
 



Antalya’da üretilen Sunrise Yachts’ın ilk 
45 metrelik megayatı olan beş yaşındaki 
M/Y Africa’ya Ağustos 2014’te 
bir kardeş geldi. Tekne bir senede 
tamamlanarak Kuzey Amerikalı sahibine 
teslim edildi. Atomic isimli megayatın 
mühendisliği Sunrise ile Karataş Yacht 
Design’a ait. İç tasarımı Franck Darnet 
Design imzasını taşırken, dış tasarımı ise 
İtalyan Studio Scanu tarafından yapıldı. 
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megayat
Yazı: PELİN ÖZCANLI, Fotoğraflar: A&B Photodesign

Modern çizgilerle     şekillenen ihtişam
ATOMIC



Sunrise Yachts’ın 45 metre serisinin yeni üyesi 
Atomic’in iç tasarımı, bugüne dek 1200’den 
fazla yat dizayn eden Fransız Franck 
Darnet Design’ın imzasını taşıyor. Darnet, 
dâhil olduğu bu megayat projesinde rafine 

parçaları yan yana getirerek lüksün şekillendirdiği 
modern bir atmosfer yaratmış. Her karesinde yaratıcı 
bir bakış açısının oluşturulduğu Atomic’de deri, 
sedef ve çelik detaylarının dengesi çok iyi kurulmuş. 
Sunrise Yachts’ın Antalya Serbest Bölgesi’ndeki 
tersanesinde üretilen ve yalın formuyla dikkat çeken 
dört güverteli Atomic, dünya prömiyerini 30 Ekim-3 
Kasım tarihlerinde Florida’da gerçekleştirilecek Fort 
Lauderdale International Boat Show’da yapacak.

 

Atomic’den ilk izlenim
Bir deplasman yatı olan 44,89 metre boyunda ve  
8,93 metre genişliğindeki Atmoic’in gövdesi 
çelikten, üst binası ise alüminyumdan üretildi. 
458 ton ağırlığındaki bu megayat, 1070 
beygirlik ikiz MTU motorlarla 15 knot hıza 

ulaşabiliyor. Dış tasarımı İtalyan Studio Scanu’ya ait 
projenin yapım aşamasında teknik ve dekorasyon 
denizdeki yaşamı daha da cazip kılacak şekilde 
düşünülmüş. Üretici olarak başarısını bir kez daha 
kanıtlayan Sunrise Yachts’ın son projesiyle ne kadar 
gurur duyduğunu tahmin etmek zor değil.

Yatın iç tasarımını yapan Darnet’in deniz tutkusu 
ailesinden ve çocukluk yıllarından geliyor. 1990 
yılında Paris’teki Ecole Boulle Sanat Okulu’ndan 
mezun olduktan sonra sekiz sene boyunca Beneteau 
ve Le Guen Hemidy gibi işinin ustalarıyla çalışan 
Darnet, bir yatta seyir sırasında ihtiyaç duyulabilecek 
her tür malzemeyi bilmek, denizde yaşamı daha iyi 
anlayabilmek için dünya turuna çıkmış. Tasarladığı 
yatlarda tekne sahipleri kendilerini rahat hissetsinler 
diye “à la carte” stil anlayışını benimsediğini söyleyen 
tasarımcı, bu deyimi şu şekilde açıklıyor: “Herkesin 

zevki farklı. Kimi klasik tarza ilgi duyarken kimi 
ultra modern bir yorum arayışı içerisinde.”

Atomic’in ana güvertesinde yer alan, krem 
ve sedefli tonların hâkimiyetindeki salon t
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(SAğdA)... 

ATOMIC’İN 
MOdErN İç 
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dArNET’E AİT 
(ALTTA)... 

MEGAyAT
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ANA GÜvErTENİN HAvuzLuğuNu 
OTurMA ALANLArI  SÜSLÜyOr.



yemek bölümü ve oturma alanı olarak iki bölüme 
ayrılıyor. Modern stilin öncülük ettiği yattaki çoğu 
mobilya gibi salondakiler de Tuzla’daki Ekinoks’a 
yaptırılmış. Tüm obje ve tablolar, dekorasyonla 
yakından ilgilenen yatın sahibi tarafından özenle 
seçilmiş. Kıç havuzluktan sürgülü cam kapılarla girilen 
salon, iskele tarafta konumlanan üç adet ikili krem 
rengi kanepe ile karşılıyor. Oturma grubu modern 
algıyı pekiştirirken sancak tarafta kurgulanan satranç 
köşesi mekâna estetik bir ambiyans katıyor. 

Sedefli beyaz, suni deri panellerden meydana gelen 
tavanın gizli ışık destekli, meşe ağacından detayları 
yatın diğer alanlarında da devam ettirilmiş. Deri 
kaplama, iri mozaik parçaların yer yer duvarları 
süslediği salonun zeminini boydan boya kaplayan 

kendinden desenli halı Solo marka. Koltuklar, yemek 
masası ve sandalyeler gibi hareketli mobilyalar ise Zat 
Dekorasyon-Ertaç Yücel imalatı.

Salonun baş kısmına, merkezdeki asansörlü tv 
ünitesi ile oturma alanından ayrılan yemek bölümü 
konumlandırılmış. Üniteye paralel duran 10 kişilik 
yemek masasının iskele ve sancak taraflarındaki 
dolapların büyük kapakları elektrikli pistonlar 
yardımıyla açılıp kapanıyor... 

Yatta kullanılan modern dekorasyon objeleri ve 
formlar, Atomic’in ana tasarım unsurlarını oluşturuyor. 
Yemek bölümünün iskele tarafı ana mutfağa bağlanıyor. 
Beyaz ve kırmızının ağırlıklı olduğu mutfakta Foster, 
Miele, Salvis Cucina, Franke, Teka, Gaggenau ve 
Siemens marka ürünler tercih edilmiş.
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Ana salonun duvarlarındaki  
iri mozaik deri parçaları  
ön planda...

yATIN 
SALONuNdA 
krEM vE SEdEfLİ 
TONLAr HAkİM
(ÜSTTE)... 

ana kamaranın 
çalışma odası 
rahatlığa 
odaklanıyor 
(sağda)... 

salonda şık bir davet sofrası için 
10 kişilik yemek masası bulunuyor 
(üstte)... 

kalite ve lüks başrolde
Ana güvertenin sancak tarafından, baştaki ana 
kamaraya girişte ilk karşılayan ferah bir çalışma odası. 
Odanın tavanında salondaki gibi Majilite kaplı paneller 
ve zemininde ipek yün karışımı halı görülüyor. Burada 
dikkat çeken en önemli detay, çalışma masasının 
üst tablası ve dolapların çekmece kapak yüzlerinde 
kullanılan ‘’Moore and Giles’’ marka gerçek deri 
parçaları. Odada mini bir buzdolabının kullanılması 
samimiyeti artırmış... 

Sedefli meşe kapıdan girilen ana kamaranın 
genelinde de Moore and Giles’e ait deri detayları göze 
çarpıyor. Baş tarafa bakan yatağın ve yatak başının 
materyali kapınınki ile aynı. Mekânın havası, yatak 
başına asılan, kırmızının hâkim olduğu yağlı boya tablo 

ÜST GÜvErTEdEkİ SALONuN MErkEzİNE bİr 
bAr ALANI kONuMLANdIrILMIŞ.
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ile zenginleştirilmiş. İskele taraftaki Josephine koltuk 
Ertaç Yücel’e yaptırılmış. Koltuğun yanındaki heykel 
lambader Seyhan Aksay imzalı. Lambaderden kıç tarafa 
doğru bakıldığında giyinme odası ile karşılaşılıyor. 
Gardolap içlerindeki sensörlü slim aydınlatmalar 
İtalyan Palagi’den...

Ana kamaranın baş tarafı üç bölümlü bir 
banyo olarak değerlendirilmiş. İskele taraftaki 
“Hanımefendi’nin Banyosu”nda, led aydınlatmalı 
makyaj ünitesi dikkat çekiyor. Sancak tarafta 
“Beyefendi’nin Banyosu” yer alıyor. Orta bölümdeki 
jakuzinin dekoratif camı “Bernard Pictet” tasarımı. 
Arkasındaki aydınlatma ise Phi Electric’ten... 

Şık güverteler
Ana güvertenin havuzluğundan merdivenle üst 
güverteye çıkılıyor. Yuvarlak sekiz kişilik yemek masası 
ve minimal dekorasyon güverteyi olduğundan daha 
geniş göstermiş. Üst güverteden salona girildiğinde 
burada misafirleri bar karşılıyor. Girişte karşılıklı duran 
‘U’ şeklindeki kanepelerin ardına yerleştirilen meşe 
gövdeli barın siyah tezgâhı Nero Zimbabwe granit. 

Salondan baş tarafa doğru ilerlerken, iskele 
tarafta, önce mürettebat dinlenme alanı, sonra kendi 
banyosuna sahip olan kaptan kamarası geliyor. Baş 
taraftaki kaptan köşkünde Radio Zeeland'dan alınan 
dokunmatik konsol kullanılmış. Kaptan köşkünün 
önünde, tek bir beyaz koltuk ile dinlenme alanı elde 
edilmiş. Atomic’in baş üstü, deniz oyuncaklarına 
ayrılmış ve 425 kilo taşıyabilecek bir vinç yerleştirilmiş. 
Buradan birkaç basamak ile üst güvertedeki kaptan 
köşkü önüne konumlandırılan dinlenme alanına 
çıkılabiliyor. 

Güneşlenme güvertesinin kıç tarafındaki iki adet 
beyaz minderli şezlong, kırmızı-beyaz çizgili yastıklarla 
kombinlenmiş. Biri şezlonglara dönük, sırt sırta 
yerleştirilen koltuklar sancak tarafta yer alıyor. İskele 
taraftaki beş kişilik bar tezgâhı ve ön taraftaki jakuzi, 
mekâna sosyallik kazandırmış... 

Gerçek bir yaşam alanı
Üst güvertenin salonunun sancak tarafı lobiye açılıyor. 
Buradaki merdivenler, ana salondan sonra gelen 

lobinin merdivenlerine bağlanıyor. Genç heykeltıraş 
Seyhan Aksay’ın tasarladığı mermer tozuyla birleştirilen 
dekoratif paneller, alt güverteye kadar uzanan 
merdivenleri oldukça çarpıcı kılmış. 

Alt lobide rahat bir atmosfer yaratılmış. Alt güverte, 
dört konuk kamarası, mürettebat alanı, banyolar 
ve çamaşırhaneden oluşuyor. Güvertenin merkezi, 
kıç tarafta VIP kamaralara ayrılmış. Baş tarafa doğru 
gidildiğinde, iskele tarafta çift kişilik yatak bulunan bir 
konuk kamarasına, sancak tarafta iki adet tek kişilik 
yatağın bulunduğu bir çocuk kamarasına çıkıyor. VIP 
kamaralar, yatak başlarında kulanılan üç tane yağlı 
boya tablo ile renklendirilmiş. Ön tarafta dört adet 
mürettebat kamarası ve banyosu, 10 kişilik de yemek 
masası bulunuyor. ☸

 Teknik özellikler / ATOMIC 
Tam boy  44,89 m

Su hattı boyu  38.46 m

Genişlik  8,93 m   

Su çekimi  2,91      

Deplasman  458 ton 

Kamara  5

Motor  2 xMTU 12V2000M70

Seyir hızı  12 knot

En yüksek hız  15 knot 

Su kapasitesi  13.244 lt

Yakıt kapasitsi  
48.854 lt

İletişim  
www.sunriseyachts.com

ANA kAMArANIN 
yATAk OdASINA 
rENkLİ TAbLO 
ENErjİ kATIyOr 
(ÜSTTE)... 

kApTAN köŞkÜ


