
EYLÜL 2020 /  SAYI:95 /  ÜCRETSİZ

www.yachtlifetravel.com

DOSYA:

ARAŞTIRMA:

Türkiye Mega Yat Üretimi

YAT SİGORTALARINA DAİR 
HER ŞEY…!
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Çalışmalarına Tam Gaz Devam Ediyor



Göcek Exclusive Marina’da 1 Kasım - 30 Nisan tarihleri arası yapılacak 

bağlama hizmetinde %25 indirim, 120 gün ve üzeri kışlama yapan 

teknelere 7 güne kadar olan çekme atma & karapark

hizmetinde %10 indirim. Kışlama kampanyası dahilinde sezonda 

yapacağınız bağlama hizmetine %5 indirim.

Marinturk Göcek Exclusive’den
size özel kampanya

M A R İN A  YAŞA M I  
AYRICALIKLI  

Göcek merkeze 5 dakika | Göcek’e gün boyu ücretsiz transfer | Çocuk oyun alanı 
Club Privé by Rixos doğal plajını ve sosyal alanlarını kullanma ayrıcalığı

*Çekek hizmetleri 1 Mart - 30 Nisan tarihleri arası kullanılamaz.
Kampanyaya katılım kontenjanla sınırlıdır.
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10 HALLBERG-RASSY 57 FARK YARATIYOR

22 LAMBORGHINI DENİZDE DE NEFES 
KESECEK

62 TÜRK LOYDU BAŞKANI MELİKOĞLU: 
YAT SEKTÖRÜMÜZ BÜYÜMEYE ODAKLANSIN, 
SERTİFİKASYONU BİZ YAPARIZ!

70 MEGA YAT ÜRETİMİNDE DÜNYA 3.’SÜ OLAN 
TÜRKİYE’NİN AMACI 1 NUMARA OLABİLMEK

EDİTÖRDEN...
Merhabalar,

Yazın son aylarını yaşadığımız şu günlerde herkese merha-
ba. Yacht Life&Travel dergisi olarak bu sayımızda birbirinden 
önemli konuları, konunun uzmanlarıyla işledik. Yacht Life & 
Travel olarak her sayımızda birbirinden önemli konuları ‘dosya’ 
olarak işliyoruz. Bu sayımızda dosya konumuzu ‘Mega Yatlar’a 
ayırdık. Ülkemizin mega yat üreticilerini bulacağınız bu sayı-
mızda birbirinden önemli konu başlıklarını adeta not alarak 
okuyacağınızı düşünüyoruz. Türkiye, megayat üretimde dün-
yada 3. sırada yer alıyor. Temel rakiplerimiz İtalya, İspanya, 
Hollanda, Almanya, İngiltere, kısmen Çin olsa da ülkemiz bu 
alanda adeta ‘Made In Turkey’ markasını vuracağa benziyor. 
Pandemi ile beraber hayatımıza giren ve olmazsa olmaz ko-
nuların başında gelen temizlik konusunu da bu sayımızda; 
‘yatlarda temizlik nasıl olur, yat kiralamalarında hijyenin yeri 
ve önemi, yat temizliğinde kim-nasıl çalışıyor?’ başlıklarıyla 
araştırdık.

Yacht Life & Travel dergisi olarak yine bu sayımızda ‘Yat Si-
gortaları’ konusunu işliyoruz. Yat sigortaları nedir, yat sigorta-
larında nelere dikkat edilmeli, yat sigortaları neleri kapsar, yat 
sigortalarında doğru bilinen yanlışlar nelerdir soru başlıklarını 
sigorta sektörünün oyun kurucuları ile değerlendirdik. Eski 
adı DENTUR, yeni adı YATED olan Yat ve Tekne Endüstrisi 
Derneği’nin başkanı Alpaslan Sirkecioğlu ile dernekteki son 
gelişmeleri ve isim değişikliğini değerlendirdik. Eğitimleriyle 
Türkiye’de bir ilk olan Xone Superyacht Group yine bu sayıda 
konuğumuz oldu. Xone Superyacht Group Kurucusu sayın Le-
vent Baktır dergimize çok özel açıklamalarda bulundu. Bu sa-
yımızda Kırklareli Üniversitesi/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın 
Serap İncaz hocamız da bizlere makalesiyle katkıda bulundu.

Bir sonraki sayımızda görüşünceye kadar, hoşçakalın…

Ahmet Doğan

Göcek Mahallesi Büngüş Koyu Mevkii No:13-AB 48310 Fethiye – Muğla
exclusive@marinturk.com.tr- villageport@marinturk.com.tr - +90 216 999 14 80
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6 7

Üç Türk Kadını İlk 100’de

İngiltere merkezli allaboutshipping.co.uk adlı denizcilik si-
tesinin yayınladığı listede dünya çapında ses getiren 100 
kadın denizci sıralandı. Kadın denizcilerin özellikle STK 
tarafındaki çalışmalarının dikkate alındığı listede Türki-
ye’den de üç kadın denizci yer aldı. Baltık ve Uluslararası 
Denizcilik Konseyi (BIMCO) Başkanı Şadan Kaptanoğlu, 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aslı Başak ve denizcilik sek-
töründe çalışan kadınları bir araya getiren WISTA Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Selek listede yer alan Türk 
kadınları oldu.

Teknelerden 
109 Bin 230 
Kilo Katı Atık 

Toplandı!

Denize İnen 
Tekne Sayısı 

İki Katına Çıktı

Divan 
Lezzetleri 

Artık 
Teknelerinizde!

Mavi yolculuğun başladığı, eşsiz kıyı-
lara sahip, olan Muğla, bin 480 kilo-
metre ile İspanya’nın sahil şeridinden 
daha fazla sahil şeridine sahip. Muğla 
bayram tatilinde tatilcilerin gözdesiydi. 
“Mavi Deniz Temiz Kıyılar” projesi ile 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 6 tekne, 
2 atık alım merkezi ile deniz araçla-
rından atık topluyor. Kurban Bayramı 
tatili süresince Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi teknelerden atık toplamaya 
devam etti. Ekipler denizdeki tekler-
den bayram tatili boyunca 109 bin 230 
kilo katı atık, 46 bin 779 litre pis su ve 
115 litrede sintine topladı. Büyükşehir 
ekipleri 4 günlük bayram tatilinde Ak-
yaka’da 49, Göcek’te 53 olmak üzere 
toplamda 102 tekneye hizmet verdi.

Divan Bodrum, Divan kalitesini tekne-
lerinde de yaşamak isteyenler için özel 
bir uygulamayı hayata geçirdi. Divan 
şeflerinin özenle hazırladığı tatlar artık 
Göltürkbükü’ndeki teknelere ulaşıyor. 
Özel Whatsapp Hattı üzerinden verilen 
ister yemek ister pastane siparişleri 
gün içinde ulaştırılıyor. 

Covid-19 salgınıyla birlikte gelen izole 
tatil trendi, teknelere olan talebi hız-
la artırdı. Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar 
Antalya sahili boyunca 2020 sezonun-
da denize indirilen tekne sayısında 
geçen yıla göre iki kat artış yaşandı. 
Covid-19’un ardından yerli ve yabancı 
turistlerin gözdesi haline gelen tekne 
turlarının sayısında patlama yaşandı. 
DTO Antalya Başkanı Ahmet Çetin, de-
nize inen tekne sayısının geçen yılın iki 
katına çıktığını belirtti.
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Boat Show 
Tuzla 

3 Ekim’de 
Kapılarını 

Açacak

Deniz Kızı 
Ulusal Kadın 

Yelken Kupası 
Uluslararası 

Boyuta Ulaştı

Tekne ve 
Yatlara 

Koronavirüs 
Denetimi

Yat sektöründe yerli üretim 2020’nin ilk 
yarısında yüzde 12 oranında arttı. Yat 
üreticileri pandemi döneminde sipariş 
rekoru kırarken Türkiye’nin deniz üze-
rinde açık havada düzenlenen tek ve 
en büyük fuarı Boat Show Tuzla3-11 
Ekim tarihleri arasında konuklarını 
ağırlamaya hazırlanıyor. Açık havada 
gerçekleşecek olan deniz fuarında hij-
yen ve güvenlik önlemleri uluslararası 
kuruluşların denetiminde üst düzey şe-
kilde alınacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 
Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Asa-
yiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 
İstanbul Boğazı’nda faaliyet gösteren 
tekne ve yatlara yönelik koronavirüs 
denetimi yaptı. Denetimlerde cezai 
işlem de uygulandı.Teknelerde sosyal 
mesafe ve maske kuralına uyum de-
netlenirken, evrak kontrolü de yapıldı. 
Denetimler devam edecek. 

Covid-19 salgınıyla birlikte gelen izole 
tatil trendi, teknelere olan talebi hız-
la artırdı. Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar 
Antalya sahili boyunca 2020 sezonun-
da denize indirilen tekne sayısında 
geçen yıla göre iki kat artış yaşandı. 
Covid-19’un ardından yerli ve yabancı 
turistlerin gözdesi haline gelen tekne 
turlarının sayısında patlama yaşandı. 
DTO Antalya Başkanı Ahmet Çetin, de-
nize inen tekne sayısının geçen yılın iki 
katına çıktığını belirtti.

Denizcilik Sevgisi Temalı 
Deniz Kokan Öyküler
Ülkemizde deniz ve denizcilik sevgisini arttırmak için Gi-
zem Kodak ve Ömer Asmalı tarafından kaleme alınan Deniz 
Kokan Öyküler, Yüksek Denizcilik Okulu sıralarından başla-
yarak, dünyanın bambaşka köşelerine uzanan maceralarla 
dolu! Ve okura Türk ticaret denizciliği gemi hayatından, 
kahkaha dolu masmavi pasajlar sunuyor! Ataol Behramoğ-
lu kitabı şu sözlerle anlatıyor : “Bütün meslekler kutsaldır. 
Fakat bunlar arasında denizcilik mesleğinin benim için özel 
bir yeri vardır. Dünya edebiyatından Jack London, Herman 
Melville, Joseph Conrad, bizden Sait Faik, Halikarnas Ba-
lıkçısı gibi yazarlara özel ilgim ve sevgim bundandır. Yük-
sek Denizcilik Okulu öğrencilerinin anılarından esinlenerek 
oluşturulmuş Deniz Kokan Öyküler, deniz ve denizcilik mes-
leği konusunda özellikle gençlere önereceğim ilgili çekici 
bir çalışmadır.”
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HALLBERG-RASSY 57 FARK YARATIYOR
HR57, Hallberg-Rassy konsepti-
nin en iyilerini, Frers’in tasarım 
ve geliştirme alanındaki en son 
yenilikleriyle bir araya getiriyor. 
Hem yaşam alanı, depolama, per-
formans hem de kullanımı açıkça 
geliştirildi. Size yeni bir seviyede 
hızlı, kolay, rahat ve konforlu yel-
ken yapmanın yolunu açıyor.

Hallberg-Rassy bugüne kadar 
9.300’den fazla tekneyi gecikmesiz 
olarak söz verdiği tarihlerde teslim etti. 
HR57’nin de teslim tarihinde aynı has-
sasiyet gösterilecektir.

Muazzam Büyüklükte Güvertede-
ki Malzeme Dolapları 10 Metreküp
Baş kabinin önü ile demir dolabının 
arasında konumlanan büyük bir güver-
te 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. Güverte-
deki havalandırma menfezleri direğin 
ilerisindedir. Tüm güverte kapakları 
gömme olarak planlanmıştır. Arka ka-

bin çatısına bütünleşmiş bir güneşlen-
me terası bulunmaktadır. Irgat meka-
nizması güverte seviyesinin altında 
gizlidir. 

“Walk-In” Makine Dairesi
Büyük bir kapısı olan makine dairesi 
var. Dikkatli bir şekilde yalıtılmıştır ve 
kullanılan delikli alüminyum plakalar 
yalıtım değerini arttırır. Teknik ekip-
manlar burada bulunur: Volvo Penta 
D4-180, 180 HP ana motor ve 17.5 
kW düşük devirli jeneratör, temiz su 
sistemi, ısıtıcı, pompalar, filtreler, tatlı 
su sistemi için basınç dengeleyici, Aqu-
aDrive esnek bağlantı için motor şaftı, 
su yapıcı için yüksek basınç pompası, 
sadece bu ekipmanların bir kaçıdır. 

İkiz Dümen
Geleneksel olarak bir Hallberg-Rassy 
kokpiti çok iyi olarak korunmuştur. Kok-
pit uzunluğu 2.90 metredir. İlk defa bir 
merkez kokpiti olan Hallberg-Rassy’de, 
tekne ikiz dümenle inşa edilmiştir. 

İkiz Dümen Palası
Başarılı Hallberg-Rassy 44 ve 340 da 
olduğu gibi 57’de ikiz dümen palasına 
sahiptir. Bu, özellikle tüm zor hava ko-
şullarında kolayca kontrol edilen kon-

forlu bir tekne sunar. Her bir dümen 
palası, her koşulda kolay yönlendiri-
lebilen ve kendi kendini ayarlayabilen 
dual yataklara sahip. 

Katlanabilir Yüzme Platformu
Devasa bir yüzme platformu bir düğ-
meyle açılıp kapanabilir. Kapalı oldu-
ğunda, temiz ve iyi görünümlü bir 
kıç-ayna olur. Bu düzenleme aynı za-
manda geleneksel bir yüzme platfor-
muna göre daha fazla güverte alanına 
izin verir.

Entegre  Bowsprıt
Gövdenin ve güvertenin bir parça-
sı olarak lamine edilmiş entegre bir 
”Bowsprit” inşa edilmiştir. Tasarım o 
kadar güzel ki sanatsal bir çalışma de-
nilebilir. 

Modern Yelken Yapısı
Yelken planı çağdaştır. Ağır hava şartla-
rında bile “Runner” ‘a gerek yoktur. Ce-
nova için güverte altına monte edilmiş 
elektrikli “Furlex” bir düğme ile kontrol 
edilebilir. Yan çarmıklar bağımsız ayak-
lar ile ayrılır. Bu, güvertede kolay geçiş 
sağlar. Baş yelkeni kolaylıkla düzenle-
yip rahat bir kuruluma imkan verirken 
direğe de güçlü bir destek sağlar. 

Teknik Özellikleri

Tasarım Germán Frers 
CE Sınıfı A – Limitsiz okyanus seyri
Gövde uzunluğu 17.44 m
Tam boy 18.44 m
Su hattı 16.77 m
Genişlik 5.15 m
Su kesimi 2.43 m
Ağırlık                   28 ton 
Salma ağırlığı 9.9 ton
Yelken alanı (Anayelken & cenova)                 181 m²
Motor gücü(Hidrolik şaft) 132 kW / 180 HP
Motor Volvo Penta D4-180
Diesel yakıt deposu 1050 lt
Temiz su deposu 1030 lt
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La Passion, 
‘Süper Lüks Yat Oscar’ı Dahil 6 Ödül Aldı

Teknenin tasarım aşamasından itibaren dünyaca ünlü ödül-
leri almaya başladığına da dikkat çeken Emre Sandan, ‘La 
Passion’un dünyanın bu konseptte ve boyutta en çok ödül 
alan teknesi olduğunu belirtti. Yatın, ilk ödülleri İtalya’dan 
aldığına değinen Sandan, şunları söyledi: “2 ödül, en iyi dış 
ve iç tasarım. Ardından İngiltere’den dış ve iç tasarım ödül-
leri. Bunlar, tamamen tasarım ödülleriydi ve tasarımımızın 
dünyada beğenildiği ve kabul edildiğini gördük. Bu arada 
teknemiz, şu ana kadar Türkiye’de üretilmiş en büyük çelik 
gövde üzerine kompozit üst bina olma özelliği de taşıyor. 
Bu, bize çok teknolojik bir ürün sağladı. Zaten dünyada bu 
kabiliyette 3- 4 firma tekne üretebiliyor ve bunlardan biri de 
biziz. Bu yüzden Türk Kompozit Sanayicileri Derneği’nden 
‘en yenilikçi kompozit yat ödülü’nü aldı. Ardından tekne ta-
mamlandı ve Fransa Cannes şehrindeki fuarda lansmanını 
gerçekleştirdik. Orada ‘jüri özel ödülü’nü aldık. Bu ödüllerin 
en sonunda da yat kategorisindeki en büyük ödül olan ‘Dün-
ya Süperyat Ödülleri’nde 500 groston altındaki ‘en iyi yat 
ödülü’nü aldık. Yani bizim sektörün oscarı ‘Neptün heykeli’ni 
de Türkiye’ye getirmiş olduk. Böylelikle tasarımından ima-
latının son evresine kadar toplamda 6 ödül almış oldu. Bu 
tekne için alınabilecek bütün ödülleri aldık.”

Yat Kategorisinin En Büyük Ödülü Antalya Serbest Bölge’de, tamamen Türk işçisi ve 
mühendisinin emeğiyle süper lüks yat üretimi ya-
pan Sarp Yachts firmasının ilk süper yatı ‘La Passi-
on’, dünyanın en prestijli ödülü ‘World Superyach-
ts Awards 2017’ dahil toplam 6 ödülle dünyanın bu 
konseptte ve boyutta en çok ödül verilen teknesi 
oldu.

Dünyanın en önemli süper lüks yat üretim merkezleri ara-
sında üçüncü sıradaki Antalya Serbest Bölge’de, kurulan 
Sarp Yachts firmasının geçen yıl denize indirilen 46 metre 
boyundaki, 9 metre enindeki süper lüks yatı ‘La Passion’, 
ödül rekoru kırdı. Gövde ve dış çizgileri dünyaca ünlü yat 
tasarımcısı Tanju Kalaycıoğlu, iç tasarımı ise Adam Lay’e 
ait ‘La Passion’, yaklaşık 22,5 milyon Euro’ya yurt dışında 
bir iş adamına satıldı.

Okyanusları Aşabilecek Güçte

Sarp Yachts Genel Müdürü Emre Sandan, yaklaşık 480 
tonluk yatın tüm denizlerde istediği gibi sınırsız seyir ka-
biliyetine sahip olduğunu söyledi. Akdeniz’den Atlantik’i 
geçebilecek deniz kabiliyetine sahip teknenin bütün böl
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gelerde iletişimini koparmadan hem internet hem de her 
türlü telekomünikasyon işlemlerini görebildiğini kaydeden 
Sandan, teknenin 4 kattan oluştuğunu anlattı.

4 Katlı Süper Lüks Yat

En üst katın jakuzi, bar ve güneşlenme alanı olarak tasar-
landığını belirten Emre Sandan, “Bir alt katı özel yemek 
alanları, launge, içeride bar ve kaptan kokpit alanı. İkinci 
katı ana güverte, arkada oturma alanı, çok geniş bir salon, 
büyük bir mutfak var. 22 kişiye hizmet verebilecek kapasite-
de. Yine misafirlerin bir bölümü ve tekne sahibinin kamarası 
da bu katta. En alt katta ise toplam 10 kişilik 4 misafir ka-
marası var. Yine 9 mürettebatın kalacağı kamara, banyo ve 
mutfak bulunuyor” dedi.

Her Odada Bir Doğa Esintisi

Tekne tasarımında ve konseptinde tamamen doğal malze-
meler kullanıldığını kaydeden Sandan, “Her odasında belli 
bir doğa esintisi var. Örneğin; salon, ormandan esinlendi. 
Tekne sahibinin odası, deniz konsepti ve denize özgü doğal 
malzemelerle tasarlandı. Yat, deniz performansı açısından 
çok iyi, 16 deniz mili seyir kabiliyeti var. Yaklaşık 1000 bey-
girlik 2 motor, toplamda 2 bin beygirle bu hızı 480 ton ağırlı-
ğındaki bir tekneye yaptırabiliyoruz” diye konuştu.

NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE ÖZLEM BİTTİ
J70 SINIFI ANTRENMANDA

Pandemi sebebiyle uzun süre denizden uzak kalan yelken-
ciler, normalleşme dönemiyle birlikte hareketleniyor. Denize 
çıkmak ve yarışmak için sabırsızlananlar arasında J70 sınıfı 
başı çekti. Türkiye Yelken Federasyonu’ndan yarışların baş-
layacağı tarih için haber bekleyen J70 sınıfı bu süreci hazırlık 
antrenmanları ile geçirmeye başladı. D-Marin Turgutreis’in 
konaklama sponsorluğunu yaptığı sınıf, 
ilk antrenmanını geçen ay Bodrum Milta 
Marina’da yaptı. İki hafta aralıkla ikin-
ci antrenmanına D-Marin Turgutreis’te 
çıkan yarışçılar, 10-11 Temmuz tarihle-
rinde iki gün boyunca 15 knot hızlarda-
ki rüzgârda ve dalgalı denizde yarışlara 
hazırlandılar. Alınan izinlerle denize çıkan 
sınıfın antrenmanına dörtekip katıldı. 
Hafta sonuna Atom (Utku Çetiner-Erman 
Ayvaz), Jamk (Emir İçgören), Efsane 
Yoğurt (Nevra Eker Güryel) ve Denizcik 
(Gülboy Güryel) ekipleri katıldı. Sadece 
kadınlardan oluşan Efsane Yoğurt Eki-
bi’ne Ahmet Eker ve Celal Tümşen de 
destek verdi. Beş start antrenmanının 

ardından son startla birlikte orsa pupa rotalı temsili yarış 
yapan yelkenciler her iki gün de yarış rekabetinden farksız 
şekilde, iddialarını antrenmanda da sürdürdüler. Antren-
manlar 25-26 Temmuz tarihlerinde yine D-Marin Turgutre-
is’te devam etti.
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Fosil Yakıtlar Bir Süre Sonra Bulunamayacak
Elektrikli Katamaranlara İlgi Arttı

Avusturyalı Silent Yachts, geçen ay dört yeni sipariş aldığını 
açıkladı. Tersanenin şimdilerde ürettiği sekiz adet solar-elekt-
rik 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, kri-
zin ortasında böyle satış yapabilmelerini şu sözlerle açıklıyor: 
“İnsanlar ekolojik sistemin kırılganlığını iyice anladı. Fosil ya-
kıtlara büyük bir bağımlılık var ama bir süre sonra bulunama-
yacak. 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.

İTÜ İle MÜGESAN İşbirliği: 
Yedi Çifte Yelkenliler Geliyor

İTÜ ve MÜGESAN ‘Amatör Denizciliği Yaygınlaştırma Kap-
samında İşbirliği Protokolü’ imzaladı. İTÜ Rektörlüğü Yö-
netim Kurulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreni-
ne, İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, MÜGESAN adına 
Müh. Cevdet Işık ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
Oğuz Salim Söğüt katıldı. Protokole göre, MÜGESAN, İTÜ 
Denizcilik Fakültesi mezunları için çok önemli manevi de-
ğeri olan “Yedi Çifte Yelkenli Teknelerini” bakım-onarım ve 

yeniden imalat çalışmalarını bedelsiz olarak üstlendi. MÜ-
GESAN, İTÜ’nün Denizcilik Fakültesinde mevcut olan “Yedi 
Çifte Yelkenli Teknelerinin” yapılarını örnek alarak, Beş ve 
Yedi çifte yelkenli tekne üretimi yapacak. MÜGESAN ayrıca 
deniz eğitim sahasında mezunlar, yelkenli tekne sahipleri 
ve ilgili öğrenci kulüplerinin sorumlu öğretim görevlilerinin 
koordinasyonunda, öğrenciler ile birlikte eğitim yapılmasına 
öncülük edecek.
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YAT SEKTÖRÜ 
İHRACATINI 
ORANSAL 

BAZDA YÜZDE 
53 ARTIRDI

Gemi ve yat sektörü, ihracatını oran-
sal bazda yüzde 53 artırdı. Gemi ve 
yat sektörü, ihracatını oransal bazda 
yüzde 53 artırdı. Antalya Serbest Böl-
ge’de faaliyet gösteren firmalar birçok 
ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye’de ge-
çen yıla göre ihracatını oransal bazda 
en çok artıran sektör, yüzde 53 yük-
selişle gemi ve yat sektörü oldu. Mil-
yon dolarlık ihracat gerçekleştirilmesi 
bekleniyor. Türkiye’de geçen yıla göre 
ihracatını oransal bazda en çok artıran 
sektör, yüzde 53 yükselişle gemi ve yat 
sektörü oldu. Antalya Serbest Bölge 
İşletici ve Yatırım AŞ (ASBAŞ) Genel 
Müdürü Zeki Gürses, “2019 yılı sonuna 
kadar 442 yat üretilmişti, bu yıl haziran 
sonuna kadar da 18 yat daha eklendi 
ve 460 yat üretildi. Yatların uzunluğu 
da çok önemli.  460 yatın uzunluğu da 
8 bin 640 metreye kadar ulaştı; bu, 
ciddi bir rakam. Bunların toplam satış 
değeri de 1,2 milyar dolara da ulaştı.” 
dedi. Gürses, yılsonuna kadar 35 yatın 
sahibine teslim edilmesinin hedeflen-
diğini bildirdi. Antalya’da 2000’den bu 
yana, satış değeri 1,2 milyar dolara 
ulaşan 460 yat üretildi.

EZBERLERİ BOZAN 
‘DÜNYANIN EN BÜYÜK YATI 
NATURE, DENİZDE KONFOR 

ARAYANLARIN AKLINI 
BAŞINDAN ALIYOR

 Yat sektöründe konfor, sonu ol-
mayan bir alan aslında. Birbirinden 
özel yatlar, tasarım ve şık görü-
nümle göz kamaştırmaya devam 
ediyor. Bunların başında da Dünya-
nın En Büyük Yatı Nature geliyor. 
Saflık ve azametin bir araya geldiği 
120 metre boyundaki konsept mo-
toryat Nature, konuklarına yepye-
ni bir perspektif sunuyor. Sander 
Sinot’un imzasını taşıyan Nature, 
lüks yaşam ve denizcilik ruhunu 
benzersiz bir şekilde bir araya ge-
tiriyor, doğal ve yapayı göze çarp-
mayacak şekilde harmanlıyor. 900 
metrekarelik alanıyla da denizde 
konfor arayanların aklını başından 
alıyor. Her bir santimetre karesi 
büyük incelikle hesaplanarak çizi-
len Nature, altı yıldızlı otel ve spa 
özellikleri taşıyor. Bahçeyle renk-
lendirilen, eşiz manzaraya sahip 
güvertesi, olağanüstü geniş ana 
kamarası, sadece spor salonuna 
ayrılan güvertesi, deniz seviye-

sindeki yüzme havuzu hiç kuşku-
suz Nature’ı benzersiz kılan bazı 
özelliklerinden birkaçı. Teknenin 
tasarımcısı Sander Sinot, doğal 
ve suni arasında mükemmel bir 
denge yakalamış. Tekne sahibinin 
kamarasındaki, en gelişmiş hava-
landırma ekipmanıyla birleştirilmiş 
kapalı bahçe bunun en iyi örneği. 
İçeriyi aydınlık kılan dev camlar da 
denizle kesintisiz bir bağlantı sağlı-
yor. Altı kamarasında 18 kişiyi ağır-
layabilen Nature’da pencere çer-
çevelerinden kapı tutamaklarına, 
jaluzilerden açık alanlardaki mobil-
yalara kadar her detay çok dikkatli 
bir şekilde tasarlanmış. Doğal ve 
yapayın buluşması konsept yatın iç 
tasarımına da yansıtılmış. Nature’ın 
iç mekanları, tekne sahibinin kao-
tik bir günün ardından rahatlaması 
için değerli taşlar, incelikle işlenmiş 
ahşaplar ve tamamen doğal mal-
zemelerde donatılmış.
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AZİMUT’UN YENİ BAŞYAPITI 
MAGELLANO 25

Azimut Yachts, başyapıt olarak nite-
lediği yeni modeli Magellano 25’in ilk 
gövdesini suya indirdi. Uluslararası 
üne sahip mimar Vincenzo De Cotiis 
ve Azimut Yachts işbirliğiyle ortaya çı-
kan Magellano 25’in iç mekanları ben-
zersiz şekilde tasarlandı. Şık bir durş 
ve zarif hatlara sahip dış dizaynda ise 
Ken Freivokh imzası bulunuyor.

En Son Teknolojiler, Her Açıdan 
Denizi Gören Bir Salon
En son teknolojilerle donatılan model, 
NASA patentli aktif hava santinasyon 
sistemi ve uzun süre sıfır emisyonu 
garanti eden otel modu seçeneğiy-
le dikkat çekiyor. Derinlik algısını ar-
tırmak için tasarımcı De Cotiis geniş 

pencereler sayesinde her açıdan denizi 
gören bir salon tasarladı. Gün ışığının 
aydınlattığı geniş salonda konumlanan 
yemek masası, farklı şekillerde tercih 
edilebilen kanepeler ve kullanışlı mo-
bilyalarla dekore edildi. Sıcak bir at-
mosfer oluşturmak için yumuşak tonlu 
yapay ışıkların ve spotların yanı sıra 
koltukların altlarında yer alan aydınlat-
ma enstrümanları mobilyaların havada 
olduğu hissini uyandırıyor. Fiberglas 
malzemeden imal edilen teknede ken-
dine özel duş ve lavabosu bulunan çift 
kişilik 4 kabin yer alıyor. Mürettebat 
için de 3 kişilik kabine yer verilen Ma-
gellano 25, oldukça geniş ve konforlu 
yaşam alanları vadediyor.

Yeni Franchini Mia 
63 Modern ve Yarı - 
Kişiselleştirilebilen 
Bir Sportif Motoryat

Franchini, yeni Mia 63 modelini ta-
nıttı. Verimli, modern ve yarı-kişisel-
leştirilebilen bir sportif motoryat olan 
Mia 63, projeyi hayata geçiren Massi-
mo Franchini’nin kızının adını taşıyor. 
Franchini Mia 63 motoryat, dört farklı 
versiyonla piyasaya sürülüyor. Açık 
plan, T-top, Hardtop ve SportFly ver-
siyonları, alıcıların ihtiyaçlarına cevap 
oluyor. Alt güvertede de ayrıca 4 farklı 
seçenek mevcut. Mürettebat kama-
rası, mutfağın alt veya üst güverte-
de konumlanması ve 3 ila 4 misafir 
kamarası seçenekleri sunuluyor. Mia 
63, deniz testlerine 16 kişi ve küçük 
motor seçeneğiyle çıkarıldı. Bu versi-
yonu, çift Volvo 725 beygir motorlar 
olarak sunuluyor ve 27 knot üzeri 
sürate rahatlıkla erişebiliyor. 22 knot 
süratle seyrettiğinde ise, saatte 138 
litre yakıt tüketiyor. 

Teknik Bilgiler

Boyu: 19,20 metre

Gövde boyu: 18,20 metre

Genişliği: 5,24 metre

Su kesimi: 1,40 metre

Ağırlığı: 23000 kilogram

Yakıt kapasitesi: 3000 litre

Su kapasitesi: 1000 litre
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Lamborghini Denizde de Nefes Kesecek
Lüks otomobil üreticisi Lamborghini, ka-
rada olduğu kadar denizde de nefes kes-
meye hazırlanıyor. 2 bin beygir gücünde 
ikiz motorla donatılan Lamborghini marka 
süper yat 2021 yılında denizle buluşacak. 
Lomborghini, ünlü İtalyan yat üreticisi The 
Italian Sea Group ile Tecnomar markasını 
yarattı. Marka çatısı altında Lamborghini 
marka lüks yatların inşa edilecek. Ortaklı-
ğın ilk ürünü ise Lamborghini 63 Tecnomar. 
Lomborghini’nin denizlerdeki imzası olacak 
olan süper yat Lamborghini Sian FKP’den 
ilham alınarak tasarlanandı. Markanın kış-
kırtıcı çizgilerini suya yansıtacak olan sü-

peryat şimdiden büyük ilgi uyandırdı. 20 
metre boya sahip olacak model tamamen 
karbon fiber malzemeden imal edilecek. 
Hız ve dinamizmin bir arada sunulacağı 
Lamborghini 63 Tecnomar 2 X 2000 HP 
MAN V12 motorla donatılacak ve 60 knot 
azami hıza ulaşabilecek. İtalyan estetiği 
ve gücün buluşması olarak nitelendirile-
bilecek Lamborghini 63 Tecnomar sadece 
63 adet üretilecek. Modelin ilk 5 gövdesi 
2021 yılında suyla buluşacak. Lamborghini 
63 Tecnomar’ın fiyatına ilişkin ise henüz bir 
açıklama yapılmadı.

Elifi m 11 Özelikleri
Tip: Ketch
Sınıf: Lüks
Bayrak: TC

Liman: Bodrum
Uzunluk: 21.70 metre
Genişlik: 5.90 metre

Yapım Yılı: 2017
Kabin Sayısı: 4 Yolcu + 1 

Kaptan+ 1 Personel
Yolcu Kapasitesi: 8 kişi, 4 

adet iki kişilik yatak
Banyo – Tuvalet: 4 adet banyo 

– elektrikli tuvalet
Salon: 1

Mutfak: Ayrı bölümde
Buz Dolabı ve Buzluk: Var

Derin Dondurucu: Var
Klima: Tüm kabinlerde, 

salonda 2 adet ve mutfakta
Mürettebat: Kaptan, Aşçı ve 

Gemici
Müzik sistemi: Var

Uydu Anten ve TV: Var
Su sporları: Kano, 

padelboard-windsurf, palet, 
snorkel, maske

www.atikolyachting.com  /  info@atikolyachting.com
          atikolyachting  /  0532 4738505

TEKNEDE KAL

“TATİL EVİN
TEKNE OLSUN”
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Lynx Yachts’tan
 29 Metrelik Crossover

Marmaris’te Yelken 
Yarışları Tekrar Start Verdi

Lynx Yachts, 29 metrelik yeni Crossover konseptini tanıttı. 
Dragoni Design Lab işbirliğiyle geliştirilen konsept süper-
yat tasarımına, Orion ismi verildi. Yacht Club de Monaco’da 
düzenlenen basın konferansında tanıtılan yeni konsept; 
Lynx’in pazarlama müdürü Filippo Rossi tarafından ‘’çok 
kapsamlı ve uzun soluklu pazar araştırmaları ve analizleri 
neticesinde ortaya çıkarıldı’’ cümlesiyle görücüye çıktı. Mo-
dern bir tasarım olan süperyat Orion, Akdeniz stilini yansı-
tan çizgilere sahip. Açık alanlara sahip ve engelsiz biçimde 
yatın güverteleri arası yürünebilen tasarımın, kıç tarafın-
daki plaj kulübü platformundan baş üstünde konumlanan 
oturma alanına rahatlıkla geçilebiliyor. Süperyatın ana 
güvertesindeki kıç platformunda, 6 metreye kadar servis 
teknesi taşınabiliyor. Bu sayede, ana güvertedeki herhangi 
bir eşyanın kaldırılması gerekmiyor. Dümenevi üst güver-
tede konumlanıyor. Kıç tarafta panoramik manzaralı yemek 
alanı, açık veya istendiğinde kapalı şekilde organize edile-
biliyor. Bu bölümün arkasında ise, geniş açıklık alana sa-
hip bar bölümü yer alıyor. Tasarımın alt güvertesinde ikisi 
ikiz yataklı, biri VIP ve biri master olmak üzere 4 kamara 
yer alıyor. Master kamara, gövde genişliğinin tamamından 
faydalanıyor. Mürettebat bölümü makine dairesinin kıç ta-
rafında konumlanırken, mutfak bölümü ise ana güvertede 
iskele tarafta.

Marmaris’te Yelken Klubü tarafından düzenlenen ve 12 
yelkenlinin yarıştığı Loryma Cup yelken yarışları başladı. 
Yarışlara, Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Rusya ve Bela-
rus’tan 96 yelkenci katıldı. İkinci gün yarışının başlangıç 
noktası Çiftlik olacak ve yarış Söğüt’te son buldu. Üçüncü 
günün yarışı ise en zorlu ve en uzun rota olduğu için merak 
uyandırıyor. 200 millik yarış bir hayli çekişmeli ve heyecanlı 
geçti. Söğüt’ten başlayacak olan yarış Uzunca Ada - Datça, 
Çatal Adaları - Kalkan ve Peksimet Adası rotasında devam 
ederek Marmaris’te son buldu. Yarışma süresince yelken-
ciler bir yandan heyecanlı yarışlarda boy gösterirken, diğer 
yandan denizin ve doğanın keyfini sürüyor.
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Project Nautilus, 
Yeni Bir Türk ‘Keşif Yatı’ Olarak

 Farklı Olmanın Açık Farkını Ortaya Koyuyor
Turquoise Yachts, Project Nauti-
lus adlı 62 metrelik (203 fit) yeni 
keşif yatının inşasında DeBasto 
Design şirketi ile işbirliği yapıyor.

Nautilus, her yere gidebilen bir gemi 
olma hedefine yönelik olarak uyarlan-
mış, en iyi iç yaşam mahallerini, son 
derece işlevsel bir yerleşimi ve çok 
daha büyük yatlardan bekleyebilece-
ğiniz tüm olanak ve kolaylıkları sunan 
yeni ve farklı bir tür keşif yatı. Yatın 
hem dış hem de iç mekan tasarımları 
DeBasto Desing imzası taşıyor. Yar-
dımcı bot güvertesi, temel bir tasarım 
tercihi olarak, konuklarla hizmet alan-
ları arasında tam bir ayrım yapılmasına 
olanak tanıyan 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.

Luiz Debasto: Benzersiz ve Dev-
rimci Bir Çözüm Yarattık

DeBasto Design’ın kurucusu, Luiz De-
Basto, “Doğal olarak, bazı profesyonel 
kalitede vinçler için yer sağlamak zo-
runda kaldık.” diyor ve ekliyor: “Vinçle-
rin düzenli kullanımı kaçınılmaz olacağı 
için endüstriyel bir kargo gemisi görü-
nümünden kaçınmak amacıyla vinçleri 
genel tasarıma entegre ettik, böylece 
üst yapının bir parçası haline gelmele-
rini sağlayarak benzersiz ve devrimci 
bir çözüm yarattık. Profile bakarsanız, 
vinçleri tespit etmekte zorlanacaksı-
nız.” Luiz DeBasto şöyle devam ediyor, 
“İlk bakışta neredeyse görünmez olsa-

lar da bu iki vincin kapasitesinden ödün 
vermedik, her biri 10.000 kg (22.000 
pound) kaldırma kapasitesine sahip. 
Bu vinçler, teknelerin veya denizaltıla-
rın, yelkenli gemilerin veya arabaların 
veya 10.000 kg ağırlık parametreleri 
dahilindeki herhangi bir aracın güvenli 
bir şekilde denize indirilmesini ve kur-
tarılmasını sağlamak için tasarlandı.” 
DeBasto, tekne sahiplerinin lüks kama-
ralarını da ön taraftaki yardımcı bot gü-
vertesinin açık alanı üzerinden ileriye 
dönük şekilde ‒iki dış terasla çevrelen-
miş, pruva üzerinde çıkıntı oluşturan 
bir camla– üst güverteye yerleştirmiş. 
Tekne sahiplerinin lüks kamaraları için 
bir başka benzersiz çözüm ise, yatak-
tan bile tam bir mahremiyet içinde gö-
rülen ufuk manzarasının 270 derecelik 
muhteşem görünümü. Verimli Bir Hizmet Trafiği Modeli

Mürettebat alanları, tank güverte seviyesinden başlayıp alt güvertedeki 
misafir kabinine erişim de dahil olmak üzere en üst güverteye kadar 
tüm güvertelerden tamamen ayrılarak verimli bir hizmet trafiği modeli 
sunuyor. Bunun yanı sıra, köprü üstü güvertesi üzerinde kaptan kabini, 
alt güvertede altı adet oda içi mürettebat kabini ve buna ilaveten iki adet 
dinlenme salonu bulunuyor. Tümü güverte altında bağlı olmak üzere, alt 
güvertede genel mürettebat yemekhanesi ve gemi mutfağı ve aynı za-
manda baş kasarada güverte mürettebatı için küçük bir salon bulunuyor. 
Yardımcı bot güvertesinin ilerisinde, yardımcı botun bakımı için özel 
bir atölye alanı ve ön pruvada da palamar yeri bulunmakta. Tamamen 
açık olan baş kasara güvertesi ise touch-and-go helikopter pisti olarak 
kullanılabiliyor.

Project Nautilus’u Daha Yakından 
Tanıyalım

Buna ek olarak, beş adet lüks misafir 
kamarası, tam boyutlu bir sinema sa-
lonu (isteğe bağlı olarak yedinci mi-
safir kabinine dönüştürülebilir), ana 
kıç güvertede bir yüzme havuzu ve alt 
kıç güvertede teknenin içinden güvenli 
bir şekilde erişim sağlanacak eksiksiz 
bir Beach Club mevcut. Aşağı açılan 
iki katlı balkonlar, suya en yakın erişi-
mi sağlamak üzere Beach Club alanını 
genişletiyor. Sağlıklı yaşam alanını ta-
mamlamak için bir spor salonu ve sa-
una da bulunuyor. Üst güverte, güneş-
lenme minderleri, iki sohbet alanı ve 
tam boyutlu bir bar ile çevrili bir sıcak 
su havuzuna sahip başka bir eğlence 
alanı. Burada tam bir görüş açısına 
sahip telsiz odasına, kaptan kabini ve 
kaptan köşküne de erişim sağlanıyor.
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Bodrum’a yanaşan 2 milyar do-
larlık ‘Scheherazade’ isimli mega 
yata yaklaşık 3 milyon 500 bin 
liralık, 670 bin litre yakıt ikmali 
yapıldı. Dünya’nın en uzun yatla-
rından biri olan “Scheherazade” 
isimli ultra lüks mega yat, 140 
metre uzunluğunda ve 4 katlı. 
Mega yatın içi ise yüzen bir sa-
ray…

Dünya’nın en uzun yatlarından biri olan 
“Scheherazade” isimli ultra lüks mega 
yat Bodrum’a demir attı. Uzunluğu 140 
metre olan yata bakan dönüp bir daha 
baktı. Dünyanın en uzun yatları sırala-
masında 14’üncü sırada yer alan “Sc-
heherazade” isimli ultra lüks mega yat 
Bodrum’a açıklarına demir attı. Bir süre 
açıkta duran yat daha sonra gemi ya-
naşma iskelesine yanaştı. Gıda ve yakıt 
ikmali için ilçeye geldiği öğrenilen ya-

tın içerisinde kimlerin olduğu ise ilçede 
merak konusu oldu.

Bodrum’a Gelen 2 Milyar Dolarlık 
Yat, 3,5 Milyon Liralık Yakıt Aldı
Bodrum’a yanaşan 2 milyar dolarlık 
‘Scheherazade’ isimli mega yata yakla-
şık 3 milyon 500 bin liralık, 670 bin lit-
re yakıt ikmali yapıldı. 2 milyar dolarla 
dünyan en pahalı yatları arasında yer 
alan ve 140 metre uzunluğuyla dün-
yadaki en uzun mega yatlar arasına 
giren “Scheherazade” isimli ultra lüks 
mega yat Bodrum’a demir attı. Akarya-
kıt ikmali için yatın yanına 15 akaryakıt 
tankeri yanaştı. Sabahın aydınlanma-
sıyla başlayan akaryakıt dolumunun 
18 saate tamamlanacağı öğrenildi. 670 
bin ton akaryakıt alan ultra lüks mega 
yatın yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya 
dolduğu öğrenildi.

MEGA YAT ‘SCHEHERAZADE’ BODRUM’A DEMİR ATTI, 
3,5 MİLYON LİRALIK YAKIT ALDI

Yüzen Saray

4 milyon 500 bin lirayı Bodrum’a 
bırakan Cayman Adaları bayraklı, 
140 metre uzunluğunda 4 katlı 
olan ‘Scheherazade’ isimli mega 
yatın içi ise yüzen bir saray. Üze-
rinde helikopter pisti bulunan yat-
ta spor salonu, yüzme havuzları, 
su sporları, restoranlar, mini disko, 
spa, sauna ve jakuzi bulunuyor. 2 
jetski, araç otoparkı ile bir motor 
yat da yatın içerisinde olan araç-
lardan bazıları. Dünyanın en zen-
gin ailelerini ve birçok dünya yıl-
dızını taşıyan ultra lüks mega yata 
bakan bir daha bakıyor.

Ay Tourism Yachting                snurtaylan
Merkez Mah. Kordon Cad. No:23/A  Bozburun - Marmaris       

www.aytourismyachting.com  - info@aytourismyachting.com  +90 532 237 4478
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Megalüks Yat Marmaris’e Demir Attı, 1,5 Milyon Lira 
Akaryakıt, Yiyecek ve İçecek İkmali Yaptı

Sanlorenzo 44 Alloy’un
İlk Gövdesini Suya İndirdi

Bir Refit Projesinin 
Anatomisi: Sherakhan

Marmaris Limanı’na milyarder bir 
Rus iş adamına ait olduğu öğre-
nilen üzerinde helikopteri ile yat 
demir attı. Lüks yat, görenlerin 
ilgisini çekerken, 85 metrelik 6 
katlı mega lüks yatın Marmaris 
Limanı’nda bakımlarının yapıldığı 
ve ihtiyaçlarını aldığı öğrenildi.

Bir gaz şirketinin ana hissedarı olduğu 
belirtilen ve 22,5 milyar dolar serveti 
ile dünyanın 53’üncü zengini kabul edi-
len sanat koleksiyoncusu Rus milyar-
derin mega yatı Marmaris körfezinde 
bulunan gümrüklü limana demir attı. 
Cayman bayraklı ve üzerinde helikop-
ter bulunan lüks yat, dış parlak koyu 
gri rengi ile dikkati çekti. İzmir’in Ali-
ağa ilçesinden getirilen 7 tankerle 1 
milyon 300 bin lira değerinde 210 bin 
litre yakıt ikmali yapan yata ayrıca 200 
bin lira tutarında deniz ürünleri, mey-
ve, sebze ve içecek yüklendi.

6 suit kabinde banyo aparatları-
nın altın kaplama olduğu yatta 28 

mürettebat bulunuyor

Yakıt ikmalinin yaklaşık 6 saat sürdüğü 
lüks yatın güvertesinde ve çevresinde 
bulunan mürettebatın hummalı temiz-
lik ile bakım yaptığı görüldü. 6 suit ka-
binde banyo aparatlarının altın kapla-
ma olduğu mega yatta, 28 mürettebat 
bulunuyor. 12 kişinin aynı anda ağır-
lanabildiği yatta kişi başı iki personel 

hizmet ediyor. Yatta ayrıca, vücut ısısı-
na göre ayarlanabilir bilgisayarlı klima 
sistemi, her suitte jakuzi, su sporları 
aletlerin bulunduğu özel garaj, yatın 
dibinden dalma özelliği bulunan daldır-
ma havuzu gibi çok sayıda teknolojik 
ve lüks cihazlar bulunuyor. Mega yatın 
bakımları ve ihtiyaçları karşılandıktan 
sonra Yunanistan’ın Rodos Adası’na 
hareket edeceği öğrenildi.

Pandemi sürecinde üretime ara vermek zorunda kalan 
İtalyan yat üreticisi Sanlorenzo, 44 metrelik ilk alaşım 
gövdeyi suyla buluşturdu. Tamamen alüminyumdan imal 
edilen 44,5 metre boyundaki süperyatın iç tasarımı Flo-
ransalı mimar Michele Bonan imzasını taşıyor. Bu boy-
da bir yatta görülmemiş çözümler sunan ve yenilikçi bir 
yerleşime sahip olan süperyat, zarif bir şekilde gizlenmiş 
geniş iç hacmiyle de dikkat çekiyor. Siparişi alınmış ve 
inşası devem eden beş gövdenin ilkini pandemi süreci-
nin hemen ardından suya indiren Sanlorenzo, diğer dört 
gövdenin inşasına da hızla devam ediyor. 10 konuk ve 9 
personel ağırlama kapasiteli yeni gövde, üç taraftan açı-
labilir denizle bağlantılı plaj alanları ve geniş ön güverte-
siyle eşsiz bir deniz keyfi vadediyor. İlk gövdesinin Asyalı 
bir alıcıya satıldığı açıklanan Sanlorenzo 44 Alloy’un eylül 
ayında düzenlenecek olan Cannes Yaching Festival’inde 
görücüye çıkması bekleniyor. 22 knot maksimum hıza 
erişebilen Sanlorenzo 44 Alloy, ikiz MTU 12 V 2000 veya 
MTU 16 V 2000 motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Refit projelerinin ‘yeniden yaşam’ olduğunu her haber 
çalışmamızda söylüyor, refit hizmetlerinin sektörümüz 
açısından ne kadar değerli olduğunun altını özenle çi-
ziyoruz. Bunlara en güzel örneklerin başında Sherakhan 
geliyor. 

Sherakhan’ın muhteşem bir megayata dönüşü-
münün hikâyesi

Sherakhan, ilk kez 1966 yılında Prinses Margriet ismiy-
le Hollandalı bir deniz ticaret filosu eğitim gemisi ola-
rak denizle buluşuyor. Yapılan doğru projeden sonra 70 
metrelik Sherakhan, muhteşem bir megayata dönüşüyor. 
Yatı 2005’te yeniden suyla buluşturan sahibi Jan Verkerk, 
Shrekhan’ı charter’da deniz tutkunlarıyla paylaşmış. 
2017’de son refit projesinde ise Hollandalı tersane Icon 
Yachts ekibi Sherakhan’a son dokunuşları kazandırmış. 
Hollanda’da yıllarca hizmet etmiş olan Sherakhan, ilk ola-
rak deniz ticaret filosunun eğitimi için kullanılmış. Daha 
sonra geniş yatak kapasitesi sayesinde demirli olduğu 
askeri limanda subay adaylarının yatakhanesi olarak de-
ğerlendirilmiş. 
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SpaceCat Katamaranın İlk Görüntüleri Paylaşıldı

Denizde hazzı en üst 
seviyede yaşatmak için 
tasarlanmış bir tekne: 
SUNRISE

Avustralyalı üretici, 36 metrelik katamaran gövdeli süperyat 
projesinin ilk görüntülerini paylaştı. Büyük ölçüde yapımı 
tamamlanan süperyatın proje ismi SpaceCat. Aluminyum-
dan inşa edilen SpaceCat’in kaynak işlemleri,Silver Yachts’ın 
Çin’deki tesislerinde tamamlandı. Tam 478 GT hacme sahip 
olan süperyat, Espen Oino tarafından tasarlandı. Katamaran 
gövdesi sayesinde 13,3 metrelik muazzam genişliğe sahip 
olan SpaceCat, 4 kat güverteye sahip olacak. Geniş yaşam 
alanları sunabilecek bir tasarım olan SpaceCat’de, cömertçe 
tasarlanmış güverte alanlarının yanı sıra kıç tarafında büyük 
bir yüzme havuzu yer alacak. Su sporları oyuncakları ve ser-
vis botu, üst güvertenin kıç tarafında taşınacak. Silver Yachts 
tarafından, standart olarak 10 kişilik misafir grubunun konak-
layabileceği paylaşıldı. Bir master süit, iki çift kişilik ve iki ikiz 
yataklı kamara, konaklama imkanlarını oluşturacak. Mürette-
bat sayısı ise 8 kişi olacak.

Sanayi ağırlıklı büyümesini sürdüren Türkiye’nin özellikle 
de Ticaret Bakanlığı olarak üzerinde çok sık durduğu bir 
konu var o da şu: Made In Turkey markalı ürünlerle dünya 
pazarına damga vurabilmek. Dünya sularında gövde gös-
terisi yapan süper, mega, hatta gigayatlar arasında “made 
in Turkey” olanların sayısı azımsanmayacak ölçüde. Türk 
üreticiler global arenada her geçen yıl daha reformist, ce-
sur ve lükse getirdikleri yeni yorumlarla öne çıkan oyun-
cular arasında yer alıyor. Mayıs ayında suya indirilen 43 
metre boyundaki Sunrise, denizde hazzı en üst seviyede 
yaşatmak için tasarlanmış bir tekne. Dünya sularında boy 
gösteren birçok ikonik süperyatın yapımcısı Yıldız Gemi’nin 
tersanesinde inşa edilen Sunrise’ın tasarımında Ginton ve 
Hot Lab imzaları dikkat çekiyor.
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MAVİ VATANIN 
KARTALLARI İÇİN ANTALYA 

TERSANELERİNDE 
HUMMALI ÇALIŞMA

Yeni Mazu 82 ile 40 Knot!

Antalya’da, ARES Tersanesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
için seri üretim halinde 122 adet 12 metre boyunda hare-
ket kabiliyeti yüksek kontrol botu üretiliyor. 35 deniz mili sü-
rate sahip olacak bot, Artvin Hopa’dan İskenderun’a kadar 
en küçük kasabada bile konuşlandırılarak, arama kurtarma, 
kaçakçılık olayları ve yasa dışı göçmen faaliyetlerinin önlen-
mesinde aktif rol alacak. Antalya Serbest Bölge’de faaliyet 
yürüten Ares Tersanecilik Genel Müdürü Utku Alanç, 2018 yılı 
itibarıyla en büyük askeri gemi ihracatçısı konumundayken 
şimdi Türk Sahil Güvenliği’ne hizmet etmenin gururunu ya-
şadıklarını kaydetti. Projenin 2018 yılında başladığına ve 1 
yıl sonra tasarım çalışmalarına başladıklarına değinen Alanç, 
“Projenin ismi kontrol botudur. 122 bottan oluşuyor. Bu an-
lamda bir dünya rekorudur. Bu hacimde bir üretim dünyada 
henüz uygulanmış değil. 122 botun 105 adeti Sahil Güvenlik, 
17’si ise Emniyet Genel Müdürlüğü için inşa edilecek. Yaklaşık 
5-6 yıllık bir proje olacak. 5 yıl içinde tüm botların teslimini 
hedefliyoruz. Tasarım çalışması Sahil Güvenlik komutanlığının 
uzman personelinin katkısıyla tamamladık. Tasarımı yüzde 
yüz yerlidir ve Türk mühendisleri tarafından çalışılmış, doğ-
rulama fazları da onlar tarafından yapılmıştır” diye konuştu.

Türk motoryat üreticisi Mazu, 82 feetlik yeni motoryatının 
ilk gövdesini sahibine teslim etti. 3 Volvo Penta IPS1350 
dizel motorlarla donatılmış olan motoryat, 40 knot süra-
te erişebiliyor. Muazzam gücüyle dikkat çeken bir model 
olan yeni Mazu 82, muazzam boyutlarına rağmen sergi-
lediği üstün performans ile adından söz ettiriyor. 40 knot 
maksimum süratinin yanı sıra, 33 knot gibi etkileyici seyir 
süratiyle 400 deniz mili menzil sunuyor. Mazu, yeni amiral 
gemisi 82’yi karbon kompozit malzemeden üretiyor. Bu sa-
yede ağırlığı 50 tonun altında tutabiliyor. Derin V gövdesi 
sayesinde de, denizci yapısı ve yüksek süratlerde konfor-
lu seyir yapma imkanı ortaya çıkıyor. Motoryatın tasarımı, 
Mazu’nun kendi tasarım ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. 
Yüksek süratli seyir yapabilme kabiliyeti temele alınarak 
geliştirilen tasarımın, denizci yapısı ve yakıt verimliliği ara-
sında mükemmel denge yakalandı.

Teknik Detaylar
Boyu: 23,99 metre / Su hattı boyu: 20,70 metre / Geniş-
liği: 5,90 metre / Su kesimi: 1,50 metre / Ağırlığı: 45 ton

Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. No:67 Çayırova / Kocaeli
www.msmyacht.com / contact@msmyacht.com 

+90 262 658 40 53 / +90 534 580 80 37
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Pandeminin başladığı ilk günden itibaren çalışanları ve 
müşterileri için aldığı önlemlerle Türk perakende sektörüne 
öncülük eden Migros, Türkiye’nin 81 ilindeki marketlerinde 
aldığı önlemlerin tamamını Migros Deniz Market’te de uygu-
layarak oluşan şartlar nedeniyle gecikmeli olsa da sezonu 
açtı. 45 metre boya sahip Migros mağaza formatında özel 
tasarlanan Migros Deniz Market teknesinde 168 metrekare-
lik satış alanında 3 bin 500’den fazla ürün satışa sunuluyor. 
Migros, marina ve sahillerdeki marketlerine ek olarak beş yıl 
önce denizcilere daha iyi bir hizmet sunmak ve her noktadan 
ulaşılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Migros Deniz Market, 
yaz süresince Fethiye Şövalye Adası ile Göcek’te bulunan 
adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürüyor 
olacak. Özel tasarlanmış denizci kıyafetleri ve İngilizce bilen 
personelleriyle ayrıcalıklı hizmet veren Migros Deniz Market, 
müşterilerini özel botlarından alarak mağazalarına ulaşma-

larını ve alışverişlerini kendileri yapabilmelerini sağlıyor. En 
taze ürünlerin özenle seçilerek teslim edildiği Migros Deniz 
Market’in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla 
uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edi-
lebiliyor. Market, haftanın yedi günü 08:00-20:00 saatleri 
arasında hizmet veriyor.

MİGROS DENİZCİLERİ 
UNUTMADI: 
MİGROS DENİZ MARKET

SEN SADECE
DENİZİN
TADINI
ÇIKAR

MEKANİK BİZİM İŞİMİZ

MAĞAZA: ŞEYH MAH. KOCAMUSTAFA EFENDİ  CAD. NO:20/B MUĞLA 

 murat.uyum@pammuq.comwww.pammuqshop.com 0252 214 55 92
DEPO : TABAKHANE CAD NO:17

‘’Pamuk gibi...’’Otel Tekstili

Yat Tekstili

Züccaciye
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Eşsiz denizi, kumsalı, konforu, güvenliği ve temizli-
ğin olağanüstü uyumuyla cennet gibi bir ortamı his-
sedebileceğiz marina D-Marin Göcek deniz tutkunla-
rının ikinci adresi olma yolunda hızla ilerliyor.

 D-Marin Göcek, doğal güzellikleri ile sizi büyülerken, sakin 
ve huzurlu bir ortamda zaman geçirebileceğiniz ve doğanın 
tüm güzellikleri içinde yaşayabileceğiniz çok farklı bir atmos-
ferde yaşama olanağı veren bir marinadır. D-Marin Göcek, 
doğa dostu olması nedeniyle, doğal güzellikleri koruma al-
tına alınan ve yeşille mavinin ahenkle kucaklaştığı bir ma-
rinadır.

Türkiye’nin En Güvenli Doğal Marinası
Türkiye’nin en güvenli doğal marinası olarak kabul edilen 
D-Marin Göcek, geniş manevra alanı ve derin suları ile en 
derin yatlar için bile ideal bir marina niteliğine sahip. 

Bölgenin Mitolojisini Keşfedin 
Efsaneye göre İkarus’un kanatları eridiğinde denize düştüğü 
yer, tam olarak burasıdır. Siz de Göcek’e geldiğinizde bölge-
nin mitolojik tarihini keşfetmeyi unutmayın. Günübirlik bir 
gezi yapıp Telmessos kalıntılarını ziyaret edebilirsiniz. 
D-Marin Göcek Destinasyonu Önemli Avantajlar Su-
nuyor
D-Marin Göcek, turkuaz suları ve bozulmamış doğal güzelli-
ğiyle tanınan Türkiye kıyı şeridinin batısında yer almaktadır. 
D-Marin Göcek, batıda Dalaman Havalimanı’na yalnızca 22 
km, doğuda ise Antalya Havalimanı’na 225 km uzaklıktadır. 
D-Marin Göcek tekneyle Rodos’a 43 deniz mili, Marmaris’e 
45 deniz mili, Bodrum’a 116 deniz mili mesafede iken, ka-
radan da Dalaman’a 18 km, batıda Dalaman havalimanı 22 
km, doğuda ise Antalya havalimanı 225 km mesafededir.

Büyüleyici Bir Kumsal
D-Marin Göcek’te, yıl boyunca düzenlenen yelken yarışları 
ile de deniz üzerinde seyrine doyamayacağınız anlar yaşan-
maktadır. 

MAKALE

Doğa Dostu Marina D-Marin Göcek, 
Deniz Tutkunlarının İkinci Adresi Oldu

Prof. Dr. Serap İNCAZ - Kırklareli Üniversitesi/Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı

Kapasite, Binalar ve Alan-
lar
D-Marin Göcek’te 380 bağla-
ma kapasitesi, 150 karapark 
kapasitesi, 70 metreye kadar 
olan süperyatlar, 7/24 manev-
ra ve demirleme konusunda 
destek mevcuttur. D-Marin 
Göcek’de 380 bağlama kapa-
sitesi mevcuttur. 70 metreye 
kadar olan süperyatlar için 
de uygunluk sözkonudur. 150 
teknelik karapark kapasitesi, 
18.000 metrekare karapark 
alanı, travel lift: 75 T, tekne 
taşıyıcı: 40 T, gemi kızağı, tekne altı basınçlı yıkama ve te-
mizleme olanakları vardır. Kış aylarında tekne bakım ve ta-
miri için kullanılan 17,25 m ve 27 m uzunluğunda 2 adet 
hangar mevcuttur.

D-Marin Göcek’te Hizmetler Hiç Bitmez
D-Marin Göcek’te genel hizmetler, teknik hizmetler ve gü-
venlik hizmetleri ve çevre temizlik hizmetleri şeklinde sınıf-
landırdığımız hizmetlerin kapsamı aşağıdaki gibidir.

Rüya Gibi Bir Marina
D-Marin Göcek, yeme ve içme olanakları, eğlence-dinlen-
ce olanakları, spor, sağlık aktiviteleri, alışveriş olanakları ile 
rüya gibi bir marina düzenlemiştir. 

Bar ve Restoranlar
 D-Marin Göcek’te yer alan Q Lounge, The Breeze, B Cuisine 
Cafe ve Joy Restaurant gibi çeşitli bar ve restoranlarda deniz 
manzarası eşliğinde farklı lezzetler deneyebilirsiniz. 

The Blue Point Beach Club 
D-Marin Göcek’te, The Blue Point Beach Club, misafirlerine 
gün boyu deniz manzarası eşliğinde geniş bir yiyecek içecek 
menüsü ile hizmet veriyor.

Voleybol ve Basketbol 
D-Marin Göcek’te voleybol ve basketbol sahalarında spor 
yapabilir ya da sevdiklerinizle birlikte güzel vakit geçirerek 
dinlenebilirsiniz. 

D-SPA 
D-Resort Göcek oteli bünyesinde hizmet veren D-SPA’da 
çeşitli vücut ve cilt bakımlarından masaj ve güzellik uygula-
malarına kadar pek çok hizmetten faydalanma olanağı bu-
labilirsiniz.

Çevrede Görülmesi Gereken Yerler

Fethiye (Muğla)
Fethiye, akvaryum gibi denizi, eşsiz güzellikleriyle ünlü koy-
larıyla, yaz dönemi yoğunluğunun ardından yıl boyu etkinlik-
leriyle de görsel şölenlerin devam ettiği güzel bir ilçemizdir. 
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Ölüdeniz 
Ölüdeniz, yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce turisti ağır-
layan, çevresindeki birçok doğal koy ve önemli gezi noktala-
rı ile oldukça hareketli bir tatil beldesidir. 

Tlos
Tarihin içine yolculuk yaparak, süper bir atmosfer yaşamak 
istiyorsanız, tarihi Likya bölgesinin en güçlü şehirlerinden 
biri olan Tlos harabelerini keşfetmeniz gerekmektedir. 

İz Tuzu 
Göcek’in batısında yer alan, aynı zamanda Kaplumbağa Plajı 
olarak da bilinen, çam ormanlarıyla çevrili muhteşem güzel-
likteki İz Tuzu plajını mutlaka görmelisiniz. 

Kelebekler Vadisi 
Bölgede görülmesi gereken yerler arasında gösterilen Kele-
bekler Vadisi doğa severlerin uğrak mekanlarından biridir. 

Your Exclusve Yacht Glazng Partner

Worldwde Servce & Warranty

BCE GLASS LTD. - Turkey
BCE GLASS B.V.  - The Netherlands www.bceglass.com

Scan to download up-to-date project 
references nto your moble phone

M/Y SYZYGY - FEADSHIP - 2019

M/Y GO - Turquose Shpyard- 2017 M/Y Lady May - Feadshp - 2015
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Xone Superyacht Group, Yapılmayanı 
Yaparak Akdeniz’e  ‘Made In Turkey’ 

Damgasını Vuruyor

Türkiye’de tek, Akdeniz’deki 3. 
tam kapsamlı ve bayrak dev-
leti akreditasyonlarına sahip 
Yat personeli eğitim merkezi-
ne sahip olan Xone Superyacht 
Group, çalışmalarıyla sadece 
Türkiye’de değil tüm Akdeniz’de 
ezber bozuyor. Xone Super-
yacht Group Kurucusu Levent 
Baktır, QMS, DOC and MLC 2006 
kalite yönetimi sertifikalarına 
sahip tek yat eğitim ve yönetim 
firması olduklarını ifade ederek 
“Yatçılık endüstrisinde daha 
önce hiç yapılmamışı ‘tek çatı’ 
altında sunuyoruz” diyor.

Yat eğitimleri bölümü 2011 yılında, 
yat yönetim hizmetleri ve bayrak / 
klas gözetim bölümü ise 2015 yılın-

da kurulan Xone Superyacht Group, 
bünyesinde barındırdığı Yat Yönetim 
Hizmeleri, Bayrak tescili, Süperyat 
Akademisi ve İnsan Kaynakları de-
partmanı ile yat endüstrisinin tüm 
ihtiyaçlarına hizmet eden bir firma. 
Yacht Life & Travel editörü Ahmet 
Doğan’ın soruları Xone Superyacht 
Group kurucusu Levent Baktır yanıt-
ladı.

QMS, DOC and MLC 2006 Kalite 
Yönetimi Sertifikalarına Sahip 

Tek Yat Eğitim ve Yönetim 
Firmasıyız

Firmanızı ana hatlarıyla okuyu-
cularımıza tanıtır mısınız?

Merkezimiz Göcek`te yer almakla 
birlikte; Lübnan 2018, İstanbul ve 
Malta şubelerimiz de 2019 yılı iti-
barı ile devreye girdi. Markamızın 
büyüme ivmesindeki en önemli itici 
güçlerden biri kalite yönetimine ver-
diğimiz önem diyebiliriz. Bölgemiz-
de IACS Klas kuruluşlarından QMS, 
DOC and MLC 2006 kalite yönetimi 
sertifikalarına sahip tek Yat Eğitim 
ve yönetim firmasıyız.

Yatçılık Endüstrisinde Daha 
Önce Hiç Yapılmamışı ‘Tek Çatı’ 

Altında Sunuyoruz

Yaptığınız işler hakkında bilgi 
verir misiniz?

Xone Superyacht Group “Yatçılık En-
düstrisinde daha önce hiç yapılma-
mış bütünsel ve sağlam bir destek 
zinciri yaratmak” fikri üzerine kurul-
muştur. İş modelimizde bu bütüncül 
yapıyı destekleyecek tüm araçları ve 
akreditasyonları büyesinde bulun-
durarak bayrak surveyi ve tescilin-
den süperyat yönetimi hizmetlerine,  
mürettabat eğitimlerinden insan 
kaynakları yönetimine kadar müşte-
rilerimizin tüm ihtiyaçlarına tek çatı 
altında çözüm sunabiliyoruz. Xone 
Superyacht Management departma-
nı, tekne sahiplerine ve kaptanlara, 
yatlarının değerini en üst düzeye 
çıkarmak, masraflarını mimimize 
etmek ve yatlarını verimli bir şekil-
de çalıştırma / koruma konusunda 
yardımcı olmaktadır. Ekibimiz, yatın 
mümkün olan en iyi hizmeti almasını 
sağlamak için deneyimli denizciler, 
mühendisler, proje yöneticileri, mü-
rettebat yöneticileri ve finans uz-

manlarından oluşmaktadır.

Yat Yönetimi Hizmetlerimiz

Yat yönetimi hizmetlerimiz, her bir 
yat sahibinin özel ihtiyaçlarına göre 
uyarlanmıştır ve operasyon desteği, 
teknik yönetim, yeni inşa ve refit yö-
netimi, emniyet ve güvenlik yöneti-
mi, mürettebat yönetimi, acil durum 
müdahalesi, sigorta idaresi, sağlam 
bir denizaşırı mürettebat istihdam 
yapısının oluşturulması, finansal yö-
netim ve teknik danışmanlığı içere-
bilir. 

Bayrak Devleti ve Klas Kuruluş-
larının Sicil Kayıtlarında Avan-

taj Sunuyoruz

Bayrak devleti ve klas kuruluşlarının 
sicil kayıtları, denetimleri ve konu-
sunda hemen hemen tüm bayrak 
devletleri ve IACS üyesi klas kuru-
luşları ile çalışmamıza ek olarak 3 
önemli bayrak devletinin de sicil 
yönetimlerini yapıyoruz: Maritime 
Cook Islands (MCI), British Virgin Is-
lands (BVI), Gibraltar ve Barbados.  
Temsil ettiğimiz bayrak devletlerinin 
dinamik yapısı, yat sahiplerine ciddi 

avantajlar sunuyor. Örneğin Mariti-
me Cook Islands bayrağı ile yatınızı 
aynı anda hem “Commercial” hem 
de “Private” olarak tescil edilerek 
istenildiği anda aralarında hızlıca 
geçiş yapılabilen bir yapı kurabiliyo-
ruz. Sevinerek belirtmek isterim ki, 
Akdeniz’in en önemli ve geçerli bay-
rak devletlerinden Malta Devletinin 
Survey / denetim yetkisini de kısa 
bir süre içerisinde bünyemize katmış 
olacağız.

Profesyonel Yat Personeli 
ve Yat Kaptanlığı Eğitimleri 

Sunuyoruz

Eğitimleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz? Ne tür eğitim-
ler veriyorsunuz, eğitimlerinize 
kimler, nasıl ve ne şekilde katı-
labilir, Xone Yacht Akademi’yi 
de bu bağlamda tanıtır mısınız?

Xone Superyacht Group bünyesinde 
hizmet veren Xone Superyacht Aca-
demy; MCA, IYT Worldwide ve IMO 
Beyaz Bayrak Ülkeleri olan Mashall 

Levent Baktır
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Islands, Türkiye ve Malta devletlerinden onaylı, ulusla-
rarası geçerliliği olan Profesyonel Yat Personeli ve Yat 
Kaptanlığı Eğitimleri sunmaktadır.

AB Bölgesi Dışında AB Devleti Onaylı Tek Eğitim 
Merkeziyiz

Göcek ve Malta`daki merkezlerimiz, tam akredite De-
nizcilik Eğitim Merkezi olarak, Yacht Master 3000 Gros 
Ton`a kadar olan tüm STCW modüllerini ve Yacht Mas-
ter eğitimlerini düzenleme yetkisine sahip.  Şu anda AB 
bölgesi dışında AB devleti onaylı tek eğitim merkeziyiz.

Amatör Kaptanlık Eğitimleri Düzenliyoruz

Profesyonel yat mürettebatı eğitimlerinin çatısı altında, 
süperyat sektörüne yeni adım atmayı hedefleyen aday-
lar için de uluslararası geçerliliği olan sertifikasyon prog-
ramları düzenliyoruz.

Yelkenli Yat, Motor Yat ve Katamaran Olmak 
Üzere 3 Farklı Kategoride Eğitim Veriyoruz

Profosyonel eğitimlere ek olarak, Xone Yacht İstanbul ve 
Göcek merkezimizde amatör kaptanlık eğitimleri düzen-
lemekteyiz. Bu eğitim sonucu alınan ehliyetler ile dün-
yanın birçok yerinde 24 metreye kadar tekne kiralayıp 
seyahat edebilirsiniz. Denizciliği zorlaştırmadan mantı-
ğa uygun yöntemlerle verdiğimiz eğitimlerimiz, deniz-
cilik konusunda farklı tecrübe ve bilgi seviyelere sahip 
gruplara hitab ediyor. Hem sıfırdan denizciliği öğrenmeyi 
amaçlayan kişilere, hem de denizcilik tecrübesine sahip 

olup bu tecrübeyi artırmayı düşünen 
kişilere yönelik yelkenli yat, motor 
yat ve katamaran olmak üzere 3 
farklı kategoride eğitim verebilmek-
teyiz.

Akdeniz’deki Sayılı 
Kurumlardanız, Sürekli Yatırım 

Yapıyoruz

Türkiye’de tek,  Akdeniz’deki 3. 
Eğitim merkezisiniz. Tek olma-
nız bir avantaj mı, yoksa zorluk-
ları var mıdır?

Xone, “daha önce yapılmamış olanı 
yapmak” felsefesi ile denizcilik ve 
yatçılık tutkunu usta bir ekip tarafın-
dan kuruldu. Bu sebeple, öncü proje-
ler gerçekleştirmenin zorlukları olsa 
da, projelerimizin başarılı sonuçları-
nı görmek bizi daha da ileri adımlar 
için motive ediyor. Xone, önde gelen 
bayrak devletlerinin ve uluslararası 
organizasyonların akreditasyonunu 
elinde bulunduran Akdeniz’deki sa-
yılı kurumlardan. Hizmet kalitemizi 
korumak ve bölgedeki itibarlı ko-
numuzu daha da güçlendirmek için 
yeni teknolojilere, kalite ve insan 

kaynakları yönetimimize sürekli ola-
rak yatırım yapıyoruz.

Pandemi süreci sizi, sektörü ve 
işlerinizi nasıl etkiledi?

Pandemi öncesi, süperyat sektörü 
2020-2021 sezonunda kayda değer 
bir büyüme beklentisi içerisindeydi. 
Pandemi süreci ile birlikte seyahat 
ve turizm endüstrilerindeki kısıtla-
malar tabii ki süperyat söktörünün 
pek çok ayağını da olumsuz etkile-
di. Fakat pandeminin ilk aylarındaki 
belirsizlik sürecinin ardından, yat 
turizmi konvansiyonel tatil seçenek-
lerinin karşısında güvenli ve ayrıca-
lıklı bir seçenek olarak öne çıkmaya 
başladı. Özellikle ulta-lüks segmen-
te hitab eden süperyatlar üst düzey 
gelir gurubunda güvenli ve konforlu 
tatil seçenekleri sunmasından ötürü 
tercih ediliyor. Fakat; pandemi sü-
recinde kusursuz işleyen bir charter 
ve seyahat planı olusturmak pek çok 
uluslarası ve bölgesel yönetmelikle-
re, hem insan kaynakları anlamında 
hem de hijyen yonetimi anlamında, 
tam uyumluluk esasına dayanıyor.

Soldan sağa: Joseph BUGEJA (CEO - Transport Malta), Berrak GAUCI (XSG Malta), Belek Öztürkcan (Xone Superyacht Group /XSG/), 
Joseph MUSCAT (Malta 13. Dönem Başbakanı), Levent Baktır (Kurucu – XSG), Ezgi Harmanci (H&P Huku Bürosu – XSG)

Xone Superyacht Group 
Çok Önemli Bir Boşluğu 

Dolduruyor

Xone Grubu’nun ana fikri gerek Tür-
kiye merkezli gerekse global anlam-
da yat endüstrisine yeni bir soluk ve 
bakış açısı eklemek. Xone Superyacht 
Group bu anlamda yeniliklere, tekno-
lojiye ve bu sektörü ileriye taşıyacak 
her türlü yüklenici platformun gerek 
kurulması, gerek kullanılması gerekse 
desteklenmesi anlamında önemli bir 
görev üstleniyor. Yat endüstrisi ve yat-
lar artık eskiden olduğu gibi kendine 
has, yumuşak geçişlere sahip ve tek-
ne sahibi ya da kiracılarının lüks tatil 
yaptıkları, gözlerden, kurallardan ve 
denetimlerden uzak bir sektör olmak-
tan çoktan uzaklaştı bile. Bu anlamda 
bu sektör gerek teknik yönetim, gerek 
eğitim ve sertifikalandırma gerekse 
charter işletimi anlamında akademik 
eğitim ve yetkinliğe zahip akredite uz-
manlar gerektiriyor. Xone Superyacht 
Group da tam da bu noktadaki boş-
luğun doldurulması görevini üstlenmiş 
durumdadır. 
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DENTUR’da İsim Değişikliği

Kısa adı DENTUR olan Deniz Endüstrisini ve Deniz-
ciliği Geliştirme Derneği Genel Kurulu’nda, derne-
ğin ismi oybirliği ile YATED (Yat ve Tekne Endüstrisi 
Derneği) olarak değiştirildi. Dernek Başkanı Alpas-
lan Sirkecioğlu, değişiklik önerisine ve gerekçesine 
ilişkin şu ifadeleri kullandı: “DENTUR’ isminin ilk adı 
DENTUR olan başka bir marka ile karıştırılması ve 
yapılan tüm sektörel etkinliklerde de aynı sorunun 
yaşanması nedeniyle değiştirilme ihtiyacı oluşmuş 
ve dernek yönetimi gündemine alınmıştır.”

Kısa adı DENTUR olan Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Ge-
liştirme Derneği Genel Kurulu’nda, derneğin ismi oybirliği ile 
YATED (Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği) olarak değiştirildi. 
2000 yılında kurulan deniz endüstrisinin en büyük sivil top-
lum kuruluşlarından DENTUR, son 2 yıldır gündemine almış 
olduğu isim değişikliği projesini, 25 Şubat 2020 Olağan Ge-
nel Kurulu kapsamında görüştü ve oy birliği ile isim değişik-
liği kararı aldı. 

DENTUR Yerine YATED

Gerekli olan tüzük değişikliği için, T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil 
Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılan başvuru, 27 Nisan 
2020 tarihinde yasallaştı. İsim değişikliği ihtiyacı, genel ku-
rul öncesinde, tüm üyeler ile paylaşıldı ve yorum, görüş ve 
öneriler alındı. Denizcilik Endüstrisinin birbirinden değerli 
firma ve kişilerinden oluşan 300’e yakın DENTUR tüzel ve 

kişi üyeleri, bu karardan sonra DENTUR yerine YATED ÜYE-
LERİ olarak aynı üyelik şartları ile devam edecekler.

Sirkecioğlu: DENTUR İsmi Sürekli Karıştırıldı

Genel kurulda isim değişikliği talebi ve ihtiyacı konusunda 
bir konuşma yapan Dernek Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, 

YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu
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değişiklik önerisine ve gerekçesine ilişkin şu ifadeleri kullan-
dı: “DENTUR’ isminin ilk adı DENTUR olan başka bir marka 
ile karıştırılması ve yapılan tüm sektörel etkinliklerde de aynı 
sorunun yaşanması nedeniyle değiştirilme ihtiyacı oluşmuş 
ve dernek yönetimi gündemine alınmıştır. Dolayısıyla; gerek 
deniz endüstrisini temsil eden en büyük STK’lardan biri olan 
derneğimizin; daha hızlı bir şekilde sektörümüzü temsil ede-
rek ve gerekli çalışmaları yaparak ön plana çıkması, gerekse 
de çok değerli üyelerimizin menfaatlerini korumak amaçlı 
olarak DENTUR isminin değiştirilmesi gerektiğine inanmak-
tayız.

‘Deniz Endüstrisi’ Yerine ‘Yat-Tekne Endüstrisi’

DENTUR yerine gelecek olan ismin açılımında ise ‘Deniz En-
düstrisi’ yerine ‘Yat-Tekne Endüstrisi’ tanımının daha doğ-
ru olacağı; dünya yat imalat sektöründe Türkiye’nin ilk beş 
ülke içinde olması, yat ve tekne kavramının hem devlet hem 
de sektör temsilcileri tarafından daha çok bilinen, kabul edi-
len ve açılış konuşmalarında bile sektörden bahsederken 
kullanılan bir ifade olması nedeniyle aşikardır.

Deniz Kültürünün ve Sevgisinin Gelişmesi

 Denizciliği geliştirme kısmı tabii ki, faaliyet konularımız ara-
sındadır ve bu doğrultuda faaliyetlerimizi artırarak devam 
ettireceğiz. Zira, deniz kültürünün ve sevgisinin gelişmesi, 
endüstrimizin gelişmesinin ana kaynağıdır. Derneğimizin 
esas amacının ‘sektörümüzü geliştirmek ve sektörümüzün 
menfaatlerini korumak’ olduğu bir gerçektir. Sonuçta biz en-
düstrimizin sesiyiz. Derneğimizin yeni adı ‘YATED’ sektörü-
müze hayırlı olsun.”
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KORONAVİRÜS TATİL ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRDİ, 
YAT TURİZMİ GÖZDE OLDU, 

‘HİJYEN’ OLMAZSA OLMAZLAR ARASINA GİRDİ…!Covid-19, hayatımızın her alanında olduğu gibi tatil 
alışkanlarımızı da değiştirdi. Yat turizmi, pandemi ile 

beraber daha bir önemli hale gelirken, yat turizminin de asıl 
belirleyicisini hijyen kuralları oluşturdu. 

Charter firmaları temizlikte çıtayı çok yükseğe çıkarırken 
Deniz Ticaret Odası’nın şubeleri de birbirinden önemli 

önlemleri almış durumda.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Co-
vid-19 (Koronavirüs), tatil alışkanlıkla-
rını da değiştirdi. Tatilciler, yeni nor-
malle beraber tercihlerini yatlardan 
yana kullandı.

Yat kiralama firmalarına büyük 
görev ve sorumluluk düşüyor

Pandemi sürecinde ‘yeni normal’e 
geçilmesiyle beraber, aile tipi sosyal 
izolasyona dayalı yat turizmi ön plana 
çıktı. Bu durumda da yat kiralama ve 
charter frmalarına büyük sorumluluk 

ve ödevler düşüyor. Yat firmalarına 
talebin yoğun olması yeni bir ekono-
minin de doğmasını beraberinde geti-
riyor.

Hijyen ve temizlik olmazsa olmaz

Yat kiralama frmalarına başvuran 
müşterilerin sorduğu soruların başın-
da, ‘hijyen durumunuz nedir, hijyen ve 
temizliği nasıl sağlıyorsunuz’ soruları 
geliyor. Hijyen, müşteriler açısından 
son derece büyük bir öneme sahip. 
Hatta bu durum, olmazsa olmazlar 

arasında geliyor dersek yanılmamış 
oluruz.

Hijyen kurallarını yerine getiren 
charter firmaları bir adım önde 

Koronavirüs, dünyaya 2 şeyi net bir 
şekilde öğretti. Sosyal mesafe ve 
hijyen. Başta sağlık bakanlığı olmak 
üzere kamu spotlarıyla desteklenen 
sosyal mesafe ve hijyen kuralları artık 
hayatımızın her alanındaki yerini almış 
durumda. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
Pandemi ilan etmesiyle beraber hijyen 
kurallarında da farklılıklar ve değişik-
likler hayatımıza girdi.

Yat turizminde temizlik ve hijyen 
belirleyici oluyor

Temizlik ve hijyende durum böyle 
olunca tüm sektörler bir şekilde bu 
konuda müşteri leyhine cevap bulma-
ya, uygulamaya çalışıyorlar. Başta yat 
kiralama firmaları olmak üzere, mari-
nalar, deniz sektörüyle iş yapan gast-
ronomi firmaları hijyende çıtayı en üst 
seviyeye çıkarmış durumdalar. Zaten 
hijyen kurallarını yerine getiren char-
ter firmaları da bir adım öne çıkıyor.

Yusuf Öztürk: Yat turizmine talep 
arttı, daha fazla gelir elde edebi-
liriz

Salgınla beraber tatil alışkanlıları da 
değişmiş durumda. İstanbul ve Mar-
mara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölge-

leri (IMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Öztürk, yeni tip koronavirüs salgını 
sonrası yat turizmine talebin arttığını 
açıkladı. Yeni dönemde, kitlesel turiz-
min popülaritesini yitireceğini, artık 
daha bireysel ve izole turizm şekille-
rinin revaçta olduğunu aktaran Yusuf 
Öztürk, Türkiye turizm gelirlerinin yüz-
de 20’sini oluşturan deniz turizminden 
de daha fazla gelir elde edilebileceğini 
söyledi. “İnsanların butik otellere, yat 
turizmine, mavi yolculuka taleplerin-
de ciddi bir artış gözlemliyoruz. Ege 
ve Akdeniz kıyılarında Mavi Yolculuk 
yeniden doğacak. Bunu önemli bir ge-
lir kapısına dönüştürebiliriz” ifadesini 
kullanan Öztürk, yat turizminde kapa-
site ve hijyen koşullarının belirlenedi-
ği, 1 Haziran itibarıyla ‘Vira bismillah’ 
dediklerini aktardı.

Dinç: Hijyen kuralları hayatımızın 
davamı için önemli

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Dinç, ‘Hijyen ve sosyal mesafe’ kav-
ramlarıyla ilgili olarak, “Tüm dünyada 
etkisini sürdüren ve başlangıçta çok 
sancılı bir süreci beraberinde getiren 
Covid-19 maalesef hiç beklenmeyen 
bir anda geldi ve hayatlarımızın tam 
ortasına yerleşti. Öncelikle sağlığımızı 
tehdit etti, şimdilerde de birçok tica-
ri işletmenin geleceğini tehdit ediyor. 
Temizliğin ne kadar önemli bir kavram 
olduğunu gösterdi bizlere görünme-
yen tehlikeli boyutuyla” ifadesini kul-
landı.

Hijyen, hep hayatımızdaydı ama 
sosyal mesafe bize göre değildi…!

Hijyenin hayatımızda hep olan bir kav-
ram olduğunu ama sosyal mesafe çok 
da bize göre olmadığını belirten Dinç, 
“Artık hayatımızın bir parçası olan 
sosyal mesafe en az bir buçuk metre 
olması ve temas konusunu sıfırlıyor. 
Tüm bunlarla beraber maske takmak 
hem zorunlu hem de tedbirli olmamı-
zın ön koşulu. Deniz turizmi tarafına 
baktığımızda, riski fırsata çeviren bir 
yerdeyiz. Bizim sahip olduğumuz tu-
rizm şekli biraz daha butik turizm. 
Daha çok kapalı gruplara hitap ediyor. 
Bu da demek oluyor ki misafirler sade-
ce tanıdığı ve güvendiği kişilerle tatile 
çıkıyor” dedi.

Kiralanmayan yatımız yok, eylüle 
kadar doluyuz

“Şu anda sevinerek söylüyorum ki 
kiralanmayan yatımız yok denecek 
kadar az. Neredeyse eylül sonuna ka-
dar tüm tarihler dolu” diyen Dinç şu 
bilgileri verdi: “Yat işletmecilerimiz 
öncelikle T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın 13.05.2020 tarihli, Konaklama 
ve Yeme İçme Tesislerinde Kontrollü 
Normalleşme Süreci Hakkındaki Ge-
nelgeyi baz alarak hareket ediyorlar. 
Bu genelge tüm konaklama ve yeme 
içme tesisleri için geçerli olduğundan 
deniz turizmi tesisleri ve araçları ile 
turizm amaçlı sportif faaliyet işletme-
lerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu 
kurum veya kuruluşları tarafından ilan 
edilmiş olan tedbirlere tam olarak 
uyuyor.

(IMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç
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Covid-19 ve hijyen kurallarını uy-
guluyoruz

Tekne ortamında COVID-19 ve hijyen 
kurallarını/uygulamalarını kapsayan 
bir protokol hazırlanıp, protokol dü-
zenli aralıklarla değerlendirilip, uygu-
lamada karşılaşılan sorunlar, getirilen 
çözümler ve kamu kurum veya kuru-
luşlarınca uygulamaya konulan ted-
birler dikkate alınarak güncelleniyor. 
Yine hazırlanan Protokol kapsamında, 
hastalık belirtileri gösteren müşteriye 
personelin yaklaşımı ve uygulanacak 
işlemler de tanımlanıyor. Genel kulla-
nım alanlarında (bekleme, dinlenme 
vb.) en az 1 metre mesafeye uyacak 
şekilde düzenleme yapılıyor. 

Temizlik ve hijyen kişinin kendi 
duyarlılığı ile başlıyor

Korona günlerinde temizlik ve hijyen, 
önce kişinin kendisinde ve kendi du-
yarlılığı ile başlıyor. Ne kadar kural 
koyarsanız koyun, kişi kendi önlem 
almadıkça başarılı olamayız. Şu anda 
dünyada yaşayan tüm insanların hem 
mesafe hem de maske takma kuralına 
uyması şart.

Doğru yat temizliği

Doğru yat temizliğine gelince, bizim 
teknelerimizde en az kaptan ile bera-
ber üç personel çalışıyor. Tabii ki bu, 
teknenin büyüklüğüne göre değiş-
kenlik gösteriyor. Mutfakta aşçı, oda-
larda gemici veya kamarot, teknenin 
genel durumunda kaptan sorumlu 
bunu teknenin büyüklüğüne ve stan-
dardına göre genişletebiliriz. Doğru 
demek kuralları en küçük ayrıntısına 
göre uygulamak demek. Teknelerimi-
ze gelen misafirlerimiz öncelikle genel 
bir kontrolden geçiyor, ateşi ölçülüyor, 
tüm bilgileri alınıyor. Gün içerisinde 
misafirlerin durumu belli aralıklarla 
kontrol ediliyor. Keza çalışan persone-

lin de öyle. Tekne temizliğine gelince 
charter teknelerimizin çoğunda bu-
laşık makinası mevcut ya da çalışan 
personel kullanılan malzemeleri risk 
yaratmadan hijyenini sağlıyor. Tekne-
nin kullanılan alanları yine çalışan biri 
tarafından günün belli saatlerinde te-
mizleniyor. Günlük Gezi teknelerimizde 
durum daha farklı; çoğu tek kullanım-
lık yeme-içme malzemesi kullanılıyor.

İMEAK Bodrum Şube olarak üye-
lerimizi tek tek bilgilendirdik

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum 
Şube olarak üyelerimizi her zaman 

Atölye:                                                                                                                        
Aydıntepe mah. 100. Yıl Cad. 
Vural  Sk. No:5/1
Tuzla/IST.
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nisan ayında kurulan bir dernek. Tüm 
Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker 
ve Acenteleri Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şeref Sevi, Covid-19’un 
birçok alışkanlığı değiştirdiğini ifade 
ederek, “Türkiye Ticari Yatçılığını Ak-
deniz çanağında hak ettiği en iyi yere 
getirmek, hizmet ve ürün kalitemizi 
yükseltmek, gerekli eğitimleri vermek 
ve üyelerimizin sorunlarıa çözüm üret-
mek derneğimizin ana hedeflerinden-
dir” dedi.

Bakanlığın Biyosidal Ürün Tipi 
1-2 ve 3’ü üyelerimizle anında 
paylaştık

“Covid Etkisi gerçekleşir gerçekleş-
mez, bunun kendi mesleğimize olum-
suz etkilerinin neler olabileceğini dü-
şünüp hemen gerekli tedbirlerimizi 
aldık” diyen Sevi, “TYBA Yönetim Ku-
rulu olarak internet üzerinden yaptığı-
mız toplantılar süresince covid sonrası 
sezon başladığında neler yapılmalı, 
nasıl önlemler almayız konusuna çö-
zümler üretip ; Sağlık Bakanlığı’nca 
Biyosidal ürün tipi 1-2 ve 3 ruhsatı-
na sahip ve fizyolojik doğala eşdeğer 
hem antiseptik, hem de dezenfektan 
özellikteki ürünü tedarik edeceğimiz 
bir firma ile anlaşıp ürünün detayla-
rını içeren, kullanımını anlatan detaylı 
bir bilgilendirmeyi tüm üyelerimiz ile 
anında paylaştık” ifadesini kullanıyor. 
Sevi, ayrıca ürünün kullanımını da an-
latan bir videoyu hem ingilizce hem 
Türkçe olarak web sitelerinde paylaş-
tıklarının da özenle altını çizdi.

Teknede temizlik ve hijyen bizim 
en büyük önceliğimiz

Temizliğin her sektör için son derece 
önemli bir unsur oldğunu ifade eden 
Sevi, şu bilgileri verdi: “Teknede te-
mizlik ve hijyen bizim her zaman en 
büyük önceliğimiz oldu. Pandemi ön-
cesinde de şimdi de temizlik ve hijyen 
bizim mottomuz. Teknelerden misa-
firlerimiz ayrıldığı zaman baştan aşa-
ğı tüm tekne dezenfekte edilir. Tüm 
alanlar hijyenik ürünler ile temizlenir 
ve yeni gelecek misafirlerine hazırla-
nır. En önemli husus misafirlerin te-
mas edebileceği tüm alanların, kapı 

kolları gibi antiseptic ve dezenfektan 
ürünler ile temizlenmesi. Otellerde ya-
pılan sertifikasyon tekneler için yapıl-
mıyor ancak biz Dezenfekte Edilmiştir 
Belgesini çalıştığımız halk sağlığı fir-
malarından, teknelerimiz dezenfekte 
edildikten sonra Sağlık Bakanlığı data 
sistemine işleyerek dezenfekte edildi-
ğine dair belgeyi temin edebiliyoruz.

TYBA olarak üyelerimizi tüm de-
taylarıyla bilgilendiriyoruz

TYBA Derneği olarak üyelerimizi en 
ufak gelişmeden haberdar ederek, 
tüm bilgileri en sağlıklı olacak şekil-
de paylaştık. Personellerinin hijyen 
eğitimi ve sertifikasyon konusunda 
özellikle bilgilendirilmeleri gerektiği 
konusuda paylaşımlarda bulunduk. 
Temizlik ile ilgili aldığımız her kararı ve 
uygulamayı gerekli mercilere ve ba-
kanlıklara bilgi vermek sureti ile yap-
tık. Yönetmelik bizi genelde kapsar 
şekilde değil, daha ziyade otel, motel 
veya restaurant gibi yerleri kapsıyor 
ama bu bizim için öenmli değil.

Tekneler son derece güvenli, bu 
sene tekne tatilini özellikle öne-
riyoruz

Genel turizm ve misafir ağırlamanın 
getirdiği sorumluluk çerçevesinde biz 

üzerimize düşeni yapıyoruz ve yurtdı-
şından tatil için gelmek isteyenlere bu 
sene tekne tatilini özellikle öneriyoruz. 
Covid 19 konusu bu sezon tekneleri 
daha ön plana çıkardı diyebilirim. Gü-
venli tatil olarak tekneler tercih edili-
yor, düşünmediğimiz kadar reklam ya-
pıldı tekne tatilini ön plana çıkaran… 
Bizim için olumlu yanı bu, ancak olum-
suz bir yanı da elbette yurtdışı piya-
sasına çalıştığımız için şu an yaşanan 
uçuş problemleri nedeni ile pek çok 
iptalin yaşanmış olması. Bu iptallerde 
seneye erteleme yapabildiğimiz gibi, 
tamamını iptal edenlere ücret iadele-
rini gerçekleştirdiğimiz için yaşanan 
ekonomik sıkıntılar oldu. Yerli piya-
sa için fiyatlarımız genel olarak döviz 
kuru ile olduğu için, makul oranda 
indirimler yaparak yerli misafirlerimizi 
de ağırlama yapıyoruz.

Yunanistan deniz sahasının kapa-
lı olması en büyük sıkıntımız

Dernek olarak 2 sene yaptığımız bu 
sene de 3.sünü yapmayı planladığı-
mız tekne ticaretine katkı sağlayan yat 
charter showumuzu pandemi nede-
ni ile 2021 senesine erteledik. Bu da 
ekonomik olarak bazı kayıplara neden 
oldu. Bir diğer yaşadığımız sıkıntımız 
da Yunanistan deniz sahasının kapalı 
olaması. Daha önce organize edilmiş 

çok önemseyen bir yerdeyiz. Onlar 
olmazsa biz olamayız. Pandemi döne-
minde tüm üyelerimizi tek tek aradık. 
İhtiyaçlarını sorduk. Tüm gelişmeler 
hakkında bilgi verdik. Yardıma ihtiya-
cı olanlara sadece sektörel değil, her 
anlamda ulaştık. Üyelerimizin faaliyet-
lerine kontrollü geçişinde bakanlıkları-
mızla sürekli istişare halindeydik. Yine 
ihtiyaçlar doğrultusunda, İMEAK Deniz 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başka-
nımız Sayın Tamer Kıran sayesinde bir 
çok genelge  kurduğu bağlantılar se-
bebi ile çıktı. Buradan Tamer Başkanı-
mıza üyelerimiz adına teşekkürlerimizi 
iletiyorum.  Bir çok kere video kon-
ferans yöntemi ile toplantılar yapıldı. 
Bodrum Şube yönetimi olarak geceli 
gündüzlü çalıştık. Kendi sektörümüzde 
her meslek dalında olan vatandaşımız 
için ayrı ayrı çalışmalar yaparak zarar-
ları en aza indirgemeye çalıştık. Ayrıca 
faaliyete geçildiği dönemde tüm üye-
lerimize COVİD-19 Kuralların yazılı ol-
duğu tabela ve maske dağıttık. Bir çok 
öneri geldi, ama şikayet yok denecek 

kadar azdı. Biz üyelerimizle hep bera-
ber yol aldık. Yönetmeliğin söylediği 
şeyler belli COVİD-19 Kuralları; Mas-
keni tak, Mesafeni koru, Ellerini sık sık 
yıka bunun gibi diğer kurallar... İşlet-
meler için sterilize edilmek çok önem 
taşıyor. Tüm yatlarımızda bu kurallara 
eksiksiz uyuluyor. Bilinmesi gereken, 
farkında olmak ve duyarlı olmaya 
daha fazla odaklanmak. Kurallar tüm 
dünyada aynı yeter ki bunu uygulaya-
bilelim. 

İnanalım, tedbirli olalım ve kural-
lara uyalım

Çin’in Wuhan kentinden çıkıp tüm 
dünyaya yayılan bu salgın hastalık bize 
tedbiri ve yeniliği getirdi. Bu süreç de-
ğişim ile birlikte her alanda alışılmışın 
çok dışında yaşam standartlarını öğ-
retti. Şu anda turizm kötü durumda 
belki fakat biz deniz turizm temsilcileri 
olarak bunu fırsata çevirdik ve tüm ku-
rallara uyarak misafirlerimizi ağırlıyo-
ruz. Bu kurallarla ağırlamaya devam 

edeceğiz. Sektör olarak şu anda geçi-
rilen zamanı telafi ediyoruz. Caherter 
teknelerimiz, günlük gezi tekneleri-
miz, su altı ve su üstü sporcularımız, 
yat imalatı, liman ve marinalar daha 
bir çok meslek kolumuzda çalışmala-
rımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Aynı zamanda daha mavi bir Bod-
rum için de denizlerimizin temizliğine 
önem veriyoruz. Pandemi döneminde 
dinlenen bu doğayı aynı sessizlikte ko-
ruyarak Deniz Temiz Derneği & TUR-
MEPA Bodrum Şubesi olarak da bir çok 
projeyi hayata geçirmek üzereyiz. Ben 
diyebilirim ki inanalım, tedbirli olalım 
ve kurallara uyalım.”

Şeref Sevi: Covid 19’da en güven-
li yer tekneler, teknede kalın

Kısa adı TYBA olan Tüm Yat İşletme
cileri, Yatırımcıları ve Acentaları Der-
neği, Türkiye çapında önde gelen 80’in 
üzerinde ticari firmanın ve 350’nin 
üzerinde ticari yatın işletmecilerinin, 
acentalarının üye olduğu 2017 yılının 

Şeref Sevi
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olan Türkiye-Yunanistan turlarının da 
iptaline sebep oldu. Henüz açılacağı 
tarih de net olmadığı için şu an sade-
ce yerli misafirlerimize elimizden gelen 
en iyi şekilde hizmet etmeye devam 
ediyoruz. Mavi yolculuk adıyla dünya-
da tanınan bu turizm ve deniz desti-
nasyonu ulkemizin ürettiği en onemli 
ve kaliteli hizmet sektörlerinin başında 
gelir. Ülkemizin doğası bizim en onem-
li sermayemizdir. İnsanı ve doğayı ko-
ruyarak ve saygı göstererek çalışmaya 
devam edeceğiz.”

Begüm Doğulu: Türkiye yat turiz-
mi yeniden eski günlerine döne-
cek

Mart ayından bu yana gündemin birin-
ci maddesi olan ve tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19, birçok alışkanlığı 
değiştirdiğini ifade eden Yat Turizm 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Be-
güm Doğulu, “Covid 19 sürecinden 
sonra ‘Yeni Normal’ uygulaması ile 1 
hazirandan itibaren start alan yatçılık 
sektörü, Turizm  Bakanlığı ile Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı’nın iş birlikte-
liği çerçevesinde yayınladıkları ve şart 
koşulan sağlık uygulamaları sayesin-
de, net bir şekilde yayınlanan bu ku-
ralların uygulama kontrolü Liman Baş-
kanlıkları’na verildi ve yatların bağlı 
bulundukları Liman Başkanlıkları yatlar 
sefere çıkmadan önce tebliğ edilen ku-
rallara uygunluk denetimlerini çok sıkı 
bir şekilde kontrol etmektedirler. Her 
yat sefer öncesi nano teknoloji ürün-
lerle dezenfekte edilmekte olup her 
sefer öncesi tüm personel sağlık kont-
rolünden geçmekte ve herhangi bir 
semptom gösteren mürettebat varsa 
bu kişiler asla sefere dahil olamamak-
tadır. Tüm mürettebat sefer boyunca 
maske takmak mecburiyetinde olup 
gelen tüm müşterilerin ateş ölçümleri 
de gerçekleştirilmektedir” dedi. Koro-
na günlerinde ‘temizlik ve hijyen’ nasıl 
yapılıyor, doğru yat temizliği kavramını 
açar mısınız, doğru yat temizliği deni-
lince ne anlamalıyız sorumuza yönelik 
Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Begüm Doğulu şunları söy-
ledi: “Covid 19 sürecinde ülkemizde 
uluslararası patent alınmış çok kaliteli 
dezenfektasyon ürünleri imal edildi. 
Her ticari tekne, bakanlıkların yayın-

lamış oldukları sağlık 
kurallarını uygulamak 
zorunda oldukları gibi 
aynı zamanda kendi-
lerini ön plana çıkar-
mak  ve müşterilerine 
daha iyi sağlık koşulları 
sunmak isteyen yat iş-
letmecileri de yat girişi 
paspas dezenfektanın-
dan tutun da, el ve yüz 
için kullanılan organik 
dezenfektanlara kadar 
seyahat boyunca ge-
rekli koruyucu ürünleri 
tüm müşterilerine te-
min etmektedirler.”

Dernek olarak her 
ay üyelerimizle onli-
ne toplantılar yaptık

Pandemi sürecinde 
dernek olarak çok ça-
lıştıklarını, bilinçli işler 
ortaya koyduklarını 
aktaran Başkan Doğu-
lu, “Biz, dernek olarak 
bu süreci üyelerimiz ile 
her ay online toplantı-
lar yaparak çok sıkı iliş-
kiler içerisinde geçirdik. 
Üyelerimizin endişe ve 
şikayetlerini ilgili Bakanlıklara çok sık 
dile getirdik ve bakanlıklar tarafından 
sektöre çok yakın ilgi gösterildi. Şart-
lar ve kurallar ivedi bir şekilde belir-
lenip sektörün zarar görmemesi için 
dünyada ilk açılan denizcilik sektörü 
olma başarısını sağlayarak, yatçılık 
sektörünün mağduriyet yaşamasının 
önünü devletimizin başarılı politikaları 
neticesinde sağlayabildik. Üyelerimize 
tavsiyemiz, devletimizin bize sektörün 
mağdur olmaması adına gösterdiği ilgi 
ve alakanın karşılığında sağlık kuralla-
rına uymayı ihmal etmeyip, sektörel 
ciddiyetimizi ve başarımızı dünyaya 
göstermemiz için bu fırsatı en iyi şekil-
de değerlendirmemiz yönündedir.

Biraz daha sabır gerekiyor
Covid 19 süreci maalesef tüm dünya 
yatçılığını ve denizciliğini diğer sektör-
lerden çok daha olumsuz etkilemiştir. 
Ancak bu süreç bittiğinde ülkemiz, ba-
şarılı yürüttüğü denizcilik sektöründe 

dünyadaki yerini her zamanki gibi ala-
caktır. Sadece hep birlikte biraz daha 
sabretmemiz gerektiğini belirtmek is-
tiyorum” dedi.

Baran Yıldırım: Temizlik ve hijyen 
tekne kiralamanın olmazsa olma-
zı
 
Koronavirüs salgınının ardından ha-
yatlarımızın baştan sona değiştiğini ve 
haliyle turizm sektörünün de bundan 
nasibini aldığını iafade eden Viravira.
co Kurucu Ortağı & CEO’su Baran Yıl-
dırım, “Turizm sektörü olarak net bir 
şekilde şunu görüyoruz. Salgın nede-
niyle geleneksel tatil anlayışı tamamen 
değişmiş durumda. Salgın sonrasında 
tatil severler klasik tatil alternatifle-
ri yerine, daha korunaklı ve tanıdığı, 
bildiği kişilerin bulunduğu tekne ta-
tilini tercih ediyor. Salgın sonrasında 
aldığımız birçok önlem oldu. Bunlar-
dan belki de en önemlisi kullanıcıla-
rımıza sunmaya başladığımız Stressiz 

Begüm Doğulu

YATINIZDAKİ YENİ YARDIMCINIZ
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Covid-19 İptal Paketi. Bu paket ile 
salgın kaynaklı belirsizliklerden dola-
yı kiralama yapmakta kararsız kalan 
kullanıcılarımızı teşvik etmeyi amaçlı-
yoruz. Misafirlerimiz yapmış oldukları 
rezervasyonları check-in tarihinden 30 
gün öncesine kadar kesinti yapılmak-
sızın iptal edebiliyorlar. Tabii seyahat 
ya da sokağa çıkma kısıtlaması gibi 
mücbir sebepler devreye girerse son 
anda dahi misafirlerimizin tatillerini ip-
tal etme hakları oluyor.

Tüm teknelerimizde oldukça kap-
samlı bir temizlik yapılıyor
 
Tüm teknelerde misafirler tekneden 
indikten sonra, bir sonraki misafir 
grubu tekneye alınmadan önce olduk-
ça kapsamlı bir temizlik yapılıyor. Bu, 
yıllar içerisinde tekne kiralama sektö-
ründe oturmuş bir uygulama. Ayrıca 
sektör kuruluşlarının yayınlamış oldu-
ğu hijyen önerileri var. Tekne teslimin-
den önce teknenin detaylı bir şekilde 
dezenfekte edilmesi, kiralama aşama-
sında ise günlük olarak detay temiz-
liğin yapılması, tekne çalışanlarının 
ve misafirlerin günlük olarak ateşinin 
ölçülmesi, tekne çalışanlarının maske 
ve eldiven kullanmasının sağlanması 
ve teknede el dezenfektanı bulundu-
rulması önerdiğimiz önlemlerden bazı-

ları” dedi.

Temizlikle ilgili alınan puanlar ol-
dukça yüksek

Yat kiralamada ya da genel olarak yat 
tatillerimde temizliğin çok önemli bir 
unsur olduğunu ifade eden Viravira.co 
Kurucu Ortağı & CEO’su Baran Yıldı-
rım, salgın sonrası izole ve korunaklı 
bir tatil alternatifi olduğu için yat tatili-
ne ilginin oldukça yükseldiğini belirtti. 
Bu süreçte tekne sahipleri ve kiracılara 
düzenli olarak Sağlık Bakanlığı ve sek-
törün önde gelen kuruluşlarının yap-
mış olduğu yayınları ve uyulması gere-
ken kuralları 
paylaştıklarını 
aktaran Yıldı-
rım, “Tekne 
sahiplerimiz 
bu konuda ol-
dukça hassas 
davrandıkları 
için kiralanan 
teknelere ya-
pılan müşteri 
yorumlarına 
baktığımızda 
temizlik ile 
ilgili alınan 
puanların ol-
dukça yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz. 
Eğer kiralama mürettebat-
sız olarak gerçekleşecek 
ise kumanya içerisinde-
ki ürünlerin tekneye giriş 
aşamasında dezenfekte 
edilmesi, kişisel ve genel 
temizlik için dezenfektan 
kullanımı ve kapalı alanla-
rın gün içerisinde düzenli 
olarak havalandırılması 
kiracılara önerdiğimiz ön-
lemlerin başında geliyor.

Ülke olarak çok şanslı-
yız, bir yarımada üze-
rinde yaşıyoruz

Ülke olarak çok şanslıyız, 
bir yarımada üzerinde ya-
şıyoruz. Karadan ulaşıla-
mayan çok güzel koyları-
mız, yat turizmine uygun 
bölgelerimiz var. Kaptanla 

birlikte istediğiniz gibi rotayı belirle-
yip bu özel yerleri görme şansı elde 
ediyorsunuz. Teknede herkesten uzak, 
sadece tanıdığınız kişilerle birlikte ta-
til yapmak şu an şüphesiz en büyük 
avantaj. Kumanya alışverişinizi ken-
diniz yapıyorsunuz. Teknede temiz ve 
sağlıklı yiyecekler tüketiyorsunuz. Tek-
nede tatil yapmanın en büyük avantajı 
ise rahatlık. Tekne tatili yapan misa-
firlerimizden bunu sıklıkla duyuyoruz. 
Birkaç parça eşya ile bugün ne giysem 
derdi olmadan çok rahat bir tatil geçi-
rebiliyorsunuz” dedi.

Baran Yıldırım
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Türkiye Yelken Federasyonu
 Çalışmalarına Tam Gaz Devam Ediyor

Türkiye Yelken Federasyonu 
(TYF) Eğitim Kurulu Sorumlusu 
Can İşgören, TYF’nin çalışmaları-
na tam gaz devam ettiğinin özen-
le altını çiziyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Türki-
ye’deki yelken faaliyetlerini yöneten 
kurum olarak 1957 tarihinde, 1923’te 
kurulmuş olan Türkiye Su Sporları Fe-
derasyonu’ndan ayrılmış ve ayrı bir ku-
rum olarak kuruluyor. Türkiye Yelken 
Federasyonu Uluslararası Yelken Fe-
derasyonu olan World Sailing kurumu 
tarafından tanınıyor. Türkiye Yelken 
Federasyonu tescil etmiş olduğu Laser, 
Finn Sörf, Uçurtma Sörfü, Optimist, 
420, 470, Pirat, Dragon, Yat ve Radyo 
Kontrollü Yat sınıflarında tescil etmiş 
olduğu sınıflarda yarış organizasyonları 
ve milli takım kampları organize eder. 
Şuan Türkiye Yelken Federasyonu’na 
Özlem Akdurak başkanlık ediyor. Tür-
kiye Yelken Federasyonu’nun Genel 
Sekreterliği görevini Mutlu Uzun, Spor-
tif Direktör olarak Fatih Özmen, Eğitim 
Kurulu Sorumlusu olarak Can İşgören 
görev alıyor. Yacht Life&Travel dergisi 
editörü Ahmet Doğan’ın sorularını Tür-
kiye Yelken Federasyonu (TYF) Eğitim 
Kurulu Sorumlusu Can İşgören cevap-
landırdı.

TYF, Başarı-
lı Nesillerin 
Yetiştirilmesi 
İçin Çalışma-
larını Sürdü-
rüyor

TYF’nin çalış-
malarıyla ilgili 
İşgören, “Türki-
ye Yelken Fede-
rasyonu; Ulusal 
ve Uluslararası 
(Dünya Şampi-
yonu, Avrupa 
Ş a m p i y o n u , 
Asya Şampiyo-
nu, Olimpiyat, 
Türkiye Şampi-
yonu, Gençlik 

Spor Bakanlığı Kupası vb.) yarışların 
organizasyonlarına katılmak milli takım 
kamplarını düzenlemek, başarılı, genç 
ve sportif yeni nesillerin yetiştirilmesi 
için faaliyetlere katılan ve bu faaliyet-
leri uygulayan bir kurumdur. Bu orga-
nizasyonlar içerisinde yer alan; Dünya 
Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu ve 
Asya Şampiyonu yarışlarında birincilik, 
ikincilik ve üçüncülük yetiştirilmiş ve 
olimpiyatlarda da ülkemizi temsil etmiş 
sporcularla başarısını sürdüren bir ku-

rum olmaya devam etmiştir” ifadesini 
kullandı.

Bütün Branşlarda Başarı İçin Bi-
raz Daha Süreye İhtiyaç Var!

Yelkenciliğin gelişmesi ne ya da nelere 
bağlı, denizlerimizden yeterince fay-
dalanabiliyor muyuz sorumuza yönelik 
olarak İşgören, “Ülkemizi dünyadaki 
birçok ülke ile kıyaslandığınızda coğ-
rafi açıdan bulunamayacak bir yerde 
olduğunu fark ediyoruz. 3 tarafı deniz-
le çevrilmiş muhteşem bir ülke ve su 
sporları bakımından da diğer devletler-
den daha iyi bir konumda. Yelken spo-
ru açısından başarı grafiğine bakacak 
olursak bazı branşlarda çok başarılı 
olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliyo-
ruz. Diğer branşlarda ise biraz daha 
yol kat etmemiz gerekiyor. Federasyon 
olarak hazırlık ve gelişim çalışmaları 
hız kaybetmeden sürdürülmeye devam 
ediliyor. Bu sebeple yelken sporunun 
bütün branşlarda başarılı olması için 
biraz daha süre geçmesi gerekecek” 
cevabını verdi.

Yelken Branşını 2 Başlık Altında 
İnceleyebiliriz

“Yelken branşını 2 başlık altında in-

Ö.Akdurak - M. M. Kasapoğlu
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celeyebiliriz” diyen İşgören, “Birincisi 
TUYEP ( Türkiye Ulusal Yelken Eğitim 
Programı) eğitimi alanlar, ikincisi spor-
cu olarak eğitim alanlar. TUYEP eğiti-
mi; yelken kulüplerinin sportif açıdan 
başarı beklemeyen ama iyi bir denizci-
lik bilgisiyle kaliteli yelkencilerin yetiş-
tirilmesini, bunun devlet tarafından ka-
yıt altında tutulmasının sağlanmasıdır. 
Yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
onaylı Türkiye Ulusal Yelken Eğitim 
Programı’dır. Sporcu olarak verilen eği-
tim; yelken kulüplerinin sportif olarak 
başarı bekleyen ve denizcilik açısından 
bilgili yelkencilerin yetiştirilmesini ve 
bunun devlet tarafından lisanslı sporcu 
olarak kayıt altında tutulmasının sağ-
lanmasıdır. Kısaca özetlemek istersek, 
TUYEP kaliteli bilgi seviyesi yüksek yel-

kenciler yetiştirip Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından onaylanmış belge verilecek 
kalitede kişilerin yetiştirildiği, sporcu 
olarak verilen eğitimde ise yarışçılık 
seviyesinde başarılı yelkencilerin yetiş-
tirilerek lisanslı sporcu olmasının sağ-
lanmasıdır” yorumunda bulundu.

Pandemi İle Beraber Birçok Den-
ge Değişti

Pandemi süreci ile alakalı olarak İşgö-
ren şunları kaydetti: “Türkiye Yelken 
Federasyonu ulusal faaliyetlerini 1 yıl 
öncesinden planlamaktadır. Bu, 1 yıllık 
faaliyetler de 4 yıllık olimpiyat süre-
ciyle birlikte ilerlemektedir. Bahsetmiş 
olduğum bu 4’er yıllık olimpik süreç 
de 4 sene sonraki çalışmaların nere-
de olacağını gösterir. Bu organizasyon 
sistemi dünyadaki bütün ülkeler orta-
lama olarak bu şekilde planlanmakta-
dır. Pandemi durumundan sonra birçok 
konuda dengenin değiştiğini söyle-
yebiliriz. Sportif faaliyetler açısından 
zorluk var ama bu durum atlatılacak. 
Sadece biraz süre ve sağlık güvenlik-
lerinin alındığı antrenman sürecine 
ihtiyaç var. Bunu sağlamak için sağlık 
önlemlerini alarak yola devam etmek-
teyiz. Verilen ulusal faaliyetlerin 1 yıl 
öncesinden planlandığını söylemiştim. 
Aynı durum eğitim kurulu tarafından 
organize edilen eğitim faaliyetleri için 
de geçerli. Bu yıl hazırlayarak internet 

sitemizde yayımlamış olduğumuz ilanı 
2 defa daha yeniledik ve tekrar ilan 
ettik. Bir engel söz konusu olmadığı 
sürece ilan ettiğimiz şekilde eğitimle-
rimiz kurumumuzca devam ettirilecek. 
Federasyon olarak işlemlerimizin ço-
ğunluğunu şuan bilgisayar üzerinden 
sürdürüyoruz. Düzenlemiş olduğumuz 
bazı eğitimleri ve gelişim seminerlerini 
çevrimiçi olarak devam ettiriyoruz. 

Sosyal Mesafeye Dikkat

Şuan dünyadaki hiçbir sağlık örgütü 
hastalığı tam anlamıyla ve hızlıca teda-
vi edecek ilaca sahip değil. Sağlık aç-
sından biraz daha fazla kaygı duymak 
yerine herkesin olması gereken şekilde 
kendini koruması ve bunu gerçekleş-
tirirken karşısındakini de düşünerek 
sosyal mesafe kuralına riayet etmesi 
gerekiyor. Bu şartlar altında sporcular 
gibi ebeveynlerinde kendi sağlık ted-
birlerini alması ve diğer kişilerle mesa-
fesini koruması gerekiyor. Üyelerin ise 
kalabalık alanlardan uzak durarak sos-
yal alanların müsaade ettiği kadarıyla 
kulüplerin restoran ve diğer bölümlere 
girip çıkmaları gerekiyor.

Spordaki Başarıda Ebeveynlere 
Büyük Görev Düşüyor

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve 
genç nüfusa sahip. Sportif açıdan dün-
ya ve Avrupa şampiyonalarında olduğu 
gibi olimpiyatta da başarılı olacağımı-
za kanaatim tam. Görmüş olduğumuz 

bu tablonun geliştirilerek devam etti-
rilebilmesi için sosyal alanlarının rahat 
olduğu kulüp ve spor eğitim merkez-
lerimizde eğitimlerinin sürdürülmesi 
gerekiyor. Sağlıklı ve yeni nesil genç-
lerin spor yaparak yetiştirilmesi ebe-
veynlerin çocuklarını yelken ve diğer 
branşlarla tanıştırmasıyla sağlanacak-
tır. Çocukların seçtikleri spor branşında 
çalışmalara ne kadar katılıp katılma-
yacağının elde etmiş olduğu başarılar 
değil, başarıya ne kadar yakın olup 
olmadıkları belirler.”

Can İşgören

Yat ve mekanik  hizmetlerinin
 altın anahtarı  Aslan Yacht

Çalışmalarında ilk günkü tutkuyu ve azmi koruyan ekibimiz, 
denizdeki 20 yıllık tecrübesini, yakından takip ettiği teknoloji ile 

harmanlar ve sizlere her zaman çözüm odaklı  hizmet sunar. 
Seyir sistemlerinde huzurun ve rahatığın güvencesi olarak,
 kullanıcıların memnuniyetini en ön planda tutmayı hedef

 saymaktadır.

0541 663 39 81

info@aslanyacht.com

Bahçelievler mah. 7168. sk. 
No:3/13 Turgutreis 0544 663 39 81

aslanyacht.com
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Türk Loydu Başkanı Melikoğlu: Yat 
Sektörümüz Büyümeye Odaklansın, 

Sertifikasyonu Biz Yaparız!

Türkiye’nin özellikle mega yat alanında dünya çapında 
çok önemli ve büyük işler ortaya koyduğunu ifade eden 
Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğ-
lu, “Yat sektörü büyümeye odaklansın, sertifikasyonu 
Türk Loydu olarak biz yaparız” vurgusunda bulunuyor.

Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası ta-
rafından kurulmuş birçok değerli paydaşa sahip olarak klaslama, 
muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir “Klaslama 
ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur. Türkiye’nin önemli 
sektörel kuruluşlarının bir araya gelerek, ülkemizin öz kaynakla-
rıyla oluşturduğu Türk Loydu; kurulduğu günden bu yana hizmet 
alanlarını sürekli genişleterek, dahil olduğu tüm sektörlerdeki ge-
lişmelere öncülük etmiş ve gelişimini sürdürmeye devam ediyor. 
Yacht Life&Travel’in sorularını Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkanı Cem Melikoğlu cevaplandırdı.

Türk Loydu’nu okuyucularımıza tanıtır mısınız, Türk Loy-
du genel anlamda neler yapar?

Türk Loydu, Türkiye’nin yerli ve milli tek klas kuruluşu olarak; 
denizcilik sektörünün tamamında ama özellikle askeri gemiler, 
her tipte yük ve yolcu gemileri, römorkörler ve yatların yeni inşa 
ve serviste klaslamasında önemli bir tecrübe birikimine sahiptir. 
Bu gemi tiplerinin klaslanmasının yanında aynı zamanda, dökme 
yük gemileri, sondaj ve araştırma gemileri, balıkçı gemileri, tan-
kerler, destek gemileri vb. hala devam etmekte olan “Pille çalışan 
gemiler inovatif projeler ile ilgili de bir yandan kural geliştirme 
çalışmalarını sürdürürken bir yandan da klaslama faaliyetlerini 
sürdürüyoruz.

MİLGEM Projesi Tecrübemizi Artırıyoruz

Ülkemizin yerlileşme ve millileşme hedefleri doğrultusunda canla, 
başla çalışmalarımıza devam ediyoruz, edeceğiz. Askeri gemiler-
de MİLGEM Projesi ile başlayan klaslama tecrübemiz ve yetkinli-
ğimiz her geçen gün daha da artarak devam etmekte, Savunma 
Sanayi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Türk Loy-
du’na vermiş olduğu bu değerli görevi milli bir bilinç ve gururla 
yerine getirmekteyiz. Şu ana kadar 150’ye yakın askeri gemiye 
klas vererek, dünya denizlerinde askeri gemi klasında en tec-
rübeli kuruluşlar arasına girmiş olmak, 
Türk Loydu için haklı bir gurur kayna-
ğıdır. Askeri gemi projelerinde mevcut 
liderliğimizi pekiştirerek devam ettirme-
yi, projelerimizi yurtdışında sürdürme-
yi ve yeni projelerde Savunma Sanayi 
Başkanlığı ve tersaneler ile işbirliğimizi 
geliştirmeye devam etmek üzere çalış-
malarımızı sürdürmekteyiz.

Birçok Mega Projede Çalışmaları-
mızı Sürdürüyoruz

Endüstri ve belgelendirme faaliyetleri-
miz kapsamında; enerji, inşaat, maden, 
imalat, kimya, ulaşım ve lojistik sektör-
leri başta olmak üzere; hizmet yelpa-
zemizi ve buna paralel olarak, hizmet 
alanlarımızı genişletmeye devam ettik. 
Çanakkale Köprüsü ve Akkuyu Nükleer 
Santrali başta olmak üzere çeşitli çelik 
yapılar, köprüler, stadyumlar, hastaneler, 

uçak bakım hangarları, en-
düstriyel tesisler ve çeşitli 
tip sivil yapılardan oluşan 
birçok mega projede çalış-
malarımızı sürmekteyiz.

Yatların Proje, İnşa ve 
Muayenesine İlişkin 
Teknik Gereksinimleri 
Belirleyip Onaylıyoruz 

Türk Loydu, yat ve tek-
ne sektörüne yönelik 
nasıl çözümler sunuyor, 
tekne ve yat sektörü ile 
nasıl çalışmalar gerçek-
leştiriyorsunuz?

Klaslama; klas kuruluşu 
tarafından gemi, yat ve su 
araçlarının proje ve inşa ile 
ilgili konulmuş bir dizi kural 
ve standartların inşa ve iş-
letme sırasında muhafaza 
edildiğini güvence altına 

alan kapsamlı bir kontrol servisidir. Bu kural ve standartlar gemi, 
personeli ve çevreye karşı tehlikelere tedbir almayı amaçlamıştır. 
Bağımsız, tarafsız, uzman ve teknolojik bir klas kuruluşu olarak 
Türk Loydu, her türlü gemi ve su yapılarına bir dizi hizmet sun-
maktadır. Hedefimiz gemi sahiplerinin kaynaklarını maksimize 
etmek için esnekliğe sahip olmasını sağlarken can, mal ve deniz 
çevresinin korunmasını garanti altına almaktadır. Uluslararası ku-
ral ve düzenlemelere uygun olarak Türk Loydu; gemi ve su ya-
pılarının proje, inşa ve muayenesine ilişkin teknik gereksinimleri 
belirlemekte ve onaylamaktadır.

Cem Melikoğlu
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Türkiye’deki Ulusal Tek Klas Kuruluşuyuz

Türkiye’deki ulusal tek klas kuruluşu olmanın bilinci ile, Türk Loy-
du kurulduğu tarih olan 1962 yılından bu yana deniz sektörü faa-
liyetleri kapsamında, gemi klaslama hizmetlerinin yanısıra, gerek 
geçmişte geleneksel olarak inşa edilen ahşap tekne ve yatların 
ve gerekse günümüzde her türlü tekne inşa malzemesinden imal 
edilen tekne ve yatların klaslanması hizmetini, konusunda uzman 
bir ekip ile, başarıyla yürütmekteyiz. 

Türk Loydu Yat Klaslama 
Hizmetini 80’li Yıllardan 
Bu Yana Sürdürüyor

Türkiye yat ve tekne 
sektörüne hangi katma 
değerleri sunuyorsunuz, 
yat ve tekne sektörü, 
Türk Loydu’ndan nasıl 
yararlanıyor?

Türk Loydu Yat Klaslama hiz-
metini 80’li yıllardan bu yana 
sürdürmekte ve bugüne ka-
dar yüzlerce ahşap, çelik, 
alüminyum ve kompozit göv-
deli yat Türk Loydu tarafın-
dan klaslanmıştır. Halen  
de bu faaliyetimiz devam et-
mektedir.

Gezi Tekneleri İçin Uygunluk Değerlendirme ve Belge-
lendirme Hizmeti

Gezi tekneleri için uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hiz-
metini ise 2006 yılından bu yana Uygunluk Değerlendirme Kuru-
luşu sıfatı ile yapmaktadır. 1994 yılında Avrupa Birliği tarafından 
yayınlanan 94/25/EC Gezi Tekneleri Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmış ve yerine 2013/53/EU yürürlüğe girmiştir. Bu yeni yönet-
meliğin ülkemizde Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönet-
meliği adı altında 05 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanmasını takiben 
Türk Loydu bu yeni yönetmelik kapsamında da yetkilendirilmiş ve 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Ticari Yatlara Yönelik Türk Yat Kodu Oluşturuyoruz

Bunlara ilaveten, ticari yatlar konusunda öncelikle bir Türk Yat 
Kodu oluşturma çalışması var. Bu kod, T.C. Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı’nın koordinasyonunda diğer klaslama kuruluşlarının 
da katkısı ile ağırlıklı olarak Türk Loydu tarafından yapılmaktadır. 
Bu kodun oluşturulmasına paralel olarak Türk Loydu Ticari Yatlar 
için yeni bir kural oluşturma faaliyeti içerisindedir. Söz konusu 
hazırlıkların tamamlanması ile Türk karasularında ticari faaliyet 
yapan/yapacak yatlar için çerçevesi daha iyi çizilmiş bir kural seti 
oluşacak ve bu yatların Akdeniz havzasındaki gezilerinde daha az 
zorluk yaşayacağını düşünüyoruz.

Mega Yatlarda Hatırı Sayılır Bir Kapasitemiz Var

Türk Loydu’nun yat ve tekne sektörü açısından uzun va-
dede hedefleri nelerdir?

Türk yatçılığı kalitesi ve estetik görünümleri ile dikkat çekmek-
te. Özellikle mega yatlarda hatırı sayılır bir kapasitemiz var. Türk 
yatlarının dünya denizlerinde gezmeleri, hem de Türk Loydu klası 
ile seyretmeleri bizim yatçılıktaki en önemli hedefimiz. Türkiye’de 

İhracata Dayalı Projeleri 
Olanlar Zaman Kaybetmeden 

Türk Loydu İle İletişime 
Geçsin

Türk Loydu her zaman olduğu gibi 
Türk yan sanayicisine destek ol-
mayı sürdürecektir. İhracata da-
yalı projeleri olanların zaman kay-
betmeden Türk Loydu ile irtibata 
geçmelerini öneririm. Sertifikalı 
olan ürünlerin özellikle dış pazar-
larda yüksek satış avantajına sa-
hip olduklarını biliyoruz. Türk bay-
rağının dalgalandığı her yere Türk 
Loydu’nun hizmetlerini götürmek 

en büyük önceliğimizdir.
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alanlarında hizmet verdiğimiz tüm sektörlerimizin ana çözüm or-
tağı olmayı amaç edinmiş bir kuruluş olarak, fiyat politikamızda 
hali hazırda uygun olan pozisyonumuzu koruyarak, hizmet kalite-
mizi artırıp ve ürün yelpazemizi de genişleterek paydaş sektörle-
rimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Araştırma Geliştirme Çalışmalarına Önem Veriyoruz

Teknolojik olarak hızla değişen ve yenilenen dünyada, müşteri ve 
paydaşlarımıza daha iyi ve yeni hizmetler sunabilmek için araş-
tırma ve geliştirme ve faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Klas 
kuruluşları, günümüzde dijital teknolojiler ve inovatif gelişmeler 
ile hızla şekil değiştiren denizcilik ve endüstriyel sektörlerde di-
jitalleşmeye yatırım yapmak, gelişmelere uyum sağlamak, hatta 
önderlik etmek zorundadırlar. Türk Loydu olarak biz de gelişme-
leri yakından izliyor ve geleceğimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. 
Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerdeki dijitalleşme süreçlerine pa-
ralel olarak uzaktan sörvey yapabilme araçları, sanal gerçeklik 
uygulamaları ve eğitim kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik yeni-
likçi ve trendlere uygun çalışmalar yapmaktayız. Var gücümüzle 
milli teknoloji hamlelerimize katkı koymaya, hizmet verdiğimiz 

alanlarda liderlik rolü üstlenmeye çaba harcıyoruz. 
 
“Yat Sektörü Büyümeye  Odaklansın 

Sertifikasyonu Biz Hallederiz.”

Buradan yat ve tekne sektörüne yönelik ne gibi mesajlar 
vermek istersiniz?

Türkiye’nin asıl mega yatlarda söz sahibi olduğu unutulmama-
lıdır. Dünya çapında 3.ncü büyük mega yat imalatçısı olan Türk 
tersanelerinin kaliteli ve butik işçiliği ile öne çıktıkları görülmekte-
dir. Mega yatlarda sağlanmış olan başarının orta ve küçük ölçekli 
yatlarda elde edilebilmesi için üretim hızı ve kalitesini artırırken, 
aynı zamanda üretim maliyetlerini rekabetçi bir şekilde düşürmek 
gerekir. Bunun en iyi yolu da küçük üreticilerin güçlerini birleş-
tirmesinden geçmektedir. Üreticiler daha büyük ortamlarda or-
tak üretim hangarları oluşturarak maliyetlerini minimize ederken 
birlikten doğan güçle dış pazarlara da çok daha güçlü bir şekilde 
açılabilirler. Bu süreçte elbette yat yan sanayimizin gelişmesi için 
ilave sertifikasyon ihtiyaçları doğacaktır. 

Halıcı Hasan ‘Hayal Gücünüzün Ötesinde, 
Özel Üretim Halı’ Mottosuyla 

Yat ve Teknelere Hizmet Veriyor
Hayal Gücünüzün Ötesinde, Özel Üretim Halı’ motto-
suyla hizmette sınır tanımayan Halıcı Hasan, yat ve 
teknelere ‘özel çözümler’ sunuyor. Firma, ürünlerine 
bir ömür boyu garanti veriyor. 

Halıcı Hasan, yat ve araç halıları ile adından söz ettiriyor. Bu 
halılar gerek kullanılan hammadde özelliği, gerekse üretim 
tekniği açısından özel tekne, yat ve araçlarda kullanılmaya 
mükemmel uyum sağlıyor. Alev almaz, leke tutmaz, antibak-
teriyel, antistatik, kir emmeyen, temizliği kolay hammadde-
den mamül, mükemmel ses ve ısı izolasyonu sağlayan, ha-
lılar yerine göre özel üretiliyor. Halıcı Hasan yetkilileri Yacht 
Life&Travel dergisine şu özel açıklamalarda bulundu: “Özel 
üretim halı, hayal gücünüz ile başlayan projeler yaratır. Yani 
beğendiğiniz bir tablo, figür, şekil, desen ya da istediğiniz 
herhangi bir renk, tümsekleri ve çukurları olan üç boyut-
lu bir çalışma ya da kesimli dökümlü bir halı, hayaliniz ne 
ise projenin dizaynına onunla başlıyoruz. Hemen ardından 
halının ham madde türüne karar veriyoruz; örneğin yüzde 

yüz ipek ile başlayan seçenekler saf yün, saf viscon veya 
bunların karışımları ile devam edebiliyor. Renklerin seçimi 
için Hindistan Doha’dan ithal ettiğimiz geniş renk skalasına 
sahip bir pon pon çantamız var, bu sayede hem hayaliniz-
deki rengi daha planlama aşamasındayken elinizle tutarak 
gösterebiliyorsunuz, hem de seçilen rengin kodu ile ilerledi-
ğimizden üretimde hata ihtimali kalmıyor. Halının tüm ayrın-
tılarını sizinle şekillendirdikten sonra bilgisayarda bir görsel 
çalışması yapıyor ve son hali için teyitleşiyoruz. Süreçten 
bahsetmek gerekirse tüm kararlar verildikten sonra, yün ve 
viscon halıların üretimi ortalama 4 hafta, ipek halının üretimi 
ise 6-7 hafta sürüyor. En çok titizlendiğimiz süreç burada 
başlıyor çünkü, bizim için her ilmek çokça emek barındırıyor. 
Üretimin bitmesinin ardından halılar özel elyaflara sarılarak 
korunaklı bir şekilde zemin döşemesine hazır hale geliyor. 
Kişiye özel çalışıyoruz. Hiçbir proje bir önceki ile aynı olmu-
yor. Üretim bitince sade ve sadece size ait tasarlanmış bir 
halıya kavuşuyorsunuz.





70 71

DOSYA - MEGA YATDOSYA - MEGA YAT

Mega Yat Üretiminde Dünya 3.’sü Olan 
Türkiye’nin Amacı 1 Numara Olabilmek

Rekabetin iyiden iyiye kızıştığı piyasada tutunmak, akılda kalmak 
ve belki de bir adım öne geçmek için ‘markalaşmak’ olmazsa 
olmaz… Dünyada artık ülkeler markalarla anılıyor. Japonya 
denilince elektronik, Almanya denilince kalite ve dayanıklılık akla 
geliyor. Türkiye’de yaşayan herkesin hayali Made In Turkey damgalı 
markalar üretebilmek. Mega yat üretimde bir marka olan Türkiye, 
imalatı, kalitesi, işçiliği, rekabetçiliği ve harika tasarımlarıyla 
dünyada konuşulmaya devam ediyor. Mega yat üretiminde herkesin 
gözünün Türkiye’de olduğunu söylersek abartmamış oluruz. Yacht 
Life&Travel dergisi olarak ‘Mega Yat Üretimi’ni sizler için araştırdık.

Mega Yat üretimi, Türkiye’nin 
denizcilik alanındaki lokomo-
tif sektörlerinden biri. Her yıl 
ortalama yüzde 20 oranında 
büyüyen 20 metre üzeri yat 
ve tekne endüstrisiyle Türki-
ye, mega yat üretiminde İtal-
ya ve Hollanda’nın ardından 
dünya üçüncüsü. Yüksek kali-
te, uluslararası standartlar ve 
şık tasarımlarıyla her yıl pek 
çok ödüle layık görülen Türk 
üreticileri şimdiye kadar bir-
çok önemli projeye imza attı. 
Avrupalı veya dünyanın her-
hangi bir bölgesinde yaşayan 
ve ‘custom made’ bir yata sa-
hip olmak isteyen kişiler ucuz 
ve kaliteli olması nedeniyle 
Türkiye’yi tercih ediyorlar.

Yat imala-
tında hangi 
bölgelerimiz 
ön plana çı-
kıyor?

Yat ve tekne 
imalatında, Mar-
mara ve Ege 
bölgeleriyle An-
talya ve Kocaeli 
serbest bölgeleri 
öne çıkıyor. Yat 
üretiminde şim-
dilerde yüksek 
teknolojiye da-
yalı, karbon elyaf 
esaslı kompozit 
malzemeler kul-
lanılıyor. Bu ne-
denle sektörde 
yerlilik oranı ise 
şu anda % 50 
civarında. Üre-
tim maliyetinin 

Hüseyin Mengi 
Mengi Yay Yönetim Kurulu Başkanı
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yüzde 60’ı malzeme, yüzde 20’si ise 
işçilik. Ayrıca, mega yatların bakım ve 
onarımlarının da getirisi büyük. Büyük 
tersanelerimiz, planlı ve plansız ba-
kımlarını yapabiliyor. Ülkemiz ekono-
misine katkısı çok büyük. Fiyat olarak 
kıyaslamak için orta boy, 18 metrelik 
bir yatın fiyatı 1.5 milyon euro dola-
yında. Diğerlerinin fiyatı da büyüklük 
ve projeye göre artıyor.

Dünyanın En Büyük 200 Teknesi 
Listesine Giren Mega Yatlar Liste-
sinde Bulunan Türk Yatları

1- Maltese Falcon (88 m.) – Perini Navi 
(Yıldız Gemi) / Tuzla.
2- Go (77 m.) – Turquoise Yachts / 
Pendik
4- 3Vicky (72,5 m.) – Turquoise Yach-
ts/Pendik
5- Axioma (72 m.) – Dünya Yachts/
Pendik
6- Victoria (71 m.) – AES Yachts/Tuzla
7- Nourah of Riyad (70 m.) – Yachtley 
Yachts/Kocaeli
8- Bonus: Dream (Poseidonos) (106 

m.) – Haliç Tersaneleri

Mengi: Altyapı Eksikliğimizi Dü-
zeltirsek Mega Yat Üretiminde 
Dünyada 1 Numara Olabiliriz

Türkiye, mega yat üretiminde dün-
yanın önde gelen ülkeleri arasında 
yer alıyor. Mega yat üretiminde bir-
birinden önemli firmalarımız var. Bu 
firmalarımızın çalışmaları, üretimleri, 
tasarımları ülkemizin markalaşma sü-
recinde çok büyük bir adım aslında. 
İşte bu firmaların başında da hiç kuş-
ku yok ki Mengi-Yay Yatçılık geliyor. 
Mengi-Yay’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Mengi, üretim konusunda ka-
lite olarak Türkiye ve İtalya’nın ilk sı-
rada olmasına karşın adetsel anlamda 
Almanya ve Hollanda’nın liderlik için 
yarıştığına dikkat çekti. Mengi, “Son 
dönemlerde Çinli üreticiler de yat üre-
timi konusuna yoğun ilgi gösteriyor. 
Ozellikle Avrupa’da firmalarla satın 
alma görüşmeleri yaptıklarını biliyo-
ruz” dedi. 

Türkiye ‘Custom Made’ Alanında 
Bir Marka 

Türkiye’de yat üretiminde seri imalat 
yapabilen bir marka yaratma noktasın-
da birkaç firmanın çalışmaları olduğu-
nu ve bu çalışmaların önemli noktalara 
geldiğini, ancak Türkiye’nin bu alanda 
değil, kişiye özel alanda daha güçlü 
hale gelmesinin önemini belirten Men-
gi, “Avrupalı veya dünyanın herhangi 
bir bölgesinde yaşayan ve ‘custom 
made’ bir yata sahip olmak isteyen 
kişiler bizi tercih ediyor. Bunda birkaç 
neden etkili. Birincisi ve en önemlisi 
üretim maliyetlerimizin düşük olması. 
Biz de İtalyan, Alman, Hollandalı veya 
Fransız müşterimiz ile aynı ekipmanı 
kullanıyoruz.

Ekipman Anlamında Eksiğiz, Yer-
lilik Oranımız Çok Düşük

Ancak burada önemli gelişme göster-
memiz gereken nokta, ekipman. Bu 
alanda ciddi eksikliğimiz var. Yerlilik 
oranımız çok düşük. Şu anda yüzde 

501iler seviyesindeyiz. Yan sanayi-
deki açığımızı kapatmamız şart” diye 
konuştu. “Yan sanayideki açığı kapat-
makla birlikte üretim maliyetlerimiz de 
aşağıya gelecek” diyen Mengi, “Yan 
sanayide kaliteli malzeme üreten fir-
ma sayımız çok az. Olanlarda ithal 
malzeme ile aynı fiyata ürün satıyorlar. 
O zaman da bizim için yerli malzeme 
kullanmanın bir avantajı kalmıyor. An-
cak, kaliteli ürün ortaya koyan firma 
sayısını artırırsak o zaman bu fiyat 
aşağıya gelir ve biz de maliyet yükünü 
azaltabiliriz” dedi. 

11 Yaşımda Bu İşe Başladım, Ele-
man Sıkıntısı En Önemli Konu 

Yatçılığın son dönemlerdeki en önem-
li sorununun yeteri kadar yetiştirecek 
eleman bulunamaması olduğuna vur-
gu yapan Mengi, “Ben 11 yaşında baş-
ladım bu işe. 30 yılı aşkın bir süredir 
sektördeyim. Biz daha çok çıraklıktan 
yetiştirerek eleman ihtiyacımızı kar-
şılayabiliyoruz. Şimdi benim en genç 
ustam 32 yaşında. 50 yaşına kadar ça-

lışsa 18 senemiz 
var. Ama bundan 
sonrasında sorun 
büyüyerek devam 
edecek. Meslek 
liselerinde oku-
yan gençler bu işi 
tercih etmiyorlar. 
Bizim sektörün 
geleceği açısın-
dan acilen hallet-
memiz gereken 
konu bu diye dü-
şünüyorum” diye 
konuştu. 

İşini Özenle 
Yapan Yat-
çı Sayısı 50’yi 
Geçmez

“Türkiye’de işini özenle ve düzgün şe-
kilde yapan yatçı sayısı 50’yi geçmez” 
diyen Mengi, “Ben elemanlarıma be-
nim yanımdan ayrılacaksanız kendi 
işinizi kurun, öyle gidin. Ben de size 
destek olayım diyorum. Çünkü bura-

daki tüm elemanları ben yetiştirdim. 
Onlar bana, ben de onlara emek ver-
dik. Benden ayrılacaklarsa kendi işle-
rini kıırmalarını isterim” dedi. Böylece 
kaliteli iş yapan firma sayısının da ar-
tacağını ve yatçılığın daha iyi bir sek-
tör haline geleceğini ifade ederek, “İş 
kurmak için ayrılan tüm çalışanların 
sektörün gelişmesi adına desteklen-
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mesi gerektiğini düşünüyorum” diye 
konuştu. 

Monaco Fuarı’na Özel Yat İnşa 
Ediliyor 

2000, yıllarla birlikte yurtdışına açılan 
Mengi Yay Yatçılık, halihazırda İsra-
il, Amerika, Almanya ve Fransa’daki 
firmalar ile işler yapıyor. Türkiye’nin 
yatçılıkta 2010 yılına kadar altın çağını 
yaşadığını ifade eden Mengi, şimdiye 
kadar farklı alanlarda birçok ödül ka-
zandıklarını söyleyerek şöyle devam 
etti: “2010 yılında gemi-yat inşa ala-
nında bir ödül kazandık. 2012, 2014 
ve 2016 yıllarında Gemi Yat İhracatçı-
lar Birliği’nden ihracat alanına yönelik 
kazandığımız çok önemli ödüllerimiz 
var. Bir İngiliz İş adamı için inşa etti-
ğimiz NB93 kodlu gemimiz ile The In-
ternational Yacht and Aviation Awards 
ödülünü kazandık.

GİSBİR’in Yat Sektörüne Desteği 
Yüksek 

“GİSBİR yatçılara ciddi destek sağlı-
yor” diyen Hüseyin Mengi, “Monaco 
Fuarı için özel çalışmalar yapılıyor. Dış 
Ilişkiler Konseyi Başkanı Nurettin Ça-
lışkan, orada yatçıları tek bir platform-
da toplamayı amaçlayan bir çalışma 
yürütüyor. Umarım başarılı olacaklar. 
Bunun yanında ‘Türkiye Yat Sanayi’ni 
anlatan bir belgesel çekiliyor. Önü-
müzdeki zamanlarda televizyonlarda 
yayınlanacak. Çalışmaların bu özen ile 
devam etmesi hem yurtiçinde hem de 

yurtdışında Türk yatçılığını daha bilinir 
hale getirecek” dedi. 

Tasarım mı? Üretim mi? 

Yat inşa aşamasında çıraklıktan gelme 
biri olarak, yıllarca üretim sürecinin 
daha önemli olduğunu düşündüğünü 
belirten Mengi, “10 yıl önce sorsanız 
tasarım o kadar da önemli değil, der-
dim. O zamanlar benim için görsellik-
ten çok sağlamlık önemliydi. Ancak 
şimdi, her şeyden önce tasarım çok 
önemli. Tasarımınız güzel olmadığı sü-
rece altından da yapsanız bir değeri 
yok. Neticede müşteri beğenisine su-
nulan bir iş yapıyoruz” dedi. 

Markadan ötürü yabancı tasarım-
cılar tercih ediliyor 

Müşterilerin çoğunlukla marka olma-
sından ötürü yabancı tasarımcılarla 
çalışmaktan yana olduğunu dile ge-
tiren Mengi, “Türkiye’de çok önemli 
tasarımcılar var. Tanju Kalaycıoğlu, 
İbrahim Karataş, Selahattin Gürdaş 
gibi isim yapmış tasarımcılarımız var. 
Ancak marka olmalarına rağmen bi-
zim tasarımcılarımızın projeleri iyi olsa 
bile, Hollandalı, İtalyan veya İngiliz bir 
tasarımcının projesi tercih edilebiliyor. 
Bu, tamamen müşterinin tercihine 
bağlı bir durum olduğundan müdaha-
le etme şansımız olmuyor. Ama Türk 
tasarımcılarımız ile yaptığımız önemli 
projelerimiz de var tabi ki.”  44 met-
relik Virtus isimli yatın projesinde, “İç 
tasarımı İtalyan, mühendislik işlerini 

Hollandalı ama tüm denetim işlerini 
Türk mühendis firmasına verdik” di-
yen Mengi, böylece hem maliyeti dü-
şürdüklerini hem de projeye Türk bir 
mühendislik firmasını dahil ettiklerini 
söyledi. 

Yatı Hangi Amaçla Kullanacaksı-
nız?

“Yat inşa ederken en önemli konular-
dan bir tanesi hangi amaç için iste-
nildiğidir. Charter mı yapılacak? Özel 
amaçlı mı kullanılacak? 45 metre ve 
üstü bir tekne için en önemli konu ise, 
kapalı hacminiz 500 groston üstünde 
000 yoksa altında mi olacak? Çünkü 
üstünde olursa gemi sınıfına giriyor, 
12 yolcu gemi kapasitesini geçince 
de gemi sınıfına giriyor. Gemi sınıfına 
girince de charter klas, gerekiyor.” Bu 
değişenlere göre, tekne güverte ölçü-
lerine karar verdiklerini belirten Mengi, 
“İnsanlar daha önce hiç yat almamış-
larsa birkaç tane tekne gezdiriyoruz. 
Çünkü insanlar daha çok açık alanda 
vakit geçiriyor. Bu nedenle de müşteri-
leri açık alanda zaman geçireceklerine 
ikna etmek gerekiyor. Tabiİ istenilen 
yat tipiyle de ilgili bir durum bu” dedi.

Kişisel Zevke Hitap Eden Bir İş 
Yapıyoruz, SEA STAR 97 No’lu 
Projemiz

En son denizle buluşturdukları SEA 
STAR isimli tekneyle alakalı olarak 
Mengi, “SEA STAR teknemiz 97 No’lu 
projemizdir. Yani bizim denize indirdi-
ğimiz 97‘inci teknemiz... Bu teknenin 
tasarımı İtalyan bir tasarımcıya ait. 
Her teknede tasarımcı değişebiliyor. 
Bazen istesek de aynı tasarımcıyla 
devam edemiyoruz. Bunun sebebi de 
şöyle; müşteri size hayalindeki bir pro-
jeyi anlatıyor, her tasarımcı o projeye 
uygun olmayabiliyor. Bazılarının kendi-
ne göre bir çizgisi oluyor ve onun dı-
şına çıkmıyor. Tasarımda kendine göre 
farklı istekler oluşabiliyor. Müşterimi-
zin isteklerini yapabilecek tasarımcılar 
hangileriyse onlara yönlendiriyoruz. 
Müşterimize ikisi yerli biri yabancı olan 
üç alternatif sunuyoruz. Özellikle yer-
liye önem veriyoruz. Müşterimiz onlar-
dan birini seçiyor ve onunla ilerliyoruz.
Pandemi, lüks yat sektörüne olumlu 
yansıyacak

KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ
& 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ALÜMİNYUM VE ÇİNKO
TUTYALAR

ÇİNKO ESASLI (CİVATALI)
TUTYALAR

YAT / ŞAFT 
TUTYALARI
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AB ülkelerine gemi ve yat ihracatı ilk 
çeyrekte yüzde 46 arttı. Bu artışa se-
bep olan etkenler nelerdir sorumuza 
yönelik olarak Mengi, “Yat ihracatı, 
son dönemlerde açıklanan rakamlar-
da yüzde 46 arttı. Açıkçası bu durumu 
pandemiye bağlamıyorum çünkü tek-
nenin faturalarına bakarsak anlaşma-
ların bir iki sene öncesinde yapılmış 
sözleşmeler olduğunu görürüz. Ke-
sinlikle pandeminin de etkisi var onda 
hemfikiriz ama son zamanlardaki artı-
şın fatura birikiminden kaynaklandığını 
söyleyebilirim. Bizde de öyle bir durum 
oluştu. 2019’da kesmemiz gereken fa-
turayı 2020’de kestik. O da pandemi 
aylarına denk geldi. Bu süreç özellikle 
lüks yat sektörüne olumlu yansıyacak. 
Belli bir bütçe ayıran insanlardan son 
zamanlarda talepler gelmeye başla-
dı. İki ailelik tekne istiyorum diyenler 
var. Bundan sonraki tatilimde tekne ile 
gezmek istiyorum diyenler de... Bunun 
olumlu yansımalarını 2021 ve 2022’de 
göreceğiz. Çünkü tekneyi bugün si-
pariş verirseniz, örneğin Sea Star bo-
yundaki bir tekneyi ancak 2022 yılında 
teslim alırsınız. Daha küçük boyutların 
belki bir senede, mega yat boyutların 
ise minimum iki sene civarında teslimi 
yapılabilir” dedi.

Yat Üreticileri Olarak Mutlaka 
Ayrı Bir Yerde Olmalıyız, Fiziki 
Koşullarımız Yetersiz

Türkiye, kendi markasını oluşturma 
konusunda neler yapabilir konusuna 
yönelik olarak Hüseyin Mengi, “Tersa-
nelerimizin kullanım sözleşmesinin 49 
yıl olmasında, devlet yetkililerimizin, 
GİSBİR Başkanımızın, Deniz Ticaret 
Odası yetkililerinin emeği var. Onun 
için tüm emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz. Biz, yatçılığı Türkiye’de ve 
dünyada ileri götürebilmek için yetki-
lilerimizle görüştük. Nuh Sanayi Site-
si ve onun yakınında başka bir tesis 
daha var, küçük imalatçılarımızla bera-
ber mutlaka ayrı bir bölgede olmalıyız. 
Buraya gelen bir müşteri, Nuh Sana-
yi Sitesi’ne girdiğinde bırakın aracını 
park etmeyi, kendi teknesine ulaş-
makta güçlük çekiyor. Çoğunun söyle-
diği, ‘ben burada bir daha tekne yap-
tırmam’ oluyor. Bunu teknenin imalat 
aşamasında ve devam eden ilk 8 ayda 

duyduk. Ondan sonra tekne denizde 
bitirilince ‘bu tekne buradan nasıl çıktı’ 
diye çok eleştiri aldık. ‘Tekne çok güzel 
oldu ama sizin mutlaka başka bir yere 
gitmeniz lazım’ denildi.  Bunu yıllardan 
beri söylüyoruz. Ben de bunun en az 
15 yıldan beri mücadelesini veriyo-
rum. Yetkili tüm mercilerimizle yapılan 
ve yapılacak olan görüşmelerde yakın 
zamanda iyi bir yere kavuşmayı sektö-
rüm adına temenni ediyorum. Yetersiz 
olan fiziki koşullarımıza bir çözüm bu-
lunamaz ise emin olun ki Türkiye’de-
ki müşteriyi Avrupa’ya kaptırabiliriz. 
Dolayısıyla Türkiye’nin yatırıma ve de 
dövize ihtiyacı var” dedi.

Şengün: Bilgin Yachts Olarak 80 
Metrelik 3 Yatı Aynı Anda Üreten, 
Tamamlayan Bir Tersane Olarak 
Anılıyoruz

Bilgin Yachts Tersane Müdürü Meh-
met Şengün, Bilgin Yachts ile olarak, 
“Öncelikle, Bilgin Yachts’ı nasıl tanım-
ladığımıza değinmek isterim. Biz beş 
nesildir süregelen ve emin adımlarla 
dünyadaki rakipleri arasında yerini 
alan bir aile şirketiyiz.  Hüseyin Us-
ta’nın Salacak’ta kendi yaptığı kayıklar, 
daha sonra işleri oğlu Mustafa Şen-
gün’ün devralmasıyla biraz daha bü-
yüdü. 1964’te Bilgin ve Mustafa Şen-
gün kardeşler de üretime dahil olarak 
1984’te Haylayf Plajı’ndan 18 metrelik 
tekneyi suya indirdiler.  1900’lü yıllar-
da İstanbul kıyılarında butik bir üretim 
yaparken bugün 85 metre boya kadar 

yat inşa eden ve hatta 80 metrelik üç 
yatı aynı anda üreten, tamamlayan 
bir tersane olarak anılıyoruz. Bunun 
ardında ise gerek çalışanlarımız gerek 
yatlarımıza hayat veren tasarımcılarla 
olan yakın ilişkimiz ve yat sahipleriyle 
bir aile olabilmemiz yatıyor” ifadesini 
kullandı. 

Samimiyet, Uyum, Bütünlük ve 
Güven 

Rakiplerinizden sizi farklı kılan yönle-
riniz nelerdir, tercih edilmenizde ne-
ler belirleyici oluyor sorusuna yönelik 
olarak Şengün, “Samimiyet, uyum, 
bütünlük ve elbette güven çok önemli. 
İnsanlar önce samimiyetimize geliyor-
lar ve bize hayallerindeki deniz yaşa-
mını anlatıyorlar. Onların hayallerini 
kağıda dökerken ve hayata geçirirken 
her ince ayrıntıyı özenle işliyoruz. Bu 
süreçteki iletişim işin başarılı olmasın-
da kilit rol üstleniyor. Süreç boyunca 
müşterilerimizin hayalleriyle ve doğay-
la uyumlu bir çalışma ortaya koyuyo-
ruz. Son yıllarda suya inen yatlarımıza 
baktığınızda iç mekanlardaki doğal ay-
dınlatmayı, baş taraftaki spa havuzdan 
süzülen ışık huzmelerini, geniş camları 
fark edeceksinizdir. Bütün bu detay-
lar, teknedeki konukların denizle olan 
bütünlüğü hissetmesi için düşünülen 
detaylar. Birlikte çalıştığımız insanları 
önemsiyor, düşüncelerini dikkatle din-
liyor ve onların güvenlerini kazanıyo-
ruz. Bir Bilgin Yacht kullanıcısının yıllar 
sonra yine bize gelip daha büyük bir 
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yat istemesi de tamamen bu güven ve 
ekip ruhundan kaynaklanıyor” cevabı-
nı verdi. 

Birlik Duygusuyla Türkiye’deki 
Üretimi Dünyaya Duyurabilmeli-
yiz

Sektörün sorunlarıyla ilgili olarak Şen-
gün şunları söyledi: “Son yıllarda Tür-
kiye üretim bandındaki megayatlar ile 
dünya çapındaki üreticiler arasında ilk 
10’daki yerini alıyor. Bu çok önemli bir 
başarı göstergesi. Ülkemizde dünyanın 
saygı duyduğu, tercih ettiği ve gerçek-
ten başarılı işlere imza atan tersaneler 
mevcut. Ancak birlik duygusunu ka-
zanarak Türkiye’deki üretimi dünyaya 
hep beraber duyurabilmeliyiz. Şu anda 
da iletişim anlamında kötü bir noktada 
değiliz, fakat neden daha iyi olmaya-
lım? 

Çalışkan, Başarılı, Yeniliğe Açık 
Bir Nesil Geliyor

Bunun yanı sıra; çalışkan, farklı düşü-
nebilen, yeniliğe oldukça açık bir nesil 
geliyor ve bu neslin yat sektöründe 
de kendini geliştirmesi için adımlar 
atılmalı. Bilgin Yachts olarak her yıl 
üniversitelerin gemi inşaatı bölümle-
rini ziyaret ederek öğrencilerle karşı-
lıklı sohbet gerçekleştiriyoruz. Onları 
dinliyor ve yaz dönemlerinde, hatta 
okulları bittiğinde bizimle çalışmalarını 
sağlıyoruz. Yıllardan beri tersanemiz-
de çalışan emektarlarımızın yanına ge-
lerek hem işi öğreniyorlar hem de yeni 
birer ilham kaynağı oluyorlar. Gençlere 
bu anlamda verilen destek ve yat sek-
törüne olan ilgi biraz daha artırılmalı.

Türk İşçiliği Bilinen Bir Gerçek, 
Teknolojik Anlamında Dünyanın 
Gerisinde Değiliz

Türk işçiliği çok bilinen bir gerçek. 
Butik çalıştığımızdan olsa gerek, her 
detaya büyük bir özenle yaklaşıyoruz. 
Seri üretim de yapıyor olsak bu böy-
le olurdu, çünkü detaycılık biraz da 

genlerimizde var. Teknoloji anlamında 
dünyanın gerisinde değiliz, bugün var 
olan pek çok yeniliği yakaladığımıza 
inanıyoruz. Yerli tasarımcılarımız çok 
geniş bir perspektifte düşünebiliyor, 
mühendislerimiz günceli takip ederek 
bunu yerli üretime rahatlıkla adapte 
edebiliyorlar. Biz de bu anlamda ter-
sane olarak destekleyici olmaya çalı-
şıyoruz. 

Kaliteli ve Fiyat Odaklıyız

Fiyat ve kalite konusuna gelirsek, ka-
lite açısından da saygıyı hak eden bir 
noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. 
Üstelik bu kaliteyi, dünyadaki mua-
dilleriyle karşılaştırıldığında daha eko-
nomik fiyatlarla sunabiliyoruz, çünkü 
yerli üretimimiz gelişmiş durumda. 
Özel tik, ahşap gibi yurt dışından ge-
tirmek durumunda kaldığımız malze-
meler haricindeki pek çok malzemeyi 
iyi bir işçilikle ve uygun fiyatlarla ülke-
mizde bulabiliyoruz. Bu da ürettiğimiz 
yatlara fiyat avantajı olarak yansıyor. 

Bilgin Yachts, Ödüllerle Anılıyor

Uluslararası arenada ses getirebilecek 
geçerli markalarımız var. Hem İstan-
bul’da, hem Yalova’da hem de Antal-
ya’da üretim yapıp da dünya çapında 
ödüllere layık görülen markalarımız 
bulunuyor. Bilgin Yachts, Boat Inter-
national Media tarafından düzenlenen 
Order Book’ta ve Yılın Süperyatla-
rı Ödülleri’nde her zaman yer alıyor. 
Keza, Sarp Yachts da daha ilk üretimi 
olan La Passion ile birkaç uluslararası 
ödül kazandı. Sirena Marine, hem mo-
toryat hem de yelkenli alanında biraz 
daha seri üretime geçerek ülkemizi 
farklı bir alanda temsil etmeye başladı. 
Bugün dünya yat sektöründe parmak-
la gösterebileceğiniz, Made in Turkey 
damgalı pek çok yat mevcut. 

Türkiye’de Şimdiye Dek Üretilen 
En Büyük Yat: Tatiana

Yıllara dayanan deneyimimizi birkaç 
satırla özetlemek olmaz, ancak butik 
üretim anlamında Bilgin Yachts şimdi-
ye dek pek çok başarılı işe imza attı. 
2014’te suya inen 45 metrelik Elada 
sektördeki atılımımızın bir öncüsü ni-
teliğinde sayılabilecek bir yat. Ama ta-
bii bunu diyerek öncesinde suya inen 
Tatiana, Ocean Club ve 48m Timeless, 
Clarity gibi yatları da bir kenara ata-
mayız. Hepsinin bizim için çok özel bir 
yeri var ve hepsinin sahipleriyle fırsat 
buldukça görüşüyor, hatta kışlama için 
West Istanbul Marina bünyesindeki 

faaliyet alanımızda kendilerini ve yat-
larını zaman zaman misafir ediyoruz. 
Şu anki projelere değinecek olursak, 
gerçekten gurur duyduğumuz ve suya 
inmesiyle beraber Türkiye’de şimdiye 
dek üretilen en büyük yat unvanını 
alan NB75, nam-ı diğer Tatiana’dan 
bahsedebiliriz. Nisan ayında İstan-
bul’da test seyirlerini gerçekleştirdi-
ğimiz 80 metre boyundaki yat bek-
lentimiz olan 19 knot’lık performansı 
yakaladı. Mühendisliği ve dış tasarı-
mında Emrecan Özgün’ün kurucusu 
olduğu Unique Yacht Design’ın büyük 
emeği var. İç mekanlardaki ferahlık ve 
ev hissinin yaratıcısı ise dış tasarımla 
bütünlük yakalayan H2 Yacht Design. 

85 Metrelik Bir Yat Siparişi Aldık, 
Onun Teslimatını 2023’e Yetişti-
receğiz

Halihazırda Tatiana’nın serisindeki iki 
yat üzerinde de çalışıyoruz. İkinci göv-
denin 2021’de, üçüncü gövdenin ise 
2022’de suya indirilmesi planlanıyor. 
Her üç yatın da birbirinden ayırıcı özel-
likleri olsa da, ortak noktaları %100 
hava emilimi sağlayan, tamamen çev-
re dostu bir egzoz sistemlerine sahip 
olmaları. IMO Tier III sertifikasyonu-
na uyumlu bir şekilde üretilen yatlar 
bu sınıfta olabilecek en yüksek çevre 
dostu özelliklere sahip. Bu yatların 
yanı sıra, 85 metrelik bir yat siparişi 
de aldık ve onun da teslimatını 2023’e 
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kendimizin 
sipariş almadan üretime başladığı 74 

metrelik bir süperyat ile beraberinde 
50 metre boyunda ve 500GT altında 
bir yat da 2022’de suyla buluşacak. 
Her iki yatın da tasarımları Unique 
Yacht Design imzalı. Geleceğe yö-
nelik hedefimiz bugünkü verimliliği 
ve üretkenliği sürdürerek dünya su-
larına daha fazla yat üretmek. Kali-
teden ödün vermeden, teknolojiden 
ve doğru malzemelerden yararlana-
rak konfor ve lüksü klasik ve fakat 
modern çizgilerde buluşturmak isti-
yoruz.

Megayatın Olmazsa Olmazı: Ta-
sarım

Tasarım, megayat üretiminin olmaz-
sa olmazı, çünkü yat suya indiğinde 
insanlar hayalleriyle ve denizdeki 
alternatif yaşam alanlarıyla buluşu-
yorlar. Son dönemde yaşanan pan-
demiden de anladık ki, hepimizin 
özel ve konforlu alanlara ihtiyacı var. 
Denize olan ilgide artış olmasının 
sebeplerinden biri de bu. İnsanlar 
hayallerini daha fazla ertelemek is-
temiyorlar. Tasarım anlamında tersa-
nemizin bünyesinde çalışan bir eki-
bimiz mevcut olsa da, Unique Yacht 
Design ekibiyle çok güzel bir uyum 
yakaladık ve uzun yıllardır birlikte 
çalışıyoruz. Emrecan Özgün, Bilgin 
Yachts’ın karakterini ve duruşunu 
çok iyi yansıtıyor ki, artık aileden 
biri oldu. Zaman zaman ekibe yurt 
dışından da tasarımcılar dahil oluyor 
tabii. 

Mehmet Şengün -  Bilgin Yachts Tersane Müdürü
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Yerli Üretime Olan Destek Art-
malı

Yerli üretimine olan desteğin ve inan-
cın artmasını diliyoruz. Türkiye, yat 
sektöründe çok daha büyük adımlar 
atarak iyi yerlere gelebilir. Bilgin Ya-
chts ailesi olarak bunun için elimizden 
gelenin en iyisini ortaya koymaya ça-
lışıyoruz. İnanırsak ve birlikte olursak 
yapamayacağımız hiçbir şey yok. 

Gürses: Mega Yat Üretiminde 
Dünyada İlk 3’te Olan ASBAŞ’ta 
460 Ultralüks Yat Tamamlandı

Dünyanın en önemli süperlüks yat 
yapım merkezleri içinde ilk 3’e giren 
ve Türkiye’de 1’inci olan Antalya Ser-
best Bölge’de (ASBAŞ), bugüne kadar 
toplam 460 ultralüks yat tamamlandı. 
Mega yatlar dünyanın birçok ülkesin-
deki zengin ve ünlü isimlere teslim 
edildi. Toplam uzunlukları 8 bin 640 
metre olan lüks yatlardan 1 milyar 
210 milyon dolar gelir sağlandı. Bu 
yılın başından itibaren 8’i rıhtımda 
toplam 18 yat tamamlandı, toplam 
uzunlukları 892 metre olan 18 yattan 
45 milyon dolar gelir elde edildi. Pan-
demi sürecinde yat sektörü açısından 
olumlu gelişmeler yaşandı, siparişler-
de artış var.

İtalya ve Hollanda’nın Ardından Dün-
yada 3’üncü Sıradayız

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) 
Genel Müdürü Zeki Gürses, Türkiye’nin 
süperlüks yat ve tekne üretiminde, 
İtalya ve Hollanda’nın ardından dün-
yada 3’üncü sırada yer aldığını belirtti.

Antalya’yı Tuzla ve Bodrum Takip 
Ediyor

Türkiye’de bu alanda Antalya Serbest 
Bölge’nin açık ara 1’inci olduğunu an-
latan Gürses, Antalya’yı Tuzla ve Bod-
rum’un takip ettiğini açıkladı.

Toplam Gelir 1 Milyar 
210 Milyon Dolar

2000’li yılların başından 
itibaren başlayan ve bu-
gün 50 firmanın faaliyet 
gösterdiği bölgede, üreti-
mi tamamlanan süperlüks 
yat ve tekne sayısının 
460’a, toplam uzunluğun 
da 8 bin 640 metreye 
yükseldiğini söyleyen 
Gürses, toplam gelirin ise 
1 milyar 210 milyon dolar 

olduğunu dile getirdi.

En Büyük Yat 70 Metre

Bölgede şu ana kadar en büyük boy-
da teslimi yapılan süper lüks yatın 63 
metre uzunluğunda olduğunu belir-

Zeki Gürses - Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü
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ten Gürses, Bu yat geçen sene deni-
ze indirildi. Estel Marine firmasına ait 
63 metrelik süperlüks yat, 40 milyon 
dolara, İngiliz iş insanına satıldı. Ama 
içeride bu yıl aralık ayına doğru indiri-
lecek 70 metrelik bir proje var. Ayrıca 
imalatı devam eden 70 metrelik başka 
bir tekne daha var dedi.

114 Lüks Yata Bakım- Onarım

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, An-
talya Serbest Bölge’nin sıfır yat üreti-
minin yanı sıra önemli bakım- onarım 
merkezine dönüştüğünü de anlattı. 
Gürses, geçmiş yıllarla birlikte bakım- 
onarım için getirilen toplam 132 yatın 
114’ünin tamamlandığını ve 34,1 mil-
yon dolar gelir sağlandığını kaydetti.

70-80 Metrelik Talepler Geliyor

Antalya Serbest Bölge’de yat sektörü-
nün çok hızlı gelişim gösterdiğini anla-
tan Gürses, “Şu anda mevcut altyapı-
mız 50 metre ve 500 tona kadar yatları 
denize indirme ve karaya çekme sis-
temine sahip. Fakat artık öyle talepler 
gelmeye başladı ki 70- 80 metre boy-
larında yeni yat siparişleri alınıyor. Yat 
bakım-onarım anlamında da yatlarını 
getirmek isteyen birçok yat sahibi var. 
Yat boyları da çok fazla. Bütün taleple-
ri karşılamak için yeni bir plan ve proje 
içerisinde yeni bir sistem yatırımına 
başlıyoruz” diye konuştu.

90 Metre 2 Bin Tonluk Yatlar

Projesi tamamlanan rıhtım ve yat çek-
me-indirme yatırımının inşasına başla-
nacağını duyuran Gürses, “Bu sistem 
bittiğinde bölgemizde 2 bin ton, 90 
metreye kadar yatları karaya çekme 
ve denize indirme imkanına sahip ola-
cağız. Rıhtımda bu konuda iki önemli 
sistem kuruluyor. Biri 560 
ton travel lift, imalat si-
parişini verdik, İtalya’da 
yapılıyor. Gelecek yıl ocak 
sonu teslim edilecek. Di-
ğer önemli proje ship lift 
dediğimiz 2 bin tona ka-
dar yatları denize indirip 
karaya çekme sistemi. 
Bunun da anlaşmaları 
imzalandı. Rıhtım inşa-
atıyla gelecek yıl mart- 
nisan aylarında hizmete 
açmayı planlıyoruz” dedi.

Bu Sene 18 Yat Deni-
ze İndi

Bu yılın başından itibaren 
8’i şu an rıhtımda toplam 
18 yatın tamamlandığını 
açıklayan Antalya Ser-
best Bölge A.Ş. (ASBAŞ) 
Genel Müdürü Zeki Gür-
ses, toplam uzunlukları 
892 metre olan 18 yattan 
45 milyon dolar gelir elde 
edildiğini kaydetti. Gür-
ses, yıl sonuna kadarki 
hedefin ise 35 civarında 

lüks yat ve tekne olduğunu belirterek, 
“Ayrıca bölgede yapımı devam eden 
2021, 2022 yıllarında teslim edilecek 
tekneler de bulunuyor” dedi.

Üretim Aralıksız Devam Ediyor

Pandemi süreciyle ilgili bölgede firma-
lar sipariş esasına göre çalıştığı için, 
önceden alınan siparişlerin teslim sü-
reçlerinin belli olduğunu ve üretimle-
rinin aralıksız devam ettiğini belirten 
Gürses, “Bölgemiz bu süreçten olum-
suz etkilenmedi. Üretimlere devam 
edildi ki, ilk 6 aylık ticaret rakamla-
rımız geçen senenin aynı dönemine 
göre yüzde 12 arttı. Kapasite kullanım 
oranlarımızda herhangi bir düşüş yok. 
İstihdamımız 5 bin 70 kişi. İnşallah 
yeni yatırımlarımız ve yat bakım ona-
rım sahası devreye girdiğinde 6 binin 
üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz” 
diye konuştu.

Pandemi Nedeniyle Ön Sözleşme

Pandemi sürecinde yat sektörü açı-
sından olumlu gelişmeler yaşandığını 
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anlatan Zeki Gürses, şöyle konuş-
tu: “İnsanların sosyal yaşantıları ve 
beklentilerinde çok büyük değişiklik 
sözkonusu. Biraz daha sosyal hayatı 
izole anlamında bir düşünceye sahip 
oldular. Onun için yat siparişlerinde de 
aile tipi dediğimiz 16- 24 metre boy-
larındaki sipariş görüşmelerinde çok 
hızlı bir artış var. Hatta ön protokolleri 
imzalanmış durumda.”

Dinç: Roda Yat üretimlerinde ka-
liteden ödün vermiyor

Mega yat üretiminde fark yaratan fir-
malarımızdan biri de Roda Yat. Roda 
Yat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Dinç, “Roda Yat Tersane Turizm Den. 
San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. olarak 
politikamız; Dünyanın 4’te 3’ü sizin… 
bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün Yat 
imalat bakım onarım ve çekek yeri 
olarak sektörün önde gelen yat ima-
lat şirketleri arasında yer almaktayız. 
50 yıllık deneyimi ve alanında uzman 
kadrosu ile tasarımda ve imalatta kişi-
ye özel çözümler sunulmaktadır. Yatla-
rımızda yaşam alanlarımız kullanıcının 
hayat tarzı ve zevklerine göre haute 
couture olarak şekillendirilmektedir. 
Ahşap işçiliği ile günümüz teknolojisi-
ni harmanlayarak bugüne kadar top-
lamda 82 adet tekneye imzamızı attık. 
50’nin üzerinde teknenin revüzyon 
bakım ve onarım hizmetleri dünyanın 
dört bir yanında mavi sularda buluş-

turmuştur. Rina Class, Türk Loydu ve 
CE sertifikalarına uygun olarak dünya 
standartlarında imalatlarını gerçekleş-
tirdiğimiz teknelerimiz ile müşterileri-
mize eşsiz bir hizmet 
sunmayı hedefliyo-
ruz. Her zaman ye-
nilikçi, güvenilir, hızlı 
ve kalitesi ile tanın-
mış saygın ve öncü 
olmak yolunda ilerle-
mekteyiz” dedi. 

Çalışanlarımızın 
İş Güvenliği ve 
Sağlığı Önceliği-
mizdir…!

Roda Yat Yönetim 
Kurulu Başkanı Or-
han Dinç şunları söy-
ledi: “Firma olarak 
en dikkat ettiğimiz 
konu çalışanlarımı-
zın iş güvenliği ve 
sağlığı. Çünkü ter-
sanede çalışmak 
bunu bir adım daha 
gerekli hale getiriyor. 
Çalışanlarımıza yılın 
belli zamanlarında 
eğitimler veriyoruz. 
Çalışırken gerekli 
teçhizatları eksik et-
miyoruz. Meslektaş-
larımızdan bizi ayıran 

en önemli özellik dur durak bilmeden 
üretime açığız. Genelde baktığımızda 
bir şirketin değerini belirleyen unsurlar 
saymakla bitmez. Fakat gelen müşte-
rilerin tercihi öncelikle çalışanlarımızın 
bilgisi ve ürettikleri örneklerde akışını 
buluyor. Yurt dışından gelen ve yatını 
kendi tasarımına göre oluşturmak iste-
yen müşteri örneklere bakıyor. Örnek-
lerin üretildiği ortama bakıyor. Bizim 
de önem verdiğimiz gibi çalışanların 
önce güvenliğine, sağlığına ve eğiti-
mine dikkat ediyor. Ekonomik koşullar, 
bulunduğumuz meslek gurubundaki 
gelişmeler, mal ve hizmetimizin tanı-
nırlığı, makine ve gereçlerimizin kul-
lanımı, Ar-Ge çalışmalarımız, Şirketin 
teknolojiye ne kadar açık olduğu ter-
cih edilmede belirleyici oluyor. 

Üniversiteler Yat İnşa Tasarımı 
Bölümü Açmalı

Türkiye mega yat sektörü, denizcilik 
alanındaki lokomotif sektörlerinden 

Orhan Dinç - Roda Yat Yönetim Kurulu Başkanı

İSTANBUL / Tuzla’da faaliyete başlayan, Line Marine Elektrik San. Ve Tic. 
A.Ş. isimli firmamız, ağırlıklı olarak gemi ve yat sektörüne hizmet veren bir 
elektrik firmasıdır. 
15 yıldır sektörde edindiğimiz, gemi, römorkör, yat inşa, tamir ve bakım 
tecrübelerimizi, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, dinamik ve yeni-
likçi anlayışımızla müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. 
Kaliteli ürün ve işçiliği birlikte sunmayı ilke edinen firmamız, bu doğrultuda 
uzun vadede sorunsuz işletme anlayışını benimsemektedir.

ELEKTRİĞE YÖN VERELİM
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biri. Dünyada kişiye özel olarak tasar-
lanmış mega yat üretimi Türkiye her 
ne kadar ön sıralarda olsa da bizde 
ki en büyük problem elaman sıkıntısı. 
İşine hakim gerçekten yat konusunda 
bilgili ara eleman sıkıntısı çok fazla. 
Bunu çözümü Denizcilik Üniversitele-
rinde Yat İnşa Tasarımı bölümü açmak, 
vb bölümler ile ilgili çalışma yapmak 
gerektiğini düşünüyorum. Bizim kendi 
bölgemizde yine bizim girişimlerimiz-
le Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne 
bağlı Bodrum Denizcilik Meslek Yükse-
kokulu bünyesinde Yat İnşaat Tasarımı 
bölümü açıldı. Buna rağmen biz kendi 
tersanemizde birçok proje teslim ettik. 
Baktığımızda İtalya bu konuda isim 
yaptığı için önde, neden çünkü tasa-
rımcıları sürekli kendilerini geliştiren 
bir yerdeler. Benim görüşüm özellikle 
yaşadığım yerde alan sıkıntısı ve bu 
üretimi yapan tersanelere gerekli öne-
min verilmemesi. Yabancı müşteriyi 
çeken bir meslek gurubu olarak çok 
daha dikkat edilebilir bu konuya. 

Bodrum Guleti Türkiye’nin Ulus-
lararası Markasıdır

Türkiye mega yat alanında öncelikle 
bulunduğu stratejik konum gereği çok 
önemli bir durumda. Yine diğer dünya 

markalarına baktığımızda daha kişiye 
özel ve fiyatlar daha makul, kalite ise 
özellikle kendim içinde olduğum böl-
gede inanarak söylüyorum tartışılmaz. 
Dediğim gibi işçilik konusunda çok ça-
lışkan arkadaşlarımız var fakat eğitim 
ile daha iyi yerlere gelebiliriz. Ülkemi-
zin uluslararası arenada aslında ses 
getirecek ve dünyada tek olan markası 
var. Bu da biliyorsunuz ki özel yapım 
olan Bodrum Guleti.  Belki motoryat 
anlamında diğer ülkelerin teknoloji-
siyle bir adım geride olabiliriz, fakat 
Bodrum guletlerimizi yine Bodrum, 
Gökova ve civar koylarda eşsiz tatil-
lere ve görsele imza atıyor. Mega Yat 
sektörüne baktığımızda bizlerin yapa-
mayacağı hiçbir şey yok. Biz sürekli 
gelişen ve ilerleyen bir milletiz. Biraz 
eğitim biraz da özveri ile gelinemeye-
cek nokta yoktur. Covid-19 sebebiyle 
çok zor günlerden geçtik. Gördük bir-
çok ülkeden çok daha iyi hastanelere 
ve teçhizata sahibiz. Doktorlarımız, 
hemşirelerimiz ve hastane çalışanla-
rımız özverili. Kaybımız diğer ülkelere 
oranla çok daha az. Yine bu dönemde 
önlemelerimizi alarak tersanelerimizde 
çalışmaya devam ettik. Bence Türkiye 
her anlamda her meslek gurubunda 
bir dünya markası olabilir. 

50 Yıllık Bir Geçmişimiz Var, To-
pam 82 Tekne Ürettik

Bizim tersanemiz babadan oğula ge-
çen bir yapıyla bugünlere geldi. 50 
yıllık bir geçmişe sahibiz. Toplamda 
bugüne kadar 82 adet tekne ürettik. 
Babam marangoz ustası olup birçok 
teknenin oluşumuna sanatıyla şahit 
olmuştur. Bende onun oğlu olarak bu 
gelişen ve ilerleyen dünyada şirketimi-
zin günümüz koşullarıyla hem daha iyi 
yerlere taşıdım, hem de devletimize 
faydalı olabilmek adına birçok projede 
yer aldım. En önemli projemiz kendi-
ni yurt dışında da başarışıyla tanıtmış 
STS Bodrum okul gemimiz. Şimdilerde 
de Bodrum Anadolu Denizcilik Lise-
leri’nin ve Bodrum Denizcilik Meslek 
Yüksekokulu’nun uygulamalı eğitim-
lerinde kullanılıyor.  Şu anda da han-
garlarımızda 35 mt / 32 mt / 14 mt 
boylarında teknelerimizin inşası de-
vam ediyor. Aynı zamanda bu süreçte 
birçok tekenin bakım ve onarımını ya-
pıyoruz. En büyük hedeflerimden biri 
Bodrum’ın eski günlerde olduğu gibi 
yat imalat ve bakım onarım merkezi 
haline gelmesi. Her zaman daha da 
ilerlemek, daha da büyümek için ça-
lışıyoruz. Birçok tekne ihraç ettik aynı 
zamanda.

Tersane Olarak Farklı Tasarımları 
Değerlendiriyoruz

Mega yatlarda tasarım her geçen gün 
yenileniyor ve gelişiyor. Gittiğimiz fu-
arlarda katıldığımız toplantılarda çok 
başarılı kişilerle tanışıyoruz. Bu da bizi 
hep bir adım önde tutuyor. Tersane 
olarak farklı tasarımları değerlendiri-
yoruz. Projelerde de kişiye özel oldu-
ğu için zaman zaman kendi projelerini 
getirebiliyorlar. Ya da ne istediklerini 
anlatıyorlar biz de projelerini oluşturu-
yoruz. Tasarım kavramı mega yat veya 
süper yatın boyutuyla alakalı. Ürettiği-
miz her yatın tasarımı boyu küçüldük-
çe veya büyüdükçe bizim için önemli. 
Burada en dikkat ettiğimiz konu kalite. 
Kullanılan malzeme ve kullanılan işçi-
lik. Bizler geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 
sürece başarıyı yakalarız. Denizciliğin 
her alanında ince işçilik ve özveri ge-
rekiyor. Bizim ürettiğimiz teknelerde 
misafirlerimiz huzurla tatillerini yapıp 
kendilerini daha iyi hissediyorlar. Eko-
nomik boyutuna baktığımızda turizm 
gelirlerinin büyük bir bölümünü deniz 
turizmi oluşturmakla beraber bu payın 
daha da artması için faaliyetlerimizi bu 
yönde devam ettirmek istiyoruz. Pru-
vanız neta, rüzgarınız bol olsun.”

Özer: Yarım Asırdır Hizmet Veren 
Ege Yat’ta Hedef ‘Yapılamayanı 
Yapmak’

Ege Yat İmalatı, 1976 yılında Sinan 
Özer tarafından kuruldu. Ege Yat 
Yat İmalatı, bakım-onarım, çekek, 

alım-satım, kiralama ve yat yönetimi 
konularında hizmet vermekte. Ege Yat 
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özer, 
“Merkezimiz Bodrum’da olmakla bir-
likte, Milas Ören’de yat imalatı, bakım 
onarım ve çekek hizmetlerini verdi-
ğimiz toplam 40.000 m2 alana sahip 
kendimize ait 100 metre deniz cephesi 
olan tersanemiz bulunmaktadır” dedi.

Güven ve Dosluğa Dayalı İş Anla-
yışımız Var, Hiçbir Müşterimizle 
Sorun Yaşamadık

Türkiye’de, içerisinde, yat inşa ve ta-
sarım ofisleri, mekanik, elektrik, ma-
rangoz-mobilya, boya-vernik, döşeme 
atölyesi olan sayılı tersanelerden biri-
yiz. Bu gerek inşa gerek bakım onarım 
hizmeti alan müşterilerimiz için hem 
fiyat hem de süre olarak büyük avan-
taj sağlar. Tüm bu unsurların yönetimi 
bizde olduğu için yeni inşa ve bakım 
onarım projelerinde planlanan süre ve 
bütçe içerisinde mükemmel kalitede 
sonuç alınması mümkün oluyor. Biz 
Ege Yat olarak bugüne kadar hiçbir 
müşterimizle sorun yaşamadan uzun 
yıllara dayalı bir dostluk ve güven 
inşa ettik. Tekneler çok uzaklarda bile 
olsa bakım onarım işleri için bizi tercih 
etmeye devam ediyorlar. 

Ege Yat Olarak Önceliğimiz Gü-
venli Tekneler Üretmek

Ege Yat olarak bizim önceliğimiz her 
zaman güvenli ve denizci tekneler 
üretmektir. Bir sorun yaşanması duru-

munda teknenizin zor hava şartlarına 
dayanıklı ve sistemlere erişimin ko-
lay, arıza durumunda back-uplarının 
mevcut olması gereklidir. Biz tüm bu 
senaryoları göz önüne alarak, ulus-
lararası klas kurallarına uygun olarak 
imalat yapıyoruz. Tersanemizde bulu-
nan tasarım ofisimizde, tüm alanları 
çok iyi değerlendirerek, olabilecek  
maksimum hacme sahip yaşam alan-
ları yaratıyoruz. Bunların dışında kalan 
estetik ve teknolojik detaylar gibi di-
ğer tüm konular, müşterinin gustosu 
ve hayal gücü doğrultusunda yapılıyor. 
Kısaca özetlemek gerekirse imalat ve 
refit projelerinde tasarımlarımız ve 
kullandığımız tüm unsurlarda önceliği-
miz güvenlik, stabilite, konfor ve kul-
lanıcı dostu olmasıdır. 

Sektörümüzde Belirli Bir Devlet 
Politikası Olmalı

Birçok sektörde olduğu gibi bizim sek-
törümüzde de belirgin bir devlet politi-
kası yok. Devletin rolü daha destekle-
yici, teşvik edici ve kolaylaştırıcı olmalı. 
Türkiye, bu politikasızlığa rağmen bu-
gün dünya megayat sektörünün ana 
oyuncuları arasında yer almaktadır. 
Rahatlıkla ilk beşteyiz diyebiliriz. Dün-
ya servetine çok yakınız, elimizde altın 
değerinde bir Ege ve Akdeniz var. Hat-
ta Marmara ve Karadeniz. Mühendisle-
rimiz çok çok iyi. Ustalarımız harikalar 
yaratıyor.

Kalite ve Ucuz İş Gücümüz Ülke-
mizi Ön Plana Çıkarıyor
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Türkiye, mega yat sektöründe kalite, 
işçilik, fiyat odaklı yapısı ve teknolo-
jik altyapısıyla ön plana çıkıyor ama 
bence bizim Hollanda, Almanya ve 
İtalya tersaneleriyle rekabette öne 
çıkan yanımız kaliteli ve ucuz işgücü 
ve nispeten düşük yönetim giderleri-
miz.  Doğal olarak fiyatlar da rekabetçi 
oluyor. Ancak markalaşma ülkemizdeki 
birçok sektörde olduğu gibi bizim sek-
törümüzde de zayıf. Çok iyi işlere imza 
atmış tersaneler bir bakıyorsunuz ka-
panmış.10 yıldan fazla süredir imalat 
yapan tersane ne yazık ki bir elin par-
maklarını geçmeyecek kadar az. Yatın 
kendisi kadar, nerede ve hangi tersa-
ne tarafından inşa edildiği, tersanenin 
daha önce kaç tekne inşa ettiği de 
satışı etkilediği için müşteri için önem 
arz ediyor. 

Yatçılıkta Yarım Asra Yaklaştık, 
50. İmalat Projemiz 66 Metre 3 
Güverteli Bir Motoryat

Yatçılıkta yarım asıra yaklaşırken 50. 
imalat projemiz 66 m üç güverteli bir 
Motoryat. Teknenin inşaatı son hızla 
devam ediyor. 2 yıl içinde tamamlama-
yı planladığımız yat bu bölgede inşa 
edilen en büyük yat olacak. Geçtiği-

miz yıllarda inşa ettiğimiz 57 
m Montigne, dünyada inşa 
edilen en büyük 50 yelkenli 
arasında 19., 50 m Galileo 
28. oldu. 2016 yılında teslim 
ettiğimiz 34 m Klasik Motor-
yat International Yacht & 
Aviation Awards’ın tasarım 
ödülünü aldı. Bu ödül sektö-
rümüzün Oscar’ı sayılır.

İnşa Eden Kadar Tasarla-
yan da Önemli

30 m üstü megayatlarda;  
seri üretimin dışında kalan 
tüm tekneler için, inşa eden 
kadar tasarlayan da çok 
önemli. Tersanemiz içinde 
gemi inşa ve tasarım ofisi-
miz olmakla birlikte müş-
terinin çalışmak isteyeceği 
tasarımcılarla da işbirliğine 
açığız. Mesela 66 metre mo-
toryat projemizde iki İtalyan 
tasarım ofisi ile çalıştık. Şu 

anda da bir Türk firması Red Design 
ile çalışmaktayız

Türk Yatçıları Türk Teknelerini 
Tercih Etmeli

Markalaşmak önemli dedik. Bence 
birinci adım Türk yatçıların Türk tek-
nelerini tercih etmeleri ile başlamalı. 
Şu anda eğilim daha çok Avrupa mar-
kalarına doğru. İlginç olan biz ihracat 
yapıyoruz, Türk alıcılar ithalat yapıyor. 
Önce kendi ülkende markalaşırsın. Bu 
yüzden Türk alıcılardan destek bekli-
yoruz.

Barça Yatçılık’ın Mega Yat Üretim 
Anlayışında ‘Ekip Ruhu’ Anlayışı 
Yer Alıyor 

Barça Yatçılık, kurulduğu andan itiba-
ren Türkiye yat sektörüne çok önemli 
katkılarda bulundu. 2018 yılında mega 
yat ve yat inşaa sektöründe orta ve 
büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, 
ülkemize yeni mega yat ve teknolo-
jilerinin getirilmesi ve teknolojideki 
son yenilikleri takip ederek gemi in-
şaa sektörünün çağdaş düzeye ulaş-
masına katkı sunmak amacıyla Barça 
Yatçılık İstanbul’da kuruldu. Barça 
Yatçılık, kuruluşundan beri süregelen 
profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük ve 
pazarı geliştirme özellikleriyle istikrarlı 
bir büyüme göstererek birçok proje-
de görev aldı. Sektördeki gelişmeleri 
ve pazardaki yeni talepleri yakından 
takip eden firma yönetimi, güçlü idari 
ve mali birikimi ile sektörde öncü fir-
malardan biri olmayı hedefliyor. Büyük 
mühendislik projelerini hayata geçir-
meye devam eden firma, kurulduğun-
dan itibaren Tuzla Tersaneler Bölge-
si’nde birçok projeyi yürütüyor. Barça 
Yatçılık ortakları Kemal İlham ve Burak 
Gürgen şu bilgileri verdi: “Üstlendiği 
taahhütleri zamanında ve beklenen 
kalite seviyelerinin üzerinde tamamla-
yarak sektöründe ciddi bir saygınlığa 
ulaşmayı hedefleyen Barça Yatçılık’ın 
bugünkü konumuna gelmesinde, per-
sonelinin deneyim ve profesyonelliği 
ile yönetim kadrosunun geliştirmiş 
olduğu strateji ve organizasyonel ba-
şarısı etkili olmuştur. Barça Yatçılık 
tüm taahhüt ve yatırım projelerinde 
modern yönetim teknikleri kullanmayı, 
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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

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.”
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Durgunluk Beklerken Artış Oldu

İçeriğinin normal bir kabin tarzında 
değil, oda tarzında düzenlendiğini 
anlatan Bakankuş, “Bu bir serinin ilk 
prototopi. Yeni tamamlandı ve denize 
indirilecek. Deniz testleri de olumlu so-
nuçlar verdiğinde seri üretimine baş-
lanacak. Pandemi sürecinde özellikle 
bu boy teknelere, bir ailenin kullana-
bileceği, personele ihtiyacı olmadan, 
kendi başına hakim olabileceği tekne-
lere ilgi çok arttı. Pandemi döneminde 
biz durgunluk beklerken tam tersi bir 
gelişme oldu ve bu tip tekne projeleri 
geliyor. Onları fiyatlandırıp teklifler ve-
riyoruz” diye konuştu.

Pandemiyle Önemi Arttı

Kompozit katamaran tipi teknenin 
pandemi düşünülmeden geçen yıl pro-
jelendirildiği için ilginç olduğunu kay-
deden Yavuz Bakankuş, “Pandemiyle 
beraber önemi arttı, pazarı büyüdü di-
yebiliriz. Gerçekten günümüze uygun 
bir proje. Teknenin üst binasında 2 
oda, açık mutfaklı bir salon, yan göv-
delerinde de iki misafir kabini toplam 
4 kabin, 8 kişinin çok rahat barınabi-
leceği ve vakit geçirebileceği şekil-
de dizayn edildi. Bu teknede normal 
motoryat katamarandan farklı teknik, 
otomasyon özelliklerden vazgeçildi. 
Bütçenin biraz cazip hale gelmesini 
istedik” dedi.

Maliyeti 1 Milyon Euro

Herkesin çok rahat sahip olması için 
bazı ekonomik dengelerin göz önünde 
bulundurulduğunu anlatan Bakankuş, 
“Ama herkesin deniz üzerinde konfo-
runu sağlayabilecek durumda. Fiyatla-
rı net olarak belli olmadı. Ama kendi 
açımızdan 1 milyon Euro civarında bir 
maliyete sahip. Bu boyda tekne için 
gerçekten çok cazip bir fiyat ve Avru-
pa’da bu boyda motoryat katamaran 
2- 2.5 milyon Euro’nun altında yoktur” 
değerlendirmesini yaptı.

Güneş Özkalay: Agantur Olarak 
Yatlarımızı İnşa Ederken 35 Yıllık 

Deneyimimizle Hareket Ederiz

Uzun yıllara dayanan tecrübelerini işle-
rine yansıttıklarını ifade eden Agantur 
Üretim Müdürü Güneş Özkalay, “1985 
yılında Bodrum’da kurularak hizmet 
vermeye başlayan şirketimiz pek çok 
teknenin imalat, bakım-onarım, itha-
lat-ihracat, tadilat, tasarım, mühen-
dislik, danışmanlık işlerini başarı ile ta-
mamlamıştır. Bodrum’da sayısız ilklere 
imza atan, müşteriye özel tekne ima-
latında haklı bir üne kavuşarak, marka 
olan şirketimizin inşa ettiği tekneler; 
Meksika Körfezi’nden Maldiv’lere ka-
dar pek çok denizde seyir yapmakta-
dırlar. Şirketimiz, 3 bağımsız hangar-
da (50mx20m) geleneksel Gulet’lerin 
yanı sıra; sac, alüminyum, ahşap ve 
kompozit (infüzyon ve el yatırması) 
teknelerin imalatlarını yapmaktadır.  3 
Akslı CNC, ağaç kurutma fırını ve ka-
libre makineleriyle yenilenen mobilya 
atölyesinde, yat mobilya imalatının 
yansıra exclusive rezidans’lara da lüks 
mobilya hizmeti vermektedir. Agantur, 
şu ana kadar, ABD, İtalya, Yunanistan, 
İngiltere, Cebelitarik, Guernsey, Mal-
ta, Cayman Adaları, Hollanda, Fransa, 
Almanya, Virgin Adaları, Avusturya, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldiv’lere 
birçok yat ihraç etmiştir” dedi.

Yaptığımız İşin Müşteriden Önce 
Bizim İçimize Sinmesi Gerekiyor

Agantur Üretim Müdürü Güneş Öz-
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piyasada kendini kanıtlamış, kalitesi 
belgelenmiş malzeme ve işçiliği tercih 
ederek projelerini zamanında tamam-
lamayı temel politikası olarak benim-
semektedir.

Kalifiye Eleman Eksikliği Var, 
Ekipman ve Yan Sanayi Yeterli 
Değil

Öncelikle Mega Yat üretimi alanında 
işçilik kalitesi açısından Türkiye’ nin 
ilk sıralarda olduğunun altını çizebiliriz 
fakat kalifiye işçi yetiştirme devamlı-
lığı konusunda sıkıntıların olduğunun 
da bilinmesi ve çözülmesi gereken 
önemli bir sorun olduğunu düşünüyo-
ruz. Diğer bir sorun ise mega yatlar-
da kullanılan ekipman ve yan sanayii 
ürünlerinin yerlilik oranının çok düşük 
olmasıdır. Üretim maliyetlerinin aşağı 
çekilebilmesi için yan sanayi de kaliteli 
malzeme üretiminin çoğalması ve bu 
konu üzerinde ciddi çalışmalar yapıl-
ması gerektiğini savunuyorum.” 

Barça Yatçılık’ın Biten Projeleri

•  C2371/42 MT Alüminyum 
Yelkenli Yat (Alüminyum Yapısal Dona-
tım İşleri)

• C2303/56 MT Motor Yat (Çe-
lik ve Alüminyum Donatım İşleri)
• GAJA Motor Yat (Alüminyum 
Konstrüksiyon ve Kaynak İşleri)
• VICTORIA 72 MT Motor Yat 
(Borulama Tesisat İşleri)
• MOONLIGHT Motor Yat (Bo-
rulama Tesisat İşleri)
• Peliskop Kuyuları İçin Alü-
minyum Kapak İmalatları
• MOONTAZAM 36 MT Motor 
Yat (Alüminyum Kapak İmalatı, Alü-
minyum Tank İmalatı, Çeşitli Alümin-
yum İşleri)
• DREAM DANCER 36 MT Mo-
tor Yat (Alüminyum Kapak İmalatı, 
Alüminyum Tank İmalatı, Çeşitli Alü-
minyum İşleri)
• C2371/42 MT Alüminyum 
Yelkenli Yat (Proje Yönetimi)
• C2303/56 MT Alüminyum 
Motor Yat (Proje Yönetimi)
• C2369/47 MT Alüminyum 
Yelkenli Yat (Proje Yönetimi)
• YACHT MARINE Aşırı 40 MT 
Yelkenli Yat (Proje Yönetimi)
• C101/23 MT Motor Yat (Çelik 
ve Alüminyum Donatım İşleri, Ekip-
man Montajı)
• Devam Eden Projeler
• C102/41 MT Motor Yat (Çelik 

ve Alüminyum Donatım İşleri, Ekip-
man Montajı)
• C2399/42 MT Alüminyum 
Yelkenli Yat (Alüminyum Yapısal Dona-
tım İşleri, Ekipman Montajı)
• CUSTOM YAT İMALATI 18 MT 
Alüminyum Yelkenli (Alüminyum Göv-
de İmalatı ve Donatım İşleri)
• C2399/42 MT Alüminyum 
Yelkenli Yat (Proje Yönetimi)
• C102/41 MT Motor Yat (Proje 
Yönetimi)

Arkın Pruva Yachts Genel Müdü-
rü Bakankuş: Daire Konseptinde 
Lüks Yat

Bu yıl 19 metrelik kompozit katama-
ran bir yat imalatını tamamlayan Arkın 
Pruva Yachts firmasının, geçen yıl pro-
jelendirdiği yat, aile tipi olması nede-
niyle pandemi döneminde en çok ilgi 
gören yat tiplerinden biri oldu. Firma 
Genel Müdürü Yavuz Bakankuş, proto-
tip olarak üretilen yatın, normal bir yat 
iç dizaynından farklı olarak her ailenin 
kullanabileceği bir daire konseptinde 
planlandığını söyledi. Bakankuş, “Tek-
neye uzak ama eve alışkın insanların 
deniz üzerindeki konforunu amaçla-
dık” dedi.

Güneş Özkalay - Agantur Üretim Müdürü 



KISA KISA KISA KISA

94 95

kalay şu bilgileri verdi: “İmal ettiğimiz 
teknelerin her aşamasında, bizim için 
önemli olan müşterimizden önce yaptı-
ğımız işi bizim beğenmemiz ve içimize 
sinmis olması.  Tersane olarak farkımız 
gemi inşaa mühendisi, makine mühen-
disi, yat designer ve iç mimardan olu-
şan bir aile şirketi olmamız, design ve 
imalatta aktif olarak yer alıp ve kendi 
mesleklerimizi icra etmemiz.  Her biri-
miz en iyi bildiğimiz işi yaparken tabii ki 
ortaya çok daha sahiplenilmiş, her kö-
şesi aşkla ve keyifle yapılmış bir sanat 
eseri çıkıyor.  

Güven ve Verilecek Garantiler Ko-
nusunda Rakiplerimizden Farklı-
yız

Her sektörde olduğu gibi bizim sektö-
rümüzde de bazı sorunlar var tabii ki. 
Bunların başında pazarlama ve güven 
sorunu geliyor.  İşçilikte Avrupa’nın iyi-
si ile aynı kulvarda bulunurken,  fiyat 
konusunda cazip olmamız bize büyük 
şans tanımakta.  Ancak güven ve ve-
rilecek garantiler konusunda rakipleri-
mizle aynı kulvara girmemekteyiz. 
  
İşçiliğimiz Çok İyi, Fiyatımız Cazip

Mega yat deyince sertifikasyonlar, de-
netleme kuruluşları ve bu kurulusla-
rın kuralları en ağır şekilde devreye 
giriyor.  Bu nedenle de kullanacağınız 
malzemeler dünya standartlarında ya 
da dünya markaları olmak zorundalar, 
bu da su demek oluyor, Avrupa veya 
Amerika’daki bir tersane hangi ürün 
ve markaları kullanıyor ise biz de on-
ları kullanıyoruz.  Bizi cazip kılan işçili-
ğimizin artık Avrupa’nın iyi tersaneleri 
seviyesinde olması ve onlara kıyasla 
fiyatımızın ucuz olması.  

Tamamen müşteri istekleri doğ-
rultusunda üretim gerçekleştiri-
yoruz

Dünyanın ilk 1.500 kişi kapasiteli yü-
zen diskosu tersanemiz tarafından ta-
sarlanıp imal edildi ve 21 yıldır hizmet 
veriyor.  Bahsettigimiz gibi, tamamen 
müşteri istekleri dogrultusunda deyim 
yerindeyse kişiye özel lüks oyuncak 
üretiyoruz.  Dünyanin birçok ülkesinde 
sahibiyle özdeşleşmiş, onların hayali 
olan teknelerimiz bulunuyor.  Hiçbiri-
nin dünyada bir eşi benzeri yok bu da 
müşterilerimizi çok mutlu hissettiriyor.  
Çok uzun bir sure Birleşik Arap Emir-
likleri’ne iş yaptık, 3 farklı şeyh için 
yaptığımız tekneler bizim için inanilmaz 
bir tecrübe oldu.  Tasarımı tarafimıza 
ait olan 55m J Class bir projemiz ve 

German Frers tasarımı ahşap 35m. 
yelkenli proje üzerinde calışmaktayız.

Tersane Olarak Tasarım Depart-
manımızın Bulunması Önemli Bir 
Avantaj

Tasarım bizim işimizde çok önemli bir 
konumda bulunuyor. Her müşteri ken-
di dünyası, zevkleri, istekleri ile gel ir 
tersanemize… Bizi de haliyle onların 
hayalleri yönlendiriyor.  Birtakım müş-
teriler zaten kafalarında hangi tasa-
rımcı ile çalışacaklarını seçmiş olarak 
geliyorlar.  Bizim tersane olarak tasa-
rım departmanımız olması büyük bir 
avantaj, birçok müşterimize inhouse 
olarak tasarım hizmeti de veriyoruz.  
Genel olarak müşterilerimizin aklında-
ki, daha önce hiç yapılmamış olanın 
sahibi olmak, bu nedenle tasarımın 
yeri gerçekten çok onemli.”

Bodrum Oğuz Marin Mega Yat 
Projeleriyle Ön Plana Çıkıyor

Bodrum Oğuz Marin Tersanesi uzun 
yıllar sektörde paslanmaz çelik yat 
aksesuarı üreten bir aile geleneğinin 
profesyonel hale dönüşmüş şekliyle 
hizmet veriyor. Denizcilik sektörün-
deki tecrübelerini 2001 yılından bu 
yana 20’nin üzerinde yat imalatında 
bulunarak geliştirmiş olan firma, gü-
nümüzde ultra lüks yat imalatının hatrı 
sayılır tersanelerinden biri olmuştur. 
Konuyla alakalı olarak firma yetkilileri 
şu bilgileri verdiler: “Geleneksel Bod-

rum Guleti imalatı ile başlayan 
serüvenimiz geleneksel yapı ile 
çağdaş dizaynları harmanlayan 
tüm dünyada beğenilen yatların 
üretimi ile devam etmektedir.  
İmalat ve refit çalışmalarımıza 
Bodrum Tavşanbunu mevkiinde 
bulunan hangarımız ve mobilya 
atölyelerimizde devam etmek-
teyiz. 

Dışa Kapalı Değiliz, Rekabe-
tin Olması Gerektiğine İna-
nıyoruz

Rakip diye tanımlanan tüm tersane-
lerin ellerinden gelenin en iyisini yap-
maya çalıştıklarından kuşkumuz yok. 
Biz kesinlikle dışa kapalı bir tersane 
değiliz tüm diğer firmalarla iletişim 
içinde olan ve gelişmeleri birlikte takip 
edip ülkemizde dış dünya ile rekabetçi 
yat imalatının olmasını arzulayan bir 
firmayız. Firmamızın yönetim yapısı 
sayesinde hızlı karar alabilen ve ka-
rarlarımızı aksiyona döndürebilen bir 
yapımız var. Kesinlikle en alt kademe-
den en üst kademeye kadar hiç kapalı 
kapımız yok. Ekip olarak tek amaç her 
seferinde daha iyisi ve daha güzelini 
imal edebilmek. 

Ülkemiz Yat Sektörü ‘Ucuz’ Diye 
Anılmamalı, ‘Kaliteli Yatlar’la Ön 
Plana Çıkmalıyız

Her sektörde olduğu gibi bizim içinde 
bulunduğumuz sektörün de bazı so-

runları vardır kuşkusuz. Ama sektörün 
durumu hakkında net yorumlar yapa-
bilecek donelere sahip değiliz. Bu so-
ruyu bizim hissettiğimiz sıkıntı olarak 
cevaplamak isteriz. Çok iyi biliyoruz ki 
dünyanın çeşitli yerlerinde imal edilen 
yatlarla aynı kalitede tekneler üretebi-
liyoruz ve bunu çok daha kısıtlı bütçe-
lerle yapıyoruz. Dışarıdan ülkemiz yat 
sektörüne sadece ucuz diye bakılma-
masını ve Türkiye’de çok kaliteli yat 
imalatı yapılıyor algısının olmasını te-
menni ederiz. Bu konuma gelebilmek 
için tüm sektör olarak çok çalışmaya 
devam etmeli ve dünyada adından söz 
ettiren yatlar üretmeye devam etme-
liyiz. 

Custom Made Yat İmalatı Konu-
sunda Ülkemiz Çok Yol Aldı

Custom made yat imalatı konusunda 
ülkemiz son yıllarda çok yol aldı. Çok 
güzel projelere imza atıyoruz. Şu sı-
ralarda tersanemizde imalatı devam 
eden 50,5 metre boyundaki yelkenli 
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yatımız bittiğinde dünyada ses getire-
ceğini düşünüyoruz. Yatımızın en öne 
çıkan özelliği baş masterda kalan bir 
misafir hiç dışarı çıkmadan hatta 
merdiven bile çıkmadan dümdüz bir 
koridordan geçerek yatın en arka-
sında plaj alanından denize girebile-
cek. Bu koridor öyle ki makine dai-
resini ikiye bölmekte ve özel alaşımlı 
camlar sayesinde siz bu koridordan 
geçerken çalışır durumda olan ana 

makinaları izleyebilir durumda ola-
caksınız. Tabii ki uzun zamandır 
üzerinde çalıştığımız bu projeyi mü-
hendislik olarak ortaya çıkarabilmek 
ve loyd firmasını bu fikre inandırabil-
mek kolay olmadı. Bu ve bunun gibi 
sıra dışı projeler ülkemize olan bakış 
açısını değiştirecektir. 

Tersanemizde 34 Metre ve 50,5 
Metre Boylarında İki Adet Sac 

Yelkenli İmalatımız De-
vam Ediyor

Bu güne kadar birçok ima-
lat ve geniş kapsamlı tadilat 
işleri yapmış bulunuyoruz 
ancak bunlardan iki tanesi 
tersanemizin adının daha 
iyi bilinmesini sağlamıştır. 
İlk 56 metre boyundaki 
Regina yelkenli teknesidir. 
James Bond Skyfall film 
çekimlerinin de bu teknede 
yapılmış olması ve uluslara-
rası yat ödüllerinde finale 
kalmış olması teknenin ve 
aynı zamanda tersanemizin 
de popülaritesini artırmıştır. 
Ayrıca 2015 yılında yapımı-
nı tamamladığımız Rox Star 
yelkenli yatı da uluslara-
rası bir çok başarıya imza 
atmıştır. Gerek yelken ge-
rekse makine gücü ile sey-
rinde öne çıkan bir yelkenli 
teknedir. Şu sıralarda ter-

sanemizde 34 metre ve 50,5 metre 
boylarında iki adet sac yelkenli ima-
latımız devam etmektedir. İlk hede-
fimiz bu iki projemizi en üst kalite 
ile tamamlamak ve denizlerde yerini 
almalarını sağlamaktır. 

Mega Yatlarda Tasarım Aradaki 
Farkı Belirler

Her tersane elindekinin en iyisini ve 
en kalitelisini yapmak için uğraşı-
yor. Aynı malzemeleri ve aynı ekip-
manları kullandığımız düşünülürse 
gerçekten aradaki farkı belirleyenin 
proje ve dizayn olduğunu düşünü-
yoruz. Tersanemizin kendi bünye-
sinde çok başarılı bir dizayn ekibi ol-
duğu gibi belirli projelerde dışarıdan 
da destek aldığımız oluyor. Her fikir 
bizim için çok değerli. Aynı zamanda 
müşterilerimizin de ihtiyaç ve hayal-
lerini tam anlayabilmek çok önemli 
diye düşünüyoruz. Sonuçta gerçek-
ten sonu olmayan bir iş yapıyoruz ve 
yeni tasarımlar oluşturabilmek için 
çok çalışıyoruz.

Tersanemizde 34 Mt ve 50 Mt 
Yelkenlimiz Devam Ediyor, Miti 
One Yatını 2021 Yazında Denize 
İndiriyoruz

Şu sıralarda tersanemizde 34 met-
re ve 50,5 metre boylarında iki adet 
sac yelkenli imalatımız devam et-
mektedir. İlk hedefimiz bu iki proje-
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Hayal gücünüzün ötesinde...
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mizi en üst kalite ile tamamlamak ve 
denizlerde yerini almalarını sağla-
maktır. Fransız partnerimiz Miti Navi 
firması ile birlikte yürüttüğümüz Miti 
One yatının denize inişi 2021 yazın-
da planlanmaktadır. Bu imalatımızın 
da uluslararası arenada ses getirme-
sini beklemekteyiz.”

Bir Dünya Markası Olan Vicem 
Yachts, Kaliteden Taviz Vermi-
yor

Vicem Yachts, 1996 yılında sahibi 
olduğu tatil köyünde kullanılmak 
üzere ilk teknesini hobi amaçlı ya-
pan sonrasında ise tekne imalatını 
severek iş olarak benimseyen ve 
bu güne kadar 225 tekne üreten 
bir firma. Firmanın üretiminin çok 
büyük bir bölümü Amerika Birleşik 
Devletleri’ne ihraç ediliyor. Vicem 
Yachts’ın standart birçok modeli 
olmasına rağmen ağırlıklı olarak ki-
şiye özel tekne üretiminde yoğunla-
şılıyor. Firma, halihazırda Tuzla ter-
sanesinde üretime devam ediyor.

En Kaliteli Ürünleri Kullanıyo-
ruz, Gerekirse Gövdeyi Yeni-
den Dizayn Ediyoruz

Kaliteden ödün vermeyen Vicem 
Yachts, müşteri sadakatine son 
derece önem veriyor. Vicem Ya-
chts yetkilileri şu bilgileri verdiler: 
“Öncelikle firma politikamız gereği 
sanayide kullanılan ve en kaliteli 
ürün diye tanımlanan ürünleri kul-
lanıyoruz. Çünkü müşteri kitlemiz 
kesinlikle en iyisini isteyen gurubu 
oluşturmaktadır. Rakiplerimiz bir 
hazır gövde üzerine standart planı 
uygularken biz aynı gövdeye müş-
terinin isteklerine uygun olabilecek 
tüm detayları uygulamaya çalışıyo-
ruz. Gerekirse tamamen yeniden 
gövde dizayn edilerek yeni bir üre-
tim planlıyoruz

Ucuz İşçilikle Değil Kaliteli 
Ürünlerle Ön Plana Çıkmalıyız

Dışarıdaki müşteri ve rakiplerimizin 
tezleri Türkiye ucuz işçilikten yana 
avantajlı. Yani bizi diğer meziyet-
lerimizden çok ucuz işçi avantajı 
üreticiler sınıfına sokuyorlar ama 
durum tespiti kısmen doğru olsa 
da çoğunlukla hatalı. Dünyada Çin 
başta olmak üzere çok daha ucuz 
işçiliğe sahip ülkeler mevcut. Ancak 
bizim kalitemize yaklaşamıyorlar. 

Kısaca biz yaptığımız kaliteli ürünle 
öne çıkmalıyız, ucuz işçilikle değil…

Vicem, Uluslararası Bir Marka-
dır!

Türkiye, mega yat alanında kali-
te, işçilik, fiyat odaklı yapısıyla ve 
teknoloji ile ön plana çıkıyor. Bu 
saydığımız parametrelerde aslında 
dünya çapında bilinen markalardan 
aşağıda değiliz. Türkiye’nin ulusla-
rarası arenada geçerli bir markası 
yok diyenler var. Buna kesinlikle 
katılmıyoruz. Kendi adımıza Vicem 
markası sınıfında ABD’de ilk 3 içe-
risindedir. Aynı şekilde en az 4,5 
firma yurt dışında sanayide iyi de-
recede tanınmaktadır.

Vicem Yachts, Ödüllerin Efen-
disi Olarak Adından Söz Ettiri-
yor

Vicem Yachts olarak şuana kadar 
bitirdiğimiz 225 tekne içerisinde 
büyük boy sınıfında değerlendiri-
lecek 30-60 mt aralığında 6 tekne 
tamamlamıştır. Bu tekneler içindeki 
Vulcan 46m modeli Cannes’ta dü-
zenlenen “World Yacht Trophies” 

ada altında düzenlenen yarışmada 
en iyi iç tasarım ödülüne layık gö-
rülmüştür. Yarışmada rakipleri ara-
sında dünyanın en önde gelen mar-
kaları, Absolute, Fairline, Hessen, 
CRN, Rossinavi, Ferretti, Lurssen 
ve Feadship gibi markaları geride 
bırakarak ödülün sahibi olmuştur. 
Bu teknenin bir diğer özelliği de 
dünya genelinde tek parça kalıptan 
üretilmiş olan en büyük compozit 
teknedir.        
 
Genel müşteri istekleri tasa-
rımcıyı da seçmemize etken 
oluyor

Genel müşteri istekleri tasarımcıyı 
da seçmemize etken oluyor. Klasik 
ve modern çalışan designerlar hep 
ayrı gruplardır. Vicem, şuana ka-
dar sadece 3 büyük boy tekne için 
yabancı dizaynırları tercih etmiştir. 
Diğer tüm projelendirmeleri kendi 
mimar ve mühendisleri ile başarı ile 
gerçekleşmiştir.” 



HABER

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 
denizlerimizdeki sürdürülebilir doğal yaşamı gelecek 
nesillere miras bırakma vizyonu çerçevesinde “Deniz-
de Hayat Var” diyerek Göcek’teki market teknesi Mavi 
ile Göcek Körfezi’nin doğa ve deniz yaşamını korumak 
amacıyla kurulan Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Der-
neği’nin (DAKSADER) faaliyetlerini desteklemeye baş-
ladı. 

CarrefourSA’nın DAKSADER’in faaliyetlerine verdiği desteğe 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan CarrefourSA Genel Müdürü 
Kutay Kartallıoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sürdü-
rülebilir deniz yaşamı ve balıkçılığın devam etmesi adına uzun 
yıllardır projeler gerçekleştirdiklerini ve bölgesel faaliyetlere 
destek verdiklerini hatırlattı.

Kartallıoğlu: Sosyal Sorumluluk Vizyonumuz DAKSA-
DER’in Faaliyetleriyle Örtüşüyor

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu şunları dile getir-
di: “CarrefourSA olarak denizlerimizi önemsiyor, denizlerimizde-
ki doğal hayatı korumak adına projelere imza atıyor, özellikle ba-
lıkçılarla eğitimler gerçekleştiriyoruz. Deniz canlılarının doğanın 
normal akışına göre yaşamaları, deniz faunasının korunabilmesi 
ve avlanmanın belirlenen şartlarda gerçekleşebilmesi için deniz 
hayatını korumayı, sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bunun 
için de Türkiye’nin cennet gibi doğal oluşumlarından biri olan 
Göcek Körfezi’nde faaliyet gösteren Dalaman Kültür, Sanat ve 
Doğa Derneği’ni (DAKSADER) bölgedeki market teknemiz Car-
refourSA Mavi ile desteklemeye başladık. CarrefourSA olarak 
denizlerimize dair vizyon ve misyonumuz doğrultusunda DAK-
SADER’le aynı çizgide ilerlediğimizi görerek “Denizde Hayat Var” 
dedik ve faaliyetlerini desteklemeye başladık.”

#DenizdeHayatVar diyen CarrefourSA Mavi’den 
Göcek’teki Deniz Hayatını Korumaya Destek

Kutay Kartallıoğlu - CarrefourSA Genel Müdürü

CarrefourSA Müşterileri, Bilgilendirilecek

CarrefourSA’nın 52 şehirde 9 deposu ve 653 marketiyle günde 
500 bin kişiye hizmet verdiğini, online marketi Carrefoursa.
com’b ayda 7 milyon ziyaretçisi bulunduğunu ve Carrefour-
SA Mavi ile Mayıs – Ekim ayları arasında Göcek Körfezi’ndeki 
her bir koy ve tekneye hizmet götürdüğünü belirten Kutay 
Kartallıoğlu; “CarrefourSA Kart müşterilerimize, SMS yoluyla 
DAKSADER’e olan desteğimizi anlatacağız. Hem Göcek’teki 
marina marketimiz hem de Göcek Körfezi’nde hizmet veren 
market teknemiz Mavi ile bölgedeki müşterilerimizi bilgilen-
direrek doğal hayata ilişkin farkındalığı artıracağız” diyerek 
DAKSADER’e ne şekilde destek verdiklerini açıkladı. 

CNRYACHT20_TR_19,5x27cm.pdf   1   28.08.2020   11:45
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Yat Sigortalarında Hangi Firma
Yacht Life & Travel Dergisi olarak yat sektörünün en güncel 

başlıklarından olan ‘sigorta’ konusunu araştırdık. Deniz sigortası 
hakkında bilmemiz gerekenler neler, doğru bilinen yanlışlar nelerdir?  

Yat sigortalarında hangi firma hangi hizmeti ile öne çıkıyor? Hepsini ve 
daha fazlasını sizler için değerlendirdik.

Hangi Hizmeti İle Öne Çıkıyor?
Günümüz modern ekono-
mik yapı içerisinde sahip 
olduklarımız kadar bu sahip 
olduklarımızın korunması 
ve güvence altına alınma-
sı da son derece önemlidir. 
Milyon dolarlık yatların ko-
runup güven altına alınma-
sında sigorta firmalarına 
büyük iş düşüyor.

Hayatın her alanında yer alan si-
gortanın ne tür faydaları var?

Hayatın her alanında işlevsel olan si-
gorta nedir ve ne tür faydaları vardır; 
sigorta ne işe yarar ve faydaları neler-
dir konularına bir göz atalım. Sigorta, 
temel kavram olarak sağlıktan seyaha-
te, evden otomobile, yat ve tekneler-
den fabrikalara, iş yerlerinden konuta 
hayatta oluşabilecek risklere karşı za-
rarları gidermeye yönelik mali bir ha-
vuzun oluşturulması sistemidir; benzer 
risk gruplarında yer alan bireylerin 
maddi olarak dayanışmasıdır. Sigorta 
sistemine dahil olan sigortalılar, tek se-
ferde ya da yıl boyunca belirli oranda 
prim ödemesi yaparlar. Ortak havuzda 
biriken bu primler, zarara uğrayan si-
gortalıların zararlarının telafi edilmesi 
için kullanılır. Dolayısıyla bir sigorta 
şirketi ne kadar büyükse ya da daha 
doğru bir tabirle katılımcısı ne kadar 
fazla ise, mevduatı ve oluşan hasarla-
rı karşılama gücü de o denli fazladır. 
İnsanların tüm varlık ve girişimleri risk 
adı verilen belirsizliklerin tehdidi altın-
dadır. Sigorta, risklerin gerçekleşmesi 
halinde doğan zararı karşılar, böylece 
geleceğin maddi açıdan belirli hale gel-
mesini sağlar. Sigorta kişi ve kurumlara 

güven sağlar, böylece geleceğin plan-
lanmasını mümkün kılar, girişimciliği 
teşvik eder.

Korumanın en kolay yolu: Sigorta

Sigorta, sahip olduğumuzu ürünün ko-
runmasındaki en önemli enstümandır. 
Yat sektörüne hizmet veren birbirinden 
değerli sigorta şirketleri var. Bu şirket-
ler hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor, 
hangi hizmetleri sunuyor? Bu sigorta 
firmalarının müşterilerine katkıları ne-
ler, hangi katma değerleri sağlıyorlar? 
Hepsini ve saha fazlasını Yacht Life & 
Travel dergisi olarak sizing için araştır-
dık.

Anadolu Sigorta ile tüm ticari ve 
özel gezinti tekneleri güvence al-
tında

Su araçları branşında uzun yıllardır li-
derliğini koruyan Anadolu Sigorta, tek-
ne sahipleri için birçok riski kapsayan 
zengin içerikli teminatlar sunuyor. On 
binlerce tekneye güvence sağlayan ve 
uzun yıllardır su araçları branşında sek-
tör lideri olan Anadolu Sigorta, tekne 
sahiplerine zengin içerikli teminatları, 
çözüm odaklı hizmetleri ve yaygın ka-
nallarıyla benzersiz bir hizmet sunuyor. 
Gezinti Teknesi Sigortası ile özel veya 
ticari amaçlı kullanılan gezinti tekne-
lerinin denizde, karada, çekek yerinde 
ve teknenin bakımı süresince tersane-
de karşılaşabilecekleri rizikolara karşı 
teminat sağlayan Anadolu Sigorta, yal-
nızca tekneyi değil makine, teknenin 
botları, aygıtları ve donanımlarını da 
güvence altına alıyor. Anadolu Gezinti 
Tekneleri Paket poliçesi, deniz riskleri-
ne ek olarak, yangın, yıldırım, hırsızlık, 
korsanlık, doğal afetler, 3. şahıslara 

karşı sorumluluk, kişisel eşya, çevre 
kirliliği, ferdi kaza, elektronik cihaz ek 
teminatı, teknenin taşınması, hukuksal 
korum, acil çekme/kurtarma gibi bir-
çok ek teminatı da sigortalıların kulla-
nımına sunuyor.

Levent Sönmez: Deniz sektörü 
Anadolu Sigorta’yı tercih ediyor

Anadolu Sigorta’nın tüm süreçlerin-
de olduğu gibi, hasar süreçlerine de 
teknolojiyi entegre ettiklerini söyleyen 
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardım-

Levent  Sönmez
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cısı Levent Sönmez “Aralarında mesleği 
denizcilik olan çalışanlarımızın da bu-
lunduğu profesyonel hasar ekibimiz ile 
müşterilerimize hızlı ve hayatlarını ko-
laylaştıracak çözümler sunuyoruz. Tek-
nesini deniz risklerine karşı tam güven-
ce altına almak isteyen, kaliteli hizmet 
arayışındaki özel ve tüzel kişilerin ter-
cih ettiği ilk markayız. Köklü sigortacılık 
deneyimimiz, geniş yat ve tekne port-
föyümüz, ulusal ve uluslararası ödülle-
rimiz tekne sigortalarındaki başarımızı 
doğrular nitelikte. Ayrıca hem şirketi-
miz bünyesinde hem de sektörde sür-
dürülebilirlik faaliyetlerimizle doğanın 
korunması bilincine oldukça önem ve-
riyoruz ve gelecek nesillere daha yaşa-
nabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla 
tekne poliçelerinden elde ettiğimiz ge-
lirin bir kısmını, Deniz Temiz Derneği/
Turmepa’ya aktarıyoruz. Birçok fuara 
katılım sağlayarak sigortalılarla sürekli 
temas halinde kalıyoruz. Son 3 yıldır 
devam eden Bodrum Cup yarışında-
ki sponsorluğumuzdan sonra geçen 
sene gerçekleşen İstanbul Boğazı, Visa 
Bosphorus Regatta Yelken Yarışı’na da 
sponsor olduk” dedi.

Anadolu Sigorta, sigortalılarının 
deniz keyfini yarıda bırakmıyor

Anadolu Sigorta tekne sigortalılarına 
kaptan temini, hukuki harcamaları ve 
acil ihtiyaçları için avans, online tercü-
man hizmeti, sağlık danışmanlığı, ma-
rina rehberi gibi ayrıcalıklar da sağlıyor. 
Hasarlarda yaşanabilecek problemlerin 
giderilmesi için uzman teknik perso-
nel bulma desteğinden, ulaşımından, 
yedek parça sevkiyatına kadar geniş 
kapsamlı hizmetler vererek sigorta-

lılarının deniz keyfini yarıda 
bırakmıyor.

Doğa Sigorta, ‘Güven Do-
ğasında Var’ mottosuyla 
yat sigortalarında tercih 
ediliyor 

Doğa Sigorta yangın, nakli-
yat, kaza, mühendislik, tarım, 
hukuksal koruma, ferdi kaza, 
sağlık, sorumluluk sigortaları 
alanında, 2014 yılından beri 
faaliyet göstermekte olan 
yerli ve milli bir şirket. Tür-
kiye’nin tamamına yayılan 
2000’e varan acente ve 8 böl-
ge müdürlüğü ile müşterileri-
nin sigorta ihtiyacına hizmet 
ediyor ve hayat boyu iş birliği 
garanti ediyor.

Tümer: Sektörde en gü-
venilen şirketler arasında 
yer alıyoruz

Konuyla alakalı olarak görüş-
lerine başvurduğumuz Doğa 
Sigorta Teknikten Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Meh-
met Tümer şu bilgileri verdi: 
“Kurulduğumuz günden bu 
yana, güçlü mali yapımız, tek-
nolojiye uyumumuz, sosyal so-
rumlulukta topluma getirdiğimiz fayda, 
şeffaflık, ulaşılabilir, yenilikçi yaklaşımı-
mız, etik değerlere verdiğimiz önem ve 
müşterimize sadakatimizle sektörde en 
güvenilen şirketler arasında yer almak-
tayız. 

‘Güven Doğasında Var’ motto-

muzla başarımızı taçlandırdık
Sektörün hakimi tecrübeli yönetim 
kadromuz ve Güven Doğasında Var 
ilkemizle son yıllarda, prim üretimin-
de ve de hizmet kalitesinde sektörün 
ilk 10 şirketi arasında yerimizi gururla 
aldık. 2018 yılında aldığımız Tüketici 
Kalite ödülü ile başarımızı taçlandırdık. 

Marka algımızı en üst seviyelere 
çıkardık 

Dijitalleşme sürecine verdiğimiz önem, 
sosyal sorumluluk çalışmalarımız ve 
güçlü sponsorluklarımız ile kısa za-
manda marka algımızı en üst seviye-
lere taşıdık ve ilerlemeye devam edi-
yoruz. Ayrıca; şirketimiz ülkemizde 
çok fazla uygulama alanı bulamayan 
katılım sigortacılığı ile ilgili olarak; 
yurt içi ve yurt dışındaki uygulamaları 
inceleyip, gerekli alt yapı çalışmaları-
nı tamamlayarak 2015 yılının haziran 
ayından itibaren katılım sigortacılığın-

Mehmet Tümer

da da faaliyet göstermeye başladı. 
Katılım sigortacılığının yaygınlaşma-
sı için dünya uygulamaları incelendi 
ve ülkemizde ilk kez pencere modeli 
katılım sigortacılığı Doğa Sigorta ta-
rafından uygulandı. Doğa Sigorta bu 
uygulamayla da sektörde bir ilki ger-
çekleştirdi. 

‘Hızlı hizmet’ en önemli farkı-
mızdır

Doğa Sigorta, yerli bir şirket olarak 
güçlü mali yapısı, tecrübeli yönetim 
kadrosuyla teknolojiye uyumu, şef-
faflığı, ulaşılabilirliği, yenilikçi yakla-
şımı, etik değerleri ve müşteri odaklı 
hizmet özellikleriyle sektörde en gü-
venilen şirketler arasındadır. 2000’ e 
varan acente sayımız ile her zaman 
ve her yerde ulaşılabilir olup, hızlı 
hizmet sağlamaktayız.

Yat sigortalarını sadece denizle 
sınırlı tutmamak gerek

Yat sigortaları sadece denizde seyir 
halindeyken değil aynı zamanda li-
manda, tersanede, marinada, yatma 
yerinde, ayrıca tersanede ve marina-

da normal veya genel bakım sırasın-
da da geçerli sigortalardır. Asistans 
teminatları da poliçelere dahil edile-
bilir.

Yatı olan herkesin mutlaka yat 
sigortası yaptırması gereklidir

Yat poliçeleri, tekne sahipleri için bü-
yük ve önemli bir gereksinimdir. Po-
liçeler hem tekne sahibinin teknesini 
hem kaza anında üçüncü şahıslara 
karşı doğan sorumluluklarını kapsar. 
Yatı olan herkesin mutlaka Yat Sigor-
tası yaptırması gereklidir.

Yat sigortalarında yat sahipleri-
nin bilmesi gerekenler

Tüm yatların, marina ve limanlara 
girerken mutlaka sigorta poliçelerini 
yaptırmış olmaları gereklidir. Sigor-
tası olmayan tekneler marinaya ve/
veya limana alınmaz. Yurt dışına ya-
tınızla seyahat ediyorsanız bazı ülke-
ler yat poliçelerini zorunlu kılıyor ve 
çeşitli teminatların yat poliçelerinde 
bulunmasını talep ediyor. Özellikle 
Yunanistan mutlaka zorunlu ‘GREEK 
LAW 2456/2014’e göre poliçe te-
minatının olmasını şart koşuyor. Bu 
teminata sahip olmayan yatlar ülke 
sınırlarına alınmıyor ve yatlara cezai 
işlem uygulanıyor. Bu sebepten yat 
poliçelerinin düzenlenme oranı artı-
yor.



106 107

ARAŞTIRMA - SİGORTAARAŞTIRMA - SİGORTA

Yat sigortalarında iki çeşit temi-
nat var

Yat sigortalarına gövde, makine, yatın 
adını taşıyan dıştan takma servis bot-
ları, yat ile birlikte satılan donanım ve/
veya ekipmanları dahildir. Yat Sigorta-
sı’nda iki çeşit teminat vardır. Geniş te-
minat ve Tam Ziya (Dar teminat). Tam 
Ziya’da teknenin tamamen yanması, 
çarpması, çarpışması, batması vb. so-
nucunda Tam Ziya’ya uğramasını kap-
sar. Geniş teminatta ise tüm deniz kaza 
ve tehlikeleri (batma, fırtına, çarpma, 
oturma vb.), yangın-infilak, hırsızlık, 
korsanlık, rıhtım/liman aygıt ve dona-
nımı, kara taşıtları, hava taşıtları veya 
benzeri şeylerle temas veya onlardan 
düşen şeyler, deprem, yanardağ püs-
kürmesi veya yıldırım, patlama (infi-
lak), kötü niyetli hareketler, gemi veya 
botlarının tamamen çalınması, kazan-
ların patlaması, şaftların kırılması, ku-

surlu parça, şaft veya 
kazanın onarımı, de-
ğiştirilmesi masrafları 
ve maliyeti hariç olmak 
kaydıyla makine veya 
teknedeki herhangi 
gizli kusur, üçüncü 
şahıs sorumlulukları 
teminata dahildir. Ek 
olarak isteğe bağlı te-
minat olan Harp ve 
Grev teminatı da ek 
prim ile dahil edilebilir. 
Ayrıca sigortalının ta-
lebi üzerine ek prim ile 
poliçeye kişisel eşya, 
çekme-kurtarma, ba-
lıkçılık ekipmanları, 
elektronik cihaz temi-

natı, çevre kirliliği, su sporları, ferdi 
kaza, hukuksal koruma teminatları da 
dahil edilebilir.

Yat sigortası kurtarıcı görev üstleniyor
Tekne sahipleri sigorta yaptırmadıkları 
durumda, büyük risk taşıdıklarının far-
kında olmalılar. Özellikle turistik hizmet 
veren teknelerin bu  konuda ekstra 
hassasiyet göstermesi gerek. Tekne-
lerin cirolarına bakıldığında bu poli-
çelerin primleri oldukça makul. Oysa 
bir kaza durumunda oldukça yüksek 
rakamlı tazminatlar oluşmakta. Dolayı-
sıyla  yat sigortası bu koşullarda büyük 
bir kurtarıcı görevi üstleniyor.”

Solak: Türk P&I’nın Yat Trafik Si-
gortasıyla tekneniz güvence altında 

Türk P&I Teknik Müdür Yardımcısı 
Kaptan Halil Solak

Türk P&I 2016 yılında özel amaçlı tek-
ne ve yatlar için çıkardığı ‘Trafik Yat Si-
gortası’ ürünü ile geçtiğimiz yıl önemli 
bir ivme sağladı. Özellikle lüks ya da 
mega yatlar tarafından tercih edilen 
sigortanın prim tutarı yıllık 300-400 
dolardan başlayıp teknelerin gross ton 
büyüklüklerine göre fiyatlandırılırken, 
her tekneye uygun paketler hazırla-
nabiliyor. Türk P&I Teknik Müdür Yar-
dımcısı Kaptan Halil Solak, “Sektörde 
‘denizin trafik sigortası olarak adlan-
dırılan bu ürünün yanı sıra ‘Tekne ve 
Makine sigortası’ ile başarı yakalayan 
Türk P&I bu branşta Türkiye’de ilk 5 
şirket arasına girdi. Önümüzdeki yıl ise 
ilk 3 şirket içerisinde yerini almayı he-
defliyor” dedi.

Türk P&I’den ‘Yat Trafik Sigortası’

Türk P&I Sigorta geliştirdiği yeni ürün-
lerle yat turizminin gelişimine önemli 
bir katkı sağlıyor. Şirketin 2016 yılında 
piyasaya sürdüğü  ‘Yat Trafik Sigortası’ 
ile özel yat sahipleri tatilleri süresince 
karşılaşılabilecek birçok riskleri teminat 
altına alıyor. ‘Yat sigortası anlamında 
pazar büyüdü’ diyen Solak şu bilgile-
ri verdi: “Yabancı sigorta şirketlerinin 
yerini artık Türk şirketleri almaya baş-
ladı. Önceden sigortasını yurtdışında 
yaptıranlar bayrağı değiştirdikçe Türk 
sigorta şirketlerine dahil oldu. Bu da 
yat sigorta pazarını büyüttü.

Yat sigortası konusunda Türki-
ye’de birkaç şirket özenli poliçe 

düzenliyor

Yat sigortası konusunda Türkiye’de bir-
kaç şirket özenli poliçe düzenliyor. Geri 
kalanlar sorumluluk teminatını yat klo-
zu kapsamında teminat altına alıyorlar. 
Yani tekne bedeline kadar bir sigorta 
yapılıyor ama limit sorumluluk yüksek 
olduğunda yetersiz kalabilmektedir. 
Halbuki misafirin ferdi kaza teminatı 
ayrı olmalı. Kişisel eşyalarla ilgili ayrı 
bir teminat olması gerekiyor. Tekne-
lerde bulunan araçların deniz sporları, 
misafirlerin başına sefer esnasında ola-
bilecek tüm rizikolara karşı ölüm ve ya-
ralanma, arama ve kurtarma temina-
tında, enkaz kaldırma ve çevre riskleri 
ve bunlardan doğan idari para cezaları 
dahil olmalıdır.

Denizde risk çok fazla teminatlar 
yetersiz

Türk P&I Sigorta teminatında yüzme 
ve şnorkel ile dalma bile teminata da-
hil durumdadır. Bunların hepsinin bir 
paketin içine konulması gerekirken 
şirketler sadece gövde makine (Kasko) 
teminatı veriyor. Denizde bu derece 
yüksek sorumluluk riskleri varken bu 
çok yetersiz kalmaktadır. Sorumluluk 
tarafında da tek satırla ‘tekne bedeli-
ne kadar üçüncü şahıs sorumluluklar 
teminata dahildir’ denilip, geçiştiriliyor.  
Bu da tekne sahiplerine cazip gelmiyor.

Yat Trafik Sigortası neleri kapsı-
yor?

Türk P&I Sigorta’nın hazırladığı ‘Yat 
Trafik Sigortası’nın teminatı altına Çev-
resel zararlar, İdari para cezaları, deniz 
kazaları sonrası enkaz kaldırma, deniz-
de bulunan sabit veya yüzer cisim ha-
sarları, su sporları ve yarış rizikoların-
dan kaynaklanan zararlar ile Amerikan 
bayraklı teknelerde Amerikan kanun ve 
mahkemelerine konu olabilecek dava-
lar da giriyor.”

Kızıltepe: sigortaladım.com Yat 
Sektörüne Birden Fazla Alternatif 
Sunuyor

sigortaladım.com’da başta trafik, kas-
ko, konut ve sağlık sigortası branşla-
rında olmak üzere bireysel müşterilerin 
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ve tarafsız biçimde sunarak pratik bir şekilde müşterilerimize 
hizmet vermek. Biz de bu hedefimizi ve her geçen gün çok daha 
iyi müşteri memnuniyeti yaratma gayemizi gerçekleştirebilmek 
adına sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, reasürans ta-
rafında Türkiye’de ve dünya genelinde uluslararası standartlar-
da hizmet veren, bağımsız uluslararası derecelendirme kuruluş-
ları tarafından yüksek kredi notları olan ve finansal açıdan güçlü 
reasürörlerle ihtiyarı reasürans ve özel ürün çalışmalarımız ile 
ulusal ve uluslararası birçok firmaya brokerlik hizmeti veriyoruz.

Hem Bireysel Hem  de Kurumsal Çözümler Sunuyoruz

Hem bireysel hem de kurumsal sigorta çözümleri üreterek 
sektöre farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen şirketimizin 
sermaye olarak arkasında kendi faaliyet alanlarında global güç 
olmayı başarmış şirketler yer alıyor. Uluslararası alanda test, de-
netim, belgelendirme ve eğitim hizmetleri veren Almanya mer-
kezli TÜV SÜD, 300’ün üzerinde şirketi ve 20 bini aşkın çalışanı 
ile 7 sektörde faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen şirket-
lerinden Doğuş Grubu ve Londra merkezli, dünyanın en büyük 
fon şirketlerinden biri ve bir sermaye kuruluşu olan Bridgepoint 
bulunuyor.

Hedefimiz Türkiye’nin İlk Akla Gelen Dijital Sigorta 
Platformu Olmak 

sigortaladım.com olarak, teknoloji odaklı hizmet anlayışımızla 
müşterilerimizi sigorta ürünleri hakkında bilgilendiriyor, onlara 
ihtiyaçlarına yönelik ürünleri istedikleri detay ve özet bilgiler ile 
karşılaştırmalı olarak sunuyor ve seçtikleri ürünü hızlı ve pratik 
şekilde almalarını sağlıyoruz. Diğer yandan kurumsal sigorta 
çözümlerimizle, iş ortaklarımızla değer yaratan birliktelikler ku-
ruyoruz. Güçlü insan kaynağımız ve teknolojik altyapımız sa-
yesinde, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, risk danış-
manlığından sigorta ürünleri için ihtiyaç tespitine, doğru ürünün 
doğru teminatlarla sağlanmasından hasar yönetimine kadar her 
noktada değer katmayı hedefliyoruz. sigortaladım.com’un ku-
ruluşunun 4. yılında, yeni kurumsal kimliğimiz ve web sitemiz 
ile hedefimiz Türkiye’nin ilk akla gelen dijital sigorta platformu 
olmak. Bu noktada çok doğru bir zamanda, önemli bir altyapı 
yatırımı yaptık. Türkiye’nin genç nüfusunun ülkedeki sigortacı-

bütçesine ve ihtiyacına en uygun sigorta 
tekliflerini, online olarak 22 farklı sigorta 
şirketi üzerinden, karşılaştırmalı olarak 
inceleme ve satın alma imkanı sağlanı-
yor. Konuyla alakalı olarak sigortaladım.
com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıl-
tepe şunları söyledi: “2016 yılı başında, 
elementer branşta aldığımız lisansımız 
ile başladığımız yolculuğumuzda, bugün 
itibari ile hayat dışı, hayat ve reasürans 
alanındaki lisanslarıyla, hem bireysel hem 
de kurumsal müşterilerine sigorta çözüm-
leri sunan ve tüm süreçlerinde merkezine 
müşteriyi alan bir anlayışla hizmet veren 
bir platformuz. sigortaladım.com firma-
mızın çağrı merkezimizde çalışan yetkili 
ve konusunun uzmanı danışmanlarımız ile 
sigorta ürünleri ile ilgili her türlü sorunuzu 
yanıtlıyoruz. Bir hasar olması durumunda 
ise 7/24 yine aynı numaradan müşterile-
rimize destek vermeye devam ediyoruz.

Doğru Bilgiyi Şeffaf Ve Tarafsız Bi-
çimde Sunuyoruz

Kuruluş misyonumuz, doğru bilgiyi şeffaf 

Orçun Kızıltepe

lık anlayışını kısa zamanda değiştireceğine ve sektörün 
dijitalleşme hızının ivmeleneceğine inanıyoruz. Hedefi-
miz, dijital dönüşüme katkı sağlayan yenilikçi ve öncü 
bir marka olmak. Bir diğer hedefimiz de gerek kurumsal 
gerekse de bireysel müşterilerimize sadece klasik sigorta 
ürünleri ile değil yeni normal dediğimiz dönemin müşteri 
ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünlerle farklı bir sigorta 
deneyimi sunmak. Sigorta sektöründe doğru bilginin 
kaynağı olması vizyonuyla yenilediğimiz platformumuz-
da, temel amacımız yalnızca online olarak karşılaştırmalı 
teklif sunmak değil. Aynı zamanda tüketiciye ‘Sigortana 
İyi Bak’ diyoruz. Sigorta alacakların bu alanda bilgilen-
mesini, ihtiyacına en uygun doğru ürünü almasını, ta-
rafsız ve şeffaf bilgiler ışığında doğru tercih yapmasını 
sağlamayı hedefliyoruz.

Yat Sigortasında Doğru Bilenen Yanlışlar Var

Genel olarak yat sigortası hem deniz hem de karadaki 
riskleri kapsamakla beraber; savaş, kişisel eşyaların zarar 
görmesi gibi standart poliçelerde istisna tutulan riskler 
de mevcuttur. Ancak yine de tercih edilen sigorta şirketi-
nin şartları ve onayı doğrultusunda bu riskler de teminat 
altına alınabilir. Bu sebeple tercih edilen poliçenin detay-
larını öğrenerek seçim yapılması çok büyük önem taşıyor. 
Mesela bazı yat sahipleri teknelerini güvenli bir marinada 
tuttukları için sigorta ihtiyaçlarının olmadığına inanıyor 
ancak tekneler orada da birçok risk altında. Örneğin aynı 
marinada başka bir teknede oluşan yangın, patlama vb. 
riskler sonucunda sahip oldukları tekne zarar görebilir. 
Eğer yat sigortaları varsa herhangi bir olumsuzluk yaşa-
madan tüm bu süreci kolaylıkla atlatabilirler.

Yat Sahibi Dışında Bir Kişinin Yatı Kullanması Du-
rumu Sigortayı Kapsar Mı?

Çok sorulan bir diğer konu ise yat sahibi dışında bir ki-
şinin yatı kullanması durumunda oluşacak hasarların si-
gorta kapsamında olup olmadığı. Yat eğer yeterli denizci 
ehliyetine sahip biri tarafından kullanılıyorsa, poliçede 
yer alan risklerin gerçekleşmesi durumunda yat sigor-
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talarının bu olumsuzlukları da karşıla-
yacağını tüm yat sahiplerinin bilmesini 
isteriz.

Yat Sigortaları Çekeklerde Kesin-
tisiz Güvence Sağlıyor

Yat sigortası ile yatın gövdesi, makina-
ları, servis botları yani yat ile birlikte 
alınıp satılan donanım ve ekipmanın 
sigorta bedeli içerisinde belirtilmiş ol-
ması şartı ile teminat altına alınmak-
tadır. Belirtilen coğrafi saha içerisinde 
bulunması kaydı ile denizde, karada 
ve çekek yerinde çekeğe alınırken ve 
çekekten indirilirken kesintisiz olarak 
güvence sağlar. Tekne boyutları mode-
li ve hız bilgileri doğrultusunda poliçe 
içerisinde makina kırılması teminatı 
eklenmektedir. Aniden oluşan pervane, 
şaft hasarları veya makinanın ani kırıl-
ması gibi durumlar, poliçede makina 

kırılması klozunun olması durumunda 
değerlendirilecektir. Tüm bunlara ek 
olarak her sigorta şirketi ek teminatlar 
sunmaktadır. Bu sebeple tekrar altını 
çizmekte fayda var; tercih edilen po-
liçenin detaylarını öğrenerek seçim ya-
pılması büyük önem taşıyor. 

Yat Sigortaları Sadece Yatı Değil, 
Parça ve Donanımları da Teminat 
Altına Alıyor

Yat sigortası sadece yatın kendisini 
değil, yatın ayrılmaz parçalarını oluş-
turan değerli donanımların, elektronik 
ve mekanik tüm ekipmanların öngö-
rülemeyen ani, tesadüfi ve dışarıdan 
gelen olası tehlikelerin oluşturduğu 
risklere karşı da teminat sağlar. Kaza 
durumunda yat sahiplerini, üçüncü 
şahıslara karşı doğabilecek hukuki so-
rumluluklar (yatın çarpıştığı tekne veya 

üzerindeki mala gelebilecek 
kayıp ve hasarlar gibi) ve 
ödemek zorunda kalabileceği 
bazı hukuki savunma masraf-
larını da güvence altına ala-
rak korur. Bununla beraber ek 
teminatlarla kişisel eşya vb. 
teminatlar da poliçe özelinde 
kapsam altına alınabilir.

Yat Sahipleri Poliçe Alır-
ken Mutlak Bunları Bil-
meli
Yat sahipleri poliçe satın alır-
ken; tüm riskler için kapsamlı 
bir poliçe satın alabilmek için 
yatın bağlama ruhsatını, ekip-
man ve makina bilgilerini, ek 
donanım ve bot bilgilerini ek-
siksiz olarak sigorta şirketine 
ya da sigorta aracılarına ilet-
melidir. Tam kapsamlı bir po-
liçe ile yatlarını rahatlıkla bir-
çok riske karşı koruyabilirler.”

Emelcan: MAPFRE Sigorta 
Olarak Yat Sektörünü Ya-
kından Takip Ediyoruz

İspanya’nın en büyük sigorta 
grubu olan MAPFRE, Avrupa 
ve Amerika kıtaları başta ol-
mak üzere toplam beş kıtada, 
100’den fazla ülkede sigorta-
cılık, reasürans ve asistans ve 
finansal hizmetler alanların-

da faaliyet gösteriyor. MAPFRE Grup 
bünyesinde 36.000’den fazla çalışan, 
dünya çapında 5.500 ofisiyle 37 mil-
yon müşteriye hizmet veriyor. MAPF-
RE Sigorta, ödenmiş sermayesi ve 
öz kaynak büyüklüğü ile Türk sigorta 
sektörünün en güçlü şirketleri arasında 
yer alıyor. MAPFRE Sigorta Endüstri-
yel Sigortalar Kıdemli Müdürü Selkan 
Emelcan şunları söylüyor: “MAPFRE 
Sigorta olarak tüm sigorta branşlarını 
kapsayan, zengin bir ürün portföyüne 
sahibiz. Müşterilerimizin her türlü ihti-
yacının karşılanması ve mal varlıklarını 
güvence altına almak için özel olarak 
geliştirilmiş, rekabetçi çözümleri, gru-
bumuzun bize sağlamış olduğu geniş 
sermaye gücünün verdiği güvenle sağ-
lamaktayız. Müşterilerimize ve acen-
telerimize sunduğumuz hizmet ve di-
jital çözümlerimiz, ürün portföyümüz, 

Selkan Emelcan
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çeşitlilik politikamız, sigortalı/müşteri 
odaklı yaklaşımımız ve çalışan dostu 
anlayışımız ile “Dostun Yanında” mot-
tosuyla hareket eden MAPFRE Sigorta 
olarak sektörde marka bilinirliliği en en 
yüksek şirketler arasında yer alıyoruz.

Sadece Seyir Halindeki Yatların 
Riskli Olduğunu Düşünmek En 
Büyük Yanlıştır

Aldığımız geri bildirimlere göre şimdi-
ye dek gözlemlediğimiz doğru bilinen 
yanlışlardan en dikkat çekici olanı, yat-
ların seyir halinde olmadığı ya da kul-
lanılmadığı zamanlarda riskinin düşük 
olduğu kanısı diyebiliriz. Gerek yat ri-
zikoları gerekse yata bağlı oluşabilecek 
sorumluluk rizikoları açısından 365 gün 
riskin azalmadan devam ettiğini özel-
likle vurgulamamız gerekir. Bununla da 
bağlantılı olarak, yat kullanıcılarına tek 
risklerinin yatın karşılaşacağı hasarla-
rın olmadığını, yat sahiplerine yükle-
nebilecek sorumluluk risklerinin zaman 
zaman yat bedellerinden çok daha 
yüksek olabileceğini hatırlatmalıyız. 
Dolayısıyla yat kullanıcılarının bu ay-
rıntıları da dikkate alması kritik önem 
taşımakta.

Yat sigortaları, yat sahiplerine 

‘kesintisiz’ koruma sağlıyor

Yat Sigortası ile yatın gövdesi, maki-
neleri, adını taşıyan servis botları, yat 
ile birlikte alınıp satılan donanımı, ya-
tın poliçe içinde belirtilmiş olan coğra-
fi alan içerisinde bulunması kaydıyla 
denizde, yatma mahallinde, çekek ye-
rinde, çekeğe alınırken veya çekekten 
indirilirken kesintisiz olarak korunuyor. 
Bunun yanı sıra yat üzerindeki bireyle-
re sağlanan kişisel eşya, ferdi kaza gibi 
teminatlar da ek olarak teminat altına 
alınabilmektedir. Dolayısıyla bu sigorta 
ürünüyle, bireysel veya kurumsal fark 
etmeksizin tüm müşterilerin yatlarına 
gelebilecek zararlar geniş bir yelpaze 
ile güvence altına alınabiliyor.

Yat Sigortaları Piyasasını Yakın-
dan Takip Ediyoruz

MAPFRE Sigorta olarak gerek globalde, 
gerekse lokalde yat sigortaları piyasa-
sını yakından takip ediyor, edindiğimiz 
izlenimlerimizle birlikte sigortalının ihti-
yaç duyabileceği riskleri mümkün olan 
en geniş haliyle teminat altına alma-
ya gayret gösteriyoruz. Burada bizler 
için en kritik detay, doğru riski seçip, 
riske en uygun kurgu ve sigortalının 
ihtiyacına göre hizmet edecek bir po-

liçe dizaynı ile hizmet sağlamak. Yat 
Sigortaları ihtiyacı olan özel kişiler ya 
da kurumlar, MAPFRE Sigorta’nın tüm 
Türkiye’de geniş bir ağı olan satış ve 
acente kanallarına ulaşarak gerekli bil-
gileri alabilir ve ihtiyaç duyduğu poliçe 
yapısına sahip olabilir.

Yat Sigortaları Yata Dair Her Şeyi 
Mi, Sadece Bazı Şeyleri Mi Kap-
sar?

MAPFRE Sigorta’nın Yat Sigortası sa-
dece yatınızın değil, üzerindeki değerli 
donanımların, elektronik ve mekanik 
tüm ekipmanların öngörülemeyen, ani, 
tesadüfi ve dışarıdan gelen rizikolara 
karşı Tekne Sigortası Genel Şartları ve 
Enstitü Yat Klozu çerçevesinde temi-
nat altına alınmasını içeriyor. Sektörün 
güçlü, tecrübeli ve donanımlı dağıtım 
ve satış ağımız, markamızın bize sağ-
ladığı global gelişmelerden edindiğimiz 
deneyimlerle Yat ve Tekne Sigorta-
ları’nın satışını yaparken hem poliçe 
içeriği ile ilgili bilgiyi sigortalımıza ak-
tarıyor, hem de her türlü soruda ve ha-
sar aşamasında danışmanlık sağlıyor. 
Bu hizmeti sağlayan tüm aracılarımız, 
MAPFRE Sigorta’nın yüzü olarak müş-
terilerimiz ile ilişkilerimiz noktasında 
büyük rol üstleniyor.” 

+90 530 181 71 46 reklam@kuzeymedya.com.trkuzeymedya.com.tr

DİJİTALDEKİ TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN 
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

Sosyal Medya Yönetimi
Dijital Medya Planlaması
İçerik Pazarlaması
Video Prodüksiyon
Grafik Tasarım
SEO(Arama Motoru Optimizasyonu)
Reklam Yönetimi 

Referanslarımız

Markalarımız



pe
rs

hi
ng

-y
ac

ht
.c

om

Th
e

Li
gh

ts
pe

ed
D

EN
TU

R
 T

U
R

IZ
M

 V
E 

YA
TC

IL
IK

 T
IC

A
R

ET
 A

.S
. 

N
is

be
tiy

e 
M

ah
. B

ar
ba

ro
s 

Bu
lv

ar
i N

o:
 9

6/
A

34
34

0 
Be

si
kt

as
 - 

Is
ta

nb
ul

 - 
Tu

rk
ey

Te
l: 

+(
90

)-2
12

-2
75

07
55

 - 
Fa

x:
 +

(9
0)

-2
12

-3
36

92
12

de
nt

ur
@

de
nt

ur
ya

t.c
om

 - 
w

w
w.

de
nt

ur
ya

t.c
om

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


