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EDİTÖRDEN...

Merhabalar,

Yazın en güzel aylarını yaşadığımız şu günlerde hemen hepimizin birinci 
gündem maddesini ‘Pandemi Süreci’ oluşturuyor. Yapılan araştırmalar 
covid-19 ile beraber birçok alışkanlığın değiştiğini ortaya koyuyor. Özel-
likle covid-19 yat satışlarında ciddi bir artışı beraberinde getirdi. Aile 
tipi yatlara olan ilgi bu süreçte arttı. Çünkü en temiz, en güvenilir yer 
denizdir. Deniz, yeri gelir ekmek teknesi olurken yeri gelir bizi yaşama 
bağlayan ‘en güvenli yer’ olarak da hizmet verir. O yüzdendir ki şairin 
dediği gibi; ‘Bizler için deniz ana gibidir, yar gibidir, yani deniz bizim her 
şeyimizdir…’

Bu sayımızda birbirinden önemli dosya ve araştırma konularımızla dolu 
dolu bir sayı hazırladık. Marinalardaki çekek hizmetleri dosya konumuza 
destek veren tüm marinalarımızda teşekkür ederim. Haber mutfağımız-
da her zaman daha iyisini yapmak için kendimizle yarışmak durumun-
dayız. Bir diğer önemli konumuzun üst başlığı ise ‘Refit Hizmetleri’ oldu. 
Doğru refit hizmeti nedir, hangi firma hangi refit hizmeti ile ön plana 
çıkıyor, refit konusunda ülkemizin avantajları nelerdir sorularına cevap 
aradığımız araştırma konumuzu not alarak okuyacağınıza inanıyorum.

Yacht Life & Travel dergisi olarak bu sayımızda ‘dünyayı teknesiyle do-
laşan ilk Türk denizci olan Sadun Boro’yu da sizlere naçizane anlatmaya 
çalıştık. Yine bu sayımızda Koronavirüs sürecinde ‘Yatlarda yapılan te-
mizlik ve hijyen’ konusunu da etraflıca işledik.

Bir sonraki sayımızda görüşünceye kadar, hoşçakalın…

Ahmet Doğan
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Yeni Ruhu İle Bu Yazın 
Buluşma Noktası: Bebek Otel

Yalıkavak Marina’da 
Türkiye’nin İlk Novikov 
Restoranı Açılıyor

Aksoy Holding ve                         
Marriott International’dan 

Bodrum’da Dev İş Birliği

Yurt Dışından Gelen Yatlara 
Sağlık Onayı Verilecek

Boğaz’ın simgesi Bebek Otel’in yenilenen restoran ve roof’u; panora-
mik İstanbul manzarası, keyifli müzikleri ve zengin lezzetlerin sunul-
duğu menüleriyle şık ve konforlu buluşmalara ev sahipliği yapıyor.

“Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllü Yalıkavak Marina 2020 
sezonunda da dünyanın en iyi restoranlarının ve prestijli lüks mar-
kaların adresi olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Arkadiy Novikov 
tarafından kurulan Novikov Grubu’nun köklerini temel alarak sezona 
hazırlanan Novikov Bodrum restoranı gastronomik deneyimler yaşa-
mak isteyenleri lezzetli, taze ve sağlıklı yiyecekler ile buluşturacak.

Aksoy Holding ve Marriott İnternational, Bodrum’un ikonik 
gayrimenkul projesi Epique Island’i The Ritz-Carlton resi-
dences bünyesine katacak anlaşmayı imzaladı. 2021’de Fa-
aliyete Başlayacak The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, 
Marriott International’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölge-
lerindeki ilk bağımsız (herhangi bir otele bağlı olmayan) re-
zidans projesi oldu.

Yurt dışından gelen tüm yatlara belirtilen önlemler alınarak Sahil 
Sağlık Denetleme Merkezleri’nce SİB sistemi üzerinden elekt-
ronik olarak sağlık onayı verileceği açıklandı. Tekirdağ Valiliği 
tarafından yapılan açıklamada, “Yurt dışından gelen tüm yatlara 
belirtilen önlemler alınarak Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerin-
ce SİB sistemi üzerinden elektronik olarak sağlık onayı verile-
cektir” denildi.
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Türkiye’nin Kültür 
Mirasını Akdeniz 
Sularına Taşıyor

Yalıkavak Marina 2. Kez Dünyanın En İyisi Olmaya Aday

Üç Marinayı Satıp 
Sektörden Çekildi

Koronavirüs 
Nedeniyle 

Dünyanın En Büyük 
Yolcu Gemisinin 
İnşası Gecikti

DFDS’nin Türkiye’de faaliyet göste-
ren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi, 
filosundaki tüm gemilere Türkiye’de-
ki UNESCO kültür miraslarının ismi-
ni verme kararları kapsamında son 
olarak Cemil Bayülgen gemisine de 
”Galata Seaways” adını verdi. DFDS 
Akdeniz İş Birimi, filosunda bulunan 
14 geminin isimleriyle Türkiye top-
raklarının tarihi ve kültürel mirasını 
Akdeniz sularına taşıyor.

 “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper 
Yat Marinası” ödülü sahibi Yalıka-
vak Marina, 2. kez aynı ödülü elde 
etmek için dünya devleriyle yarışı-
yor. Hizmete girdiği ilk günden beri 
dünyanın en prestijli ödüllerini peş 
peşe toplayan Yalıkavak Marina, 
The British Yacht Harbour Associ-
ation (TYHA) 5 Altın Çapa sertifi-
kasına da sahip. 2018-2019 yılında 
“Dünyanın En İyi Süper Yat Marina-
sı” ödülüne layık görülen Yalıkavak 
Marina, 2020’de de bu gurur verici 
unvanı taşımayı hedefliyor. 

Yalıkavak Marina ayrıcalıklı hiz-
metleriyle dikkat çekiyor

Yalıkavak Marina, misafirlerini, 
tatillerinin her dakikasından keyif 
alabilmeleri için özel “The Marina 
Concierge” hizmetleri ile buluşturu-
yor! Yalıkavak Marina, misafirlerini 
eşi benzeri bulunmayan bir destek 
ve rahatlık hizmeti ile tanıştırıyor. 
Tam kapsamlı konsiyerj hizmeti; 
Bodrum, Türkiye ve tüm dünyada 
yapacağınız seyahat planlarınız, otel 
rezervasyonlarınız, araba, yat, vil-
la, apartman kiralama işlemleriniz, 

özel etkinlikler için bilet alımlarınız 
ve çok daha fazlası sizler için ilgile-
necek “The Marina Concierge” ile 
hizmetinizde. 

Doğuş Grubu; Hırvatistan, Yunanis-
tan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 
marinalarının ardından Turgutreis, 
Didim ve Göcek’teki marinalarını da 
CVC Capital Partners’a sattı. İşlem-
ler tamamlandığında holdingin doğ-
rudan payı bulunan marina kalmadı. 
Marina sektörüne Doğuş Grubu’nun 
Hırvatistan, Yunanistan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde bulunan mari-
nalarını satın alarak adım atan CVC 
Capital şirketin Turgutreis, Didim ve 
Göcek’te bulunan marinalarını da 
alıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koro-
navirüs salgını, gemi inşa sektörü-
nü de olumsuz etkiledi. Koronavirüs 
nedeniyle dünyanın en büyük yolcu 
gemisinin inşası gecikti. Royal Carib-
bean tarafından yaptırılan dünyanın 
en büyük yolcu gemisinin inşası ge-
cikti. Fransa’da inşa edilen Oasis sı-
nıfı kruvaziyer gemisi Wonder of the 
Seas’in inşasının koronavirüs pande-
misinin gemi inşa sanai üzerindeki 
etkisi dolayısıyla ertlendiği açıklandı. 
Geminin inşasına 2019 yılının Nisan 
ayında başlanmıştı.
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Pandemi nedeniyle özel yatları tercih 
eden tatilciler, haftalık mavi turlarda 
stres atıyor. Fethiye limanında lüks 
yatlar dikkat çekerken, özel marina-

larda da hareketlilik oldukça fazla. 
Maske ve sosyal mesafeye de dikkat 
edilen yat turlarında Fethiye ve Gö-
cek koyları geziliyor. Charter yapan 
tekneler, birçok şehirden gelen özel 
müşterilerini marinadan alıp mavi 
tura çıkıyor. Bir haftalık mavi tur üc-
retlerinin günlük 500 Euro’dan 5 bin 
Euro’ya kadar değiştiği belirtildi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde Madenli Yat Li-
manı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz 
Otobüsü (HADO) İşletmesinin temeli tö-
renle atıldı. Vali Rahmi Doğan, “İnşallah 
2021 Eylül ayında burada uluslararası yel-
ken yarışları yapılacak. Hatay’ın özlemle 
beklediği HADO ile Lübnan, Beyrut ve 
KKTC’ye gitme hayallerini inşallah kısa 
süre içerisinde gerçekleştirmiş olacağız” 
dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından 2003 yılında yapımı ta-

mamlanan Güzelyalı Yat Limanı, 
bakanlık tarafından Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’ne devredilirken, 
yapılacak düzenlemelerle liman, 
yatların barınma ve geri saha hiz-
metleri yanında, turizm ihtiyacı 
için de kullanılacak.

Antalya’da sosyal mesafeli tekne tur-
ları başladı ancak Kaleiçi Yat Lima-

nı’nda durgunluk devam ediyor. Ge-
çen sene 1 günde kazandıkları parayı, 
şimdi 1 ayda kazanamadıklarını ifade 
eden Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Ta-
şıyıcılar Kooperatifi organizasyon so-
rumlusu Ekrem Turan, “Maalesef du-
rum bu, ama yine de biz iş yerimizin 
açık olduğunu belirtiyoruz. İnsanların 
eğlenmeye de ihtiyacı var” dedi.

Fethiye Limanı Lüks 
Yatlarla Doldu

Hatay’da Madenli Yat 
Limanı, Su Sporları 
Merkezi ve Hado 
İşletmesinin Temeli 
Atıldı

Güzelyalı Yat 
Limanı artık Bursa 
Büyükşehir’in

Kaleiçi Yat Limanı 
Eski Günlerine 
Dönmeyi Bekliyor
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Pandemi Yat Turizmini 
Canlandırıyor

GF’den Deniz Taşıtlarına 
Esnek ve Hafif Çözümler

D-Marin Turgutreis Bağlama 
Kapasitesini Artırdı

D-Marin Göcek’e Mavi 
Bayrak ödülü

Koronoavirüsten dolayı yat tatilini seçenler arasına NTV’nin ekran 
yüzlerinden Berfu Güven de katıldı. Koronavirüsün olumsuz etkile-
diği sektörlerin başında turizm gelse de, turizmin bir çeşidi özellik-
le bu sene çok tercih edilir hale geldi. Birçok insan, sosyal mesafe 
kaygısından dolayı tatil köylerinde veya otellerde tatil yapmak yerine 
yat kiralayarak açılmayı tercih ediyor. NTV’de yayınlanan Geri Sa-
yım, Piyasa Ekranı ve Arka Koltuk programlarının sunucusu Berfu 
Güven, ailesiyle beraber İzmir Urla merkezli ATA YACHTING’ten 
kiraladığı Mrs Elcih adlı delux guletle Ege Denizi’nin tadını çıkardı.

Georg Fischer (GF), 20 yılı aşkın bir süredir gemi inşa endüstrisine 
özel teknolojileri ve yüksek kaliteli ürünleri ile komple sistem çözüm-
leri sunuyor. GF Marine ürün grubunun iddialı ürünlerinden INS-
TAFLEX, üst yapı uygulamalarının yanı sıra deniz taşıtlarının tüm 
basınçlı sıcak-soğuk su ve ısıtma-soğutma uygulamalarında hafiflik, 
esneklik, korozyona uğramayan ve kimyasal dayanımı yüksek özel-
likleri ile öne çıkıyor.

D-Marin, bünyesinde Türkiye’nin en önemli tatil rotalarında yer 
alan marinası D-Marin Turgutreis, süper yatlar için geliştirilen 
kapsamlı hizmetleri, özel olanakları ve uzman personeli ile konuk-
larına kusursuz deneyimler yaşatırken bölge halkının da ilgi gös-
terdiği pek çok etkinliğe imza atıyor. D-Marin Turgutreis 70 met-
reye kadar olan teknelerin bağlama alanını 1’den 7’ye çıkararak 
hizmet alanını genişletti.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) tarafından düzenlenen 
“Mavi Bayrak Ödülleri”nde, D-Marin Göcek “En İyi Çevre Eğitim 
ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü”ne layık görüldü.
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GALEON 370 HTC 
OLDUKÇA KULLANIŞLI 
BİR MODEL

4 MODELİ BÜNYESİNDE 
BARINDIRAN SEA RAY 

320 SUNDANCERSportif görünümü ve elektrikli açılabilen geniş cam 
tavanı, kişiselleştirilebilir iç dizaynı, yerleşim planı ve 
performans seçenekleriyle Galeon 370 HTC oldukça 
kullanışlı bir model. Havuzluk bölümünde güneşlenme 
yatağına dönüşen bir oturma grubu ve masa yer alıyor. 
Teknenin kapıları açılınca salon ve havuzluk koltukla-
rının yer aldığı keyifle vakit geçirebilecek geniş bir alan 
ortaya çıkıyor. Tekne önündeki güneşlenme yatakları 
keyifli ve konforlu vakitler vaat ediyor. Salonda mutfak 
ve oturma grubu karşılıklı, kullanım mahalli ise mutfa-
ğın ön tarafında konumlandırılmış. Alt güverte yerle-
şimi kullanıcı talebine göre şekillenebiliyor. 3 kabin 1 
banyodan oluşan standart yerleşim, 2 kabin, 1 banyo, 1 
giyinme kabini veya 2 kabin 2 banyo şeklinde de tercih 
edilebiliyor. Uzun seyirlerde işe yarayacak depolama 
alanları kabinlerde mevcuttur. Standardı 250 beygirlik 
çift motorla donatılan 370 HTC’de daha güçlü motor 
seçenekleri de tercih edilebiliyor. Teknik özellikler ise 
şöyle: Boy 11,37 m, En 3,48 m, Derinlik 0,82 m, Yakıt 
kapasitesi 800 litre, Su kapasitesi 350 litre.

Sea Ray günlük gezi tekneleri hakkında tüm bildikle-
rinizi unutun. Yeni Sundancer 320, tüm varsayımları 
paramparça ederek iç mekan ve dış mekan dengesini 
zarif ve çok yönlü bir şekilde yeniden değerlendiriyor. 
Ferah bir havuzluk alanı, konforlu bir kabin ve mode-
lin en popüler bölümü olmaya aday tekne önüyle 320 
Sundancer sizi büyüleyecek. Tamamen zevkinize göre 
dizayn edebileceğiniz 320 Sundancer modeli içten ve 
dıştan takma motorlu olarak ve coupe versiyonuyla 
tekne önü ve yanları tamamen camla kapatılmış hard 
top tavanlı olarak toplamda 4 farklı şekilde tercih edi-
lebiliyor. Modelin en önemli yeniliklerinden biri iskele 
taraftan tekne önüne geçiş yoludur. Daha kullanışlı bir 
oturma grubuna sahip teknenin ön bölümü oldukça 
keyifli. Bölümdeki 3 kişilik oldukça geniş güneşlenme 
yataklarının baş ve kol dayama bölümleri maksimum 
konfora göre ayarlanabiliyor. Havuzlukta çift kişilik 
kaptan koltuğu arkasında tek kişilik bir koltuk yer alı-
yor, bu koltuk L şeklindeki oturma grubuna eşlik ediyor. 
Teknenin arkasındaki oturma bölümü sırtlığın hareket 
edebilmesiyle güneşlenme yatağı veya 2 kişilik koltuk 
olarak kullanılabiliyor. Modelin fonksiyonel bir şekilde 
dizayn edilmiş kabini 4 kişilik konaklama kapasitesine 
sahip. Kabinde bir mikrodalga ve buzdolabı da yer alı-
yor. En : 3.25 m, Boy: 9.82 m, Yakıt deposu : 643 lt., Su 
kapasitesi : 121 L
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NUMARINE, 1 GÜNDE 3 YATI SUYA İNDİRDİ

YENİ BİR TÜRK KEŞİF YATI: PROJECT NAUTILUS

İstanbul merkezli yat üreticisi Numarine’nin Explorer 
serisinin en yeni modeli olan 26 XP’den 3 gövdeyi aynı 
gün suya indirdi. Aynı gün içerisinde 3 gövdeyi suyla 
buluşturmanın gururunu yaşayan Numarine Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Malaz, tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgınına rağmen başarılı bir süreç 
yönetmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getir-
di. Malaz, ‘‘Covid-19 pandemisine rağmen gerekli tüm 
tedbirleri alarak ve çalışan sağlığını koruyarak çalışma-
larımızı sürdürdük. Personel güvenliğini ön planda tuta-
rak programlarımıza bağlı kaldık. 3 tane daha keşif yatı 
26XP’yi başarılı şekilde inşa etmekten dolayı mutluyuz, 
sahiplerine eşsiz uzun menzilli seyir keyfi yaşatacakları-
na eminiz’’ dedi. Numarine, 26XP serisinden 3 teknenin 
daha satıldığını ve inşa çalışmalarının devam ettiğini, 
2021 yılı başlarında teknelerin suya ineceğini açıkladı. 
Numarine’nin gözde modellerinden 26XP’nin iç ve dış 
tasarımını Can Yalman üstlenirken deniz mimarisinde 

Umberto Tagliavini imzası bulunuyor. 32XP serisinin 
DNA’sını taşıyan 26XP okyanus gezintileri için tasarlan-
mış verimli gövdeye sahip olmanın yaında sığ limanlar-
da rıhtım yapabilme imkânı sunuyor.

Turquoise Yachts, Project Nautilus adlı 62 metrelik (203 fit) 
yeni keşif yatının inşasında DeBasto Design şirketi ile işbirliği 
yapıyor. Nautilus, her yere gidebilen bir gemi olma hedefine yö-
nelik olarak uyarlanmış, en iyi iç yaşam mahallerini, son derece 
işlevsel bir yerleşimi ve çok daha büyük yatlardan bekleyebi-
leceğiniz tüm olanak ve kolaylıkları sunan yeni ve farklı bir tür 
keşif yatı. Yatın hem dış hem de iç mekan tasarımları DeBasto 
Desing imzası taşıyor. 

Yardımcı bot güvertesi, temel bir tasarım 
tercihi olarak, konuklarla hizmet alanları ara-
sında tam bir ayrım yapılmasına olanak ta-
nıyan üst yapının ön kısmında yer alıyor. Bu 
güverte, 62 metrelik (203 fit) bir yatta nadir 
görülmesine karşın, 12 metreye (39 fit) kadar 
bir yardımcı botun depolanmasına rahatlıkla 
imkân tanıyan, 13,4 metrelik (yaklaşık 43 fit) 
uzunluğa sahip.
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HR57, Hallberg-Rassy konseptinin en iyilerini, Frers’in 
tasarım ve geliştirme alanındaki en son yenilikleriyle 
bir araya getiriyor. Hem yaşam alanı, depolama, perfor-
mans hem de kullanımı açıkça geliştirildi. Yeni bir sevi-
yede hızlı, kolay, rahat ve konforlu yelken yapmanın yo-
lunu açıyor. Hallberg-Rassy bugüne kadar 9 bin 300’den 
fazla tekneyi gecikmesiz olarak söz verdiği tarihlerde 
teslim etti. HR57’nin de teslim tarihinde aynı hassasiyet 
gösterilecek.

Muazzam Büyüklükte Güvertedeki Malzeme Dolapları 
10 Metreküp

Baş kabinin önü ile demir dolabının arasında konumla-
nan büyük bir güverte depolama dolabı bulunur. Büyük 

bir kokpit dolabı, büyük bir arka güverte dolabı ve iki 
yanda güverte dolaplarına sahiptir. Sonuç olarak, 10 000 
litrelik büyük bir güverte deposu mevcut.

Temiz ve Düzenli Güverte

Güverte temiz ve düzenlidir. Güvertedeki havalandırma 
menfezleri direğin ilerisindedir. Tüm güverte kapakları 
gömme olarak planlanmıştır. Arka kabin çatısına bütün-
leşmiş bir güneşlenme terası bulunmaktadır.

HALLBERG-RASSY 57
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NEEL-Trimarans 
Yeni Modelini 
Duyurdu: 
NEEL 43

Nuova Jolly 
Botları 

Türkiye’de

Kutup gezginleri 
için özel bir 

yelkenli: 
Pelagic 77

Konforlu olmasının yan sıra, geniş 
iç hacimli üstelik oldukça hızlı gezi 
trimaranları ile tanınan ünlü Fransız 
üretici NEEL-Trimarans, yeni mo-
deli NEEL 43’ün tanıtımını yaptı. 
2020’nin ilk aylarında “Yılın çok göv-
deli teknesi” dalında iki ödül birden 
kazanan NEEL 47’nin “küçük kar-
deşi” olan NEEL 43’ün görsellerini 
paylaşan firma, teslimata da 2021’in 
yaz aylarında başlanacağını belirtti.

Nuova Jolly botları, Türkiye de-
nizcilik sektörüne farklı bir sunum 
gerçekleştiriyor. 1961 yılında Ailleo 
Domenico tarafından Milano ya-
kınlarındaki Bussero bölgesinde 
kurulan Nuova Jolly, bugün 10 bin 
metrekare kapalı alana ve gelişmiş 
teknolojiye sahip büyük bir tersane 
olarak yoluna devam ediyor. İtal-
ya’nın en büyük şişme bot üreti-
cilerinden biri olan marka, bugün 
Prince Open, Prince Cabin ve NJ 
serileri için 5 metreden 13 metreye 
farklı modellerde şişme bot üretiyor. 
Firma Fransa, Almanya, İsviçre, 
Avusturya, İspanya, Portekiz ve Yu-
nanistan’daki temsilcilik ağına geç-
tiğimiz aylarda Türkiye’yi de ekledi. 
Yeni NJ 700 Se@fish Trolling modeli 
başta sportif balıkçılık olmak üzere, 
yedekleme ve günlük kullanım için 
tasarlandı. 7 metrelik şişme bota 
geniş çaplı elektronik donanım yer-
leştirilebiliyor. Botun dikkat çeken 
diğer donanımları ise; 2 metreye ka-
dar olta kamışı saklama bölmeleri, 
elektrikli rüzgârlık cam ve katlana-
bilir yüzme merdiveni. Şık dizaynı, 
derin V gövdesi ve ergonomik yapısı 
sayesinde yüksek performans sağ-
layan bot; günübirlik geziler için de 
iyi bir seçenek.

Peter Wilson tarafından tasarla-
nan Pelagic 77, Hollandalı KM 
Yachts tarafından üretildi. 23.5 
metre boyunda alüminyum gövde-
li teknede 2’şer kişilik 6 kabin yer 
alıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tam Boy:  23.52 m
Su Hattı Boyu:   20.40 m
Genişlik:   6.31 m
Draft (max):   4.30 m
Draft (min):  2.15 m
Motor:  2 x Yanmar 118 kW 
Ana Yakıt Tankı:  8.210 lt.
Günlük Yakıt Tankı:   250 lt.
Temiz Su Tankı:  3.055 lt. 
Ek Su Tankı:  1.310 lt.

Yedek / Atık Yağ Tankı:   200 lt.
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AQUİLA 44’ÜN 100. GÖVDESİ DENİZE İNDİRİLDİ

YENİ DELTA 21 PROJESİ FARK YARATIYOR

Amerikalı lüks katamaran markası Aquila’nın 13 
metrelik modeli Aquila 44’ün 100. gövdesi denize 
indirildi. Aquila Ürün Geliştirme Başkanı Lex Raas, 
“Global dağıtım, Aquila 44’ün hızlı büyümesi için ki-
lit önem taşıyor. Britanya Virjin Adaları’nda bulunan 
büyük bir charter filosuna sahip Marina Max Vaca-
tions da dahil, dünya çapında 20’den fazla ülkede 
Aquila 44 görebilirsiniz. Yüzlerce gövde de yeni ai-
lesiyle tanışmak için Hong Kong’a gidecek” dedi. 
Sadece montaj ile test işlemleri kalan modellerin bu 
yıl sergilenmesi bekleniyor.

Seattle menşeili motoryat üreticisi Delta Marine, 21 
metrelik hızlı gezi teknesi projesini açıkladı. Zurn 
Yacht Design’dan Doug Zurn tarafından tasarlanan 
motoryat, tecrübeli bir yatçı tarafından sipariş edildi. 
Çift 1000 beygirlik IPS pod itiş sistemine sahip olan 
motoryat, dinamik pozisyonlanma sistemine sahip. 
Maksimum sürati ise 38 knot.

FS40 COUPE
“Yerli üretici Mursan’ın Şubat ayında Cnr Avrasya Boat 
Show’da lansmanını yaptığı ve büyük ilgi gören modeli 
SanBoat FS 40 Coupe, su üzerindeki konforu ve perfor-
mansı ile de beklentilere karşılık vermeye devam edi-
yor. 2 adet 320 Hp Dizel Volvo motorlar ile 41 mph mak-
simum sürate ulaşan FS 40 Coupe, 28 mph ideal seyir 
sürati sunuyor. Mart ayı itibariyle üretim programının 
büyük bölümünü FS 40 Coupe’ye harcayan Mursan 
gösterilen ilgiden oldukça memnun. Firmanın hedefi, 
yeni modeli ile kısa süre içerisinde Avrupa pazarında 
tekrar söz sahibi olabilmek. FS 40 Coupe ile ilgili de-
taylara, firmanın web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.”
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Bilgin Yachts’ın Güzel Tatiana’sına 
Son Dokunuşlar Yapılıyor

GÜVERTE SIZDIRMAZLIĞI BOSTİK’E EMANET

Elektrikli Katamaranlara İlgi Arttı

Bilgin Yachts’ın Güzel Tatiana’sı Fırsatlar Sunuyor. 
Bilgin Yachts’ın şimdiye kadarki en büyük teknesi 
olan 80 metrelik M / Y Tatiana’ya, Temmuz 2020’de 
planlanan fotoğraf çekimlerinden önce son dokunuş-
lar yapılıyor. Tatiana geniş yaşam alanları ve denize 
elverişli konforu ile eşsiz fırsatlar sunuyor.

Avusturyalı Silent Yachts, geçen ay dört yeni sipariş al-
dığını açıkladı. Tersanenin şimdilerde ürettiği sekiz adet 
solar-elektrik katamaran mevcut. Bunlardan biri Silent 
55, dördü Silent 60, üçüncüsü de de markanın amiral 
gemisi olan 24 metrelik Silent 80. Firmanın kurucusu 
ve CEO’su Michael Köhler, krizin ortasında böyle satış 
yapabilmelerini şu sözlerle açıklıyor: “İnsanlar ekolojik 
sistemin kırılganlığını iyice anladı. Fosil yakıtlara büyük 
bir bağımlılık var ama bir süre sonra bulunamayacak. Biz 
buna çözüm üretiyor, solar enerjiyi yalnız tahrik sistemi 
değil teknedeki her şey için kullanılabilir kılıyoruz.” En 
çok satılan modeli Silent 60 olan markanın 55, 60, 80 ve 
80 Tri-Deck olmak üzere dört modeli mevcut. 

Denizde, koşullar ne kadar kötü olursa, deniz yapıştırıcılarının ve sızdırmazlık ürünle-
rinin kalitesi de o kadar önemli hale geliyor. Teknolojisini bu bilinçle geliştiren Bostik, 
yat ve ticari marin endüstrisi için akıllı ürünler üretmeye devam ediyor. Bostik Simson 
Denizcilik Özel Ürün Yelpazesi’nin bir üyesi olan MSR Deck Caulk S, kalıcı elastik bir 
yapıya sahip, tek komponentli, hızlı kürlenen gri renkli bir güverte mastiğidir. 
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ÖMRÜNÜ  DENİZE  ADADI, 
1965’TE  TEKNESİYLE  DÜNYA  TURU  GERÇEKLEŞTİRDİ

Teknesiyle dünya turu yapan ilk 
Türk denizci olan Sadun Boro, Tür-
kiye denizciliğinde bir mihenk taşı 
adeta. Türkiye denizciliğinde eğer 
bir master çalışması yapılacaksa 
kuşkusuz Sadon Boro bu çalışmada 
en kıymetli kilometre taşlarının ba-
şında gelecektir. Boro’nun canından 
çok sevdiği Kısmet adlı teknesi Rah-
mi Koç Müzesi’nde meraklılarını 
bekliyor…!

Teknesiyle dünya turu yapan ilk 
Türk olan Sadun Boro denizcilik ta-
rihimiz açısından son derece önemli 
bir isim. Sadun Boro kimdir, Sadun 

Boro ile ilgili merak ettikleriniz ve 
daha fazlası haberimizde…

Sadun Boro kimdir?
1965 yılında 10 metrelik teknesiyle 
dünya etrafında tam bir tur atıp 2 yıl 
10 ay sonra yurda dönen ve o yıllar-
da adeta bir halk kahramanı olarak 
görülen ünlü denizci Sadun Boro 87 
yaşında hayata gözlerini yumdu.

Beni Gökova’ya tekneme götürün, 
orada kalmak istiyorum

Mesanesindeki kanser bulgusu-
na rastlanınca önce Marmaris’te, 

ardından İstanbul’daki Amerikan 
Hastanesi’nde tedavi gören ve 
“Beni Gökova’ya tekneme götürün 
orada kalmak istiyorum” talebi üze-
rine yaklaşık 10 gün önce özel bir 
helikopterle Muğla’ya getirilen ünlü 
Türk denizci Sadun Boro, aniden 
fenalaştı. Kızı Deniz Boro ve deniz-
cilerin yardımıyla çağrılan ambu-
lansla Marmaris Özel Ahu Hetman 
Hastanesi’ne kaldırılan Boro, yoğun 
bakım ünitesinde tedaviye alındı. 
Durumunun ağır olduğu belirtilen 
Boro’yu ziyaret için yakınları ve ar-
kadaşları hastaneye koştu.
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Sadun Boro’nun hayatına 
dair bilinmeyenler

Sadun Boro, 1928 yılında 
İstanbul’da doğdu. Ço-
cukluk ve gençlik yılları 
Caddebostan ve Marmara 
kıyılarında geçti. Denizci-
lik hayatına önce sandalla 
başladı; liseye geçtiği yıl-
larda ilk yelkenli teknesine 
sahip oldu. Galatasaray 
Lisesi’ni bitirdikten sonra 
1948’de İngiltere’ye gide-
rek Manchester Üniversi-
tesi’nin Tekstil Mühendis-

liği Bölümü’nü bitirdi.

Ling adlı 11 metrelik bir 
yelkenli ile ‘Bir Hayalin 
Peşinde’

1952’de Ling adlı 11 met-
relik bir yelkenliyle İngilte-
re’den Karayip Adaları’na 
kadar uzanan ilk açıkde-
niz, Atlantik aşırı yolculu-
ğunu bir İngiliz ile birlikte 
gerçekleştirdi. O zaman 
‘Cumhuriyet’ gazetesinde 
tefrika olan bu gezinin anı-
ları 2004’te Bir Hayalin Pe-

şinde adlı eserinde neşredilmiştir.

Kısmet, 10,5 metre boyunda ve keç armalı

Bugünkü yelkenlisi 10,5 metre boyunda ve keç armalı 
Kısmet, 1963’te Salacak’ta Athar Beşpınar’ın atölyesin-
de kızağa kondu. Hayatta en büyük emeli olan dünya 
seyahatine 1965’te Alman asıllı eşi Oda Boro ile beraber 
çıktı. Onlara Kanarya Adaları’nda aldıkları ünlü kedileri 
Miço eşlik etti.

Kısmet, Rahmi Koç Müzesi’nde 
sizleri bekliyor

Boro ailesi 1977-1979 arasında, o zaman 
sekiz yaşında olan kızları Deniz’le bera-
ber Karayip Adaları’nı, Amerika’nın doğu 
sahillerini gezdi. 1980’den beri Bodrum’da 
yaşayan Sadun Boro özellikle Gökova, Gö-
cek gibi güney Ege koylarının korunması 
için çaba harcadı. Boro, gazete ve dergile-
re deniz ve doğa sevgisini aşılayan yazılar 
da yazdı. Teknesi Kısmet, İstanbul/Has-
köy’deki eski Haliç tersanesinin olduğu 
yerde, Rahmi Koç Müzesi’nde görülebilir.
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Greenline Yatları Covid-19’un Ardından Gelecek 
Güneşli Günleri Bekliyor

Tıpkı dünyadaki tüm tersaneler gibi 
Greenline Yachts da Covid-19 pan-
demisi ile büyük bir mücadele için-
de. Tıpkı dünyadaki tüm tersaneler 
gibi Greenline Yachts da Covid-19 
pandemisi ile büyük bir mücadele 
içinde. Bu süre, fazlasıyla zorlu ge-
çiyor olsa da üretim hiç durmadı. 
Her sipariş küçük duraksamalara 
rağmen yerine getirildi. Greenline 
karbon tüketiminin azaltılmasına 
sağladığı fayda sebebiyle yerel te-
darikçilerden ürün sağlamaya de-
vam ediyor. Tedarikçilerin büyük bir 
bölümünün Slovenya’da yer alması, 
pandemi sürecinde üretimin kesinti-
ye uğramadan sürmesinde Greenli-
ne’a büyük bir avantaj sağlamakta.

Slovenyalı yetkililer virüsü kontrol 
altında tutmak için çok hızlı davran-
dılar ve ülkedeki pandemi kısıtlama-
ları büyük ölçüde Mayıs ayı itibarı ile 
yumuşatıldı. Greenline bu süreçte 
üretime odaklandı ve yeni modelleri 
için çalışmalarını son noktaya ge-
tirdi. 2021 yılı içerisinde dünya prö-
miyerleri yapılacak yeni iki modelin 
duyurusunu yapmak Greenline açı-
sından oldukça gurur verici.

Greenline 45 Coupe

Greenline Yachts 2021 yılında BOOT 
Düsseldorf’ta  (Düsseldorf Boat 
show 2021) “GL45 Coupe” mode-
lini ilk defa görücüye çıkaracak. 
2020 yılında suya indirilen ve büyük 
beğeni gören GL45 Fly modelini 
temel alan GL45 Coupe açılabilir 
elektrikli tavanı ( sunroof ) ile 12 
ay / 4 mevsim boyunca kullanıma 
elverişli. Nehirlerden göllere tüm 

iç sular ve en zorlu koşullarda açık 
denizler GL4 Coupe’nin her şartta 
sürüş gücünü gösteriyor. Flybridge 
yerine konumlanan güneş panelleri 
artan kapasitesi ile dikkat çekiyor. 
Toplamda 2.4kW/h’lık,   güneşli bir 
günde 15kw’dan fazla enerji üreten 
8 adet paneli, bir jeneratöre ihtiyaç 
duymadan sessiz ve huzurlu, tek-
nenin ihtiyaç duyacağı enerjiyi üre-
tebiliyor. GL45 Fly ile DNA kardeşİ 
olan GL45 Coupe’nin mimarisi “J&J 
Design Team”, iç tasarımı da  “Too 
Design”’dan  Marco Casali’ye ait. 
GL 45 Coupe kullanıcılarına hem ge-
leneksel şaft özellikli çift dizel motor, 
hem elektrikli ve dizel motorlu sürü-
şün bir arada olduğu hibrit sistemi 
hem de IPS ( Volvo Penta IPs 600 
)sürüş sistemi alternatifleri sunuyor. 
Bu seçkiler sayesinde 30 knots ( 440 
hp motor ile ) hıza ulaşmak mümkün 
oluyor.

Greenline OceanClass 68

Yeni OceanClass 68 Grenline için 
bir dönüm noktası ve bugüne ka-
dar üretileni en büyük hibrit motor 
yat. İki adet 1,000 hp Cummins di-
zel motor ve iki adet 60 kW elektrikli 
motorun müthiş birlikteliği 68 foot 2 
inç ( 20,80 m. ) boyundaki OC 68’e 
sadece elektrik motorlarının sürü-
şü ile ( 7 knots hız ile ) sıfır ses ve 
sıfır emisyonla toplam 138 kW akü 
bankı sayesinde 40 deniz mili bir 
menzile sahip olma imkanı veriyor. 
Ayrıca istenildiği takdirde bu kapa-
site ikiye de katlanabiliyor. 25 knots 
gibi yüksek bir hıza çıkabilmenin 
yanında 5,000 litrelik yakıt deposu 
7 knots süratle 1,800 deniz mili gibi 
bir menzile kullanıcısını ulaştırabili-
yor. OceanClass 68’in vakum infüz-
yon teknolojisi ile  üretilen sağlam 
gövdesi okyanus geçebilir “RCD A 
Class” sertifikasına sahip. Navigas-
yon sistemi olarak çok özellikli dijital 
ekranlara sahip Simrad ekipmanlar 
kullanılıyor. Beyaz eşyalarda prestjli 
marka Miele kullanılmakta ve üs-
telik jeneratörü devreye sokmadan 
20 kW alternatörle çalışarak. OC 68 
en-suite 3 büyük kamarası ile 6 kişi-
ye konforlu bir yaşam alanı sağlıyor. 
2 kişilik mürettebat için de tamamen 
bağımsız yaşam alanı mevcut.
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LazyBag Seçimi ve Diğerleri
Sevgili Yacht Life Travel okurları merhabalar ,

Bütün yelkencilerin en iyi korumak ve kollamak istediği 
ekipmanının en başında gelen Yelkenimizi korumak kul-
lanmak kadar önem taşımaktadır. Lazybag sistemi yelken 
çantasından daha kolay kullanımı ile uzun yıllardır çoğu 
yelkencinin kullandığı ve rahatlıkla yelken açıp kapatır-
ken hayatımızda büyük bir önem taşıyan sistemlerdendir. 
Lazybag  3 değişik sistemle yapılmaktadır. 

Birinci sistem;

Teknelerin üzerinde orijinal olarak gelen sistemdir. Bu 
sistem yapımı en kolay ve takıp sökerken en çok uğraşı-
lan sistemdir.(resim 1 )  Artıları ve eksileri bulunmakta-
dır.  Artıları aslında tamamen maliyeti ile alakalıdır. Diğer 
sistemlere göre daha az maliyetli olması ile tekne üretici-
lerininde en çok tercih ettiği sistem olarak kabul görmüş-
tür. Bom’un ortasındaki yuvaya yelken takılmadan önce 
lazybag’in ortasına dikilen fitil adı verdiğimiz malzemenin 
girmesi ile sabitlenmektedir. Yukarı LazyJack sistemi ile 
çekilmesi için yanlardan takılan balenler sayesinde sabit-
lenir ve yukarı doğru gerdirildiğinde lazyBag gergin bir 
şekilde durur. Bu sistemin eksilerine gelecek olursak 

1. Takması ve çıkarması zordur. Her seferinde yelkeni ya 
yana yatırıp alt tarafından takıp çıkartmak gerekir yada 
yelkeni açıp önce LazyBag takılıp veya sökülüp tekrar 
yelken kapatılır. 

2. Ön tarafa yapılan Lastikli bölüm yelkenin ön kısmını 
tam olarak kapatmaz ve yelkenin ön kısmında bazı yerler 
açık kalabilir. 

3. Orijinal tekne ile birlikte gelen LazyBag’lerde ortada 
kapatmak için dikilen fermuarın üzerinde hiçbir koruma 
olmadığı için Fermuar ne kadar kaliteli olursa olsun Gü-
neş ışığına maruz kaldığı için kısa zamanda dişleri kırıl-
maktadır veya yanındaki kumaş kısmı yıpranmaktadır. 

4. Ortaya fitil dediğimiz malzeme ile takıldıktan sonra yel-
kenin bütün ağırlığını Lazybag taşıdığı için erken yıpran-
ma ve yırtılmalar görülmektedir.

İkinci sistem, 

Teknenin Bom’unun yanına Aluminyum ray takılarak ya-
pılan sistemdir. (resim 2 ) Bomun yan kısımlarına Tek-
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li Aluminyum ray Pop perçin ile sabitlenerek LazyBag 
Birinci sistemdeki gibi tek bir parça yapılmak yerine iki 
ayrı parça şeklinde yapılır ve Her parça Fitilin Alumin-
yum rayların içine girerek sabitlenmesi ve Balenleri yer-
leştirdikten sonra yukarıya doğru çekilmesi ile gerginliği 
sağlanmasıdır. Bu sisteminde artıları ve eksileri bulun-
maktadır. Ancak Eksileri Birinci sisteme göre daha az-
dır. Aslında en büyük Eksisi Bomun yanlarına yaklaşık 
25-30 cm aralıklarla delik delinmesi ve pop perçin ile 
sabitlenmesi  yani Boma delik delinmesi en büyük eksi-
sidir. Bunun dışında Birinci sistemdeki çoğu Eksi yönler 
bu sistemde Görülmemektedir. Örneğin 

1. Takması ve çıkartması çok kolaydır. Ne yelkeni açıp 
kapamak nede başka birşeye ihtiyaç vardır. Bomun ya-
nında olduğu için kolaylıkla sökülüp takılabilir. 

2. Ön taraftaki Lastikli bölüm yerine Ceket dediğimiz 
sistem yapılarak yelkeni % 100 olarak güneş ışığından 
koruyabiliriz. (arka plan resim)

3. Fermuarın üstüne Kapak yapılarak Fermuar koruma 
altına alınabilinir.

4. Birinci sistemdeki gibi bütün ağırlık Lazybag’in üze-
rine gelmez , bütün yük Bom’un üstündedir ve LazyBag 
sadece Bom’un yanlarında Duvar görevi görerek yelke-
nin yanlara doğru devrilmesini önlemektedir. Bu saye-
de LazyBag’in yıpranması gecikmektedir ve daha uzun 
ömürlü olmaktadır. 

Üçüncü Sistem; 

Daha çok En yeni ve en meşakkatli sistemdir. Daha çok 
yelken açıp kapatırken yelkenin LazyJack iplerine takıl-
maması ve daha rahat açılıp kapatılması için tasarlan-
mış bir sistemdir. (sağ üst resim)

Bu sistemde Bom’un yanlarına kalın alüminyum boru-
lar takılarak bom’un yanlara doğru dahada genişlemesi 
sağlanmıştır. Bu sayede yelken açıp kapatırken hiçbir 
sorunla karşılaşılmaz. 

Eksi olarak yapılırken çok fazla emek ve işgücü harcan-
maktadır. Maliyetide o oranda fazladır. 

LAZY BAG YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GE-
REKENLER

Sözüm meclisten dışarı, ama bilindiği gibi ülkemizde her 
eli makas tutan tente ve döşemeci ustadır. Burada asıl 
iş ya işin ehlini bulmak yada işi bilen işi yaptıracak kişi 
olmaktır.  Öncelikle hangi sistemi yapacağınıza karar 
vermelisiniz. Yukarıda yazılanlar size en azından sis-
temlerle ilgili biraz bilgi vermiştir diye ümit ediyorum. 
Bunun yanında Lazybag yapımında dikkat edilmesi 
gerekenlerin en başında seçilecek sistem ikinci olarak 
kullanılacak malzeme! 

Malzeme seçmek tamamen sizin bütçenize ve ne kadar 
uzun süre bu tenteyi kullanmak istedğinize bağlıdır. Bu 
işin Tekne sektöründeki en iyi malzemesi Sunbrella’dır. 
Özellikle LazyBag yapılırken Sunbrella Marine Kullan-
mak daha iyi bir seçimdir. Öncelikle ülkemizde bilinen 
bir yanlışı düzeltmekle başlamak isterim bu konuya , 
Sunbrella bir markadır. Aslında ürün gerçek ismi Akrelik 
Kumaştır. Ancak ülkemizde marka ürüne ismini verdiği 
için (Kağıt Mendil Yerine SELPAK demek gibi ) herkes 
(bunun içinde Tente ustalarıda dahil) Sunbrella’yı Akre-
lik kumaş sanmaktadır ve bütün kumaşlar için Sunbrel-
la denilmektedir. Sunbrella dışında belli başlı en az 7-8 
tane değişik firma vardır. Tabiki onlarında içinde kaliteli 
olanları ve çok kalitesiz olanları vardır. Ancak Sunbrella 
Bir markadır ve sektördeki en Kaliteli Markaların ba-
şında gelmektedir. Burada bir parantez açmak isterim 
, bununla ilgili birçok soruyla karşılaştığımız için sizide 
bilgilendirmek isterim. 

Sunbrella’nın gerçek olduğunu nasıl anlarım?

Valla ne yalan söyleyeyim çok dikkatli değilseniz anla-
yamazsınız. Çünkü piyasada öyle ürünler varki bütün 
hepsinin renkleri Sunbrella’ya benzemektedir. Sade-
ce İşi yapan ustayla anlaştıktan sonra Sunbrella’nın o 
renginden bir örnek alın yada Kotologdan  iş bittiğinde 
kontrolü onunla yapın diğer firmaların renkleri ile çok 
az ton farkları vardır oradan anlayabilirsiniz . Bu söyle-
diğim Marine için geçerlidir plus olan altı extra plastik 
malzemesi olan malzemede daha kolay anlayabilirsiniz 
çünkü Sunbrella’nın altındaki plastik rengi ile diğerle-
rinin renkleri birbirinden farklıdır. LazyBag ile devam 
edersek; sistemi , malzemeyi ve rengini seçtikten sonra;
1. Yukarı çekmek için kullanılacak olan Balen (yuvarlak 
olmalı) minumum 18 mm kalınlığında olmalıdır. 
2. LazyBag’te en çok ağırlık taşıyan yerler yelkenin en 
ağır olduğu ön kısımdadır. Ön kısımın içine extra olarak 
PVC (680 gr en iyisidir) takviye yapılması işin uzun öm-
rüne ömür katar.
3. Fermuar üzerine kapak yapılması (fermuarı korumak 
için)
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4. Ön kısıma ceket sistemi yapılabilinir ancak bu opsiyo-
neldir tamamen kullanıcıya göre değişebilir.  Onun yeri-
ne lastikli parça daha büyük şekilde yapılabilinir. 

5. LazyBag’in alt kısmına Pfifer (batyline Marka en ka-
litelisidir) dikilmesi. Bu dikilirse Yelkenin içinde kalan 
su daha hızlı tahliye olur ve içinde kalan su veya kışın 
yağmurdan dolayı rutubet yapmaz alttan gelen hava sa-
yesinde yelkenin yeşil renge dönmesi de engellenir.

Bu bilgiler ışığında LazyBag yaptıracağınız zaman en 
azından yapacak kişiye daha kaliteli bir iş yaptırabilir ve 
uzun yıllar LazyBag rahatlığını yaşayabilirsiniz. 

DAHA BAŞKA NELER YAPILABİLİNİR?

Teknede uzun süre kalınca güneşin yakıcı etkilerinden 
kurtulmak için herkes en kolay ve pratik gölgelik siste-
mini kendine göre düşünmektedir. Herkes kendi  bütçe-
sine göre gölgelik yapmaktadır. Kimisi evdeki çarşafını 
kullanır kimisi Ikea’dan aldığı ucuz malzemelerle tek-
neyi güneşten korur kimisi de çok daha fonksiyonel ve 
rahat kullanımlı gölgelik sistemleri yaptırır. Lazybag se-
çiminde 2. sistemi seçtiyseniz eğer tekli ray yerine Çiftli 
ray Kullanırsanız (resim 5) Rayın üst kısmını LazyBag 
alt kısmını ise gölgelik için kullanabilirsiniz. (veya Laz-
yBag’e Fermuarda dikilebilir fakat çok sağlam olmaz) 
Bu raydan yana doğru çıkan gölgelik sistemi ön çarmıh 
teline, arkada ise eğer varsa davids veya arka çarmıh 
teline yada en kötü ihtimalle biminiborusna sabitlenerek 
çok daha kullanışlı olabilir. Aynı zamanda tenteye yapı-
lacak olan 15-20 cm’lik bir saçak ile daha fazla gölge 
alanı sağlayabilirsiniz.Aslında bu tarz işlerin yapımının 
sonu yoktur. Hatta isterseniz yapılan saçağın alt kıs-
mına Fermuar dikerek onunda altına demonte şekilde 
Pfifer (Delikli Gölgelik malzemezi) dikilip vardavela 
telinin üstüne 5 cm kalana kadar bir ilave gölgelik ile 

bütün teknenin güneşten korunmasını sağlayabilirsiniz. 
Hatta kullanmadığınız zamanlarda tenteyi rulo şeklin-
de sararak Bom’un yan tarafına fermuarlı bir şekilde 
yapılan kapağıyla sabitleyebilir ve o şekilde yelken bile 
yapabilirsiniz. Burada kullanılacak malzeme seçimine 
gelirsek. Bu iş için Lazybag ile bir bütünlük sağlama-
sını isterseniz eğer Sunbrella’nın Furling Malzemesini 
kullanabilirsiniz. Oldukça hafif bir malzeme olduğu için 
çok rahat edersiniz. Aynı zamanda Mehler firmasının 
AirTex malzemesi bu iş için oldukça iyidir ancak Akrelik 
bir kumaş olmadığı için Lazybag ile aynı hissiyatta de-
ğildir. Fakat çok hafiftir sadece gölgelik için çok iyi bir 
malzemedir. Yanlara Pfifer (delikli gölgelik malzemesi) 
Malzemesi güneşi %70 oranında kesmektedir ve Delikli 
olduğu için güneşi keser ama yanlardan gelen rüzgarın 
içeri girmesini sağlar ve tentenin altında sauna havası 
yaşamaktan kurtulursunuz.  Umarım verdiğmiz bilgiler 
yararlı olur. Pruvanız neta, rüzgarınız bol olsun..

Yasin Karabulut-Karabulut Döşeme
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Dünyanın en pahalı ‘yüzen sarayları’ 
hayran bırakıyor…!

Dünyanın önde gelen iş insanları her fırsatta denizle-
re açılarak deşarj oluyor. Modern iş yaşamında denizin 
ruhu dinlendirici bir yönünün olması iş insanlarının de-
nizde daha fazla zaman geçirmesini de beraberinde ge-
tiriyor. Dünyanın önde gelen iş insanlarının yüzen saray 
diye nitelediğimiz megayatlarını tanımaya var mısınız?

Megayatlar, milyarderlerin vazgeçilmez ‘oyuncakları’ 
arasında yer alıyor. Petrol şeyhleri ve Rus oligarkları gibi 
dünyanın en zengin isimleri, yıllardan beri ‘yüzen saray-
lar’ın en gözde müşterileri arasında yer alıyor. Bu yatla-
rın büyüklükleri ise milyarderler arasında bir tür güç ya-
rışına dönüşebiliyor. Durum böyle olunca da, dünyanın 
en pahalı yatının ismi yıldan yıla değişiklik gösteriyor. 
Şimdi gelin, dünyanın en pahalı ‘yüzen saraylar’ına bir-
likte bakalım...

Aquila - 150 milyon dolar
Walmart’ın varisi Ann Walton Kroenke’nin yatı Aquila, 
85 metre uzunluğında. Yat en son Cannes Film Festiva-
li’nde görücüye çıktı.

Octopus - 200 milyon dolar
Microsoft’un kurucularından Paul Allen’in yatı Octopus, 
126 metrelik uzunluğu ile dikkat çekiyor. 41 kamarası 
bulunan yatta, havuz, helikopter pisti ve sinema salonu 
bulunuyor. Octopus’ta basketbol kortu ve bir de ses kayıt 
stüdyosu yer alıyor.

Al Mirqab - 250 milyon dolar
Katar’ın eski Başbakan’ı Hamad bin Jassim bin Jaber 
Al Thani’ye ait Al Mirqab, 2009 yılında ‘Yılın Motoryatı’ 

Al Mirqap

Dilbar
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ödülünü kazandı. 24 kişiyi ağırlayabilen yatte, her kama-
rada birer banyo, oturma odası ve çift kişilik yatak yer 
alıyor. 

Dilbar - 256 milyon dolar
Rus milyarder Alisher Usmanov’un yatı Dilbar, tonaj an-
lamında dünyanın an büyüğü. Tam 15 bin 917 ton ağır-
lığındaki yatta, iki adet helikopter pisti ve kapalı havuz 
bulunuyor. 

Al Said - 300 milyon dolar
2008 yılında Umman Sultanı için inşaa edilen Al Said, 
155 metre uzunluğunda. Yat hakkında detaylı bilgi pay-
laşılmazken, 50 kişilik bir konser salonunun yatın içinde 
yer aldığı belirtiliyor.

Dubai - 400 milyon dolar
162 metrelik yatın Dubai Emiri ve Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) Başbakan’ı Şeyh Muhammed bin Reşit El 
Maktum’a ait olduğu belirtiliyor. Süperyatta, yürüyen 
merdiven, helikopet pisti ve yüzme havuzu yer alıyor. 
Yatta 24 kişi konaklayabiliyor. 

Motor Yacht A - 400 milyon dolar
Rus Oligark Andrey Melnichenko’nun sahip olduğu yat, 
14 kişilik konaklama kapasitesine sahip. 3 yüzme havu-

zunun bulunduğu yatta, havuz-
lardan birinin tabanı camdan 
oluşuyor. 

Serene - 560 milyon dolar
Suudi Arabistan’ın Veliaht 

 Al Said

Aquila

Dubai

Azzam
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Prens’i Muhammed bin Salman’ın yatı olan Serene, 
bugüne kadar İtalyan karasularına girmiş en büyük yat 
olması ile biliniyor. 

Rising Sun - 590 milyon dolar
David Geffen’in sahip olduğu yatta, 138 metre uzun-
luğunda. 2010 yılından beri sularda olan yatı, Geffen 
Oracle’in kurucusu Larry Ellison ile paylaşıyor. 18 kişi-
nin konaklayabildiği yatta, basketbol kortu bulunuyor. 
Rising Sun en son 2017 yılında ABD’nin eski Başkanı 
Obama’yı ağırlaması ile gündeme gelmişti.

Azzam - 600 milyon dolar
Her ne kadar Azzam’ın sahibi resmi olarak açıklanmasa 
da, yatın Abu Dhabi kraliyet ailesine ait olduğu tahmin 
ediliyor. Yatın kendine ait bir denizaltısı ve torbido sa-
vunma sistemi gibi ek özellikleri olduğu belirtiliyor. 180 
metrelik Azzam, dünyanın en uzun yatı unvanını elinde 
tutuyor. 

Eclipse - 1.9 milyar dolar
Rus milyarder Roman Abramovich’in yatı 2010 yılından 
bu yana dünyanın en pahalısı. 24 kabinin yer aldığı yat-
ta, disco salonu, yüzme havuzu yer alıyor. Yatta 2 adet 
helikopter pisti bulunuyor.

Eclipse

Serene

Octopus

Rising Sun
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Akdeniz Çanağı’nda bulunan Türkiye, dünyada eşi ben-
zeri olmayan doğal ve tarihi güzellikleri içeren koylara 
sahip. ‘Kasırga sezonu’nun da Türkiye’de olmayışı ülke-
mizin deniz açısından cazip ülkeler arasında yer alma-
sını sağlıyor. Bu kadar uzun bir deniz sezonunun olması 
haliyle çekek ve bakım hizmetlerini de beraberinde geti-
riyor. Hangi marina çekek ve bakım hizmetlerinde hangi 
profesyonel yönetişimi uyguluyor? Çekek ve bakım hiz-
metleri sunan marinalardan müşteriler nasıl ve ne şe-
kilde yararlanıyor? Çekek ve bakım hizmetlerinde kulla-
nılan vinçler hangileri? Kışlak yerleri marinalara hangi 
katma değerleri beraberinde getiriyor? Hepsini ve daha 
fazlasını sizler için derledik.

Akdeniz çanağında yer alan Türkiye, denizlerindeki ılı-
man hava ile deniz sezonunu dünyada en uzun yaşayan 
ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye, dünyada eşi benzeri 
olmayan doğal ve tarihi güzellikleri içeren koylara sahip. 
Türkiye kıyıları, iklimi açısından yatçıların fazlasıyla ter-
cih ettiği bir bölge. Doğal güzelliklere sahip olan kıyıları-
mız, yat ve tekne kullanımı açısından da önemli avantaj-
lar sunuyor. Her şeyden önce Türkiye’de sezon çok uzun. 

Nerede ise 7 ay denizlerde rahatlıkla dolaşılabiliyor.

Kasırga sezonu diye bir kavram yok

Türkiye’nin avantajları aslında saymakla bitmiyor. En 
önemli avantajlarımızın başında kasırga sezonu diye 
bir kavramın olmaması geliyor.  Türkiye, iklim açısından 
yat turizmine çok uygun bir ülke. Bütün bu avantajlara 
ragmen Türkiye, Akdeniz çanağından yeterli derecede 
pastadan pay alamıyor. Türkiye’nin bu avantajlarını da 
kullanıp pastadaki payını artırması gerekiyor. Çok değil 
bundaan birkaç senesine kadar Türkiye’de tekne bağla-
ma yeri ve kapasitesinde ciddi sorunlar vardı. Şimdilerde 
de tekne bağlama kapasitemiz istenilens eviyede değil 
belki ama geçmişe oranla en azından daha profesyonel 
marinalarımızın varlığı sektörel açıdan gelişmelerin ol-
duğunu da gözler önüne seriyor.

Nitelikli tesisler komple çözüm ve hizmetler sunuyor

Türkiye’de son yıllarda gelişen marina sektörü hizmet 
kalitesindeki artışı da beraberinde getirdi. Türkiye’deki 
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Yatçılar, ‘Nereye ÇEKEK’ yerine doğru ÇEKEK hizmetini sorguluyor

marinalarda artık yok yok… Marinalar bir otel gibi rahat 
ve konforlu hizmetler sunuyor. Şık restoranlardan tutun 
da spor tesisleri sosyal donatı alanlarına kadar birbirin-
den önemli alanları marinalar içerisinde bulabilmek artık 
mümkün. Nitelikli tesisler, nitelikli hizmetleri de berabe-
rinde getiriyor.

Deniz Turizm Yönetmeliği

Marinalarda verilen/verilecek hizmetler Deniz Turizm 
Yönetmeliği’nde belirtilen marina sınıfına göre değiş-
kenlik gösteriyor. Bu yönetmelik doğrultusunda üç, dört 
ve beş çıpalı olarak üç sınıfa ayrılan tesislerde elektrik- 
su, güvenlik, temizlik, WC-Duş temel hizmetler olarak 
tanımlanabilir. Bunlara ek olarak yatçılara özel otopark, 
palamar yardımı, kablosuz internet, atık alımı, çekek- ba-
kım onarım hizmetleri, çamaşır ve bulaşıkhane, depo-
lama alanları, revir gibi ek hizmetler de marinanın çıpa 
sınıfına göre tekne sahiplerine sunuluyor. 

Akdeniz Çanağı’ndaki ülkeler Türkiye’nin müşterisi du-
rumunda

Peki, ülkemiz marinalarının müşterileri kimlerden, hangi 
ülkelerden oluşuyor? Akdeniz Çanağı’nda dolaşan tüm 
teknelerin ziyaret ettiği, teknelerini kışlamak için bırak-
tığı bir ülke konumundayız. Akdeniz’de kıyısı olan İtalya 
ve Fransa bu konuda başı çekiyor. Diğer yandan denizci-
likte çok ilerlemiş olan İngiltere, güçlü ekonomiye sahip 
Alman ve Hollandalı yatçılar da marinalarımızı yoğun-
lukla ziyaret ediyorlar.

Çekek ve bakım hizmetleri marinaları bir adım öne çı-
karıyor

Günümüzde marinalar her ne kadar ‘komple bir yaşam 
alanı’ mentalitesi ile hizmet verse de müşteriler en çok 
çekek ve bakım hizmetlerini marinalardan bekliyor. Çe-
kek ve bakımda iddialı marinalar lokasyonlarına göre en 
çok tercih edilen marinaların başında geliyor. Çekek ve 
bakım hizmetleri, marinaların müşteriye birebir dokun-
duğu en etkili alan. Yacht Life & Travel dergisi olarak 
Marinalardaki çekek ve bakım hizmetlerini sizler için 
derledik. 



Türkiye’nin en önemli iki noktasında 5 yıldızlı marinacı-
lık hizmeti veren Marintürk, İstanbul Pendik ile Muğla 
Göcek’te açılan tesislerinde toplam 972 yat kapasitesi 
ve 280 kara park kapasitesi ile yepyeni bir hizmet an-
layışı içinde çalışıyor. Marinturk, bu özellikleri ile ülke-
mizde işletme bütünlüğü açısından üçüncü marinalar 
zincirini oluşturuyor. Tesislerde; Akdeniz’deki en yüksek 
standartlara sahip sistemler ile dizayn edilmiş yüzen 
iskeleler, 250 Amper’e kadar elektrik bağlantısı, kablo-
suz internet, 200 tona kadar tekneleri karaya çekebile-
cek travel liftler, tüm atıkların doğaya zarar vermeksizin 
bertaraf edilmesi için yüksek teknoloji sistemleri, 24 
saat kamera kontrollü elektronik güvenlik sistemleri ve 
ihtiyaç duyabilen diğer hizmetler yer alıyor. Marinalar-
da, yatların bakım ve onarımlarında ihtiyaç duyulan her 
türlü teknik desteğin alınabileceği gelişkin bir alt yapı 
bulunuyor. 

16.000 m2’lik çekek alanımızda, 200 tona kadar yatlara 
hizmet veriyoruz
Marintürk Pendik Marina Müdürü Barbaros Turan, “İs-

tanbul’un renkli sahili Pendik’te kurulu olan marinamız, 
Büyükada’ya sadece 6 deniz mili Sabiha Gökçen Hava-
alanı’na ise 15 km mesafede konumlanmış durumda. 
İstanbul Boğazı’nın bütün güzelliklerine ulaşabilece-
ğiniz yakınlıkta olan marinamızda, 11 yüzer iskelemiz, 
785 bağlama kapasitemiz, en son teknoloji ve alt yapı 
sistemimiz ve kusursuz hizmet anlayışımız ile misafir-
lerimize en ayrıcalıklı şekilde ev sahipliği yapmaktayız. 
Ayrıca yat üretim alanında, teknoloji ve işçilik bakımın-
dan uluslararası sektörde önde gelen bir konuma sahip, 
Tuzla’nın yanı başında yer alan 16.000 m2’lik çekek 
alanımızda, 200 tona kadar yatların karaya çekilmesi ve 
denize indirilmesi gibi her türlü bakım ve onarımlarının 
yapılması mümkün.

Profesyonel ekibimizle hizmet sunan bir çekek alanımız 
bulunuyor
200 ton kapasiteli travel lift, 40 ton kapasiteli boat mo-
ver ile genel bakım hizmetlerinden büyük refitlere kadar 
uzanan ve profesyonel ekibiyle hizmet sunan bir çekek 
alanı bulunuyor. Marina içindeki teknik servis firmaları, 
mekanik ve elektrik işleri, boya ve vernik işleri, fiberg-
las tamiri ve marangozluk işleri gibi her türlü yat bakım 
ve onarım hizmetini verebiliyor. Ayrıca bakım hizmetleri 
için ayrılmış özel pontonumuzda, deniz üzerinde de tek-
ne bakım onarım işlemlerini rahatlıkla yapabilme imka-
nımız bulunmaktadır. 200 ton kapasiteli travel liftimizle 
35-40 m’ye kadar olan tekneleri karaya alabilmekteyiz” 
dedi.

DOSYA - ÇEKEK

Turan: Marintürk Pendik, Donanımlı Altyapısı ve Profesyonel Hizmeti 
İle Tercih Ediliyor

Barbaros Turan
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Her Türlü Bakım Onarımın Yapıldığı D-Marin’de Çekek Yerleri Fark 
Yaratıyor

D-Marin firma yetkilileri Yacht Life&Travel dergisine şu 
özel açıklamalarda bulundu: “D-Marin Turgutreis’te 8 
m genişliğe kadar tekneleri 100 tonluk lift ile çekebili-
yoruz. Karapark alanımız 10.000 m2 olup , mevcut or-
talamalara göre karapark aynı anda kapasitemiz 100 
teknedir. D-Marin Didim’de ise 72.000 m² kara park 
alanında 600 karapark kapasitesi bulunuyor. 400 tona 
kadar olan tekneleri karaya alma imkanımız bulunmak-
tadır.  Didim’de  30 x 60 metrelik iki adet kapalı hanga-
rı bulunuyor. D-Marin Göcek’te ise 19.720 m² karapark 
alanımız bulumaktadır. 27 m ve 25 m boyunda iki adet 
kapalı adet hangar bulunmakadır. 75 tona kadar tekne-
ler çekilebilmektedir. Tüm çekek yerlerimizde basınçlı 
su ile  alt yıkama hizmeti bulunmaktadır. Çekek alanı-
mızdaki alt yıkama  suları ve diğer atık sular arıtılmak-
tadır. Geri dönüşüm ve ayrıştrıma işlemleri ile de doğa 
dostu bir hizmet sunmaktayız. Tüm çekek yerlerimizde 
metal payandalar ile güvenli bir karada konaklama im-
kanı sunmaktayız. Elektrikten mekaniğe, motordan bo-
yaya, ahşap işlerinden periyodik servise kadar  her türlü 
bakım onarım işleri yapılabilmektedir. 

D-Marin marinalarının çekek yerlerinde bakım ve ona-
rımlar işleri uzman teknik servis paydaşlar tarafından 
veriliyor

D-Marin, Türkiye, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ ve 
son olarak Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 5 ül-
kede, 14 marina ile hizmet veriyor. Türkiye’de bulunan 
D-Marin Turgutreis’in denizde bağlama kapasitesi 532, 
D-Marin Didim’de 576 (8 ila 70 metre arası 90 süper-
yat bağlama yeri), D-Marin Göcek’te ise 380 bağlama 
kapasitesi bulunuyor. D-Marin, bünyesinde Türkiye’nin 
en önemli tatil rotalarında yer alan marinalarıyla Turgut-
reis’te  %90,  Didim’de  %80 ve Göcek’te %100 doluluk 
oranları ile çalışıyor.

110 metreye kadar teknelere hizmet veren D-Marin, 
70,75,100 ve 400 tonluk gezer lifler ile hizmet veriyor

D-Marin, bünyesinde Türkiye’nin en önemli tatil rotala-
rında yer alan marinalarının yer aldığı Turgutreis, Didim 
ve Göcek’te deniz ve tekne tutkunlarını ağırlıyor. Bu-
lunduğu bölgelerde tekne sahiplerinin yanı sıra, bölge 
halkının da ilgi gösterdiği pek çok etkinliğe imza atan 
marinalar, yerli yabancı birçok turistin de ilgi odağı olu-
yor. D Marin marinaları en küçük botlardan süper yatla-
ra kadar geniş bir aralıkta her türlü deniz turizm aracına 
hitap etmek için geliştirilen kapsamlı hizmetleri, özel 
olanakları ve uzman personeli ile konuklarına kusursuz 
deneyimler yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. 110 
metreye kadar teknelere hizmet veriyoruz. Karaya almak 
için 70, 75, 100 ve 400 tonluk gezer lifler ile hizmet ve-
riyoruz. Çekek yerlerinde bakım ve onarımlar işlerinde 
uzman teknik servis paydaşlarımız tarafından verilmek-
tedir. Birçok tanınmış markanın yetkili servisleri tesisle-
rimiz içinde hizmet vermektedir.”
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Oygak: Ataköy Marina’da Çekek Sahamızda Komple Çözümler 
Sunuyoruz

Can Akaltan: Çeşme Marina Çekek Alanında Tüm Teknik Beklentileri 
Karşılıyor

Ataköy Marina, İstanbul Bakırköy’de yer alıyor. Yakın 
zamanda Türkiye’nin ilk mega yat limanını açan marina, 
100 metreye kadar olan teknelere hizmet verebiliyor. Ma-
rina İşletme Müdürü İlkay Oygak, “Marinamız 495 mev-
cut liman ve 215 megayat limanı bağlama kapasitesine 
sahiptir. Şu andaki doluluk oranımız %75’tir” dedi. Çekek 
yerleri ve kapasitesi ile ilgili olarak Oygak, “Marinamız-
da 15 tekne kapasiteli mevcut limanın çekek sahası ve 25 
tekne kapasiteli megayat limanı çekek sahası mevcuttur. 
Mega Yat çekek alanındaki karaya alma işlemleri yatırım 
tamamlanana kadar mobil vinç vasıtası ile yapılmakta-
dır. Mevcut limanımızın çekek sahasında 40 tonluk lifti-
miz ile hizmet vermekteyiz. Çekek sahamızda teknelerin 
elektrik, motor, boya ve fiber işlerini yapan taşeronlarımız 
mevcut. Ayrıca teknelerin karaya alınıp denize atılması-
nın yanında marinamız tarafından alt yıkama hizmeti de 
verilmektedir” ifadesini kullandı.

Ataköy Marina, 100 metreye kadar olan yatlara hizmet 
verebiliyor
Marinanızda kaç metreye kadar olan yatlara hizmet ve-
riyorsunuz, kaç tonluk vinçler kullanıyorsunuz sorumuza 

Marina İşletme Müdürü İlkay Oygak şu cevabı verdi: 
“Marinamız yeni açılan megayat limanı ile birlikte 100 
metreye kadar olan yatlara hizmet verebilmektedir. Şu an 
için 40 tonluk travellift ile hizmet veren marinamız mega-
yat limanındaki çekek sahasının aktif olmasıyla birlikte 
300 tonluk lift ile hizmetine devam edecektir.”

Çeşme Marina Türkiye’nin önde gelen yatırım firmala-
rından biri olan IC İbrahim Çeçen Holding ve marinacı-
lık sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Camper & 
Nicholsons Marinas International ortaklığıyla kuruluyor. 
İzmir-Çeşme’de bulunan marinada 400 teknelik bağla-
ma kapasitesi bulunuyor ve Çeşme Marina,  %97’lik bir 
doluluk oranıyla hizmet veriyor. Çekek alanındaki toplam 
tekne kapasiteniz ne kadar, çekek hizmetlerinde genel 
olarak ne tür hizmetlerle ön plana çıkıyorsunuz, müşteri-
lerin beklentilerine bu anlamda nasıl cevap veriyorsunuz 
sorumuza yönelik olarak Çeşme Marina Genel Müdürü 
Can Akaltan, “Çekek alanımızda toplam 5.000 m² kara 
park alanına sahibiz, 80 ton kapasiteli gezer vincimiz ve 
20 ton kapasiteli tekne taşıyıcımız ile ortalama 100 tekne-
ye aynı anda hizmet verebilmekteyiz. Çekek alanımızda 
mekanik, elektrik, gövde bakımı ve ahşap/mobilya işle-
rinde uzmanlaşmış alt kiracılarımız tarafından sunulan 
ana makine ve jeneratör değişimi, şaft-pervane yatak 
değişimleri, yeni elektrik tesisatı ve arma kontrol ve ba-
kımı, tik güverte döşeme gibi kapsamlı hizmetler ile mi-
safirlerimizin tüm teknik beklentileri karşılanmaktadır” 
dedi.

Çeşme Marina, 6 metreden 60 metreye kadar yatlara 
hizmet veriyor
Çeşme Marina’nın diğer özellikleri ve avantajlarıyla ilgili 
Çeşme Marina’nın Genel Müdürü Can Akaltan şu bilgi-
leri verdi: “Marinamızda 6 metreden 60 metreye kadar 
yatları misafir edebilmekteyiz. Marinamızda bir adet 80 
tonluk gezer vinç bulunmaktadır.  Kademeli normalleşme 
süreci başlangıcıyla marina çekek, deniz ve ticari alanla-
rımızda vermiş olduğumuz hizmetlerimizi yerine getirir-
ken pandeminin gerektirdiği tüm önlemleri aldık ve her 
oluşan yeni genelge ışığında almaya devam ediyoruz.
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Superyacht Business Awards’ta Ege’nin En İyi Süperyat Marinası 
Adayı Olarak Yarışacağız!

Bu doğrultuda rutin dezenfeksiyon/maske l-kullanımı/
ateş ölçümü gibi uygulamalarımızın yanı sıra, misafir-
lerimizi en az temasa yönlendirecek bazı uygulamaları 
da devreye soktuk. Bunlardan biri kişinin Ön Büro’da 
alacağı hizmet süresini minimuma indirmeyi amaçla-
dığımız ‘’Pre Check-In’’ – bir nevi belgelerini önceden 
online olarak tarafımıza iletebileceği ön kayıt sistemimiz 
ile dilediğinde ödemelerini kolaylıkla online yapabile-
ceği ‘’E-Tahsilat’’ sistemimiz. Salgının kişileri sosyal 
mesafeyi korumaya yönelttiği ve izole bir tatili daha 
mümkün kılan deniz ve yat turizmi hareketliliği sayesin-
de hem süper yat hem de birçok çeşitli tekneyi marina-
mızda ağırlamaya devam ediyoruz. Halihazırda ACREW 
tarafından düzenlenen Superyacht Business Awards’a 
başvurumuzu tamamladık. Oylamada Ege’nin En İyi 
Süperyat Marinası adayı olarak yarışacağımızı da bura-
dan duyurmak isteriz.” 

Ece Saray Marina anlaşmalı çekek yerleri, güleryüzlü 
personeli ile kesintisiz hizmet sunuyor
Fethiye-Muğla’da yer alan Ece Saray Marina; tarihin, 
doğanın ve denizin keyfine varmanızı sağlıyor. Havadan, 
karadan ve denizden ulaşılabilen özel konumuyla dikkat 
çeken Ece Marina’ya gelen ve verilen kaliteli hizmetin 
tadını çıkaran ziyaretçiler, bu muhteşem limandan de-
mir almak istemiyor dersek sanırıma abartmış olmayız. 
Ece Marina’nın kapasitesi -tekne ebatlarına bağlı ola-
rak- 460 teknedir. 60 metre uzunluğa kadar tekne bağla-
nabilen marinada yıl boyunca güvenli konaklayabilmek 
mümkün. Ece Marina, yüksek standartlı butik oteli, 
muhteşem havuzu, barları, türk ve dünya mutfağının eş-
siz tatlarını sunan restoranı, SPA & wellness center ve 
kuaförü ile konuklarına kompla bir hizmet sunuyor. Ece 
Marina’nın içinde barındığı Fethiye, Batı Akdeniz’in en 
gözde yelken ve yatçılık merkezlerinden biri olup birçok 
tarihi ve doğal güzelliğe sahip. Yüzer iskeleleriyle su sir-
külâsyonunu aksatmayan çevreci bir yapıda inşa edilen 

Ece Marina; kaliteye ve doğaya gösterdiği özeni ISO 
belgeleri ile sürdürüyor. 350-400 bağlama kapasitesi ile 
çalışan Ece Marina’nın doluluk oranı yüzde 93.

Anlaşmalı çekek yerlerini kullanıyoruz
Ece Marina’nın çekek yeri mevcut değil. Firma yetkili-
leri, Karagözler’de bulunan tersane bölgesindeki anlaş-
malı çekek yerleri kullandıklarını ifade ediyor. Firmanın 
yetkilileri dergimize şu bilgileri verdi: “Bağlanma şek-
line göre 60 mt’ye kadar yatlara hizmet verilmektedir. 
Türkiye’nin en önemli yatçılık bölgesinde yer alan Ece 
Marina misafirlerine 2004’ten itibaren hizmet veriyor. 24 
saat gelen yatlara emniyetli barınma ve bağlanma, yat-
çılara da konforlu ve sağlıklı ihtiyaçlarını giderecek tüm 
hizmetler ve servisler mutlak misafir memnuniyeti ilke 
edinmiş tecrübeli personelimiz tarafından verilmekte-
dir. Pandemi sürecinde tüm sağlık ve koruma önlemleri 
alınmış olup hizmetlerimizde aksama olmadan güvenli 
şekilde sürdürülmektedir. Ece Marina olarak covid-19 
önlemlerimiz: Öncelikle tüm çalışanlarımızı iş yeri he-
kimi tarafından hastalık ve önlemleri konusunda eğitim 
verildi.  Misafirlere 14 ana kural başlıklı evde kalmala-
rını tavsiye edici bilgi notu yollandı. Kulanım alanları 
(ofisler, duş tuvaletler, ticari alanlar) dezenfekte çalış-
ması yapıldı, düzenli aralıklarla devam etmekte. Perso-
nelin kullanım alanları( yemekhane, lojman v.b) uygun 
koşullara getirildi. Genel kullanım alanları, girişler, ofis 
girişlerine el ve dezenfektanlı paspas yerleştirildi. Oto-
ritelerden gelen tebliğ ve bildiriler ilgili departman ve 
misafirlerle paylaşım yapılıyor. Henüz ülke genelinde 
sokağa çıkış yasağı olmadığı için teknik servis girişleri 
kapatılmadı( sokağa çıkma yasağından önce) Marina 
içerisine sadece tekne sahipleri ve mürettebat giriş-
lerine izin verilmekte, ziyaretçilere izin verilmemekte. 
Herhangi bir yasak olmadığı için teknesinde yaşayan 
ve marinaya gelen tekne sahipleri de ihtiyaç olmadıkça 
teknelerinde kalmamakta ya da seyir yapmaya devam 
etmekteler. Kısmi çalışma sistemine 01.04.2020 tarihi 
itibari ile geçilecek olup minimum personelle çalışarak 
etkileşimi en aza indirme planlanmıştır. Ülkede seyahat 
yasağı kalktıktan sonra marina misafirlerinin gelişleri 
arttı. Gelen marina misafirlerinden sağlık beyan formu 
istenildi. Charter firmaları çalışmaya başladıktan sonra 
ilgili yönetmelikler gereği ofis vetekneleri hazırlama ko-
nusunda bilgilendirildi. Dışarıdan gelen teknelerde ateş 
ölçümleri yapıldı karaya maskesiz çıkmalarına izin veril-
medi. Tüm kapalı mekanlar gerekli mesafe kurallarına 
göre uyarı çizgi ve levhaları ile donatıldı. Personel koru-
yucu ekipman ile donatıldı. Tüm ticari ünitelerin gerekli 
prosedürleri yerine getirilerek çalışmaları sağlandı. 15 
hazirandan sonra sağlıklı turizm sertifikası alarak oteli-
miz faaliyete geçti.”
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Eslek: İlklerin Marinası Mersin Marina, Çekek Alanı ve Hizmetiyle 
Beğeni Topluyor

Port Alaçatı Marina, Çekek Sahasında 100 Tonluk Gezer Vinç İle 
Çekme Atma Hizmetleri Veriyor

Mersin’de bulunan ve mavi bayrak ödülünü 2017’den 
bu yana üst üste 4. kez kazanan Mersin Marina, çevreye 
duyarlı hizmetleriyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini 
kazanmış durumda. En iyi çevre egitim etkinlikleri ödülü 
de alan Mersin Marina, 160 tonluk modern travellift ile 
en iyi çekme/atma hizmetlerini de sunuyor.

Mersin Marina, Doğu Akdeniz’in en büyük marinası 
olma özelliği taşıyor
Mersin Marina Liman Şefi Ali Eslek, “500 karada, 500 
denizde bağlama kapasitesiyle Doğu Akdeniz’in en 
büyük marinası olma özelliğini taşıyan Mersin Marina, 
2020 temmuz ayı itibarıyla  %75 doluluk oranıyla çalış-
maktadır. 

Doğu Akdeniz’in en kapsamlı yat bakım, onarım ve kış-
lama merkeziyiz
Bir şehir içi marinası olan Mersin Marina’nın çekek ala-
nındaki toplam tekne kapasitesi 500’dür. Bu bağlamda 
hem vermiş olduğu hizmetler, hem de bulunduğu bölge-
nin iklim koşulları açısından Doğu Akdeniz’in en kap-
samlı yat bakım, onarım ve kışlama merkezi olma özel-
liğini taşımaktadır. Çekek alanında bulunan 160 tonluk 
gezer vinciyle maksimum genişliği 7,7 m’ye kadar olan 
teknelerin denizden karaya alınma, karadan denize atıl-
ma işlemlerini profesyonel ekibiyle yürütmekte ve mak-
simum 400 bar alt yıkama ve temizlik hizmeti vermekte-
dir. Bunun dışında, bünyesinde bulunan bakım firmaları 
aracılığıyla çekek alanında; direk ve arma kontrolü, 
montaj ve ayarlanması, yelken tamiratı ve branda ima-
li, soğutma sistemleri tamir - bakımı, soğutma odası ve 
dolap imalatı, kompozit parça imalatı, şişme bot tamir ve 
bakımı, ozmosis tedavisi, boya işlemleri, ahşap işlem-
leri, motor işlemleri, torna işlemleri, elektrik, elektronik 
işleri, polyester işleri, epoxy laminasyon işleri hizmetleri 
sunuyoruz” dedi. Marinanızda kaç metreye kadar olan 
yatlara hizmet veriyorsunuz, kaç tonluk vinçler kullanı-
yorsunuz sorumuza yönelik olarak Eslek şunları söy-
ledi: “Marina içi derinliği minimum 3,5 m, maksimum 
5,5 m’dir. Maksimum 70 m’ye kadar olan yatlara hizmet 
verebilmektedir. 160 tonluk gezer vinç kullanmakta olup,  
22,5 m – 8,00 m havuz, 35 m – 8,00 m rampa ile hizmet 
vermektedir”.

Ege’nin cazip ve gözde plajları, kristal berraklığında 
sulara sahip koylarıyla çevirili Port Alaçatı Marina mi-
marisi, yel değirmenleri, üzüm bağları, tarihi dokusu ve 
cumartesileri kurulan geleneksel pazarı ile Türkiye’nin 
gözde tatil beldesi olan Alaçatı’ya bir kaç kilometre 
uzaklıkta, sürekli rüzgarlarıyla sörfün kalbinin attığı 
merkezin yanı başında yer alıyor. Port Alaçatı Marina, 
denizde 250, karada 80 tekne kapasitesine sahip olmak-
la birlikte maksimum 35 metre boyunda ve 4 metre de-
rinliğe sahip tekneleri ağırlıyor. 

Çekek sahasında 100 tonluk vinç
Port Alaçatı çekek sahasında 100 tonluk gezer vinç ile 
çekme atma hizmetleri veriliyor. Firma yetkilileri şunları 
söyledi: “Donanımlı teknik personel ve tecrübeli firmalar 
tarafından bakım onarım ile ilgili tüm teknik ihtiyaçlar 
karşılanmaktadır. Donanımlı firmaların yanı sıra mari-

nadaki yat market’te yat malzeme ihtiyaçlarınıza kolay-
ca ulaşabilirsiniz. Port Alaçatı Marina’da 24 saat pala-
mar ve güvenlik kameraları desteği ile güvenlik hizmeti 
verilmektedir. Akaryakıt istasyonu, atık alım tesisi, yatçı 
depoları, çamaşırhane, bankamatik, market, otopark, 
revir, elektrik-su, w.c. ve duşlar, kablosuz internet, an-
kesörlü telefon, ATM noktası, yüzme platformu, misafir 
plajı, sörf okulu, Port Hotel’de premium bir tatil imkanı, 
eşsiz lezzetlere sahip seçkin, popüler kafe ve restoranla-
rı ile siz değerli misafirlerimize hizmet vermektedir.”
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Doruk: En Fazla Yatırım Yapan Firmayız, Setur Marinaları Çekek 
Alanları ve Hizmetleriyle Ezber Bozuyor

Koç Topluluğu Şirketi Setur Marinaları, 1978 yılında 
Çeşme Altınyunus Marina ile faaliyete geçti. Marina 
sektöründe Akdeniz Havzası’nın sayılı zincir işletmele-
rinden biri olan Setur Marinaları, Türkiye’nin önde gelen 
marina zinciridir. Kalamış / Fenerbahçe, Yalova, Ayva-
lık, Midilli, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Finike ve 
Antalya dahil olmak üzere toplam 10 marinaya sahip 
olan Setur Marinaları, Türkiye’de marina sektörünün 
büyümesini destekleyen en önemli markaların başında 
geliyor.

Denizcilerin beklentilerini kuzeyden güneye 10 marina-
mızla cevap veriyoruz
Yacht Life&Travel dergisine özel açıklamalarda bu-
lunan Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, 
“Setur Marinaları olarak Türkiye’de marinacılık gelişi-
mini ve denizciliği destekleyen en önemli markalardan 
biriyiz. Marinacılık sektöründe Akdeniz Çanağı’nın sa-
yılı zincir işletmelerinden biri olarak denizcilerin farklı 
beklentilerine kuzeyden güneye 10 marinamızla cevap 
veriyoruz. Kalamış/Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Midil-
li, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Finike ve Antalya 
olmak üzere 10 marinamız yaklaşık olarak 5 bin yat bağ-
lama kapasitesine sahip. Marinalarımız her yıl özellik-
le yaz aylarında %100’e yakın doluluk oranıyla faaliyet 
gösteriyor” dedi. 

10 marinamızda bulunan çekek alanımızla bin 300 tek-
neye hizmet veriyoruz
Çekek yerleri, kapasitesi ve hizmetleriyle ilgili olarak Do-
ruk, “10 marinamızda bulunan çekek alanlarımızla 1.300 
tekneye karada hizmet verebiliyoruz. Setur Marinaları’n-
da karaya alınmış bir teknenin bakım sürecinde; her bir 
marinadaki teknik hizmet üniteleri ile teknelere jelkot ta-
miri, osmoz tedavisi, karina, borda ve üst güverte tamiri, 
tekne altı zehirli boya uygulamaları, elektrik-elektronik 
ekipman bakımları, ana makine ve jenaratör gibi teç-
hizatların bakım ve onarımları, torna ve kaynak işlem-
leri, ahşap ve marangozluk, arma ve donanım, yelken 
ve döşeme onarım hizmetleri veriliyor. Müşterilerimizin 
arzu ve inisiyatifine göre marina dışından tayin edile-
cek taşeronların da marina işletme yönetmeliğince SGK 
mevzuatları sağlanarak marina giriş ücretleri ödendiği 
takdirde farklı firmalardan da bu hizmetleri almalarını 
sağlıyoruz. Tüm bu hizmetleri yürürlükteki İş Sağlığı ve 
Güvenliği kanun ve standartlarına uyumlu olarak veriyo-
ruz” dedi. Marinaların kapasite, derinlik ve coğrafi ya-
pılarına göre değişiklik göstermekle birlikte maksimum 
40-120 metreye varan yatlar marinalara bağlanabildiğini 
ifade eden Doruk, marinalarındaki gezer vinç kaldırma 
kapasitesinin ise 60 ton ila 200 ton arasında değiştiğini 
sözlerine ekledi.

Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk
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Günlü: Teos Marina Çekek Sahamız 80 Tekne Alabiliyor, Teknik 
Atölyelerimizin Ünü Bölgemizi Aştı

Teos Marina, Türkiye’nin ilk “Cittaslow” kenti (Sakin 
Şehir) seçilen Seferihisar’ın turistik bölgesi Sığacık’ta 
21 Haziran 2010 tarihinde faaliyetlerine başladı. Teos 
Marinanın, denizde 480, karada 80 tekne kapasitesi 
bulunuyor. İzmir merkeze 40 km ve Adnan Menderes 
Uluslararası Havalimanı’na 50 km yakınında olması ve 
lojistik avantajları bulunan Teos Marina, tarihi Sığacık 
Kalesi ve Teos Antik Kent’in hemen yanı başında bu-
lunuyor. Marina, Çeşme, Kuşadası, Efes Antik Kenti ve 
Meryem Ana gibi pek çok turistik cazibe merkezlerine 1 
saat mesafede yer alıyor.

Teos Marina’nın denizde 480, karada 80 tekne kapasi-
tesi bulunuyor
Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, “Teos Marina 
Türkiye’nin ilk “Cittaslow” kenti (Sakin Şehir) seçilen 
Seferihisar’ın turistik bölgesi Sığacık’ta 21 Haziran 2010 
tarihinde faaliyetlerine başladı. 10 yılda başarı grafiğini 
hep yukarı taşıyan Teos Marina’nın, denizde 480, ka-
rada 80 tekne kapasitesi bulunuyor. Son 3 yılda yaptığı 
atakla adından sıkça söz ettiren Teos Marina, bugün-
lerde kapasitesinin de üzerine çıkarak 580 tekneye ve 
onlarca işyerine ev sahipliği yapıyor. Ocak ayında %100 
dolulukla başladığımız 2020 yılını şu günlerde %110 do-
luluk ortalamasıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Çekek sahamız 80 tekne alabiliyor
Bakım, onarım konularının marinalar açısından son 
derece önemli olduğunu ifade eden Günlü şunları söy-
ledi: “80 tekne alabilen Teos Marina çekek sahasında, 
travel lift ile tekneler karaya çekilip, metrekare başına 
7 TL ücret karşılığında basınçlı su ile alt yıkama yapı-

labilir. Çekek sahasında Petrol Ofisi akaryakıt istasyo-
nu ve çevre temizlik hizmetleri kapsamında atık alım 
ve sintine toplama istasyonu bulunuyor. Ayrıca çekek 
sahasındaki teknik hizmetler özel servisler tarafından 
yürütülmektedir. Bu teknik atölyelerde, motor ve makine 
bakım onarım işleri, elektrik elektronik işleri, ahşap ve 
marangozluk işleri, boya ve polyester hizmeti, torna ve 
metal işleri, yelken branda, arma ve donanım işleri yapı-
lıyor. Tesiste tekne malzemeleri, yelken, şişme bot, dış-
tan takma motor ve brokerlik hizmeti veren yat market 
de bulunuyor. Alanında deneyimli Teknik atölyelerimizin 
ünü bölgemizi çok aştığı için Göcek, Marmaris, Bodrum, 
Foça, Ayvalık bölgelerinden bile bakım onarım için ma-
rinamız çekek sahasına gelen tekneler bulunmaktadır. 

Her türlü bakım-onarım hizmetini sunuyoruz, vinçleri-
miz ile çözüm odaklı çalışıyoruz
Her türlü bakım onarım hizmetinin sunulduğu Teos Ma-
rina çekek sahasında, 75 tonluk travellift ile maksimum 
7,30 cm genişliğindeki teknenin ağırlığına göre yaklaşık 
25 metre boyundaki teknelere çekme atma hizmeti ve-
riliyor. Kollu sabit vinç 3 ton (Jib Crane), 25 ton tekne 
taşıma Treyleri ile hizmet veriliyor. İzmir merkeze 40 km 
ve Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı’na 50 km 
mesafede ve lojistik avantajları bulunan Teos Marina, 
tarihi Sığacık Kalesi ve Teos Antik Kent’in hemen yanı 
başında,  Çeşme, Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Mer-
yem Ana gibi pek çok turistik cazibe merkezlerine 1 saat 
mesafede bulunuyor.  Teos Marina’dan Yunan Adası 
Samos’a düzenlenen feribot seferleri ile Samos’a 2 sa-
atte ulaşım sağlanıyor. Marinadaki Gümrük Binası’nda 
Duty Free mağazası bulunuyor.

5 Mavi Yıldızlı marinalar arasında dünyada 10’uncu, 
Türkiye’de 2’nci sıradayız
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yap işlet devret 
modeliyle inşa edilmiş Teos Marina, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın 5 çıpalı marinaları arasında yer alıyor. 
TYHA (The Yacht Harbour Association) 5 Altın Çıpa 
ile ödüllendirilerek uluslararası standartta kalite güven-
cesinde olan Teos Marina, IMCI (International Marine 
Certification Institute) 5 Mavi Yıldızlı marinalar arasın-
da dünyada 10’uncu, Türkiye’de 2’nci sırada bulunuyor. 
Ayrıca FEE (The Foundation for Environmental Edu-
cation) TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) Mavi 
Bayrak sertifikalı bir marinadır. Çok sayıda mağazanın 
yer aldığı açık konseptli çarşı bölümünde, cafe ve resto-
ranlar gibi yeme içme üniteleri, eğlence mekânları, bu-
tikler gibi alışveriş mekânları ile bölge halkının buluşma 
noktası olan Teos Marina, bozulmamış doğası, yemyeşil 
koyları, tarihi dokusu, yardımsever halkı, doğal ürünler 
ve yöresel lezzetleri ile ön plana çıkan Sığacık’ın tam 
kalbinde, herkesi buluşturan bir cazibe merkezidir.” 

DOSYA - ÇEKEK
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Alanya Yat Limanı proje çalışmaları, Müfit Kaptanoğlu, 
Numan Gümrükçüler ve Ali Dizdaroğlu’nun içinde bu-
lunduğu Alanyalı girişimcilerin ortak bir rüyası olarak 
2007 yılında başlatıldı. 2007-2008 yılları süresince proje-
lendirilen Alanya Yat Limanı üst yapı inşaatı 1 Temmuz 
2008 tarihinde başladı ve inşaat çalışmaları 2010 yılının 
yaz sezonunda tamamlandı. Marinanın resmi açılışı 10 
Şubat, 2011 de yapıldı.

Alanya Marina’nın çekek saha kapasitesi 170 tekneden 
oluşuyor
Alanya Marina Müdürü Mustafa Kaya, “Marinamızın 
toplam deniz kapasitesi 287, çekek sahası kapasitemiz 
ise 170 teknedir. Bugün itibarıyla marinamizda 217 tek-
ne mevcuttur. Marinamızda %75 doluluk oranı ile çalış-
malarımıza devam etmekteyiz.

Çekek sahamız 88 bin metrekare üzerine kurulu geniş 
bir alandan oluşuyor
Marina çekek sahamız 88.000 metrekare üzerine kurulu 
geniş bir alandır. Bu sebeple karada konaklamalarda 
ekstra bir bağlama ücreti talep edilmemektedir. Yani, 
denizde ve karada konaklama ücretimiz aynıdır. Çekek 
alanımızın toplam kapasitesi ise 170 teknedir. 165 tekne-
ye kadar çekek sahamızı doldurduğumuz zamanlar oldu 
ve daha fazla tekne alabilecek yerimiz mevcuttu. Çekek 
sahamızda aktif halde çalışmakta olan boya, motor, 
marangoz, laminasyon, krom işleri ve torna ile elektrik 
atölyemiz bulunmaktadır. Diğer bakım işlemleri ile ilgili 
(Elektronik, Yelken bakim-onarim, Kumlama, cansali 
servisi vs..) herbiri kendi alanında uzman çözüm ortak-
larımız ile çalişmaktayız. Yatçılarımızın her türlü ihtiyacı-
nı karşılayabileceği geniş bir ürün yelpazesine sahip yat 
marketimiz çekek sahamızda misafirlerimize hizmet ver-

mektedir. Yatçılarımızın teknik ihtiyaclarına cevap vere-
bilmek adına 1 adet 3 tonluk forkliftimiz, motor-direk 
sökme işlemlerinde kullandığımız vincimiz ve borda-gü-
verte boya ile tik yenileme işlemlerinde kullandığımız 1 
adet 18 metre boy, 9 metre en ve 12 metre yükseklikte 
hangarımız vardır. Aynı zamanda teknesinde çalişmakta 
olan misafirlerimiz bazen yoğun bakım onarım işlemle-
rinden dolayı teknelerinde konaklayamamaktadırlar. Bu 
sebeple onların rahat edebilmeleri için çekek sahamız 
içerisinde 9 adet yatçı konaklama ünitemiz hizmet ver-
mektedir. Bazı durumlarda ise yatçılarımızın onarım 
işlemleri için teknelerini boşaltmaları gerekebiliyor. Bu 
sebeple eşyalarını koyabilecekleri herbiri 6 metrekare 
alana sahip depolama ünitelerimiz mevcuttur. Yatçıları-
mızdan bütün atölyelerimizle ilgili övgü almakla birlikte 
en çok personelimizin güleryüzlü ve yardımsever olması 
ile çözüm odaklı çalışmalarımızdan dolayı memnuniyet 
duyduklarını belirtmektedirler.

100 tonluk Ascom travellift ve 25 tonluk Ascom bot taşı-
yıcımız bulunmaktadır
Çekek sahamızda teknelerimizi karaya aldığımız 100 
tonluk Ascom travellift ve 25 tonluk Ascom bot taşıyı-
cımız bulunmaktadır” dedi.  En çok övgü aldıkları hiz-
metlerden birisinin de çekek hizmetleri olduğunu ifade 
eden Kaya, “Marinamızda 50 metreye kadar teknelere 
bağlama hizmeti verebilmekle birlikte 30 metreye kadar 
olan teknelerimizi güvenli bir şekilde karaya almaya 
devam ediyoruz. Çekek sahamızda bulunan atölyeleri-
mizin yatçılarımız için yaptıkları çalışmalar marinamız 
tarafından görevlendirilen alanında uzman gemi inşaa-
tı mühendisleri tarafindan kalite kontrolleri yapılmakta 
ve tekne sahiplerine marnamız teknik müdürü tarafın-
dan teslim edilmektedir. Çalışma sistemimiz tamamen 
müşteri memnuniyeti odaklıdır. Bu sebeple teknik servis 
fiyatlarımızın yatçılar tarafından çok daha uygun bulun-
duğunu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Kaya: Alanya Marina Olarak En Çok Çekek Konusunda Övgüler 
Alıyoruz

DOSYA - ÇEKEK
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Türkiye’nin en yeni, dünya standartlarında inşa edilen 
ve 5 altın çıpa sahibi olan Viaport Marina denizde 750 
tekne bağlama kapasitesine sahip. Yüzer pontonlar ve 
rıhtımlar ile tam boyu 80 m’ye kadar olan tekneleri mi-
safir edebiliyor.  

Viaport Marina olarak gemi endüstrisinin merkezinde 
yer alıyoruz
Viaport Marina Müdürü Süleyman Ercan konuyla alaka-
lı şu bilgileri verdi: “Viaport Marina, bulunduğu konum 
itibarıyla gemi endüstrisinin merkezindedir. Bu sebeple 
tesisimizde bakım-onarımlar için ihtiyaç duyulan uzman 
kadrolara ve malzemeye daha kolay, hızlı ve uygun ko-
şullarda erişilebilir. Çekek sahasında 30.000 m2’lik alan-
da hizmet verilmektedir. Konusunda uzman ekibimiz ile 
teknelerin güvenli şekilde karaya alınması ve korunması 
sağlanmaktadır. Misafirlerimiz; çekek sahasında dün-
yanın önde gelen tekne üreticilerinin temsilcileri ve ser-
vislerini bulabilir, tüm ihtiyaç duyulan bakım ve onarım-
lar gerçekleştirilebilir. Yine çekek sahası içinde bulunan 
yat marketten ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri tedarik 
edebilirler. 

Viaport Marina, ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor
Megayatların bağlanma imkanlarımız ile tam boyu 80 
m olan teknelere hizmet verilebilmektedir. Çekek saha-
sında 75 ton ve 300 tonluk 2 adet travellift ile tekneler 
karaya alınmaktadır. Çekek sahasına tam boyu 45 m’ye 
kadar olan tekneler karaya alınıp, bakımları gerçekleş-
tirilebilmektedir. Viaport Marina sahip olduğu özellik-

leriyle tam bir yaşam alanıdır. Ünlü markalara ve 174 
mağazaya ve kafe-restorana ev sahipliği yapan çarşısı, 
onbinlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Akvaryu-
mu, büyük kedileri barındıran Aslanparkı, keyifli vakit 
geçirilebilecek Aquaparkı, özel eğlence ünitelerini ba-
rındıran Temaparkı, sinema, bowling ve oyun alanları ile 
misafirlerimiz çok fonksiyonlu bir marinanın ayrıcalıkla-
rından yararlanabilirler. Tüm denizcilerimizi tesisimizin 
ayrıcalıklarından yararlanmak için Viaport Marina’ya 
davet ediyoruz.”

Ercan: Viaport Marina Sahip Olduğu Özellikleriyle Tam Bir Yaşam 
Alanıdır

DOSYA - ÇEKEK
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MARİNALARIN ÇEKEK ALANLARI VE VİNÇ KAPASİTELERİ
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SEYAHAT

MAVİ TURLARA İLGİ İKİYE KATLANDI

Salgın yüzünden sezonu yerli turistle açan turizm sek-
töründe mavi turlara ilgi ikiye katlandı. Temmuz-ağus-
tosta yabancı turisti ağırlayan tekne ve yatlar, Euro’dan 
TL’ye dönerek yerli turiste hizmet vermeye başladı.

Pandemi sürecinde yabancı turisti kaybeden, yerli turisti 
ise hijyen ve güvenle çekmeye çalışan turizm sektörü, çı-
kışı mavi turlarda yakaladı. Tur şirketlerine gelen talep-
lerin üçte ikisi mavi yolculuğa yönelirken, normal şartlar 
altında misafirlerinin yüzde 80’i yabancı olan tekne ve 
yatlarda ise TL ile fiyat pazarlığı başladı. Türk Yat İşlet-
mecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği Baş-
kanı Şeref Sevi, iç pazarda büyük çıkış yakaladıklarını 
ancak bunun yabancı turist açığını kapatmaktan uzak 
olduğunu dile getirdi. Euro üzerinden fiyatlandırılan tur 
ve kiralamalarda 1000 Euro ile 10.000 Euro arasında de-
ğişen ücretlerin söz konusu olduğunu anlatan Sevi, “TL 
üzerinden iç pazara bir fiyatlandırma ayarlanmaya çalı-
şılıyor. Şu anda yüzde 60’tan fazla bir daralma var. İşlet-
meciler ile turistler arasında TL üzerinden fiyat pazarlığı 
yapılıyor” bilgisini verdi.

YÜZDE 60 DARALDI

Normalleşme sürecinden bu yana tekne turları ve yatla-
ra büyük bir akın oluştuğunu kaydeden Sevi, bu alanda 
Euro üzerinden yapılan fiyatlandırmaların yerli turiste 
çok fazla imkan tanımadığını, Euro/TL farkının sektör 
açısından da zorlu bir durum yarattığını dile getirdi.  Şe-
ref Sevi sektörün genel durumu ile ilgili yaptığı 

değerlendirmede, 2020’nin kayıp bir yıl olduğunu ve bu 
yıl gerçekleşen rezervasyonlar ile 2021’i kurtarmaya ça-
lıştıklarını söyledi. Bugünkü fiyatlarla ayakta kalmanın 
sektör oyuncuları açısından oldukça zor olduğunu akta-
ran Sevi, pazarın yüzde 60 daraldığını ve ayakta kalma-
ya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

TUR FİYATLARI 3.170 TL’DEN BAŞLIYOR

Setur Kültür Turları Yöneticisi Serhat Somuncuoğlu, iç 
pazarda tekne turlarına olan ilginin yüzde 100 arttığına 
dikkat çekerek, her 3 talepten 2’sinin mavi yolculuğa gel-
diğini dile getirdi. Sözcü’de yer alan habere göre, mavi 
yolculuk turlarında en büyük ilginin Bodrum çıkışlı Gö-
kova Körfezi, Göcek çıkışlı Göcek Koyları ve Marmaris, 
Fethiye çıkışlı Kekova rotalarına olduğunu dile getiren 
Somuncuoğlu, şunları söyledi: “Kıyı şeritlerimizde gulet 
tekne siparişleri arttı. Bu turları aile, yakın akraba ve ar-
kadaşlar olarak kapalı gruplar olarak gerçekleştiriyoruz. 
Mavi yolculuk tatili için tekneler; standart, standart plus, 
lüks ve ultra lüks segmentler olarak sınıflandırılıyor.  Her 
bir segment için 2-12 kabin arası fiyat alternatifi var. Fi-
yatlar ise, haftalık kişi başı 3.170 TL ile 7.125 TL arasın-
da değişkenlik gösteriyor.”
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ASBAŞ’IN SÜPER YAT GELİRİ 
1,2 MİLYAR DOLAR OLDU

Dünyanın en önemli süperlüks yat 
yapım merkezleri içinde ilk üçe giren 
ve Türkiye’de birinci olan Antalya 
Serbest Bölge’de, bugüne kadar top-
lam 460 ultralüks yat tamamlanarak, 
dünyanın birçok ülkesindeki zengin 
ve ünlü isimlere teslim edildi. Toplam 
uzunlukları 8 bin 640 metre olan lüks 
yatlardan 1 milyar 210 milyon dolar ge-
lir sağlandı.

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdü-
rü Zeki Gürses, Türkiye’nin süperlüks yat ve tekne 
üretiminde, İtalya ve Hollanda’nın ardından dün-
yada 3’üncü sırada yer aldığını belirtti. Türkiye’de 
bu alanda Antalya Serbest Bölge’nin açık ara 
1’inci olduğunu anlatan Gürses, Antalya’yı Tuzla 
ve Bodrum’un takip ettiğini açıkladı. 2000’li yılların 
başından itibaren başlayan ve bugün 50 firmanın 
faaliyet gösterdiği bölgede, üretimi tamamlanan 
süperlüks yat ve tekne sayısının 460’a, toplam 
uzunluğun da 8 bin 640 metreye yükseldiğini söy-
leyen Gürses, toplam gelirin ise 1 milyar 210 mil-
yon dolar olduğunu dile getirdi.

EN BÜYÜK YAT 70 METRE

Bölgede şu ana kadar en büyük boyda teslimi ya-
pılan süper lüks yatın 63 metre uzunluğunda oldu-
ğunu belirten Gürses, “Bu yat geçen sene denize 
indirildi. Estel Marine firmasına ait 63 metrelik 
süperlüks yat, 40 milyon dolara, İngiliz iş insanına 
satıldı. Ama içeride bu yıl aralık ayına doğru in-
dirilecek 70 metrelik bir proje var. Ayrıca imalatı 
devam eden 70 metrelik başka bir tekne daha var” 
dedi.

114 LÜKS YATA BAKIM- ONARIM

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Ser-
best Bölge’nin sıfır yat üretiminin yanı sıra önemli 
bakım- onarım merkezine dönüştüğünü de anlattı. 
Gürses, geçmiş yıllarla birlikte bakım- onarım için 
getirilen toplam 132 yatın 114’ünin tamamlandığı-
nı ve 34,1 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.

70-80 METRELİK TALEPLER GELİYOR

Antalya Serbest Bölge’de yat sektörünün çok hız-

lı gelişim gösterdiğini anlatan Gürses, “Şu anda 
mevcut altyapımız 50 metre ve 500 tona kadar 
yatları denize indirme ve karaya çekme sistemine 
sahip. Fakat artık öyle talepler gelmeye başladı ki 
70- 80 metre boylarında yeni yat siparişleri alını-
yor. Yat bakım- onarım anlamında da yatlarını ge-
tirmek isteyen birçok yat sahibi var. Yat boyları da 
çok fazla. Bütün talepleri karşılamak için yeni bir 
plan ve proje içerisinde yeni bir sistem yatırımına 
başlıyoruz” diye konuştu.

90 METRE 2 BİN TONLUK YATLAR
Projesi tamamlanan rıhtım ve yat çekme- indir-
me yatırımının inşasına önümüzdeki hafta başla-
nacağını duyuran Gürses, şöyle dedi: “Bu sistem 
bittiğinde bölgemizde 2 bin ton, 90 metreye kadar 
yatları karaya çekme ve denize indirme imkanına 
sahip olacağız. Rıhtımda bu konuda iki önemli sis-
tem kuruluyor. Biri 560 ton travel lift, imalat sipa-
rişini verdik, İtalya’da yapılıyor. Gelecek yıl ocak 
sonu teslim edilecek. Diğer önemli proje ship lift 
dediğimiz 2 bin tona kadar yatları denize indirip 
karaya çekme sistemi. Bunun da anlaşmaları im-
zalandı. Rıhtım inşaatıyla gelecek yıl mart- nisan 
aylarında hizmete açmayı planlıyoruz.” Bu pro-
jenin çok önemli olduğunu ve bu sayede Antalya 
Serbest Bölgesi’nin yat üretiminin dışında yat ba-
kım onarımı anlamında da dünyadaki önemli bir 
merkeze dönüşeceğini kaydeden ASBAŞ Genel 
Müdürü Zeki Gürses, “Rıhtımda yat bağlama ka-
pasitemiz de çok artacak. Projeler tamamlandığın-
da 200 metre uzunluğunda bir rıhtıma sahip olaca-
ğız” dedi.

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses



Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses
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TEKNE TURU FİYATLARINDA YÜZDE YÜZ ARTIŞ

Yeni normalleşmeyle mavi turlara 
talep artarken, Bodrum’da yat kira-
lama firmaları taleplere yetişemiyor. 
Günü birlik mavi tur yolculuğunda 
ise kapasite yarı yarıya düştüğü için 
fiyatların yüzde yüz arttığı öğrenildi.

Yeni normalleşme döneminde otel-
lerde tatil yapmak istemeyen yerli 
turist çareyi haftalık, 15 günlük ya 
da 1 aylık yat kiralamakta buldu. 
Korona virüs (Covid-19) salgını ted-

birleri kapsamında evde kalan Türk 
halkı yeni normalleşme sürecinin 
açıklanmasıyla Ege sahillerine akın 
etti. Gelen yerli turistlerin birçoğu 
otellerde kalmak yerine mavi tura 
çıkarak rahat bir nefes almayı tercih 
etti. Otellerde virüse karşı hazırla-
nan tedbirler en üst düzeyde olma-
sına rağmen tekne ile deniz tatili 
vatandaşlara daha cazip gelmeye 
başladı. Özellikle Bodrum’a gelen 
yerli turistlerin bir çoğu kiraladıkları 

tekne ve yatlarla Ege denizine açı-
larak 5 yıldızlı tatil yapmayı daha 
siteril buldu.

Mavi turda yüzde yüz artış 
Haftalık, 15 günlük ya da 1 aylık 
kiralanan lüks teknelerin, yatların 
fiyatlarında fazla bir artış görülmez-
ken günübirlik mavi tur fiyatları ise 
yüzde yüz artış gösterdi. Geçtiğimiz 
yıl 70 liraya düzenlenen günü birlik 
turlar bu yıl ise kişi başı 150 lira oldu.

Dezenfekte İşlemleri Ve Sosyal Mesafe Kuralları Hat Safhada

Günü birlik tur tekneleri mavi tura çıkmadan önce tüm tekneyi dezenfekte 
ediyor. 2 tekne personeli tarafından sosyal mesafe kurallarına göre gelen 
yerli turisti teknedeki yerlerine götürüyor. Maskesiz tekneye alınmayan 
yerli turistlere maske dağıtan tekne mürettebatı maskelerin sadece denize 
girerken çıkarılması konusunda uyarıyor. Tekneye ateş ölçüldükten sonra 
alınan tatilciler yolculukları boyunca 30 dakikada bir kaptan tarafından 
sosyal mesafe kurallarına uymaları için anons geçiliyor. Teknede güneşlen-
mek isteyenler için ise mesafe aralığı 2 metre oluyor. Ailelerin bir arada 
durulmasına izin verilen mavi tur yolculuğu akşam saatlerinde son buluyor.
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KONUSU DENİZ OLAN HARİKA 13 KİTAP
Kendine konu olarak denizin derinliklerini, 
sonsuzluğunu ya da zorluklarını seçen 13 nadide 
eseri topladık...

Denizi konu alan 13 enfes kitabı sizler için der-
ledik. Bakalım listemizde hangi eserler var…

Moby Dick -
Herman Melville

Karanlığın Yüreği - 
Joseph Conrad

İhtiyar Balıkçı ve Deniz 
- Ernest Hemingway

Amerikalı yazar Herman 
Melville’in dünyaca ünlü 
romanıdır. “Bana İsmail 
deyin” cümlesi ile baş-
layan roman, anlatıcı İs-
mail’in ağzından Kaptan 
Ahab adlı roman kişisi-
nin Moby Dick adlı bali-
nanın peşinde yaşadığı 
macerayı anlatır.

Modern edebiyat için 
muazzam bir dönemeci 
temsil eden Karanlığın 
Yüreği, “medeniyet”i bir 
arada tutan ipliğin aslın-
da ne kadar ince olduğu-
nu gözler önüne seriyor.

Hemingway, bu hikâye-
yi Küba’da yazmıştır ve 
hikâyenin başkahrama-
nı Kübalı bir balıkçı olan 
Santiago’dur. Hikâye yaşlı 
Santiago’nun Gulf Stre-
am’in açıklarında büyük 
bir yelken balığı (bazı çe-
virilerde yanlışlıkla kılıç 
balığı olarak geçer) ile 
karşılaşması ve onunla 5 
gün süren mücadelesini 
anlatır.
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Deniz Kurdu -
Jack London

Robinson Crusoe - 
Daniel Defoe

Define Adası - Robert 
Louis Stevenson

15 Yaşında Bir Kaptan 
- Jules Verne

Aganta Burina Burinata 
- Halikarnas Balıkçısı

Varlıklı bir aileden gelen 
Humphrey Van Weyden, 
geçirdiği deniz kazası-
nın ardından Hayalet 
adlı uskunanın kaptanı 
Wolf Larsen tarafından 
kurtarılır. Barışçıl bir 
“beyefendi” olarak, ira-
desi dışında Larsen’in 
hizmetine girmesiyle 
kendini şiddet dolu “ger-
çek dünya”da bulacak; 
bu deneyim onu elitist bir 
entelektüelden, cesur bir 
eylem adamına dönüştü-
recektir.

İngiltere’de yaşayan Al-
man asıllı orta halli bir ai-
lenin en küçük oğlu olan 
Robinson Crusoe’nun 
babasının tüm itirazları-
na rağmen, dünyayı gez-
me hayalleri ile çıktığı 
yolculukları ve bu sırada 
karşılaştığı olayları anla-
tır. Bu yolculuklar içinde 
ıssız bir adada 28 senesi-
ni son üç yılı hariç yalnız 
geçirir.

İskoçyalı yazar Robert 
Louis Stevenson’un ünlü 
macera romanıdır.

Bir ticaret gemisi olan 
Pilgrim’in içindeki ace-
mi tayfa olan annesi ve 
babası olmayan Dick 
Sand’in geminin kaptanı 
ve diğer tayfaları ölünce 
kaptan olup, geminin sa-
hibi olan Bay Weldon’a 
eşi, çocuğu ve arkadaş-
larını getirmesi için yaşa-
dığı çaba ve tuhaflık ile 
esrarengiz olayları kur-
tardıkları özgür zenciler 
ile yaşayışlarını anlatır.

Halikarnas Balıkçısı 
adıyla tanınan deniz ve 
Bodrum tutkunu Cevat 
Şakir; yapıtına bir deniz-
ci teriminin (“serenlerin 
üstündeki üst ve alt yel-
kenleri tut”) adını ver-
miştir.
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Denizler Altında Yirmi 
Bin Fersah - Jules Verne

Denizin Çağrısı - 
Jack London

Amat - 
İhsan Oktay Anar

Deniz Küstü - 
Yaşar Kemal

Sinağrit Baba - Sait 
Faik Abasıyanık

Jules Verne’in ilk kez 
1870 yılında yayınlanan 
bir bilim kurgu roma-
nıdır. Roman, 1868’de 
Nautilus adlı denizaltısı 
ile seyahat eden Kap-
tan Nemo ve denizaltıya 
misafir olan bilim adamı 
Pierre Aronnax’ın Kızıl-
deniz, Akdeniz, kayıp At-
lantis kıtası, Güney Kut-
bu’nu içeren seyahatleri 
ve yaşadıkları maceralar 
üzerinedir.

Denizin Çağrısı, nefes al-
dığı her ânın tadını çıkar-
mak isteyen memnuni-
yetsiz bir gencin hayata 
ve yaşama dair farkın-
dalık kazanma sürecini 
anlatıyor. 

Amat - İhsan Oktay 
Anar17. yüzyılda İstan-
bul’dan kalkan Amat 
isimli gemide yaşanan 
olayları anlatan roman, 
yazarın diğer romanla-
rınının aksine daha çok 
denizde geçtiğinden 
yazar kitabında birçok 
“eski” denizcilik terimi 
kullanmıştır.

Deniz Küstü, Yaşar Ke-
mal’in İstanbul’u anlatan 
romanıdır. Bu romanda 
yazar insanları, ağaçları, 
suları, balıkları, otomo-
billeri, minareleri, kuşla-
rı, camileri ile bütün bir 
şehrin dokusunu ve bu 
dokunun çürüyüşünü an-
latmaktadır.

Sait Faik Abasıyanık’ın 
insanın ekmek kavgasını 
anlatan en güzel öyküle-
rinden biri. Sait Faik’in 
bir balığın ağzından ka-
leme aldığı metin, öykü-
cüğümüzün en nadide 
örneklerinden..
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Yat Sektörüne Tasarım, Renk Kadar
 Sürdürülebilirlik ve Konfor Damga Vuruyor

Yacht Life & Travel dergisi olarak içinde bulunduğumuz 
2020 yılının yat dünyasındaki trendlerini derledik. 2020 
süperyat endüstrisinde öne çıkanlar, moda olanlar, ge-
çerliğini koruyanlar, tercihler, beğeniler ve daha fazlası-
nı sizin için derledik…

Süperyat dünyasında her yıl farklı bir konsept, farkli bir 
yenilik kendini gösteriyor. Renkler kadar tasarım da yat 
kullanıcılarının olmazsa olmazlarından. Bunların dışın-
da ‘sürdürülebilirlik ve konfor’ kavramları da belirleyici 
unsurlar arasında. Bu görkemli dünyanın tüm paydaşla-
rı bu iki unsuru dozajını artırmak için sınırlarını zorluyor.

En önemli etken ‘sürdürülebilir tasarımlar’

Günümüzde yat sektörü için inanılmaz tasarım çalış-
maları gerçekleştiriliyor. Bu tasarım çalışmaları müşteri 
sadakati oluşturmak adına da son derece belirleyici bir 
öğe. Yat sektöründe 2020 trendlerini belirleyen en önem-
li etken sürdürülebilirlilik olacak. Yeni bir model ortaya 
konulurken deniz mimarları çizdikleri modellerde doğa-
ya en az zarar verecek çözüm önerilerini arayacak, üreti-
ciler çevreye saygılı teknikleri benimseyecek ve iç tasa-
rımcılar kullandıkları malzemelerin geri dönüştürülebilir 
olmasına özen gösterecek. Endüstrinin farklı kollarında 

hizmet veren markaların tümü, güçlerinin yetmediği yer-
de çözüm yolu bulmak için sektör dışındaki hizmet sağ-
layıcılarla iş birliğine gidecek.

Lüks ile Konfor Buluşuyor

Bir diğer faktör teknoloji ve yenilikçilik. Denizcilik alani-
ne yönelik yapılan haberler, ışık hızıyla gelişen teknoloji-
nin, süperyat sahiplerinin deniz üstündeki hayatını daha 
da konforlu hale getirmek için hizmet etmeye devam 
edeceği üzerinde duruyor. 

Geniş iç hacimler 2020 yılında büyüyor

Belki de dikkat etmişsinizdir... Özellikle fuarlarda ilk 
kez sergilenen tekneleri tanıtırken en çok kullandığımız 
cümle “geniş iç hacim”. Dolayısıyla iç mekanlar 2020 
yılında da büyümeye, genişlemeye devam edecek. Zira 
artık denizde daha az özel alan dönemi bitiyor. Teknolo-
jinin sağladığı imkanlar arttıkça tasarımcılar iç mekan-
ları daha da genişletmenin yollarını buluyor ve lüks ev 
konforunu sınırsız bir şekilde denize de taşıyor. Evdeki 
lüksün denize taşınması sadece geniş iç mekanlarla kal-
mayacak. 4K lazer projeksiyon ya da nesnelerin interneti 
kişiye özel üretilen mobilyalara entegre edilecek.
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Süperyatlar her gün biraz daha tatil köyüne dönüşü-
yor
Bunun devamı olarak süperyatlarda spa, spor salo-
nu, havuz, bahçe, şelale gibi denizde lüksü bir adım 
ileriye taşıyan unsurları daha fazla göreceğiz. Süper-
yatlar her gün biraz daha tatil köyüne dönüşecek. 
Tıpkı Norveçli tasarımcı Kurt Strand’ın konsepti Cali-
fornia gibi. 350 milyon pound’a mal olacak 135 metre 
uzunluğundaki süperyatta gece kulübü, bowling pisti, 
oyun salonu, spor salonu, Türk hamamı, masaj salo-
nu, wellness spa, bir şelale ve üç havuz olacak. Ve 
havuzlardan birinde sörf yapılabilecek.

Modern Tasarımların Yeni Rengi: Siyah

Bu arada süperyat dünyasında bazı ezberler de 
bozulmaya başlıyor. Çünkü modern tasarımların 
yeni rengi siyah. Süperyatlarda görmeye alışkın 
olduğumuz beyaz ve açık mavi, bej renkler yerini 
siyaha bırakacak. Neredeyse hiç yakıt harcama-
dan Atlantik’i geçmeyi başaran Black Pearl’ü 
hatırlayın. Yat dünyasında devrim yaratan Oce-
anco ürünü Black Pearl, simsiyah gövdesi ve yel-
kenleriyle okyanusta nasıl da güzel süzülüyordu. 
Siyahın hakimiyeti sadece dış değil iç tasarımda 
da kendini gösterecek. İşte tam bu noktada ge-
liyoruz asıl soruya, yani bu kadar lüksle birlikte 
sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağına. İkisinin 
bir arada olması imkansız görünüyor değil mi? 
Bekleyip göreceğiz...
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SUALTI BAHÇESİ KAPILARINI AÇTI

Evde geçen günlerin ardından kapılarını yeni-
den açan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat 
Bahçesi, çocuklar kadar yetişkinlerin de ara-
larında yer aldığı 7’den 70’e tüm misafirlerini 
su dünyasının renkli canlıları ile tanışmaya bir 
günlüğüne de olsa bambaşka bir dünyaya yol-
culuğa davet ediyor.

Yüzlerce su altı canlısının bir arada görülebildiği 
Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, 
aldığı tedbirlerle sağlıklı ve hijyenik bir ortamda 
misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı. Birbi-
rinden farklı 200’e yakın türde 20 binin üzerinde 
sualtı canlısını görme şansı sunan Emaar Akvar-
yum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden-
ler; tropikal sualtı canlıları başta olmak üzere dev 
timsahlar ile yavrularının, su samurlarının, dev su 
farelerinin ve penguenlerin olağanüstü dünyaları-
nı keşfetmenin heyecanını yaşama şansına sahip 
oluyor.

Tüplü dalış imkanı

Yaz boyunca dileyen konuklarına sualtı tüplü dalış 
imkânı da sunan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hay-
vanat Bahçesi, sualtının büyülü dünyası ile tanış-
mak ve birbirinden renkli balıklar ile karşılaşmak 
isteyenlere 15-19 Temmuz tarihleri arasında giriş 
biletlerinde bir alana bir bedava kampanyası ile 
şahane bir tatil günü fırsatı sunuyor.

Sağlık Ön Planda
Hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağ-
lığını düşünerek en titiz şekilde tüm hijyen 
kurallarına uygun hizmet sunan Emaar Ak-
varyum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi; her gün 
12:00 ile 22:00 saatleri arasında ateş ölçümü 
yaparak, maske ve sosyal mesafe kurallarına 
uygun bir şekilde konuklarını ağırlıyor. Yüzde 
100 temiz hava döngüsüyle çalışan en yeni tek-
nolojiye sahip hava filtrelerini kullanan Emaar 
Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, 7’den 
70’e herkesi sağlıklı ve güvenli bir ortamda su 
dünyasının renkli canlılarıyla eğlenceli vakit 
geçirmeye davet ediyor.
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YAZ TATİLİNİN OLMAZSA OLMAZI

GÖCEK
Denizi, havası ve doğal güzellikleriyle hemen herkesin 
kalbinde farklı bir iz bırakan Göcek, sizleri bekliyor. Tatil 
planınızı yapmadısysanız mutlaka haberimizi okumanızı 
tavsiye ederiz.

Deniz-kum-güneş üçlüsünden aslında çok daha fazlasıdır 
Göcek… Oksijeninden tutun da mutfağına kadar komple 
bir yaşam alanıdır Göcek…

Huzurun başkenti: Göcek

Göcek için ‘huzurun başkenti’ dersek abartmamış oluruz. 
Kalablıktan siz de sıkıldıysanız mutlaka yelkenler for a, 
rota Göcek’e demelisiniz.

Mavi, bir renk değil tutkudur bende

Şairin dediği gibi, ‘Mavi, bir renk değil, tutkudur bende…” 
Konu mavi yolculuk olunca akla gelen ilk rotalardan biri 
tabii ki Göcek. Fethiye Körfezi’nde bulunan bu eşsiz yer-
de, mavi ve yeşilin tadını çıkararak huzurlu bir tekne tatili 
yapabilirsiniz. Onlarca adacık ve geniş çam ormanlarıyla 
körfezden çok bir iç deniz olan Göcek, dünyada eşi benze-
ri olmayan bir destinasyon diyebiliriz…

Huzurlu bir tekne tatili

Birçok marinanın yan yana olduğu Göcek merkezden 
tekneniz ile çıktığınızda kendinizi maviliğin kollarında 
buluyorsunuz. Körfezin içinde ayrıca Göcek, Yassıcalar, 
Tersane ve Domuz adaları var ve hepsi ayrı bir güzellik 
sunuyor. Göcek’in doğu kıyısında sırasıyla Atbükü, Boy-
nuzbükü, Killebükü, Taşyaka, Sıralıbük, Sarsala, Hamam 
Koyu, Göbün yer alıyor. Koyların hepsi son derece güzel, 
gelin birkaç tanesine yakından bakalım…
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Hamam Koyu

Kleopatra Hamamı olarak da bilinen bu 
masmavi koyun yakınlarında, bir kısmı su 
altında kalmış Bizans manastırına ya da 
hamama ait olduğu sanılan kalıntılar bu-
lunmuş ve koy ismini bu kalıntılar sonucu 
alımış. Koyda zeytin ve çam ağaçlarının 
arasından gidilen bir yol göreceksiniz. Yolu 
takip ederek Gökgemile Limanına ulaşabi-
lirsiniz. Limanda şnorkelle dalarak manas-
tır kalıntılarını görmek mümkün.

Sarsala Koyu

Sarsala koyu, ağaçlarla çevrili atmosferi ve 
tertemiz deniziyle Göcek’in en güzel koyla-
rı arasında. İnce kumlu plajı ile öne çıkan 
koyun etrafında hiçbir yerleşim alanı ya da 
restoran yok. Koyda sadece küçük bir cafe 
ve voleybol sahası bulunuyor. Özellikle ar-
kadaş grubunuzla tatil yapıyorsanız, burası 
sizin için ideal olabilir.

Boynuzbükü

Geniş bir sığla ormanıyla kaplı olan Boy-
nuzbükü, Fethiye Körfezi’nin en geniş 
koyu. Konumundan dolayı en sert havalar-
da bile dümdüz olan denizine bayılacaksı-
nız! Su sporlarına ilgiliyseniz mutlaka bu 
koyda bir gününüzü geçirmenizi öneriyo-
ruz. Koyda, çeşitli su sporları bulabileceği-
niz bir merkez bulunuyor.

Göbün Koyu

Doğa ve deniz haricinde kültür turu yap-
mak isteyenlerin tercihi Göbün Koyu, kaya 
mezarları ve antik kalıntılarla sizleri za-
manda yolculuğa çıkartıyor. Denizin dibin-
de de Bizans dönemine ait kalıntılar bulu-
nan koyun etrafı, çam ve zeytin ağaçları ile 
çevrili. Göbün Koyu’nda uzun yürüyüşler 
yapabilir, berrak suda yüzebilir ve sahilde-
ki restoranlarda bir şeyler yiyip içebilirsiniz.
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Göcek’te Tekne Tatili İçin Kısa Bir Hazırlık Rehberi
1. Bavulunuz basit ve sade olsun

Masmavi bir tatil sizi bekliyor... Do-
layısıyla çok fazla kıyafete gerek 
yok. Bavul hazırlarken basit düşü-
nün ve yanınıza şık kıyafetler yerine 
birkaç şort ve tişört ve elbette birkaç 
tane mayo ve bikini alın.

2. Rahatlıkla iletişim kurabileceği-
niz bir telefon hattı kullanın

Mavi yolculuğun belki de tek soru-
nu, çoğu noktada telefonların çek-
memesi… Göcek tatilinizde telefon 
ile ilgili bir sorun yaşamamak için 
mutlaka Turkcell hat kullanın. Türki-
ye’nin dört bir yanında hizmet veren 
Turkcell ile çok rahat edeceğinize 
emin olabilirsiniz. Sevdiklerinize 
ulaşmak, internete erişmek ve en 
önemlisi ihtiyaç durumunda rahat-
ça navigasyon kullanabilmek için 
mutlaka Turkcell hattınız yanınızda 
olsun.

3. Güneş koruyucularınızı yanınıza 

almayı unutmayın

Teknede güneşle bol bol haşır neşir 
olacaksınız. Dolayısıyla şapka, gü-
neş korucu krem, buff, uzun kollu 
keten gömlek ya da ince bir tişört 
ve güneş gözlüğü almayı kesinlikle 
unutmayın.

Göcek’te nerede yemek yenir?

Göcek’de tekneniz ile gidebileceği-
niz, karadan ulaşımın olmadığı en iyi 
restoranlardan biri Adaia… Hamam 
koyunda bulunan restoranda, güne 
arka bahçede yaşayan tavukların 
yumurtaları ve yine bu bahçede ye-
tişen domates, salatalık, biberlerin 
süslediği nefis bir kahvaltıyla başlı-
yorsunuz. Akşam ise menüde et ve 
balık var. Özellikle kebapları ve taş 
fırında pişen lahmacunlarıyla iddi-
alılar. Bar ve lounge’ıyla da hizmet 
veren Adaia Göcek, zeytin ağaçları-
nın altındaki masalarıyla misafirleri-
ne huzurlu bir ortam sunuyor.

Göcek’te tekne nereye bağlanır?

Göcek’in avantajlarından biri de tek-
ne bağlama yerleri yani marinalar-
dır. Ülkemizin en iyi marinaları ara-
sında olan D-Marin ve Marin Türk 
bu konuda size benzersiz hizmetler
sunuyor. Marin Türk ve D-Marin’in 
hizmet kalitesi ve tüm dünyada ko-
nuşuluyor. Türkiye’de mavi yolculu-
ğun merkezlerinden biri olan cennet 
Göcek’teki Marin Türk ve D-Ma-
rin’in konumu ciddi bir avantaj. Da-
laman Havaalanı’na arabayla sade-
ce 25 dakika uzaklıkta olması da bu 
marinaların avantajlarından sadece 
birkaçı. Bu marinalarımız kendi iç-
lerinde bir sosyal donate alanı ve 
yaşam alanı niteliğinde. Marinala-
rın sunduğu hizmetler, hizmetlerin 
çeşitliliği ve hizmetlerin kalitesi yat-
çılarımızın buraları tercih etmesin-
deki en belirgin özelliklerin başında 
geliyor. Siz de Göcek’e giderseniz 
mutlaka bu güzide marinalarımıza 
uğramayı ihmel etmeyin diye belirt-
mek isteriz.
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61 Bin Yat ve Tekne Mavi Kart Sistemine Kaydoldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 61 
bin 868 teknenin mavi kart kaydı yapı-
larak atıkları takip altına alındı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
hızla artan ve yaygın bir problem 
olmaya başlayan deniz kirliliğiyle mü-
cadele etmek, denizi kirleten gemilere 
karşı ilave tedbirler almak ve gemi 
kaynaklı deniz kirliliğini önlemek ama-
cıyla yayımlanan “Denizcilik Atıkları 
Uygulaması” hakkındaki genelgeyle, 
gemi atıkları sıkı takip altına alındı.

Genelgeyle, gemilerden kaynakla-
nan atıkların yönetimi için kullanılan 
Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart 
Sistemi uygulamaları güncellene-
rek “Denizcilik Atıkları Uygulaması 
(DAU)” adı altında tek bir uygula-
mada birleştirildi böylece bürokrasi 
azaltıldı. 

Ayrıca, uygulamaların birleştirilme-
siyle atık transfer formu ve mavi kart 
basımı işlemleri gibi fiziki işlemlerle 
birlikte tekne sahiplerinin yanında 
mavi kart bulundurma zorunluluk-
ları kaldırıldı, kayıtlar dijital ortama 
aktarıldı.

İşlemlerin çevrim içi ortamda dijital 
olarak yürütülmesi ve eş zamanlı takip 
edilmesi sağlanarak, kağıt ve plastik 
kart kullanımları da ortadan kaldırıldı.

Bakanlık tüm süreci anlık izleyecek
Geçen yıl, Türkiye karasularında 
seyreden gemilerden 315 bin 325 
metreküp petrol ve petrol türevli atık, 
85 bin 413 metreküp pis su ve 163 bin 

989 metreküp katı atık alınarak berta-
raf için gönderildi.

Gemi atıkları ve yük artıklarının, atık 
kabul tesisine veya atık alım ge-
milerine verilmesinden başlayarak 
bertarafa gönderilmesine kadar olan 
tüm süreç, “Denizcilik Atıkları Uygu-
laması” ile Bakanlık ve yetkili kurum, 
kuruluşlar tarafından anlık ve çevirim 
içi izleniyor. Böylece gemi kaynaklı 
oluşabilecek deniz kirliliklerinin önlen-
mesi hedefleniyor.

Marpol Sözleşmesi kapsamı dışında 
kalan yat ve tekne gibi küçük deniz 
araçlarının atıklarının takibini amaç-
layan Mavi Kart Sistemi, “Denizcilik 
Atıkları Uygulaması” altında tama-
men çevrim içi yürütülmeye başlandı. 
Tekne sahipleri artık en yakın kıyı te-
sisine giderek ücretsiz olarak sisteme 
kayıt yaptırabiliyor.

Sistem kullanıma açıldığından bu 
yana marina, balıkçı barınağı gibi 
kıyı tesisleri tarafından ve atık alma 
gemileri ile 61 bin 868 teknenin mavi 
kart kaydı yapılarak atıkları takip 
altına alındı.

48 saat içinde atığını teslim etmeyene 
çevre cezası kesilecek
Yoğun kirletici niteliği olan sintine 
suları, diğer petrol türevleri, lavabo 
ve tuvalet suları, plastik dahil olmak 
üzere tüm katı atıklar, genelgenin 
kapsamında yer alıyor. Genelgeyle, 
bu atıkların teslim edilme süresine de 
sınırlama getirildi.

Limandan ayrıldıktan sonra aynı gün 
içerisinde faaliyetini tamamlayarak 
limana dönen ticari, sportif, gezi 
amaçlı ve balıkçı gemilerine, limana 
döndükleri günü takip eden 48 saat 
içinde atıklarını Mavi Kart Sistemi’ne 
işletme, atık kabul tesisi veya atık 
alma gemisine verme zorunluluğu 
getirildi.

Atık motor yağı dışında atık üretecek 
bir donanımı bulunmayan deniz araç-
ları ise genelge kapsamı dışında bıra-
kıldı. Bununla küçük balıkçı tekneleri 
gibi deniz araçlarına ceza kesilmesi ve 
mağduriyet oluşmasının engellenmesi 
amaçlanıyor.

Geminin büyüklüğü arttıkça idari para 
cezası miktarı da yükselecek
Çevre Kanunu’nda yapılan son 
değişikliklerle, cezalar büyük oranda 
arttırıldı.

Örneğin mavi kartı bulunduğu halde, 
denize katı atık bırakan veya evsel 
atıksu deşarjı yapan 750 groston bü-
yüklüğündeki bir gemiye yaklaşık 115 
bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu geminin mavi kartı olmaması du-
rumunda ise, ceza miktarı 137 bin 109 
lira olacak. Geminin büyüklüğü yani 
grostonu arttıkça, karşılık gelen idari 
para cezası miktarı da yükselecek.

Mavi kart kaydını yaptırmamış tekne-
lere, yatlara ve benzeri deniz araçla-
rına 22 bin 109 lira idari para cezası 
verilecek.
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REFİT HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ AVANTAJLARA SAHİBİZ, 
BUNU DEĞERLENDİRMELİYİZ

Akdeniz Çanağı’nda yer alan Türkiye, ne yat 
bağlama ne yat sayısı ne de marina rakamları 
konusunda istenilen seviyede değil. Akdeniz 
Çanağı’ndaki ülkelerden iyi olduğumuz tek 
alan ise refit konusu. ‘Refit hizmetleri’, yat 
ve tekne endüstrisinin iticü güçleri arasın-
da geliyor. Refitte hangi avantajlara sahibiz, 
bunu nasıl değerlendirmeliyiz, bu konuda ya-
pılması gerekenler neler, firmalarımız hangi 
refit hizmetlerini müşterilerine nasıl sunuyor, 
doğru refit hizmeti denilince ne anlamalıyız? 
Yacht Life &Travel olarak hepsini sizler için 
araştırdık.

Türkiye yat ve tekne endüstrisi ülkemizin 
coğrafi yapısıyla aslında pek de doğru oran-
tılı büyümüyor. 3 tarafı denizlerle çevrili olan 
ülkemizde denizleri yeterince kullanamıyoruz. 
Denizlerin verimli ve efktif kullanılması ge-
rektiğini ifade eden sektör duayenleri de var 
ama bunu yapabilmek için ilk once denizleri 
kullanıyor olmak lazım.

Denizcilik Bakanlığı, sektöre ilaç olur
Türkiye, deniz popülasyonu açısından o ka-
dar zengin ve eşsiz bir ülke ki… Üç tarafı 
denizlerle çevrili olan bir ülkede ‘Denizcilik 
Bakanlığı’nın olmaması da bir o kadar acı ve 
düşündürücü…

‘Denizci millet denizci ülke’ 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret 
ettiği ‘Denizci millet denizci ülke’ hedefinden 
maalesef çok uzağız. Bakanlığın ya da Deniz 
Ticaret Odası (DTO)’nın verilerine ve rapor-
larına baktığımızda da bu durumu istatistik-
lerle okumak mümkün.

Akdeniz Çanağı’ndaki ülkelere oranla iste-
nen seviyede değiliz
Akdeniz Çanağı’nda yer alan ülkelere kıyas-
landığımızda ne yat sayısı ne yat bağlama 
kapasitesi ne de marina sayısında istenilen 

düzeyde olmadığımız rahatlıkla görülebiliyor. 
Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin bu ve 
benzeri konularda ülkemizden fersah fersah 
ileride olduğunu da üzülerek görebiliyoruz.

Marina fakiri bir ülkeyiz, yat bağlama kapasi-
temiz çok gerilerde
Deniz Turizmini ve Denizciliği Geliştirme 
Derneği’nin (DENTUR) “Türk Yat ve Tekne 
Endüstrisi Raporu”na (2015) göre, Türki-
ye’de 50 adet marinaya ve tahmini 13 bin tek-
ne ve yat bağlama kapasitesine karşılık örne-
ğin İspanya’nın tamamı düzlük olan Akdeniz 
sahilinde 270 marinası bulunuyor. 7 bin 800 
kilometre kıyı şeridi uzunluğu ile Türkiye’ye 
yakın olan İtalya’da ise, tekne ve yat bağla-
ma kapasitesi 178 bin. Toplam nüfusları 12 
milyon olan İsveç ve Norveç’in kayıtlı tekne 
sayısı 1 milyonu geçiyor. Ülkelerin kişi başına 
düşen tekne sayısı istatistikleri de hayli çarpı-
cı. 8 bin 333 kilometre denize kıyısı bulunan 
Türkiye’de, 2 bin kişiye bir tekne düşüyor. Bu 
oran Almanya’da 184 /1, İtalya’da 68/1, Hol-
landa’da 64/1, Avusturya’da 293/1 ve İsviç-
re’de ise 73/1.

Refit hizmeti konusunda Akdeniz Çanağı’n-
daki ülkelere göre daha avantajlıyız
Yat ve tekne endüstrisini besleyen, bu dal-
ların gelişimine doğrudan katkı sağlayan bir 
konu var ki sektör açısından olmazsa olmaz 
bir öneme sahip. Bu konunun adı Refit. Tamir, 
yeniden kullanıma hazar hale getirmek, onar-
mak, yeniden donatmak, yeniden hazırlamak, 
kullanılacak hale getirmek anlamlarına gelen 
refit, yat ve tekne endüstrisinde belirleyici ko-
numda bulunuyor. Refit’te en önemli konula-
rın başında ‘işçilik’ kavramı geliyor.

Türkiye refitte işçilik anlamında çok avantajlı
İşçiliğin ucuz olduğu ülkeler kategorisinde 
bulunan Türkiye, aynı zamanda mesleki 
eğitimler ve ustalık alanlarında da hatırı sa-

yılır bir gelişmişlik durumda. Son dönemlerde 
meslek liselerine verilen önemin de etkisiyle 
Türkiye işçilik de Kıta Avrupası ya da Akde-
niz Çanağı’ndaki ülkelerden çok avantajlı bir 
konumda bulunuyor. Diğer alanlardaki açığı-
mızı bu avantajlarla kapatmamız ve bu duru-
mu lehimize kullanmamız gerekiyor.

Devlet politikası şart, denizlere karadan bak-
mayı bırakmalıyız…!
Gelişmiş ülkelerin tarihini incelediğinizde 
denizciliğin ve deniz kültürünün ne denli 
önemsendiğini ve çoğu ülkede bir devlet poli-
tikasına dönüştürüldüğünü görüyoruz. Sahip 
olunan deniz ticaret filoları, liman ve marina-
lar bunun göstergelerinden. Yat ve tekne sek-
törü, yat imalatçıları yanında, deniz motorları, 
donatım ekipmanları ve teçhizatı, marina, 
çekek ve bağlama alanları, teknik bakım ve 
refit işlemleri, su sporları ve distribütörleri ile 
oldukça büyük bir endüstri alanı. Türkiye’de 
sektörün büyüklüğü, yıllık yat alım satımın-
da 450 milyon euro ila 1 milyar euro civarın-
dayken, Türk yat ve tekne endüstrisinin, yan 
sanayi ile birlikte ekonomik büyüklüğü 6-6,5 
milyar dolara ulaşıyor. Pazarın yıllık büyüme 
oranı ise ortalama yüzde 20’lerde. Fakat de-
nizle olan ilgimiz daha çok ona karadan bak-
makla sınırlı kalıyor.

Sektör gelişmeye çok açık
Evet, ülkemiz marina fakiri bir ülke, evet yat 
bağlama kapasitemiz istenilen seviyede de-
ğil, evet Akdeniz Çanağı’ndaki ülkelere göre 
gerilerde sayıyoruz ama büyün  bunlardan 
belki de daha önemli olan bir şey var. O da, 
sektörün gelişmeye açık olduğu. Özellikle re-
fit hizmetlerinde isteklere anında cevap vere-
biliyor olmamız sektör oyuncularını bu alana 
yatırım yapmaya motive ediyor. Motivasyon 
sektörün gelişimi olunca Akdeniz Çanağı’n-
daki doymuş ülkeleri yakalamamız belki de 
geçmemiz içten bile değil.
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Ege Yat, Uluslararası Refit Hizmeti Sunuyor

Ege Yat, toplamda 30 bin metrekare açık ve kapalı ala-
na sahip tersanesinde, 400 tona kadar her türlü yüzer 
aracın karaya çekilmesi, her türlü refit için projelendir-
me, gövde tadilatı (ahşap, kompozit, fiber, sac, alümin-
yum),tüm mekanik, elektrik tesisat, boru, arma dona-
nımı, mobilya, güverte, döşeme, boya ve vernik işlerini 
tersane bünyesinde bulunan uzman ekiplerce yapıyor.

Tekne sahibi ve kaptanla beraber bir rapor hazırlanıyor

Ege Yat firma yetkilileri doğru refit konusunda şu bilgile-
ri verdiler: “Biz öncelikli olarak tekne sahibi ve mürette-
battan gelen taleplerle birlikte teknik ekibimizle bir eks-
pertiz yapar ve bu doğrultuda teknik bir rapor hazırlarız. 
Yapılması gündemde olmayan ancak tekne için kritik 
öneme sahip işler de bu rapora eklenir. Tekne sahibi ve 
kaptanla bu rapor doğrultusunda değerlendirme yapıp, 
işler projelendirilerek, iş tanımları, teslim süresi, malze-

me detayı ve ödeme planını içeren teklifler hazırlanarak 
müşteriye sunulur. Onaylanan işler, yapım sürecinde 
müşteriye fotoğraflı rapor halinde sunulur. Tamamlan-
dıktan sonra proje yöneticisi veya kaptana işi teslim 
ederiz. Talep edilmesi durumunda özellikle büyük refit 
projelerinde mürettebat ya da müşterinin proje yönetici-
sine çalışma ofisi, depo vs gibi imkanları da sağlıyoruz. 
Kısa bir not olarak burada şunu belirtmeden geçemeye-
ceğim , bazen tekne sahibi ya da kaptan birtakım yet-
kin olmayan insanların yönlendirmesi sonucu teknenin 
yapısına , sistemine uymayan, stabilitesini bozabilecek, 
klasın ya da bayrak devletinin kabul etmeyeceği, deni-
ze elverişliliğini etkileyecek taleplerde bulunabiliyorlar. 
Böyle durumlarda kendilerini uyarıyoruz ve uygulanabi-
lir alternatifler üretiyoruz.” Refit hizmetinde müşteri açı-
sından hız mı, kalite mi, fiyat mı daha belirleyici oluyor 
sorumuza yönelik olarak Ege Yat yetkilileri; “Hız, kalite 
ve fiyat hepsi belirleyici oluyor. Kaliteden ödün verme-
den işin gerektirdiği sürede rasyonel fiyatlarla hizmet 
sunuyoruz.  Tersane iş/üretim planlamaları doğrultusun-
da teklif verdiğimiz için; sürelerde tersaneden kaynaklı 
herhangi bir sapma ya da gecikme söz konusu olmuyor. 
Ayrıca büyük refit projelerinde her bir ekibin çalışması 
birbirini zincirleme olarak etkiler. Biz tüm ekiplerimizle 
bir planlama yapıp, koordinasyonu sağladığımız için ta-
şeronların birbirlerini beklemesinden kaynaklı gecikme-
ler yaşanmıyor. Yoğunluk sebebiyle müşterinin talebini 
istediği sürede karşılayamayacaksak işi almadan önce 
mutlaka bildiriyoruz. Yıllara yayılan sektör tecrübemizle 
iyi ve güvenilir bir tedarikçi ağına sahibiz. Üretim kapa-
sitemiz ve sektördeki devamlılığımız sebebiyle avantajlı 
fiyatlar alabiliyor ve bunu müşterilerimize de yansıtıyo-
ruz” dedi.  

ARAŞTIRMA - REFİT



64

ARAŞTIRMA - REFİT

Refit sürecinde ne yapıldığına dair tüm belge ve fotoğ-
rafları arşivliyoruz

Refit sürecinde dikkat edilmesi gereken bir dizi kurallar 
olduğunu ifade eden yetkililer, müşterinin ödeme pla-
nına uyması ve malzeme seçimlerini, tedariğini -eğer 
müşteri yapıyorsa- tersanenin iş programına uymasının 
önemli olduğunu belirtti.  Müşteri ya da belirlemiş oldu-
ğu proje yöneticisi ya da kaptanla yakın temasta olmayı 
tercih ettiklerini ifade eden yetlililer,  belli periyodlarda 

raporlama yaptıklarını, üstünden belli bir zaman bile 
geçse refit sürecinde ne yapıldığına dair tüm belge ve 
fotoğrafları arşivlediklerini vurguladı. 

Gerek imalat gerekse refit yurtdışına çok bağımlı bir 
sektör

Türkiye’de bulunan yat sayısındaki artışın refit talebini 
de artırdığını ifade eden yetkililer, “Gerek imalat gerek-
se refit yurtdışına çok bağımlı bir sektör. Türkiye geçti-
ğimiz yıllarda işgücü kalitesi ve maliyetlerin daha düşük 
olması sebebiyle çok tercih edilen bir ülke. Ancak siyasi 
konjonktür, yabancı bayraklı ticari yatlara uygulanan 
ambargo bizim gibi uluslararası iş yapan tersaneleri 
negatif yönde etkilemektedir.  Müşteriyle özellikle major 
refit projelerinde güvene dayalı bir ilişki ortaya çıkıyor. 
Tersanenin finansal yönden güçlü olması, güvenilirliği, 
sektördeki tecrübesi ve referansları müşteriler için tercih 
sebebi oluyor” ifadesini kullandı. Ege Yat, 450 tona ka-
dar tüm yatlara tersanesinde karada hizmet verebiliyor. 
Ege Yat’ın denizde ya da başka tersanede yapılacak re-
fitte böyle bir sınırlaması yok. 
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Mengi Yay Yatçılık, Refit Hizmetleriyle Farklı Olmanın 
Açık Farkını Ortaya Koyuyor

Mengi Yay Yatçılık, refit hizmetleri açısından bir tekne-
nin inşasında yer alan tüm alanlarda kalite standartları 
çerçevesinde hizmet veriyor. Mengi Yay bu kapsamda 
teknenin yapısal refit işleri (çelik, alüminyum, ahşap, 
kompozit ), elektrik ve otomasyon işleri, boya, tesisat, 
kromaj, makine ve jeneratör bakımları, mekanik ve hid-
rolik aksam işleri, mobilya aksamında yapılacak işler ile 

ilgili olarak müşteri taleplerini en üst seviyede karşıla-
yacak güvenilir ve profesyonel hizmetler veriyor . İlave 
olarak firma, dekorasyon için gerekli özel malzemeleri 
ile üst seviye ustalıkla birleştirip müşterinin beğenisine 
sunuyor. Tekne sahibinin özel istekleri ve dizaynerlerin 
ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen hususlara uygun 
olarak yeni üretim, onarım, modifikasyon ve montaj hiz-
metleri de sağlanıyor.

Refit işlemi bir teknenin ikinci hayatına başlamasıdır

Doğru refit hizmeti nedir, nasıl olmalıdır, doğru refit sü-
recinde işçilik nasıl bir öneme sahiptir sorumuza yönelik 
Mengi Yay Yatçılık yetkilileri, “Refit işlemi bir teknenin 
ikinci hayatına başlamasının ilk ve en önemli adımları-
dır. İnsan ile yeni inşa edilen tekneleri karşılaştırdığınız-
da; yeni inşa tekne bir bebek gibidir. Siz ona ne verir-
seniz onu alır, siz onu yönlendirebilir istediğiniz şekilde 
yoğurabilirsiniz.

Refit işlemi yapılacak tekne yetişkin bir kişi gibidir

Refit işlemi yapılacak tekne yetişkin bir kişi gibidir. Ka-
rakteri oturmuş, belli bir form ve spesifikasyonlar içeri-
sinde birtakım alışkanlıkları olan bir birey gibidir. Tekne-
yi siz inşa etmişseniz işiniz kolaydır. O yüzden refit işlemi 
yapılacak tekneyi tüm detaylarına hakim olacak şekilde 
tanımanız gerekir. Bu maksatla biz Mengi Yay Yatçılık 
olarak uzman mühendis ve saha ekibimiz ile teknede 
ayrıntılı bir sörvey yaparak tekne ile ilk irtibatımızı kurar, 
ne yapılması gerektiğini tespit eder ne yapılması talep 
edildiği ile karşılaştırırız. Müşteri talepleri ve Mengi Yay 
Yatçılık kalitesi ve tecrübesi ile oluşturulan refit listesi 
üzerinden refit işlemlerine başlarız. Üretim yapan her iş 
kolunda olduğu üzere yat üretim ve refit işlerinde usta-
lık ve işçilik en önemli kalite çarpanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Üzerinde çalışılan teknenin üretim tarihine 
bağlı olarak o dönemin teknolojisi ile günümüz tekno-
lojisine hakim ekipler tarafından yapılan refit işleri işin 
tamamlanma aşamasında büyük farklılıklar yaratmak-
tadır. Bu nedenle refitte tecrübeli ve kaliteli bir teknik 
ekip ile çalışmak önem verilen bir husustur” dedi.

Mengi Yay Yatçılık, kaliteden taviz vermiyor

Refit hizmetinde müşteri açısından hız mı, kalite mi, fiyat 
mı daha belirleyici oluyor sorumuza yönelik olarak fir-
manın yetkilileri şunları söyledi: “Doğrusunu söylemek 
gerekirse saymış olduğunuz tüm faktörler özellikle yat 
inşa ve onarım sektörünün belirleyici argümanları. Ta-
bii ki müşteri açısından farklı öncelikler talep edilebilir 
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fakat bizim açımızdan kalite vazgeçmediğimiz ve sıkı 
kurallara bağladığımız husustur.” Yatların refit edilme 
sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusuyla 
alakalı olarak, “Bir tekne üzerinde refit işlemi yapılırken 
en önemli husus teknenin diğer bölümlerinin refit faa-
liyetinin etkilerinden korunması işlemidir. Bu maksatla 
teknenin işlem yapılmayacak bölümleri izole edilerek 
koruma altına alınır. Refit faaliyetleri süresince teknenin 
orijinal yapısı ile iç ve dış dizayn konusunda yaşanan 
yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri birleştirmeye özen 
gösteririz” diyen yetkililer refit hizmeti sürecinde müş-
terilerle olan iletişimin de son derece önemli olduğunu 
belirtiyorlar. 

Birinci önceliğimiz müşteri memnuniyeti

“İster refit hizmeti verdiğimiz bir tekne ister yeni inşa 
sürecindeki bir tekne olsun birinci önceliğimiz müşteri 
memnuniyetidir. Çünkü biz müşterilerimizin hayallerini 
gerçeğe dönüştürmek, yıllardır sahip olmayı umdukları 
bir teknenin kusursuz olmasını sağlamak için varız. Bu 

hedefe ulaşmak üzere gerek müşterimiz gerek müşteri 
temsilcisi gerekse tekne kaptanı ile yakın iş birliği içe-
risinde çalışarak müşterilerimizin taleplerini Mengi Yay 
Yatçılık tecrübe ve yaratıcılığı ile birleştiriyor ve yeni bir 
tekne yaratıyoruz” diyen yetkililer; marina ve yat sayı-
sındaki ciddi artış refit hizmetlerini daha mı öne çıkarı-
yor? Doğru refit hizmetini veren firma burada bir adım 
öne çıkmış oluyor mu sorumuza yönelik olarak, “Marina 
ve yat sayısındaki artış sadece refit değil aynı zamanda 
bakım ve onarım hizmetlerinde de artışa neden oluyor. 
İşini düzgün ve kaliteli şekilde yapan firmalar her sek-
törde olduğu üzere mutlaka bir adım önde ve avantaj-
lı oluyorlar” cevabını verdiler. Mengi Yay, 20 metre ile 
70 metre arasındaki teknelere hizmet veriyor. Covid 19 
sürecinde birçok insanın sosyal yaşamını şekillendirme 
gereği hissettiğini ifade eden yetkililer, Bu durumun her 
kişiyi bütçesine göre yeni arayışlara ittiğini; buna paralel 
olarak ise bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla yat inşa, refit 
ikinci el tekne alım satımı sektöründe olumlu yönde bir 
hareketlilik yaşanmakta olduğunu söylediler.

ARAŞTIRMA - REFİT



BODRUM OĞUZ MARİN YAT İMALAT 
Yalı Mah. İçmeler Küme Evleri Sok. No:61 Bodrum-Muğla / Turkey
+90 542 678 10 48  
www.oguzmarin.com | oguzmarin@gmail.com 

Bodrum Oğuz Marin Tersanesi olarak 2001 
yılından bu yana 15’in üzerinde lüks ve ultra 
lüks, yüksek kaliteli ve loyd sertifikalı yatın 

imalatını tamamlayıp müşterilerimize teslim 
etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Ahşap, 

çelik ve alüminyum anahtar teslim tekne 
imalatında ve refit projelerinde profesyonel 
kadromuzla değerli müşterilerimize hizmet 

vermeye devam ediyoruz. 

 Genç ve Dinamik bir tersane olarak hedefimiz 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek doğru 
tespitler yapmak ve ihtiyacı tam karşılayacak 
yat imalatlarını tamamlamaktır. Sloganımız: 

“Dinle, anla ve en iyisini inşa et.”

Tersanemiz Tavşan Burnu Mevkisinde olup 
kapalı hangarımız 54 metreye 30 metredir. 
Ayrıca kapalı imalathanemizde mobilya ve 

boya/cila atölyelerimiz bulunmaktadır. 

“Dinle, anla ve 
en iyisini inşa et.”



 

İnşası devam eden projemizde göze çarpan özelliklerden 
birisi 96 m2lik salonudur. Salonun bir uçtan bir uca 
uzunluğu 13 metredir. Başından sonuna kadar görüşü 
engelleyecek bir şey olmadığı için salon ile aynı seviyede 
olan arka havuzlukta masada oturan bir kişi toplam 17 

metrelik bir alanı net şekilde görebilmektedir.

Teknenin misafir kabinleri ön tarafta konuşlandırılmış-
tır. Arka tarafı komple personel kullanımındadır. Per-
sonel kabinleri, Personel dinlenme alanı, mutfak, soğut-
malı çöp odası ve garaj arka tarafta bulunmaktadır. 20 
metrekarelik mutfak kullanışlı ve ferahtır. Mutfaktaki 
sistemimiz son derece pratik ve kullanışlıdır. Tabak ısı-
tıcısında öncesinde ısıtılmış tabaklara konulan yemekler 
servis asansörü sayesinde direk olarak yukarı katlara 
servis edilebilmektedir. Toplam 7 personel için kendi 
içinde banyo ve duşu olan 4 adet kabin bulunmaktadır. 
En küçük personel kabini 10 m2 dir. Personel dinlenme 
alanı 20 m2 olup yeterince büyük bir masa oturma 
alanları ve TV bulunmaktadır. Garaj 14 m2 dir. So-
ğutmalı çöp odası burada bulunmaktadır. Garaj ayrı-
ca depo olarak kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 

Dalış ekipmanları için ayrılmış bölüm mevcuttur.

Teknemizin arka tarafında 28 m2 lik bir plaj alanı bu-
lunmaktadır. Plaja iki yolla ulaşmak mümkündür. Gü-
verteden merdivenle veya personel alanından geçen ko-
ridordan. Plajda bir adet transformer bulunmaktadır. 
Aşağı ve yukarı hareket edebilen transformer aynı za-
manda paserella ve denize iniş merdiveni görevini gör-
mektedir. Teknede ayrıca hidrolik süvari merdiveni bu-
lunmaktadır. Salonun üst tarafındaki flybridge alanı 96 
m2dir. Flybridge de 2 metreye 3 metre boyunlarında 
12 hidrojet ile desteklenmiş özel yapım bir jakuzzi bu-
lunmakta. Jakuzinin yanında bir adet snackbar bulun-
makta. Diğer bar alanı mutfak asansörünün olduğu yer-
de bulunuyor. Mutfak asansörü kademeli olarak mutfak, 
salon ve flybridge arasında çalıyor. Fitness aletleri, 12 
kişilik bir yemek masası ve 2. Kaptan köşkü flybridge de 

bulunmakta.

Bu özel yatın en can alıcı özelliğini sona sakladık. Tek-
nenin en baş kısmında bulunan master kabinden en ar-
kadaki plaj alanına kadar uzanan bir koridor sayesin-
de tüm kabinlerden hiç güverteye çıkmadan direk plaj 
alanına ulaşmak mümkün. Bu koridor makine dairesini 
ikiye bölmekte. Özel alaşımlı camlarla ikiye bölünmüş 
makine dairesinin ortasında koridorda yürürken ana 
makineleri çalışırken görmek mümkün. Bu özellik sa-
yesinde özellikle yürüme zorluğu olan yolcuların hiçbir 
merdiven engeline takılmadan plaja ulaşmaları müm-

kün kılınmakta.

OĞUZ MARİN TERSANESİ’NDE İNŞASI DEVAM EDEN 50,5 METRE YELKENLİ YAT PROJESİ

Oğuz Marin Tersanesi’nde 
34 Metre Yelkenli Yat Projesine Başlandı

Bodrum Oğuz Marin Tersanesi’nde yapımına yeni başlanan 34 
Metre Yelkenli yat projesi 2021 yılında sahibine teslim edilecek.

Technical Specifications

LOA  : 34,00 mt
Beam  : 8,40 mt
Draft  : 3,50 mt
Fuel Capacity : 10.000 lts
Certification : RINA CLASSIFICATION C + HULL +
o MACH Y, Commercial Yacht Unrestricted   

Technical Specifications
LOA (inc. Bow spirit) : 50,50 mt
Length of the hull  : 45,00 mt
Beam   : 9,80 mt
Draft   : 4,20 mt
Fuel Capacity  : 24.000 lts    
Certification  : Rina 
Classification C + hull o Mach Ych, 
Unrestricted service
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Engin Koçak: Mes Marin Sorunsuz Bir Sezon İçin 
Doğru Refit Hizmeti Sunuyor

Mes Marin, elektrik işleri üzerine,  eski kablo yapısının 
yenilenmesi, panel imalatları, dashboard panel imalatı 
ve tasarımı, enerji gereçlerinin yenilenmesi alanlarında 
refit hizmetleri sağlıyor. Firma, günümüz teknolojisine 
uygun gereçler kullanarak sistemlerin montaj uygulama 
ve devreye alınmasını müşterilerine sunuyor.

Refit hizmetinde işçiliğin önemi çok büyük

Doğru refit hizmeti ile ilgili olarak Mes Marin Firma Sa-
hibi Engin Koçak, “Zamanında yapılacak fizibilite ra-
poru ile sezona sorunsuz hazırlıktır. Refit hizmetlerinde 
işçiliğin çok büyük önemi vardır. Yapılacak yanlış uygu-
lama ve düzensiz çalışma geri dönülemeyecek hasar-
lara neden olabilir” dedi. Refit hizmetinde müşteri açı-
sından hız mı, kalite mi, fiyat mı daha belirleyici oluyor 
sorumuza yönelik olarak Koçak şu bilgileri verdi: “Bu 
dönemdeki ekonomik durumdan dolayı Fiyat her zaman 
ön planda kalıyor. Müşteri yapısına göre çok değişkenlik 
gösteriyor./ Biz firma olarak kaliteden ödün vermeden, 
müşteri memnuniyetine göre hız kalite ve fiyat perfor-
mansını bir arada tutuyoruz. Refit işine başlanmadan 
önce gerekli tespitlerin yapılıp raporlanması gerekli. Bu 
birinci kuralımızdır. Arkasından yapılan uygulamalar. 
Teknik personelimiz tarafından fotoğraflanarak ve liste-
lenerek müşteri veya müşteri temsilcisine refit süresince 
iletilir. Bu bize ileride gerçekleşecek refit dönemlerinde 
bir servis raporu olarak işimizi de kolaylaştırmış olacak-
tır. Marina ve yat sayısındaki ciddi artış var, buradaki ar-
tış refit hizmetlerini daha mı öne çıkarıyor.” Mes Marin, 
elektrik firması olarak 500 GRT teknelere de servislik 
sağlayabiliyor. Deniz dışı yaşamda bile çok büyük öne-
mi olan elektriğin verimli çalışmasının denizde çok daha 
büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Mes Marin Fir-
ma Sahibi Engin Koçak, zamanında yapılacak bakım-
larla sezonun çok daha güzel geçeceğini belirtti.

ARAŞTIRMA - REFİT
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Sapphire Yacht Group Refit Hizmetinde 
Müşteri İle Sürekli İletişim Halinde

ARAŞTIRMA - REFİT

Sapphire Yacht Group firma yetkilileri Onur Sargın 
ve Cemal Şahin refit hizmetindeki süreçle ilgili olarak, 
“Sapphire Yacht Group firması olarak tarafımızdan tek-
ne sahiplerince tekne refit hizmeti talep edilmesi halinde 
öncelikle tekne sahibi ve kaptanıyla beraber yapılması 
gereken işler tespit edilmektedir. Bu tespitler yapıldıktan 
sonra yapılacak her bir hizmet için alanındaki uzman 
ehil kişilerle detaylı çalışmalar yapılarak hizmetlerin be-
deli tespit edilip tarafımızdan tekne sahibi veya yetkili 
kişiye fiyat sunumu yapılmaktadır. Bunun sonucunda 
anlaşma sağlandığı takdirde belirlenen süre içerisinde 
tarafımızdan refit hizmetleri yerine getirilmektedir” yo-
rumunu kullandı.

Doğru refit hizmeti, doğru malzemeyi kullanmaktan ge-
çer

Her bir tekne kendine ait özellikler taşımaktadığını ifade 
eden Sapphire Yacht Group yetkilileri, “Teknelerin ba-
kım ve yenilenmesi yapım aşamasında kullanılan malze-
me ve materyallere göre yapılmalıdır. Doğru refit hizmeti 
doğru malzemeyi kullanmak, bu hizmetlerin ortamdaki 
uzman kişilerce yapılıp hata payının sıfıra indirilmesidir. 
Refit hizmetlerinde müşteri açısından hız, kalite, fiyat 
unsurlarının her birinin ayrı ayrı belirleyici etkisi olsa da 
müşterinin beklentisi bazen bir unsuru öne çıkarabil-
mektedir. Biz firma olarak müşterilerimizin öcenliklerine 
göre çalışmalarımızı sürdürsek de müşterilerimizi azami 
memnun etmek gayretiyle diğer unsurları da aynı özenle 
dikkate almaktayız” dedi. 

Her bir hizmetimiz alanında-
ki uzman kişilerce yapılıyor

Sapphire Yacht Group olarak 
uzman kişilere ve uzmanlık-
lara büyük önem verdiklerini 
ifade eden yetkililer şu bil-
gileri Verdi: “Firmamız için 
yatların refit edilme sürecin-
de öncelikle önem verdiğimiz 
husus tüm hizmetlerin planlı, 
düzenli, berlilenen sürede 
yapılmasıdır. Bunun yanında 
olmazsa olmaz çalışma ku-
ralımız her bir hizmetin ala-
nındaki uzman, ehil kişilerce 
yapılarak en iyi sonucun alın-
masıdır. Refit hizmetleri süre-
since müşterilerimize sürecin 
her aşamasında çalışmalarla 

ilgili bilgi verilmektedir. Gerektiğinde ya da müşterice 
talep edildiğinde müşteriler tedarik edilen ve kullanı-
lan malzemeler, hizmetler, alan çalışmaları konusunda 
fotoğraf ve videolarla bilgilendirilmektedir. Son yıllarda 
ciddi anlamda büyüyen ve gelişen bir sektörün içinde-
yiz. Tekne sayısı arttıkça modeli düşük olan tekneler de 
eksikliklerin giderilmesi ve yenilenmesi için refit hizmet-
leri önem kazanmaktadır. Elbette ki bu süreçte doğru 
refit hizmeti veren firmaların, rakiplerinin arasından öne 
çıkması ve talep görmesi kaçınılmazdır.

Son olarak 42 metre boyundaki Bodrum Gulet teknesine 
refit uygulamasında bulunduk

Firmamız bu zaman kadar çeşitli boy ve tonajlardaki tek-
nelere refit hizmeti sağlamıştır. Bölgesindeki tersanele-
rin çekebilecekleri teknelere göre biz bu sektör içerisin-
de farklı boylardaki teknelere refit hizmeti vermekteyiz. 
Son olarak 42 metre boyundaki Bodrum Gulet teknemize 
refit uygulama çalışmalarımızı yapmış bulunuyoruz. De-
nizdeki her taşıtın belirli bir kullanım süresinden sonra 
bakım ve refit hizmetine ihtiyacı vardır. Biz, Sapphire Ya-
cht Group frması oalrak ülkemiz sınırlarındaki teknele-
rin refit işlemleri dışında İtalya, Hırvatistan, Yunanistan 
gibi ülkelerdeki teknelerin refit hizmetleri için tarafımıza 
talep gelmekte ve bu yönde görüşmeler yapılmaktadır. 
Bu alanda da iyi hizmetler verebilmek için yurt dışı fuar-
lara katılarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
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Mengen: Ülke Olarak Yeterli Bakım-Onarım Sahası 
Olmadığından Gereken Hizmeti Veremiyoruz

Mengen Yachting, gerek işçilik gerekse de çözüm odaklı 
yaklaşımı ile sektöre çok önemli katma değerleri sunu-
yor. Refit hizmetleri konusunda çok önemli işler ortaya 
koyduklarını ifade eden Mengen Yachting Genel Ko-
ordinatörü Fulya Yıldırım, “Türkiye’nin gelişmiş oldu-
ğu yat-inşa kalitesinin ana maddesi işçiliktir, Mengen 
Yatçılık bu kaliteyi her zaman mükemmel seviyede tut-
mayı hedeflemektedir. İşinde uzman kadromuz son ürü-
ne kadar olan üretimler ile birlikte tam kapasite tekne 
restorasyonunu başarı ile gerçekleştirmektedir. Vermiş 
olduğumuz hizmetleri; boyama, iç dizayn & mühendis-
lik, yalıtım, güverte uygulamaları, mobilya uygulamala-
rı, kumlama, korozyon control, zehirli boya uygulamaları, 
hesaplama, proje planlama, klas uyumu, dış / iç dizayn 
şeklinde özetleyebiliriz” dedi.

Müşterinin isteklerini projelendirip uygulamak doğru 
refit hizmetidir
Doğru refit hizmetiyle ilgili olarak Mengen, “Doğru refit 
hizmeti müşteri ile doğru orantılıdır, müşterinin istek-
lerini projelendirilip denizciliğe uygun hale getirip uy-
gulanmasını sağlamaktır, bu konuda proje yönetimi ve 
işçilik büyük önem taşımaktadır” dedi. Refit hizmetinde 
müşteri açısından hız mı, kalite mi, fiyat mı daha belir-
leyici oluyor sorumuza yönelik olarak Mengen, “Refit 
hizmetinde müşteri açısından hız ve fiyat belirleyici iken 
kaliteyi her zaman iyi işçilik ve doğru malzeme kullanı-
mı belirlemektedir. Doğru malzeme ve iyi bir işçilik her 
zaman doğru ve mükemmel sonucu beraberinde getirir. 
Biz firma olarak doğru malzeme ve işçiliğimizden ödün 
vermeden ve fiyatlarımızı aynı oranda belirleyerek müş-
teri memnuniyetini en üst düzeye çekmekteyiz” ifadesi-
ni kullandı.

Marina sayımızdaki artış ülkemize gelen özel teknelerin 
sayını karşılayamıyor
Yatların refit edilme sürecinde nelere dikkat ediyorsu-
nuz sorumuza yönelik Mengen, “Mengen Yatçılık olarak 
yatların refit sürecinde olmazsa olmaz kurallarımızdan 
biri iş güvenliğidir. Sonrasında proje yönetimi, kontrolü, 
temizlik başlıca kurallarımızdandır. Müşterilerimiz ile 
olan iletişimimiz onlara başta aile şirketi olduğunumuz 
güveni yansıtır ve proje boyunca kendilerine haftalık ve 
aylık raporlar ile kendilerine proje yönetimi süresince 
bilgi veririz Ülkemizde marina sayısının artışı hala ülke-
mize gelen özel teknelerin sayını karşılayamamaktadır. 
Teknelerdeki artış refit hizmetlerini tabiki de öne çıkarı-
yor ama yeterli bakım-onarım sahası olmadığından do-
layı olması gereken hizmeti veremiyoruz” dedi. Mengen 
Yatçılık 13 metreden-80 metreye kadar tekneye hizmet 
verme kapasitesine sahip.
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Marin Planet, dizel ve benzinli içten ve dıştan takma 
marin makinelerinin, mekanik
bakım onarımı, yedek parçaları, elektrik ve elektronik iş-
lemleri, arıza tespitleri, montajı ve bu
makinelerin montajı yapılan fiber teknelerinin boya pol-
yester, polisaj, krom, döşeme, aksesuar, aydınlatma do-
nanımı vb konularında hizmet veriyor.

Refit hizmetlerinin konusunda uzman kişilerce verilme-
si gerekiyor

Refit işlemlerinde, müşterilerle kolektif bir çalışma içe-
risinde olmanın kendileri için önemli olduğunu ifade 
eden Marin Planet firma sahibi Ersoy Naz, “Müşterile-
rimizin isteği doğrultusunda ortak bir proje geliştirerek, 
onların arz ve taleplerini en kısa ve en sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştiriyoruz. Zira en doğru refit hizmeti, öncelikle 
refit işlemleri yapılacak deniz aracının ekspertizinin ta-
rafımızca yapılmasıyla başlar. Bu süreçte işçilik elbette 
çok önemlidir. Hangi konuda refit işlemi yapılacaksa, o 
konuda profesyonel olan takım arkadaşlarımız ön plana 
çıkar. Zira, konusunda yetkin olmayan kişilerce yapılan 
refit işlemleri iki taraflı vakit ve maddiyat kaybıyla so-
nuçlanır” dedi.

Pandemi ile beraber müşteri açısından en belirleyici un-
sur fiyat oldu

Pnedemi sürecinin sektördeki alışkanlıkları da değiştir-
diğini ifade eden Naz şunları söyledi: “Bugünlerde glo-
bal olarak pandemi sürecinde elbette çoğu kesim için 

öne çıkan belirleyici unsur, fiyat unsuru olmaktadır. Gü-
nümüzde müşteri portföyünün çok az bir kısmı için belir-
leyici unsur kalite olsa da, biz firma olarak her kesimden 
müşterilerimize kalite unsurunu ön planda tutmaya ça-
balıyoruz. Firma olarak kaliteli ürün eşittir kaliteli iş di-
yoruz. Bu konuda da yanılmadığımıza inanıyoruz” dedi. 
Refit işlemlerinin nasıl ilerlediğini, nasıl yürüdüğünü de 
anlatan Naz şunları söyledi: “Önceden belirttiğimiz gibi; 
yatların refit süreci ekspertiz işlemleri ile başlamaktadır. 
Şayet refit işlemi mekanik olarak yapılacak ise, ilkin o 
konuda diagnostic arıza tespiti yapılmalıdır. Refit işlemi 
gövde güçlendirme, ek donanımlar vb konularında ya-
pılacaksa yine ilkin teknenin ozmoz testi ile fiberglass 
yapısının ne durumda olduğu kontrol edilmelidir. Müş-
terilerimizle kolektif bir şekilde hareket ettiğimiz refit 
sürecinde, her aşama detaylı fotoğraflanır, raporlanır ve 
fiyatlandırılmış bir çizelge halinde sunulur. Bundan son-
ra, müşterilerimizin istekleri detaylı bir şekilde dinlenir 
ve refit süreci başlatılır.”

Refitte profesyonel hizmet veren deneyimli firmalar öne 
çıkıyor

Sektörde birçok firmanın olduğunu ifade eden Naz, 
“Marina ve yat sayısındaki ciddi artış elbette refit hiz-
metlerine ilgiyi artırıyor. Ancak, elbette uzun yıllar pro-
fesyonel hizmetlerle deneyim kazanmış olan firmalar 
sektörde herzaman öne çıkıyorlar” dedi. Firma olarak 
yerel işyerlerinde 15 mt’ye kadar motoryatlara hizmet 
verebildikleri gibi, marina ve tersanelerde metre olarak 
hizmet sınırları bulunmadığının da özenle altını çizdi. 
Naz, son olarak şunları söyledi: “Ülkemizdeki özel ma-
rinalardaki, dış servislere uygulanan günlük çalışma 
ücretinin çok yüksek olması gerek servisler açısından 
gerekse müşteriler açısından herzaman konuşulan
bir konu olmuştur. Yüksek ücret politikası, dış servis-
ler ile müşterilerin arasındaki ilişkilerin zayıflamasına 
sebep olmaktadır. Bu konuda birçok dış servis hizmeti 
veren firmalar her zaman şikayetçi olmuş ve dış servise 
gitmekten imtina eder olmuşlardır. İsterdim ki, daha uy-
gun bir fiyat politikası uygulansın.”

ARAŞTIRMA - REFİT

Ersoy Naz: Marin Planet Olarak Tecrübemizle 
‘Doğru Refit Hizmeti’ Sunuyoruz
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TM Marin, gemilerin ve tek-
nelerin her türlü tamir ve ba-
kımını sorunsuz bir şekilde 
gerçekleştiriyor. TM Marin 
yetkilileri doğru refit hizmetiy-
le alakalı olarak, “Doğru refit 
hizmetini biz, işçilerin iş gü-
venliğiyle beraber en kısa sü-
rede işi eksiksiz teslim etmek- 
olarak değerlendiriyoruz. Yine 
doğru refit hizmetinde işçili-
ğin doğru şekilde ve güzel ya-
pılması gerekiyor” dedi. Refit 
hizmetinde müşterilerin bir 
dizi beklentileri olduğunu ifa-
de eden TM Marin yetkilileri; 
hız, kalite ve fiyatın müşteri 
açısından son derece önemli 
olduğunu ifade ederek, ‘Ka-
litenin olduğu yerde müşteri 
kaybım olmuyor’ sözleriyle 
konuyu değerlendiriyorlar. 
Yatların refit edilme sürecinde 
olmazsa olmaz çalışma kural-
larını, “İş güvenliği ve kalite, 
zamanı doğru kullanma” ola-
rak değerlendiriyorlar. 

TM Marin, refit sürecinde 
müşterilerle iletişim halinde

İletişimin her işte çok önemli 
olduğunu ifade eden TM Ma-
rin yetkilileri, her işte olumlu 
bir iletişim yöntemi içerisin-
de olduklarını kaydederek bu 
iletişim sürecinin iş bittikten 
sonra da sürdüğünü belirtiyor-
lar. Marina ve yat sayısındaki 
ciddi artışın, refit hizmetlerini 
daha mı öne çıkardığını ifade 
eden yetkililer, ‘Ne kadar çok 
iş, o kadar büyüme’ yorumu-
nu kullanıyorlar. Metre ayrımı 
yapmadan limitsiz bir şekilde 
teknelere hizmet sağladıkla-
rını ifade eden yetkililer, TM 
Marin olarak müşteri memnu-
niyetini iş disiplininin başında 
gördüklerinin özenle altını çi-
ziyorlar.

ARAŞTIRMA - REFİT

Refit Hizmetinde Müşteri Odaklı Çalışan TM Marin, 
Kaliteden Ödün Vermiyor
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İMEAK DTO Meclisi 
Marina ve Kıyı Yapıları Projesini Ele Aldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) 
Kocaeli Şubesi’nin Temmuz Ayı 
meclis toplantısında “Kocaeli Ma-
rina ve Kıyı Yapıları Projesi” görü-
şüldü.

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi, Tem-
muz Ayı Meclis Toplantısını gerçek-
leştirdi. Meclis Başkanı Kürşat Bal 
başkanlığında yapılan toplantıya 
İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı 
Orhan Dinç ile Kocaeli Liman Baş-
kanı Murat Akpınar da katıldı. İME-
AK DTO Kocaeli Şube Başkanı Ve-
dat Doğusel, Kocaeli Valisi Seddar 
Yavuz’un talimatı ile bölgede daha 
çok vatandaşın denizle buluşmasını 
sağlamayı amaçlayan “Kocaeli Ma-
rina ve Kıyı Yapıları Projesi” hakkın-
da önemli bilgiler aktardı. Toplantı-
da konuşan Bodrum Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Dinç, bölge-
sel ve sektörel konularla ilgili bilgi-
lendirmede bulundu. Bodrum’un 
Türkiye denizciliği ve deniz turizmi-
ne katkılarının büyük olduğunu be-
lirten Dinç, “Bodrum, Ege Denizi ile 
Akdeniz’in birleştiği bir bölge. 3 bin 
500 yıl önce Osmanlı tersanelerinin 
olduğu, denizle ilgili bütün sektörle-
rin birleştiği bir yerdeyiz. Ülkemizin 
her yeri cennet köşesi, her yeri çok 
güzel ve çok kıymetli. Muğla, ülke 

deniz turizminin yüzde 25’ini, ülke-
mize katma değer olarak sağlıyor. 
Bunlar Antalya’da, Çeşme’de, Ay-
valık’ta, Kocaeli’de de olabilir. Biz 
denize sırtımızı hiç dönmeyiz. Bizim 
yüzümüz, evlerimiz hep denize doğ-
ru bakar. Özellikle Kocaeli, sanayi 
anlamında, gemi sektörü anlamında 
birinci sırada gelen bir yer. İMEAK 
DTO Bodrum Şubesi olarak, İMEAK 
DTO Kocaeli Şubesi’nin projelerine 
her türlü desteği vermeye hazırız” 
dedi. Daha sonra söz alan Kocaeli 
Liman Başkanı Murat Akpınar ise 
proje ilgili çalışmalardan bahsetti. 
Akpınar’ın ardından konuşan İME-

AK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Vedat Doğusel de, 
İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nce 
gerçekleştirilmesi planlanan proje-
ler ve son dönem faaliyetler ile ilgili 
detaylı bilgiler paylaştı. Kocaeli’nin 
Anadolu’ya açılan bir kapı olduğu-
nu ifade eden Doğusel, “Bu sebeple 
turlarla ilimize gelen vatandaşların 
kolayca Anadolu’nun diğer turistik 
bölgelerine ulaşması çok kolaydır. 
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi 
olarak düşünüyoruz ki, böyle bir kıyı 
yapısı Kocaeli’nin en prestijli ve en 
yüksek katma değer üreten projesi 
olacaktır” şeklinde konuştu.

TEKNELERİN BARINMA 
ALANI

 
Doğusel sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Son olarak şunu da ifade 
etmeliyim: Böyle bir kıyı yapısı 
salt olarak teknelerin barınma 
alanı olarak kullanılacağı bir yer 
değil, arkasında oluşturulacak 
yaşam alanı ile bütüncül olarak 
planlanması önemlidir. Bu da 
Kocaeli için yeni yaşam alanları 
anlamına gelmektedir. Bu kentin 
tüm unsurlarının, devlet kade-
melerinden belediyelere, üni-
versitelerimizden Odalarımıza 
kadar herkesin elini taşın altına 
koyması gerekmektedir.”
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YİĞİT AKÜ, AKÜDEN BEKLENEN HER ŞEYİN 
DAHA FAZLASINI SUNUYOR

Akünün performansını etkileyen 
en önemli faktörler araçların şarj 
sistemleri yani dinamoları ve çev-
resel açıdan çok yüksek ( +61 0C 
) ve çok düşük sıcaklıklar ( -400C)’ 
dır. Düşük sıcaklıklarda aküler-
de direnç artışı, voltaj düşüşü ve 
elektrolit yoğunluğunun azalması 
ve buna bağlı voltaj düşüşü gibi 
durumlar yaşanabilir. Aküler, sıfı-
rın altındaki sıcaklıklarda yüksek 
akım sağlamaya devam ederler 
ancak sıcaklık düştükçe, iç diren-
ci artacağı için akü performansını 
etkileyecek olan voltaj düşüşleri  
gözlemlenebilir. Ayrıca mevsim 
değişikliklerinde araç üzerinde 
aydınlatma ve ısıtıcıların kullanım 
yoğunluğun değişiklik göstermesi 
akünün çalışma koşullarını zorlaş-
tıran etmenlerdir. Bu nedenle araç 
bakımlarının tam ve eksiksiz ola-
rak yapılması önemlidir. 

Akülere bakım nasıl yapılır?

• Bakımlı Tip (MF) akülerin 

minimum 3 ayda bir maksimum 6 
ayda bir yetkili servis noktalarında 
bakım yaptırılması önerilmektedir.

• Bakım esnasında akünün 
elektrolit seviyesi kontrol edilir ve 
eksilen seviye tamamlanır.

• Kişi bakımını kendi ya-
pacak ise aküye sadece “saf su” 
eklemelidir. Bunun harici kullanı-
lacak her türlü sıvı (şebeke suyu 
dahil) akünün deşarj ya da aşırı 
şarj olmasına neden olur.

• Araç marş basmada zor-
lanıyor ya da geç çalışıyor ise, 
akü ömrünü doğrudan etkileyen 
noktalar olabileceğine dikkat edil-
melidir. Ateşleme sistemi, şarj sis-
temi, yakıt sistemi, alternatör, şarj 
& marş dinamosu arızası ve ya  
kablolarda oluşabilecek dirençler 
kontrol edilmelidir.

• Kış mevsimine girmeden 
önce aküyü mutlaka bakım yaptı-

rıp, mevsim değişikliğine hazırla-
mak akü ömrünün artmasına ne-
den olacaktır.

• Bakımsız Tip (SMF) akü-
lerde ise yapılacak tek şey, akü 
kutup başlarının sıcak su ile kutup 
başına zarar vermeyecek bir fırça 
yardımı ile yıkanıp fırçalanarak te-
mizlenmesidir.

Periyodik bakımlara gerek var mı?

Akü tipine uygun olarak periyo-
dik bakım yapılması gereklidir. 
Periyodik bakımlar hem aküleri 
sağlıklı tutmaya hem de kullanı-
cıların herhangi bir problem ile 
karşılaşmasını önlemeye yardım-
cı olur. Genel kontrol, kutup başı 
temizliği, şarj durumu kontrolü, 
elektrolitlerin tamamlanması gibi 
çok temel bir kaç uygulama ile 
akülerinizi sorunsuz bir şekilde 
kullanabilir, bu konuda servisler-
de gerekli uygulamaları kolaylıkla 
yaptırabilirsiniz.

Her aküye bakım yapmak gerekli 
mi?

Akü tipleri bakımlı ve bakımsız 
olarak sınıflandırılmaktadır. Ba-
kımlı akülerde, elektrolit seviye-
si, elektrolit özgül ağırlığı ve açık 
devre gerilimi kontrol edilirken; 
bakımsız akülerde sadece açık 
devre gerilimi incelenir. Bakımsız 
aküler, elektrolit kontrolüne gerek 
duyulmayacak şekilde tasarlan-
mıştır. Sonuç olarak, bakım du-
rumu kullanılan akü tipine göre 

Yiğit Akü; akü kullanımının püf noktalarını ve akü bakımı hakkındaki bilgileri 
tüketici ile buluşturuyor.
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değişiklik gösterir. Mevsim ge-
çişlerinde  akülerin şarj sistemini 
kontrol ettirmek ve şarj sistemine 
bağlı oluşan eksik şarj durumu var 
ise serviste önce şarj sistemlerine 
bakım yaptırmak, sonrasında ise 
aküler için şarj takviyesi yaptır-
mak alınabilecek önlemler arasın-
dadır. 

Aküyü verimli kullanmak için ge-
nelde neler yapılmalıdır?

Öncelikle araç gereksinimlerine 
uygun akü seçilmelidir. Sonrasın-
da akünün yaz ve kış kontrolleri 
ile birlikte aracın elektriksel do-
nanımının mutlaka periyodik ola-
rak kontrol edilmesi gereklidir. Ek 
olarak, araçların elektrik donanımı 
üzerinde ek yük yaratacak olan 
uygulamalardan ve modifikasyon-
lardan mümkün olduğunca kaçın-
mak akü verimini artıracaktır. Yiğit 
Akü ulaşmış olduğu teknoloji sevi-
yesi sayesinde kullanıcılara bakım 
gerektirmeyen aküler ile konfor 
ve performansı bir arada sunu-
yor. Akü kullanıcılarının alacağı 
birkaç küçük basit önlem ile tüm 
mevsimleri sorunsuz geçirmeleri 
mümkün. Yiğit Akü kullanan bir 
araç için akü bakımından ziyade 

araç bakımlarını yaptırmaları çok 
daha önemli.

Bakım gerektirmeyen tip aküler 
için neler önerilebilir? 

Bakım gerektirmeyen akülerde, 

tüm bileşenler yüksek performans 
verecek ve bakım gerektirmeye-
cek şekilde tasarlanır. Genel ola-
rak, bu tip akülerde indikatörden 
ulaşılan akü durum bilgisi kullanı-
cıyı yönlendirmek açısından yeter-
li olacaktır.
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Hempel Boya, Çevreci 
Özellikleriyle Tercih 
Sebebi Oluyor

Türkiye’nin Ayak Aralığı 
En Geniş Portal Vincini 

Devreye Aldı

Hempel Boya, çevre kirliliği üzerindeki etkiyi en aza 
düşürebilmek için yıllardır boya teknolojisi ve uy-
gulamalarını optimum hale getirmek için çalışıyor. 
Hempel Türkiye firma yetkilisi Ahmet Gürbüzer, 
“Türkiye pazarında yeniden raflarda yerini alan 
Hempel Boya siz ve tekneleriniz için geniş ürün yel-
pazesiyle ve ezber bozan çözümleri ile alışkanlık-
larınızı değiştirmeye kararlı. Son günlerde daha da 
çok anlaşıldığı üzere doğa hepimiz için çok önem-
li. Hempel’in felsefesine göre çevreyi gereksiz bir 
biçimde etkilemekten kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu 
kapsamda yenilikçi boya teknolojileri üzerine ya-
tırım yapan Hempel, doğaya saygılı çözümler ile 
karşınızda yer almakta. Yatlar için özel geliştirilmiş 
silikon bazlı sualtı ürünü olan Hempel’s Silic One, 
içerisinde zehirli etken madde olan biosit içeriği 
içermeyen, tek kompenentli yapısı ile kolay uygula-
nan, kirlenme önleyici teknolojisi sayesinde doğaya 
saygılı ürünü ile karşınıza çıkıyor” dedi.

Bu yılın başında 20 milyon TL bütçe ile yeni kapalı 
depo ve atölyesini faaliyete alan Tersan, Türkiye’nin 
ayak aralığı en geniş vinci olma özelliği taşıyan ve 
yatay üretim hattına hizmet verecek yeni portal vin-
cini devreye aldı. Tersan Tersanesi, yıllık 50 bin ton 
çelik kesme kapasitesi, 1500 metre uzunluğundaki 
rıhtımı ve Türkiye’nin en büyük portal vinçleri ile 300 
bin metrekare alan üzerine kurulmuş gelişmiş bir te-
sise sahip. LNG, hibrit ve akü ile çalışan gemiler ve 
katma değeri yüksek çeşitli tür ve büyüklükteki niş 
gemilerin üretiminde önemli uluslararası bir oyuncu 
olan Tersan Tersanesi’nin İş Geliştirme ve Pazar-
lama Sorumlusu Elif Şahin, “Çelik kesim alanımız-
da kullandığımız panel hattımızda yer alan makina 
parkurumuz, çelik kesim ve kaynatmadaki hataları 
sıfırlayacak, robotik teknolojilerle donatılmış bir hat. 
Bu hat üzerinde robotik profil çakma makinaları ve 
robotik kaynak makinaları bulunuyor” dedi. 



KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ
& 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ALÜMİNYUM VE ÇİNKO
TUTYALAR

ÇİNKO ESASLI (CİVATALI)
TUTYALAR

YAT / ŞAFT 
TUTYALARI
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Net Marin Yatçılık güvencesiyle MY-CAT, güvenli dingin 
ve uzun süre yorulmadan eğlenebileceğiniz bir su aktivite 
aracı olarak deniz tutkunlarından tam not alıyor.

Gerçekleştirdiği özgün çalışmalarıyla müşterilerinden 
tam not alan Net Marin Yatçılık, ‘Sulardaki yeni eğlence-
niz’ mottosuyla müşterilerine farklı bir konsept sunuyor.

MY-CAT, UZUN SÜRE YORULMADAN EĞLENMENİ-
Zİ SAĞLAYOR

Net Marin Yatçılık yetkilile konuyla ilgili şu bilgileri verdi: 
“MY-CAT güvenli dingin ve uzun süre yorulmadan eğle-
nebileceğiniz bir su aktivite aracıdır. Aileler düşünülerek 
planlanmıştır. Ailelerin çocuklarıyla güven için eğlenebil-
meleri hedeflenmiştir.

MY-CAT ÇEVRECİDİR

Elektrikli olması sebebiyle çevre 
dostudur. Atık üretmez, suları kirlet-
mez, karbon salınımı yoktur.

KULLANIM KOLAYLIĞI
MY-CAT’in kullanımı kolaydır. Ba-
sit sürüş sistemi sadece iki düğme 
ile sağlanır. Herkes tarafından ko-
laylıkla idare edilebilir. 10 yaşından 
büyük çocuklar kullanabilir. Fiziksel 
efor gerektirmediğinden 70 yaş üstü 
kullanabilir. Daha önce hiçbir deniz 
aracı kullanmayanlar bile rahatlıkla 
kullanabilir.

KARLI YATIRIM

Ekonomik işletme maliyetleriyle 
ticari su aktivite firmaları için ol-
dukça cazip imkanlar sunar. Bakım 
masrafı yok denecek kadar azdır. 
Motor dışında yedek parça gereksi-
nimi yoktur. Sağlamdır darbe ve dış 
etkilere dayanıklıdır. Yatırımın geri 
dönüş süresi çok kısadır. (Turizm 
yörelerinde 20 gün)

BELGELER

Kullanım için herhangi bir izin ya 
da  belgeye ihtiyaç yoktur. Tama-
men yerli üretim Türk malıdır. CE 
belgesi ve Tasarım Tescil belgesine 
sahiptir.”

NET MARİN’DEN 
‘SULARDAKİ YENİ 
EĞLENCENİZ’



  KARADENİZ BALIK AĞLARI      www.karadenizbalikaglari.com

 Mağaza: Muhsine Hatun Mah. Ördekli Bakkal Sok. No:26 Kumkapı, Fatih- İstanbul
 Tel: 0212 516 07 53 GSM: 0532 668 35 34 

 Fabrika: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:279/2 Sultanbeyli, İstanbul
 Tel: 0216 398 38 93 - 0212 496 15 47

DEKORATİF AĞLAR      İSKOTA HALATLARI    VARDAVELA AĞLARI 

BARBUN AĞLARI     FİLE GRUBU     GÜVENLİK AĞLARI
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Yeni normalleşme ile birlikte havaların da ısınması tatilcileri 
daha çok denizlere iterken, sahiller ve özellikle yat turları-
na olan ilgi de arttı. Pandemi sonrası teknelerini hazırlayan 
yatçılar belirlenen kurallar çerçevesinde tedbirlerini alarak 
turlara çıkıyorlar. İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ta-
rafından Yatlara asılmak üzere gönderilen “Covid-19” ön-
lemlerini içeren afişler Kemer’de yatçılara dağıtıldı. Yatçı-
lar, DTO’ya teşekkür ederken, İngilizce hazırlanan afişleri 
yatların görülen bölümlerine astı. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre 
işlerin düşük olduğuna dikkat çeken yat işletmecileri “ Se-
zonumuzu Pandemi sonrası açtık. Tabii ki bu yıl geçtiğimiz 
yıllara göre işlerimiz oldukça az. Her şeye rağmen yatları-
mızı hazırladık ve bizlere verilen tedbirleri harfiyen uygula-
yarak turlarımıza çıkıyoruz. Buna da şükür. Deniz Ticaret 
Odamız tarafından hazırlanan yatlarımızda tatilcilerimizin 

dikkat etmeleri amacıyla üzerinde kuralların yazılı bulun-
duğu uyarıcı afişlerimizi teknelerimin görülen bölümlerine 
astık. Her zaman sosyal mesafemize, hijyenimize ve maske 
kullanımımıza dikkat ediyoruz” dediler.

HABER

SORUNSUZ BİR TATİL İÇİN 
‘YAT SİGORTASI’NI İHMAL ETMEYİN!

YATÇILAR TEDBİRİ 
ELDEN BIRAKMIYOR

Koronavirüs (Covid-19) salgını insanların bireysel turizme 
olan ilgisini de artırdı. Beş yıldızlı otellerde yapılan tatil-
lerin yerini karavan, yat ve yazlık evlerde yapılan tatiller 
aldı. Özellikle gelir düzeyi yüksek kişilerin tercih ettiği 
yat ve tekneler ise bu yıl oldukça revaçta. Peki Korona-
virüs’ten korunmak için tercih ettiğimiz yat ve teknenin 
sigorta güvencesi var mı? Tatile çıkacağımız yatlar için 
soracağımız ilk soru bu olmalı. Çünkü ticari amaçla veya 
özel amaçlı kullanılan yatları ve gezinti teknelerini güven-
ce altına alan sigorta sadece sizleri değil, aynı zamanda 
misafirlerinizi ve yatın kendisini de koruma altına alıyor. 
Deniz risklerine ek olarak, söz konusu sigortanın yangın, 
korsanlık, hırsızlık, doğal afetler, 3’üncü şahıslara karşı 
sorumluluk, kişisel eşya, çevre kirliliği gibi diğer ek temi-
natlarını da unutmamak lazım.

Yat Sigortası’nın Sunduğu Bazı Avantajlar
- Yata gelecek maddi zararlar
- 3’üncü şahıslara karşı verilebilecek zararlar
- Harp ve grev gibi hallerden kaynaklanabilecek zararlar,
- Çevre kirliliği, yatın elektronik aksamlarına gelebilecek 
zararlar,
- Yat sahibi ve misafirlerinin ferdi kazalar sonucu yara-
lanma, ölüm, sürekli sakatlık ve tedavisi sonucu ortaya 
çıkabilecek tazminatlar,
- Sigortasız tekne kullanıcılarının sigortalı tekneye vere-
bileceği zararlar,
- Teknedeki kişilerin denize düşme sonucu kurtarılma-
sından doğan masraflar,
- Teknenin kendisinin kurtarılma ihtiyacı olması halinde 
doğabilecek kurtarma ve yardım masraflarının hepsi 
sigorta kapsamında yer alıyor.



YUNUS MARİN - Süleyman Ekim
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+90 543 592 80 22

TEKNENİZ İÇİN DOĞRU TERCİH



86

HABER

İSTANBUL’UN UNUTULAN KAYIKLARI

Modern yapısı ile olduğu kadar 
tarihi dokusuyla da farklı bir şehir 
olarak dünyada adından söz ettiren 
İstanbul, tarihin ayak izlerini günü-
müzde olanca ihtişamıyla tarih ve 
kültürseverlere sunuyor. Bunların 
başında da kuşkusuz ki İstanbul’un 
unutulan kayıkları yer alıyor. Üç 
ayda bir yayımlanan Yeni Deniz 
Mecmuası yeni sayısının kapak 
dosyasında İstanbul’un unutulan 
kayıklarını Artun Ünsal’ın kalemin-
den okura aktarıyor.

Unutulan kayıklar ‘unvan gös-
termenin ve farklılık yaratma-
nın’ adresiydi

Ünsal, kayıkların İstanbul’un deniz 
trafiğinden yavaşça çekilmesini ise 
şu cümlelerle tarif ediyor: “Her şey 
gibi onlar da eskidiler ve gündelik 
yaşamdan ellerini eteklerini çekti-
ler. Oysa, yüz yıllar boyunca İstan-
bul sularında yolcu, yük taşıma, 
gezinme ve ‘unvan gösterme’nin, 
farklılık yaratmanın vazgeçilmezleri 
arasındaydılar. ‘Yeni icat’ vapurlar, 
ticari gemiler, motorlar karşısın-
da yenik düşen eskinin İstanbul 
kayıkları arasında, ben ancak son 

İstanbul’un unutulan kayıkları, tarihe meraklı denizseverler için çok özel bir yerde bulunuyor.
 İstanbul’un unutulan kayıkları, dönemin sosyo-kültürel yapısı hakkında 

bilgi sahibi olmamızı da sağlıyor.
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kalan ticari sandalların mahzun 
vedalarına yetişebildim.” Ünsal, 
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u 
fethetmesinin ardından kentin ye-
niden canlanmaya başladığını, bir-
çok yeniliğin halka sunulduğunu ve 
yelkenli yelkensiz teknelerin de bu 
yeniliklerden biri olduğunu hatırla-
tıyor.

Zorunlu gereksinim

O dönem İstanbul’da deniz ulaşımı-
nın zorunlu bir gereksinim olduğu-
nu da ifade eden Ünsal, kayıkçıların 
belli haklara sahip olduklarını da 
ekliyor. Kayıkların ise kendine has 
bir tarzı olduğunu vurguluyor: “Ka-
yıklar, tekne yapım ustaları ile bor-
dalarını ve küpeştelerini süsleyen 
oymacı ve nakkaş sanatkârlarının 
yaratıcı maharetiyle, bu kente özgü 
yeni biçimler ve estetik görünümler 
almıştır. Haluk Y. Şahsuvaroğlu’nun 
‘Asırlar Boyunca İstanbul’ kitabın-
da ifade ettiği gibi; sadece kürekle, 
zaman zaman da yelken açarak gi-
den bu tekneler, ‘ölçüleri, şekilleri 
ve tezyinatları itibariyle diğer Ak-
deniz teknelerinden ayrı’ özellikler 
taşıyorlardı. Abdülhak Şinasi Hisar 
ise ‘Boğaziçi Yalıları’nda “Bu ka-
yıklar Venedikli değil, Bizanslı de-
ğil, Avrupalı da değil, yalnız Türk 
ve İstanbullu, Boğaziçi zevkinin bir 
hülasasıydı.”

Kentin ilk toplu taşıtları

Dosyada, İstanbul’un kayıkları-
nın özelliklerini en ince ayrıntısına 

kadar paylaşan Ünsal, kayıkların 
isimlerini de sıralıyor: “Pazar ka-
yıkları İstanbul’un ilk ‘toplu taşıma 
vasıtaları’ olarak tarihteki yerlerini 
almışlardır. Halkın zevkten çok ihti-
yaçtan bindiği bu ‘umûmî’ kayıklar 
da kendi aralarında değişik isimler 
alırdı. Üsküdar, Eyüp ve Kadıköy 
gibi iskelelerden yolcu alıp İstan-
bul’a getiren dört çifte kürekli ‘dol-
muş kayığı’ ile Boğaziçi köylerinden 
ve iskelelerinden sabahları yolcu, 
eşya ve yük alıp, dönüşte de müş-
teri ile yük alan, ayrıca sonbahar 
sonunda yalılarından İstanbul’da-
ki kışlık evlerine geçen kişilerin ev 
eşyalarını da taşıyan ‘gayet kalın 
ve çift kürekli pazar kayığı’ dışın-

da, başka kayıklar da vardı. (...) Üç 
çift kürekli ‘ateş kayığı’na gelince; 
pazar kayığından daha dar ve hafif 
yapılan bu yolcu kayığını, daha hız-
lı yol alabilmesi nedeniyle tezcanlı, 
‘ateş gibi’ bir tekne olarak tanımla-
mak mümkün.”

Kanunlara Göre Tarifeler
Ünsal, kayıkçıların, ücret konusunda 
anlaşmazlık yaşandığında zorbalık 
yapıldığına da değiniyor: “Pereme-
ciler belirtilmiş yolcu sayısıyla yetin-
meyip, istedikleri ücrete itiraz eden-
lerin üzerine yürüyüp şirretliklerde 
bulunuyor, yakışıksız davranışlar 
sergiliyorlardı. Günümüzdeki müş-
teri taksici kavgaları gibi değil mi? 
Fermanın daha sonraki bölümlerin-
de, peremecilerin bir yerden bir yere 
giderken almaları gereken ücretler 
hatırlatılıyor ve uyulması isteniyor-
du: İkişer ve üçer çift kürekli pere-
meler belirtilen yerlere eskiden beri 
ne kadar akçeye ‘gidegelmişlerse’, 
buna uyan sayıda yolcu kabul etme-
leri, yolcularla tartışmadan, eskiden 
beri uygulanan ‘âdet ve kanuna’ 
göre belirtilmiş ücreti almaları için, 
kadı ve muhasip efendilerin gere-
ğini yapmaları, karşı gelen olursa, 
‘sipahi ve yeniçeri taifesinden’ ise 
yazıp bildirilmesi, ‘şehirli ve rençber 
taifesinden’ ise yargılanıp cezalan-
dırılması emrediliyordu.”
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DÜNYANIN İLK 
BUZKIRAN YATI 
DENİZE İNDİRİLDİ

İki buçuk milyar dolarlık servete sahip Rus milyar-
der Oleg Tinkov, dünyanın ilk özel buz kıran yatını 
inşa ettirdi. Eriyen buzullarda yeni güzergahlara 
seyire çıkacak olan yat, haftalık 836 bin dolara ki-
ralanacak. Buzulların erimesi nedeniyle kutuplarda 
açılan yeni güzergahlarda gezmeyi planlayan Rus 
milyarder, yatını lüks özelliklerle donattı. Buz kırıcı 
yat, denizde 40 gün boyunca seyir yapabilme kapa-
sitesine sahip olurken 30-40 cm kalınlığında buzu 
da kırabilecek. Bunların yanı sıra gemide iki jakuzi, 
sauna, buhar banyosu, masaj odası ve spor salonu 
bulunuyor. Aktif tatil severler için, iki helikopterin 
yanı sıra kar motosikletleri ile birlikte bir helikopter 
pisti ve mini bir denizaltı da yer alıyor. Rus zengin, 
seyahatinin ardından yatını haftalık 836 bin dolara 
kiraya verecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN TEKNESİ 
MANAVGAT’TA YAPILDI

Dünyanın kendi kategorisinde en büyüğü olan 60 
metre boy, 14 metre genişlik ve 1000 yolcu kapasi-
tesine sahip turizm amaçlı korsan teknesi The Last 
King, Manavgat’ta tamamlanarak suya indirildi. 
Şirket sahibi Mehmet Akyol, 60 metre boyunda, 14 
metre genişliğindeki tur teknesinin yaklaşık 4 mil-
yon dolar bir maliyetle tamamlandığını belirterek, 
“Teknenin inşasında yan sanayilerle birlikte 120 
kişi çalıştı. Teknenin yapımına 2019 Temmuz ayın-
da başladık, tam 1 yıl sonra 2020 Temmuz ayında 
tamamlayarak suya indirdik. 
Geceli gündüzlü bir çalışma 
sonucunda bu şekilde bir 
tekne ürettik. Bin kişi kapa-
siteli teknemiz bu boyutlarda 
Türkiye’de ilk ve tek. Manav-
gat’ta üretilmesi ayrıca bir 
güzellik. Çünkü Manavgat’ta 
böyle bir teknenin üretilmesi 
imkansız görülüyordu ama 
üretilebiliyor, yapılabiliyor. 
İsteğimiz bu işlerin devam 
etmesi ve daha güzel eser-
ler çıkarabilmemiz. Teknenin 
sahibi Hasan Çavuşoğlu 07 
Yatçılık. Bizlere destek ve-
ren resmi kurumlarımız baş-

ta olmak üzere Manavgat Belediyesine teşekkür 
ederiz” dedi. Tekne faaliyete geçtiğinde içinde 45 
personel görev yapacak.
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Hyundai KONA Electric Satışları Yüz Bini Aştı

Milyon Dolarlık Tezgâhı Satın Alma, Kirala!

2020’de Ağırlıklı Dizel ve Sedan Otomobilleri Tercih Ettik! 

Hyundai Motor Company’nin dünya çapında ödüllü, tam 
elektrikli kompakt SUV’si olan KONA Electric, satışlar-
da 100 bin adeti aştı. Aynı zamanda dünyanın elektrikli 
ilk B-SUV modeli unvanına sahip olan KONA Electric, 
Mart 2018’de piyasaya sürülmesinden bu yana sınıfındaki 
öncü özelliklerle popüler olmayı başardı. KONA Electric, 
Amerika ve Avrupa pazarındaki güçlü rakiplerine karşılık, 
uzun sürüş menzili, hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor 
donanımlarıyla dikkat çeken bir model. Hyundai, tama-
men elektrikli B-SUV modeli KONA EV’den global olarak 
yüz bin adetten fazla sattı. Sadece iki yıl içinde bu önemli 
başarıya ulaşan KONA EV, hızlı şarj özelliği ile öne çıkı-
yor. Hyundai, 2025 yılına kadar yılda 560 bin adet elektrikli 
araç satışı gerçekleştirmek istiyor. Birçok ülkede “Yılın 
Elektrikli Otomobili” ödülünü kazanan KONA Electric, full 
şarjla beraber 415 km yol gidebiliyor.

Ayda 62,7 milyon kullanıcının buluşma noktası olan sa-
hibinden.com, “Vasıta”  kategorisine ait yılın ilk yarısına 
ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre 1 Ocak – 30 Haziran 
arasını kapsayan dönemde vasıta kategorisinde en çok 
otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, Mini-
van & Panelvan, Arazi, SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve  
Motosiklet ilanları takip etti. sahibinden.com’un, yılın ilk 6 
aylık döneminde yayınlanan 3,5 milyondan fazla ilanı ana-
liz ederek oluşturduğu verilere göre; en çok beyaz renkli, 
model yılı 2015 ve 2016 olan, yakıt türünde ise dizel otomo-
billere ait ilanlar verildi.

Kovid-19 salgını pek çok sektörde çarkların durmasına ve 
üretimde ciddi daralmalara neden olurken, yaşanan nakit 
sıkışıklığı finansal anlamda hayatı kolaylaştıracak yeni 
modellerin gelişmesine neden oluyor. Tezmaksan güven-
cesi ile uygulamaya konulan makine kiralama finansman 
modeli, otomotiv yan sanayisini de kapsıyor ve jant, fren 
diskleri, rot rotille, knuckle el freni, motor aksamlarında-
ki piston, valf ve subaplara kadar pek çok malzemenin 
üretimi için gerekli olan tezgahların daha uygun fiyata 
kiralanmasını sağlıyor. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan 
Aydoğdu, “Makine, robot her şeyi kiralıyoruz. Ürün gamı-
mızda bulunmayan makineleri ise önce satın alıyor, sonra 
kiralıyoruz. Riski sanayici/yatırımcı için sırtlanıyoruz, hem 
bilançoları bozulmuyor hem de yeni teknoloji ile üretime 
daha rekabetçi ürünlerle devam edebiliyorlar” dedi.
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GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI’NDAN 
‘ÇİFTE BAYRAM’

Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, 
ihracat artışına haziran ayında da 
devam etti. Gemi, Yat ve Hizmetleri 
İhracatçıları Birliği (GYHİB), hazi-
ran ayında, bir önceki yılın aynı dö-
nemine kıyasla, yüzde 58,8 oranında 
artışı yakaladı. GYHİB Başkanı Cem 
Seven, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı 
büyük bir coşku ve heyecan ile kutla-
dık. Ardından gelen İhracat rakam-
larımızdaki artış ile de çifte bayram 
yaşıyoruz” dedi.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin ihra-
catını en yüksek oranda artıran sek-
törlerinin başında gelen Gemi, Yat 
ve Hizmetleri sektörü, Haziran ayın-
da bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 58,8 oranında artışla 
88 milyon 349 bin dolar tutarında ih-
racat gerçekleştirdi. Sektör, haziran-
da Türkiye’nin ihracatını en yüksek 
oranlı arttıran sektörlerinin arasında 
oldu.

Çifte Bayram Yaşıyoruz

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Cem Seven, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Denizcilik ve Ka-
botaj Bayramını büyük bir coşku ve heyecan ile kutladık. Ardından gelen ihra-
cat rakamlarımızdaki artış ile de çifte bayram yaşıyoruz” dedi. GYHİB Başkanı 
Seven, 2020 yılının ilk aylarında ihracat artış rekorları kıran sektörün, Covid-19 
salgını döneminde seyahat kısıtlamalarından kaynaklı, inşa edilmiş gemi ve 
yatların teslim edilmemesi sebebi ile mart ve nisan ayında ihracatta durak-
lamalar yaşadığını belirterek, “Birliğimizin çalışmaları ile salgın döneminde 
alınan özel izinler sayesinde yabancı yetkililer Türkiye’ye gelebildi. Ardından 
gemiler sahiplerine teslim edilebildi. Böylece mayıs ve haziran aylarında sek-

tör ihracatı yeniden yükselişe geçti” dedi.

Yılın ilk yarısında yüzde 1,9’luk İh-
racat Artışı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları 
Birliği, yılın ilk yarısında ise bir ön-
ceki yılın aynı dönemine kıyasla yüz-
de 1,9 oranında ihracat artışı ile 500 
milyon 575 bin dolar tutarında ihra-
cat yaptı. Birlik, belirtilen dönemde 
en fazla ihracatı 122 milyon 400 bin 

dolar ile Norveç’e gerçekleştirirken, 
ikinciliği 50 milyon 893 bin dolar ile 
Lüksemburg, üçüncülüğü 41 milyon 
544 bin dolar ile Malta, dördüncülü-
ğü 38 milyon 481 bin dolar ile Kana-
da, beşinciliği ise 33 milyon 12 bin 
Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları 
Birliği, yılın ilk yarısında ise bir ön-
ceki yılın aynı dönemine kıyasla yüz-
de 1,9 oranında ihracat artışı ile 500 
milyon 575 bin dolar tutarında ihra-
cat yaptı. Birlik, belirtilen dönemde 
en fazla ihracatı 122 milyon 400 bin 
dolar ile Norveç’e gerçekleştirirken, 
ikinciliği 50 milyon 893 bin dolar ile 
Lüksemburg, üçüncülüğü 41 milyon 
544 bin dolar ile Malta, dördüncülü-
ğü 38 milyon 481 bin dolar ile Kana-
da, beşinciliği ise 33 milyon 12 bin 
dolar ile Marshall Adaları aldı. 

Cem Seven
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SIK SIK DEZENFEKTE ETMEK EGZAMAYA 
YOL AÇABİLİYOR

Koronavirüsten korunmak için alı-
nacak önlemlerin başında, ellerin 
sık sık yıkanması ve dezenfekte 
edilmesi geliyor. Ancak yanlış de-
zenfekte uygulamaları deride kı-
zarıklıktan egzamaya uzanan bir 
dizi rahatsızlığa da yol açabiliyor. 
Acıbadem Ankara Hastanesi Deri 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahar Öz-
nur, son zamanlarda dermatoloji 
(cildiye) kliniklerine bu tür şika-
yetlerle başvurunun arttığına de-
ğinerek “Bu şikayetleri önlemek 
için dezenfektanları doğru bir şe-
kilde kullanmak, ev işleri sırasın-
da eldiven kullanmak, sıvı sabun 
yerine kalıp sabun tercih etmek, 
eller yıkandıktan sonra mutlaka 
nemlendirici ürün sürmek önem 
taşıyor” önerilerinde bulunuyor.

Dezenfektanların yanlış kullanımı 
el egzamalarına yol açıyor

Elleri uzun süre sabunla ovalaya-
rak yıkamanın mümkün olmadığı 
durumlarda dezenfektan ürünler 
kullanılıyor. “Ancak el hijyenini 
sağlamak için kullanılan dezen-
fektanların sık veya yanlış kulla-
nımının deride tahriş, kızarıklık, 
kabuklanma ve yaralar ile sonuç-
lanan el egzamalarına yol açması 
kaçınılmaz oluyor” açıklamasında 
bulunan Deri Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Bahar Öznur, sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Son haftalarda 
dermatoloji kliniklerine gelenle-
rin büyük çoğunluğunu ellerde 
yanma batma kızarıklık ve kaşın-
tı şikayeti ile başvuran hastalar 
oluşturuyor. Bu hastalarda genel-
likle sık su, sabun, çamaşır suyu, 

kozmetik ürünlerin ve alkol bazlı 
ürünlerin kullanımına bağlı alerjik 
maddelere hassasiyetin artması 
ve tahriş gelişiyor. Ayrıca elde ge-
lişen egzama daha sonra yüz ve 
vücuda da yayılabiliyor. Çocuklar-
da da derinin çok ince ve hassas 
olmasına bağlı aynı şekilde elde 
tahriş ve kızarıklık görülüyor.”

Solunum yolu hastalığı yapabilir

Temizlik için kullanılan malze-
melerin farklı kimyasal maddeler 
içerdiğini, uzun süreli maruziyetin 
solunum sorunlarına yol açabile-
ceğini belirten Dr. Bahar Öznur, 
özellikle astım, kronik bronşit gibi 
hastalıkları olan kişilerde nefes 
darlığı görülebildiğini söylüyor. 
Bu ürünlerin dikkatli kullanılma-
sı, mekanların sık sık havalandı-
rılması, kimyasal maddelerin ke-
sinlikle bir arada kullanılmaması 
uyarılarındabulunan Dr. Bahar 
Öznur, “Solunum yollarındaki ra-
hatsızlıkların yanı sıra gözlerde 
yanma, batma ve kızarıklık da sık 
karşılaşılan tahriş bulguları ara-
sında” diyor. Hijyen konusu gün-
deme geldiğinde çamaşır suyu 
kullanımının kanser hastalığına 
yol açıp açmadığı da önemli soru 
işaretlerinden birini oluşturuyor. 
Dr. Bahar Öznur, bu konuda “Ça-
maşır suyu kullanımının tahriş 
edici kesin olmakla birlikte Ulusla-
rarası Kanser Araştırma Enstitüsü 
(The International Agency for Re-
search on Cancer, IARC) verileri-
ne göre insanlar için kanser yapıcı 
etkisi olmadığı teyit edilmektedir” 
açıklamasında bulunuyor.

Acıbadem Ankara Has-
tanesi Deri Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Bahar Öznur, 
son zamanlarda derma-
toloji (cildiye) klinikle-
rine bu tür şikayetlerle 
başvurunun arttığına de-
ğinerek; sık sık dezenfek-
te etmenin egzamaya yol 
açabileceğini vurguluyor.
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Sıvı sabun yerine kalıp sabun

Bir yandan koronavirüse karşı korunurken diğer yandan cilt sağlığımızı da tehlikeye atma-
mak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor Dr. Bahar Öznur, ellerdeki tahrişin önlen-
mesi için önerilerini beş başlıkta topluyor:

1-Ev temizliği yaparken muhakkak eldiven kullanın.

2-Temizlik işlemi sırasında çok sıcak ya da soğuk olmayan, ılık su kullanın.

3-Dışarıdan gelen paketlerin, marketten aldığınız ürünlerin temizliği esnasında eğer 
çamaşır suyu ya da dezenfektan gibi tahriş edici ürünler kullanıyorsanız bu işlemi de 
eldivensiz yapmayın.

4-Ellerinizi yıkadığınız sabunun cildi tahriş etmeyen, nemlendirici içeriğe sahip olmasına 
dikkat edin. Sıvı sabun yerine kalıp sabun kullanarak egzama riskini azaltabilirsiniz. Glise-
rin ya da zeytinyağı içerikli sabuhları tercih edebilirsiniz.

5-Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici bir krem kullanın. Vazelin, gliserin, 
lanolin gibi su tutucu içeriği yoğun kremler özellikle tercih edilebilir. Bu kremleri uygu-
ladıktan sonra ellerin 10-15 dakika poşet veya eldivenle sarılması bu kremlerin emilimi 

arttıracağından derinin iyileşmesini hızlandırır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı kazılarında 
ortaya çıkan tarihi Theodosius Limanı ve kalıntılarının 
sergileneceği bir merkez yapacak. Merkezin mimari 
tasarımı için proje yarışması düzenleniyor. Proje teslim 
tarihi 26 Ekim 2020 olarak belirlendi. İBB, merkezin mi-

mari tasarımı için ulusal bir yarışma düzenliyor. ‘The-
odosius Limanı Arkeolojik Alanı Proje Yarışması’ ilanı, 
Resmi Gazetede yayınlandı. İlana göre yarışmanın ko-
nusu, ‘Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı bağlamın-
da, ziyaretçi merkezinin tasarlanması’ olarak belirlendi. 
Serbest, ulusal, mimarlık yarışmasında birincilik ödülü 
80 bin TL, ikincilik ödülü 60 bin TL, üçüncülük ödülü 
ise 40 bin TL olacak. Yarışmada ayrıca 5 projeye de 30 
bin TL mansiyon ödülü verilecek. Jüri, projeleri 7 Kasım 
2020 tarihinde değerlendirmeye başlayacak. Kolokyum 
ve ödül töreni ise 21 Kasım 2020 tarihinde yapılması 
planlanıyor. Yarışmanın danışman jüri üyeleri; İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire Başka-
nı Mahir Polat, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkla-
rı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, İPA(Instrument for 
Pre-accession Assistance-Avrupa Birliği Katılım Öncesi 
Yardım Aracı) Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz 
olarak belirlendi.

HABER

İBB, TARİHİ THEODOSİUS LİMANI İÇİN
 YARIŞMA DÜZENLİYOR

ULUSLARARASI BOAT SHOW TUZLA FUARI
 3 EKİM’DE KAPILARINI AÇIYOR

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 03-11 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina’da denizcilik 
sektörünün açık havada, deniz üzerinde en büyük buluşması olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

2021’in en özel tekne tasarımları, 2020’nin son avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en 
önemli markalarının tekneleri meraklıları ile buluşacak.



ÖZEL SİPARİŞ EL YAPIMI YAT LAVABOLARI

Bu lavabo ve daha fazlası www.sanatal.com’da.
 SanatAl sanatsal alışveriş sitesi orijinal sanat eseri ve sanatsal aksesuarlar satar. 

SanatAl’da satılan tüm eserler Seher Becel Sanat Galerisi güvencesi ile 
 orijinal sanat eseri sertifikalıdır.

www.sanatal.com

www.seherbecel.com.tr

SEHER BECEL SANAT GALERİSİ

+90 530 920 56 81

sanatalcom

seherbecel

Seher Becel Sanat Galerisi: Yenimahalle Mahallesi Teyyareci Sadık Sokak No: 50/A-2 Bakırköy / İSTANBUL
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