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Değerli okurlarımız,

Bu günlerde sizlerle ilk buluşmamızın heyecanı içerisindeyim.

Dilerim sizler de bu sayıdan en az benim kadar keyif alırsınız. 

Yat tutkunlarının favori evi deniz. Ancak deniz kirliliği hala en önemli 
sorunların başında geliyor. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren yat 
sektörü, kirliliğe karşı gönüllü ve örnek bir hızla ilerliyor.

Sunreef Yachts’ın geliştirdiği ‘Ekolojik Yat Teknolojisi’ sayesinde 
denizcilikte karbon emisyonunu sıfırlamaya çok yakınız. Hem çevreci 
hem lüks olmanın mümkün olduğunu kanıtlayan Sunreef Yachts’la 
geleceğin yıldızı yeşil yatları konuştuk.

‘Dümeni nereye kıralım’ başlıklı haberimiz, 9 günlük bayram tatlinde 
henüz rotasını belirlememiş okurlarımıza rehber olacak. Sizin için 
Türkiye’nin dört bir yanından tekneyle gidilebilecek lüks, sakin, tematik 
oteller seçtik. Zira Ege kıyıları denizin keyfi serinliğinde ve bu serin yazda 
Akdeniz’in de tadı bambaşka.

İstanbul’a yaz gelmez olsa da ‘Ben tatilde İstanbul’dayım’ diyenler için 
Temmuz ayı Boğaz’da su sporları festivali zamanı. Denizaltıdan jetskiye 
en özel deniz oyuncakları Boğaz sularında boy gösterirken biz de 
sektörün en büyük deniz oyuncağı markaları ile bu yılın enlerini seçtik.

Dear Readers,

I am excited about our first meeting with you these days.

I hope you enjoy this issue as much as I have.

Yacht lovers’ favorite home is the sea. However, marine pollution 
remains one of the biggest problems. The yachting industry is taking 
its responsibility and taking voluntary and exemplary action against 
pollution.

Thanks to the ‘Ecological Yacht Technology’ developed by Sunreef 
Yachts, we are very close to zero carbon emissions in shipping. We spoke 
to Sunreef Yachts, which has proven that it is possible to be both eco-
friendly and luxurious, about the star of the future, green yachts.

Our story titled ‘Where to Turn the Wheel’ will be a guide for our readers 
who have not yet decided their itinerary during the 9-day vacation break. 
We have selected for you luxurious, quiet and themed hotels to go by 
boat from all over Turkey. Because the Aegean coast is in the coolness of 
the sea and the taste of the Mediterranean is quite different in this cool 
summer.
July is the time of the Bosphorus Water Sports Festival for those who say 
“I am on vacation in Istanbul”, although it is not summer in Istanbul. 
While the most special water toys, from submarines to jet skis, appear 
in the waters of the Bosphorus, we have selected the biggest water toy 
brands in the industry this year.
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Vakko L’Atelier
bu yaz size daha da yakın

Vakko L’Atelier lezzetlerini
Göcek’te teknemizle de sizlere ulaştırıyoruz.

BODRUM
Bodrum Loft

Carresse Resort & Spa
Mandarin Oriental
Yalıkavak Marina

ALAÇATI
Alaçatı - Hacımemiş

GÖCEK
Çarşı Yolu Caddesi

Siparişleriniz için
vakkolatelier.com’u ziyaret edebilir

ya da 0546 400 40 40’ı arayabilirsiniz.

Vakko L’Atelier APP ile tüm lezzetlemiz
dilediğiniz her yerde sizinle.
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Çiçeği burnunda uygulama Tekneci, tekne almak 
ve satmak isteyen kullanıcıların birbirleriyle iletişim 
kurmasını hedefliyor. 

Tekneci’nin fikri, Mustafa Erman’ın yıllardır denizle 
kurduğu bağı ve birikimi sonucunda ortaya çıktı ve 
deniz kültürüne sahip kişilerin bir araya geleceği bir 
platform oluşturma amacıyla kuruldu. Uygulama 
üzerinden güvenilir bir şekilde tekne alıp satabilir ya 
da talepler doğrultusunda hizmet alıp verebilirsiniz. 

Tekneci’den Yacht Life & Travel okurlarına... 

En başından beri söylediğimiz gibi; denizlere olan 
aşkımızla çıktığımız bu yolda sizlerle bir arada olmaktan 
mutluluk duyuyoruz! 

A new application, Tekneci, aims to allow users who 
want to buy and sell boats to communicate with 
each other. The idea of Tekneci came from the 
knowledge Mustafa Erman gained through his years 
of connection with the sea. He founded Tekneci with 
the thought that creating a platform where people 
with maritime culture come together. You can buy 
and sell boats reliably through the application, or you 
can buy and sell services that meet the requirements. 

From Tekneci to Yacht Life & Travel readers... 

As we have said from the beginning: We are happy to 
be with you on this path we have taken with our love 
for the sea! 

Denizden Yeni Çıktı: 
Tekneci App
Fresh from the sea: Tekneci App

Ayakları Hiç Karaya 
Değmeyecek, 12 Günde 
Türkiye’nin Tüm Denizlerini 
Dolaşacaklar!
Without Touching The Land, 
They’ll Travel All The Seas Of 
Turkey In 12 Days!

Türkiye denizcilerinin 
kılavuzu Sadun Boro’yu 
kaybetmemizin üzerinden 6 
yıl geçti. Boro, 1965 yılında 
eşi Oda ve yelkenlisi Kısmet 
ile dünyayı dolaşan ilk Türk 
denizcisi olmuştu. Şimdi 
Boro’nun takipçileri de 
Türkiye ve dünya denizlerini 
keşfediyor. Biri de Tolga 
Pamir. Pamir, 2021’de 

Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna yelkenliyle seyahat 
etmeye başladı. Türkiye Yelken Kulübü’nün de desteğiyle 
yaptığı bu tura “dört denize meydan oku” diyor.

4 denize meydan okuyan Pamir’in turu Hopa’dan başlayarak 
İskenderun’a kadar sürüyor. Bu yolu geçtiğimiz yıl 16 gün 16 
saat 27 dakikada tamamlayan Pamir bu kez 12 günde hiç 
karaya ayak basmadan tamamlayacak.

Pamir’in bu yılki rekorunun bir özel yanı, ilk kez bu rekoru 
gerçekleştirirken yanında bir de kadın denizci olacak. 
Pamir’e eşlik edecek olan Sevda Ersezer 15 denizci 
arasından seçildi.

Ersezer ile Pamir kadın erkek eşitliğine dikkat çekmeyi 
hedefliyorlar.

It has been 6 years since we lost Sadun Boro, the guide 
of Turkish sailors. Boro became the first Turkish sailor to 
circumnavigate the world with his wife Oda and sailboat 
Kismet in 1965. Boro’s followers are exploring now the seas of 
Turkey and the world. One of these sailors is Tolga Pamir. .In 
2021 he started to travel by sailboat from one end of Turkey 
to the other. He calls this tour, which is carried out with the 
support of the Turkish Sailing Club, challange4seas.

The tour of Pamir, which defies 4 seas, starts from Hopa and 
continues until Iskenderun. Pamir, who completed this road 
in 16 days, 16 hours and 27 minutes last year, will this time 
complete it in 12 days without ever setting foot on land.

Pamir’s record this year has another special side. He will be 
accompanied by a female sailor Sevda Ersezer as she sets 
this record for the first time. Sevda Ersezer was chosen from 
among 15 sailors.

Ersezer and Pamir aim to draw attention to gender equality.
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Yeşil, Güvenilir ve Lüks: Geleceğin Yıldızı Yeşil Yatlar
Green, Reliable, and Luxury: 

Stars of the Future are Green Yachts 

Yat ve yat limanları kentin siluetini değiştiren 
en önemli araçlardan. Yat limanları kentlerin 
kalkınmalarına önemli etki sağlıyor. Tarım kentlerini 
bile kısa sürede turizm kentlerine çeviriyor. 

Antik çağların en gelişmiş şehirleri liman şehirleriydi. 
Bugün teknelerin durduğu limanların uğruna antik 
çağda birçok savaş yapıldı. O kadar ki M.Ö. 
434 yılında ülke gelirlerinin büyük çoğunluğu 
tersanelere harcanırdı. Araştırmalara göre Antik 
çağın limanlarındaki deniz dibi canlılığı bugün aynı 
halinde değil. 

Teknenizle denize açıldınız… Zamanı geldiğinde 
bir limana bağladınız. Dalış yapanlar görecekler 
ki her geçen gün limanlarda kirlilik artıyor. Özellikle 
çevredeki atıkların limanlara boşaltılmasıyla kimi 
yat limanları işlevsiz hale geliyor.   

Şimdi bu nedenle yat sektörünün dönüşme zamanı.  
Denizcilere en sevdikleri evlerini, denizi daha iyi 
koruma imkanı sunan çözümler var.  

Yachts and marinas are among the most important 
vehicles that change the characteristics of cities. 
Marinas have a significant impact on the development 
of cities. It turns agricultural cities into tourism cities in a 
short time.

The most developed cities of ancient times were port 
cities. Most wars were fought in ancient times because 
of the harbors where boats stand today. BC. In 434, 
countries spent the majority of their income on shipyards. 
According to research, the life in the deep of ancient 
harbors isn’t the same today.

You were sailing with your boat. When the time came, 
you tied it to a port. Divers will see that the pollution in 
the ports is increasing every day. Some marinas become 
dysfunctional, especially because of the discharge of 
the surrounding waste to the marinas. 

The yacht industry must act now for change. Some 
solutions offer sea lovers the opportunity to protect their 
favorite homes, the sea.
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Sun Reef Yatçılık, dünyanın en büyük ekolojik yat üreticilerinden. 
Marka PR Manager’ı Arthur Połoczański Yacht Life&Travel’ın 
sorularını yanıtladı.

Markanızdan bahseder misiniz? Yeşil yatçılık fikri nereden 
çıktı?

Sunreef 20 yıl önce kurulan bir marka. Girişimci ve temelde lüks 
bir anlayışla katamaranlar üretmekle işe koyulduk. Yat sektörüne 
girdiğimiz dönemlerde lüks katamaran yoktu. 2002’de işe 
başladığımızda katamaranların enerji kullanımında gözle görülür 
bir verimlilik sağladığını zaten biliyorduk. Yıllar geçtikçe biz de 
yatlarımızı sürekli geliştirmeye devam ettik ve ekolojik sorumluluk 
sahibi yatlarımız böylece öne sürdüğü çözümlerle sektörde tek 
oldu.

Bu çözümler neler?

Bir süredir güneş enerjisini en üst düzeye çıkarmanın yollarını 
arıyorduk ve güneş panellerini kompozite entegre etmenin bir 
yolunu bulduk. Yatlar için güneş panellerini icat ettik. Dünyada 
bunu yapan tek firma biziz.

Yaygın kanı çevreciliğin yalnızca ihtiyaçlara hitap etmesi 
yönünde. Lüks ve ekolojik nasıl oluyor da bir arada 
bulunabiliyor?

Sürdürülebilirlik mümkün olduğu kadar çok alana ulaşmalı, buna 
lüks de dahil olmalıdır. Bu iki dünya birbirine aittir. Bizden yatçılığı 
daha sorumlu bir deneyim haline getirmemizi bekleyen, giderek 
artan sayıda çevreye duyarlı müşterimiz var. İnsanlar denizde 
vakit geçirmek ve denizin harikalarının tadını çıkarmak istiyorsa, 
onu korumaları gerekir.

Yeşil yata sahip olan denizciler sizce nasıl bir karakteristik 
dönüşüm yaşarlar?

Bir kere daha huzurlu olur. Sarsıntısız, dumansız, tamamen sessiz 
bir seyir deneyimi yaşar. Nihayetinde hepimizin denizde aradığı 
şey, okyanusla olan o huzur, sessizlik ve uyum duygusudur.

Elektrikli, güneş ve rüzgar panelli yatlarınızda batarya 
kullanıyor musunuz? Bataryaların ömrü bittiğinde 
napıyorsunuz?

Bizim için özel olarak tasarlanmış piller kullanıyoruz. Genelde 
kullanılan pillerden yüzde 40 hafifler.

Pillerimizin ömrü on yıldan fazla... ardından yenileriyle değiştiriliyor. 
O zaman da pillerimiz ikinci hayatlarına başlar. Karada güneş 
panelleri için enerji depolar.

Sun Reef Yachting is one of the leaders in ecological yachting. 
He has important ideas and innovations in ecological yachting. 
Sun Reef’s PR Manager Arthur Połoczański answered Yacht 
Life&Travel’s questions.

Can we get to know your brand first? Where did the idea of 
green yachting come from?

Sunreef Yachts is a brand that originated 20 years ago. We 
started out with an innovative product and basically created 
luxury catamarans. At the very start of our entry into the yachting 
market, luxury catamarans were simply non-existent.

Can you tell us a little about your solutions for ecological 
yachting?

For quite some time we have been looking for ways to maximize 
solar power and we found a way to integrate solar panels into 
composite. We now have a solution that has simply reinvented 
solar panels for yachts. We are the only company in the world 
to do this.

The common belief is that environmentalism should only 
address needs, not luxury. How does luxury and green meets 
in the yacht industry?

Sustainability needs to find its way to as many domains as 
possible, this should include luxury. Those two worlds belong 
together. We have a growing number of environmentally-
conscious customers who expect us to make yachting a more 
responsible experience. If people want to still spend their time at 
sea and enjoy its wonders, they need to protect it.

What kind of characteristic transformation do you think sailors 
experience when they own a green yacht?

Green yacht owners certainly gain more peace on board. The 
cruising experience is completely quiet, with no vibration, no 
fumes. Also, they own a yacht that will be almost maintenance-
free. Ultimately what we all look for at sea is that sensation of 
peace, quietness and harmony with the ocean.

Do you use batteries in your electric, wind and solar powered 
yachts? How do you find a solution when the battery life is 
exhausted?

We use batteries that were specifically designed for us. They are 
40% lighter than most used in the yachting world, while delivering 
an outstanding performance. Their life cycle is over ten years. 
After approximately 10 to 15 years the batteries will start their 
second life in less demanding applications like energy storage 
for solar panels on land.

Yeşil Yatçılığın Gözdesi: Sunreef
Favorite of Green Yachting: Sunreef

‘’Explore your dream destination now’’

Göltürkbükü Mh. Cennet Koyu Bodrum/MUĞLA
+90 252 999 1 999 • info@akanahotels.com
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TÜRK P&I SİGORTA’NIN +2,5 DERECE DENİZ BELGESELİ YAYINDA
TÜRK P&I SİGORTA’S +2.5 DEGREE SEA DOCUMENTARY IS ONLINE

Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi’nde yaşanan müsilajın 
ardından Türkiye’nin en önemli gündemlerinden bir 
tanesi denizler ve kirlilik oldu. Yıllardır farkında olmadan 
hepimizin kirlettiği denizlerimiz, müsilajın gözle görülür 
şekilde ortaya çıkmasıyla 7’den 70’e önemli bir farkındalık 
yarattı. 
İlk günden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yürütmeye başladığı Acil Eylem Planı ile Belediyelerimiz, 
özel kurumlar ve halkımız elinden geldiğince bu konuyla 
ilgilenerek önlemler almaya başladı.

Türk P&I Sigorta, yapımcı firma olarak Bee Pr Branding ile  
bir araya gelerek; akademisyen, tarihçi, biyolog, sanatçı, 
kamu görevlileri, çiftçi, balıkçı, iklim aktivisti gençler 
gibi halkın birçok farklı kesiminden vatandaşa ulaşarak 
müsilajın Marmara Denizi’ne etkilerini ve sebep olduklarını 
onların hikayeleri ile dinledi.  

Müsilajın nedenleri, artan kirlilik sorunları, bunlara neden 
olan kaynakları, mücadele yöntemlerini, alınan sonuçları 
ve hepimize düşen görevlerin konu edildiği; 1. bölümü 
“Denizin Üstünde”, 2. bölümü “Denizden Uzak”, 3. 
bölümü “Deniz İçin”  olmak üzere 3 bölümden oluşan 
“+2.5 Derece Deniz Belgeseli” adlı belgesel değerli 
katılımcıların katkılarıyla ortaya çıkmıştır.

Sosyal sorumluluk amacıyla halkın her kesimine ulaşarak 
deniz kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen 
bu projenin dikkat çekmek istediği ana nokta, denizlerimizi 
hayatımızın bir parçası olarak görmemizi ve daha çok 
sahiplenmemizi sağlamak .

İlay Alpgiray yönetmenliğinde çekilen, 3 bölüm olarak 
NTV’de yayınlanan +2,5 Derece belgeselini Türk P&I 
Sigorta Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

After the mucilage in the Marmara Sea last year, one 
of Turkey’s most important agendas was the seas and 
pollution. Our seas, which we have been polluting 
unknowingly for years, created an important awareness 
that affects people from age of 7 to 70 with the visible 
emergence of mucilage.

With the Emergency Action Plan, which the Ministry of 
Environment and Urbanization started to implement from 
the first day, our municipalities, private institutions and our 
people started to take precautions by taking care of this 
issue as much as possible.

Türk P&I Sigorta came together with Bee Pr Branding as 
the producer company; reaching citizens from many 
different segments of the population such as academics, 
historians, biologists, artists, public officials, farmers, 
fishermen, and climate activist youth, and listening to 
their stories about the effects and causes of mucilage in 
the Marmara Sea.

The causes of mucilage, increasing pollution problems, 
the sources that cause them, the methods of struggle, 
the results, and the duties of all of us are discussed; The 
documentary titled “+2.5 Degree Sea Documentary”, 
which consists of 3 parts, the first part being “Above the 
Sea”, the second part “Far from the Sea”, and the third 
part “For the Sea”, was created with the contributions of 
valuable participants.

The main point of this project, which aims to raise 
awareness about sea pollution by reaching all segments 
of the public with the aim of social responsibility, is to 
make us see our seas as a part of our lives and embrace 
them more.

You can watch the +2,5 Degrees documentary, directed 
by İlay Alpgiray and broadcast on NTV in 3 episodes, on 
Türk P&I Sigorta Youtube channel.
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TEKNE RÖMORK - BOAT TRAILER

Deniz oyuncağı ve tekne taşımasında kullanılan römorklar 
kalite ve fiyat bakımından ayrışıyor.  Hippo Römork, 
Mega Çelik Yapı firmasının tescilli yeni markası. Yapısal 
çelik  alanındaki tecrübelerinin önderliğinde yeni bir yola 
çıkarak uluslararası römork sektörüne 37 farklı römork 
çeşidiyle güçlü bir adım atmış. Ürün yelpazesinde birçok 
aracın taşınmasına imkan sağlayan Hippo Römork, 
tasarım ve kalitesiyle göz dolduruyor. Marin grubu için 
ürettiği tekne, jetski, bot ve su sporları römork grubuyla 
kolay ve güvenli taşıma sağlıyor. Aynı zamanda  doğa 
severler için üretilen kamp römorklarında çadırınız ile 
birlikte motosiklet ve ATV’nizi  de yanınızda  taşıma imkanı 
sunuyor. Dahası; Frigofrik kasa, endüstriyel tip römork, at 
ve canlı hayvan taşıma, arama kurtarma, food trailer, 
damperli römork ve hafriyat grubu römorkları ile de birçok 
sektöre kolayca taşıma imkanı sağlayan çeşitliğe sahip. 

Geniş ürün çeşitliliği arasından, yat severler için deniz 
oyuncaklarını taşıma seçeneği sağlayan römorkları 
seçtik. Jetski römorkları dikey ve yatay ayarlanabilir 
destek sistemlerinden oluşuyor. Tamamı çelik ve sıcak 
daldırma galvanizli bir şase üzerinde bulunuyorlar. Ayrıca 
galvaniz sonrası epoksi boya kaplama ile korozyona 
karşı maximum direnç sağlanıyor. Tekli, ikili ve dörtlü 
jetski taşıma kabiliyeti olan ürünleri mevcut. Malzeme 
seçiminde kalite, güven ve konfora hassasiyet gösteren 
firma, tuzlu suya ve UV ışınına dayanımlı kaydırıcı polietilen 
levhaları kullanıyor. Tekne Römorklarında ise çizmez, 
yumuşak tekerler, makaralar ve V takozu kullanıyor. 
Bu sistemler sayesinde, deniz aracının gövde kısmının 
kolayca kayarak, zedelenmeden güvenle oturmasını 
sağlıyor.

Trailers used for transporting 
sea toys and boats differ in 
quality and price. Hippo Trailer 
is the new registered brand of 
Mega Çelik Yapı. Under the 
guidance of its experience in 
the field of construction steel, it 
has taken a strong step in the 
international trailer industry with 
37 different types of trailers. It 
stands out with its design and 
quality, which makes it possible 
to transport many vehicles in its 
product range. With the boat, 
jet ski, boat and water sports 
trailers it manufactures for the 
Marin Group, it ensures easy 
and safe transportation. At the 
same time, with the camping 
trailers it makes for nature 
lovers, you can transport your 
motorcycle and ATV along with 
your tent. In addition, with its 

refrigerated trailers, industrial trailers, horse and livestock 
trailers, search and rescue vehicles, food trucks and 
excavator group trailers, the company offers a variety 
that facilitates transportation in many areas.

From a wide range of products, we have selected trailers 
that offer yacht lovers the opportunity to transport water 
toys. Jet ski trailers consist of vertically and horizontally 
adjustable support systems. They are all built on a steel 
and hot-dip galvanized chassis. In addition, an epoxy 
resin coating after galvanizing provides maximum 
corrosion resistance. There are products that can carry 
a single transport as well as two jet skis at the same 
time. The company, which pays attention to quality, 
confidence and comfort in the choice of materials, uses 
polyethylene plates resistant to salt water and UV rays. 
These plates allow the hull to slide easily and fit securely 
without damaging it.
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Bu Sezon Yaz 
Tatilinizin Tadını Kendi
Teknenizde Çıkarın! 

Rüstem mahallesi Karlı sokak 22/1 Urla-İzmir

denmareyacht@gmail.com

+90 (532) 475 79 51 - +90 (532) 152 28 88

www.denmare.com

denmare_yachts

DENMARE 8.20
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TEKNE RÖMORK - BOAT TRAILER

Standart Özellikler: Korozyona karşı yüksek dayanıklılık, Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde, Kutu kesitli-yüksek dayanımlı çelik 
gövde, Elektrik tesisatı için ekstra koruma, Civata ile montajlı, çinko kaplamalı, kolay değiştirilebilir Alman kaplin, Plastik kaplı çelik 
tel ile ekstra çekme güvenliği, 8.8 kalite, galvanizli civata ve fiber somunlar sayesinde ekstra mukavemet, Ayarlanabilir vinç standı 
ve V dayama takozu, Tuzlu suya dayanıklı Alman torsiyon dingil, Optimum römork yüksekliği, Enjeksiyon plastik çamurluklar, 900 Lbs 
kilitli el vinci , Suya dayanıklı, LED Aydınlatma grubu , Reflektör grupları, Yüksekliği ayarlanabilir ön destek tekeri, Galvanizli bağlantı 
mapaları, Akzo Nobel İnternational Epoksi boya kaplama ile korozyona karşı ekstra koruma, Tüm römorklar İNTERNASYONEL Tip 
Onay Belgelidir.

Standard Specialities: High corrosion resistance, Hot-dip galvanized steel housing, High strength steel housing, Additional 
protection for electrical installation, Bolted, galvanized, easily replaceable German coupling, Additional tensile strength due to 
plastic-coated steel wire, 8.8 quality, galvanized, Extra strength thanks to bolts and fiber nuts, Adjustable crane stand and V-support 
wedge, Saltwater resistant German torsion axle, Optimal trailer height, Injection molded plastic fenders, 900 Lbs hand winch with 
lock, Water resistant, LED Lighting group, Reflector groups, Height adjustable front jockey wheel, Galvanized connection lugs, Akzo 
Nobel International Extra corrosion protection with epoxy paint, All trailers are INTERNATIONAL type approved.

JETSKI ve BOT RÖMORKU; 
Taşıma kapasitesi - Carrying capacity : 750 kg 
Aks Adedi - Number of axles  : 1 Adet - 1 Piece
Lastik Ebadı  - Tire size   : 155/65 R 13
Genişlik  - Width    : 1750 mm
Uzunluk  - Length    : 4000 mm
Ağırlık  - Weight    : 144 kg

TEKNE RÖMORKU;
Taşıma kapasitesi - Carrying capacity : 750 kg
Aks Adedi - Number of axles  : 1 Adet - 1 Piece
Lastik Ebadı - Tire size    : 185 R14
Genişlik - Width    : 2150 mm
Uzunluk - Length    : 6200 mm
Ağırlık - Weight    : 250 kg

DOUBLE JETSKI RÖMORKU;
Taşıma kapasitesi - Carrying capacity : 1500 kg
Aks Adedi - Number of axles            : 1 Adet Frenli - 1 piece with Brake
Lastik Ebadı - Tire size               : 185 R14
Genişlik - Width               : 2450 mm
Uzunluk - Length                           : 4700 mm
Ağırlık - Weight              : 296 kg
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YAT - YACHT

Motoryat İnşası 
Tamamlanmadan Satıldı

Kırmızılı Bir İngiliz: Sarafsa
A British Who Wears Red:  Sarafsa

Motoryacht sold before the build 
has finished

28.36 metrelik motoryat Jhonson Skylounge 93 Gilman 
Yachts of Fort Lauderdale’e satıldı. İnşa halindeki yat, 
Gilman Yachts komisyoncusu tarafından sahibine teslim 
edilen dördüncü Johnson yatıydı.

Johnson Skylounge 93, konuklarına okyanusun 180 
derecelik manzarasını sunan çift seviyeli dikey pencerelere 
sahip en büyük Johnson motoryatı. Geminin geniş kirişi, 
sınıfındaki diğer yatlara göre iç hacimde önemli farklılık 
sağlıyor. 

Johnson Skylounge 93, ana güvertede bulunan 
sahibinin süiti ile dört kamarada sekiz kişiye kadar misafir 
ağırlayabiliyor. Bu süit, konuklara çevrenin etrafını saran 
manzaralara sahip özel bir teras sunmaktadır. Ayrıca alt 
güvertede dört kişilik bir mürettebatı ağırlayabiliyor.

İkiz 1.925 beygir gücündeki Caterpillar motorlarıyla çalışan 
Johnson Skylounge 93, 2023 sonbaharının sonunda teslim 
edilecek.

The 28.36-metre 
Johnson Skylounge 
93 motor yacht sold 
to Gilman Yachts of 
Fort Lauderdale. The 
in-build yacht was 
the fourth Johnson 
yacht delivered 
to her owner by 
the Gilman Yachts 

broker.

The Johnson Skylounge 93 is the largest Johnson motor 
yacht that features dual level vertical windows that offer 
guests 180 degree views of the ocean. The vessel’s wide 
beam provides a significant increase in internal volume 
over other yachts in her class.

The Johnson Skylounge 93 is able to accommodate up to 
eight guests across four staterooms with the owner’s suite 
located on the main deck. This suite provides guests with a 
private deck with wrap-around views of the surroundings. 
She is also able to accommodate a crew of four on the 
lower deck.

The Johnson Skylounge 93 is powered by twin 1,925 
horsepower Caterpillar engines. She is due to be delivered 
in the late fall of 2023.

Devonport’un 82 metrelik süperyatı Sarafsa satışa 
sunuldu. İlk kez 2008’de suya inen ve 3179 Groston 
hacmindeki Sarafsa bununla övünmeyi hakediyor. 

Satılık motoryat dünyaca tanınan İngiliz menşeili iç ve dış 
tasarım şirketi Winch Design tarafından yaratıldı. Mimarisi 
ise Burness Corlett - Three Quays Limited tarafından 
çizildi.

Sarafsa yalnızca teknenin büyüklüğüyle değil, aynı 
zamanda sert hatları ve çarpıcı iki tonlu paleti nedeniyle 
de etkileyici bir siluete sahip. 

Sarafsa yaklaşık 14 misafiri klasik tasarımlı 7 odasında 
ağırlamaya hazır. Yat aynı zamanda 16 kişilik bir 
mürettebata sahip, 11 adetse mürettebat kamarası 
bulunuyor. Yatın her santimini zengin maun ağacından 
yapılmış ve kraliyet kırmızısı mobilyalar süslüyor. 

Devonport yatı, merkezi bir asansör sayesinde her kat 
arasında erişim kolaylığı sağlıyor. Arkada dört geniş 
güvertesi olduğundan Sarafsa’da açık alanlar da 
mevcut. 

Devonport’s 82-metre 
superyacht Sarafsa 
is on the market, The 
yacht, Sarafsa, for sale 
was launched in 2008 
and she boasts an 
impressive 3,179 GT.

The motor yacht for 
sale sports an exterior 

and interior design by the world-renowned British-based 
studio, Winch Design. While her naval architecture came 
from the drawing boards of Burness Corlett - Three Quays 
Limited.

The yacht Sarafsa cuts an impressive silhouette, not only 
due to the sheer size of the vessel, but because of her 
muscular lines and striking two-toned palette.

Sarafsa can accommodate as many as 14 guests across 
seven well-appointed staterooms. The yacht can also 
carry 16 crew, who’ll reside in one of her 11 crew cabins. 
Her interior design is an opulent dream: rich mahogany 
and royal reds emblazon every inch of the yacht.

The Devonport Yacht provides ease of access between 
each floor, thanks to a centralised elevator. Sarafsa isn’t 
all indoor space though, as she has four spacious decks 
aft.
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TEKNE KİRALAMA - CHARTER

Unutulmaz Bir Mavi Tur İçin Tek Adres: Turk Yacht
Only address for an unforgettable blue cruise: Turk Yacht

2008 yılından beri charter sektöründe lider korumunda olan 
Turk Yacht, tekneleri ve hizmetleriyle 7 yıldızlı bir otel kalitesi 
ve konforu sunuyor. 

Sularda Süzülen Oteller

Geniş yat filosuyla unutulmaz bir mavi tur keyfini 
denizseverlere sunan Turk Yacht, özel yat kiralama 
hizmetleriyle hayatın en özel anlarını deneyimlemenize 
öncülük ediyor. 

Farklı konfor ve özellikleriyle guletler, motoryatlar, motorlu 
yelkenli yatlar ile dilediğiniz yerde, dilediğiniz tatilin keyfini 
çıkarabilirsiniz.  

Sınırsız Bir Mavi Yolculuk: Sadece Siz ve Deniz

Turk Yacht ile Antalya ve Marmaris koylarına, Göcek ve 
Bozburun’dan, Bodrum koylarına kadar keşfedebileceğiniz 
bir yaz sizi bekliyor.

Enfes manzaralar, bu yolculuk sırasında tadını çıkaracağınız 
tek şey değil! Teknede size ve sevdiklerinize sunulan birçok 
aktivite, yazınızı daha da şenlendirecek; canlı müzik grupları, 
DJ, masörler ve teknede tüm su sporlarını yapabileceğiniz 
tam donanımlı bir ekipman. 

Tüm bu eğlence, dünya mutfaklarını teknenize kadar 
taşıyan seçkin aşçıların lezzetli kahvaltı ve yemekleriyle 
bütünleşecek. 

Özel Detaylar

Baştan sona size özel olarak tasarlanan tüm tatil planınız, 
yol boyunca size eşlik edecek ilgili ve becerikli mürettebat 
ile eksiksiz bir şekilde tamamlanıyor. Tekne dekorasyonu, iki 
farklı temayı bir araya getiriyor; ev konforu ve estetik. 

Being the leader in the charter sector since 2008, Turk 
Yacht offers a 7-star hotel quality and comfort with its 
boats and services.

Hotels Floating On The Waters

Offering the pleasure of an unforgettable blue cruise 
with its large fleet of yachts to sea lovers, Turk Yacht 
leads you to experience the most special moments of 
life with its private yacht charter services.

You can enjoy the holiday you want wherever you want, 
with gulets, motor yachts, motor sailing yachts with 
different comforts and features.  

An Unlimited Blue Cruise: Only You and Sea 

A summer is waiting for you to explore Antalya and 
Marmaris bays, from Göcek and Bozburun to Bodrum 
bays with Turk Yacht.

Exquisite views are not the only thing you will enjoy 
during this trip! Many activities offered to you and your 
loved ones on the boat will make your summer even 
more joyful; live music groups, DJ, masseurs and a fully 
equipped equipment where you can do all water sports 
on the boat.

All this fun will be integrated with the delicious breakfasts 
and meals of the distinguished chefs who bring world 
cuisine to your boat.

Special Details

Your entire holiday plan, designed for you from start 
to finish, is fully completed with the caring and skilled 
crew who will accompany you along the way. Boat 
decoration brings together two different themes; home 
comfort and aesthetics. 
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TEKNE KİRALAMA - CHARTER

Ata Yachting Sizi Mavi Bir Yolculuğa Çıkarıyor
Ata Yachting takes you on a blue cruise

Ege ve Akdeniz’in eşşiz ve gizli koylarını keşfetmek, turkuaz 
renkli sularında yüzmek, nefes kesici tarihi kalıntıların 
arasında yolculuk yapmak, su oyuncaklarıyla keyifli vakit 
geçirmek, balık tutmak, yörenin insanlarıyla kaynaşmak 
isterseniz doğru yerdesiniz demektir!

Ata Yachting Türkiye, Yunan Adaları ve Hırvatistan’a 
düzenlemiş olduğu özel yat kiralama hizmeti tam sizlere 
göre. Bu renkli geziye bireysel, çift veya grup olarak 
çıkabilirsiniz. 

Yorgunluğunuzu geride bırakmanız yeni sezona enerjik 
ve rahat bir şekilde girmeniz için kapsamlı bir charter 
hizmetiyle sizleri bekliyorlar.

İşte Ata Yatching’in misafirlerinden anı, hatıra defterine 
yazdığı kısa notlar…

“Katıldığımız günden ayrılış anımıza kadar her şeyi dört dörtlük 
yapan, enfes yemek tatlarıyla, adeta bir şölen yaratan hep 
bir güler yüzle karşılama için Ata Yachting çalışanlarına çok 
teşekkür ederiz.

Siz değerli Ata Yachting personelleri bizleri ağırlamış 
olduğunuz ve vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı çok 
teşekkür ederiz her şey mükemmeldi bizlere hep güler yüzlü 
davrandığınız için ayrıca teşekkür ederiz.”

Ata Yachting’in yatlarından birini tur için seçebilirsiniz. 

Superior Lux Gulet Queen Of Datca

36 metre boyu, 8 metre genişliğiyle, 5 kabinden oluşan 
Superior Lux Gulet Queen Of Datca; sizlere her kabinde 
kendine özel wc/duş, klima, bar ve buzdolabı, wifi, müzik 
sistemleri ve su oyuncakları gibi özel imkanlar sunuyor.

If you want to discover the Aegean and Mediterranean’s 
unique and hidden coves, swim in turquoise waters, 
travel among breathtaking historical ruins, have fun with 
water toys, fish, mingle with the locals, and sample local 
delicacies,

Ata Yachting Turkey, Greek Islands, and private yacht 
charter service to Croatia is for you. You can choose to 
go on this colorful adventure alone, as a couple, or as 
a group.

They are waiting for you with a charter service for the 
purpose of  you leave your tiredness behind in the new 
season.

Here are the memorys of Ata Yatching’s guests, the short 
notes they wrote in the diary…

“With its delicious food flavors that make everything perfect 
from the day we join to the moment we leave, it’s almost 
like a restaurant.

We would like to thank Ata Yachting employees for always 
welcoming with a smiling face, creating a feast.
Dear Ata Yachting staff, thank you for the services you have 
hosted and provided.

Thank you very much, everything was perfect, and also 
thank you for always being smiling to us”

You can choose one of the yachts of Ata Yachting for 
cruise. 

Superior Lux Gulet  Queen of Datca

The Superior Lüx Gulet Queen of Datca is 36 meters 
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GEMEL
GA1 - AIS CLASS B

Bölge Bayilik başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Soldaki QR kodu okutarak 
ünümüzün kullanım kılavuzuna, 
teknik detaylarına ve birçok
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www.gemelgroup.com

+90 544 851 94 91
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gemelmarineelektronik

gemelmarinetechnic7

Gemel Marine



TEKNE KİRALAMA - CHARTER

Adriyatik Denizi, İyon Denizi ve Ege Denizi arasında mavi 
bir yolculuk sizi bekliyor.

Delux Gulet Mrs.Elcih

24 metre boyu, 8 metre genişliğiyle, 6 kabinden oluşan 
Delux Gulet Mrs.Elcih ise; sizlere her kabinde özel wc/
duş, klima, bar ve buzdolabı, wifi, müzik sistemleri ve su 
oyuncakları ve jet ski gibi özel imkanlar sunuyor.

Ege – Akdeniz rivierasının baki ve doğa harikası koylarının 
arasında bir tatil için sizi çağırıyor.

Deneyimli mürettebat tatil boyunca sizlerle

Ata Yachting bünyesine her tekne için ayrı ve özel olarak 
seçilmiş mürettabat bulunuyor.

Deneyimli kaptanlar, aşçılar, hostesler ve gemiciler ile 
mavi yolculuk esnasında misafirlere sınırsız hizmet veriliyor.

long, 8 meters wide, and has 5 rooms. Each cabin has 
a private wc/shower, air conditioning, bar, refrigerator, 
wifi, music systems, and water toys. A blue cruise awaits 
you between the Adriatic Sea, the Ionian Sea and the 
Aegean Sea.. 

Delux Gulet Mrs. Elcih

Mrs Elcih, a Delux Gulet that is 24 meters long, 8 meters 
wide, and has 6 cabins, has special features such as WC/
shower, air conditioning, bar, refrigerator, wife, music 
systems, water toys, and jet ski in each cabin, and it is also 
for you.  It invites you for a holiday among the lasting and 
natural wonders of the Aegean - Mediterranean riviera.

Experienced crew with you throughout the holiday 

Each boat at Ata Yachting has its own crew that has 
been hand-picked. Guests are served at all times by 
experienced captains, cooks, stewardesses, and sailors 
on the blue cruise.



MAVİÖzgürlük

TENDR YAT YAPIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Balçık Mah. Organize Cad. No : 23 Gebze / KOCAELİ

+90 (532) 069 42 13
www.tendryat.com -     info@tendryat.com
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BOAT - TENDER

SCORPION
Nefes kesen tasarım, titiz işçilik, en iyi malzemeler ve 
olağanüstü yapı kalitesi.

Bu yazın yeni trendi RIB’lere Channel R yeni bir soluk 
getirdi. 

Serket’in farkı, yalnızca görünüşü güzel değil; aynı 
zamanda iyi performans gösteren - konforlu, güvenli, 
hızlı ve yakıt tasarruflu - tekneler yaratmak için, estetik ile 
performansı birleştiren tasarım yeteneği.

Scorpion Serket Serisi

Bir eğlence RIB’i, chase boat veya tender olarak, Scorpion 
Serket, misafirlerinizin teknedeki deneyimini geliştirir. Hem 
konukları şık bir akşam yemeği için karaya çıkarmak 
için konforlu bir tekne, hem su sporu için güvenli, yüksek 
performanslı bir tekne olarak Serket, sınıfının en iyi yakıt 
verimliliği ve tüm deniz koşullarında yüksek performansı ile 
bir RIB’de aradığınız her şeyi size sunacaktır.

Antalya Serbest Bölge’de üretilen tek dıştan takmalı 
versiyonu ile Serket, derin gömme dolaplı geniş bir kıç 
güneşlenme güvertesine ve dört kişilik oymalı oturma 
sırasına sahiptir. Geniş seçenek yelpazesi, Serket’inizi 
oturma ve konsollardan çok çeşitli jel ve tüp renkleri bimini 
üstleri ve biniş basamaklarına kadar ihtiyaçlarınıza tam 
olarak uyacak şekilde yapılandırabileceğiniz anlamına 

Breathtaking design, meticulous craftsmanship, the best 
materials and exceptional build quality.

The new trend of this summer, Channel R brought a 
breath of fresh air to RIBs.

The special confidence of Serket comes from the 
design capability, which combines the best in aesthetic 
styling to create chase boats and tenders that are not 
only beautiful to look at but perform beautifully too – 
comfortable, safe, fast and fuel efficient.

Scorpion Serket Series

As a leisure RIB, chase boat or tender, the Scorpion 
Serket positively enhances the onboard enjoyment 
of your guests. For a dry and comfortable tender to 
whisk guests ashore for dinner in style or as a safe, high 
performance platform for every kind of watersport, the 
Serket will deliver everything you want in a RIB including 
best in class fuel efficiency and performance in all sea 
conditions.

With the single outboard version which is being produced 
in Antalya Free Zone, the Serket has a large aft sun deck 
with deep walk-in locker and sculpted bench seating for 
four. The wide range of options mean you can configure 
your Serket to exactly match your needs – from seating 
and consoles, including an optional concealed head, to 
a huge variety of gel and tube colours, bimini tops and 
boarding steps.
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BOAT - TENDER

Sezonun Yeni Tenderı: Orsa Plus

New tender of the season: Orsa Plus

Bu yaz denizler bir oyuncu daha kazandı; Orsa Plus. 
Fiba Yatçılık tarafından üretilen tekne, günlük geziler, 
balık tutmak ve su sporları için ideal. 5 metrelik tekne, 
V gövdesi ile dengeli bir sürüşü ve artırılan deniz hissini 
aynı anda vermek için tasarlandı. 

Kokpit, teknenin tam ortasında, iki ayrı alan yaratıyor. 
Ön güvertede karşılıklı oturabileceğiniz bir masa var. 
Kokpitin arka tarafındaki iki kişilik koltuk bulunuyor. 
Kokpiti saran geniş camlar seyir halindeyken sizi 
rahatsız edecek rüzgârı ve suyu kesse de denizi 
hissetmenizi sağlayacak alanı bırakıyor. 

Hard-top sayesinde kokpit ve kıç tarafta güneşten 
korunabilirsiniz. İç tasarımda sunulan teknoloji ve 
seçilen renk paleti, daha büyük tekneleri andırıyor.  
Dıştan takmalı motoru, Fiba tarafından 60 ile 150 HP 
arasında öneriliyor.

This summer, the seas won another player; Orsa Plus. 
The boat, produced by Fiba Yachting, is ideal for day 
trips, fishing and water sports. The 5-metre-long boat 
is designed to give a balanced ride with its V-body 
and increased sea feeling at the same time. 

The cockpit, right in the middle of the boat, creates 
two separate spaces. There is a table on the front 
deck where you can sit across from each other. There 
is a two-seater sofa in the back of the cockpit. The 
large windows surrounding the cockpit cut the wind 
and water that will disturb you while driving, but leave 
you the space to feel the sea. 

Thanks to the hard-top,  you can be protected from 
the sun in the cockpit and aft. The technology offered 
in the interior and the chosen color palette resemble 
larger boats. The outboard motor is recommended 
by Fiba between 60 and 150 HP.
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CENNETİN KALBİNDE SAKLI BİR YAŞAM

A LIFE HIDDEN IN THE HEART OF PARADISE

+90 252 311 77 77 www.cagdascennetkoyuevleri.com
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BOAT - TENDER

Standart olarak neler sunuluyor?

- 4 adet koç boynuzu
- sintine pompası
- seyir fenerleri
- livar-canlı yaşatmalı
- swim door
- dümen konsolu
- 6 adet paslanmaz bardak tutucu
- 2 adet 60 amper jel akü (tenvirat-servis-motor)
- baş üstü teleskopik ayaklı fiber masa
- aero dinamik tasarım fiber hard-top
- 3 adet U Mapa
- kıç merdiven
- reflektörlü bayrak direği
- baş üstü demir makarası
- 2 adet olta tutucu
- tekne içi check walve krom giderler
- alüminyum küpeşte fitili
- oturma grubu minder ve sırtlıkları
- kaptan koltuğu ve sırtlık
- 6 adet led iç havuzluk aydınlatma
- manyetik pusula
- plastik müdahale kapağı
- switch panel
- dolaplar için gergi ayaklı kapak kilidi
- konsol önü oturma grubu
- 12V çakmaklık ve USB şarj girişi
- krom yakıt ve su dolum kapakları
- konsol üzeri fileli cep
- 4 adet marin tip hoparlör
- 1 adet fonksiyonel teyp
- 4 adet spot led hard-top tavan aydınlatmadı
- 110 Lt. Polietilen yakıt tankı
- 60 Lt. Polietilen Tatlı Su Tankı (duş için)
- Hard-Top üzeri duş tertibatı

What is offered as standard?

- 4 deck cleats
- bilge pump
- navigation light
- livar-keep alive
- swim door
- helm console
- 6 stainless steel cup holders
- 2 x 60 amp gel batteries (tenvirate-service-motor)
- fibre table with overhead telescopic foot
- aero dynamic design fiber hard-top
- 3 U Lugs
- stern staircase
- flagpole with reflector
- overhead iron reel
- 2 x fishing rod holders
- in-boat check in walve chrome expenses
- aluminium handrail weatherstrip
- seat group cushions and backrests
- skipper’s seat and backrest
- 6 led indoor pool lights
- magnetic Compass
- plastic intervention cover
- switch panel
- door lock with tensioner foot for cabinets
- cantilever front seating group
- 12V cigarette lighter and USB charging port
- chrome fuel and water filler caps
- pocket with mesh on console
- 4 pcs marin type speakers
- 1 functional tape recorder
- 4 spot led hard-Topssdid not illuminate the ceiling
- 110 Lt. Polyethylene fuel tank
- 60 Lt. Polyethylene Fresh Water Tank (for shower)
- shower fitting on hard-top

Teknik özellikler
Boy/Height: 4.95 

En/Widht: 2 metre 
Draft: 67 cm 

Dolu ağırlık/Full weight: 570 kg 
Önerilen güç aralığı/

 Recommended power range: 60-150 HP
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The epitome of sailing elegance, Hyperion enjoys a 
classically styled interior of light upholstery and wood 
panelling, whilst incorporating all the amenities of 
modern life.

Her interior layout allows for six guests to be 
accommodated in three spacious cabins, with the 
configuration comprising two doubles and a twin. All 
of the accommodation is en suite and the full-beam 
master cabin boasts an impressive marble bath.

The main saloon is split level, allowing for a formal lounge 
and dining area in the upper portion, with steps leading 
to a more intimate ‘snug’ and piano lounge. A sweep 
of windows around the superstructure floods the interior 
with natural light.

Meals can be enjoyed at the saloon dining table or in 
the sheltered cockpit. A smaller table can also be setup 
on the aft deck for a completely al fresco arrangement.

YELKENLİ - SAIL

Hyperion

PINK GIN VI

Yelken zarafetinin simgesi olan Hyperion, modern 
yaşamın tüm olanaklarını bir araya getirirken, klasik 
tarzda hafif döşeme ve ahşap panellerden oluşan bir iç 
mekana sahip.

İç düzeni, iki çift kişilik ve bir ranza yatak ile üç geniş 
kabinde altı misafirin konaklamasına izin veriyor. Tüm 
kamaralar banyolu ve geniş ana kamara etkileyici bir 
mermer banyoya sahip.

Ana salon, üst kısımda.  Resmi bir salon ve yemek 
salonu, daha samimi alan olan piyano salonuna giden 
basamaklarla ayrılıyor. Üst yapının etrafındaki bir dizi 
pencere, iç mekanı doğal ışıkla dolduruyor.

Yemeklerinizi salondaki yemek masasında veya 
korunaklı kokpitte yiyebilirsiniz. Tamamen açık havada 
bir düzenleme için kıç güvertede daha küçük bir masa 
da kurulabilir.

Son yıllarda denize indirilen en beğenilen yelkenli 
yatlardan biri, yatların en yenilikçi özelliklerini bulunduran, 
dünyanın en büyük karbon fiber donanımlı yelkenli yatı 
Pink Gin VI.

Yelkenli, 6 ziyaretçiyi ağırlayabilen iki parçalı bir master 
özel balkonlu kamara, 5 konuk kamarası ve 4 personel 
kamarasından oluşuyor. Eklektik tasarımda meşe ve kırmızı 
şarap renkleri hem halılarda hem de tüm mobilyalarda 
kullanıldı.

Pembe yelkeniyle bu yat, Finlandiya’daki Baltic Yachts 
tersanesinin 46 yıllık tarihinde inşa ettiği en büyük ikinci 
yat oldu. PINK GIN VI dünyayı dolaşmak isteyen gezginler 
için yaratıldı.

PINK GIN VI is one of the most acclaimed sailing yachts 
launched in recent years and is the largest Carbon 
Composite sloop-rigged sailing yacht in the world. 

The sloop can accommodate up to six guests split 
between an owner’s suite with a private balcony, five 
en suite guest cabins and a further four double cabins 
for crew. An eclectic interior  patinated oak plank floors 
and bursts of a subdued red wine colour used for the 
carpets and other furnishings.

She was built at Baltic Yachts in Finland as the second-
largest yacht the shipyard has built in its 46-year history. 
She is designed for serious world cruising.
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UÇSUZ BUCAKSIZ 

MAVİLİKLER 
ÜSTÜNDE 
AYRICALIKLI BİR
GEZİNTİ İÇİN…

YAREN POLYESTER & YAT
Evliya Çelebi Mh. Genç Osman Cd. Karçiçeği Sk. No:12/B Tuzla – İstanbul
0216 395 30 26 - 0533 310 38 24
www.yarenyat.com  -       info@yarenyat.com
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DENİZ OYUNCAKLARI - SEA TOYS

BU YAZ İÇİNİZDEKİ ÇOCUK DA TATİLE GELİYOR!
THIS SUMMER, YOUR INNER CHILD IS ALSO ON VACATION!

Yazın en güzel ayına girdik. Temmuz ayı. Güneşlenmenin tadını çıkardık, bronzlaştık. 
Şimdi denizde vakit geçirme zamanı. Zira temmuz, kızgın kumların sıcağındansa 

denizin serin sularını hissetme zamanı. İnsan denizde kaç saat vakit geçirebilir? Uzun 
saatlerini deniz üstünde geçiren yat tutkunları için sonsuz… Ancak vaktinizi daha da 
eğlenceli kılacak seçenekler de var. Denizin derinlerine inebilir, dalış yapabilirsiniz, 

denizin üzerinde süzülebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olansa bir deniz oyuncağı. Türkiye’nin 
ve Dünyanın en sevilen markaları Yacht Life&Travel Dergisi için en sevilen, en maceralı 

ve en lüks deniz oyuncaklarını seçti.

We have entered the best month of summer. July. We enjoyed sunbathing and 
tanned. Now it’s time to spend time at sea. Because July is the time to feel the cool 

waters of the sea rather than the heat of the hot sands. How many hours can a 
person spend at sea? It is endless for yacht lovers who spend long hours on the sea… 
However, some options will make your time even more enjoyable. You can go deep into 
the sea, dive, and float on the sea. All you need is a sea toy. Turkey’s and the world’s 
most popular brands chose the most popular, most adventurous, and most luxurious 

marine toys for Yacht Life&Travel Magazine.
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DENİZ OYUNCAKLARI - SEA TOYS

Hobie, Bir Kanodan Çok Daha Fazlası

Hobie’s more than just a canoe

Dünya’nın en çok satan Balıkçı Kano’su OUTBACK’in 180° Mirage Drive Turbo Pedalı ile sıradaki koylara pedalla. Balık 
tutarken spor yap. İstediğiniz açı ve konforda ayarlanabilir müthiş rahat koltuğu, Eva Pad ile dizayn edilmiş kokpiti, kamış 
yuvaları, hemen elininizin altındaki yön mekanizması, aksesuar bağlantı noktaları, tam da balık tutmak için düşünülmüş 
pratik çözümler. Sen de Hobie’nin dünyasına katıl.Detaylar için mağazamızı ziyaret edebilir, ürünleri yakından 
inceleyebilirsiniz. www.sailaway.com.tr

Pedal to the next bay with the 180 ° Mirage Drive Turbo Pedal from the world’s best-selling Fishing Canoe, OUTBACK. 
Work out when you’re fishing. The extremely comfortable seat that can be adjusted to the desired angle and comfort, 
the cockpit designed with Eva Pad, the reed nests, the directional mechanism just at your disposal, the accessory 
attachment points, and practical solutions designed for fishing. Join Hobie’s world. For details, you can visit our store 
and view the products closely. www.sailaway.com.tr
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DENİZ OYUNCAKLARI - SEA TOYS

Fransız Marka Yacht Life&Travel’a seçti, Deniz Oyuncaklarının 
En Sevileni: Elektrikli Flite Board
Favorite: Fliteboard electric e-foil

Fransa’nın en çok tıklanan deniz oyuncağı satış 
sitesi E surf Shop’un Genel Direktörü Eric Zabaloueff 
Yacht Life Travel’a yazın en çok tercih edilecek 
deniz oyuncağını seçti. Eric’in seçimi Flite Board. 
Direktöre göre Board’u  ‘ tercih ettiren duygusu… 
Bu duygu sert, dinamik ve tutkulu…’

Sezonun en sevilen ve en çok tercih edilecek ürünü 
Flite Board Electric bir tür sörf tahtası. Bu tahta 
sörfün en lüks hali. Deniz üzerinde suya değmeden 
havada 1 saate yakın süzülme imkanı sunuyor. 
Elektrikli motoru sayesinde dalgasız denizlerde bile 
sörf yapılabiliyor. Flite board saatte 40 km hıza 
ulaşabiliyor. Tek şarj ile 25 km gidiyor. 

Flite Board tüm sularda kullanılabiliyor. Göl, nehir, 
deniz, okyanus Flite Board’un kullanımını etkilemiyor. 

Evde Denemeyin 

E surf shop size bu oyuncağı deneme imkanı da 
sunuyor. Denemeler Marsilya ve Lac de Serre’de 
yapılıyor. Denemek için randevu almanız yeterli. 

Dünyanın Her Yerinden Satın Alabilirsiniz

E surf Shop dünyanın her noktasına kargo hizmeti 
sunuyor. Türkiye de dahil mi? Türkiye de dahil!

Eric Zabaloueff, General Director of E-surfshop.
com, France’s most popular sea toy sales website, 
chose the most preferred sea toy of the summer for 
Yacht Life & Travel. Eric’s choice is the Fliteboard. 
According to the director, ‘the feeling that makes 
Board preferable... This feeling is flying, dynamic 
and passionate...’

Fliteboard electric e-foil, the most loved and 
preferred product of the season, is a kind of 
surfboard. This board is for surfing in its most luxurious 
way. It offers the opportunity to glide in the air for 
about 1h30 to 2h without touching the water on 
the sea. Thanks to its electric motor, it is possible to 
surf even on smooth seas. The Fliteboard can reach 
speeds of up to 57 kilometers per hour. It goes 40 
km on a single charge.

Flite Board can be used in all waters. Lake, river, 
sea, ocean do not affect the use of Fliteboard.

Don’t Try At Home

E-surfshop.com also offers you the opportunity to 
try this toy. Trials are being held in Marseille and Lac 
de Serre. Just make an appointment to try it.

You Can Buy From Anywhere In The World

E-surfshop.com offers cargo service to every corner 
of the world. Is Turkey included? Yes!
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PELİTLİ, TRAFO 4429, ÇİFTLİK GÖLCÜK SK, 41400 
GEBZE/KOCAELİ - TURKEY

0(539) 212 33 95 
INFO@ZARAMARIN.COM         WWW.ZARAMARIN.COM

 SWIFT 460 OPEN CC

Açık ve konsolu ortada olan Swift 460 
Open CC; özel altyapısından dolayı su 

serpmesi yapmamakla beraber, güvenli bir 
sürüş imkânı sağlıyor.

 765 FREE

8 kişilik Free 765; içten ve dıştan takma 
motor seçenekleriyle, kullanıcısına  üst 
seviyede konfor ve yaşam alanı sunuyor.

 SWIFT 460 CABIN

Kısa süreli seyahatlar, balık tutmak ve su 
sporları için tasarlanan Swift 460 Cabin; 

dengeli ve keyifli bir sürüş keyfi için 
mükemmel.

Zara Marin olarak 20 yıllık tecrübe serüvenimiz içerisinde,
 fiberglass ürün ve kalıp imalatı; kompozit teknolojisi ile savunma sanayisinde ve havacılık sektörüne hizmet veriyoruz.
Bu tecrübelerimizle birlikte fiberglass tekne sektörüne girerek, Zara Marin markası altında modellerimizi üretmekteyiz.

Güven kazanmayı ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, deniz tutkunu dostlarımızın arzularına yönelik tekne 
modelleri üretmeyi ve sektörün öncü markası olmayı ilke edinen firmamızı sizlerle buluşturuyoruz.
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DENİZ OYUNCAKLARI - SEA TOYS

En Aksiyonlusu: Elektrikli Sörf
Most Actionable: Electric Surfing

Aksiyon ve adrenalin tutkunları için Eric’in önerisi Elektrikli 
Surf. Elektrikli sörf flite boarddan farklı olarak suya değiyor. 
Elektrikli sörfün normal sörften farkı, 25-45 dakika boyunca 
su üzerinde dalga olmasa da gidebiliyor olması. 

Deniz Oyuncağı istemiyorum diyenlere ise Milli Takım 
Antrenörü Aydın aksoy’un seçimi Rafting. 

Ekstrem bir spor olan “Rafting”, 20 yıldır Rize Fırtına 
Deresi’nde yapılıyor.  Heyecan verici bu aktiviteyi; 7’den 
70’e adrenalin tutkunları, macera sever ziyaretçiler 
yapabilir.

Rafting yapmak isteyenlere Derebeyi Rafting Karadeniz’in 
hırçın deresinde aksiyonu yaşama fırsatı sunuyor. 

Türkiye de raftingin pilot bölgesi Rize Fırtına nehrinde 
yapılıyor. 15 yıldır turizm işletmeciliği yapan derebeyi 
rafting şirketi 3 ayrı rafting parkur seçeneği sunuyor. 

5 km rafting parkuru zorluk seviyesi 2 olup ailenizle birlikte 
hoş vakit geçirilecek 30 dakika sunuyor.

6 km rafting parkuru zorluk seviyesi 3 veya 4 olup 15 yaş 
üstü misafirlerimize hitap edip 40 dakika sürüyor.

9 km rafting parkuru zorluk seviyesi 4+ olup fazla adrenalin 
seven extreme meraklısı olanlara uygun 1 saat süren bol 
eğlenceli bir parkur sunuyor. 

Rafting en güvenli aktivitelerden biri. Bu nedenle endişeye 
mahal yok.  

Türkiye’nin en lüks deniz oyuncağı satıcısı Awart Luxury 
Toys ise en adrenalinli deniz oyuncağı için yeni tahtası 
Awake’i öneriyor. Awake, su üzerinde en üst düzey 
deneyimi sağlıyor. 

Adrenalin arıyorsanız, sadece seyir  etmek veya uçmak 
istiyorsanız, sizin için mükemmel bir elektrikli jetboard. 

For action and adrenaline enthusiasts, Zabaloueff’s 
recommendation is Electric Surf. Unlike the electric 
surfing flite board, it touches the water. The 
difference of electric surfing from normal surfing is 
that it can go on the water for 25-45 minutes even 
if there is no wave.

National Team Trainer Aydın…’s choice is rafting, 
for those who say they don’t want a Sea Toy.

“Rafting”, which is an extreme sport, has been held 
in Rize Fırtına Creek for 20 years. This exciting activity 
is for adrenaline lovers from 7 to 70, adventure-
loving visitors can do it.

For those who want to do rafting, Derebeyi Rafting 
offers the opportunity to experience the action in 
the fierce stream of the Black Sea.

The pilot area of rafting in Turkey is held on the Rize 
Fırtına river. Debeyi rafting company, which has 
been in tourism management for 15 years, offers 3 
different rafting course options.

The 5 km rafting course has difficulty level 2 and 
offers 30 minutes to have a good time with your 
family.

The 6 km rafting course has difficulty level 3 or 4 
and appeals to our guests over the age of 15 and 
takes 40 minutes.

The 9 km rafting course has a difficulty level of 
4+ and offers a 1 hour long fun track suitable for 
extreme adrenaline enthusiasts.

Rafting is one of the safest activities. Therefore, 
there is no cause for concern.

Awart Luxury Toys, Turkey’s most luxurious sea toy 
seller, recommends its new board, Awake, for the 
most adrenaline-charged sea toy. Awake provides 
the ultimate experience on the water.

If you’re looking for adrenaline, just want to cruise 
or fly, this is the perfect electric jetboard for you.
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DENGELİ, DENİZCİ, GÜÇLÜ

NAUTA
6.80
NAUTA
6.80

NAUTA MARİN

 Şile Yolu Caddesi, Balçık Mevkii, No.6 Gebze/Kocaeli 

 +90 (532) 403 17 26            info@nautamarin.com

nauta6.80              nauta marin
Bizi Takip Edin!
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DENİZ OYUNCAKLARI - SEA TOYS

En Yenisi: Denizaltı
The Newest: Submarine

Sezonun en yeni ürünleri ise denizaltları. Onlar Jules 
Verne’in hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Bunlardan biri 
‘Su Altı Eğlence Platformu’ veya kısaca UWEP, mürettebat 
hariç 120 misafir kapasiteli, tamamen otonom bir dalgıç. 
Konuklar 200 metreye kadar derinliklere dalışı, konfor 
ve şıklıkla yaşayacak; tıpkı bir yolcu gemisindeymiş gibi 
dolaşmakta özgür olacaklar.

Operatör tarafından, 150 m2’den (1.600 ft2) fazla taban 
alanı, 64 koltuklu bir su altı restoranı, bir deniz altı spor 
salonu veya bir derin deniz kumarhanesi olarak farklı 
şekilde yapılandırılabilir. Çok amaçlı bir mekân olarak 
UWEP, hayal edilebilecek en benzersiz ortamda ürün 
sunumlarına, partilere, düğünlere, konferanslara veya 
diğer sahne tabanlı performanslara ev sahipliği yapmak 
için uygun şekilde hazırlandı.

The newest product of the seasons are submarines. They 
make the wish of Jules Verne true. One of them is the 
‘Under Water Entertainment Platform’, or UWEP for short, is 
a completely autonomous submersible with capacity for 
up to 120 guests, excluding crew. Guests will experience 
diving to depths up to 200 meters in comfort and style, 
and are free to walk around just as they would aboard 
a cruise ship.

Over 150 m2 (1,600 ft2) of floor space can be configured 
by the operator, varying from an underwater restaurant 
with 64 seats, a subsea gym, or a deep-sea casino. As 
a multi-purpose venue, the UWEP is suitably prepared 
to host product presentations, parties, weddings, 
conferences, or any other stage-based performance, in 
the most unique setting imaginable.

Klasik Severlere…
For Classic Lovers…

Ben yine de su sporunun klasiğini seviyorum diyenlere de 
önerilerimiz var. 

Sezonun kültü olarak adlandırabileceğimiz deniz 
oyuncağı  jet ski. Hız tutkunlarının tercihi jetski her ne 
kadar yeni bir oyuncak olarak bilinse de Jetski ilk kez 
1972 yılında suya inmişti. Bir Japon Şirketi olan Kawasaki 
tarafından piyasaya sürüldü. Stand-up Kawasaki Jet 
Ski, 1972’de piyasaya sürülen Amerika’da ticari olarak 
başarılı ilk kişisel deniz aracıydı. 6,1 galon yakıt yakan 
jetski, 104,5 inç uzunluğunda, 30,1 inç genişliğinde ve 33,1 
inç yüksekliğinde.  

We also have suggestions for those who say they still love 
the classics in water sports.

The sea toy jet ski, which we can call the cult of the 
season. Although the jetski, which is the choice of speed 
enthusiasts, is known as a new toy, Jetski first landed 
in the water in 1972. It was released by Kawasaki, a 
Japanese Company. The stand-up Kawasaki Jet Ski was 
the first commercially successful personal watercraft in 
America, introduced in 1972. Jet Ski’s burning 6.1 gallons 
of fuel, the jetski is 104.5 inches long, 30.1 inches wide 
and 33.1 inches high.
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İsatek Tekne - Mercury & Yamaha & Honda 
Yetkili Bayi - Deniz Sanayi Sitesi A Blok No:6 Ümraniye/İstanbul

+90 216 634 3859           www.isatektekne.com.tr

FİBER TEKNE İMALATINDA 45. YIL
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DOSYA - FILE:  TEKNEYLE GİDİLEN OTELLER - HOTELS GO BY BOATS

DÜMENİ NEREYE KIRALIM?

Where to turn the wheel?

Deniz, güneş, kum… Her yazın asıl kahramanları bu üçlü. Ancak tatilimizde en iyisini yaşamak isteriz! Yatımızla 
derin maviliklere açıldık. Belki yorulduk, belki iki günlük bir kara kaçamağı yapmak istedik. Hatta çocuklar 
eğlensin, biz keyfimize bakalım dedik. Yatınızı demirleyip biraz da karada tatilinize devam etmek isterseniz, 
size en lüks, en özel ve en farklı otelleri derledik. Bu yaz dümenimi nereye kırayım diyenlere…

Sea, sun, sand… Star heros of the summer are they. However, everyone wants go to the best vacation. 
We sailed to the deep blue with our yacht. Maybe we were tired, maybe we wanted to have a two-day 
getaway on land. We even thought that the children should have fun and we should take a rest. If you 
want to anchor your yacht and continue your holiday on land, we have compiled the most luxurious, 
special and different hotels for you. For those who ask where to turn my rudder this summer...

Çırağan Palace Kempinski

İstanbul Boğazı üzerindeki konumu ile Osmanlı 
İmparatorluğuna ait tek Saray ve Otel. Hepimizin bildiği 
Çırağan Sarayı, yeni adıyla Çırağan Palace Kempinski. 
Otel İstanbul şehrin merkezinde tatil mekanlarını 
aratmayacak bir ambiyans sunmanın yanı sıra, lüksü ve 
gerçek bir Osmanlı sarayının cazibesini yansıtıyor. 

Burası otel bölümündeki 20 süit ve tarihi saray bölümündeki 
11 süit dahil olmak üzere toplam 310 odalı bir saray. 
Boğaz manzaralı terasa sahip restoran ve barları, hakiki 
Osmanlı ve Türk mutfağından uluslararası lezzetlere keyifli 
bir yeme içme deneyimi sunuyor. 

Şehrin en seçkin etkinlik mekanı olarak kabul gören 
Çırağan Palace Kempinski; prestijli devlet zirvelerine, üst 
düzey toplantı ve kongrelere, şaşaalı düğün ve sosyal 
davetlere ev sahipliği yapıyor. 

Çırağan Palace Kempinski’ye, İstanbul’da üç yolla 
ulaşılabilir: limuzin, yat ve helikopter.

The only Ottoman Imperial Palace and Hotel on the 
Bosphorus Çırağan Palace. we all know it’s name, now 
Çırağan Palace Kempinski. The hotel reflects the luxury 
and the charm of a real Ottoman palace, as well 
as offering an ambiance that will match the holiday 
destinations in the city center of Istanbul.

This is a palace with a total of 310 rooms, including 20 
suites in the hotel section and 11 suites in the historical 
palace section. Its restaurants and bars with terraces 
overlooking the Bosphorus offer an enjoyable dining 
experience from genuine Ottoman and Turkish cuisine 
to international flavors.

Çırağan Palace Kempinski, which is accepted as the 
most exclusive event venue of the city; It hosts prestigious 
state summits, high-level meetings and congresses, 
glamorous weddings and social events.

Çırağan Palace Kempinski can be reached in Istanbul in 
three ways: limousine, yacht and helicopter.
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VAKUM İNFÜZYON SİSTEM 
ÜRETİMİ İLE YENİ MODELİMİZ

YARI DEPLASMAN
NETA FISHER

Neta Gemi İnşaa
Altıntaş Mahallesi 

Ahmet Besim Uysal Caddesi,
Şenol San. Sit. No: 8A4 Urla/İZMİR

URLA VD T.C: 123 265 48876
Kemal Deri 

+90 533 777 71 +90 533 777 71 19
www.netafisher.com.tr
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CENNETTE RAFİNE BİR 
DENEYİM
A REFINED EXPERIENCE IN 
PARADISE
Bodrum’da mavi ile yeşilin buluştuğu, olağanüstü doğa 
manzarasıyla Türkiye’nin en ilham veren bölgelerinden biri olan 
Cennet Koyu’nda 2021 yılı yazında kapılarını açan Akana Hotels, 
hem dinlenmek hem de yazın tadını en özel şekilde çıkarmak 
isteyenler için tasarlandı. 

22 ODA VE 2 SUİT BULUNUYOR

Bodrum’un en büyük şirketlerinden Çağdaş Holding tarafından 
yapılan otelin, mimari projesi CDW (Contemporary Design 
Works) tarafından tasarlandı. 7000 metrekarelik bir alanda 
konumlandırılan otel de minimal ve sade bir tarzda tasarlanmış  
22 oda ve 2 suit bulunuyor. 

RAFİNE BİR DENEYİM

Cennet Koyu’nun ihtişamlı doğası içinde dinlenmenin yanı sıra  
kaliteli ve butik etkinlikler ve her anın ruhuna hitap eden özgün 
DJ yayınları ile benzersiz, inceliklerle donatılmış, saf ve özgün bir 
deneyim vaadediyor. 

AKANA RESTAURANT İLE LEZZET YOLCULUĞU 

Doğal ve yöresel ürünlerle hazırlanmış özel bir kahvaltı ve zengin 
aromatik kahvelerle misafirlerini karşılayan Akana Restaurant, 
Akdeniz mutfağı, geleneksel tatlar ve dünya mutfaklarınından 
zengin bir çeşitlilik sunarak özgün bir lezzet yolculuğu vaadediyor. 
Teknelere catering hizmeti de sunan Akana Restaurant birinci 
sınıf hizmetlerle unutulmayacak anılara ev sahipliği yapmayı 
hedefliyor.

AKANA’YA TEKNENİZLE ULAŞABİLİRSİNİZ

Teknenin demir atacağı bir marina bulunmasa da denizden 
Akana’ya ulaşım mevcut. Teknenizi bağlayarak botunuzla 
Akana’ya ulaşabilir, keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. 

Akana Hotels, which opened its doors in the summer of 2021 
in Cennet (Paradise) Bay, one of the most inspiring regions of 
Turkey with its extraordinary nature view where blue and green 
meet in Bodrum, was designed for those who want to relax and 
enjoy summer in the most special way.

THERE ARE 22 ROOMS AND 2 SUITES

The architectural project of the hotel, which was built by Çağdaş 
Holding, one of the largest companies in Bodrum, was designed 
by CDW (Contemporary Design Works). The hotel, which is 
located in an area of 7000 square meters, has 22 rooms and 2 
suites designed in a minimal and simple style. 

A REFINED EXPERIENCE

In addition to resting, it promises a unique, refined, pure, and 
original experience with quality and special activities and 
original DJ broadcasts that appeal to the spirit of every moment. 

TASTE JOURNEY WITH AKANA RESTAURANT 

Welcoming its guests with a special breakfast prepared with 
natural and local products and rich aromatic coffees, Akana 
Restaurant promises an original taste journey by offering a rich 
variety of Mediterranean cuisine, traditional flavors, and world 
cuisines. Offering catering services to boats, Akana Restaurant 
aims to host unforgettable memories with first-class services.

YOU CAN REACH AKANA BY YOUR BOAT

Although it is not located in a marina where the boat will anchor, 
you can go Akana by sea. You can reach Akana with your boat 
and you can make your experience more enjoyable. 
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Sabrinas Haus’un Vaadi: AŞK A’jia Hotel&Restoran    
İstanbul Promise Of Sabrinas Haus: Love

Sabrinas Haus Bozburun, Datça Yarımadası’nda, Simi Adası 
ve Ada Boğaz manzaralarına hakim benzersiz konumu ile 
sizleri bekliyor. Sadece deniz yoluyla ulaşılabilen, muhteşem bir 
doğa ve masmavi sularla çevrili otel, konseptine çok yakışan 
“Benim adım aşk ” sloganı ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile tatilinizi 
unutamayacağınız bir şölene dönüştürecek. Deniz manzaralı 
odanızın özel terasında yaz melteminin eşlik ettiği akşam 
yemekleri ile Sabrinas Haus’daki tatiliniz, unutulmaz anılarınız 
arasında yer alacak. Sabrinas Haus doğadan ilham alınarak 
isimlendirilmiş 22 özel odadan oluşan muhteşem bir Romantik 
Otel Havaalanından sizi lüks araçlar karşılıyor. 
Beyaz ağırlıklı dekore edilmiş odalarda deniz manzarası eşliğinde 
jakuzi keyfi yaparken, romantizmi sonuna kadar yaşayabilirsiniz.

Özel iskelesinde sabah taze ve organik ürünlerle hazırlanan 
romantik bir kahvaltı sunarken , akşamları Bozburun balıkcısı 
birbirinden lezzetli deniz ürünlerini tabağınıza getiriyor. Ayrıca 
denizin üstünde, romantik masada sadece 2 kişilik yemek 
deneyimini yaşayabiliyorsunuz. 

Sabrinas Haus Bozburun, Datca Peninsula, Symi Island and The 
island dominates the Bosphorus view with its unique location 
waiting. by sea only accessible, magnificent nature and deep 
blue

The hotel, surrounded by water, suits its concept very well. “My 
name is love” slogan and privileged You will not forget your 
holiday with its service concept. will turn it into a feast. with a 
sea view. Accompanied by the summer breeze on the private 
terrace of your room with dinners at Sabrinas Haus. your holiday 
is among your unforgettable memories will receive. Sabrinas 
Haus inspired by nature consisting of 22 special rooms named. 
From the Airport to a gorgeous Romantic Hotel luxury vehicles 
welcome you and at the very first moment 

Fresh and organic in the morning on his private pier a romantic 
breakfast prepared with products

In the evening, Bozburun fisherman brings.  You can bring 
delicious seafood to your plate. Also above the sea, romantic 
dining experience for only 2 at the table

Eski bir Osmanlı yalısından otele çevrilen A’jia Hotel 
ayrı zamanda restoran olarak da hizmet veriyor. 
Kanlıca’da yer alan hotel&restoran, 2009 Condé Nast 
Johansens Mükemmellik Ödülü tarafından Avrupa’daki 
“En Mükemmel Büyüleyici Otel” ödülüne layık görüldü. 
Boğaz’ın seyrini ayağınıza getiren restoran Akdeniz ve 
dünya mutfağından lezzetli yemekler ile misafirlerinin 
karşısına çıkıyor. Zengin bir şarap menüsüne de sahip 
olan restoran, brunch konusunda da oldukça meşhur.

Converted from an old Ottoman mansion to a hotel, A 
‘jia Hotel also serves as a restaurant.Located in Kanlıca, 
the hotel&restaurant was awarded the 2009 Condé 
Nast Johansens Excellence Award, the “Most Excellent 
Charming Hotel” in Europe. The restaurant, which brings 
the view of the Bosphorus to your doorstep, stands out to 
its guests with delicious dishes from Mediterranean and 
world cuisine. The restaurant, which also has a rich wine 
menu, is also famous for brunch.
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İtalyan Rancraft Teknelerİ Türkİye'de!

www.rancraft.com.tr        rancrafttr        RancraftTR



Akdeniz’in kalbi Belek’te yeşilin her tonunu barındıran çam 
ormanlarının arasına gizlenmiş Titanic Deluxe Golf Belek, 
doğanın tüm renkleri ve olanaklarıyla iç içe ayrıcalıklı bir egzotik 
tatil deneyimi sunuyor.

Özel havuz ve bahçesi bulunan vilların yanı sıra ana havuza 
direkt erişim sağlayan Maldiv ruhunu yansıtan su üstü Maldiv 
Evleri, özel güneşlenme alanları ve dekorasyonu ile sizi Bali’de 
hissettiren Bali Evleri bulunuyor. 

Sevdiklerinizle baş başa sakin ve şık yemekler için de Uluslararası 
ve ödüllü şeflerin yönettiği her damak tadına hitap eden a la 
carte restoranları iddialı lezzetleri ile size benzersiz bir yeme 
içme deneyimi yaşatıyor. Özgün konukseverliği ile dünya 
standartlarında hizmet veren Titanic Deluxe Golf Belek, 
bünyesinde dünyaca ünlü restoranlar da yer alıyor. 

Titanic Golf Deluxe Belek Otel’de yat turlarına katılmak mümkün. 
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Yeşilçam’ın Başrolü: 
The Grand Tarabya

Titanic Deluxe Golf Belek

Starring of Yeşilçam:
The Grand Tarabya

Türkiye’nin en ünlü ve en eski otellerinden Tarabya Oteli’ndeyiz. 
Büyük Tarabya Oteli yüz yıllık bir mimariye sahip. Otel, konuklarına 
‘Türk konukseverliğiyle küresel standartların mükemmel 
birleşiminden oluşan benzersiz bir deneyimin kapılarını aralama’ 
vaadini sunuyor. Yeşilçam film karelerinin en ünlü oteli The 
Grand Tarabya  5 yıldızlı hizmetiyle, kendinizi evinizdeymiş gibi 
hissetmenizi sağlıyor.   

177 Deluxe oda, 70 süit, 1 Kral dairesi, 30 Rezidans’dan oluşan, 
Boğaz ve Marina manzarasına hakim The Grand Tarabya; 
üyelerine, otel ve tüm gün spa misafirlerine özel fitness, pilates 
stüdyo, havuz, hamam ve sauna seçenekleri sunuyor.

Yatınızla yanaşabileceğinizi söylemeye gerek yok. Marina’ya 
demir attığınızda Tarabya Oteli sizleri karşılıyor olacak. 

We are at The Grand Tarabya Hotel, one of the most famous 
and oldest hotels in Turkey. The Grand Tarabya Hotel has a 
century-old architecture. The hotel offers its guests the promise 
of ‘opening the doors of a unique experience that is the perfect 
combination of Turkish hospitality and global standards’. The 
most famous hotel of Yeşilçam film stills, The Grand Tarabya 
makes you feel at home with its 5-star service.

177 Deluxe, 70 Suites, 1 Presidential Suite, and 30 Residences, 
almost all of the hotel has Bosphorus and Marina views. The 
Grand Tarabya; It offers special fitness, pilates studio, pool, 
Turkish bath and sauna options to its members, hotel and all-day 
spa guests.

When you dock at the Marina, The Grand Tarabya Hotel is 
welcoming you with its own magnificence. 

Titanic Deluxe Golf Belek, hidden amidst pine forests with all 
shades of green in Belek, the heart of the Mediterranean, offers 
a privileged, exotic vacation experience connected with all the 
colors and possibilities of nature.

In addition to villas with private pools and gardens, there are 
Maldivian overwater houses that reflect the Maldivian spirit and 
have direct access to the main pool, and Bali houses that give 
the feeling of being in Bali with their private sunbathing areas 
and decorations.

The a la carte restaurants, led by international and award-
winning chefs, offer a unique dining and drinking experience 
with their assertive flavors. World-renowned restaurants are also 
part of the Titanic Deluxe Golf Belek, which offers world-class 
service with its original hospitality.

It is possible to participate in yacht tours at Titanic Golf Deluxe 
Hotel.
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Sıra dışı tasarım, lüks, konfor ve performansın muhteşem uyumu... #Momenta45

İ.D.O.S.B Gergef Sokak No:7  Ç4-2 Özel Parsel Tuzla / İstanbul
+90 216 394 07 62  -  info@intekmar.com.tr
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D Maris Bay Datça Delphine be Grand Otel
Marmaris’in Hisarönü mevkii’nde denizin üzerinde bir 
gösteriş rotası. Burası D Maris Bay Otel. Burada hem 
doğayla iç içe hem de lüksün sınırlarında bir tatil 
yapabilirsiniz. D maris’e vardığınız andan itibaren doğa 
ananın kollarında hissedeceksiniz. Nefes aldığınızda 
Türkiye’ye özgü meşe ağaçlarının  panaromik görüntüsü 
sizleri karşılayacak. Buradan itibaren her şeyi keşfetmek 
için hazır olacaksınız. 

80 km’yi aşan Datça Yarımadası’nın dalgalı çamlı 
ormanları ve zeytin ağaçlarıyla keyfini çıkaracaksınız. 
Plajlarla çevrili kusursuz bir doğa koruma alanının 
ortasında yer alan D Maris Bay, doğal güzelliklerin bir 
tiyatrosu gibi sizi sarıyor. Canlı çiçekler, turkuaz sular ve 
dramatik, volkanik dağlar Ege ve Akdeniz’in kesiştiği 
noktada buluşuyor.

Restoran kısmına gelindiğinde D Maris size Türkiye’nin 
en gurme restoranlarından birinde 360 derece deniz 
manzarasında Türk yemeklerinin tadına varma imkanı 
sunuyor.

From the moment you arrive, you’ll be embraced 
by mother nature. Take a moment to breathe in the 
fragrant Turkish pines as the panoramic bright blue of 
the bay welcomes your arrival. From here, everything is 
yours to explore.

Stretching over 80km, the Datça Peninsula is rich with 
undulating hills, lush pine forests, olive groves, secluded 
bays and secret coves. Set in the midst of an unblemished 
nature reserve ringed by beaches, D Maris Bay is a 
theatre of natural beauty. Vivid blooms, turquoise waters 
and dramatic, volcanic mountains come together at 
the intersection of the Aegean and Mediterranean seas.
Breathe in the shimmering spectacle of the bay as 
you indulge in delicacies from around the world. 
Savour deliciously decadent flavours and traditional 
Turkish hospitality at six unique restaurants and seven 
sophisticated bars. It’s all yours for the tasting.

Talking about the restaurant, D Maris Bay services you to 
taste Turkish traditional meals at the Turkey’s one of the 
best gourmet restaurants with tropical landscaping 360 
degrees sea views

Sırada Antalya’nın en büyük ve en lüks oteli olan 
Delphine BE Resort var. Burası Antalya’nın Aksu 
ilçesinde bulunuyor. Sahilinden odalarına her an lüksü 
yaşayabileceğiniz Delphine BE Resort’ta 7 alakart 
restoran var. Böylece yalnızca göz ve gönül zevkinize 
değil, ağız tadınıza da hitap ediyor. Bu restoranlar 
tematik yemekler içeriyor. Tatilde de sağlığını korumak 
isteyen misafirlere yönelik, diyet menüleri de bulunuyor. 
Otelin 837 odası var. Standart odalar 3+1 ve 2+2 odalı. 
İçeride hem yatak, hem sofa bulunuyor. Böylece otelde 
kalırken ev konforunu yaşamak mümkün. Odaların 
renkleri kahverengi ve pembelerle romantik olduğu 
kadar doğal bir ortam sunuyor. 

Otelde aktiviteler de çoğunlukta. Spor turnuvaları, 
havuz oyunları, animasyonlar ayrıca çocuklara yönelik 
eğlenceler de var. 

Kendisine ait bir sahili bulunan otele teknenizi açığa 
demirleyerek yanaşabilirsiniz.

Next one in our list is Delphine BE Resort, the biggest 
and most luxurious hotel in Antalya. This place is located 
in Aksu district. There are 7 à la carte restaurants at 
Delphine BE Resort, where you can experience luxury at 
any time from the beach to the rooms. So, it appeals 
not only to your eyes and heart, but also to your mouth. 
These restaurants include thematic dishes. There are also 
diet menus for guests who want to protect their health 
on holiday. The hotel has 837 rooms. Standard rooms 
are 3+1 and 2+2 rooms. Inside there is both a bed and 
a sofa. It’s possible to experience the comfort of home 
while staying at the hotel. The colors of the rooms, with 
browns and pinks, offer a romantic as well as a natural 
atmosphere.

Activities at the hotel are also in the majority. There are 
sports tournaments, pool games, animations and also 
entertainment for children.

You can approach the hotel, which has its own beach, 
by anchoring your boat in the open.
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Rixos Premium Göcek

THE LAND OF WONDERS: 
SHAMBALA LODGE 

Fethiye’nin Göcek ilçesinde bulunan Rixos Otel sizlere her şey 
dahilin en lüks halini sunuyor. Rixos Otel konseptini canlı, lüks bir 
ambiyans ve aile dostu bir maceranın birleşimi olarak tanımlıyor. 
Rixos Otel Premium Göcek’te ise özel şovlar gecelere eşlik ediyor. 
Dünyaca ünlü DJ’ler, yerli ve yabancı müzisyenler temalı partiler 
otelde sizleri bekliyor. Bu otel özellik olarak yalnızca yetişkinlere 
hitap ediyor. 

Rixos Belek Premium’un bir çok outdoor aktivitesi bulunuyor. Su 
sporlarını kendi oyuncaklarınızla da otelin sunduğu imkanlarla da 
yapabilirsiniz. Su sporları için de herkesin severek yapabileceği 
seçenekler var.  Dalış, sörf ve şnorkel herkesin yapacağı 
sporlardan olup, Rixos, Göcek’te her yıl bir de yelkenli yat yarışı 
düzenliyor. 

Deniz severlerin tercih edebileceği Rixos Göcek’te sizler de 
teknenizle bir tatil yapabilirsiniz. Ayrıca otelin kiralama sistemine 
dahil olarak tekne turlarına da katılabilirsiniz. 

Located in the Göcek district of Fethiye, Rixos Hotel offers you 
the most luxurious of all-inclusive. Rixos describes the concept of 
the Hotel as a combination of a lively, luxurious ambiance and a 
family-friendly adventure. Special shows accompany the nights 
at Rixos Hotel Premium Göcek. World-famous DJs and local and 
foreign musicians-themed parties await you at the hotel. This 
hotel is exclusively for adults.

Rixos Belek Premium has many outdoor activities. You can do 
water sports with your own toys or with the facilities offered by 
the hotel. There are also options for water sports that everyone 
can enjoy. Diving, surfing, and snorkeling are sports for everyone, 
and Rixos organizes a sailing yacht race in Göcek every year.

You can have a holiday on your boat in Rixos Göcek, which 
can be preferred by sea lovers. You can also participate in boat 
tours as part of the hotel’s rental system.

2006 yılında hikayesine başlayan Shambala Lodge, dağın 
eteklerinde 11 bin metrekarelik yüzölçümüne dağılan ve 
doğaya zarar vermeden özenle konumlandırılmış birbirinden 
farklı tasarım ve konseptlere sahip 19 ağaç evi, deniz manzaralı 
havuzu, güneşlenme terası, restoranı, manzarasıyla ünlü geniş 
yoga platformu ve gün batımlarına ev sahipliği yapan dinlenme 
alanlarıyla hizmet veriyor. Doğayla iç içe olmanın yanında 
Nordik & Uzak Doğu tasarımlı ağaç evleri ve mobilyaları ile salaş 
ama lüks bir tatil vaad ediyor.

Yüksekliği 100 metreyi bulan yemyeşil yamaçlardan sanki 
Akdeniz’e değil de tropikal bir coğrafyaya doğru bakarken, kuş 
seslerine karışan müziğinin ritmiyle barda ün salmış kokteyllerinden 
yudumlayabilir, Türkiye’nin Bali’si, Tulum’u kabul edilen doğanın 
kalbinde Sunset & Night konseptli DJ partileri ile ruhunuzun 24 
saat boyunca akort edildiğini hissedebilirsiniz.

Ayrıca konaklama süresi boyunca yoga, dalış, trekking, masaj, 
tekne turu gibi deneyimlere katılma imkanı veriyor.

Shambala Lodge, which started its story in 2006, is home to 19 
tree houses with different designs and concepts, scattered over 
an area of 11,000 square meters at the foot of the mountain and 
carefully positioned without harming the nature, a swimming 
pool with sea view, a sun terrace, a restaurant, a wide yoga 
platform famous for its scenery and hosting sunsets. It provides 
service with rest areas. In addition to being intertwined with 
nature, it creates a shabby but luxurious holiday with Nordic & 
Far Eastern designed tree houses and furniture.

You can sip your famous cocktails at the bar with the rhythm 
of the music mixed with bird sounds, while looking towards a 
tropical geography, not the Mediterranean, from the lush slopes 
reaching 100 meters in height. You can feel your soul tuned for 
24 hours.

It also gives the opportunity to participate in experiences such as 
yoga, diving, trekking, massage and boat tour during the stay.



57

T U T K U L A R I N I Z A  
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Mandarin Oriental Bodrum The Bodrum Edition
Mandarin Oriental Bodrum, Türkiye’nin en lüks otelleri arasında 
gösteriliyor. 5 yıldızlı otel iki kendine özel plaja ve havuzlara 
sahip. Cennet Koyu’nda bulunan otel, huzur ve eğlencenin bir 
birleşiminisi sunuyor. Otelde ödüllü restoranlar ve spadan keyifle 
yararlanabilirsiniz.   

Odalar cozy ve modern bir stille dekore edilirken griler ve maviler 
Ege ile Akdeniz’in ortak noktalarına hitap ediyor. Havuza ve 
denize bakan odaları manzaranın ikiye katlanmasını sağlıyor.Bir 
yatak odalı, deniz manzaralı odalardan 8 yataklı villalara kadar 
otelde birçok misafirle kalmak mümkün. Odalarda açık dalış 
havuzları, özel mutfalşar hatta geniş teraslar ve özel hamam bile 
bulunuyor. 

Otelde bulunan birbirinden farklı alacarte restoranlar çeşitli 
mutfakların tatlarını önümüze getiriyor. Japon, Çin ve Avrupa 
lezzetlerini harmanlayan yapısıyla bir çok damak tadına hitap 
ediyor. 

Otele yatla ulaşım mümkün değil, ancak tenderlarla ulaşılabiliyor. 

Mandarin Oriental Bodrum is among the most luxurious hotels 
in Turkey. The 5-star hotel has two private beaches and pools. 
Located in Paradise Bay, the hotel offers a combination of 
serenity and entertainment. Enjoy the hotel’s award-winning 
restaurants and spa.

While the rooms are decorated with a cozy and modern style, 
grays and blues appeal to the common points of the Aegean 
and Mediterranean. Its rooms facing the pool and the sea allow 
the view to be doubled. It is possible to stay with many guests 
at the hotel, from one-bedroom, sea-view rooms to 8-bed villas. 
The rooms have outdoor diving pools, private kitchens, even 
large terraces, and a private hammam.

Different a la carte restaurants in the hotel bring tastes of 
various cuisines to us. It appeals to many tastes with its blend of 
Japanese, Chinese and European flavors.

It isn’t possible to reach the hotel by yacht but you can reach 
the hotel by your tender.   

The Bodrum Edition Otel Yalıkavak’ta ve Marina’ya 3 km uzakta 
ve Bodrum Kalesi ile amfitiyatroya dakikalr içerisinde gidilebiliyor.  
108 misafire ev sahipliği yapabilen butik ama oldukça lüks bir 
otel. Otelin villaları ve süitlerinin balkonları Ege Denizi manzarasını 
görüyor. Her odada özel tasarım mobilyalar ve şık mermerler 
kullanılmış. Kendinizi spa merkezi ve Türk hamamının da bulunduğu 
spor salonunda da şımartabiliyorsunuz. Öğleden sonra Infinity 
havuzunda rahatlayabiliyor ve özel kabinlere ev sahipliği yapan 
bir iskeleye sahip seçkin plaj kulübüne erişim sağlayabiliyorsunuz. 
Yenilikçi yiyecek ve içecek mekanları arasında 2 bar, körfeze 
bakan bir gurme özel ızgara, bir gece kulübü ve Latin Amerika 
mutfağı sunan rahat yemek mekanlarının yanı sıra daha yerel 
Ege, Anadolu ve Asya Füzyon menüleri sunan kaliteli yemek 
mekanları yer alıyor.

Otel sizlere serin tahtaların ve havadar kumaşların arasında bir 
sahil evi havası veriyor. Büyük camlar ve mermer banyolarla 
rahatlamak çok kolay. Üstelik özel dört odalı özel villalarda tam 
izolasyon da sağlamanız mümkün. Çünkü odaların kendi yüzme 
havuzları ve saunaları var.

The Bodrum EDITION is just steps from the bay, 3 kilometers from 
Yalikavak Marina at the western point of the Bodrum peninsula, 
and minutes from Bodrum Castle and Bodrum Amphitheatre. 
The boutique hotel features 108 guest rooms, suites and villas, 
most with views of the Aegean Sea — some with private pools, 
balconies, and gardens. Every room features custom-designed 
furnishings and indulgent marble bathrooms. Indulge yourself 
with treatments in the state-of-the-art spa, which includes a 
salon, Turkish Hammam, and fitness center. Relax through the 
afternoon in the Infinity pool and access to the exclusive beach 
club with a jetty that houses private cabanas. Innovative food 
and beverage outlets include 2 bars, a gourmet specialty grill 
overlooking the bay, a night club, and all-day casual dining 
venues featuring Latin-American cuisine as well as fine dining 
venues featuring more localized Aegean & Anatolian and Asian 
Fusion menu offerings.

Warm wood finishes and airy fabrics lend a beach house feel 
to the generous and simply elegant guest rooms. With stone 
floors, marble baths and oversized windows magically framing 
the iconic garden and breathtaking Aegean Sea, each room 
invites utter relaxation. Spacious, light-filled suites feature the 
additional luxury of private plunge pools and terraces. For those 
seeking a true refuge, the exceptional four-bedroom private 
villa offers complete privacy, with its own swimming pool and 
sauna area.

Tersaneler Bölgesi Gani Sokak Nuh Sanayi Sitesi B Blok No:30
İçmeler - Tuzla / İSTANBUL - TÜRKİYE 

0216 395 29 48
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Angels Marmaris Otel

YACHT CLASSICS

Angels Marmaris Otel, ‘Dünyadan Uzak’ sloganıyla sizleri karşılıyor. 
Dünyanın en iyi aile oteli olma iddiasını koruyan otel, Dünya’da 
turizm sektörünün Oscar’ı “World Travel Awards” tarafından 
birçok kez; “Dünya’nın En İyi Aile Oteli, Dünya’nın En iyi Lüks Aile 
Oteli, Dünya’nın En İyi Alkolsüz Oteli, Avrupa’nın En İyi Aile Oteli, 
Asya’nın En İyi Aile Oteli” kategorilerinde birincilik ödülüne layık 
görülen Angel’s Marmaris Hotel, sadece Türkiye’nin değil Dünya 
alkolsüz aile oteli sektörününde amiral gemisi.

Otel evrensel turizm değerlerini Anadolu’nun yerel değerleriyle 
harmanlama iddiasıyla hizmet veriyor. A la carte restoranlarında 
Türk mutfağı, ayrıca snack restoranları ve deniz restoranlarıyla 
her damak tadına hitap ediyor. Ege tatlarından ilham alsa da et 
restoranıyla da oldukça iddialı. Hem ormanın kokusunu hem de 
denizin maviliğini izleyeceğiniz orman kafe de hem Türk tatlarını 
hem de dünya tatlarını bir arada bulunduruyor. 

15-40 metre arası yatlarını bağlamak isteyen misafirler belli 
bir ödeme karşılığı elektrik ve su kullanarak yatlarında da 
konaklayabilir. Restoran, havuz, plaj gibi her türlü otelin 
imkanından faydalanabilir. 

Angels Marmaris Hotel welcomes you with the slogan of “Far 
from the World”. Protecting its claim to be the best family hotel 
in the world, the hotel has been awarded many times by the 
“World Travel Awards”, the Oscar of the tourism industry in the 
world; Angel’s Marmaris Hotel was awarded the first prize in 
the “World’s Best Family Hotel, World’s Best Luxury Family Hotel, 
World’s Best Non-Alcoholic Hotel, Europe’s Best Family Hotel, 
Asia’s Best Family Hotel” categories. , the leader of the non-
alcoholic family hotel sector not only in Turkey but also in the 
world.

The hotel serves with the claim of blending the universal tourism 
values with the local values of Anatolia. It appeals to all tastes 
with Turkish cuisine in its a la carte restaurants, as well as snack 
restaurants and sea restaurants. Although inspired by Aegean 
flavors, it is also quite assertive with its meat restaurant. The forest 
cafe, where you can watch both the smell of the forest and the 
blue of the sea, offers both Turkish and world flavors together.

Guests who want to moor their yachts between 15-40 meters 
can also stay on their yachts by using electricity and water for a 
certain payment. You can benefit from all kinds of hotel facilities 
such as restaurant, pool, beach.

Yat tutkunlarına özel bu otelle noktalayalım yazımızı. 
Burası, yatların demir atabilmesi için özel bir Marina’ya 
sahip 30 kapasiteli bir marin otel. Yacht Classic Hotel 
Fethiye’nin merkezde denize sıfır konumunda bulunuyor. 
Yacht Classics’in en belirgin özelliği 25 yıllık tarihi.  

Odaları, eşsiz deniz manzaralarıyla en iyi butik oteller 
kalitesinde. Otel birden fazla süit kategorisnde size klasik 
odaları, villaları ve hepsi de misafirlerinin isteğini en lüks 
hliyle karşılayan konaklama alanlarıyla keyifli bir deneyim 
sunuyor.  Villalardan havuza doğrudan geçiş yapılarak 
tatiliniz daha da konforlu hale getirilmiş. 

Otele ulaşım da çok kolay. Dalaman havaalanına 50 km 
ötede. Şehir merkezi ve Telmessos antik kentinin kalıntıları 
ve Likya kaya mezarları gibi simge yapılar, konumumuza 
yürüme mesafesinde. Yamaç paraşütü merkezi olan 
Babadağ, Saklıkent vadisi, Çalış ve Ölüdeniz’deki en 
yakın halk plajına arabayla kolayca ulaşabilirsiniz. 

Yacht Classic Hotel has been providing an excellent service 
in a seafront location in central Fethiye for quarter of a 
century with its elegant decoration, warm-hearted sense 
of service, delicious food menu and peaceful atmosphere, 
along with astonishing sceneries. 

Our rooms, with their exquisite sea views, have the quality of 
the best boutique hotels. Hotel offers various suite categories 
and Classic room types as well as our renowned Water villas, 
which are all furnished to the highest standards to meet 
our guests’ needs and expectations. The Water villas offer 
direct access to a swim-up infinity pool while the Pool Suites 
feature a plunge pool within a private garden.

Dalaman Airport is around 50km from Yacht Classic Hotel 
by road. The city center and such landmarks like the 
remnants of the Telmessos ancient city and the Lycian rock 
tombs are within walking distance of our location, while the 
paragliding resort of Babadag, Saklıkent gorge, the nearest 
public beach in Calis and Oludeniz are easy to reach by 
public transport.
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Reges A Luxury Collection 
Resort&SPA

Port Alaçatı

Tüm yıl boyunca açık olan Reges A Luxury Collection Resort&SPA, 
dinginliği, rafine lüksü ve çağdaş yaşam tarzını bir Türk karşılama 
ruhuyla birleştiriyor. Çeşme’yi benzeri görülmemiş ve dinamik bir 
şekilde hayata geçiren Reges, olağanüstü konumun, düşünceli 
tasarımın ve eşsiz hizmetin birleştiği eşsiz anılar biriktirebileceğiniz 
bir duraktır.

Geniş bir iç mekâna sahip odalarda konforlu bir konaklama 
imkanı sunan otel, modern dekorasyonuyla dikkat çekiyor. 
Konukların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek detaylara dikkat 
edilerek hazırlanan odalarda konfor için her şey düşünülmüş. 

Otel bünyesindeki restoranda Ege’nin enfes lezzetleri ile 
hazırlanan leziz yemekler ve mezelerin yanı sıra Çeşme’ye özgü 
yöresel lezzetler servis ediliyor. Konuklar tesisin SPA bölümünde 
hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendilerini yenileyebilir ve yılın 
tüm yorgunluğundan kurtulabilir.

Tesise maalesef yatlar yanaşamıyor fakat yatınızı limana 
bağladıktan sonra Zodyak botlar  sayesinde otele erişim 
sağlanıyor, Böylece tatil başlıyor.

Open all year, Reges A Luxury Collection Resort & SPA, 
upscale mindset combines refined luxury and contemporary 
lifestyle with the spirit of a Turkish welcome. Bringing Çesme 
to life in an unprecedented and dynamic fashion, Reges is 
where exceptional location, thoughtful design and unique 
service combine, to infuse a deep sense of calm and lasting 
experience. Guests staying at the resort, which offers a unique 
Aegean holiday, can accumulate unique memories.

Offering comfortable accommodation in the rooms with a 
spacious interior, the hotel stands out for its modern decoration. 
Everything has been thought out for comfort in the rooms, which 
have been prepared with attention to detail that can meet all 
the needs of the guests.

The on-site restaurant serves delicious dishes and appetizers 
prepared with the exquisite tastes of the Aegean, as well as 
local tastes typical of Cesme. Guests can refresh themselves 
both mentally and physically in the SPA part of the resort and 
get rid of all the fatigue of the year.

Unfortunately, yachts cannot dock at the facility, but thanks 
to Zodiac boats, you can access Reges and start your unique 
holiday.

Port Alaçatı 2005 yılından bu yana hizmet veren bir 
butik otel. Burası liman Alaçatı kent projesi kapsamında 
hizmet veriyor. Otelde Alaçatı bölgesindeki her otel 
gibi oda kahvaltı konseptinde hizmet vermektedir.  
 
Port Alaçatı’nın 18 odası var ve bu odaların 14’ü standart. 
Kapıyı açar açmaz denizin ütünde güneşlenebileceğiniz 
hamaklar çıkıyor karşınıza. 3 süit ve 1 büyük süiti olan 
oteli en çok balayı çiftleri ve aileler tercih ediyor.  
 
Port Alaçatı’nın diğer otellerden asıl farkı, yat veya botla 
doğrudan giriş yapabilme olanağı. Ayrıca bu otelin tüm odaları 
deniz manzaralı. Bu sayede Port Alaçatı, seçtiğimiz oteller 
arasında ilk sıralarda yerini aldı.

Port Alaçatı is a boutique hotel that has been 
operating since 2005. This port serves as part of the 
Alaçatı City Project. Like all hotels in the Alaçatı 
region, this hotel’s service includes bed & breakfast. 
 
Port Alaçatı has 18 rooms, 14 of which are standard 
rooms. As soon as you open the door, you will find 
hammocks where you can sunbathe under the sea. 
The hotel, which has 3 suites and 1 large suite, is 
especially preferred by honeymooners and families. 
 
The main difference of Port Alaçatı from other hotels is the 
possibility to enter directly by yacht or boat. Moreover, 
all rooms of this hotel have a view of the sea. In this way, 
Port Alaçatı has secured the first place among the hotels 
we have selected.
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FPT Motorları Marin sektöründe de en çok aranan 
motorların başında gelir. Mükemmel mühendisliğin 
Performans ve Ekonomiyi bir araya getirdiği FPT 
Motorları, yakıt faturalarının keyfinizi kaçırmasına 
fırsat vermeden eğlenceli bir tekne gezisi sunar

YAKAMOZ MAKİNA Servis ve Bakım uzmanlığının 
size vereceği güven,  FPT motorlarını tercih etmeniz 
için önemli başka bir nedendir. 

PERFORMANSI 
YÜKSELTTİK
Marine uygulamaları için özel olarak 
geliştirdiğimiz N67 EVO motorumuz kendi 
sınıfında en iyi gücü ve performansı sağlarken 
en az yakıt tüketimini de vermektedir.

Daha fazlası için  www.yakamozmakina.com 

N67 570 EVO

YENİ UFUKLARI
SİZ 
BELİRLİYORSUNUZ 
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YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR: 
Gemel Marine Group Bünyesindeki Gemel Ar-Ge Şirketi 

Tamamen Yerli Yazılım ve Donanımla 
AIS Cihazı Üretti

A NEW ERA BEGINS: 
Gemel R&D Company Within Gemel Marine Group with Completely 

Domestically Produced Software and Hardware 
AIS Device

G
emel Group operates in the field of 
marine electronics and communication 
systems, installation and service. 
The company develops maritime 
navigation, communication, electronic 
aids to navigation, engineering and 
software solutions for the sector, but 
the basic principle is that the founders 
of the company translate their maritime 

experiences turn into product-oriented projects.

Based on this philosophy, Gemel has managed 
to produce with its software the “Automatic 
Identification System (AIS) Class B device” with 
the most ideal deviation rates in the world of the 
sector. Gemel is the first company in Turkey to 
achieve this with this system, which is 100 percent 
produced domestically.

Following the UK-based SRT Marine Systems, the 
company has successfully made its mark in the 
maritime sector at the international level. 

The GA1 AIS manufactured by the Gemel Group 
is a mandatory system that must be present on ships of 
300 GRT or more and on all commercial vessels carrying 
passengers, in accordance with SOLAS regulations 
set by the International Maritime Organization 
(IMO).

With AIS you have all the information you need

Vessels using the AIS system and Vessel Traffic 
Services (VTS) stations that regulate maritime traffic 

G
emel Grup; gemi elektroniği ve 
haberleşme sistemleri kurulum ve servis 
alanında hizmet veriyor. Şirket; sektöre 
denizcilik seyir, haberleşme, elektronik 
seyir yardımcıları,  mühendislik ve yazılım 
çözümleri geliştiriyor ancak temel 
prensip firma kurucularının, denizcilik 
tecrübelerinin, ürün odaklı projelere 
dönüşmesi. 

Bu felsefeyle yola çıkan Gemel, kendi yazılımıyla 
sektörün dünyada en ideal sapma oranlarına sahip  
“Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Class B cihazı” 
üretmeyi başardı. Yüzde 100 yerli olarak üretilen 
bu sistem ile Gemel bunu Türkiye’de yapan ilk 
firma oldu.

Bu başarıyla firma,  İngiltere merkezli SRT Marine 
Systems’den sonra uluslararası boyutta adını 
denizcilik sektörüne yazdırdı. 

Gemel Group’un ürettiği GA1 AIS, Uluslararası 
Denizcilik Örgütü (IMO)’nün belirlediği SOLAS 
kuralları gereği, 300 GRT ve daha büyük gemilerde ve 
tüm yolcu taşıyan ticari gemilerde bulundurulması zorunlu 
bir sistem.  

AIS sayesinde istediğiniz tüm bilgiler elinizin altında

AIS sistemi kullanan gemiler ve deniz trafiğini 
düzenleyen VTS (Vessel Traffic Services) istasyonları, 
sistem üzerinden çevredeki gemilerin; adı, çağrı 
kodları, koordinatları, rotası, hızı, gemi boyutları, 
gidecekleri liman ve tahmini varış zamanları gibi
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can see detailed information such as names, 
call codes, coordinates, route, speed, vessel 
dimensions, destination port and estimated arrival 
times of sailing vessels on their AIS screens. AIS 
covers a shorter distance than radar systems used 
on ships, but provides more detailed information. 
In Turkey, regulations were issued for the Class B 
device AIS, outstanding regional requirements 
were presented compared to its comparative 
in the world, and it was appreciated at the IMO 
meeting of the time.

Gemel is one of the four brands recognized 
by the Port Authorities

The GEMEL GA 1 Class B AIS device has functions 
such as navigational safety, search and rescue, 
and communications in accordance with the 
communiqués and IEC rules published by the 
Ministry of Transport and the International Maritime 
Organization (IMO). The device is SOLAS compliant 
and ITU certified.

GEMEL GA 1, which can be processed in sea 
vessels such as Turkish flag boats, yachts and Coast 
Guard radio certificate vessels, is one of the four 
brands recognized by Port Authorities.

One of the other three devices, the PAVO P450 
model B Class AIS, is manufactured by another 
company in the GEMEL Group, Gemel Elektronik.

These important steps taken by Gemel Group companies 
on behalf of the maritime sector and our country are 
closely watched and appreciated by maritime authorities.

detaylı bilgilerini kendi AIS ekranları 
üzerinde görebilirler. AIS gemilerde 
kullanılan radar sistemlerine göre daha kısa 
mesafeyi kapsar ama daha detaylı bilgi verir. 
Türkiye’de, B klas AIS cihazı için yönetmelikler 
düzenlenmiş olup, dünyadaki muadillerine nazaran 
belirgin bölgesel gereklilikler sunulmuş ve dönemin 
IMO toplantısında takdirle karşılanmıştı.

Gemel, Liman Başkanlıkları tarafından 
tanınan dört markadan biri

GEMEL GA 1 Klas B AIS cihazı, Ulaştırma 
Bakanlığınca ve Uluslararası Denizcilik Örgütü 
tarafından yayınlanan tebliğlere, IMO ve IEC 
kurallarına uygun olarak; seyir güvenliği, arama 
kurtarma, haberleşme gibi işlevlere sahip. Cihaz, 
SOLAS uyumlu ve ITU sertifikalı. 

Türk bayraklı tekne, yat ve gemi gibi deniz 
araçlarında Kıyı Emniyeti telsiz ruhsatına işlenebilen 
GEMEL GA 1, Liman Başkanlıkları tarafından 
tanınan dört markadan biri konumunda. 

Diğer üç cihazdan biri olan PAVO P450 model B 
Class AIS cihazının üretimi de GEMEL GROUP’un 
diğer bir şirketi, Gemel Elektronik tarafından 
yapılıyor.

Gemel Group şirketlerinin, denizcilik sektörü ve ülkemiz 
adına attıkları bu önemli adımlar denizcilik otoritelerince 
yakından takip ediliyor ve takdirle karşılanıyor. 

M.Fevzi Çakmak, 4153. Sk.
No:4153, 35430 Urla/İzmir

Ali Burçin Eke:
0(541) 317 95 59 (CEO)

Sedef Sözgen:
0(554) 406 92 43
(Yacht Charter Broker)

Urla Office: 0(232) 766 41 46

www.atayachting.com.tr 
charter@atayat.com.tr
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‘Deep’ Suya İndi
‘Deep’ Has Launched in to Water

Martı yatın son yatı 16 metrelik Deep suya indi. Yacht 
Life&Travel Dergisi olarak yeni Deep’I inceledik. Tuzla’daki  
Nuh Tersanesi’nden suya inen Deep özellikle özgün 
rengiyle tasarımıyla ilgileri çekti. Deep’in suya inişini tekne 
sahipleri, mühendisleri ve tasarımcılarıyla bizler de izledik. 
16 metrelik yat iki kamarası, 6 kişilik personel ağırlama 
kapasitesi ve son teknoloji donanımıyla ilgi çekiyor. İlk 
bakışta deniz mavisinin özgün tonunu ortaya çıkarıyor. 
Genişliği 4.80 metre. Deep’e çıktığınızda ilk olarak ilginizi 
çeken ferahlığı. Tavan yüksekliği  2 metre. 

C Class olan Deep içerisinde bulundurduğu iki adet 480 
içten takmalı kamis motoruyla hızlı. Maksimum hızı 24-30 
knot’a kadar rahatlıkla çıkıyor. 1400 litre yakıt alıyor. 500 
litre temiz, 300 litre pis su tankına sahip. 

 Kıç havuzluğa girdiğinizde sizi u düzeninde oturma grubu 
karşılıyor. 6 kişi rahatça ağırlanabiliyor. Öte yandan kıç 
havuzluk da Deep’in ferah noktalarından… Genişlik 4.20 
metre. Hemen kıç havuzluğun baktığı noktada denize iniş 
bir hidrolik platformla sağlanıyor. 

Krom açılır kapanır kapıdan içeri girdiğinizde ilk olarak 
mutfağa adım atıyorsunuz. Mutfakta kullanılan siyah 
evye ve krom kapaklar şık, elegant ve lüks görüntüsüyle 
konukları ağırlamaya hazır. Mutfakta buzdolabı ve bulaşık 
makinası tekne sahiplerine büyük rahatlık sağlayacak. 
Ocak, ankastre olduğundan fırın da rahatlıkla kullanılabilir. 
16 metrelik Deep’in mutfağı öyle akıllıca dizayn edilmiş ki 
120 metrekarelik en küçük evlerden daha geniş saklama 
alanına sahip. 

Mutfakla birleşik ana salonda 6 kişilik bir oturma grubu 
var. Salonda amortisörlü tv ünitesi de konukların hizmetine 
sunulmuş. Ana salonda bulunan dümenin 360 derece 
görüşü korunuyor. 

Ana salondan içeri doğru ilerlerken bir merdivenle 
VIP master’a iniliyor. Sağ tarafta VIP master’ın bir çift 
kişilik yatağı var. Yüksek tavanlı kamarada tavanlar 

The last yacht of Martı Yacht 16 meters Deep launched 
into the water. As Yacht Life&Travel Magazine, we 
reviewed the new ‘Deep’. Deep, which descended from 
the Nuh Shipyard in Tuzla, attracted attention especially 
with her unique color and design. We, along with the 
boat owners, engineers and designers, watched the 
Deep’s launch into the water.

The 16-meter yacht attracts attention with her two cabins, 
6-person capacity and high technologic equipment. At 
first glance, she reveals the original tone of teal. Her width 
is 4.80 meters. When you go to Deep, the first thing that 
attracts your attention is her roominess. Ceiling height 2 
meters.

Deep, which is a C Class boat, is fast with its two 480 
inboard cams motors. Her maximum speed is easily up to 
24-30 knots. She takes 1400 liters of fuel and has a 500-liter 
clean and 300-liter waste water tank.

 When you enter the aft cockpit, a U-shaped seating group 
welcomes you. She can comfortably accommodate 6 
people. On the other hand, the aft cockpit is one of the 
spacious spots of Deep… The width of the aft cockpit is 
4.20 meters. At the point where the aft cockpit faces, the 
landing is provided by a hydraulic platform.

When you enter through the chrome retractable 
door, you first step into the kitchen. Black sinks and 
chrome covers are used in the kitchen area ready to 
welcome guests with their stylish, elegant, and luxurious 
appearance. Refrigerator and dishwasher in the kitchen 
will provide great comfort to boat owners. Since the hob 
is built-in, the oven can also be used easily. The 16-meter-
long Deep’s kitchen is so cleverly designed that she has a 
larger storage space than the smallest 120-square-meter 
houses.

There is a sitting group of 6 people in the main deck 
combined with the kitchen. A TV unit with a shock 
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ithal kumaşla, raflar ise venge kaplama döşenmiş. VIP 
master geniş, sağda ve solda iki elbise dolabına ve bir 
banyoya ev sahipliği yapıyor. VIP master ile Kıç master’I 
ayıran koridorda çamaşır makinası dolap içerisinde. 
Kıç masterda 2 kişilik oturma grubu ile çift kişilik yatak 
yine dikkat çekiyor. Tavanın yine 2 metre oluşu dikkat 
çekiyor. Burada bir tuvalet banyo ve bir televizyon daha 
bulunuyor. Yine venge kitaplık ve raf ile venge makyaj 
masası da konforu artıran etkenlerden. Yatağın sağında 
ve solunda komodini andıran çekmeceler de var. 

Deep’in ön güvertesi bir güneşlenme yatağıyla geniş ve 
güneşlenmek için ideal. 

Geminin en can alıcı bölümü ise Flybridge.  Flybridge’te 
bir dümen daha bulunuyor. Böylece kaptan eğlenceden 
mahrum kalmıyor. Eğlence derken partilerden 
bahsediyoruz. Flybridge’te ızgara, ocak ve buzdolabına 
varana kadar her şey titizlikle düşünülmüş. Burada seyir 
ederken aynı zamanda da eğlence doruklara ulaşacak. 
Deep Yacht 15 haziranda suya indi. Artık uzun ve keyifli 
yolculukların tadını çıkarmak Deep Yacht’ın şanslı 
sahiplerine kaldı. 

absorber is also available to the guests in the main 
saloon. A 360-degree view of the rudder in the main 
saloon is preserved.

While proceeding from the main deck, a staircase leads 
down to the VIP master. On the right is the VIP master’s 
double bed. In the high-ceiling cabin, the ceilings are 
made of imported fabric and the shelves are covered 
with wenge. The VIP master has two wardrobes on the 
right and left, and a bathroom. The VIP master and 
the Aft master are in the washing machine cabinets in 
the hallway. In the aft master, the double bed and the 
sitting group for 2 people should be noted again. Pay 
attention to the 2 meters of the ceiling again. There is a 
toilet, bathroom and a TV here. There are also drawers 
resembling a nightstand on the right and left of the bed.

The front of the Deep is a sun bed wide and ideal for 
sunbathing.

The most crucial part of the ship is the Flybridge. There 
is another rudder on the flybridge. Users can enjoy 
entertainment. When we say fun, we mean parties. It 
was used primarily on the flybridge, down to the grill, 
stove, and refrigerator. You will reach the peaks of 
entertainment at a time when you will have cruising 
here.

Deep Yacht landed on June 15th. It will now stay with the 
passengers of the long voyages, according to the uses 
of the Deep Yacht.
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INFINITI 105 Feretti Yachts 860’ın İlk Ünitesi 
Suya İndi

Ferretti Yachts 860: The First Unit 
Hits The Water

Infiniti 105 yelken dünyasına en iyi performans ve en  az yalpalama 
sayesinde en konforlu yelkenli deneyimini sağlar. Tekne  yelken 
açarken daha kolay, önemli ölçüde daha hızlı ve yelken altındayken 
son derece konforlu. Gemi sahibi için bu, uzun yolculuklar ve teknede 
konfor ve lüksün tadını çıkarabilen mutlu misafirler anlamına gelir.

Teknenin iki yay seçeneği var: daha yarış odaklı ve fütüristik bir his 
veren bir ters yay ve daha geleneksel, dikey bir yay.

Teknenin tasarımı için birçok öneri verildi. Ancak yat sahibi nihai 
tasarıma ve ayrıntılara kendisi karar verecek. Kokpitte bir çok oturum 
seçeneği var. Düzenlemeler sayesinde ise seyir  ve yarış sırasında 
mürettebatın hareketleri de kolaylaştırılıyor.

Şık cam üst yapı, Infiniti Design’ın kıvrımlarını yansıtıyor. Ana salon 
oturma alanı bu cam üst yapının altında yer alıyor böylece ve iç 
mekana dramatik bir doğal ışık akışı sağlanıyor. Bu düzenleme aynı 
zamanda bir salondan geçen geleneksel koridoru da ortadan 
kaldırıyor ve daha dinamik ve sosyal bir alan yaratıyor. INFINITI 105, 
üç kabinde altı misafir ağırlayabilir.

The INFINITI 105 delivers a step-change in performance and comfort 
to the sailing superyacht world, with greater performance and 
comfort than any comparable yacht and reduced heeling and 
pitching. 

There are two bow options available: a reverse bow which has a 
more race-orientated and progressive feel, and a more traditional, 
vertical bow. The sheer lines are slightly adjusted as well, but all this, 
including the bow options, will be achieved using the same mold 
tooling, enabling the build to be client-driven without the need for 
changing the whole platform, a unique feature of the Infiniti Yachts 
design and build process.

Several options for layouts have been suggested, but the owner can 
drive the final design and details to suit their wishes. Various seating 
options are available in the cockpit, designed to best suit how the 
owner spends their time onboard. One arrangement is more suited 
to cruising, and the other offers more open space for ease of crew 
movement when competing.

The sleek glass superstructure echoes the curves of the Infiniti Design. 
The main salon seating is positioned beneath this, allowing for a 
dramatic influx of natural light to the interior. This arrangement also 
eradicates the traditional corridor that leads through a salon and 
creates a more dynamic and social space. The INFINITI 105 can 
accommodate six guests in three stunning cabins.

Bir İtalyan tarafından satın alınan Feretti 860, Akdeniz’deki seyrini 
tamamladıktan sonra Cannes’da başrolü oynayacak. 

Feretti 860 ilk suya indiği andan itibaren yat dünyasına flybridge’indeki 
fark yaratacak çözümleriyle ve elegant ‘Made in Italy’ stiliyle 
girdi. Konfora odaklı, kaliteli ve güçlü performanslı Feretti projesinin 
lansmanından 8 ay sonra ilk bölümü 23 haziran 2022’de ilk kez suyla 
buluştu ve Akdeniz’deki ilk gezisine başladı. 

Bu güzel yatın tasarımı gündelik ve iç tasarımı ve dış tasarımı versatil 
etkiler taşıyarak bu gündelik sadelikle eşsiz performans deneyimini 
birleştiriyor. Aynı zamanda Classic Mood isimli tasarımıyla sıcak 
olduğu kadar koyu renklerin ince açık renklerle kontrastını kendi 
gösterişli gövdesinin yansımasını göstermek için hem iç hem dış 
tasarımda en güçlü şekilde vurguluyor. 

Yatın tasarımında amaç, markanın ‘Eviniz gibi’ sloganıyla yine 
markanın karakteristiği olan ‘İtalyan, Konforlu, zamansız tasarım ve 
zanaatkarlık’ anlayışlarını harmanlamak. 

Chosen by an Italian owner, the yacht will have a starring role at 
Cannes after her maiden cruise in the Mediterranean.

The launch of the first Ferretti Yachts 860 brings the yachting world 
a flybridge featuring cutting-edge design solutions shown off with 
elegant ‘Made in Italy’ style. Eight months after the presentation 
of the project, which has a special focus on comfort, wellbeing 
and outstanding performance, the first unit hit the water today 
and will be handed over to the owner for her maiden cruise in the 
Mediterranean.

Ferretti Yachts 860 has contemporary design and the versatile interiors 
and exteriors, all combined with a superb cruising experience. The 
Classic Mood version chosen translates into warm, dark colours with 
bold contrasts that highlight the impressive size but light touch of a 
yacht featuring maximum continuity between exteriors and interiors, 
pointed up by the opening window at starboard.

The goal is to create a new harmony that establishes the ideal 
sophisticated atmosphere on board, in line with the brand’s 
contemporary “Just like Home” concept that is now a synonym for 
comfort, Italianness, timeless design and craftsmanship.
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PERNINI NAVI

Ödüllere Doymayan Monte Carlo Yachts 
Charter Sektörüne Yeni Yatıyla Giriş Yaptı

Entertaining the Awards Monte Carlo Yacht Charter Sector With Its New Yacht

The Italian Sea Group (TISG) yeni 47 metrelik yelkenlisinin 
tasarımını sundu. Alüminyum gövdeli yelkenli Pernini Navi 
markasının imzası olan yüksek performans, konfor, yaşanabilirlik 
ve güvenlik gibi özelliklerini birleştiriyor. 

47 metrelik Pernini Navi’nin performansı ve verimliliği iyileştirildi. 
Yelkenli’nin su hattı eni 43 metreden fazla. Düz, derin v şeklinde 
bir pruvayla akıllı bir tasarıma sahip. 

Pernini Navi girişimci bir tasarımla yenilendi bu sayede 
omurgasında üstün mühendislik kullanıldı. Omurganın sabit 
kısmı - salma kutusu - küçültüldü, salma aşağıdayken maksimum 
11 metre su çekimine izin veren salma boyutu serbest bırakıldı. 
Omurga dışarıdayken minimum su çekimi 3.9 metreye düşürüldü 
ve böylece limanlara erişim kolaylaştırıldı. Yeni tasarım teknenin 
verimliliğini ve denize elverişliliğini artırdı. 

The Italian Sea Group (TISG) has unveiled the renderings of the 
new 47-metre Perini Navi sailing yacht. The aluminium-hulled 
sloop will be able to combine the key hallmarks of the Perini 
Navi brand including high performance, comfort, liveability and 
safety.

The Perini Navi 47m sloop has been restyled to improve the 
performance and efficiency of the yacht. The sloop features 
a smart hull design with an extended waterline of more than 
43-metres and a straight, deep V-shaped bow to help maintain 
a steady heel angle.

The Perini Navi 47m sloop has been redesigned to include a host 
of innovative features, including a newly engineered variable 
keel draft. The fixed part of the keel – the keel box – has been 
reduced, freeing up the centreboard dimension that now allows 
for a maximum draft of 11-metres when the keel is down. The 
minimum draft when the keel is up, though, is only 3.9-metres, 
allowing for easy access to shallow waters and harbours. This 
new design means that her hull efficiency and seaworthiness 
have now been enhanced.

Monte Carlo Yachts tarafından 2021’de suya indirilen yenilenmiş 
motoryat Rocco son denizcilik teknolojileriyle ve en lüks 
donanımla yeniden inşa edildi. MCY96 neslinin 7 üyesinden biri 
olarak tekne kiralama pazarındaki başarsını kutluyor. Bu seri ilk kez 
2018’de 24.3 metrelik yatı Flybridge ile Asya Yatçılık Ödülü’ne layık 
görülmüştü. Ardından yine 2018’de Dünyanın en iyi motoryatı 
ödülünü Chritople Yat Stili Ödüllerinden ve En Tercih edilen yat 
ödülünü ise 2017’deki Cannes Boat Show’dan almıştı.  

Launched in 2021 by the renowned Monte Carlo Yachts, motor 
yacht ROCCO is a fresh build with the latest navigational 
technologies and luxury amenities aboard. She is one of seven 
models of the MCY96 generation, celebrated for its success and 
desirability presence in the charter market. This series has also 
boasted recognition from the 2018 Asia Boating Awards for Best 
Flybridge Yacht above 80ft, 2018 Best International Motor Yacht 
by Christophle Yacht Style Awards and Most Achieved Award at 
the 2017 Cannes Boat Show.
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Captainra Marine İle Tekneniz 
Her Daim Bakımlı Olsun
Keep your boat well-maintained 
with CaptainRA Marine

Tik Temizleyicisi 
Tekne içinde ve güvertede bulunan tik, iroko ve 
benzeri ağaçların temizlenmesinde ve bakımında 
kullanılır. Tekne mobilyaları, bahçe ve ev mobilyalarının 
temizliğinde de kullanılabilir. Uygulanan yüzeyin uzun 
ömürlü ve bakımlı olmasını sağlar. Marine sektörde 
kullanılmak üzere doğal ve zararsız maddelerden 
üretildi, çözünürlüğü yüksek ve köpüksüz.

Kullanım Şekli: Önce yüzeyi ıslatın ve ürünü yüzeye 
uygulayın  3-4 dakika bekledikten sonra tik temizleme 
keçesi ile ağaç yüzeyin damar yoluna paralel 
fırçalayarak temizleyin ardından bol su ile durulayın.

Tik Parlatıcı
Tekne güvertelerinde ve mobilyalarında kullanılır. 
Tik, iroko ahşap ürünlerini parlatır ve ahşabın doğal 
rengini bulmasını sağlar.  Parlatıcı ve temizleyici bir 
üründür, çok verimli ve hızlı etki eder. Marine sektörde 
kullanılmak üzere doğal ve zararsız maddelerden 
üretildi, çözünürlüğü yüksek ve köpüksüz.

Kullanım Şekli: Önce tik yüzey ıslatılır sonra tik parlatıcı 
yüzeye uygulanır. Fırça ya da keçe yardımıyla 
ovalanarak uygulanır ve su ile durulayarak işlem 
tamamlanır.

Tekne Şampuanı 
Tekne kaportalarında, tekne güvertelerinde, fiber 
yüzeylerde, ahşap yüzeylerde ve metal yüzeylerin 
temizlenmesinde kullanılır. Doğal ürün olduğu için 
tekneye ve denize zarar vermez.

Kullanım Şekli:  Yıkama süngeri veya fırçası ile yüzeye 
ovalanarak uygulanır. Su ile durulanıp silindikten sonra 
işlem tamamlanır.

Tekne Şampuanı 1 Lt

Tik Parlatıcı 1 Lt

Tik Temizleyici 1 Lt

Tekne Şampuanı 2,5  Lt

Tekne Şampuanı 5  Lt

Teak cleaner
It is used for cleaning and maintaining teak, iroko and 
similar trees in the boat and on the deck. It can also 
be used for cleaning boat furniture, garden and house 
furniture. It ensures that the applied surface is long-
lasting and well-maintained. Marine is made of natural 
and harmless materials for use in the industry, with high 
solubility and no foam.

Usage: Firstly, wet the surface and apply the product 
to the surface, wait for 3-4 minutes, then brush the tree 
parallel to the vein path of the surface with a teak 
cleaning felt and then rinse with plenty of water.

Teak polish
It is used on boat decks and furniture. The tick polishes 
the iroko wood products and allows the wood to find its 
natural color.  It is a polishing and cleansing product, it is 
very efficient and fast acting. Marine is made of natural 
and harmless materials for use in the industry, with high 
solubility and no foam.

Usage: First the teak surface is wetted and then the teak 
polish is applied to the surface. It is applied by rubbing 
with a brush or felt and the process is completed by 
rinsing with water.

Boat Wash 
It is used in boat hulls, boat decks, fiber surfaces, 
wooden surfaces and cleaning metal surfaces. Since it 
is a natural product, it does not harm the boat and the 
sea.

Usage: It  is applied by rubbing on the surface with a 
washing sponge or brush. After rinsing with water and 
wiping, the process is completed.

Tik Parlatıcı 2,5 Lt

Tik Parlatıcı 5 Lt

Tik Temizleyici 2,5 Lt

Tik Temizleyici 5 Lt
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Genç Kalmak için Yatların da Bakıma İhtiyacı Var 1: MOTOR
Yachts Also Need Maintenance To Stay Young 1: ENGINE

Eğer yat sahibiyseniz bir yata sahip olmanın ne kadara 
mal olduğunu bilirsiniz. Yatınızın bakımını düzenli yapmak 
sadece sizin güvenliğiniz için değil aynı zamanda yatınızın 
ömrünğ uzatmak için de önemli.

Yatınızın ömrünü sürdürmesi için yapabileceğiniz birçok 
bakım var. Kimleri günlük yapılırken kimileri aylık, haftalık  
yıllık yapılıyor. 

Bu bakımlar 5’e ayrılıyor:

• Motor
• Gövde
• Donanım
• Yelkenli
• Personel Güvenliği

İlki motorun bakımı

Motor en çok dikkat isteyen parça. Diğer parçalar bir 
süre bakım yapılmadan dayanabilirler ama motor çok 

If you own a yacht, we’re sure you are aware of how 
much they cost! Maintaining your boat is not only a 
good idea for safety purposes, but it will also increase 
the boat’s longevity.

There is a wide variety of things you can do to make sure 
your boat stays in tip-top condition. Some things can be 
done daily, weekly, monthly and even once a year.

We are going to break these tasks down into 5 areas;

• Engine
• Bodywork/hull
• Electrics
• Sails & rigging
• Crew safety

Engine

The engine is something that really requires a lot of care 
and attention. Whilst other things can be left for a while, 

Yazı: owatroldirect.co.uk
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ciddi bir bakım ister bu yüzden günlük özen gerektir. 
Bunun vakit kaybı olduğunu sanmayın çünkü bir kere 
deniz tutkusunu aldığınızda zaman yok deseniz de bir 
şekilde dikenine de katlanmanız gerek. 

İşte günlük yapılacak bakımlar:

• Sabah ilk iş denizin kokusunu içinize çekmeli sonra 
da aynı hassasiyetle motorunuza ve motor kabinine 
bakmalısınız.
• Ardından motorunuzun yağını kontrol etmelisiniz
• Kayışların gerginliğinden emin olmalısınız
• Mandozun gerilimi doğru ayarladığına bakmalısınız
•  Şanzıman hidroliği seviyesini kontrol etmelisiniz
• Soğutucu ve antifreeze seviyesine dikkat etmelisiniz
Bunlardan başka kontrol etmeniz gerekenler olduğunu 
düşünebilirsiniz. Bunlar bizim en önemli olarak gördüğümüz 
önerilerimiz. 

Günlük kontrolleriniz bitti. Şimdi sırada aylık kontroller var…

• Motor yağı ve filtresini değiştirin
• Soğutucu ve antifriz seviyesini kontrol edin, gerekliyse 
doldurun
• Su tankı, pompa ve çarklarını denetleyin
• Emme tertibatını temizleyin
• Eşanjör anotlarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin

Son olarak tabiki yıllık kontroller…

• İlk ve ikinci yakıt filtreleri değiştirilmeli
• Dizel tanklarının kontrolü sağlanmalı
• Yakıt tanklarının havasını alın
• Herhangi bir sistem arızası olup olmadığını kontrol edin
•Akülerinizi kontrol edin

the engine really is something that should be 
checked daily. Don’t worry about this being 
a time-consuming thing. Once you’ve got the 
hang of it, you will be able to carry out daily 
checks in no time at all.

The daily checks on your engine should consist 
o an : inspected .

• Visually inspect both the engine and the 
engine room
• Checking the engine oil level
• Checking the belt tension
• Visually inspect pulleys & check the alignment
• Check the transmission fluid level
• Check the coolant and antifreeze levels
That’s about it daily check wise. You may find 
there are a few other things you may wish to 
check but this is a good start to cover your 
bases.

Now you have completed your daily checks, 
it’s time to move onto the monthly checks. 
These consist of:

• Change both the engine’s oil and filter
• Check levels of coolant and antifreeze and top up if 
needed
• Inspect the raw water strainer, pump and impeller
• Inspect and clean the thru-hull
• Inspect and if necessary change the heat exchanger 
anodes

Lastly, there are the yearly checks. We recommend 
doing everything that you do on the daily but also a few 
more:

• Change over the primary and secondary fuel filters
• Check on the diesel tank(s) for any damage or 
contamination
• Bleed the fuel system
• Inspect and repair any bodywork or damage to 
maintain proper insulation
• Test your batteries
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Rahmi M. Koç Müzesi’nden 
Denizcilik Tarihine Işık Tutan Kitap

A book from Rahmi Koç Museum shedding light on maritime history

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, 
14 binin üzerinde objenin yer aldığı koleksiyonunun 
önemli bir kısmını oluşturan denizcilik objeleri ile eşsiz 
bir mirası yaşatıyor. Müzede sergilenen ve tarihte iz 
bırakan, önemli olaylara tanıklık eden deniz vasıtaları, 
‘Bir Gemi ve Tekne Koleksiyonu’ isimli kitapta okurla 
buluştu. Kitapta; Savarona’nın filikasından Fenerbahçe 
Vapuru’na, dünyayı dolaşan ilk Türk yelkenlisi Kısmet’ten 
İngiliz amiral teknesi Maid of Honour’a, dünyanın bilinen 
en eski buharlı römorkörlerinden biri olan Rosalie’den 
Gonca ve Ysolt gibi buharlı teknelere ve Uluçalireis 
Denizaltısı’na kadar uzanan çok özel bir seçki sunuluyor. 

Bizans Gemileri’nden Yenikapı 12’ye

İngiltere’den Fransa’ya, İtalya’dan Norveç’e ve ABD’ye 
mavi sularda yüzen tekne ve gemilerin anlatıldığı 
kitapta, Dr. Vera Bulgurlu’nun “Bizans Gemileri” 
başlığıyla kaleme aldığı yazıyı okumak da mümkün. 
Ayrıca Dr. Işık Özasit Kocabaş’ın, Yenikapı Kazıları’nın 
en önemli parçalarından Yenikapı 12’yi ve restorasyon 
sürecini anlattığı “9. Yüzyıldan Günümüze Yelken Açan 
Ticaret Teknesi” başlıklı yazı deniz ve tarih tutkunlarını 
bekliyor. Yenikapı 12 Rekonstrüksiyonu ise Rahmi M. Koç 
Müzesi’nde sergileniyor.

Rahmi M. Koç Museum, Turkey’s first and only industrial 
museum, keeps a unique legacy alive with maritime 
objects that make an important part of its collection, 
which includes over 14 thousand objects. The naval 
vessels, which were exhibited in the museum and left 
their mark in history and witnessed important events, 
met with the reader in the book named ‘A Ship and 
Boat Collection’. In the book; From the lifeboat of the 
Savarona to the Fenerbahçe Ferry, from the first Turkish 
sailboat to circumnavigate the world Kismet to the 
British flagship Maid of Honor, from Rosalie, one of the 
oldest known steam tugs in the world, to steamboats 
such as Gonca and Ysolt, and the Uluçalireis Submarine. 
A very special selection is offered.

From Byzantine Ships to Yenikapı 12

In the book about boats and ships floating in blue 
waters from England to France, from Italy to Norway 
and the USA,  It is also possible to read the article written 
by Dr. Vera Bulgurlu with the title “Byzantine Ships”.  Also, 
Dr. Işık Özasit Kocabaş’s “9. The article titled “Trade Boat 
Sailing from the 19th Century to the Present” awaits sea 
and history enthusiasts. The Yenikapı 12 Reconstruction 
is on display at the Rahmi M. Koç Museum.
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Monaco Yat Show TikTok’ta TUR 1212 ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ 
KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI 

KÜRSÜSÜNE ÇIKTI
Monaco Yacht Show is Now on 
Tiktok

TUR 1212 IS THE SECOND OF THE 
WORLD

Yat sektörü de sosyal medya da bir dönüşüm ve değişim 
içerisinde. Özellikle Z kuşağında yükselen trend TikTok’a yat 
sektörü de giriş yaptı.  

Dünya’nın en büyük süper yat fuarlarından biri olan Monaco Yacht 
Show şimdi TikTok’ta. Bununla Show, Z kuşağına ve Milenyallere 
süper yat yaşamının deneyimini göstermeyi hedefliyor. Show’un 
hesabına monacoyachtshow.official adresinden ulaşabilirsiniz.

TikTok’ta MYS süper yat yaşamını değerlerle birleştirmeyi 
hedeflediğini açıkladı. Show’un öne çıkarmak istediği değerler, 
aile, arkadaşlık, kendine ve doğaya saygı…

Değerleri yat sektörünün sosyal medya tanınanlarıyla gözler 
önüne sermeyi hedefleyen MYS, sektörün değişiminin avant-garde 
uzmanlar ve tutkulu yat sahipleri tarafından gerçekleştirileceğini 
ön görüyor.  Çünkü yatçılığa yeni giren nesil sektörün değişiminde 
öncü olacak diyen MYS, bu öncülüğü neslin kendi sosyal kodlarını 
da beraberinde getireceğini söyledi. Buna göre Z Kuşağı yatçılığın 
ne olduğunu yenien belirleyecek.  Bu yeniden belirleme doğaya 
saygı ve yeni tutkuların birleşimi üzerine olacak. 

Both the yacht industry and social media are in a transformation 
and change. The yacht industry has also entered the rising trend 
TikTok, especially in the Z generation.  

The Monaco Yacht Show, one of the world’s largest superyacht 
fairs, is now on TikTok. With this, the Show aims to show Gen Z and 
Millennials the experience of superyacht life. You can reach the 
account of the show at monacoyachtshow.official.

On TikTok, MYS announced that it aims to combine superyacht 
life with values. The values that Show wants to highlight are 
family, friendship, self-respect and respect for the environment…

The purpose of the MYS is to reveal the values with social media 
celebrities. The show, predicts that the change in the sector 
will be realized by avant-garde experts and passionate yacht 
owners. Saying that the new generation entering yachting 
will be a pioneer in the change of the sector, MYS said that 
this leadership will bring their own social codes with them. 
Accordingly, Generation Z will redefine what yachting is. This 
redefinition will be about a combination of respect for nature 
and new passions.

12-17 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya’nın Baltık denizinde 
Kühlungsborn da gerçekleşen Dragon Dünya Şampiyonasına 
13 ülkeden 51 ekip katıldı .

Türkiye’yi  son iki dünya şampiyonu ünvanlı TUR 1212 Provezza 
ve TUR 50 Borga temsil etti.

Toplamda 10 yarışın yapıldığı şampiyonada TUR 1212 
Provezza dünya ikincisi olarak üst üste üçüncü defa Dünya 
Şampiyonasında kürsüye çıktı.TUR 50  Borga şampiyonayı 
kırkıncı sırada bitirdi.

51 teams from 13 countries participated in the Dragon World 
Championship, which took place in Kühlungsborn in the 
Baltic Sea of Germany on 12-17 June 2022.

Turkey was represented by the last two world champions, 
TUR 1212 Provezza and TUR 50 Borga.

In the championship where 10 races were held in total, TUR 
1212 Provezza took the podium for the third time in a row as 
the world’s second. TUR 50 Borga finished the championship 
in fortieth place.
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TEKNE RÖMORK - BOAT TRAILER

VAN GÖLÜ’NE TEKNEYLE GİTMEK MÜMKÜN!
IT IS POSSIBLE TO GO TO VAN LAKE BY BOAT!

Kimi Türkiye’nin denizlerini yalnızca kendi ve yelken 
gücüyle, kimi tüm dünyayı yelkenlisiyle dolaşıyor. Ancak 
bu her yat tutkununun işi değil. Örneğin okyanusa açılmak 
yalnızca özel olarak üretilmiş yat veya süper yatların işi. 
Üstelik bu maceralara atılmak da her deniz sevdalısına 
hitap etmeyebilir. Bir de göl, kanal, çay gibi sularda seyir 
etmeyi denemek isteyen olabilir. Buna rağmen teknenizi 
okyanusa veya göle götürmek mümkün mü? Elbette 
mümkün! Trailer Sailor olabilirsiniz.

Çekme karavan ülkemizde biliniyor. ‘Çekme tekne’ fikri 
ise akıllara cruise gemisinin arkasına takılmış ve onunla 
bir maceraya atılan tekne gibi görünüyor. Oysa gerçek 
böyle değil.  Arabasıyla veya karavanıyla giderken 
teknesini de yanında götürenlere ‘Trailer Sailor’ ya da 
bizim deyimimizle ‘taşımacı denizci’ deniliyor. Üstelik 
bir dernekleri bile var. 1985 yılında kurulan ‘Trailer Sailor 
Derneği’ sayesinde ‘Taşımacı denizciler’ dünyanın dört bir 
yanında göllerde, okyanuslarda etkinlikler düzenliyorlar.  
Bu etkinliklerde gördükleri yerlere yerleşen, hatta evlenen 
bile var. Ralph Folsom ve Pixie Haughwout bu tatillerde 
tanışıp tüm hayatlarını değiştirmişler. Tekneleri ‘Ensemble’ 

Some sail the seas of Turkey with only their own power 
and sailing power, some sail around the world with their 
sailboats. However, this is not every yacht enthusiast’s 
business. For example, sailing to the ocean is only the 
job of custom-built yachts or superyachts. Moreover, 
embarking on these adventures may not appeal to 
every sea lover. There may also be those who want to try 
navigating in waters such as lakes, canals, and streams. 
Is it still possible to take your boat to the ocean or lake? 
Of course its possible! You can become a Trailer Sailor.

The trailer caravan is known in our country. The idea of 
a ‘towing boat’, on the other hand, seems to be a boat 
that has been caught on the back of the cruise ship and 
embarked on an adventure with it. However, the reality 
is not like that. Those who take their boat with them when 
they go by car or caravan are called ‘Trailer Sailor’ or, 
as we say, ‘transporter sailor’. Moreover, they even have 
an association. Thanks to the ‘Trailer Sailor Association’ 
established in 1985, ‘Transporter sailors’ organize events 
in lakes and oceans all over the world. There are people 
who settled in the places they saw in these events, and 



89

ile şehir şehir gezmişler. Öyle ki artık evleri bu geziler 
olmuş. Çift bu gezilerde ‘Güney Fransa’nın Kanallarında 
Cruise’ isimli bir kitap da yazmış. Kanalları arabalarının 
arkasına taktıkları tekneleriyle dolaşmışlar.  Fransa’nın bu 
16-17. Yüzyıldan kalma kanallarının yarattığı kıyılarında 
romantizm, sanat ve edebiyatı keşfetmenin tadı da ayrı 
olsa gerek. 

Türkiye sularında da bunu denemek mümkün. Van 
Gölü, Munzur Çayı, Isparta’da göller bölgesi ‘Taşımacı 
denizci” olmak için uygun. Van Gölü’nde de Temmuz 
ayı Yelkenliler ayı. Her gün 3 saat çalışan sporcular, 
Türkiye şampiyonasına da hazırlanıyorlar. Van’a yelken 
yapmaya gidenler, hem sporcularla çalışma fırsatı 
yakalayabilir hem de Akdamar Adası, Urartu Kalesi gibi 
Van’ın en güzel noktalarını gezebilirler.

Öte yandan Türkiye’nin göllerinde su altı Antik Çağ’a 
kadar uzanan kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle 
Türkiye’de bu deneyimi yaşamak dünya genelinden de 
bir nebze daha farklı. 

TEKNENİZİ TAŞIMANIN YOLU: 
DOĞRU RÖMORKU SEÇMEK

Gezilerde kullanılan teknelerin seçiminin doğru 
olması önemli. Bu teknelerin zorunlu olarak bot olması 
gerekmiyor. Hatta bu yolu seçenlerin en çok kullandıkları 
yelkenliler oluyor. Öyle ki bu sığ sularda 15 knot hıza 
kadar çıkılabiliyor. Ancak en az bunun kadar önemli olan 
bir diğer konu ise bu gezilere çıkan denizcilerin doğru 
römorku bulması.  Yacht Life&Travel olarak önerimiz, 
Hippo Trailer’ın römorkunu tercih etmeniz. Uzun yıllardır 
çelik üreten marka, bu kez tekne römorku üreterek 
sektöre hızlı bir giriş yaptı. Bu römorkta dikey ve yatay 

even got married. Ralph Folsom and Pixie Haughwout 
met during these holidays and changed their entire lives. 
They traveled from city to city with their boat ‘Ensemble’. 
So much so that these trips are now their home. The 
couple also wrote a book called “Cruise in the Channels 
of Southern France” during these trips. They wandered the 
canals with their boats that they mounted on the back of 
their cars. This is France’s 16-17. Discovering romance, art 
and literature on the shores created by the canals dating 
back to the 19th century must be different.

It is also possible to try this in Turkish waters. Van Lake, 
Munzur Stream, lakes region in Isparta are suitable to be 
a ‘Transporter sailor’. In Lake Van, July is the month of 
sailing boats. Athletes working for 3 hours a day are also 
preparing for the Turkish championship. Those who go to 
Van to sail can both have the opportunity to work with 
the athletes and visit the most beautiful spots of Van such 
as Akdamar Island and Urartu Castle.

On the other hand, underwater in Turkey’s lakes hosts ruins 
dating back to Antiquity. For this reason, experiencing this 
experience in Turkey is somewhat different from the rest 
of the world.

THE WAY TO CARRY YOUR BOAT: 
CHOOSING THE RIGHT TRAILER

It is important that the selection of the boats used in the 
excursions is correct. These boats do not necessarily have 
to be boats. In fact, those who choose this route are the 
sailboats they use the most. So much so that a speed of 
up to 15 knots can be reached in these shallow waters. 
However, another issue that is at least as important as this 
is that the sailors going on these trips find the right trailer. 
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ayarlanabilir destek sistemleri bulunuyor. Tuzlu suya ve UV 
ışınına dayanımlı kaydırıcı makaralar sayesinde tekneyi 
taşımak daha kolay oluyor. Bu römork tamamı çelik ve 
daldırma galvanizli bir şase üzerine monte edilmiş.  

Römorkun Özellikleri:

• Korozyona karşı yüksek dayanıklılık
• Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde
• Kutu kesitli-yüksek dayanımlı çelik gövde
• Elektrik tesisatı için ekstra koruma
• Civata ile montajlı, çinko kaplamalı, kolay değiştirilebilir 
Alman kaplin
• Plastik kaplı çelik tel ile ekstra çekme güvenliği
• 8.8 kalite, galvanizli civata ve fiber somunlar sayesinde 
ekstra mukavemet
• Ayarlanabilir vinç standı ve V dayama takozu
• Tuzlu suya dayanıklı Alman torsiyon dingil
• Optimum römork yüksekliği
• Enjeksiyon plastik çamurluklar
• 900 Lbs kilitli el vinci 
• Suya dayanıklı, LED Aydınlatma grubu 
• Reflektör grupları
• Yüksekliği ayarlanabilir ön destek tekeri
• Galvanizli bağlantı mapaları
• International epoksi boya kaplama ile korozyona karşı 
ekstra koruma

Römork seçerken en dikkat edilmesi gereken noktalardan 
biri boyut. Hippo’nun römorkları 750 kg ile 3500 kg’a kadar 
taşıma kapasitesine sahip. Tek dingil, iki dingil ve hatta 3 
dingilli römork üretim lisanslarına sahip. Teknenize uygun 
kapasiteli römorku tercih etmek önemli. 250 kg dan- 3000 
kg a kadar farklı taşıma kapasitelerinde; 3m’den-12 m’ 
ye kadar boy kapasitesine sahip römorkları üretiyorlar. 

As Yacht Life&Travel, we recommend that you choose 
the trailer of Hippo Trailer. The brand, which has been 
producing steel for many years, made a rapid entry into 
the sector by producing boat trailers this time. This trailer 
has vertical and horizontal adjustable support systems. It 
is easier to transport the boat thanks to the slider rollers 
that are resistant to salt water and UV rays. This trailer is 
mounted on an all steel and dip galvanized chassis.

Features of the trailer:

• High resistance to corrosion
• Hot dipped galvanized steel body
• Box section-high strength steel body
• Extra protection for the electrical installation
• Bolt-mounted, zinc-plated, easily replaceable German 
coupling
• Extra tensile safety with plastic coated steel wire
• Extra strength thanks to 8.8 quality, galvanized bolts 
and fiber nuts
• Adjustable crane stand and V support wedge
• Salt water resistant German torsion axle
• Optimum trailer height
• Injection plastic fenders
• 900 Lbs hand winch with lock
• Water resistant, LED Lighting group
• Reflector groups
• Height adjustable front support wheel
• Galvanized connecting lugs
• Extra protection against corrosion with international 
epoxy paint coating

One of the most important points when choosing a trailer 
is size. Hippo’s trailers have a carrying capacity of up to 
750 kg. It is important to choose a trailer with a suitable 
capacity for your boat. The weight of the trailer is 250 kg. 
Its width is 2150 mm and its length is 6200 mm.
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PIRELLI 35 ‘KIRMIZI NOKTA’YI 
ALDI

Antonini Navi Camper & 
Nicholsons International ile 
Ortaklık İmzaladı

THE PIRELLI 35 RECEIVED THE ‘RED 
DOT’

Antonini Navi signs partnership 
with Camper & Nicholsons 
International 

Michalangelo’nun ülkesi İtalya yaratıcılık ve tasarımda 
bir kez daha önde. Technorib tarafından tasarlanan 
Pirelli 35 şişme bot, Red Dot Design Award’a (Kırmızı 
Nokta Tasarım Ödülü) layık görüldü. Red Dot Design 
Award son 30 yıldır 50 uluslararası tasarımcıdan oluşan 
jürisiyle dünyanın en önemli ödülleri arasında görülüyor. 
Pirelli 35 ilk kez 7-12 Haziran tarihlerinde ‘Salone del 
Mobile’de anayurdu Milan’da gezintisine başladı. 
Serginin 370 binin üzerinde katılımcı tarafından izlendiği 
tahmin ediliyor. 

Bot, yaklaşık 11 metre boyuyla hızlı, modern ve zarif. 
İsveç’ten Mannerfelt Design Takımıyla işbirliği içerisinde 
TechnoRib tarafından yapıldı.  Arka ve önünde 
güneşlenme alanlarıyla hem güneşin hem de denizin 
tadını çıkarmak isteyen müşterilerini çağırıyor.  

Michalangelo’s country Italy is once again at the 
forefront of creativity and design. The PIRELLI 35 
inflatable boat made by Tecnorib, licensee of the 
PIRELLI and PZERO trademarks for inflatable boats, has 
won the Red Dot Design Award 2022, one of the most 
important accolades in the world for the last 30 years, 
assigned by a jury of about 50 international design 
experts. A special edition of this walkaround will be 
exhibited from 7 to 12 June at the Salone del Mobile in 
Milan, an event that attracts more than 370,000 visitors 
from all around the world every year. 

The PIRELLI 35 is a fast, modern and refined 11-metre 
walkaround boat created by TecnoRib, in collaboration 
with the Mannerfelt Design Team from Sweden. It 
appeals to clients looking for speed who also want to 
enjoy the sea in the large sunbathing areas at the front 
and back.

Camper & Nicholsons International ve Antonini Navi, 
dünyaca ünlü yat tasarımcısı Mimar Fulvia de Simoni 
tarafından tasarlanan yeni Utilitly Platform 40’ın satışında 
ortaklığını La Soezia tersanesinde imzaladı. 

Utility Platform 40 Antonini Navi’nin tersanesi tarafından 
çelik süper yatların inşası için geliştirilen önceden bölmeli 
bir platform. 

Anlaşma 2022 Nisanından itibaren geçerli. Bu anlaşma ünlü 
mimar Fulvio De Simoni tarafından tasarlanan tasarımların 
görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. 

Camper & Nicholsons International and Antonini Navi are 
proud to announce their partnership to promote the sales 
of the new Utility Platform 40, designed by the Architect 
Fulvio De Simoni, for the shipyard of La Spezia.

Utility Platform 40 (UP40) is the pre-compartmented 
modular platform developed by Antonini Navi shipyard for 
the construction of steel superyachts. 

The agreement, effective from April 2022, aims to increase 
visibility and promote the sales of the yacht concepts 
designed by the renowned popular yacht designer 
Architect Fulvio De Simoni for Antonini Navi.

S. Antonini CEO Antonini Navi and P. Casani CEO C&N
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SÜPER YATTI TAKA OLDU: 
O ARTIK BİR BALIKÇI YATI

İkonik Yatlarıyla Ünlü 
Nautor’un Yeni “Kuğu”su

FROM SUPERYAT TO SHIP: IT IS NOW 
A FISHING YACHT

Nautor Who Is Popular With Its 
Iconic Yachts Will Sell Its New 

“Swan”Damen Yachting’in 45,6 metrelik Bad Company Support isimli 
yatı ABD’de gerçekleşen onarımından sonra Caltheia’nın 
Maderia adalarında görüldü.  

Bad Company Support 2019 yılınd ailk kez suya indirilmiş, ve 
birçok isim değişkiliği yapmıştı. Suya ilk indiğinde ismi Joy 
Rider’dı ve elektrik mavisi süslemeleriyle karizmatik bir beyaz ve 
lacivert gövde rengine sahipti. 

Şimdiyse Damen’in süper yatı gösterilşi görünümünü 
değiştirerek faydalılık esasına yöneldi. Artık bu yat balık 
avlama gezileri için kullanılacak . Geniş açık kış güvertesi 
ile vinçle açılabilen bir spor balıkçı teknesine de ev sahipliği 
yapıyor. Çelik ve alimünyumdan yapılan gövde altı misafir ve 
yedi mürettebatı ağırlayabilir. İkiz CAT motorları sayesinde 16.5 
knot hızla 12.5 deniz mili sayir halindeyken 5000 deniz miline 
kadar gidebilir. 

Damen Yachting’s 45.6-metre superyacht Bad Company 
Support has been spotted in Calheta, Madeira Islands after 
a significant refit, which took place in United States. , and the 
work was conducted by a number of subcontractors.

Bad Company Support was launched in 2019 and has 
undertaken the same number of makeovers and name 
changes as she’s had seafaring. When she first hit the water 
as Joy Rider, the superyacht donned a charismatic navy blue 
and white hull colour, embellished by electric blue flourishes.

Today, however, the Damen superyacht has shed its flamboyant 
skin and, as Bad Company Support, is strictly utilitarian. Under 
the ownership of Anthony Hsieh, Bad Company Support will be 
used exclusively for fishing excursions and has been redesigned 
for purpose. Her large, open aft deck now hosts a sport 
fisherman support vessel that can be stowed and deployed 
by crane.Photo: Sergio FerreiraBad Company Support can 
accommodate as many as six guests and seven crew, and is 
constructed out of steel and aluminium. Thanks to twin CAT 
engines, the superyacht has a 5,000 nautical mile range when 
cruising at 12 knots. She has a top speed of 16.5 knots.

Nautor’un ünlü yatı Swan’ın 24 metrelik yeni modeli 
UMIKO aracı Sean McCarter tarafından satışa sunuldu. 
Lüks yat için 1 milyon 595 bin dolar isteniyor. 

2000’de suya inmesinin ardından UMIKO aydınlık, hızlı 
ve konforlu bir yelkenli olarak biliniyor.  2012’den 2022’ye 
kadar hem mekanik hem görsel açıdan güncellendi. 
Umiko bu yılın kiralanma rekorunu kırdı. Son derece 
detaylı ve zarif dizaynıyla Umiko eksiksiz bir ev sahibi. 

The 80’ (24.38m) Nautor’s Swan UMIKO is now for sale 
with Yacht Broker Sean McCarter. The luxury yacht is 
asking €1,595,000.

Since her launch in 2000, UMIKO has proven to be a 
light, fast and comfortable sailing yacht. She has been 
exceptionally maintained, benefitting from multiple 
refits from 2012 to 2022, which brought many updates 
and upgrades, both mechanical and cosmetic. UMIKO’s 
fantastic charter record over the past few years gives 
her a competitive edge over other yachts in her class. 
She is exceptionally well-built, safe and elegant, the 
perfect combination for an uncompromising owner.
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Dünya’nın en güzel yatları en kendine özgü ve en uzun ömürlü sonkata ihtiyaç duyar. Bu yüzden Awlgrip
tekneye özel yüksek parlaklıkta boya sisteminin bir parçası olarak devrim niteliğinde yeni bir sonkat
geliştirdi. Sonuç, sayısız düz ve metalik renk paleti ile sadece hayal gücünüz tarafından sınırlanan
gösterişli hızlı kuruyan uygulaması kolay sonkattır.

facebook.com/awlgripfinishfirst twitter.com/awlgripwww.awlgrip.com

Türkiye Distribütörü: 
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