




Deniz ve denizcilik tutkusunun büyümesiyle, tekne tasarımı, dekorasyonu 
ve otomasyonu da aynı oranda sınırlarını genişletiyor, lüksist çözümlerle 
tüketicinin karşısınıa çıkıyor. “Yüzer ev” olarak kabul edilen teknelerin 
konformist ve işlevsel düzenlemeleri, sadece mevsimlik olarak değil, 365 gün 
denizde yaşam üzerine kurgulanıyor.

Denize duyulan tutkunun bir benzeri yok. Özellikle de Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede, son 

yıllarda yapılan üst sınıf marinalar ve gelişen tekne endüstrisi ile bu sonuç çok şaşırtıcı değil. Denizcilik son yıllarda 

özellikle gençlerin ilgisini çeken, sayısız kurs ve eğitim noktası açtıran, yarışlar düzenleten bir branş oldu. Bütün 

bunlara, tekne tasarımında Türkiye’nin hatırı sayılır öncü üretim gücü de eklendi. Tersaneler bir dakika dahi boş 

değil. Dünya, siparişlerini bekliyor.

Tüm bunlarla doğru orantılı olarak, tekne tasarımı, tekne dekorasyonu ve otomasyonu da dünya standartlarını 

belirler nitelikte yükseliyor. Tekne tasarımında kullanılan ileri teknoloji, yalnız kabin metrekarelerinin büyümesini 

ve mega yatların gündeme gelmesini sağlamakla kalmıyor, tekneler evdeki konforu ve stili devam ettiren 

yaşam alanlarına dönüşüyor. Ev yaşamıyla estetik anlamda eş kriterleri takip eden tekne dekorasyonu fonksiyon 

anlamında daha üst nitelikte çözümler arıyor. Üstelik sportif olma gibi bir zorunluluk da yok; bilakis oldukça lüksist 

ve exclusive çizgilerle tasarlanıyorlar. Diğer yandan denize taşan tasarım aşkı, kendi profesyonellerini çoktan 

yaratmış durumda. Artık lüks teknelerin iç mekânlarının dekorasyonlarına iç mimarlar imza atıyor; dünyada çok 

daha yaygın olmakla birlikte Türkiye’de de yalnızca tekne dekorasyonu konusunda uzmanlaşan ya da proje 

portföylerinde tekne iç mekân düzenlemelerinin varlığı hatırı sayılır bir hale gelen mimarların ve iç mimarların 

sayıları da giderek artıyor. Mobilyadan ev tekstiline kadar, tasarımın lüks segmentinde hizmet veren pek çok 

marka, yatlarda kullanılabilecek özel marin serileri imal ediyor. Yalnız tekne dekorasyonuna yönelik olarak hizmet 

veren mobilya, tekstil ve aksesuar firmaları gün geçtikçe çoğalırken, A+ müşteri grubuna hitap eden seçkin 

markaların birçoğu bünyelerine marin koleksiyonları da dahil ediyorlar. 2



Kişisel ihtiyaçlar ile çevresel kaynakların geri 

dönüşümünü bir denge sistematiği içinde 

bir araya getiren Valcucine 1980 den beri 

“hayallerinizin mutfaklarını” yaratmaktadır.

30 yıllık estetik ve yaratıcılık üzerine 

odaklanmış sürdürülebilirliğini bugünlere 

kadar eksiksiz getiren  firma,  bugün 

“Valcucine Marine’’ konsepti ile mevcut 

tasarım  deneyimini yat  dünyasına taşımıştır. 

Bu konsept içinde mutfak ve yaşam 

alanlarında kişiye özel çözümler üretmektedir.
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Valcucine ürettiği mutfaklarda kapak detaylardından, ocak üstü tencere tutucularına kadar marin ortama 
uygun özel çözümler üretmektedir.
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Azimut 98 Leonardo mutfağı / Valcucine cam ve paslanmaz çelik kombinasyonu
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Valcucine bugün dünyada ürün kalitesini garantilemiş 

Alman GS kalite tesciline sahip ve L.G.A. enstitülerinde 

ciddi kontrol testlerinden geçmiş ilk İtalyan mutfak 

markasıdır.

Geliştirdiği yeni teknolojik yöntemler sayesinde 

kapak ve gövdelerde yanmaz, ısıya ve suya dayanıklı 

mutfaklar üretmektedir.
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1899 yılında ev aletleri üreticisi olarak 

kurulan Miele, 2004 yılından bu yana uzun 

yıllara dayanan deneyimini, denizcilik 

sektörüne taşımıştır. “Miele Marine’’ sürekli 

yenilenen profesyonel ürünleri ve yüksek 

teknolojisiyle artık lüks yatlar içinde ürünler 

sunmaktadır.

Çeşitli modellerde, ebatlarda ve elektrik 

bağlantılarına sahip ürünlerle ihtiyaçlara 

çözüm sunan “Miele Marine’’ denizcilikte 

özellikle yatlarda & mega yatlarda lider 

markalardan biri olmuştur.
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Miele profesyonel serilerinin yat mutfaklarındaki uygulamaları
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“Premium bathrooms 

for the worlds superyachts”

Dornbracht 60 yılı aşkın başarı öyküsün 

de  yenilikçi tasarım banyo armatürleri ve 

dünya çapında aksesuarları oluşturulması ile 

uzmanlaşmıştır. Ev ve otellerin yanı sıra mega 

yatlar için geniş ürün yelpazesine sahip 

olan Dornbracht, kaliteli lüks banyo ürünleri 

sunmaktadır. 

Sieger dizayn tasarımı Dornbracht ürünleri, 

elektronik rain shower duş sistemlerinden 

su akış sistemlerine farklı ve çeşitli bitiş 

alternatifleri ile teknelerde ıslak mekanlar 

da profesyonel ve mükemmel çözümler 

sunmaktadır..
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Dornbracht MEM serisi duş sistemleriDornbracht MEM serisi lavabo bataryaları
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Dornbracht Madison & Madison Flair klasik serileri  

20



Dornbracht Maro mat platin eviye bataryası ve filtreli sıcak-soğuk su bataryası Dornbracht Tara Classic mixli eviye bataryası ve el duşu
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DÖŞEME - TEKSTİL ve MOBİLYA
Yat Oturma grupları; sahip olduğu 

malzeme kalitesi, konfor ve uyum ile büyük 
önem taşımaktadır ve titiz bir çalışma 
gerektirmektedir. Uygulama istenen alanda 
yapılan değerlendirmeler ve tasarım sonrası 
yat estetiğine en uygun malzemeler belirlenir 
ve kullanılır. 

Oturma gruplarında genellikle Hakiki & 
Winleks deri, Döşemelik kumaşlar tercih 
edilmektedir. Tercihe göre modern ve klasik 
tasarımların yanı sıra ürünlerin üzerlerine kişiye 
özel “tekne ismi & logo” nakış olarak işlenmesi 
seçenekleri de uygulanabilmektedir.

Ahşap mobilyalarda; kişiye özel butik 
tarzda mobilya üretimleri yapılmaktadır. 
Ancak dekorasyonunda kullanılacak ahşap 
cinslerini belirleyen bir kaç ana faktör vardır. 
Ahşabın dayanıklılık özelliği ve sağlamlığı 
önemli seçim kriterleridir. Bu unsurlar göz 
önünde bulundurularak malzeme seçimi  
yapılmaktadır.

VIP kabin, Sem tasarımcıları tarafından yapılmıştır. Sem Mimarlık tasarımı özel üretim paslanmaz ve mermer 

kombinasyonu masa, İtalyan Longhi nubuk sandalyeler
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Azimut 98 Leonardo Salon Sem tasarımıdır
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Sem tasarımı Master kabin
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PASLANMAZ ÇELİK ve MERMER
Paslanmaz çelik ve mermer tekne 

dekorasyonunda kullanılan estetik 
malzemelerin başında yer almaktadır. 
Diğer, tekne ile uyumlu ahşap, teak gibi 
malzemelerle de mükemmel uyumu hem 
klasik ve modern tarzda uygulamalarda ön 
plana çıkarmaktadır.

Paslanmaz çelik kullanımında yüksek 
kalitede kimyasal ve mekanik özelliklere 
sahip uzun vadeli kullanıma imkan veren 
1.kalite ürünler kullanılmaktadır.

Özel olarak tasarlanan paslanmaz 
çelik ayaklara farklı bitişler uygulayarak 
mermer masa ve sehpa uygulamaları 
yapılabilmektedir. Mermer, mobilyaların 
dışında ‘’honeycomb’’ uygulamalarla 
hafifletilerek ıslak zemin ve banyolarda da 
tercih edilebilmektedir
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TEAK KULLANIMI
Dünya üzerinde üretimi sınırlı sayıda 

olan tik ağacı sudan etkilenmeme 
özelliği ile dikkat çekmektedir ve 
teknelerde özellikle outdoor alanlarda  
en sık kullanılan güvenli malzemelerin 
başında yer almaktadır. Aynı zamanda 
tercihe göre iç mekan mobilya 
uygulamalarında da rahatlıkla 
kullanılabilmektedir.

Dış etkenlerden yıpranan ve 
yorulan teak döşemelerin rutin gerekli 
bakımlarını yaparak döşemelerin uzun 
yıllar kullanılmasını sağlamaktayız.
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Outdoor - Indoor teak uygulaması

36



Güncel tasarım dokunuşlarıyla 

kusursuzlaşan teknelerde dekorasyon ve 

tasarım kadar otomasyon da hem hayatı 

kolaylaştırıp deniz keyfini artırıyor, hem de 

prestijin bir simgesi olarak kabul ediliyor. 

Denizde ev konforu sunan tekne tasarımına 

paralel olarak, mekanik, elektrik ve audio-

video sistemlerinin içinde bulunduğu 

otomasyon sistemlerinin de kurulumuyla artık 

tek tuş ve dokunuşla her detay kullanıcının 

kolaylığına sunuluyor. Teknedeki tüm elektrikli 

aletler için gerekli programın yazıldığı ve 

tümünün tek bir merkezden yönetilmesini 

sağlayan bu sistemler sayesinde Iphone 

ve ipad uygulamalarını kullanarak, 

aydınlatmadan, müziğe, kameralardan 

perdelere kadar her şeyi uzaktan kumanda 

ederek, farklı senaryolar tasarlatabiliyor 

bu şekilde teknenizin size özel bir karşılama 

yapmasını ve sizi o senaryonun akışına göre 

misafir etmesini sağlayabiliyorsunuz.
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Aydınlatma
• Tüm aydınlatmaların kontrolü 
• Belirli senaryolara göre bölgesel kontrol 
• Zamanlama
• Sensörlere bağlı kontrol 
• Uzaktan kontrol

Perdeler
• Motorlu stor kontrolü.

Senaryolar
•  Film vb. modlarda ortamı tek dokunuşla ses   
 ve görüntü sistemleri açma-kapama,   
 perdeleri kapatma, ışık ayarlama imkanı.

Otomasyon
•  Her türlü motorlu ve elektrikli cihazı  
 Panelden otomatik çalıştırma

IP Kamera
• Profesyonel güvenlik kontrolü
• Gerçek zamanlı kaydetme
• Yatay Kaydırma
• Dikey Hareket Yakınlaştırma Denetimi 
• Teknenizdeki tüm kamera  görüntülerini   
 iPhone - iPad üzerinde uzaktan erişim  
 ile izleme imkanı.

Multimedya
•  Teknenizdeki tüm TV’leri;
 iPad ve iPhone üzerinden kontrol etme. 
 (Aç-Kapa, kanal değiştirme ve ses kontrolü gibi...)
•  Bir merkezdeki tüm ses kaynaklarını istediğiniz    
 odada iPad ve iPhone üzerinden oynatma imkanı.
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ÖZELLİKLER
1.Senaryolar: Yat otomasyon sisteminde 10” 

paneliniz ile önceden belirlenen senaryoları 
çalıştırabilirsiniz. Örneğin tek dokunuşla 
parti modu‘nu aktif hale getirebilirsiniz.  
Belirlediğiniz aydınlatmaların açarak aydınlık 
seviyesini, sıcak ve soğuk havayı istediğiniz 
gibi ayarlayabilirsiniz. Tv, DVD ve ses sisteminiz 
otomatik olarak çalıştırarak, projeksiyon ve 
perdesini kumanda edebilirsiniz.  Sınırsız sayıda 
senaryo uygulayabilir ve bu senaryolarınızı 
sizin istediğiniz şekilde özelleştirebiliriz.

2.Zamanlama (timer): Belirlediğiniz senaryo 
ve aydınlatma, elektrikli cihazlar.. vb herşeyi 
zamanlayabilirsiniz.

Örneğin her sabah 7‘de storlar açılsın, 
müzik sistemi devreye girsin, sıcaklık şu derece 
olsun diyebilirsiniz. Her gün bu belirlenen 
senaryolar istediğiniz saatte otomatik olarak 
çalışacaktır.

3.Dedektör ve sensörler ile tetikleme: 
Yatınızda oluşturacağınız senaryoların belirli 
sensör ve dedektörlere bağlı çalışmasını 
sağlayabilirsiniz. Örneğin barda hareket 
algılandığında şu senaryo çalışssın 
diyebilirsiniz aydınlatmaları, ses ve müzik 
sistemini otomatik açabilirsiniz.

4.Merkezi kontrol: 10” panelinizden tüm 
yatınızı koltuğunuzdan ve istediğiniz yerden 
kontrol edebilirsiniz.

5.Uzak kontrol: Tüm yatınızı internet 
üzerinden kontrol edebilir kameralarınızı 
görebilirsiniz.

6.Profesyonel Güvenlik: Siz yatınızda 
değilken herhangi bir tehlike anında cep 
telefonunuz otomatik aranır, kameralar 
4 adet fotoğraf çeker, hırsızlığa, yangına 
ve gaz sızıntısına karşı profesyonel koruma 
sağlar.
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SEM SHOWROOM:
Bağdat Caddesi 212/A
Kadıköy/ İstanbul. 
Tel: 0 216 478 0000 
www.semmimarlik.com

SEM YACHT REFIT & REPAIR:
Marintürk İstanbul City Port
G Blok B1 - B2
Pendik / İstanbul
Tel: 0 216 511 4035
www.semyachtrefit.com




