksiyonel, ergonomik ve performanslı bir yat ten-
derı için tüm kritik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
geliştirildi. Çeşitli yüzme platformlarına ve garajlara 
uyacak şekilde 3.1 metre (10’2’’) ile 5.3 metre (17’5’’) 
arasında 6 farklı uzunluk sunuluyor.

Developed to answer all the critical needs for a func-
tional, ergonomic and performing yacht tender.Of-
fering 6 different lengths between 3.1 m. (10’2’’) and 
5.3 m. (17’5’’) to fit various swimming platforms and 
garages.

Konsol koltuğu ve malzeme veya güvenlik ekipman-
larını saklamak için geniş bir dolabın bulunduğu pru-
va koltuğunu birleştiren ek bir minder sayesinde geniş 
bir güneşlenme terasına dönüşebilen çok işlevli pruva 
sunuyor.

Multifunctional bow offers that can turn into a large 
sundeck thanks to an additional cushion  that com-
bines the console seat and the bow seat where there 
is a spacious locker to store material or safety equip-
ment.

Technical Data
Length all out:: 5,85 m
Deck Length: 5,12 m
Max beam (inflated): 2,54 m
Beam: 1,38 m
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Bavaria Yachts 

Birdyfish

BMA X 199

Bavaria Yachts tarafından geliştirilen modern, yenilikçi 
gövde şekli ve V şekilli pruva, hem en iyi yelken 
performansını hem de güverte altında alışılmadık 
derecede büyük miktarda alanı garanti ediyor.

A modern, innovative hull shape with chines and a 
V-shaped bow developed by Bavaria Yachts guarantee 
both the best sailing performance and an unusually 
large amount of space below deck.

PROFILE
Length of Hull: 11,99 m
Beam of Hull: 4,30 m
Cabins: 2 - 3

Birdyfish suda güzel zamanları paylaşmayı mümkün 
kılar. 10 knot’tan itibaren Birdyfish havalanıyor. Birdyfish 
yeni başlayanlar için ideal olsa da, hızlı ilerlemenizi de 
sağlıyor. Performansınızı optimize etmek için bir dizi 
seçenek sunuluyor.

Birdyfish makes it possible to share good times on the 
water. From 10 knots, Birdyfish takes to the air. While 
Birdyfish is ideal for beginner, she also allows you to 
progress quickly. A range of options are on offer to 
optimise your performance!

BMA x199 ile deniz koşulları ne olursa olsun, konforun 
yanı sıra performansı da yüksek tutabilirsiniz, kıvrımlı ve 
aerodinamik çizgiler, koşullar zorlayıcı göründüğünde 
bile her zaman en iyi navigasyonu sağlamak için 
tasarlanmıştır.

Whatever the sea conditions with BMA x199 you can 
keep comfort high but also performance, sinuous and 
aerodynamic lines are designed to always provide the 
best navigation even when conditions seem prohibitive.

Technical Specifications
Engines: 40 cv - 150 cv
Tank: 90 L
Length: 5,80 m
Beam: 2,25 m
Weight: 750 Kg

ERKAB MARİN VE GEMİ KABLOLARI
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Dufour 32 , hem mürettebat hem de tek elle 
kullanımı kolay, sportif, yenilikçi bir yat olmak için 
Dufour serisindeki tüm en son modellerle aynı ruhla 
geliştirildi. Tüm alanlar, bu büyüklükteki bir yatta 
nadiren görülen bir hacim ve hepsinden önemlisi 
çok sayıda eğlenceli ve akıllı kullanım oluşturmak 
için tamamen yeniden tasarlandı.

The Dufour 32 has been developed in the same spirit 
as all the latest models in the Dufour range, to be a 
sporty, innovative yacht that is easy to handle, both 
with a crew and single-handed. All the spaces have 
been completely redesigned to create a volume 
rarely seen on a yacht of this size and, above all, a 
multitude of playful and intelligent uses.

PARIS BOAT SHOW

Cap Camarat 10.5 WA Série2

CL 340 Dufour 32

10 kişilik oturma kapasitesiyle eğlenceli ve keyifli günlük 
geziler için ideal bir tekne olan Cap Camarat 10.5 
WA aynı zamanda 4 kişilik bir ailenin gece rahatça 
konaklayabilmesine imkan veriyor.  Dış kısımda iki 
ayrı yaşam alanı ve tam donanımlı kumanda mahalli 
bulunmakta.Bu boydaki bir tekne için tam donanımlı bir 
mutfak ve baş kısımda geniş, ayrı duş kabiniyle etkileyici 
bir düzeni var.

Cap Camarat 10.5 WA, which is an ideal boat for fun 
and enjoyable day trips with a seating capacity of 10, 
also allows a family of 4 to stay comfortably at night. The 
exterior features two separate living areas and a fully 
equipped command post. For a boat of this size it has 
an impressive layout with a fully equipped kitchen and 
a large separate shower cabin in the bow.

Technical Specifications
FULL LENGTH: 9.95 m / 32’8”
BODY LENGTH: 9.32 m / 30’7”
Weight: 4280 kg / 9436 Lbs
FUEL CAPACITY: 2 x 400 l / 2 x 106 US gal

Tam boy omurga korumaları ile birleştirilmiş dayanıklı 
alüminyum gövdeli bot, arkadaşlarınızla ve ailenizle 
sahile atladığınız günleri ideal hale getiriyor. Opsiyonel 
FCT konsolu, daha fazla konfor ve daha fazla navigasyon 
kolaylığı için ileri direksiyon kontrolüne izin veriyor.

The boat with a durable aluminium hull coupled with full 
length keel guards make these ideal for those beach-
hopping days with friends and family. The optional FCT 
console allows forward steering control for increased 
comfort and greater ease of navigation.

TECHNICAL SPECS
OVERALL LENGTH 3.40 m 11’ 2”
INTERNAL LENGTH 2.47 m 8’ 1”
OVERALL WIDTH 1.70 m 5’ 7”
INTERNAL WIDTH 0.79 m 2’ 7”
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Element M17 ELITE

Explorer 550Explorer 550

Bayliner Element M17 otomotiv tarzı yol tutuşu ile 
sınıfında lider stabilite ve güvenlik özelliklerini bir araya 
getiriyor. Ayrıca sizi eğlenceli noktalara götürecek 
ve her dakikanın tadını çıkaracak güç ve konfor 
özelliklerine sahip.

Bayliner Element M17 familiar automotive-style handling 
and class-leading stability and safety features. Plus it 
has the power and comfort features to get you to the 
fun spots and enjoy every minute.

ELITE 5 nehir, göl ve kanalda binmek için 9 kişiye kadar 
kapasiteli elektrikli bir tekne. Bu tekne, profesyonellerin 
yanı sıra özel kullanıcıların da beklentilerini karşılıyor.

ELITE 5 is an electric boat that can accommodate up 
to 9 people for ride on river, lake and canal. This boat 
meets the expectations of professionals as well as those 
private users.

Specifications
 Length 5.10m
 Width 2.15m
 Draft 0.45m
 Max speed : 8 kph
 Battery life : 8 hours

Explorer’ın çok yönlülüğü, dalış, zıpkınla balık avı ile 
mücadele veya su kayağı yetenekleriyle sınırsız. Explorer’ın 
dayanıklılığı ve güvenliği sizi her türlü hava koşulunda 
korur, böylece keşfetmeye devam edebilirsiniz. Explorer’ın 
5 serisinin her biri, derin bir V gövdesi, alakart düzenler ve 
çeşitli yüzdürme tüpleri gibi benzersiz varlıklar sağlıyor.

The versatility of the Explorer is 
limitless with the capability of 
diving, fighting spearfishing, 
or waterskiing! The durability 
and safety of the Explorer will 
protect you in any weather so 
you can continue exploring. Each of the 5 ranges of the 
Explorer provide unique assets including a deep V hull, à la 
carte layouts, and a choice of buoyancy tubes.

KROMTÜRK
PASLANMAZ AKSEKSUARLAR
TEKNE GEMİ YAT CAMLARI
FİLEKSİGLAST UYGULAMALAR

+90 531 912 58 19Aydıntepe Mah. Yüzyıl Cad.
Yurdagül Sok. No:8 Tuzla, İstanbul
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GAZELLE

HELIOS 25

ITALMAR CABIN 18

Marine Composite tarafından modernize edilmiş, 
şaşırtıcı performanslara sahip tekne, seyir konforu ve 
kullanım kolaylığı sunuyor. 

Modernized byMarine Composite, the boat with 
astonishing performances offers cruising comfort and 
ease of use.

Specifications
Total length: 5.50 meters
Main beam width: 2.06 meters
Draft: 0.20 / 1.10 meters
Sail area: 16 m² 
Mainsail: 11 m²
Genoa: 5 m²
Full weight: 420 kg

Bu yeni zarif yarı sert modelin güçlü silueti ona güven 
verici bir karakter kazandırıyor. Güverte alanı ona mod-
ele konforlu bir yaşanabilirlik sağlıyor. 

• Büyük bir kokpit hacmi
• Önde ve arkada büyük güneşlenme
• Çok sayıda depolama alanı
• Lavabo, ocak ve buzdolabı ile donatılmış bir  
 mutfak
• Tatlı su duşu

The strong silhouette of this new elegant semi-rigid 
model gives it a reassuring character. The deck area 
gives it a comfortable livability.

• A large cockpit volume
• Front and rear, large sun deck
• Numerous storage
• Sink, a kitchen with a stove and refrigerator
• fresh water shower

Geniş kokpit, iki adet çıkarılabilir koltuk ve kıçta 6 
kişiye kadar taşıyabilecek rahat bir kanepeye yer 
veriliyor. Kabin 18, hafta sonları aileleriyle birlikte 
deniz kampı yapmak isteyenler için tasarlandı.

It features a spacious cockpit, two removable 
seats and a comfortable sofa in the aft that can 
hold up to 6 people. Cabin 18is designed for those 
who want to camp at the sea with their families on 
weekends.

Specifications
LENGTH FT: 5.50 m
WIDTH: 2.30 m
WITHOUT MOTORIZED WEIGHT: 700 kg
MAXIMUM INSTALLED POWER: 115 hp/87 Kw
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HEMY MARİN DENİZCİLİK TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yayla Mah. Vatan Cad. Kafkale Evleri Sitesi A Bl. No:14/B
TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE
0216 395 15 10 – 0533 033 72 71
www.hemymarin.com
info@hemymarin.com
engin@hemymarin.comengin@hemymarin.com

HEMY YAT DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Orta Mah. İshkapaşa Cad. Modsan San. Sit. No:3 İç Kapı:29
TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE
0216 395 15 10 – 0541 410 97 04
www.hemymarin.com
refit@hemymarin.com
hakan@hemymarin.comhakan@hemymarin.com

E-ticaret sitemiz üzerinden tüm tekne, yat ve karavan
ekipmanlarını satın alabilirsiniz.

www.hemymarin.com

ORION 7 

PATROL 660

PRESTIGE 460

Cruising RIBs’in ilk üyesi olan ORION 7 , uzun yolculuklar-
da günlük ihtiyaçlarınızı karşılıyor.
Seyir ustası ORION 7, farkındalık yaratan tasarıma ve 
sportif bir görünüme sahip. 
Evo 2 gövdeleri, yüksek hızlarda çok yüksek düzeyde 
stabilite sağlıyor ve benzersiz güç ve hafiflik için vakum 
infüzyonu ile üretiliyor.

First member of Cruising RIBs, ORION 7 provides your 
daily needs on long voyages.
Cruising master ORION 7 has her own awareness-rais-
ing design and sporty appearance.
Evo 2 hulls provide very high level of stability at high 
speeds and are produced with vacuum infusion for un-
paralleled strength and lightness.

Patrol, ticari kalite RIB’ler serisi, hem uzun mesafeli 
bir aile kruvazörü hem de zorlu bir iş teknesi olarak 
mükemmel şekilde çalışmak üzere tasarlandı. Süper 
derin V, geniş çeneleri ve geniş çaplı boruları ile en 
zorlu koşullarda bile yüksek manevra kabiliyeti, yüksek 
güvenlik ve yumuşak kuru bir sürüş sunuyor.

The Patrol range of commercial quality RIBs are 
designed to work both excellently as a long distance 
family cruiser or a hardcore work boat. With their 
super deep V, wide chines and large diameter tube, 
they offer high manoeuvrability, high safety and a soft 
dry ride even in the roughest conditions.

Technicial Specifications

OVERALL LENGTH: 6.51 m 21’ 4”
MAXIMUM LOAD: 1287 kg 2837 lb
MAXIMUM PEOPLE: 13 
FUEL TANK: 140 l 36.9 gal

Tekne dışarıda, kesintisiz uzayan gövde 
pencereleriyle en yeni stilini sergiliyor. Bu 
Flybridge alanı maksimum düzeyde kullanmayı 
mümkün kılan L şeklindeki havuzluğa sahip. Kıçta 
çok geniş bir güneşlenme bölümüne dönüşebilen 
bu havuzluk, ayrıca tam donanımlı bir kaptan 
kamarasına da ev sahipliği yapabiliyor.

Outside, the boat showcases its latest styling 
with continuously extending hull windows. This 
Flybridge has an L-shaped cockpit that makes it 
possible to use the space to the maximum. This 
cockpit, which can be transformed into a very 
large sunbathing area at the stern, can also host 
a fully equipped captain cabin.

Features
FULL SIZE: 14 . 29 m / 46 ‘ 11 “
ENGINE OPTIONS: Volvo 2 x IPS 500 (D6 - 380 CV/
HP) / Volvo 2 x IPS 600 (D6 - 440 CV/HP)
MAX. PERSON: 6 + 1
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Parker 660 Open Prince 27

PULSE 63

Geniş güverte alanına sahip yenilikçi tasarımı, hem 
balık tutma hem de eğlence için mükemmel bir tekne 
olmasını sağlıyor. İsteğe bağlı T-Top ve ayırt edici gövde 
şekli, benzersiz bir tasarıma ve olağanüstü denizcilik 
yeteneklerine sahip bir tekne oluşturuyor. Yüksek 
siperler, Parker 660 Open’ı olumsuz hava koşullarında 
bile çok güvenli bir araç haline getiriyor.

The innovative design with a large deck space makes it 
a perfect boat for both fishing and leisure. The optional 
T-Top and distinctive hull shape create a boat of an 
unique design and outstanding seakeeping abilities. 
High bulwarks make the Parker 660 Open a very safe 
craft even during unfavorable weather conditions.

Technicial Specifications
Length overall: 7.66 m
Beam overall: 2.55 m
Fuel tank capacity: 140 L
Fresh water tank capacity: 40 L
Black water tank capacity: 40 L (opt.)
Persons: 7

Prince 27’de şunlar bulunuyor; mükemmel oturulabil-
irlik, mükemmel deniz davranışı için yüksek güçlü der-
in V gövde (25°), şezlonga dönüştürülebilen yemek 
odası, gazlı amortisörlü büyük boy dolaplar, hidrolik 
direksiyon, kıç platformlarına doğru yan geçiş, orta 
konsol deniz tuvaletli, elektrikli ırgat, duş sistemi.

In Prince 27 has these; great habitability, Hi-power 
deep-V hull (25°) for an excellent marine behavior, 
Dinette convertible to sunbed, Large size lockers with 
gas springs, Hydraulic steering, Side passage towards 
the stern platforms, Center console with marine WC, 
Electric windlass, shower system.

Teknik Özllikler 
Uzunluk (m): 7,73
Yolcuların sayısı: 16
Yakıt tankı: 300

Pulse 63’ün yerleşik dokunmatik ekranı aracılığıyla 
performansı, sistem sağlığını, pil kapasitesini ve kalan 
menzili gerçek zamanlı olarak izleyin. Pulse 63 elektrikli 
RIB, ortalama hızınıza bağlı olarak 23 knot’a kadar 
hızlarda ve 100 deniz miline kadar menzilde çalışabilir.

Monitor performance, system health, battery capacity, 
and remaining range in real-time via the Pulse 63’s 
onboard touch-screen display. The Pulse 63 electric RIB 
can run at speeds of up to 23 knots and a range of up to 
100 nautical miles, depending on your average speed.

Technicial Specifications
Lenght: 6.3 m 

Weight: 610 kg
Adults: 1-8
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RS 21

Targa 37

Gran Turismo 41

VIKO S 22

MEDLINE 9

Güçlü teçhizat ve belirgin çeneler, iyi huylu tekne 
kullanımı ve aynı zamanda kullanım kolaylığını sağlamak 
için ergonomik bir güverte düzeni ile dengelendi.  RS21, 
tasarımının merkezinde sürdürülebilirlik ile yalnızca 
malzeme açısından değil, aynı zamanda tedarik 
zincirinin karbon ayak izi, tek kullanımlık plastiklerde 
azalma ve verimli lojistik ile geliştirildi.

The powerful rig and distinct chines are balanced by 
well-mannered boat handling and an ergonomic deck 
layout. The RS21 was developed with sustainability at 
the core of its design not only in terms of materials 
but also the carbon foot print of the supply chain, a 
reduction in single use plastics and efficient logistics.

Technicial Specifications
Lenght: 6.67 m
Max Sail Area m²: 64.6
No. Of crew: 4 

Targa 37, Targa 35 ile aynı düzeni paylaşıyor; salonda 
ve kıç güvertede ek alan sunuluyor ancak Targa 37, 
konfigürasyonlar açısından daha fazla olanağa sahip, 
özellikle de eski Targa 44 gibi büyük Fly köprüsüne sahip 
arka kayar bölmeye sahip olması ve aynı zamanda kok-
pitin arkasında uzun bir mutfak olması gibi.

The Targa 37 shares the same layout as the Targa 35, 
offering additional space in the saloon and aft deck. 
But the Targa 37 offers more possibilities in terms of con-
figurations, especially as it has a rear slide with large Fly 
bridge like the old Targa 44 and also has a long galley 
behind the cockpit.

Technicial Specifications
Total length: 12.75 m
body length: 11.61 m
Fuel tank: 1350 liters
Top speed: 32 - 42 KT

Teknedeki her şey hayatı daha kolay ve daha keyifli hale 
getirmek için tasarlandı: teknenin etrafında güvenli 
hareket, son derece sosyal U şeklinde bir salon, işlevsel 
bir açık hava mutfağı ve konforlu dinlenme alanı var.

Everything on board is devised to make life easier and 
more enjoyable: safe movement around the boat, a 
highly social U-shape saloon, a functional outdoor 
galley, and comfortable relaxation space.

CHARACTERISTICS
Length overall :12.55 m
Hull Length :11.50 m
Hull Beam :3.85 m
Light displacement :7 959 kg

VIKO S 22, Sergio Lupoli Yacht Design Studio tarafın-
dan tasarlanan modern görünümlü bir spor kru-
vazörü. Tekne, en iyi yelken deneyimi için, ampul 
salma, sabit salma, kaldırma salma gibi çeşitli 
seçeneklerin yanı sıra iki donanım versiyonuna sa-
hip: standart ve yüksek Performans.

VIKO S 22 is a modern looking sport cruiser de-
signed by Sergio Lupoli Yacht Design Studio . The 
boat is available in number of options with bulb 
keel, fixed keel, lift keel ,as well as with two rig ver-
sions: standard and high performance, for the ulti-
mate sailing experience.

Suda unutulmaz günler için geniş bir dinlenme alanı 
var. Ön ve arka çift salon, güneşlenme alanına 
dönüştürülebilir. Standart donanımda 14 koltuk, 
lavabolu entegre mutfak (opsiyonel: ızgara), 
yaşanabilir bir kabini tuvaletlerle bütünleştiren konsol 
(opsiyonel: ranza alanı) sunuluyor.

A spacious relaxation area for unforgettable days on 
the water. Double front and back saloon, convertible 
to sundeck area. Up to 14 seats in standard equipment, 
integrated kitchen with sink (optional : grill), console 
integrating a habitable cabin with toilets (optional : 
bunk bed space). 

Specification
Length: 8,90 m
Beam: 3,06 m
Fuel Tank: 400 L
Persons max.: 20

META 50 Bu büyük yelkenli yat, açık mutfak, harita masası, 
arkada 2 çift kişilik kabin ve bir banyo ile geniş 
panoramik manzaralı bir salon ve giyinme odası ve 
bağımsız banyolu geniş bir sahip kabininden oluşuyor.

This large sailing yacht is composed of a large 
panoramic view saloon with an open kitchen, a chart 
table, 2 double cabins & one bathroom at the rear, 
and a large owner’s cabin fore, with dressing room and 
independent bathroom.

Features
Overall length : 16.30 m
Hull length : 15.15 m
Waterline length : 14.30 m
Beam width : 5.20 m
Draft : 1.80 m
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www.oceanmarine.com.tr
Cihadiye Mah. 23081 Sk. No: 7A Aksu/ANTALYA

+90 541 646 08 55 oceanmarine.com.tr

SPX 190 VR6

X-Power

Kaydırmalı, döndürülebilir ve kontrolün rahatça sizde 
kalması için yukarı kaldırılabilen bir desteği olan sportif 
bir koltuk, kokpitle birleşiyor. Fusion ses sistemi, su üzerine 
en son teknoloji ses kalitesini getiriyor. Ayrıca VesselView 
yönetim sistemi aracılığıyla, telefonunuzdan tekne 
verilerini görüntüleyebilirsiniz.

A sporty seat with a slider, swiveling and a support 
that can be lifted up for easy control, merges with 
the cockpit. The Fusion sound system brings cutting-
edge sound quality on the water. You can also view 
vessel data from your phone through the VesselView 
management system.

Technicial Specifications
Length: 19’ 6” / 5.9 m
Beam: 8’ 4” / 2.54 m
Capacity: 10

Bu tekne, dıştan takmalı veya kuyruk motoru gücünü 
seçmenizden bağımsız olarak, alanı ve değeri daha 
önce hiç olmadığı  kadar en üst düzeye çıkarıyor. 
Ayrıca, kilitlenebilir kapalı soyunma odası ve su 
sporları için ideal olan ve arkaya bakan bir refakatçi/
gözlemci koltuğu gibi hoş sürprizler bulacaksınız.

This boat maximizes space and value like never 
before—regardless of whether you choose outboard 
or sterndrive power. You’ll also find pleasant surprises 
like a lockable enclosed changing room, and 
aft-facing companion/observer seat that’s ideal 
for water sports and—with the addition of a filler 
cushion.

X-Power 33C’nin havuzluğu, üç pilot koltuğu ve sekiz 
kişilik kanapesi ile büyük bir alana sahip. Yüksekliği 
ayarlanabilir havuzluk masası,etrafındaki alanla birlikte 
yüzme platformu yakınında bir güneşlenme yerine 
dönüşebilir. X-Power 33C’de opsiyonel olarak alınabilen 
T-Top, standard ön camla bir araya geldiğinde hem 
güneş, hem de rüzgardan mükmmel şekilde korunmayı 
sağlıyor.

The cockpit of the X-Power 33C has ample space with 
three pilot seats and an eight-seater sofa. The height-
adjustable cockpit table, together with the space 
around it, can turn into a sunbathing spot near the 
swimming platform. The T-Top, which can be purchased 
optionally on the X-Power 33C, when combined with the 
standard windshield, provides perfect protection from 
both the sun and the wind.
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Django 9.80

Merry Fisher 1095 Fly

Sunrider 650

Seyir sırasında, gövdeyle ilişkili ikiz omurga inanılmaz bir 
denge sunuyor; sapma yok, eğilme yok. Bu, teknede 
hareketi kolaylaştırır ve daha az deneyimli mürettebat 
için kolaylık sağlıyor. Normal bir omurga teknesinin 
aksine, tekne demirdeyken çok az hareket eder. 
Güvenlik, seyir ve demirleme sırasındaki bu stabilite 
kazanımı, güvenlik açısından büyük avantaj.

While cruising, the twin spine associated with the trunk 
offers incredible stability; no deflection, no bending. 
This facilitates movement on board and provides 
convenience for less experienced crew. Unlike a normal 
keel boat, the boat moves very little when at anchor. 
This stability gain during safety, cruise and anchorage is 
a great advantage in terms of safety.

Technical Specifications
Length HT: 10m
Body Length: 9.80m
Width: 3.60m

Dıştan takmalı motoru ve üç kabini ile kategorisinde 
şimdiden benzersiz olan MERRY FISHER 1095, trendlerin 
önünde ve şimdi model bir flybridge sahip.

Merry Fisher, 1095’in tüm özelliklere sahip: iç hacim, 
dümende oturma yeri, yüksek performanslı gövde, 
modüler kokpit, gömme yan güverte, saklama hacmi.

Already unique in its category, with an outboard engine 
and three cabins, the MERRY FISHER 1095 is ahead of 
the trends and now boasts a flybridge.

The Merry Fisher 1095: interior volume, bench seat at 
the helm, highperformance hull, modular cockpit, 
recessed sidedeck, storage volume.

- Belirgin V şekilli gövdesi sayesinde ultra konforlu 
navigasyon
- Uzun günlük geziler için geniş depolama kap-
asitesi
- Denizcilik ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak için 
isteğe bağlı donanım
- Güverte altına entegre tank 
- 2 renk seçimi: Açık gri veya siyah

- Ultra comfortable navigation thanks to its pro-
nounced V-shaped hull
- Large storage capacity for long day trips
- Optional equipment to adapt to your nautical 
needs
- Integrated tank under the deck
- 2 choices of colors : Light gray or black
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BIHAN 6.50

Kategorisindeki en büyük güneşlenme terasına sahip.  
Güneşte veya teknede barbekü yapmak için 12 kişiyi 
davet edebilirsiniz. Tekne 4 kabinli olduğundan, ark-
adaşlarınız birçok günlük geziye katılabilir.

Kolayca çıkarılabilen ve güneşlenme terası uzantısına 
dönüştürülebilen konforlu kıç masası var. Sürücü 
koltuğunun katlanır sırtlığı sayesinde masanın 
etrafında ekstra bir koltuk ve daha büyük bir 
güneşlenme terası elde edebilirsiniz. 

It boasts the biggest sundeck in its category. You can 
invite up to 12 people for a cruise in the sun or onboard 
BBQ. Friends can even join for multi-day trips, because 
the cabin sleeps 4.

Bihan 6.50, adalarda piknik yapmak veya dostane bir yarış 
için olduğu kadar, kısa bir yolculuk için de uygun bir model 
. Kabini, 4 yetişkinin teknede birkaç gece geçirmesi için uy-
gun bir ortam sunuyor.

Bihan 6.50 is a model suitable for a short trip as well as for 
a picnic on the islands or a friendly race. His cabin offers a 
suitable environment for 4 adults to spend a few nights on 
the boat.

Comfortable aft table that can be easily removed 
and transformed into a sundeck extension. Thanks to 
the folding backrest of the driver’s seat you get an 
extra seat around the table and a larger sundeck.

Technical data
- Length all out: 7,01 m
- Deck length: 6,02 m
- Fuel tank: 210 lt. 
- Max people on board: N. 14

Göcek Adası’nın Kalbi; Fimi Island 
                The Heart of Göcek; Fimi Island 

İçerisinde beach, a la carte restaurant ve event alanlarını 
barındıran Fimi Island, Göcek Adası’nda konumlanıyor.

Fimi Island, eşsiz manzarası ve profesyonel ekibiyle 
birlikte; event, düğün ve organizasyon olanaklarını bir 
araya getirip, benzersiz lezzetleriyle Göcek Adası’nda 
unutulmaz bir tatil imkânı sunuyor. Ada içerisinde buggy, 
yelkenliler, adadan adaya shuttle hizmeti gibi tatil 
deneyimini maksimuma çıkartacak çeşitli hizmetleriyle 
vazgeçilmez adreslerden biri olmaya aday gösteriliyor.

Gündüz ve akşam saatleri hizmet veren Fimi Island, 
havaalanı transferi rezervasyonundan, ada çevresinde 
özel bir tekne turu planlamaya ve çeşitli kutlamalara 
kadar unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmak için 
misafirlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Beach, deniz, kum, güneş ve doğayla Akdeniz 
coğrafyasının lezzet büyüsünü harmanlayarak 
misafirlerine benzersiz anlar yaşatan Fimi Island güne en 
güzel şekilde başlayıp, en iyi şekilde sonlandırmak icin en 
doğru seçim.

Fimi Island, which includes a beach, a la carte restaurant 
and event areas, is located on Göcek Island.

Fimi Island, with its unique view and professional team; 
bringing together event, wedding and organization 
opportunities, it offers an unforgettable holiday in Göcek 
Island with its unique tastes.

It is nominated to be one of the indispensable addresses 
with its various services that will maximize the holiday 
experience such as buggy, sailboats, and island-to-island 
shuttle services on the island.

Fimi Island, serving day and night, continues to host its 
guests to provide an unforgettable holiday experience, 
from airport transfer reservations to planning a private 
boat tour around the island and various celebrations.

Beach, sea, sand, sun and nature, blending the flavor 
magic of the Mediterranean geography, Fimi Island is 
the right choice to start the day in the best way and end 
it in the best way.
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WITH 38 YEARS OF EXPERIENCE
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2021 BİTTİ, SEKTÖR GÖZLERİNİ 2022’YE ÇEVİRDİ

2021 Is Over, The Sector Turns Its Eyes To 2022

2021 senesi yat ve tekne sektörü için oldukça hareketliydi. Peki ya, 2022? Firmalar bütün bir yılın 
ardından değerlendirmeler yaptı ve yeni yıl için sektöre ışık tuttu. Bununla beraber yılın önemli 

başlıklarını sizler için derledik. İşte, geçmiş ve gelecek..

The year 2021 was very active for the yacht and boat sector. What about 2022? Companies made 
evaluations after a whole year and shed light on the sector for the new year. In addition, we have 

compiled the important titles of the year for you. Here, past and future. 

Greenline Yachts:
2021 Beklentilerin Üzerindeydi

Greenline Yachts: 2021 Above Expectations

Röportaj: Greenline Yachts’ın Türkiye temsilcisi Boranova Denizcilik, 
Eray Küçük

“Greenline, bütün olumsuz pandemi süreçlerine rağmen  
2020 -2021 sezonunu beklentilerin üzerinde sonuçlarla ile 
taçlandırdı diyebiliriz.

Daha detaylı incelersek;
 
1.Üretim bandındaki hedeflenen tekne satış adetlerinin, 
teslimatlarda gecikme olmaksızın,  üzerine çıkılmıştır.  
 
2. Sadece mevcut filonun satışı değil, Cannes 2020 fuarında 
tanıtılan Greenline 45 FLY’ı takiben Greenline 45 Coupe’nin 
bu süreçte tasarlanması ve üretimi, Yeni Greenline 58 FLY’ın 
tasarımının tamamlanması  ve amiral gemisi ilk OceanClass 
68 Hibrit motoryatın tasarım ve  üretimi yine bu süreçte 
tersanenin muhteşem başarılarındandır.”  

2022 İçin Tüm Planlar Hazır

“Yeni 58 FLY, 2022’nin ikinci yarısında denize indirilecektir. 
2022’de, iki yeni model daha üretim bandındakini yerini 
alacaktır.”

Interview: Turkey representative of Greenline Yachts, Boranova 
Denizcilik, Eray Küçük

“Despite all the negative pandemic processes, we can say 
that Greenline crowned the 2020-2021 season with results 
above expectations.
 
If we examine in more detail;
 
1. The targeted number of boat sales in the production line 
has been exceeded without delay in deliveries. 
 
2. Not only the sale of the existing fleet, but also the design 
and production of the Greenline 45 Coupe following the 
Greenline 45 FLY introduced at the Cannes 2020 fair, the 
completion of the design of the New Greenline 58 FLY and 
the design and production of the flagship first OceanClass 
68 Hybrid motor yacht. It is one of the great achievements 
of the shipyard in the process.”  
 
All Plans Ready for 2022
 
“The new 58 FLY will be launched in the second half of 
2022. In 2022, two more models will replace the one on the 
production line.”
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Başarılı Bir Yılı Geride Bırakan Ege Yat, 2022’ye Hazırlanıyor

Leaving a Successful Year Behind, Aegean Yacht Prepares for 2022

Röportaj: Ege Yat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özer

“Kısaca özetlemek gerekirse; imalatı devam eden 66 
M Trideck Motoryatın dışında, tasarımı komple bize ait 
iki tane daha yatın imalatına başladık. Bunlardan biri; 
39 M çelik konstrüksiyon gulet diğeri de çelik gövde, 
alüminyum üst binaya sahip; Aegean Explorer serim-
izden;  EXP 25 M.  Tekneyi 2022 yaz sezonu öncesi teslim 
etmeyi planlıyoruz.”

Yaz Sezonu Öncesi Refit Yoğunluğu Yaşadık

Bakım onarım tarafında da boyları 12’den, 50 metr-
eye kadar değişen 22 yatın, boya, mekanik, elektrik ve 
ahşabiye işlerini tamamlayarak yaz sezonu öncesi teslim 
ettik. Bunlardan 50 metre boyunda, 450 T ağırlığında, 
bizim imalatımız olan çelik konstrüksiyon yelkenli Yazz’ın 
(ex Galileo) yaklaşık 6 ay süren refitini tamamladık.

2022 de Yoğun Geçecek

“Gelen taleplerden 2022 yılının da 2021 gibi yoğun 
geçeceğini tahmin ediyoruz. Artan talebi karşılay-
abilmek için biz de yatırımlarımızı, kapasite artırımına 
yönelik yapıyoruz.  50 x 50 m boyutlarındaki yeni inşa 
için hazırladığımız hangarımızı da önümüzdeki ay 
tamamlayacağız.”

Interview: Sinan Özer, Chairman of the Board of Aegean Yacht

“Presently we have 3 new building projects ongoing at 
our shipyard. A 66 m Trideck Superyacht, a 39 m sailing 
yacht and a 25 m Explorer yacht which will be ready 
before the 2022 summer season.”
 
Our ongoing refit projects ;

Apart from new buildings, we have completed 22 refit 
projects ranging between 12 to 50 m just before the 
summer season. One of those was 50 m steel hulled Yazz 
(ex Galileo) ,also built by our boatyard in 2007.  Now 
we have 5 yachts presently under major refit at the yard 
which will be completed and delivered before summer 
2022.
 
2022 set to be a busy year for refit and new building 
as well,  Therefore we are investing in increasing our 
service capacity. Our 50 m x 50 m new building hangar 
will be ready next month.
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100 yılı aşan bilgisi, tecrübesi ve sürekli gelişen teknolojisi ile ”FPT Industrial” güç ve verimliliği 
tasarlar. Deniz araçları uygulamaları için geliştirilen, dünya emisyon standartlarına uyumlu 
3 Ltr.’den 16 Ltr.’ye kadar olan motor seçenekleri ile en iyi performansı size en verimli şekilde sunar.

1000 HP. Güce kadar CURSOR 16 motoru ile 16 Litrelik motorun dayanıklılığını, 13 Litrelik motorun 
kompakt hafif yapısını ve ekonomisini sunar.

Özel ve Ticari tekneler için mükemmel bir seçim olan CURSOR 16  saatte 277,5 Km. hıza ulaşarak 
Guiness Dünya Rekorunu kıran yarış teknesinin de arkasındaki güç olmuştur.

FFPT Industrial Distribütörü - Türkiye
Yakamoz Makina Jeneratör Motor Servis Yedek Parça Tur. San. Ltd. Şti               
Fatih Mh. 1193 Sok.No:7 Sarniç Gaziemir / İZMİR                                                             +90 232 461 87 31

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

2021’de Yatlar Suyla Buluştu Geçirdiğimiz “En” Hızlı Yıldı
Yachts Hits The Water in 2021 Our “Fastest” Year

2021 yılı, Bering Yachts için farklı etkinliklerle dolu geçti. Şirket 
için en önemli olay yılın ilk yarısında 24 metre uzunluğundaki 
keşif yatı Bering 77’nin denize indirilmesi oldu. Yat, bu uzak 
yerlerin denizlerini fethetmek için Avustralya’ya doğru yola 
çıktı.

Bering Yachts, yılın en önemli tekne fuarı olan Cannes Yatçılık 
Festivali’ne katıldı, ekip Bering Yachts Bering70’i sergilemeye 
karar verdi. Burada, yatın  yeni sahibi ile sözleşme imzalandı 
ve yat ABD için kendi uzun yolculuğuna başladı. Tersanede 
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Serbest 
Bölgesi’nde şu anda yapım aşamasında olan 7 model 
bulunuyor. 

2021 year was rather full of different events for Bering Yachts. 
The most significant event for the company was in the first 
part of the year – the launch of 24 meters length expedition 
yacht Bering 77. The vessel left for Australia to conquer the 
seas of that distant places.

Bering Yachts participated in the most important boat Show 
of the year; Cannes Yachting Festival. The team decided 
to exhibit Bering70 and in here the contract with the new 
owner of Bering 70 was signed and the vessel started its own 
long journey for USA.Work at the shipyard is in full swing. At 
the present moment there are 7 models in construction in 
Antalya Free Zone. 

Röportaj: Karina Marine Group Y.K. Üyesi ve Genel Müdür Murat 
Soydaş

Temsil ettiğimiz markalarımız açısından baktığımızda 
2007’den bu yana yaşadığımız en hızlı, en hareketli yıldı 
diyebiliriz. Azimut Yachts’tan yeni modeller suya indi. 
Lansmanı geçtiğimiz sezon yapılan Magellano 25 Metri’nin 
ilkini Türkiye’ye teslim etmiştik. Sonrasında bu boylarda 
oldukça iyi satışlarımız oldu ve olmaya devam ediyor. 
Heyecanla beklediğimiz 53 Fly, 68 Fly, yeni Magellano 
66, Magellano 30 Metri ve elbette amiral gemisi Trideck 
ve Grande serisinden yeni modelimiz Grande 26 Metri’yi 
suya indirdik. Fabrikalarımızda 2022 sezonuna teslim tekne 
kalmadığından bir sonraki sezona satışlar yapıyoruz. Bu 
durum da ikinci el piyasasında fiyatların artmasına sebep 
oldu. Denizdeki yaşam gittikçe daha çekici hale geliyor.

Interview: Murat Soydaş, Board Member and General Manager 
of Karina Marine Group

When we look at the brands we represent, we can say 
that it was the fastest and most active year we have 
experienced since 2007. New models from Azimut Yachts 
have landed on the water. We delivered the first of 
Magellano 25 Metri, which was launched last season, to 
Turkey. Afterwards, we had very good sales in these sizes 
and they continue to do so. We launched the 53 Fly, 68 Fly, 
the new Magellano 66, Magellano 30 Metri and of course 
our new model Grande 26 Metri from the flagship Trideck 
and Grande series. Since there are no boats delivered 
to the 2022 season in our factories, we are making sales 
for the next season. This has led to higher prices on the 
second-hand market. Life at sea is becoming more and 
more attractive.
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Marmara Adası için gerçekleştirilen Yapay Resif 
Projesinin ikinci fazı için Tarım ve Orman Bakanlığından 
Mart ayında onay alınmıştı. Proje sahibi Gündoğdu 
Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği, Balıkesir 
Üniversitesi ile iş birliği yaptı.

Approval was obtained from the Ministry of Agriculture 
and Forestry in March for the second phase of 
the Artificial Reef Project for Marmara Island. The 
project owner Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve and 
Güzelleştirme Derneği collaborated with Balıkesir 
University.

Ligurya Tersanesi, Tommaso Spadolini tarafından tasarla-
nan OTAM Aluminium Custom Range 35 metrelik tekne-
nin ödüllü ilk ünitesinin ardından şimdi de 115 fitlik bir tek-
lif sunuyor.Bununla birlikte, iki projenin tek ortak noktası; 
toplam uzunlukları. Bu yeni tasarım, su üzerinde 44 deniz 
miline ulaşabilen en hızlı alaşım yatlardan biri olacak.

Following in the wake of the award-winning first unit in the 
OTAM Aluminium Custom Range 35m Gipsy designed by 
Tommaso Spadolini, the Ligurian shipyard now presents 
another fully engineered 115-foot proposal. However, the 
only thing the two projects have in common is their length 
overall - this new design will be one the fastest alloy yach-
ts on the water capable of reaching 44 knots.

Evo V8; Mercuri kardeşlerin Blue Emme Yachts’a ait 
ünlü marka Evo Yachts filosunun yeni amiral gemisİ. Bu 
sezonun en heyecanla beklenen modelleri arasında 
rafine minimalist bir tasarıma sahip ola, yüksek teknoloji 
içeriği ve orijinal fikirleriyle pazarı şaşırtmaya hazır yeni 24 
metrelik model yer alıyor.

Evo V8 is the new flagship in the Evo Yachts fleet, the 
famous brand owned by the Mercuri brothers’ Blue Emme 
Yachts.  The most eagerly awaited arrivals this season 
include the new 24-metre model, which has a refined 
minimalist design and is set to amaze the market with its 
hi-tech content and original ideas.
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Yeni Yılda Büyük Projeler YoldaEVO YACHTS LAUNCHES THE 
NEW EVO V8 FLAGSHIP

YENİ OTAM CUSTOM RANGE 
115 TANITILDI

MARMARA ADASI YAPAY RESİF 
PROJESİNİN 2.FAZI BAŞLADI 

Filippetti Yacht, Yeni Flybridge 
F 100’ü Tanıttı

Wave e-550 Görücüye Çıktı

Big Projects on the Way in the 
New YearEvo Yachts Yeni Evo V8 Amiral 

Gemisini Piyasaya Sürüyor

Presenting The New Otam 
Custom Range 115

2nd Phase of  Marmara Island 
Artificial Reef Project Started 

Filippetti Yacht reveals new 
Flybridge F 100

Wave e-550 Debuts

Röportaj: Patrik von Sydow, Turquoise Yachts CEO’su
Fotoğraf: Blue /Guillaume Plisson

“Öncelikle halen yapım aşamasında olan 6 yat ve proje 
geliştirme aşamasında olan 3 yat ile finansal olarak daha 
da güçlenmeye devam ettiğimizi belirtmekte fayda var. 
Hâlihazırda 8 aktif yat projemizin tamamı satıldı ve spekülatif 
bir yapı olarak, önceki yelkenli yat deneyimimizi temsil eden 
ve son halinin detaylarının belirtmesi için hazır olan bir 51 
metrelik yelkenli bir yatımız daha var.
 
Pandemi sırasında ilerlememiz hiç yavaşlamadı: 2020 yılında 
teslim edilen 56 metre Blue II, Boat International’ın prestijli 
Tasarım ve İnovasyon ödüllerinde “En İyi Dış Tasarım” ödülünü, 
World Superyacht Awards ödüllerinde ise sınıfındaki en iyi 
motoryat ödülünü kazandı ve buz sınıfı gövdesiyle dünyayı 
dolaşmaya devam ediyor. Ayrıca önemle duyurmak isteriz 
ki bugüne kadarki en büyük iki projemizi de sattık: 79m Toro 
ve 87m NB 74, Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en büyük 
motoryatlar arasında olacaklar!”

Interview: Patrik von Sydow, The CEO of Turquoise Yachts
Photo: Blue /Guillaume Plisson

“First of all, it is worth noting that we continue to get stronger 
financially with 6 yachts still under construction and 3 yachts 
under project development. Currently all of our 8 active 
yacht projects have been sold and, as a speculative build, 
we have another 51 meter sailing yacht, which represents our 
previous sailing yacht experience and is ready for the details 
of its final form to be specified.
 
Our progress has never slowed down during the pandemic: 
Delivered in 2020, the 56-metre Blue II won the “Best Exterior 
Design” award at Boat International’s prestigious Design 
and Innovation awards, and the best-in-class motoryacht 
award at the World Superyacht Awards, and continues to 
tour the world with its ice class hull. is doing. We would also 
like to announce that we have sold our two biggest projects 
to date: 79m Toro and 87m NB 74 will be among the largest 
motoryachts ever built in Turkey!”

İşlevselliği en üst düzeye çıkarmak için tasarım odaklı bu 
boyutta bir yat için dış mekân yaşam alanları oldukça 
etkileyici. Flybridge dümen alanı, şezlonglardan kaliteli 
yemek ve eksiksiz bar alanına kadar tüm olanaklarla 
yattaki en büyük dış alanı kaplıyor. 

The outdoor living areas are impressive for a yacht of this 
size with design focus to maximize space and functionality. 
The flybridge helm area is the largest exterior space on 
board with full amenities from sun lounges to fine dining 
and full bar area. 

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

Stylishly small and virtually silent electric yacht Wave 
e-550 debuts at “Salon Nautico” in Barcelona. 
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Denizcilik sektörünün en büyük çatı kuruluşu olan BIMCO’nun 
(Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) yeni Başkanı Hong 
Konglu armatör Sabrina Chao oldu.

The new President of BIMCO (Baltic and International Maritime 
Council), the largest umbrella organization of the maritime 
industry, became Hong Kong shipowner Sabrina Chao.
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Sunreef Yachts Ailesine 
Bir Üye Daha

Sirena 68 İlk Kez Tanıtıldı

Bodrum Oğuz Marin Miti 
One’ı Suya İndirdi

İlk Baltic 68 Café Racer 
Suya İndi

Yat İhracatından Alınan Nispi Ödeme 
Tutarı Düşürüldü

BIMCO’nun Yeni Başkanı 

Fairline Yachts, Squadron 68’i Tanıttı

Yeni Zodiac Elektrikli eOPEN 
Serisi

Another Member To Sunreef 
Yachts’s Family 

Sirena 68 Introduced 
for the First Time

Bodrum Oğuz Marin Launched 
Miti One

First Baltic 68 Café Racer 
Hits Water 

Relative Payment Amount Received 
from Yacht Exports Has Been Reduced 

The New President of BIMCO

Fairline Yachts unveils Squadron 68

New Zodiac Electric eOPEN 
Range 

Sunreef Yachts, kısa bir süre önce şirketin Polonya’nın 
Gdansk kentindeki yeni tersanesinde ilk yeni 70 Sunreef 
Power katamaranını piyasaya sürdü. İlk 70 Sunreef 
Power’ın özel dört kabin düzeni, hem özel navigasyona 
hem de lüks kiralamaya uyarlandı.

Sunreef Yachts has recently launched the first new 
70 Sunreef Power catamaran at the company’s new 
shipyard in Gdansk, Poland. The custom four-cabin layout 
of the first 70 Sunreef Power was adapted to both private 
navigation and luxury charter.

2020 senesi Mart ayında yapımına başlanan Miti One 
projesinde sona gelindi. Artık tamamen hazır hale 
gelen Miti One, 30 Ağustos günü Bodrum Oğuz Marin 
Tersanesi’nde suya indirildi. 34 metre boyundaki Miti 
One’da; master kabin, dört misafir kabini ve 50 me-
trekarelik bir ana salon yer alıyor.

The Miti One project, which started to be built in March 
2020, has come to an end. Miti One, now fully ready, 
was launched on 30 August at Bodrum Oğuz Marin 
Shipyard. In Miti One, which is 34 meters tall; master 
cabin, four guest cabins and a 50 square meter main 
hall. 

Müşterilerin beklentileri doğrultusunda tasarlanan yeni Sirena 
68; daha gelişmiş özellikleri Cannes Yachting Festival’de ilk 
kez tanıtıldı. Teknede farklı yerleşim düzenleri var. İlk yerleşim 
planına göre; baş ve kıç tarafında iki adet lüks ana kamara 
yer alıyor. Diğer yerleşim planlarında ise bu sayı üçe çıkıyor.

Designed in line with customers’ expectations, the new Sirena 
68; its more advanced features were introduced for the first 
time at the Cannes Yachting Festival. There are different 
layouts on the boat. According to the first settlement plan; 
There are two luxury master cabins fore and aft. In other 
settlement plans, this number rises to three.

Firmanın Ürün Pazarlama Müdürü, Fanny Revert-Ciavattini, 
botu şöyle anlatıyor; “ Yüzde 100 elektrikli bu 2 yeni model 
müşterilerin yeni ihtiyaçlarını karşılıyor: Bakım yok, gürültü 
yok, servis yok, daha az kirlilik, basit ve duyarlı sürüş ve uygun 
fiyat.”

“100% electric, these 2 new models meet the new needs 
of customers: No maintenance, no noise, no servicing, less 
pollution, simple and responsive driving, and an affordable 
price,” explains Fanny Revert-Ciavattini, product marketing 
manager.

İlk Baltic 68 Café Racer, Haziran 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.

The first Baltic 68 Café Racer was launched on schedule in July. 
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.

Ticaret Bakanlığı’nın onayı ve Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları 
Birliği’nin girişimleri ile; gemi ve yat ihracatından alınan nispi 
ödeme tutarı 10 binde beş oranından, 10 binde dört oranına 
indirildi.

With the approval of the Ministry of Commerce and the 
initiatives of the Ship Yacht and Services Exporters’ Association; 
The relative payment amount received from ship and yacht 
exports was reduced from five per 10 thousand to four per 10 
thousand.

Lüks İngiliz tekne üreticisi Fairline Yachts, çarpıcı yeni Squadron 
68’in ayrıntılarını duyurdu.  İçeride; ana güverte, cömert yeme-
klerden konforlu salon koltuklarına kadar çok sayıda eğlence 
alanı var.  Güncellenen Squadron 68’in iç düzeni tamamen 
yenilendi.

Luxury British boat builder, Fairline Yachts, announces details of 
its stunning new Squadron 68.. Inside, the main deck caters for 
multiple entertaining spaces, from generous dining to comfort-
able saloon seating. The interior layout of the updated Squad-
ron 68 has been completely refreshed.
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Novikov Helipad Lounge Yalıkavak Marina’da Açıldı
Novikov Helipad Lounge Opened in Yalıkavak Marina  
Novikov Grubu, Novikov Bodrum restoranının çatısında  bulunan helikopter pistini  
“Novikov Helipad Lounge Bodrum” olarak premium, dünyaca ünlü DJ’lerin sahne 
almaya hazırlandığı bir gece kulübü ve bara dönüştürüyor.

The Novikov Group is transforming the helipad on the roof of the Novikov Bodrum 
restaurant into a nightclub and bar where premium, world-famous DJs get ready to 
take the stage as “Novikov Helipad Lounge Bodrum”.

Nautor’s Swan İlk Motoryatının Göz 
Alıcı Detayları
Nautor’s Swan Reveals Details Of Its 
First Motor Yacht
Yelkenli yat üretimiyle bilinen Finlandiyalı şirket 
Nautor’s Swan, bir ilke imza attı ve bir motoryat projesi 
üzerinde çalıştığını duyurdu. Swan Shadow ismi verilen 
modelde çift kişilik bir kamara ve kamara dâhilinde 
banyoya sahip başka bir kamara bulunuyor.

Known for its sailing yacht production, the Finnish 
company Nautor’s Swan announced that it is working 
on a motor yacht project. The model, called Swan 
Shadow, has a double cabin and another cabin with 
a bathroom inside the cabin.

Turkyacht 3 Milyon Euro’luk Tekneyi 
Suya İndirdi
Turkyacht Launched 3 Million Euro Boat

Turkyacht, Roda Yacht’a yaptırdığı Pura Vida isimli 
37 metrelik mega yatı suya indirdi. Ticari amaçla 
kullanılacak yat iki yılda, 60 kişilik bir ekiple inşa edildi.

Turkyacht launched Pura Vida, a 37-meter mega yacht 
built by Roda Yacht. The yacht, which will be used for 
commercial purposes, was built in two years with a 
crew of 60 people.

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 
Özelleştirme İhalesi Yapıldı
Fenerbahce Kalamış Marina 
Privatization Tender Held
Liman, 40 yıl süreyle özelleştirilecek. Açık artırma sonun-
da en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Ka-
lamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi.
Teknik olarak ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının 
onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

The port will be privatized for 40 years. At the end of the 
auction, TEK-ART Kalamış and Fenerbahçe Marmara 
Turizm Tesisleri AŞ gave the highest bid with 2 billion 531 
million liras. Technically, the result of the tender will be 
announced after the final decision of the commission is 
submitted for approval.

+90530 041 70 00
info@yachtlifechaaer.com
www.yachtlifechaaer.com

OF YACHT AND BOAT RENTAL!
THE CORRECT ADDRESS

OF YACHT AND BOAT RENTAL!OF YACHT AND BOAT RENTAL!
THE CORRECT ADDRESSTHE CORRECT ADDRESS

OF YACHT AND BOAT RENTAL!
THE CORRECT ADDRESS
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Azimut Grande Trideck Amiral Gemisini 
Tanıttı
Azimut Yachts unveiled it’s new Azimut 
Grande Trideck flagship 
Azimut Yachts, basına ayrılan online sunumunda 
markanın tasarım, stil ve inşaat açısından yeniliklere 
imza atma yeteneğinin ve DNA’sının bir ifadesi olan 
ilk üç katlı yatı Azimut Grande Trideck amiral gemisini 
tanıttı. 

At an online presentation reserved for the press, 
Azimut Yachts unveiled its new Azimut Grande Trideck 
flagship, the brand’s first yacht with three decks and 
an expression of the DNA that continues to give the 
company its signature ability to innovate in terms of 
design, style and construction.

Tankoa Yachts T580’in İlk Satışını Duyurdu
Tankoa Yachts Announces The Sale Of The First T580
İlk önizlemelerden itibaren, Tankoa T580, 5 binden fazla deniz mili menzili sayesinde uzun 
yolculukları kapsayabilen, sportif  bir profile sahip “Dünya Çapında Kaşif” olacak. Ayrıca 
pruvada bir helidek, mürettebat kabinlerine ek olarak altı kamara, “özel bir adadan” en 
iyi şekilde yararlanmak için katlanır yan duvarları olan büyük bir plaj kulübü ve 9 metrelik 
iki limuzin tenderı barındırabilecek kadar büyük bir garajı olacak. İnşaat Temmuz ayında 
başlayacak ve yeni Tankoa T580’in,  Nisan 2024’te teslim edilmesi planlanıyor.

From the first previews, the Tankoa T580 will be a “World Wide Explorer” with a sporty 
profile, able to cover long cruises thanks to a range of more than 5 thousand nautical 
miles. She will also have a helideck at the bow, six cabins in addition to the crew cabins, 
a large beach club with folding side walls to make the most of “a private island” and 
a garage capable of accommodating two tenders, including a 9-metre limo tender. 
Construction will begin in July and the new Tankoa T580 is scheduled for delivery in April 
2024.

Yeni StellarCAT Serisi
The New StellarCAT Series
Uzun süreli süper yat yeni inşa, tamir ve proje 
yönetimi uzmanı StellarPM, yeni bir StellarCAT motorlu 
katamaran serisini duyurdu. 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. Class-leading 
safety, stability and comfort are foremost features and 
exceptional fuel economy is delivered through Volvo 
IPS series engines.
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26XP Serisinin 14.Ünitesi 3 Yıl İçinde Teslim Edildi 
14th unit of the 26XP Series delivered in 3 years  
Merkezi İstanbul’da bulunan Avrupa’nın yüksek performanslı motor yat tersanesi 
Numarine, yeni bir keşif yatı teslim etti; 26 XP serisinin 14.ünitesi. Güverte altında dört 
büyük misafir kamarası var. Ana suit, teknenin ortasında yer alıyor. 

Numarine, the European high-performance motor-yacht shipyard headquartered 
in Istanbul, has delivered a new explorer yacht. This is the 14th unit of the 26XP Series. 
There are four large guest cabins belowdecks. The master suite is situated amidships. 

T.Y.K.D. Bodrum’da Denizcilik Sektörünü Bir Araya Getirdi
T.Y.K.D. Brings the Maritime Industry Together

Bodrum’da 2 ile 5 Kasım arasında Türkiye Yat Kaptanları Derneği ve Çalışanları 
tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen Yachting Sector etkinliğinde, bütün 
denizcilik sektörü bir araya geldi. Firmalar ve kaptanlar arasındaki ilişkileri 
geliştirmek ve sektörü her anlamda ileri taşımak amacıyla düzenlenen etkinlik 
boyunca toplantıların yanında birçok eğitim ve seminer düzenlendi. Derneğin 
Yönetim Kurulu üyeleri ve kaptanlar hem organizasyonu hem de sektörü 
değerlendirdi. İşte, Bodrum’dan geriye kalanlar…

The entire maritime industry came 
together at the Yachting Sector event, 
which was held for the third time by 
the Turkish Yacht Captains Association 
and its Employees between November 2 and 5 in Bodrum. In addition 
to the meetings, many trainings and seminars were held throughout the 
event, which was organized to improve the relations between companies 
and captains and to move the industry forward in every sense. Members 
of the Association’s Board of Directors and captains evaluated both the 
organization and the sector. Here is what’s left of Bodrum…

Birlik Oldukça Büyüyor ve 
Güçleniyoruz
Together We Grow and Get 
Stronger

Yusuf Ziya Karagöz, Derneğin Kurucusu / Founder of the Association

“Organizasyonun amacı yat kaptanlarını, yat 
sektöründe çalışan esnaflarla bir araya getirmek, 
onları buluşturmak, onların tanışmalarını ve 
kaynaşmalarını sağlamak. Tabii birlikten kuvvet 
doğar tezini burada bilfiil uygulayarak, bilfiil bunu 
yaşatarak, bunun ispatına çalışıyoruz. Tabii ki sadece 
bununla sınırlı değil. Aynı zamanda kaptanların 
hakkını savunma, hukuksal boyutlarını, yeni çıkan 
teknolojiyi, yeni çıkan/değişen kanunları, liman ve 
bununla ilgili işletme tüzüklerindeki değişikliklerin 
de görüşüldüğü, konuşulduğu güzel bir ortam 
oluyor. Katılım arttıkça bu güç veriyor, daha büyük 
sorumluluklar yüklüyor ve bu şekilde devam edeceğiz 
tabii ki.”

“The aim of the organization is to bring yacht 
captains together with the tradesmen working in 
the yacht industry, bring them together, enable 
them to meet and socialize. We are trying to prove 
this, by actually applying the thesis that, of course, 
there is strength in unity, by actually keeping it alive. 
Of course, it’s not just limited to that. At the same 
time, it is a good environment where defending 
the rights of the captains, its legal dimensions, new 
technology, new/changed laws, changes in the port 
and related operating regulations are discussed. As 
participation increases, it gives strength, it imposes 
greater responsibilities and of course we will continue 
in this way.”



88

“Denizlerimizin temizliği açısından, yapmış old-
uğum şahsi bir proje vardı. Bu projeyi hayata 
geçirmek için uğraşıyoruz. Bahsettiğimiz konu atık 
su. Yani yatlardaki birikmiş atık suları toplamak, on-
ları iç denizlerine körfezlere koylara bırakmamak, 
evsel atıkları toplayıp ayrıştırmaya yollamak.  Onu 
da inşallah ileriki zamanda hayata geçireceğiz.”

“There was a personal project I had done in terms 
of cleaning our seas. We are trying to bring this 
project to life. The issue we are talking about is 
wastewater. In other words, collecting the accu-
mulated waste water from the yachts, not leaving 
them in the inland seas, gulfs, bays, collecting do-
mestic wastes and sending them to decompose. 
We hope to implement it in the future.”

SEKTÖRDEN BAŞLIKLAR/HEADLINES FROM THE SECTOR

Sektörü Daha Kaliteli Bir 
Noktaya Taşıyacağız

Denizlerimizi Korumaya 
Çalışıyoruz

We Will Carry the Industry to 
a Higher Quality Point

We Are Trying to Protect 
Our Seas

Cengiz Öksüz, Dernek Başkanı / President of the Association Arif Gürel, T.Y.K.D 2.Başkanı / Arif Gürel, 2nd President of T.Y.K.D.

“Bundan evvel iki kere İstanbul’da düzenledik bu 
organizasyonu, başarılı bir organizasyon. Buradaki 
gaye; 70’e yakın katılımcı firma ile 200’e yakın 
kaptan arkadaşlarımızı bir arada tutmak, sıcak 
ilişkiler içine girmesini sağlamaktır. Derneğimizin 
faaliyetleri bundan sonra da devamlı artacaktır. 
Yat kaptanlarının gelişmesi konusunda eğitim 
çalışmalarımız var. Camiadaki yat kaptanlarımızı 
kaliteli, ilgili, bilirkişilik kaptanlar yetiştirmek 
konusunda eğitimler düzenleyeceğiz.”

“Before this, we organized this organization in 
Istanbul twice, it is a successful organization. 
The purpose here is; It is to keep nearly 70 
participating companies and nearly 200 captain 
friends together and to ensure that they have 
warm relations. The activities of our association 
will continue to increase from now on. We have 
training activities on the development of yacht 
captains. We will organize trainings for our yacht 
captains in the community to train qualified, 
caring and expert captains.”

www.campcaravan.net
0530 181 7146

campcaravanlife

Özgürlüğe Dair Her Şey!

Doğa ve Su Sporları Dergisi
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Sektörü Bir Araya Getiriyoruz Kaptanlık Kırktan Sonra Olur
A Person Becomes A Captain 
After The Age Of 40

Tüm Sektör Bu 
Organizasyonları 

Desteklemeli

Koronodan Dolayı Yoğun Bir 
Sezon Geçirdik

We Bring the Industry Together

The Entire Sector Support These 
Organizations

We Had a Busy Season Due to 
Corona

Oğuz Gör, T.Y.K.D. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the T.Y.K.D. 
Board of Directors

“Buradaki amacımız firmalarla kaptanları bir araya ge-
tirip, bir alışveriş yapmalarını, kaynaşmalarını, sektörün 
birbirini tanımalarını sağlamak. Tabii bunu yaparken 
kaptanların biraz daha kendini geliştirmeleri için eğitim 
ve seminerler de düzenliyoruz. Bu sadece bir fuar gibi 
bir şey değil sadece para alışverişi olsun istemiyoruz. 
Aynı zamanda buraya gelen hem katılımcı firmaların, 
hem de kaptanların kişisel gelişimlerini artırıyoruz.”

“Our aim here is to bring together the companies and 
the captains, to have a shopping, to socialize, to get 
to know each other in the industry. Of course, while 
doing this, we also organize trainings and seminars for 
the captains to improve themselves a little more. This is 
not just a fair, we don’t want it to be just an exchange 
of money. At the same time, we increase the personal 
development of both the participating companies and 
the captains who come here.”

Ersan Şahin T.Y.K.D. Yönetim Kurulu Üyesi / T.Y.K.D. Member of the 
Board of Directors

Kamil Gülden, Kaptan / Captain 

“Ülke ekonomisine katkıda bulunacak bu 
hareketleri herkesin desteklemesini bekliyoruz. 
Diğer kaptan arkadaşlarımız,  tedarikçi firmalar 
inşallah bu konuyu zamanla anlayacaklar, 
yaptığımız bu organizasyonlara daha fazla 
destek verecekler. Biz çalışacağız, çalışmaya 
devam ediceğiz yeter ki onlar birazcık çaba sarf 
etsinler. Türk yatçılığı olarak çok daha iyi yerlere 
geleceğiz.”

“We expect everyone to support these 
movements that will contribute to the country’s 
economy. Hopefully, our other captains and 
supplier companies will understand this issue in 
time, and they will give more support to these 
organizations we organize. We will work, we will 
continue to work, as long as they make a little 
effort. As Turkish yachting, we will come to much 
better places.”

“Türkiye’deki kaptan kavramının iş adamları tarafından 
tanınmasını istiyoruz yani tekneye birini aldıkları zaman, 
sağlık karnesini isteyin, ehliyetlerini isteyin, bu kişi nerde 
çalışmış, ne kadar çalışmış, evrakları nedir lütfen 
bunları sorgulayın. Gittiğiniz yerde zorluklar yaşamayın 
ve tekneye hâkim olan insanlarla çalışın çünkü bir 
kaptan kolay yetişmiyor. 40 yaşından sonra bir insan 
kaptan oluyor; hatalarıyla, yanlışlarıyla, gördükleriyle 
duyduklarıyla sorduklarıyla anca kırk yaşından sonra 
tam bir kaptan oluyorsun.”

“We want the concept of captain in Turkey to be 
recognized by businessmen, so when they take 
someone on board, ask for their health card, ask for 
their driver’s license, where did this person work, how 
long did he work, what are his documents, please 
question them. Do not experience difficulties where 
you are going and work with people who dominate the 
boat because a captain does not come easily. After 
the age of 40, a person becomes a captain; With your 
mistakes, what you see, what you hear, what you ask, 
you become a complete captain only after the age of 
forty.”

Yaşar Keleş, Kaptan / Captain

Yoğun Bir Sene Geçirdik

“2021 yılında koronadan dolayısıyla bayağı yoğun 
bir sezon geçirdik. Daha önceki senelerdeki olan 
tur dediğimiz programlar bu yıl daha yoğundu 
çünkü tekneler daha korunaklı ve güvenli bölge 
olarak görüldüğünden dolayı sektör içerisindeki 
yoğun tekne turları gerçekleşti, bizim teknemiz de 
bunlar içerisinde.”

We Had a Busy Year

“In 2021, we had a very busy season due to 
Corona. The programs we call tours in previous 
years were more intense this year because boat 
tours in the sector took place because boats 
were seen as a more sheltered and safe zone, 
and our boat is among them.”
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Denizcilik Sektörünü Otelcilik 
Gibi Düşünmeliyiz

We Should Think of the Maritime 
Industry Like Hostelry 

Women Should Be More Involved 
in the Sector

Kadınlar Sektörde Daha Fazla 
Yer Almalı

Burak Tarakçı, Xone Superyatcht Genel Müdürü / 
General Manager of Xone Superyatcht

Nuray Çamcı, Kaptan Adayı / Captain Candidate

Bizim ana kollarımız; hem akademi, hem management, 
hem de recruitment diyebilirim ama hepsi birbiri ile 
ilişkili. 

Sektörü tamamen denizcilik olarak düşünmemek; bunu 
bir otel hizmeti olarak düşünmek, tamamen hizmet 
sektörü olarak düşünmek, hatta 6-7-8 yıldızlı çok kaliteli 
bir otel gibi düşünmek; o standart hizmeti verebilecek 
düzeyde arkadaşları hem denizcilik anlamında, hem 
hizmet anlamında yetiştirmek; özelikle İngilizce alt yapı 
ile yetiştirmek, uluslararası sularda bizim için çok önemli 
bir durum.”

Our main branches are; I can say both academy, 
management and recruitment, but they are all related 
to each other.

Not to think of the industry as purely maritime; to think 
of it as a hotel service, to think of it as a service sector, 
or even to think of it as a high quality 6-7-8 star hotel; 
to train friends at a level that can provide standard 
service, both in terms of maritime and service; Especially 
training with English infrastructure is a very important 
situation for us in international waters.”

Denizcilik sektörüne yeni katılmaktayım, yat 
kaptanı adayıyım diyeyim çünkü daha ehliyetimi 
almadım. Bu Yachting Sectore üç senedir 
katılıyorum. Kadın istihdamı konusunda; çok 
az buluyorum, daha çok olması gerektiğini 
düşünüyorum. Kadınların olduğu yerde daha 
güzellik olur diye düşünüyorum. Kadınların 
çok daha dikkatli, çok daha özverili çalıştığını 
düşünüyorum.

I am new to the maritime industry, I can say that 
I am a yacht captain candidate because I have 
not received my license yet. I have been attending 
this Yachting Sector for three years. On women’s 
employment; I thought it’s very little, I think there 
should be more. I think there will be more beauty 
where there are women. I think women work 
much more carefully and more selflessly.
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Yat Kaptanı Olmak 
Her Şey Olmaktır

SHOCKWAVE SEATS S5 
SENTINEL SÜSPANSİYON 
MODÜLÜNÜ DUYURDU

VIDEOWORKS, METS’TE YENİ 
MY ID SİSTEMİ TANITTI

SHOCKWAVE SEATS ANNOUNCES 
THE S5 SENTINEL SUSPENSION 

MODULE 

VIDEOWORKS UNVEILED THE NEW 
MY ID SYSTEM AT METS

Kendinize Yatırım Yapın 

Yacht Captain To Be Everything 
has become

Invest in Yourself

Ömer Balkan, Kaptan / Captain

20 senedir yat sektörünün içerisindeyim. Yat kaptanı kime 
denir sorusunun en güzel cevabı şu; yat kaptanı aslında 
elindeki minimum denizcilik eğitimi ile turizm sektörünün en 
uç noktasındaki hizmeti en iyi bir şekilde denizin üzerinde 
veren kişidir. Aynı zamanda bir hukukçudur; gittiği ülkelerde 
cebinde taşıdığı ehliyetin kurallarını bilen, çalıştığı teknedeki 
bayrağın kurallarını bilen bir diplomat gibi kendini savunan,  
haklarını bilen ve gittiği ülkenin kurallarına uyan kişidir. Aslında 
bir makine mühendisidir; üzerinde bulunduğu teknenin bütün 
araç gereçlerin kullanım alanlarını en iyi şekilde değerlendiren, 
bunu tamir edebilen, elindeki minimum alet edevatla gerekli 
arızaları giderebilen kişidir.

I have been in the yacht industry for 20 years. The best answer to 
the question of who is the yacht captain is: In fact, the captain 
of the yacht is the person who provides the best service on the 
sea with the minimum maritime training in his hand. He is also a 
lawyer; he is a person who defends himself like a diplomat who 
knows the rules of the driver’s license he carries in his pocket 
in the countries he goes to, knows the rules of the flag on the 
boat he works in, knows his rights and obeys the rules of the 
country he goes to. He is actually a mechanical engineer; 
He is the person who makes the best use of all the equipment 
of the boat he is on, can repair it, and can fix the necessary 
malfunctions with the minimum of tools in his hand.

Ali Göksoy, Kaptan / Captain

“Öncelikle kendimi tanıtayım; 35 yıllık bu sektörün 
içerisinde çalışan, daha önce gemi tecrübesi olan 
bir kaptanım.Eski bir denizci olarak, sektöre yeni 
girecek kaptan arkadaşlara tavsiyeler; çok iyi bir 
işe talipsiniz, hepiniz büyük teknelerde kaptan 
olacaksınız. Kaptan sevk ve idareden değil bizim 
sektörde, yalnız sevk ve idareden değil. Kaptan bir 
showmen, kaptan organizatör, kaptan bir teknisyen 
ve bunu anladığınız zaman yapmanız gereken tek 
şey var; her gün kendinize bir değer katmak. Her 
teknenin bir kaptanı var. Teknenin küçüğü, büyüğü 
yok. Kaptanın büyüğü, küçüğü yok. Eğitimli, eğitimsizi 
var. Eğitimli bir kaptan olun. Kendinize yatırım yapın.”

“First of all, let me introduce myself; I am a captain 
who has been working in this sector for 35 years and 
has previous ship experience. As a former sailor, 
advice to new captains who will enter the sector; 
You are aspirant for a very good job, you will all 
be captains of big boats. The captain is not from 
the administration, but in our sector, not only from 
the administration. The captain is a showman, the 
captain is the organizer, the captain is a technician, 
and once you understand that, all you have to do 
is; adding value to yourself every day. Every boat 
has a captain. There is no small or big boat. There 
is no big or small captain. There are educated and 
uneducated. Become a trained captain. Invest in 
yourself.”

Kanada merkezli marin süspansiyon şirketi Shockwave, 
yeniden tasarlanmış ve güncellenmiş bir versiyonu olan 
SHOCKWAVE S5 Sentinel Süspansiyon modülünü duyurdu. 
S5 Sentinel Süspansiyon Modülü,  eğlence amaçlı tekneciler 
ve tekne üreticileri için tasarlandı ve 2022’nin başlarında 
siparişe sunulacak. 

Özellikler;
• Yanal stabiliteyi artıran ve yüksek yükler altında modül 
esnekliğini azaltan 4 bağlantılı tasarımlı, daha güçlü yapı
• Yüksek - FOX Racing ve ROCKSHOX’tan performans, 
ayarlanabilir, özelleştirilmiş şoklar
• Üstün korozyon direnci – geliştirilmiş denizcilik sınıfı alaşımlı 
döküm alüminyum
• Arttırılmış stabilite, modülün performansını iyileştirir
• Toz kaplamadan önce kromat kaplama ile ek korozyon 
koruması

SHOCKWAVE Seats, a Canadian-based marine suspension, 
announces the SHOCKWAVE S5 Sentinel Suspension Module, 
a re-engineered and updated version of the S5 Suspension 
Module. The SHOCKWAVE S5 Sentinel Suspension Module is 
designed for recreational boaters and boat builders and 
will be available to order in early 2022.

It features:
• Stronger construction with a 4-link design which increases 
lateral stability and reduces module flex under high-loads
• High-performance, adjustable, customized shocks from 
FOX Racing and ROCKSHOX
• Superior corrosion resistance – die-cast aluminum with 
improved marine-grade alloy
• Increased stability improves the performance of the 
module
• Added corrosion protection with chromate coating prior 
to powder coating

MY ID sistemi, her kabloyu doğrusal bir barkodla (Barkod) 
ve her cihazı benzersiz bir kodla (QR kodu) etiketliyor. 
Bilgiler, çeşitli cihazların konfigürasyon verileriyle 
entegre olarak tüm teknik verilerin bir tür “toplayıcısı” 
haline gelen tek bir veritabanında toplanıyor.

 Bu uygulama, QR kodunu veya barkodu okuyarak, 
kullanıcıların o öğenin tüm bilgilerine ve proje 
şemalarına erişmesini sağlayan basit bir akıllı telefondan 
yönetilebilir. Sektördeki tüm çalışanlar (gemideki 
personel dahil), çeşitli tesislerde ve birimlerde yapılan 
müteakip değişikliklerle birlikte her zaman hedeflenmiş 
ve doğru bilgilere sahip olduklarından emin olabilirler.
 

The MY ID system labels each cable with a linear bar 
code (Bar code) and each device with a unique code 
(QR code). The information is collected in a single 
database, which thus becomes a sort of “collector” of 
all the technical data, integrated with the configuration 
data of the various devices. 

This application can be managed from a simple 
smartphone which, by reading the QR code or barcode, 
allows users to access all the information and project 
diagrams of that element. All the workers in the sector 
(including on-board personnel) are sure they always 
have targeted and correct information, complete with 
the subsequent modifications introduced in the various 
facilities and units. 
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