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Sunrise Yachts, “Africa”dan beş sene sonra 

aynı serinin ikinci serisi “Atomic”i denize 

indirdi. Kendini hemen açıkdenizlere atan 

Atomic, klasik dünya turu rotasından farklı, daha 

zorlu bir rota ile dalış seven sahibini tüm dünya 

okyanuslarında gezdirmek için tasarlandı.

Önce eylül ayında Monaco Yacht Show’a 

katılması planlanan Atomic, sahibinin uzun gezi 

tutkusu nedeniyle Monako’yu es geçip ilk okya-

nusunu aşarak 30 Ekim-3 Kasım arasındaki Fort 

Lauderdale Boat Show’a doğru seyretti. Dünya 

tanıtımı burada yapılan teknenin gördüğü ilgiden 

tersane yetkilileri memnun; bunda teknenin kendi 

güzelliğinin ve kardeşi Africa’nın başarısının ardın-

dan Atomic’in merakla beklenmesinin etkisi var. 

Mühendislik ve tasarımda bazı yeniliklerle 

gelen Atomic, daha sade ve modern bir zevki 

yansıtıyor. Üç güverteli, tam deplasman gövdeli 

Atomic, Africa gibi Paolo Scanu’nun eseri. Ne 

yazık ki 2009’da hayata veda eden Scanu iki yatını 

da denizde göremedi. Atomic’in mühendisliği ise 

Sunrise Yachts ekibi ile Karataş Yacht Design’ın 

ortak eseri. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya 

sahip yatın gövde tasarımı dengeli seyir ve düşük 

yakıt tüketimi için geliştirilmiş; ses ve titreşim 

yalıtımı için de titiz bir çalışma yapılmış. Sert 

denizlerde güven verecek kadar güçlü bir tekne 

olan 44,84 metre boy ve 8,93 metre enindeki 

Atomic, iki adet MTU 12V 2000 M70 motoruyla 

5 bin deniz mili seyir menziline sahip, azami hızı 

ise 15 knot.

Yatın teknik açıdan en dikkat çekici özellik-

lerinden biri ise 45 metrelik uzunluğu boyunca 

motor dairesinden baş pervaneye kadar teknik 

bir tünele sahip olması. Bu sayede yakıt ve su 

tanklarıyla diğer sistemlere kolay erişim sağla-

nıyor; mürettebat işini kolayca ve misafirlerin 

yaşam alanına müdahale etmeden yapabiliyor.

Geniş yüzme platformu ve kıç havuzluktan 

ulaşılan iç mekanlarda ilk dikkati çeken yoğun 

şekilde meşe ağacı kullanılmış olması. Birçok 

yüzey, İtalyan Zanin sedef malzemeden. Duvar 

panellerinde meşe çerçeve içinde ‘Pierre Frey’ 

markalı ipekli kumaş tercih edilmiş. Lobi zemini 

ve banyolarda da inceltilmiş ‘magic bej’ cinsi 

mermer kullanılmış. 

Tekne sahibinin kamarası ana güvertenin baş 

tarafında, geniş pencereleriyle ferah ve geniş bir 

alan. Çalışma ve giyinme odaları, jakuzili iki ayrı 

banyo ve çok geniş pencereleriyle ana kamara 

tekne sahibi için başka bir dünya sunuyor. Alt 

güvertede yine çok konforlu iki VIP kamara, bir 

misafir kamarası ile çocuk kamarası bulunuyor. 

Alt güvertede teknenin kıçına doğru ise mürette-

batın yemek ve dinlenme bölümleri var.

Antalya’da faaliyet gösteren Alman-İngiliz 

ortaklı Sunrise Yachts’ın 34 metre ve 68 metre 

arasında devam eden beş projesi var. Bunlardan 

en dikkat çekici olanı, 2017’de teslim edilmesi 

planlanan 68 metrelik Skyfall. İki adet 63 metre-

lik, bir adet 57 metrelik, bir de 34 metrelik keşif 

tipi tekne daha inşa eden Sunrise, bu projeleri de 

2015 ve 2016’da teslim etmeyi planlanıyor.

 www.sunriseyachts.com
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