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EDİTÖRDEN...

Merhabalar,

Türkiye’nin uzun yıllardır tartışageldiği bir konu var. O 
da; büyümede tarım odaklı mı yoksa sanayi odaklı mı 
olacağız? Büyümedeki arslan payının tarımdan alınıp 
sanayiye kaydırılması gerektiğini söyleyen bakanlar, 
STK liderleri, ekonomistler, iş insanları ve ekonomistle-
rin sayısı her geçen gün artıyor. Buradan tarımı önem-
semediğimiz anlamı çıkmasın sakın. Tarım da elbette ki 
çok önemli. Ama yaklaşık 12 yıldır Türkiye, yüzünü ta-
rımdan sanayiye çevirmiş durumda.

Yükte hafif pahada ağır sanayi odaklı üretimlerle Tür-
kiye’nin büyümesi gerektiğini ifade eden uzmanlar özel-
likle ‘yazılım’ konusunda Türkiye’nin yatırımlarla ezber 
bozması gerektiğini ifade ediyor. Uzun yıllara dayanan 
‘Made In Turkey’ markalı ürünlerimizin dünya arenasın-
da olmamasından kaynaklanan bir ekonomik sancının 
da içerisindeyiz. İşte tam da bu noktada ‘yat üretimi’ 
devreye giriyor. Türkiye, özellikle de custom made yat-
larda tüm dünyaya ‘Made In Turkey’ etiketini vurmuş 
durumda.

Mega yatlardan tutun da özel yat üretimine kadar çok 
geniş bir ürün gamında hizmet veren Türkiye, yat üre-
timinde dünyaya şapka çıkarıyor dersek yeridir. Fakat 
tasarım ve dizayn konusunda maalesef aynı şeyi söy-
leyemiyoruz. Elbette ülkemizde çok önemli dizaynerler 
ve tasarım ofisleri var. Yat üreten şirketlerimizin kendi 
içlerinde de çok önemli tasarımcılar var. Ama müşteri 
istekleri doğrultusunda yat tasarımında Türkiye, ya-
bancı tasarımcıları daha tercih eder durumda. 

Yacht Life & Travel dergimizin ekim sayısında Yat Tasa-
rımlarını dosya konusu olarak işledik. 

Bir sonraki sayımızda görüşünceye kadar hoşçakalın…

Ahmet Doğan
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Türkiye’nin En Çok Ödül Alan Marinası: 
Çeşme Marina
Aldığı ödüllerle Türkiye’nin en çok ödül alan marinası unvanını elinde 
bulunduran Çeşme Marina, sosyal olanakları, çevreye saygılı ve çevreyle 
uyumlu yapısı, tekneniz için ihtiyaç duyacağınız her hizmete hızlıca 
erişebileceğiniz donanımlarıyla kusursuz bir marina deneyimi sunuyor. 400 
tekne bağlama kapasiteli Çeşme Marina 60 metre boya kadar yatlara ev 
sahipliği yapıyor.

Emre Kınay’ın Tekne Tutkusu Tiyatro Gibi…!
Yat tutkusu iş dünyasında olduğu kadar sanat dünyasında da kendini 
gösteriyor. Ünlü oyuncu Emre Kınay da yelken dersleri alarak bu kervana 
katılanlar arasında geliyor. Ünlü oyuncu Kınay’ın yat tutkusu bambaşka. 
Emre Kınay’ın ders almasında Sinan Tuzcu’nun rolü çok büyük.  Tekne 
tutkusunun tiyatro tutkusu gibi olduğunun altını çizen Kınay, “Yaz kış 
denizde olasım var” cümlesiyle nasıl bir deniz tutkunu olduğunu özetlemiş 
oluyor.

Kuşadası’nın Simgesi Güvercinada’yı 60 Bin 
Kişi Ziyaret Etti

Kuşadası’nın simgesi konumundaki Güvercinada Kalesi, sahip olduğu tarihi 
ve eşsiz doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 
Geçtiğimiz mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne de alınan 
Güvercinada Kalesi’ni yaz dönemi boyunca yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.

Seddülbahir, Bir Asrı Devirerek Kültür 
Varlığına Dönüştürüldü
Prof. Dr. Süleyman Dirvana’nın 1950’lerde Seddülbahir ismini verdiği 
yelkenlisiyle neredeyse her gün Boğaz’da görülmesi, birçok kişinin 
denizciliğe heves etmesinde büyük rol oynadı. Dirvana’nın teknesiyle Türk 
amatör denizciliği için açtığı yollar, Seddülbahir’i korunması gereken bir 
kültür varlığına dönüştürdü. Seddülbahir’in 100. yaşına girmesi denizcilik 
kültür mirasımız açısından da son derece kritik bir viraj aslında.

Cannes Yat Festival İptal Edildi!
Cannes Yachting Festival’ın 2020 versiyonu, Covid-19 salgını nedeniyle resmen 
iptal edildi. Organizatörler durumu ‘tüm denizcilik endüstrisi için büyük hayal 
kırıklığı’ olarak paylaştı. Dünyanın önde gelen denizcilik organizasyonlarından 
biri olan Cannes Yachting Festival, bu yıl 08 - 13 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleşecekti. Dev organizasyonun organizatörü Reed Exhibitions ve fuar 
müdürü Sylvie Ernoult iptal kararını açıklarken; Fransız hükümetinden özel 
izin talep ettiklerini, ancak talebin reddedildiğini de ayrıca bildirdi. Fransız 
hükümeti, 5 bin kişiden fazla katılımcının olduğu tüm organizasyonların iptal 
edilmesi yönünde karar almıştı. 
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Antalya’da 248 Adet Tur Teknesi Denetlendi
Antalya’da Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından 
yapılan Covid-19 denetiminde 248 tekne kontrol edildi. 8 gezinti gemisine 
kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 tur teknesine de sosyal 
mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı. Antalya’da Covid-19 
tedbirleri kapsamında denizlerde denetimler arttırıldı.

Bosch Rexroth, İstanbul’da Yetkili Marine 
Servis Merkezi Açtı
Bosch Rexroth, İstanbul’da Yetkili Marine Servis Merkezi açtı. Bosch 
Rexroth’un tersane ve limanların yakınında konumlandırılan yetkili 
Uzmanlık Merkezleri, iki zamanlı dizel marine motorlarının hidrolik 
sistemleri için bakım ve klaslama çalışmalarını hızlı ve düşük maliyetle 
yapıyor.

Burhaniye’de İskele Yeni Yüzüyle 
Modernleşiyor
Burhaniye Belediyesi, iskelede köklü bir değişime gidiyor. Belediyenin 
salaş dükkanların yeni ve modern yerlerine taşınması için çalışma başlattığı 
öğrenildi. İskelede köklü bir değişim için kolları sıvayan Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, halkın denizle daha çok iç içe olması için, ilk planda uzun 
yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen salaş dükkanları yeni ve modern yerlerine 
taşınması için çalışmaları başlattı. Yeni proje tamamlandığında İskele sahil 
şeridi, başta meydan olmak üzere, yürüme ve eğlence alanlarıyla birlikte deniz 
seyrine uygun yeni görüntüsüne kavuşmuş olacak.

Dünyanın En Büyük Yelkenli Kargo Gemisi Tanıtıldı
İsveçli bir tasarım şirketi, deniz taşımacılığından kaynaklı karbon emisyonlarını 
yüzde 90 azaltabilecek rüzgarla çalışan “Oceanbird” adlı yelkenli bir 
kargo gemisi tanıttı. 200 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 80 metre 
uzunluğunda yelken yüksekliğine sahip dünyanın en büyük yelkenli gemisi, 7 
bin otomobil taşıma kapasitesine sahip. Bununla birlikte, okyanuslararası geçisi 
12 gün süren Oceanbird’in 2024 yılında fosil yakıtla çalışan nakliye gemilerine 
alternatif olarak denizlerdeki yerini alması bekleniyor. 2030’a kadar deniz 
taşımacılığındaki karbon emisyonlarının yüzde 40 azaltılması hedefleniyor

Milli Serbest Dalışçı Fatma Uruk, Meksika’da 
Şampiyon Oldu
Meksika’da dünya rekoru denemesi için hazırlıklarını sürdüren milli serbest 
dalışçımız Fatma Uruk, hazırlık döneminde Meksika’da katıldığı bir uluslararası 
organizasyonda Sabit Ağırlık Çift Palet kategorisinde 60 metre dalarak Türkiye 
rekoru kırdı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı.



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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BALİ 4.8 YENİLİKÇİ DENİZCİ
Dünyanın en büyük katamaran üreticilerinden biri olan Ca-
tana Group bünyesindeki Bali Catamarans’ın yeni modeli 
Bali 4.8, taşıdığı tüm özellikleriyle markanın yenilikçi viz-
yonunu yansıtan bir “çok gövdeli”. Prömiyerini bahar ayla-
rında yapan bu çekici Fransız, tasarım konsepti ve denizci 
kimliğiyle katamaran meraklılarının beğenisini kazandı. Oli-
vier Poncin ve tasarım ekibi tarafından 2014 yılında hayata 
geçirilen Bali Catamarans’ı 1984 yılından beri global pazarın 
öne çıkan oyuncularından Fransız Catana Group’un cruising 
katamaran markası olarak tanıyoruz. 2018 yılından bu yana 
Türkiye distribütörlüğünü Catalogic Catamarans and Ya-
chting’in üstlendiği marka; konfor, güvenlik ve maksimum 
yaşam alanı sunan modelleriyle çok gövdeliler sınıfında id-
diasını ortaya koyuyor. Bu ay incelediğimiz Bali 4.8, geniş 
açık yaşam alanlarını ön plana çıkaran tasarımıyla etkiliyor. 
Bununla birlikte markanın sevilmesini sağlayan inovatif ka-
rakteristiklerin tümünü bünyesinde topluyor. Bu özellikler-
den kısaca söz etmekte yarar var. Bali Catamarans model-
lerine Catana Group’un Fransa ve Tunus’taki tersanelerinde 
hayat veriliyor. Malzeme olarak diğer markalarda kullanılan 
balsa yerine, Catana’larda karşımıza çıkan “kapalı hücre kö-
pük panel” tercih ediliyor. Daha pahalı bir seçim olmasına 
rağmen balsadan çok daha hafif. Üstelik oluşabilecek jelkot 
hasarlarında su emmediği için teknenin kullanımı boyunca 
ağırlığının aynı kalmasını sağlıyor. 

BAVARIA’NIN İLK 
OUTBOARD MODELİ

Alman Bavaria Yachts’ın yeni günlük gezi 
teknesi Vida 33’ün tamamlanmasına az 
kaldı. Firmanın kıçtan takma motorlu 
ilk teknesi olacak Vida 33, önümüzdeki 
eylülde firmanın Main Nehri’ndeki test 
merkezinde suyla buluşacak ve seri üre-
timi de aynı ay başlatılacak 11,08 metre-
lik tek kamaralı tekne, “open” ve “hard 
top” versiyonlarıyla sunulacak. Teknenin 
baş tarafı, çok geniş bir güneşlenme ya 
da altı kişilik dinlenme alanıyla seçilebi-
lecek. Ayrıca Vida 33’ün ebatlarına göre 
çok kuvvetli motor opsiyonları var; tekne 
iki adet 150, 200, 250 veya 300 beygirlik 
motorla kullanılabilecek. Denizdeki keyfi 
artırmak için hidrolik alçaltılabilir yüzme 
platformu da tercih edilebilir.
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BLACKCAT 30 İLE 32 KNOT! Feadship’den
 109 Metrelik KonseptMalcolm McKeon, üçüncü ‘hızlı ve şık’ katamaran tasa-

rımını paylaştı. Yeni BlackCat 30, tasarımcının önceki 
büyük modellerinin temel çizgilerini taşıyor. Kavisli ve 
şık cam üst binasıyla dikkat çeken yelkenli katamaran, 
güçlü arması ve karbon gövdesi sayesinde üstün perfor-
mansı garanti ediyor. Geniş kıç güvertesi, ana salonu ve 
başüstü güvertesi aynı seviyede olan süperyatın tasarım 
hatları, baştan kıça kadar kesintisiz biçimde karşımıza çı-
kıyor. Yelken altında 20 knot seyir ve 32 knot maksimum 
sürat verileri, BlackCat 30’u farklı bir sınıfa yerleştiriyor. 
Dünyaca ünlü Olimpik yelkenci ve eski America’s Cup yel-
kencisi Mitch Booth imzası taşıyan tasarımda, beklendi-
ği üzere jakuzziler, yüzme havuzları veya spor salonları 
yer almıyor. Katamaran gövdesinin yarattığı muazzam 
alanlarda yer alan başlıca lüks unsurlar; bar bölümü, ada 
yataklar, özel tasarım banyolar ve 7,2 metrelik servis 
botu.  Booth, yeni tasarımın küçük bir profesyonel ekiple 
kolaylıkla kullanılabileceğinin altını şu sözlerle çiziyor; 
‘’Kendi tramola atan cenova, hidrolik anayelken iskotası 
ve piyanodaki dört vinç, BlackCat 30 ile kolayca yelken 
seyri yapmayı mümkün kılıyor.’’ 

Hollandalı tersane Feadship, 109 metre boyundaki süperyat 
konseptini tanıttı. Konseptin ismi Project FG. Forrest Gump 
ve Freddie Mercury karakterlerini kombine ederek tasarlan-
dığı öne sürülen süperyat projesi, tersane tarafından ‘sü-
perstar görünümünde’ denilerek tanıtıldı. Feadship’in kendi 
tasarım ekibi ve Studio de Voogt işbirliğiyle ortaya çıkarılan 
Project FG, teknik olarak geceleri vahşi biçimde partilemeye 
ve gündüzleri muazzam bir huzurla rahatlamaya olanak sağ-
layan bir süperyat. Hayli geniş açık yaşam alanlarına sahip 
olan tasarımın, 200-300 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede plaj 
kulübü bulunuyor. Bunun ötesinde panaromik piyano salonu 
ve baş üstündeki masa tenisi bölümü, süperyatın dikkat çeki-
ci alanlarının başında geliyor. Süperyatın tam ‘kalbinde’ yer 
alan kapalı gece kulübü de yine önemli niteliklerin başında. 
Toplamda 22 misafirin konaklayabildiği süperyatın gece kulü-
büne gizli bir koridor açılıyor ve diğer hiçbir alanına karışma-
dan, gizli bir kapıdan giriliyor.

BlackCat 30 Detaylar:
Boyu: 30,40 metre
Genişliği: 12,20 metre
Ağırlığı: 60 ton
Su kesimi: 1,85-4,10 metre
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Lazzarini’nin Kuğu Şeklinde Konsept Süperyatı ‘’Avanguardia’’
İtalyan tasarımcı Lazzarini, yepyeni kuğu şeklindeki süper-
yat tasarımını açıkladı. ‘Avanguardia’ isimli sıra dışı kon-
sept, 137 metre boy uzunluğuna sahip. 

Gerçek Anlamda Bir Kuğu Kafasına Benziyor

Gerçek anlamda bir kuğu kafasına benzeyen ve hareket 
edebilir biçimde tasarlanmış kontrol kulesi, süperyatın 
tüm manevra operasyonlarının merkezi olarak tasarlan-
mış. Boyun kısmından ayrılabilen bu baş kısmı, 16 metrelik 
tekne olarak kullanılabiliyor. Süperyat hareket halindey-
ken ise, baş kısmı alçalarak gövdeye entegre oluyor.

Süperyatın Kıç Güvertesine İki Adet Jet Entegre Oluyor

Süperyatın kıç güvertesine iki adet jet entegre oluyor. 
Kapsüller süperyata entegre haldeyken, ek itiş kaynağı 
olarak da kullanılabiliyor. 5 kat güverteye sahip olan Avan-
guardia konsepti, 60 kişi ile seyahat edebiliyor. Konaklaya-
bilen misafir sayısı 24 kişi iken, mürettebat sayısı 22 kişi. 
Süperyatta aynı zamanda iki helikopter hangarı da yer alı-
yor. Lazzarini, sıra dışı konseptinde iki tam elektrikli yan 
motora yer veriyor. Ortada ise MTU Rolls-Royce motor yer 

alıyor. Süperyatın maksimum seyir süratinin 18 knot ola-
cağı belirtiliyor. Konseptin hayata geçirilmesi için gerekli 
yatırımın 500 milyon Dolar olacağı, Lazzarini Design Studio 
tarafından ayrıca belirtilmiş.
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Greenline, OceanClass 68’i Tamamen Yeniledi!
Slovenyalı üretici, şimdiye kadar ürettiği en büyük hibrit mo-
toryatı tanıttı. Çift Cummins 1000’er beygir dizel motorlarla 
donatılan OceanClass 68, aynı zamanda çift 60kW’lık elekt-
rik motorlara sahip. 20 metre boyundaki motoryat; sadece 
elektrik gücüyle, sessizlik içinde 7 knot süratle seyredebiliyor 
ve bu şekilde 40 deniz mili menzil sunuyor. Standart olarak 
konulan 138kWh’lık bataryalar, talep doğrultusunda iki katı-
na çıkarılabiliyor. Motoryat, dizel motorlarıyla 25 knot süra-
te erişebiliyor. 5000 litrelik yakıt kapasitesi 7 knot süratle, 
1800 deniz mili menzile kadar imkan sağlıyor.  Greenline yeni 
motoryatında, Simrad çok fonksiyonlu ekranlar ve navigas-
yon donanımı tercih etmiş. Beyaz eşyaların tümü Miele ve 
20kW’lık alternatörden enerji sağlıyor. Bu sayede dizel jene-
ratöre ihtiyaç kalmıyor. OceanClass 68, 6 kişilik misafir ko-
naklama imkanına sahip. Motoryatın mürettebat bölümü ise, 
konuk alanlarından ayrı biçimde düzenlenmiş.

142 Metrelik Lürssen ‘Opus’ Suya İndi
Lürssen’in Project Redwood olarak bilinen 142 metrelik sü-
peryat projesi tamamlandı ve tersane tarafından suya indi-
rildi. Süperyatın isminin ‘Opus’ olduğu öğrenildi. 6 kat gü-
verteye sahip dev süperyat ilk kez görüntülendi. Opus isimli 
142 metrelik süperyatın inşa aşamasında, teknik olarak ilk 
defa Ocak 2019’da suya indiği ve projelendirme aşamasında 
söz verildiği üzere, bu yılın ikinci yarısına yetiştiği belirtildi. 
Süperyat Opus, İtalyan tasarım stüdyosu Nuvolari Lenard 
tarafından tasarlandı. Proje ilk olarak, Aralık 2015’te Moran 
Yacht & Ship tarafından 139 metre olarak açıklanmıştı. ‘Pro-
ject Redwood’ olarak adlandırılan projede, birden fazla sportif 
aktivite ve profesyonel dalış için özel tesisler mevcut. İki ayrı 
helikopter pisti bulunan süperyat, 15 metreye kadar servis 
teknesi taşıyabiliyor. Opus’un iç mekanları da Nuvolari Lenard 
imzası taşıyor. 20 kamaralı süperyatta, toplam 36 misafir ko-
naklayabiliyor. Misafir kapasitesini kağıt üzerinde de arttıra-
bilmek amacıyla Opus, ‘Yolcu Yatı Kodu’ altında inşa edildi. 
Süperyat Opus, tersaneden çıkıp sahibine teslim edildiğinde 
dünyanın en büyük 15. süperyatı olarak kayıtlara geçecek.



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
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M/Y GO - Turquose Shpyard- 2017 M/Y Lady May - Feadshp - 2015
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Malcolm McKean’dan MM38 Konsepti

MAR.CO R-Evolution X36 İtalyan Devrimi

Malcolm McKean Yacht Design, 38 
metrelik yelkenli süperyat tasarımını 
açıkladı. Ocean Independence işbirli-
ğiyle geliştirilen tasarım, uzun soluklu 
mavi yolculuklar için özel olarak ta-
sarlandı. Orta boyutlu yelkenli süper-
yat pazarındaki boşluğu doldurmak 
üzere tasarlanan MM38 proje kodlu 
tasarım; 32,5 metrelik Ribelle ve 34 
metrelik Liara’da kullanılan gövdenin 
üzerine tasarlandı. Dördüncü bir mi-

safir kamarasını sığdırabilmek adına 
geleneksel konfigürasyonda düzenle-
nen iç mekanında, 6 kişilik mürette-
bat kapasitesi var. Geniş salona açılan 
kokpit bölümünde sürgülü cam kapılar 
kullanılmış. Salonun baş tarafında ise, 
ikinci bir TV bölümü ve ofis yer alıyor. 
Tasarımın kıç bölümünde, daha geniş 
bir yüzme platformu ortaya koymak 
için dışa doğru açılan teras yer alıyor. 
Bu kısımda su sporları oyuncakları ve 

ekipmanlar saklanan, bölmeler yer 
alıyor. Yelkenlinin başüstü güverte-
sinde, korunaklı biçimde tasarlanmış, 
oturma ve yemek bölümünde kullanı-
lan sabit bimini dikkat çekiyor. Teles-
kopik salma yapısına sahip olan tek 
direkli MM38 yelkenlinin su kesimi, 4 
metre ila 6 metre arasında ayarlana-
biliyor.

Sert tabanlı şişme botlar artık lüks 
motoryatlardan farksızlar. Sundukla-
rı konfor, yüksek hızları ve manevra 
kabiliyetleriyle göz dolduruyorlar. 
Sularımızda daha sık görmeye başla-
dığımız bu eğlenceli deniz araçlarına 
son olarak MAR.CO eklendi. Türki-
ye’ye bu sene giren 50 yıllık İtalyan 
tersanenin 60 knot hıza ulaşan amiral 
gemisi R-Evolution X36 ile fark yarat-
maya hazırlanıyor. Büyük yatların yar-
dımcı teknesi olarak tasarlanan sert 
tabanlı şişme botlar (Rigid Inflatable 
Boat-RIB) yıllar içerisinde müthiş bir 
dönüşüm yaşadı. Tekneden karaya, bir 
koydan diğerine hızlı bir şekilde ula-
şım aracı olmanın ötesinde, konforlu 
birer yata dönüştüler. Boyları büyü-
dü, kamaralar, banyolar eklendi. Her 
türlü lüksü barındıran RIB’ler marin 
dünyasında büyük bir pazar oluştur-
du. Bu pazarın sağlam ve öncü oyun-

cularından birisi de İtalyan MAR.CO 
(Marine Costruzioni). Botlara rollbar, 
T-top ekleyen ve infüzyon tekniğiyle 
üretim yapan ilk isimlerden olan MAR.
CO yaklaşık 50 yıllık bir firma. Bugün 
Milano’da Como Gölü civarındaki ter-
sanesinde 5,10 metre ile 10,73 metre 
aralığında “Open”, “Cabin” ve “Gam-
ma Fisherman” serileriyle 13 farklı 
model üretiyor. Artık üçüncü kuşağın 
iş başında olduğu aile tersanesinde 
“custom made” yani kişiye özel bot-
lar üretiliyor. Tüpler, yastıklar, gövde 
ve diğer tüm fiberglas bileşenler için 
renk seçimi dışında T-top, rollbar gibi 
yapısal donanımlar da kişiselleştirile-
biliyor. Markanın ülkemize giren ilk 
botu R-Evolution X36 da bu anlayışla, 
Türkiye distribütörü HNF Yatçılık’ın 
istekleri doğrultusunda özel olarak 
donatıldı. 
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Nemesis’in Fütüristik Konsepti: 
101 Metrelik Nemesis One!
Nemesis Yachts, 101 metre boyunda fütüristik hydrofoil konsept ta-
sarladı. Konseptin ismi Nemesis One! Muazzam boyutlarına rağmen, 
akıllara durgunluk verecek süratlerde konforlu seyir imkanı sağlayan 
bir tasarım olan Nemesis One, bilgisayar kontrollü hydrofoil kanatlar 
sayesinde süratlendiğinde, gövdelerinin suyla teması kesiliyor. Bu şe-
kilde 50 knot sürati aşacağı hesaplanan katamaran gövdeli süperyat 
projesinin, hayata geçirildiği takdirde, dünyanın en süratli lüks foiling 
yatı olması bekleniyor.

Vinçlerden ve İskotalardan Arınmış Bir Yelkenli

Tamamen karbon fiber malzemeden inşa edilmek üzere tasarlanan 
konsept, vinçlerden ve iskotalardan arınmış bir yelkenli. Ayro firma-
sının patentli Oceanwings kanat yelkeni, anlık olarak rüzgar ve tek-
nenin durumuna göre otomatik olarak trim edilirken, seyir esnasında 
mürettebat gereksinimini minimuma indirgiyor. Projenin mühendisliği 
ise, Fransız çok gövdeli tekne uzmanı VPLP Design imzasını taşıyor. Ne-
mesis One, tam 39 metrelik genişliği ile 105 metrekarelik yaşam alanı 
sağlıyor. Proje alıcının tercihine göre ‘ultra-hafif yarış modu’ şeklinde 
donatılarak, iç mekanlardaki tüm modüllerden arındırılmış biçimde 
de inşa edilebiliyor. Rüzgar olmadığı durumlarda da muazzam perfor-
manslar ortaya koyan Nemesis One, hidrojen-elektrik motoru sayesin-
de yine sıfır emisyon ile 35 knot seyir sürati sunuyor.

PEARL YACHTS’TAN YENİ 62 
İngiliz tersane Pearl Yachts, yeni modern görünümlü 
Pearl 62 motoryat modelini tanıttı. 1990’larda kıç ka-
maralı küçük modeller üreten Pearl Yachts, 2000’lerden 
girdiği büyük motoryat pazarında model yelpazesini, 
2010’da 75 modeliyle taçlandırmıştı. Oldukça modern 
bir tasarım olan yeni Pearl 62 ise Bill Dixon imzalı bir 
tasarım. 18 metre boyundaki motoryat, 4 kamaralı dü-
zen sunuyor. Master kamara gövdenin merkezinde yer 
alıyor ve ayrı girişi var.  Motoryatın ana güvertesinin 
düzeni, alıcının tercihine göre şekillendirilebiliyor. Baş 
tarafa doğru pozisyonlanan geniş yemek bölümü veya 
sancakta yemek bölümü ve iskele tarafta oturma alanı 
gibi seçenekler sunuluyor. Pearl Yachts, yeni modelin-
de standart olarak Volvo 725 beygir motorlar sunuyor. 
İhtiyaca göre 800 veya 900’er beygirlik Volvo IPS seçe-
nekleri de mevcut. Standart motor donanımıyla Pearl 
62’nin maksimum sürati 27 knot iken, en güçlü seçenek 
33 knot süratlere erişebiliyor.

Teknik detayları:
Boyu: 18,61 metre - Gövde boyu: 17,4 metre - Genişliği: 
5,30 metre - Su kesimi: 1,59 metre - Ağırlığı: 32 ton
Yakıt kapasitesi: 2750 litre - Su kapasitesi: 800 litre
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Royal Huisman 
En Büyük Yatı 

‘Sea Eagle II’ yi 
Teslim Etti

Hollandalı üretici Royal Huisman, şimdiye kadar inşa et-
tiği en büyük hacimli yatı sahibine teslim etti. Sea Eagle 
II isimli, üç direkli yelkenli süperyat, 81 metre boyunda. 
Muazzam boyuyla, aynı zamanda dünyanın en büyük 7. 
yelkenli yatı ünvanını taşıyor. Yaz sezonunun kalanını 
Akdeniz’de geçireceği öğrenilen yeni Sea Eagle II, Dykstra 
Naval Architects ve tasarımcı Mark Whiteley imzasını 
taşıyor. 1.150 grosston hacmiyle dünyadaki en büyük 

alüminyum yelkenli yat olan Sea Eagle II, Rondal marka 
Panamax armayla donatıldı. Dünya çapında seyir yapabil-
me kapasitesine sahip olan Sea Eagle II, 21 knot sürate 
erişebiliyor. Yüksek dümen evi ve flybridge güvertesinde 
dümen istasyonu bulunuyor. Ana güvertenin baş tarafı ise 
formal yemek bölümü ve salon olarak ayrılmış. Süperyat-
ta 12 kişilik misafir kapasitesi bulunuyor. 6 adet misafir 
kamarasının biri, tekne sahibi için VIP olarak tasarlanmış.

SpaceCat 
Kata ma ra nın 
I lk Görüntüleri 
Paylaşıldı

Avustralyalı üretici, 36 metrelik kata-
maran gövdeli süperyat projesinin ilk 
görüntülerini paylaştı. Büyük ölçüde 
yapımı tamamlanan süperyatın proje 
ismi SpaceCat. Aluminyumdan inşa 
edilen SpaceCat’in kaynak işlemleri,-
Silver Yachts’ın Çin’deki tesislerinde 
tamamlandı. Tam 478 GT hacme sahip 
olan süperyat, Espen Oino tarafın-
dan 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 tasarlan-
mış 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 konaklayabileceği paylaşıl-
dı. Bir master süit, iki çift kişilik ve 
iki ikiz yataklı kamara, konaklama 
imkanlarını oluşturacak. Mürettebat 
sayısı ise 8 kişi olacak.



23

YACHT

Sunreef’ten 40 Metre 
Explorer Katamaran

Wim Van Der Valk 
‘’26 Pilot’’

Çok gövdeli yat denince akla ilk gelen markalardan biri olan 
Sunreef, yeni 40 metrelik explorer tipi katamaran tasarımını 
tanıttı. Tersanenin paylaştığı ilk detaylara göre; okyanuslar 
arası menzil sunan, yepyeni ufuklar keşfetmek ve zorlu de-
niz koşullarında sağlam performans ortaya koymak için özel 
olarak tasarlandı.

Sunreef’in Amiral Gemisi Olacak

Katamaran gövdeli 40 metrelik bu süperyatın kıç güverte-
si, 7 metrelik bir servis teknesini taşıyacak kadar uzatılmış. 
Güverteye vinç vasıtasıyla alınabilen servis teknesinin yanı 
sıra, iki jet ski ve adeta bir deniz oyuncakları cephaneliği 
var. Servis teknesi suya indirildiğinde bu platform, hidrolik 
sistemleri sayesinde deniz seviyesine indirilerek, süperyatın 
tüm genişliğince bir yüzme platformu olarak da kullanılabi-
liyor. Genişliği 13,34 metre olan 40M Sunreef Explorer kata-
maran, 3 kat güverteye yayılmış olarak toplam 654 metre-
kare yaşam alanı sunuyor. Süperyatın başüstü güvertesi bir 
teras olarak tasarlanmış. Burada geniş güneşlenme alanla-
rı, spa havuzu ve bar bulunuyor.  Sunreef, yeni projesi 40M 
Explorer’ı hayata geçirirse model yelpazesinin amiral gemisi 
olacak. 

Wim Van der Valk tersanesi, 26 metrelik yeni modelini 
açıkladı. Hollandalı tersanenin premium motoryat seri-
sine eklenecek olan 26 metrelik Pilot modeli, en üst dü-
zeyde konfor, kalite ve ekipman sunuyor. Tasarımını Cor 
D Rover’ın yaptığı 26 metrelik crossover tipi motoryat, 
çağdaş çizgileriyle dikkat çekiyor. Hayli geniş açık yaşam 
alanları sunan projenin, iç mekan hacmi de oldukça tat-
min edici. İtalyan Hot Lab imzalı iç mekanlarda, turkuaz 
ve sarı renkler hakim. Motoryatın kıç güvertesinde geniş 
güneşlenme alanlarının yanı sıra, jet ski ve diğer deniz 
oyuncakları taşıyacak alan mevcut. Genel çerçevede çok 
amaçlı bir motoryat olan 26 Pilot, alıcının tercihlerine 
göre fazlaca kişiselleştirme opsiyonları sunuyor. 4 veya 5 
kamaralı düzen seçeneği ve farklı ana güverte düzenle-
ri, opsiyonların başında geliyor. Wim Van Der Valk, yeni 
motoryatında üçlü 800’er beygirlik Volvo donanım tercih 
edecek. IPS pod sistemler ile 21 knot maksimum ve 17 
knot seyir sürati hesaplanıyor.

Teknik Detayları:
Boyu: 26 metre

Genişliği: 6,60 metre
Yakıt tankı: 10200 litre

Su tankı: 2000 litre
Gövde malzemesi: Aluminyum

Üst bina: Aluminyum



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

imalatını tamamlayıp müşterilerimize teslim 
etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Ahşap, 

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

vermeye devam ediyoruz. 

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

“Dinle, anla ve en iyisini inşa et.”

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

boya/cila atölyelerimiz bulunmaktadır. 

“Dinle, anla ve 
en iyisini inşa et.”



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

metrelik bir alanı net şekilde görebilmektedir.

Teknenin misafi r 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 fl ybridge 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 fl ybridge arasında çalıyor. Fitness aletleri, 12 
kişilik bir yemek masası ve 2. Kaptan köşkü fl ybridge 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 Specifi cations

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

Technical Specifi cations
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    
Certifi cation  : Rina 
Classifi cation C + hull o Mach Ych, 
Unrestricted service



26

YACHT

X-Yachts’tan Motoryat 
Hamlesi ‘’X-Power 33 C’’

Yeni Frauscher 1212 
Ghost

40 yılı aşkın süredir yüksek performanslı yelkenli yatlar 
üreten Danimarkalı üretici X-Yachts, motoryat pazarına 
giriş yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Danimarkalı 
HOC Yachts’ı satın alan X-Yachts, yeni X-Power 33 C’yi 
piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 10 metrelik bir günlük sü-
rat teknesi profilinde olan yeni X-Power 33 C, açık plan 
bir motoryat. Ayrıca HOC Cruiser 33’ün kalıbının üzerine 
geliştirilmiş bir model. X-Yachts’ın yelkenli yat modelle-
rindeki temel felsefeyi merkezine almak üzere, güvenli 
ve süratli bir model olarak tanıtılan X-Power 33 C, yeni-
likçi tasarımı ve üstün özellikleriyle göz kamaştıracak. 
Ocak 2021’de piyasaya sürülmesi planlanan X-Power 33 
C motoryat, içten takma motorlu ve Petestep patent-
li gövdeye sahip bir model olarak tasarlandı. Markanın 
X-Power adıyla pazara sunacağı motoryat serisinin, ikin-
ci modelinin Eylül 2021 ve bir sonraki modelinin ise Ocak 
2023’de suya inmesi bekleniyor.  İçten takma tek 320 
beygirlik Yanmar ile donatılacak olan ilk X-Power 33 C 
motoryat için, aynı zamanda 350 ve 370 beygirlik seçe-
nekler de sunulacak.

Frauscher, yeni 1212 Ghost modelini tanıttı. İptal 
edilen 2020 Cannes Yachting Festival’de tanıtılması 
planlanan yeni modelin lansmanı için, Avusturyalı 
üreticinin yeni bir planlama yapması bekleniyor. 
Diğer Frauscher modellerinde karşımıza çıkan geniş 
tik güverte, çerçevesiz ön cam ve düz burun yapısı 
bu modelde de karşımıza çıkıyor. Frauscher’in ami-
ral gemisi 1414’te ve diğer daha küçük modelle-
rinde de kullanılmış donanımlara rastlanan bu yeni 
modelde, bordalar üzerindeki hava girişleri dikkat 
çekiyor. 12 metre boyundaki sürat teknesinin alt 
güvertesinde, V şeklinde oturma grubuna sahip ye-
mek masası ve genişçe tasarlanmış tuvalet yer alı-
yor.  Frauscher 1212 Teknenin standart motor dona-
nımı, çift Mercruiser V8 8.2 litre olarak sunuluyor. 
Diğer teknik detayların ise,Frauscher tarafından 
lansmanda açıklanması bekleniyor.



YATINIZDAKİ YENİ YARDIMCINIZ

Türkiye Distrübitörü BC Denizclik Ltd. Şti.    0216 349 2992 -  0532 330 11 11
Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No:147 İstmarina C Blok D:176 Kartal İstanbul
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TENTE, TEKNE KURTARIR…
Kışlık tenteler, tek-

nelerde olmazsa 
olmazların başında 
gelmektedir. Ancak 

çoğu tekneci fiyatlarını gö-
rünce vazgeçmektedir.

Bu yazıda konumuz kışlık tenteler… 
Günümüzde tekne alımı için türlü 
türlü kolaylıklar sağlanırken aslında 
tekne almak işin başlangıç aşaması. 
Bütün yaz gezdiniz, denizin bütün gü-
zelliklerini yaşadınız… Kış yaklaşmak-
la beraber artık marinada tekneleri 
bırakıp herkes kışlık moduna ve kışlık 
yaşamına geçiyor. Bu süreçte tekne-
leri korumak ve üstündeki bütün ens-
trümanları korumak işin aslında de-
vamını ve kolay kullanımını sağlamak 
açısından en önemli ayrıntılardandır. 

Kışlık Tenteler Olmazsa Olmazlar 
Arasında Geliyor

Kışlık tenteler de aslında teknelerde 
olmazsa olmazların başında gelmek-
tedir. Ancak çoğu tekneci fiyatlarını 
görünce vazgeçmektedir. Ama aslında 
yaptığı görev hiç de azımsanmayacak 
kadar çoktur. Özellikle kışın teknede 
kimsenin olmadığı ve zorlu kış şart-
larına maruz kalındığını düşündüğü-
müzde aslında çok önemli bir görevi 
yerine getirmektedir. 

Kışlık Tenteler Genel Olarak 3’e Ay-
rılmaktadır

Yelkenli tekneler için kışlık tenteler 
yapım ve kullanım açısından genel 
olarak 3’e ayrılmaktadır. Öncelik-
le yelkenli teknelerde bütün kışlık 
tenteler bomun üzerinden alınması 

gerekmektedir. Çünkü en büyük par-
çanın toplam ağırlığını taşıması amacı 
ile yükün çoğunu taşıması düşünül-
müştür. Tente 3 parçadan oluşmakta-
dır. Ön-orta ve arka parça olarak.

Kullanılacak Malzemeler

2. olarak kullanılacak malzemele-
ri şöyle sayabiliriz. Marketteki bu iş 
için kullanılacak en iyi ürün STAMOID 
LIGHT  veya STAMOID TOP olarak gö-
rülmektedir. Gerek ağırlığı gerek sağ-
lamlığı ile şu anda marketteki en iyi 
malzemedir. Bununla beraber Mehler 
Marka malzemede en az Stamoid ka-
dar iyidir. Fiyat olarak stamoide göre 
daha uygundur. Bu iki malzeme ile ya-
pılacak olan Kışlık Tenteler malzeme 
kalitesinden dolayı kullanıcısını hiç 
üzmez kolay silinebilir yıkanabilir ve 
sağlamlık açısından çok iyidir. Bunun 
dışında çok daha iktisatlı olsun der-
seniz yerli 1100 gr Tırlık Branda ile 
bilinen PVC de kullanabilirsiniz ancak 
Yerli PVC de Uv koruması olmamasın-
dan dolayı deniz şartlarında 3. Yıldan 

sonra renk atmaları ve 6 yıldan sonra 
pul pul dökülmeler başlamaktadır. Bir 
Kışlık tentenin ömürün en az 12/15 yıl 
arasında değiştiğini düşünürseniz yani 
işçilik olarak aynı işçilik yapılacakken 
ucuz malzeme ile diğer malzemelerin 
yarı ömrünü tamamlamışken yerli PVC 
yi çöpe atarsınız. Yanı uzun ömürlü 
kullanım için çok uygun değildir aslın-
da Yerli PVC.

Fermuarda Nelere Dikkat Edilmeli? 

Bununla beraber ön- orta ve arka par-
çayı birbirine bağlayan En kolay ve 
uzun ömürlü birleşen olarak fermuar 
kullanılmalıdır. Bu fermuarında tabii 
ki iyisi ve kötüsü bulunmaktadır. YKK 
10 mm plastik fermuar en iyisi ola-
rak kullanabilirsiniz. YKK fermuarın 
özelliği plastik kalitesi yüksek olması 
ve bütün bileşenlerinin (elcik) plastik 
olması ve korozyon ve pas gibi sorun-
ların yaşanmamasıdır. Yerli fermuar 
da kullanabilirsiniz ancak elcik ola-
rak tabir ettiğimiz açıp kapatmaya 
yarayan parça yerli fermuarda metal 
olduğu için 2. seneden sonra sıkıntı 
yaşanmaktadır. Ayrıca plastik kalitesi 
YKK kadar iyi olmadığı için zorlama-
larda veya kışın rüzgar tenteye bastığı 
zaman dişlerinin kırılması sonucu de-
ğişim gerekmektedir. 

Kapsüller Krom Olarak Seçilmeli

Yasin Karabulut - Karabulut Yat Döşeme



KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ
& 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ALÜMİNYUM VE ÇİNKO
TUTYALAR

ÇİNKO ESASLI (CİVATALI)
TUTYALAR

YAT / ŞAFT 
TUTYALARI
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Ayrıca tenteyi bağlamak için kullanı-
lan kapsüller krom olarak seçilmelidir. 
Piyasada sarı üstü krom kaplama kap-
süller bulunduğu gibi tamamen 316 L 
kromdan imal edilen kapsüllerde bu-
lunmaktadır. Kromdan yapılan kapsül-
lerde kendi içerisinde dişler bulundu-
ğu için çakıldığında tenteyi de tuttuğu 
için çok daha sağlamdır. 

İplik Sağlam Olmalı

Bir de bütün her şeyi birleştiren iplik 
var tabii ki. Bütün parçaları düşün-
düğünüzde bunları birleştirdiğiniz ip-
lik ne kadar kaliteli olursa tente de 
o kadar sağlam olur. Bunun için A&E 
Sun stop dikiş iplikleri piyasadaki en 
iyisidir. Ayrıca sunbrella firmasının 
önerdiği tek ipliktir. Bir de ayrıca Gu-
termann iplikte aynı şekilde iyi iplik 
olarak kullanabilirsiniz. A&E iplik kul-
lanırsanız tentenizin ömrü kadar sizi 
üzmeden sökülmeden ya da erimeden 
tenteyle birlikte yaşar. 

Tentenin Yapımında Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar

Bu kadar bileşeni olan tentenin ge-
lelim yapımında dikkat edilmesi ge-
reken hususlara: 3 parçadan oluşan 
tentenin birleşimleri fermuar ile ola-
cağını daha önce söylemiştik zaten. 
Yaptıracağınız zaman dikkat etmeniz 
gereken yapan ustanın dış etkenler-
den etkilenmemesi için fermuarların 
üzerine bir kapak yapmasını söyleme-
nizdir. Ayrıca kapakta kışın rüzgarda 

açılmasın diye kapağı da belli aralık-
larla cırt bant ile sabitlemesi gerek-
mektedir. Teknenin bom ile direğinin 
olduğu bölgeyi iyice kapatıp suyun o 
bölümden akmasını engellemişi için 
ilave boğaz dediğimiz parçayı yapması 
ve tentenin altından giren havanın ve 
hava sirkülasyonunun yapılması için 
en az 6 adet hava körüğü yaptırmanız 
gerekmektedir. Bir de en arka bölü-
mün tam ortasına ilave fermuar dik-
tirerek tekneye geldiğinizde tekneye 
kolayca girip çıkmak için bir fermuar 
diktirmeniz gerekmektedir. 

Ayrıca tentenin telleri, bomun üstüne 
gelen bölüm ve diğer bütün kenarla-
rı ile kesilip dikilen bölümlerin altına 
ilave olarak takviye bir PVC kumaş 
dikilmesi ömrüne ömür katmaktadır. 
(Resim 1. )

Bu genel bilgilerin ışığında 3 değişik 
çeşitte tente yapılabileceğini söyle-
yebilirim. 

İlk Yöntem 

Yapımı ve kurulumu en kolay tente 

şeklidir. Bomun üzerinden gelen ten-
teyi Vardavela telinin alt kısmında-
kine yaklaşık 7-8 cm gerisinden ge-
lecek şekilde bitirerek iple teknenin 
vardevela teline gerdirerek sabitle-
nebilmektedir. Bu sistemdeki negatif 
görülenler, tentenin giderek daral-
ması ve teknenin kışın yan kısmından 
yürümenin çok zor olmasıdır. Ancak 
giden malzeme yapım sürece işçilği 
düşünüldüğünde aslında en ekonomik 
ve en kolay yöntemdir. (Resim 2.) 

İkinci Yöntem

Yapımı 1. yönteme göre biraz daha 
zor ama kurulumu ona göre nispeten 
daha kolay olan yöntemdir. Yine Bo-
mun üzerinden gelen kumaş vardavela 
telinin üstünden geçerek 2. Vardave-
la teline bağlanmaktadır. Yan kısımda 
yine yürümesi 1. Yönteme göre daha 
kolay olsa da (Dizlerinizin üstünde ) 
yine de zordur. Ama zaten kışlık tente 
bu adı üstünde içinde yürümekte çok 
gerekmemektedir. Ayrıca tente ne 
kadar büyük olursa unutmayın ki kı-
şın rüzgarlarda tenteye basan rüzgar 
gücü o oranda artacaktır. Aynı yelken 
gibi düşünün bütün tentenin üzerine 
basan rüzgar aslında sizin vardave-
la tellerinize baskı uygulamaktadır. 
Buda bu yöntemdeki bir diğer negatif 
yöndür. Çünkü rüzgar baskı uyguladık-
ça vardavela telleri diplerinden zarar 
görüp eğilebilir veya yazın tenteyi 
söktüğünüzde bir bakmışsınız kromlar 
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oynamaktadır. (Resim3) 

Üçüncü Yöntem

Yapımı en zor ama tekneyi tamamen 
kapatması ile tam koruma sağlamak-
tadır. Bu yöntemde tenteyi söktüğü-
nüzde tekneye ne bir yağmur ne bir 
pislik nede başka bir şey girmemek-
tedir. Ancak yapımı ve kurulumu açı-
sından en zor yöntem olduğunu açıkça 
söyleyebiliriz. Tabii ki negatif yönü 

olarak yine 2. Yöntemde söylediğimiz 
vardavelaya tentenin yüklenmesi ko-
nusu bu yöntemde çok daha riskli bir 
hale dönüşmektedir. Yaptığımız çoğu 
teknede vardavela kromları yamul-
muş veya kırılmış oluyor (Resim 4) 

Böylece tenteleri ve yapımda dikkat 
etmeniz gereken konuları sizlere bi-
razda olsa açıklamaya çalıştım bu bil-
giler ışığında tenteniz için bir ustaya 
gittiğinizde hangi malzemeyi ve hangi 

yöntemi seçtiyseniz onunla ilgili bilgi 
alırken yukarıda bahsettiğimiz detay-
ları öğrenirseniz çok daha kaliteli ve 
çok daha uzun ömürlü kullanacağınız 
bir tenteniz olacaktır. Kışlık tente ol-
maz ne yapacağız derseniz size şöyle 
söyleyebilirim. 1m² Tik’in bugün 700 
€  civarında fiyatı olduğunu düşünür-
seniz sizin tikinizin ömrünü en az 10 
sene daha uzatacak bir tente inanın 
yaptığınız masrafı uzun vadede çok 
rahat çıkaracaktır. Puruvanız neta ol-
sun iyi seyirler…
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BODRUM’UN GAYIKLARI

Antik Çağ’da Halikarnassos olarak anılan 
ve günümüzde de Muğla ili ile Aydın ili-
nin bir kısmının kapsayan Karia (Karya) 
bölgesi sınırları içerisinde olan Bodrum 
tarihinde eşsiz güzellikleri barındırmak-
ta. Coğrafi konum ve özelliklerinden do-
layı tarih boyunca önemli bir liman oldu 
Halikarnassos yani Bodrum. Mozoleum 
başta olmak üzere tarih ve deniz kokan 
bu yaşadığımız yerde geçim kaynağımız 
kendine has özellikleri ile ürettiğimiz 
teknelerimiz oldu. Kendi bölgemizin 
özellikleri ve ince işçilikleri ile el eme-
ği göz nuru yapıldı teknelerimiz. Önce 
omurgaya eklenen karina tahtalarının 
birbirlerine urganla bağlanması, sonra 
da zıvanalı geçme sistemiyle eklenmesi 
esas alındı. Bu yöntemle omurga konul-
du. Karina tahtalarının alt ve üst kenar-
larına karşılıklı zıvana yarıkları açıldı ve 
tahtalar birleştirildi. Ahşabın bilinen en 
eski tekne üretim malzemesi olması, ko-
laylığı, sağlamlığı, hafifliği, ısı yalıtımı, 
yorulmaya karşı dayanıklılığı gibi işlevsel 
özellikleri yanında organik olması iç ısı-
tan bir görüntü kattı. Tekne ustası olmak 
işte böyle ince ince dokuyup düşünerek 

oluşturmak demek. Sağlam ağaçlardan, 
kaliteli ve ustalıkla yapılmış bir ahşap 
tekne iyi bakıldığı sürece ömrünü devam 
ettirir. Gelişen teknoloji ve tropik ağaç-
ların kullanılmasıyla beraber günümüz-
de teknelerin üretiminde laminasyon 
yöntemi uygulanmaya başlandı.  Lamine 
ile üretilen tekneler daha güçlü ve gös-
terişli oldu. 

Bir Tek Ekonomiye Değil Eğitime de 
Katkıda Bulundu

Tüm bunlarla beraber, guletler yani 
bodrum tekne-
leri çıktı ortaya. 
Bodrum’da gule-
tin, altın yılları 
mavi yolculuğun 
popü ler l i ğ in in 
artmasıyla başla-
dı. İmalatın baş-
ladığı ilk yıllarda, 
tek tek üretilen 
guletler 70’li yıl-
larda, piyade ve 
tirhandilleri geri-

de bırakarak patlama yaptı. Sonrasında 
da daha rahat ve daha genişi olan ayna 
kıç tekneler üretildi. Halikarnas Balıkçı-
sı ile başlayıp bugünlerimize gelen Mavi 
yolculuk ve sanat eseri teknelerimiz 
kendinden, özünden hiçbir şey kaybet-
medi. Gerek coğrafi konumu, gerekse 
güvenli limanlara sahip olan Bodrum 
Yarımadası, antik çağdan günümüze Ak-
deniz ve Ege’de denizciliğin gelişmesini 
önemli ölçüde sağladı. Bir tek ekonomi-
ye değil eğitime de katkıda bulundu. 33 
metre uzunluğunda, 7 metre genişliğin-
de ve 450 m2 yelken alanı bulunan ve 
Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul 
gemisi olan STS Bodrum ile birlikte Yat-
çılık bölümünde okuyan tüm öğrencile-
rimizin uygulamalı eğitimleri tamamlan-
dı. Açılan yelken okullarında çocuklar 
eğitimler gördü. Tarih bir devri bizim 
kendi üretimimiz olan teknelerimiz ile 
doldurdu. Şu anda zor günler geçiriyor 
olsak da, biz ülke olarak millet olarak 
çok daha zor günleri geçirdik, atlattık. 
Bugün bu durumda bile yaşadıklarımızı 
fırsata çevirerek ekonomimize katkıda 
bulunduk. Şimdilerde yavaş yavaş sezo-
nu kapatmaktayız. Deniz durgun, güneş 
hafif teknelerimiz inci misali koyları-
mızda. Dünden bugüne gerek imalatta, 
gerekse Mavi yolculuğumuzda zaman 
zaman düşüşler yaşasak da gelişmeye 
devam etmekteyiz. Her geçen daha da 
yükseliyoruz ve dünyada ön sıralarda 
yerimizi almaya devam ediyoruz. Kendi 
özgü tasarımın markası olan Bodrum’da 
her gelen yeni ve tutkun misafirlerimizi 
ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 

Orhan Dinç-İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı



www.mercanyachting.com.tr

Goby 230; deniz keyfini deneyimlemek isteyenler için, ideal boyutuyla ulaşılabilir 
bir kalite sunuyor. Entegre ön cam ve hard- top, kıç oturaklar, canlı yem havuzu 
gibi sağladığı birçok standart ekipmanlar ve 260 hp makine ile 37 knot’a ulaşan 

hız performansı ile Goby 230, yaz- kış konfor ve sürat arayanların tercihi
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BÜNYEMİZDE 12 YILDIR ÖZGÜN TEKNE TASARIMI YAPILIYOR, 
SATIŞ SONRASI HİZMETLERLE TERCİH EDİLİYORUZ

Özgün tasarımlar ve satış 
sonrası hizmetlerle fark 
yarattıklarını ifade eden 
Mercan Yachting Genel 
Müdürü Hüseyin Akdu-

man, yatırım odaklı düşündüklerini 
ve dünyadaki tüm gelişmeleri yakın-
dan takip ettiklerini söylüyor.

Mercan Yachting, 1988 yılında kusur-
suz tekneler üretme tutkusu ve ama-
cıyla yola çıkıyor. Firma, bugün aynı 
tutku ve heyecanla, İzmir / Türkiye 
tesislerimizden 4 kıtada 46 ülkeye, 
müşteri memnuniyetini bütün değer-
lerin üstünde tutarak ustalıkla tekne-
ler üretmeye devam ediyor. Konuyu 
Mercan Yachting Genel Müdürü Hüse-
yin Akduman ile değerlendirdik.

Kurulduğunuz 1988 yılından bu 
yana Mercan Yachting nasıl bir ge-
lişim gösterdi? Nasıl tekneler üre-
tiyordunuz, zamanla hem tekne 
modellerinde hem de tersanenizde 
nasıl değişimler oldu?

Kuruluş yıllarımızda Türkiye genelin-
de Kompozit tekne üretimi çok yaygın 
değildi. Bu sektörün öncülerinin kısıtlı 
bir tekne çeşitliliği vardı. İnsanlar ge-
nelde aynı tip tekneler satın alıyordu. 
Mercan Yachting kurucusu Haşim Ak-
duman tarafından ilk defa Amerikan 
dergilerinde görmüş olduğu ortadan 
konsollu teknelerin modellerini yapa-
rak işe başlamıştı. 1988 yılından 1993 
yılına kadar farklı birçok boyutta tek-
ne üretimi yapılmıştır. 1993 yılında 
Haşim Bey’in Kardeşleri Hasan Akdu-
man ve Hüseyin Akduman’ında şirkete 
katılmasıyla 3 ortaklı bir aile şirketi 
olmuştur. İlk kez 2004 yılında üretimi 
yapılan paraşüt teknesi modelimiz, 
uzun yıllarca hem yurt içinde, hem 
de yurt dışında büyük ölçüde ilgi çek-
miştir. Sonraki yıllarda firmamızın ro-
tasının değişmesine sebep olacak bir 
değişimin ilk hareketi 2004 yılında 
atılmıştır. Akabinde şirket 2005 yılın-
da limited şirkete dönüştürülmüştür. 

2006 yılında kaybettiğimiz abimizin 
ardından 5 ortaklı aile şirketi olarak 
sürecimize devam etmekteyiz. Tekno-
lojik gelişmeler, malzeme çeşitliliği, 
tasarımcı ve mühendislerimizin fikir-
leri ile firma vizyonu neticesinde dün-
yanın birçok ülkesinde ürünlerimizin 
satışını gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz 
noktada birçok farklı modelimiz ile 
dünyada Hafif Ticari Kompozit tekne 
üretimi alanında öncülüğümüzü koru-
maktayız. Bu gelişmeler ışığında fir-
mamız, büyüyen iş potansiyeli ile bir-
likte, hali hazırda üretim yaptığımız 
alanda uzun zamandır işlerini yürüt-

mektedir. İzmir tekne imalatçılarının 
kurmuş olduğu İzmir tekne ve yat koo-
peratifi faaliyetleri neticesinde Aliağa 
Çaltılıdere mevkiinde uluslararası dü-
zeyde bir üretim tesisi yatırımlarımız 
devam etmektedir.

Krizleri Fırsat Olarak Gördük

Türkiye’de yatçılık sektörünün zor-
landığı ekonomik krizler yaşandı. Pek 
çok yerli üretici bu krizlerde kapandı. 
Sizin bugünlere gelmenizi sağlayan 
neydi, zor dönemleri nasıl atlattınız?

Mercan Yachting Genel Müdürü Hüseyin Akduman
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Ülkemizde yaşanan tüm ekonomik 
krizleri tabii ki bizler de yaşadık. 
Ekonomik krizlerde firmalar ilk önce 
çalışan personelini işten çıkarmakla 
krizi atlatacağını düşünürken, bizler 
bu dönemleri yatırım fırsatı olarak 
gördük. Firmamız bu dönemlerde 
yeni tasarımlar yaparak, yurt dışı yeni 
pazarlara ulaşarak, ürünlerinde fiyat 
ayarlaması yaparak, ürünlerde işçilik 
ve malzeme kalitesinden ödün ver-
meden, yurt dışı fuarlara düzenli ka-
tılım sağlayarak bugünlere gelmiştir. 

Çok Çalıştık, Markalaşarak Bugünle-
re Geldik…! 

Dört kıtada 46 noktaya ulaşıyorsu-
nuz, satış ağınızı nasıl genişlettiniz, 
dünya denizlerine açılma maceranız 
nasıl gerçekleşti, yurt dışına açılır-
ken sizi en çok ne zorladı?

Dört kıtada 46 ülke ye ulaşmanın tabii 
ki çok kolay olduğunu söylemek yanlış 
olur. Şöyle yaptık, böyle yaptık de-
mekle açıklanması mümkün değildir. 

Yaklaşık 13 yıldır birçok yurtdışı fua-
rında bulunarak, ürünlerimizi insan-
ların görüşlerine ve kullanımına sun-
duk. Müşterilerimizi sabırla dinledik, 
taleplerini en doğru şekilde anlamaya 
özen gösterdik. Yaptığımız her üretim 
ve satışın arkasında durduk. Finansal 
olarak çok zorlandığımız durumlar 
yaşadık. Beraber hareket ettiğimi-
zi zannettiğimiz insanlar yarı yolda 
vazgeçti. Yabancı dil sıkıntısı yaşadık, 
fakat hep bir hayalimiz vardı. O da; 
markalaşmak idi. Dünyanın en az 60 
ülkesinde ürünlerimizi satmak ve in-
sanlar tarafından tercih edilen marka 
olmaktı. İşin özünde, her şeyden önce 
yaptığınız işi sevmek, her türlü zor-
luğuna katlanmak ve hedeflerimizden 
asla vazgeçmemek vardı. 

Türk Tekne ve Yat İnşa Sanayisinin, 
Kendisini Daha İyi Tanıtmaya İhtiya-
cı Var

Duesseldorf Fuarı’na kaç yıldır katı-
lıyorsunuz, ilk katıldığınız yıllardan 
bugüne nasıl tepkiler alıyorsunuz. 

Yurt dışındaki ‘Türk tekne inşası’na 
bakış açısını nasıl değerlendirirsi-
niz?

Almanya’nın Duesseldorf kentinde 
her yıl düzenlenen Boat Duesseldorf 
fuarına 12 yıldır Mercan Yachting ola-
rak katılmaktayız. Katıldığımız ilk yıl 
nasıl heyecanlıysak, şimdi de aynı 
heyecanı taşımaktayız. Katıldığımız 
ilk yıl(2008) insanlar sergilediğimiz 
tekne modelini ve işçilik kalitesini 
çok beğenmişti. Devam eden yıllarda 
sürekli artan müşteri potansiyelimiz 
oldu. Türk tekne inşa sanayi yabancı-
lar için büyük önem taşımakta. Ayrı-
ca, birçok ülkeden daha çok ülkemize 
güvenmektedirler. Türk tekne ve yat 
inşa sanayisinin, kendisini daha iyi ta-
nıtmaya ve anlatmaya ihtiyacı var. Ya-
bancı müşterilerin güven ile ilgili bir 
sıkıntısı yok. Bir kez güvendiklerinde 
bu güveni sarsmamak çok önemli.

Su Sporlarında Çok Büyük Değişiklik-
ler Oldu
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Seneler içinde Türkiye’de su spor-
larına ilgi arttı mı, ya da nasıl bir 
yönde değişim gösterdi? Bu alanda-
ki modellerinizi nasıl geliştiriyorsu-
nuz?

Türkiye su sporlarının başlangıç yılla-
rı olan 1983 yıllardan bu yana turizm 
ve ülkemizdeki otel yapılanmalarının 
dünya standartlarının üstünde seyret-
mesi ve dünyadaki birçok ülke turizm-
den daha hızlı gelişmesi su sporları 
alanında çok büyük değişiklikleri de 
beraberinde getirdi. Türkiye su spor-
ları alanı, dünyada birçok ülkede öncü 
rol oynamaktadır. Yetişen personel ve 
üretilen ekipmanlar birçok ülkeye 
gönderilmekte ve örnek gösterilmek-
tedir. Üretim ile uğraştığınız zaman 
genelde pazar hangi yöne doğru eği-
lim gösterirse mecburen üreticilerde 
o yönde Ar-Ge yapıp ürün geliştirmek-
tedir. Firmamız bu durum ile ilgili 15 
yıl öncesinde ürün geliştirme ve pa-
zarda etkili olabilmek adına sadece 
su sporları faaliyetlerinde kullanılabi-
lecek modeller üzerinde yoğunlaşmış 
ve ürünlerini o doğrultuda tasarlama-
ya ve üretmeye gayret göstermiştir. 

Bünyemizde 12 Yıldır Tekne Tasarı-
mı Yapılıyor

Tekne tasarımlarını bünyenizdeki 

bir ekip mi gerçekleştiriyor?

Tekne tasarım ve mühendislik hiz-
metleri yaklaşık 12 yıldır bünyemizde 
yapılmaktadır. Tekne ve yat inşası ile 
iştigal eden her üreticinin, mutlaka 
bünyesinde gemi inşa mühendisi ve 
tasarımcı bulundurması gereklidir. 
Başka hiçbir şekilde ulusal ve ulus-
lararası pazarda rekabet edemez ve 
ürettiğini satamaz.

Özgün Tasarımlara Önem Veriyoruz

Bir tekne üretimindeki en önemli 
nokta nedir sizce? Mercan markası-
nın bugün geldiği noktanın ardında-
ki değerler nelerdir?

Öncelikle, tekne üretiminde en çok 
önem verdiğimiz husus, tamamen 
yerli ve firmamıza özgü tasarımlar 
yapmak ve bu katma değeri yurt içi ve 
yurt dışında müşterilerimize sunmak 
olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde 
eksik olan hususun, markalaşmak ol-
duğunu çok iyi bilen bir firmayız. Tabii 
ki sadece tasarım ve mühendislikle bu 
iş bitmiyor. Ürettiğiniz ürünlerin arka-
sında olmak, müşteri memnuniyetini 
ön planda tutmak ve çalışanlarına 
sadece iş üretmekten ziyade Mercan 
markasıyla çıkan her bir ürünün birer 
sanat eseri niteliğinde olduğu bilinci 

bugünkü Mercan markasının ardındaki 
değerleri oluşturmaktadır.

Yabancılar Custom Made Üretimi 
Tercih Ediyor

Tekne boylarının gitgide büyüdüğü 
bir sektörde sizin üretim yaptığınız 
ürün gamında (küçük tekne demek 
doğru mu emin değilim) da talepler 
değişiyor mu? 

Tekne boyları dünya genelinde üreti-
ci firmaların tasarım yaparak müşte-
riye yeni bir ürün satmak hevesi ile 
değişmektedir. Genel alıcı kitlesi yani 
%90’lık kitlede bir değişiklik yok bizim 
ürettiğimiz ürünler seri üretim mantı-
ğına göre sıralamaya konduğu zaman 
orta sınıf, custom made (İsteğe özel) 
üretime göre küçük tekne grubuna 
dâhil olmaktadır. Dünya genelinde 
üretim şekli ve ülkelerdeki işçilik gi-
derleri değişkenlikleri ülkemiz ekono-
misine bağlı güven unsuru oluşması, 
ülkemizde yabancı alıcılarda custom 
made üretim yaptırmaya neden ol-
maktadır. Bununla birlikte tekne boy-
larında artış görünmektedir. Aslında 
tamamen yerli üretimde uluslararası, 
markalaşmamış ülkemiz üreticileri 
talebe dayalı üretim yerine, fiyata 
dayalı üretim yapmaktadır. Bu durum 
alıcı istekli tekne üretmek anlamına 
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geldiğinden, tekne boylarında izlene-
bilir bir büyüme görülmemektedir.

En Büyük Sıkıntımız Denizcilik Ba-
kanlığı’nın Olmaması

Yerli üreticinin yaşadığı en büyük sı-
kıntılar neler, yıllar içinde bu alanda 
olumlu yönde bir ilerleme var diye-
bilir miyiz?

Yerli üreticinin en büyük sıkıntısı bağ-
lı olduğu bir denizcilik bakanlığının 
olmaması ve Deniz araçları üretici-
lerinin ulusal düzeyde yeteri kadar 
desteklenmemesidir. Deniz aracı üre-
ticilerini destekleyici yerli imalat ak-
sesuarlar ve malzemelerde tedarikçi-
lerin kısıtlı ve kalitesiz üretimlerinin 
olması üreticilerimizin başlıca sıkın-
tısı olmaya devam etmektedir. Teknik 
liselerde ve teknik üniversitelerde, 
uygulamalı öğrenime dayalı kalifiye 
elaman yetiştirilmemesi de ayrı bir 
sorun teşkil etmektedir. Tekne ve yat 
endüstrisi okullarından kalifiye insan 
yetişmemesi Denizcilik kültürünün 
ülkemizde bilinçlenmemesi, yetişmiş 
elemanların iş olanaklarının kısıtlı 
olması ve tatmin edici düzeyde para 
kazanamaması ve daha birçok buna 
benzer konular üreticilerin en bü-
yük sıkıntılarıdır. Aradan geçen yıllar 
içerisinde en büyük engellerden bir 
tanesi motor gücüne göre MTV(Mo-
torlu Taşıtlar Vergisi) alınmasıydı. Bu 
konuda atılan adımlar olumlu sonuç-
lar doğurmuştur. Türkiye’nin birçok 
yerinde marina yoktu. Son yıllarda 
yapılan yeni marina noktalarıyla tek-
ne bağlama sayısı çok fazla arttı. Son 
2 senedir yabancı bayraklı kullanıcı-
ların yerli bayrağa dönüş yapması ile 
başlayan denizcilik destekleme atağı 
neticesinde ÖTV kaldırılmış, KDV %1 
seviyesine düşürülmüştür. Liman baş-
kanlıkları çok daha hızlı işlem yap-
maktadır. Tüm bu hususlar tabii ki de-
nizcilik sektörümüz adına sevindirici 
atılımlardır.

Satış Sonrası Hizmetlerimizle Farkı-
mızı Ortaya Koyuyoruz

Türk tekne severler yerli üretime 
nasıl bakıyor? Servis ve bakım anla-
mında müşterilerinize nasıl hizmet 
sunuyorsunuz, servis ağınız da satış 
ağınız gibi geniş mi?

Ülkemizde 2008 krizi ile birlikte dara-
lan gemi inşa sanayisinin yanında son 
10 yılda tekne ve yat üretiminin çok 
daha fazla artmış olduğunu gözlemli-
yoruz. Özellikle ülkemizde ihracat ya-
pan firma sayımızdaki artış doğal yol-
lardan kalite ve teknolojiyi fazlasıyla 
endüstrimize sokmuştur. Tabii ki bu 
durum Türk tekne severler tarafından 
yakından takip edilmektedir. Gerçek-
leşen bu gelişmeler neticesinde tekne 
severlerimiz özellikle Avrupa pazarın-
dan satın almakta olduğu tekneleri 
kendi ülkelerinde bulabilmektedirler. 
Bu anlamda tekne severlerimizin yerli 
üretime olumlu baktığını düşünmek-
teyim. Türkiye dışında 46 farklı ülke-
ye ihracat yapmakta olan bir firmayız. 
Üretimini yapmış olduğunuz ürünlerin 
arkasında durmak tabii ki bakım ve 
servis noktasında güçlü bir hizmet-
ten geçmektedir. Dünya üzerinde 
farklı ülkelerde satış noktalarımız 
bulunmakta, bu noktalarda işbirliğin-
de olduğumuz iştirakler vasıtasıyla 
bu hizmetleri yürütmekteyiz. Satış 
noktalarımızın olmadığı her noktaya 
firmamızdan direkt hizmet götürmek-
teyiz. Satış sonrası hizmet noktasında 
önceliğimiz müşterilerimize hızlı bir 
veri akışı sağlamaktır. Üretimimizden 
kaynaklı her tür sıkıntının tarafımız-
dan karşılanacağı garantisi müşterile-
rimizi memnun etmektedir. Yalnızca 
servis hizmeti değil müşterilerimiz ta-
lepleri ölçütünde kurulum ve operas-
yon eğitim hizmeti de vermekteyiz.

Dünya genelinde tekneler henüz 
yenilikçi yakıt türlerinden yararla-
namıyor

Dünyada tekne üretiminde çevreci 
standartlar geliştirilmeye çalışılıyor. 
Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? 

Dünyada bildiğiniz üzere en önem-
li konulardan birisi enerji ve atıkları 
konusudur. Bu hususta çevreci yakıt 
konusu çok önem teşkil etmektedir. 
Üretmekte olduğumuz tekneler kayıcı 
yapıya sahip, özellikle süratli dediği-
miz alanda bulunan tekne gruplarıdır. 
Bu tür teknelerde güç ihtiyacı diğer 
tüm teknelere nazaran çok daha faz-
ladır. Dünyada gelinen son durumda 
ne yazık ki bu kategori tekneleri he-
nüz yenilikçi yakıt türlerinden fazlaca 
yararlanamamaktadır. Ancak, özel-
likle elektrik destekli motor tekno-
lojisini yakından takip ettiğimizi ve 
gelecekte bu kategori teknelerde de 
atılımlar yapmak istediğimiz aşikâr-
dır. Bunun dışında üretim hattımızda 
tüm çevreci önlemler alınmış olup, 
ISO 14001 sertifikasına sahibiz.

Mercan Yachting ’in gelecek hedef-
lerinden bahseder misiniz?

Mercan Yachting olarak özellikle ha-
fif ticari kompozit tekne üretiminde 
dünyada bilinir bir marka olmak en 
önemli hedefimizdir. Bu kapsamda; 
gerek üretim alanımızın daha elve-
rişli ve performanslı kullanımına yö-
nelik çalışmalarımız, teknolojik ve 
Ar-Ge alanında yapmakta olduğumuz 
atılımlar, pazarın beklentilerini en iyi 
şekilde analiz etmek, talebe uygun 
ekonomik, ergonomik ve şaşırtıcı yeni 
modellerimiz ile bu süreci ilerletmek-
teyiz.
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Tekne Taşımacı Firması 30 Yıldır Zirvede Bulunuyor
Yat ve tekne sektöründe üretim ve tasarım kadar 
önemli bir konuyu da tekne ve yat taşımacılığı oluş-
turuyor. Tekne Taşımacı Firması 30 yıldır taşıma ko-
nusunda zirvede yer alıyor.

Profesyonel Tekne ve Yat Taşıma Konularında 30 
Yıldır Zirvedeyiz

30 yıldır taşıma konusunda zirvede yer aldıklarını 
ifade eden Tekne Taşımacı Firması yetkilileri şunla-
rı söyledi: “Personellerimizin deneyimi, hızlı yanıt 
verme yeteneği, ciddi, profesyonel ve dostça yanıt 
verme yaklaşımı bizi 30 yıldır Türkiye’nin yat taşı-
macılığında zirvede tutmaktadır. Türkiye çapında 
tekne ve yat nakliyeleri, tutkulu tekneciler tarafın-
dan, teknecilere ve tüm denizcilik endüstrisine yö-
nelik ‘tek duraklı’ sistemde düzenlenmektedir.

Sadece Taşımacılık Değil Tüm Ek Hizmetleri Dü-
zenliyoruz

Müşterilerimize teknelerin ve yatların denizlerarası 
taşımacılığında en iyi deneyimi sunmak amacıyla, 
sadece sırf taşımacılığı kapsamıyoruz ayrıca, en tat-
min edici katılımı sağlamak için tüm ek hizmetleri 
düzenliyoruz.

Hangi Hizmetleri Sunuyoruz?

Müşterilerimiz için; güzergah önerileri sunuyor, 
uygun izinlerin alınmasını sağlıyor, ek sigorta ihti-
yaçlarını karşılıyor, belirli bir limanda, marinada, 
en uygun koşullarda yükleme/indirme yapılmasını 
sağlıyoruz. Karayollarında taşınabilecek ölçüleri be-
lirliyor, Eskort organize ediyor, 7 gün 24 saat anlık 
sevkiyat durumu bilgilendirilmesi yapıyor, güvenli ve 
zamanında bir teslimatı; modern, teknik donanımlı 
araçlarla 30 yıldır başarıyla gerçekleştiriyor, müşte-
rilerimizi kaliteli taşımacılık hizmetiyle buluşturu-
yoruz.

Yat ve tekne sektöründe üretim ve tasarım kadar önemli bir konu-
yu da tekne ve yat taşımacılığı oluşturuyor. Tekne Taşımacı Firması 

30 yıldır taşıma konusunda zirvede yer alıyor.

‘İşimiz Yapılan Taşımanın Kalitesi Güvenliği 
Üzerine Kuruludur’

Türkiye’ nin en iyi Tekne ve Yat taşıma firması Tekne 
Taşımacı olarak profesyonel ekibimiz ile sizlere 7/24 
hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hizmetleri-
miz arasında tekne taşıma hizmeti, profesyonel vinç 
kiralama, makine taşımacılığı, vinçli konteyner taşı-
ma, forklift kiralama hizmeti, oto kurtarma, sepetli 
vinç hizmeti’ de yer alıyor.”



ÜRETİMDE KULLANILAN MALZEMELER AYNI, 
FARKLILIĞA GİDEN YOL 'TASARIM'DAN GEÇİYOR

Yat üretiminde dünyada bir marka haline gelen Türkiye’nin tasarım 
alanında eksikleri var. İşçilik denilince örnek gösterilen Türkiye, tasarım 

ve dizayn konusunda istenilen düzeyde değil… 

Yat üreticilerinin ortak görüşü, üretimde kullanılan malzemelerin aynı 
olduğu, tasarımın ise farklılığı ortaya koyduğu yönünde.



43

DOSYA - YAT TASARIMI

Yat üretimleri kadar tasarımları 
da firmaların bir adım öne çık-
masında belirleyici unsur olu-
yor. Müşteri menuniyetini ken-
dilerine ilke edinen firmalar, 

tasarımı çok önemsiyor. Yat üreten firma-
ların olmazsa olmazları arasında gelen yat 
tasarımında ülke olarak kat edecek çok 
mesafemiz olsa da bol ödüllü tasarımlarla 
göz doldurduğumuzu söyleyebiliriz. Yacht 
Life & Trave olarak bu sayımızda yat tasa-
rım konusunu araştırdık.

Hüseyin Mengi: Tasarımınız Güzel Olmadığı Sürece Altın-
dan da Yapsanız Bir Değeri Yok!

Ülkemizin gözbebeği firmalarından olan Mengi Yay-Yatçı-
lık üretimlerinde tasarımları ile de farkını ortaya koyuyor. 
Mengi Yay-Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Mengi 
dergimize çok özel açıklamalarda bulundu.  Yat inşa aşa-
masında çıraklıktan gelme biri olarak, yıllarca üretim sü-
recinin daha önemli olduğunu düşündüğünü belirten Men-
gi, “10 yıl önce sorsanız tasarım o kadar da önemli değil, 
derdim. O zamanlar benim için görsellikten çok sağlam-
lık önemliydi. Ancak şimdi, her şeyden önce tasarım çok 
önemli. Tasarımınız güzel olmadığı sürece altından da yap-
sanız bir değeri yok. Neticede müşteri beğenisine sunulan 
bir iş yapıyoruz” dedi. 

Markadan Ötürü Yabancı Tasarımcılar Tercih Ediliyor 

Müşterilerin çoğunlukla marka olmasından ötürü yaban-
cı tasarımcılarla çalışmaktan yana olduğunu dile getiren Mengi Yay-Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Mengi
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Bilgin Yachts Tersane Müdürü Mehmet Şengün

Mengi, “Türkiye’de çok önemli tasarımcılar 
var. Tanju Kalaycıoğlu, İbrahim Karataş, 
Selahattin Gürdaş gibi isim yapmış tasa-
rımcılarımız var. Ancak marka olmalarına 
rağmen bizim tasarımcılarımızın projeleri 
iyi olsa bile, Hollandalı, İtalyan veya İngiliz 
bir tasarımcının projesi tercih edilebiliyor. 
Bu, tamamen müşterinin tercihine bağlı bir 
durum olduğundan müdahale etme şansı-
mız olmuyor. Ama Türk tasarımcılarımız ile 
yaptığımız önemli projelerimiz de var tabi 
ki.”  44 metrelik Virtus isimli yatın proje-
sinde, “İç tasarımı İtalyan, mühendislik işlerini Hollandalı 
ama tüm denetim işlerini Türk mühendis firmasına verdik” 
diyen Mengi, böylece hem maliyeti düşürdüklerini hem de 
projeye Türk bir mühendislik firmasını dahil ettiklerini söy-
ledi. 

Yatı Hangi Amaçla Kullanacaksınız?

“Yat inşa ederken en önemli konulardan bir tanesi hangi 
amaç için istenildiğidir. 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 giri-
yor, 12 yolcu gemi kapasitesini geçince de gemi sınıfına gi-
riyor. Gemi sınıfına girince de charter klas, gerekiyor.” Bu 
değişenlere göre, tekne güverte ölçülerine karar verdikle-
rini belirten Mengi, “İnsanlar daha önce hiç yat almamış-
larsa birkaç tane tekne gezdiriyoruz. Çünkü insanlar daha 
çok açık alanda vakit geçiriyor. Bu nedenle de müşterileri 
açık alanda zaman geçireceklerine ikna etmek gerekiyor. 
Tabii istenilen yat tipiyle de ilgili bir durum bu” dedi. En 
son denizle buluşturdukları SEA STAR isimli tekneyle ala-
kalı olarak Mengi şu bilgileri verdi: “SEA STAR teknemiz 97 
No’lu projemizdir. Yani bizim denize indirdiğimiz 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 projeyi anlatıyor, her 
tasarımcı o projeye uygun olmayabiliyor. Bazılarının ken-
dine göre bir çizgisi oluyor ve onun dışına çıkmıyor. Tasa-
rımda kendine göre farklı istekler oluşabiliyor. Müşterimi-
zin isteklerini yapabilecek tasarımcılar hangileriyse onlara 
yönlendiriyoruz. Müşterimize ikisi yerli biri yabancı olan 
üç alternatif sunuyoruz. Özellikle yerliye önem veriyoruz. 
Müşterimiz onlardan birini seçiyor ve onunla ilerliyoruz.”

Şengün: Bilgin Yachts Olarak Tasarım Bizim İçin Ayrı Bir 
Öneme Sahip

Bilgin Yachts Tersane Müdürü Mehmet Şengün tasarımın 
kendileri açısından ayrı bir yerde olduğunu ifade ediyor. 
Şengün dergimize şu bilgileri verdi: “Tasarım, başta me-
gayat olmak üzere genel anlamda yat üretiminin olmazsa 
olmazı, çünkü yat suya indiğinde insanlar hayalleriyle ve 
denizdeki alternatif yaşam alanlarıyla buluşuyorlar. Son 
dönemde yaşanan pandemiden de anladık ki, hepimizin 
özel ve konforlu alanlara ihtiyacı var. Denize olan ilgide ar-
tış olmasının sebeplerinden biri de bu. İnsanlar hayallerini 
daha fazla ertelemek istemiyorlar. Tasarım anlamında ter-
sanemizin bünyesinde çalışan bir ekibimiz mevcut olsa da, 
Unique Yacht Design ekibiyle çok güzel bir uyum yakaladık 
ve uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Emrecan Özgün, Bil-
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gin Yachts’ın karakterini ve duruşunu çok 
iyi yansıtıyor ki, artık aileden biri oldu. 
Zaman zaman ekibe yurt dışından da ta-
sarımcılar dahil oluyor tabii. 

Yerli Üretime Olan Destek Artmalı

Yerli üretimine olan desteğin ve inancın 
artmasını diliyoruz. Türkiye, yat sektö-
ründe çok daha büyük adımlar atarak iyi 
yerlere gelebilir. Bilgin Yachts ailesi ola-
rak bunun için elimizden gelenin en iyisini 
ortaya koymaya çalışıyoruz. İnanırsak ve 
birlikte olursak yapamayacağımız hiçbir 
şey yok.”

Orhan Dinç: Roda Yacht Olarak Özgün 
Tasarımlarla Ön Plana Çıkıyoruz

Yat tasarımı ile ilgili Roda Yacht Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Dinç şu bilgileri verdi: “Roda Yacht olarak tekne ta-
sarımda öncelikle özgünlüğümüzü kaybetmemeye dikkat 
ediyoruz. 1980’li yıllardan bu yana hızlı bir gelişim göste-
ren Türk tekne ve yat inşa endüstrisi sahip olduğu iş gücü, 
kaliteli imalatları, modern teknolojisine üstün girişimcilik 
ruhu sayesinde dünyanın önde gelen üreticileri arasına gir-
miştir. Halen kişi başına düşen tekne sayısı ve kıyılarımı-
zın uzunluğu karşılaştırıldığında tekne ve yat sektörü ve 
tasarımları büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterir. 
Bodrum yapısına uygun ve dünyadaki gelişen teknolojiyi 
takip ediyoruz. Burada önem verdiğimiz konulardan biri de 
gelen müşterinin proje olarak bizden ne istediği. 

Kişinin Ne İstediği Tasarımdaki Ana Unsurdur

Tasarım projelendirildikten sonra kurallarını beraberinde 
getirir. Burada en önemli olgu, belirttiğimiz gibi kişinin 
ne istediğidir. Fakat sistem olarak baktığımızda; Tekne-
nin donanımı, teçhizatı, yakıt tankları, dizaynı, emniyet 

bölgeleri, kullanıma ait bakım yönergeleri bunlar teme-
linde dikkat ediyoruz. Omurgasına karar verildikten son-
ra ahşapların birleştirilmesi, işçiliği, kaplamaların yapım 
yöntemleri, motorlu ve motorsuz yelkenli teknenin ya-
pısal boyutlandırılması, su geçirmez perdeler, teknenin 
iç kaplaması, makina bölümü kısaca tüm gereksinimler 
dikkate alınarak tekne konstrüksiyonunu oluşturuyoruz. 
Tüm bunlar için milim milim çalışmalar gerekiyor. Dünya 
standartlarına uygun gelişmiş teknoloji ile tasarımlarımızı 
oluşturmaya dikkat ediyoruz. Aynı zamanda klaslama çalış-
malarımızı Türk Loydu, Rina, ISO 9001, ISO14001 kuralları 
çerçevesinde yapıyoruz. 

Hem Yerli Hem Yabancı Yatırımcılarla Çalışıyoruz

Roda Yacht Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç

DOSYA - YAT TASARIMI
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Yat tasarımı eğer firmamızın özgün kuralları çerçevesinde 
üretiliyorsa, sonrasında müşterimize sunulmuşsa tamamen 
beğenisi ile alakalı. Fakat müşteri gelip ben bir yat istiyo-
rum deyip projelendirmesinde isteklerini dile getiriyorsa 
tamamen kendi istekleri doğrultusunda planlıyoruz. Tabii 
ki gelişen dünyada teknolojik gelişmelerle beraber günün 
modern standartları çerçevesinde tekne yapmak bizim en 
gözde amacımız. Zaman zaman tabii ki yabancı tasarım-
cılarımız oluyor. Hatta şu anda Yunan asıllı bir mimarımız 
var. Kendisi ile yeni projeler oluşturup, var olan projeler 
üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ama birbirinden yetenekli, 
yatçılığa gönül vermiş, gençleri de aramızda görmekten 
mutluluk duyuyorum.

Tasarımda Türkiye İlk 5’te

Tasarımda başı tabii ki İtalya çekiyor. Hatta oranlara baktı-
ğımızda İtalya, Hollanda, Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, 
Tayvan, Fransa, Yeni Zellenda, Çin şeklinde ilerlemekte. 
Burada azalmakta olan tekne üretimi ile beraber tekne-
lerin boyları büyümekte. Tasarımlar az olmakla birlikte 
üretilen teknelerin boyutları zaman geçtikçe büyüyor ve 
daha konforlu hale getiriliyor. Türkiye Yat ve Tekne İmalatı 
Sanayi siparişleri gösteriyor ki İtalya her daim önde fakat 
ilk beşte Türkiye’de yer almakta.

Roda Yacht Ezber Bozuyor

Bu yıl moda tasarım renkleri daha sade planlar tercih edil-
mekle birlikte en çok tercih edilen renk antrasit. Tasarım-
da moda her geçen gün gelişmekte ilerlemekte. Her yıl 
farklı dizaynlar ortaya çıkmakta fakat sadelik hep dura-
ğan. Burada teknolojisinin ne kadar gelişmiş olduğu önem-

li. Türkiye tabii ki yat tasarımı modasını takip ediyor. Aksi 
takdirde tüm dünyaya hitap edemeyiz. Tasarım modasını 
yönlendirmek çok farklı bir algı biz daha çok Bodrum Böl-
gesi olarak kendi tarih kokan tasarımlarla ön plana çıkıyo-
ruz. Roda Yacht olarak her daim dünyanın gelişen teknolo-
jisini takip ettik. Bugüne kadar birçok yurtiçi ve yurt dışı 
fuarda bulunduk. Birçok firma ile iletişim halinde olduk. 
Bugün ise hem üretim olsun hem de bakım ve onarımda 
en önde gelen firmalar arasında yer alıyoruz. Yat sever-
leri Bodrum’a yolu düştüklerinde muhakkak tersanemize 
bekliyoruz.”

Ege Yat olarak ‘İnşa Eden Kadar Tasarlayanın da Önemli’ 
Olduğuna İnanıyoruz

Yat sektöründe başarı için birden fazla parametre olduğu-
nu ifade eden Ege Yat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özer, 
“30 m üstü megayatlarda; seri üretimin dışında kalan tüm 
tekneler için, inşa eden kadar tasarlayan da çok önemli. 
Tersanemiz içinde gemi inşa ve tasarım ofisimiz olmakla 
birlikte müşterinin çalışmak isteyeceği tasarımcılarla da 
işbirliğine açığız. Mesela 66 metre motoryat 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 yat-
çıların Türk teknelerini tercih etmeleri ile başlamalı. Şu 
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anda eğilim daha çok Avrupa markalarına doğru. İlginç 
olan biz ihracat yapıyoruz, Türk alıcılar ithalat yapıyor. 
Önce kendi ülkende markalaşırsın. Bu yüzden Türk alıcı-
lardan destek bekliyoruz” dedi.

Güneş Agantur: Agantur Olarak Kendi Tasarım Ekibimizin 
Avantajını Kullanıyoruz

Agantur olarak iç bünyelerinde çok önemli bir tasarım eki-
bine sahip olduklarını ifade eden Agantur Üretim Müdü-
rü Güneş Özkalay şu bilgileri verdi: “Tasarımda güvenlik, 
deniz şartlarına uygunluk, imalat kolaylığı ve kullanışlılık 
gibi ana unsurlar olmazsa olmazlar tabii ki.  Aynı zaman-
da trendleri ve müşterilerimizin isteklerini de bu olmazsa 
olmazlarla harmanlıyoruz.  Tersanemizde üretilen yatların 
her birinde bu unsurlar masa üzerine yatırılır ve taviz ve-
rilmeden her bir nokta incelikle tasarlanır, detaylandırılır 
ve üretim aşamasında bire bir uzman kadromuz tarafından 
kontrol edilir.  

Kendimize Ait Olan Agantur Çizgisini ve Hatlarını Boz-
muyoruz

Tasarımda çeşitli olmazsa olmazlarımız var. Öncelikle ‘De-
sign Spiral’ yani tasarım sarmalı, gemi ve yat tasarımın-
da takip edilmesi gereken en önemli yol göstericimizdir. 
Kendimize ait olan Agantur çizgisini ve hatlarını bozma-
makta ve her gün kendimizi yenileyerek geliştirmekteyiz. 
Agantur, tasarımlarını sadece göze hitap etmek için değil, 
kullanışlılık ve ergonomi çerçevesinde, en ince ayrıntıyı 
düşünerek yapmaktadır.

Tasarımda Güvenlikten ve Kullanışlılıktan Uzaklaşma-
mak Gerek

Günümüzde çoğunluğun önem verdiği nokta görsellik. Es-
tetik bazen birçok insan için o kadar önemli oluyor ki büt-
çe ve kullanışlılık kenara atılıyor. Bu demek değil ki mü-
hendislik harikası olan ürünler estetik olmaz. Aksine bu iki 
noktayı birleştiren bir ürün çıkarmaktır asıl tasarım. Göze 
hitap ederken temel ilkeleri unutmamak güvenlikten ve 

kullanışlılıktan uzaklaşmamak gerekir. 

Tasarımın Birden Fazla Parametresi Var

Tasarımları kendi tasarım ekibimiz ile yapıyoruz ancak 
müşterimiz yerli veya yabancı bir tasarımcı ile çalışma-
yı tercih ediyor ise biz de isteklerini gerçekleştiriyoruz.  
Dünya çapında pek çok tasarımcı ile beraber yaptığımız 
çalışmalar var, tasarımı tek bir kalem olarak düşünmemek 
gerek.  Konsept tasarım ile başlayıp, preliminary (ön ta-
sarım), kontrat tasarımı ve detay tasarımı içeren farklı 
aşamalar var.  Bunların yanında interior (iç tasarım) tasa-
rım  da başlı başına bir süreç.  Bahsettiğimiz bu aşamaların 
tamamını biz tersanemiz bünyesinde ayrı departmanlarda 
gerçekleştirebiliyoruz.  Her biri için farklı ve dünyaca ta-
ninmiş kişilerle de çalışıyoruz.  Her alanda trendlerle ilgili 
çalışan firmalar var. Sezon renklerini ortaya koyan panto-
neleri belirleyen Wgsn gibi firmalar mevcut. Birtakım ve-
rilere olaylara istinaden sosyolojik açıdan insanların yö-
nelimlerine göre ortaya çıkan trend tahminleri var. Ancak 
büyük firmaların yaptığı çalışmalar da trendlerin oluşma-
sında etkin rol oynuyor. Yat tasarımında da bu konuda ça-
lışan firmaların yanı sıra medyanın yönlendirmesinin etki-
sinin büyük olduğunu düşünüyorum. Yani tasarımda moda 
toplum ve tüm medya kanallarının etkileşimi ile ortaya 
çıkıyor. Kendi tasarımlarımızı ortaya koyup onu gerçekten 
üretebildiğimiz noktada kendi tasarım hikayemizi, moda-
mızı oluşturabiliriz.” 

Emre Oğuz: Bodrum Oğuz Marin olarak tasarım ve dizay-
nın fark yarattığına inanıyoruz

Mega yatlarda kullanılan malzemelerin üç aşağı beş yukarı 
aynı ve birbirine benzer olduğunu ifade eden Bodrum Oğuz 
Marin Genel Müdürü Emre Oğuz, tasarım ve dizaynın ara-
daki farkı ortaya çıkardığını söyledi. Konuyla alakalı Oğuz 
şu bilgileri verdi: “Custom made yat imalatı konusunda ül-
kemiz son yıllarda çok yol aldı. Çok güzel projelere imza 
atıyoruz. Şu sıralarda tersanemizde imalatı devam eden 
50,5 metre boyundaki yelkenli yatımız bittiğinde dünya-
da ses getireceğini düşünüyoruz. Yatımızın en öne çıkan 

özelliği baş masterda kalan bir misafir 
hiç dışarı çıkmadan hatta merdiven bile 
çıkmadan dümdüz bir koridordan geçerek 
yatın en arkasında plaj alanından denize 
girebilecek. Bu koridor öyle ki makine 
dairesini ikiye bölmekte ve özel alaşımlı 
camlar sayesinde siz bu koridordan geçer-
ken çalışır durumda olan ana makinaları 
izleyebilir durumda olacaksınız. Tabii ki 
uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu 
projeyi mühendislik olarak ortaya çıkara-
bilmek ve loyd firmasını bu fikre inandıra-
bilmek kolay olmadı. Bu ve bunun gibi sıra 
dışı projeler ülkemize olan bakış açısını 
değiştirecektir. 

Tersanemizde 34 ve 50,5 Metre Boyla-
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rında Sac Yelkenli İmalatımız Devam Ediyor

Bu güne kadar birçok imalat ve geniş kapsamlı tadilat işleri 
yapmış bulunuyoruz ancak bunlardan iki tanesi tersane-
mizin adının daha iyi bilinmesini sağlamıştır. İlk 56 metre 
boyundaki Regina yelkenli teknesidir. James Bond Skyfall 
film çekimlerinin de bu teknede yapılmış olması ve ulusla-
rarası yat ödüllerinde finale kalmış olması teknenin ve aynı 
zamanda tersanemizin de popülaritesini artırmıştır. Ayrıca 
2015 yılında yapımını tamamladığımız Rox Star yelkenli 
yatı da uluslararası bir çok başarıya imza atmıştır. Gerek 
yelken gerekse makine gücü ile seyrinde öne çıkan bir yel-
kenli teknedir. Şu sıralarda tersanemizde 34 metre ve 50,5 
metre boylarında iki adet sac yelkenli imalatımız devam 
etmektedir. İlk hedefimiz bu iki projemizi en üst kalite ile 

tamamlamak ve denizlerde yerini almalarını sağlamaktır. 

Özellikle Mega Yatlarda Tasarım Aradaki Farkı Belirler

Her tersane elindekinin en iyisini ve en kalitelisini yapmak 
için uğraşıyor. Aynı malzemeleri ve aynı ekipmanları kul-
landığımız düşünülürse gerçekten aradaki farkı belirleye-
nin proje ve dizayn olduğunu düşünüyoruz. Tersanemizin 
kendi bünyesinde çok başarılı bir dizayn ekibi olduğu gibi 
belirli projelerde dışarıdan da destek aldığımız oluyor. Her 
fikir bizim için çok değerli. Aynı zamanda müşterilerimi-
zin de ihtiyaç ve hayallerini tam anlayabilmek çok önemli 
diye düşünüyoruz. Sonuçta gerçekten sonu olmayan bir iş 
yapıyoruz ve yeni tasarımlar oluşturabilmek için çok çalı-
şıyoruz.”
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ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ TÜRK SÜPERYATLARI
 TANIMAYA VAR MISINIZ?

Yatların vazgeçilmezlerinden biri hiç kuşku yok ki tasarım. Tasarım, yatı bir adım 
öne çıkaran en önemli etken. Yacht Life & Travel olarak ‘Uluslararası Ödüllü Türk 

Süperyatları’nı okuyucularımızla buluşturuyoruz.

Timeless

Yat sektörü hem Türkiye’de hem 
de dünyada giderek gelişiyor. Bu 
gelişim beraberinde birçok yeniliği 
de getiriyor. Bu yeniliklerden biri 
de kuşkusuz ki tasarım. Yenilikçi, 
inovatif, tasarımlarıyla fark yaratan 
yatlar hem çok şık hem de çok göz-
de. Kim ödül almış bir yata  sahip 
olmak istemez ki…

Birbirinden Şık Yatlar Göz Kamaştı-
rıyor

Birbirinden şık yatlar güzellikleri, 
tasarım ve estetik boyutlarıyla göz 
kamaşırtırırken tasarım da artık gü-
nümüzde yatların bir adım öne çıkma-
sında en büyük etkenlerden biri ko-
numunda bulunuyor. Tasarım demek 
bazı noktalarda her şey demek olabi-
liyor. Bir adım öne çıkmanın en kes-
tirme yolarından birini tasarım oluş-
turuyor. Oggusto’dan Şule Kaya’nın 
2018’de uluslararası ödüllü Türk sü-
peryatlar başlığıyla yaptığı araştırma 
da bu anlamda incelenmesi gereken 
haberlerden biri. Süperyatlarımızın 
geldiği  noktayı gördükçe göğsümüz 

bir kez daha kabarıyor. Yacht Life & 
Travel Dergisi olarak ödüllü süperyat-
larımızı sizin için derledik. 
 
Hepsi Tamamen Ülkemiz Tersanele-
rinde Üretildi

Hepsi de tamamen ülkemiz tersa-
nelerinde üretilen bu göz kamaştırı-
cı tekneler gittikleri her yerde tüm 
dikkatleri üzerine çekiyor. Kalite ve 
güzelliklerini dünyanın en prestijli 
uluslararası yarışmalarında aldıkları 
ödüllerle kanıtlayan bu süperyatlar 
bizlere de haklı bir gurur yaşatıyor. 
Sessiz ama sağlam adımlarla ilerleyen 
Türk yat üretim sektörünün tescilli 
güzellerini görmek isteyenleri haberi-
mizi okumaya davet ediyoruz.

Timeless

100 yıldan uzun süredir aile işi olan 
tekne üretimine devam eden Bilgin 
Yacht’ın modellerinin birçoğu ulus-
lararası yarışmalarda finale kalmayı 
başarıyor. Mayıs 2012’de suya indir-
diği 49 metre boyundaki Timeless ise 

aynı yıl World Yachts Trophies’de 50 
mt. Üstü En İyi Kişiye Özel Üretim 
Yat kategorisinde ödüle layık görül-
dü. İhtişamlı 1920’li yılların estetik 
duygusundan esinlenerek tasarlanan 
Timeless, retro görüntüsünün ardında 
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modern teknolojiyi barındırıyor.

Nomade

“Az daha çoktur” fikrinden yola çıka-
rak tasarlanan Nomade, 2012 yılında 
Show Boats Design Awards’ta ödül ka-
zandığında tasarımcısı Rıza Tansu’nun 
adını süperyat dünyasının hafızasına 
kazıdı hiç kuşkusuz. Bu, sonraki yıllar-
da gelecek ödüllerin de habercisiydi. 
Seçkin minimalist çizgisi, işlevsel ve 
pratik tasarımı hem iç ve hem de dış 
tasarımına yansıtmasıyla jürinin kal-
bini çalmıştı. 36,40 metre boyundaki 
Nomade bu özellikleriyle, 30-59 Met-
re Deplasman Motoryat kategorisinde 
En İyi İç Tasarım ödülüne sahip oldu.

Ileria

Dünya denizlerinde salınan süper-

yatlarına her yıl bir yenisini ekleyen 
Turquoise Yachts’ın 2013 yılında suya 
indirdiği güzeller güzeli Ileria, 2014 
yılında World Superyacht Awards’ta 
Kalite ve Değer ödülünü elde etme-
yi başardı. 50,40 metre boyundaki 
Ileria’nın Fransız tasarımcı Jean Guy 
Vergés’nin imzasını taşıyan iç mekan-
larını Asya kilim desenleri süslüyor.

Only Now

Kusursuz iç tasarımı ve güverte yer-
leşimi, sağlam gövdesi ve modern dış 
tasarımıyla Only Now teknesi Rıza 
Tansu’nun 2013 yılında, dünyanın en 
prestijli ödülü altın Neptün’ü kucak-
lamasını sağladı. Boat International 
dergisi World Superyacht Awards’ta 
“Yılın Teknesi” ödülünü 34 metrelik 
Only Now ile Rıza Tansu’ya layık gör-
dü. Kimilerine göre son derece sert 

ama bir o kadar sıra dışı tasarımı sa-
yesinde Tansu, Neptün heykelciğine 
sahip ilk Türk tasarımcı olmayı başar-
dı.

Vicky

Yine 2013’te bir Türk teknesi daha 
World Superyacht Awards’ta ödül ka-
zandı. Turquoise Yachts üretimi 72,60 
metre boyundaki Vicky, Kalite ve De-
ğer ödülüne uygun bulunmuştu. 2012 
yılında Tuzla’da denize inen ve he-

men ardından sahibine teslim edilen 
alüminyum gövdeye sahip Vicky, ön 
güvertedeki helikopter pisti ve ben-
zerlerinden farklı, yuvarlak hatlı bal-
konlarıyla jürinin dikkatini çekmişti.
 
In Love

Su Marine, 35,60 metre boyundaki In 
Love ile 2015 yılında İngiliz tasarım 
dergisi Design Et’Al’ın verdiği The In-
ternational Yacht&Aviation Awards’ta 
iki dalda birden ödül aldı. Tasarımı 
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Nomade

Ileria Only Now

Vicky
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Tanju Kalaycıoğlu’na ait In Love, En 
İyi Yelkenli Yat ve En İyi İç Mekan 
Tasarımı ödüllerine sahip oldu. Ma-
undan soğuk lamine ahşap yöntem-
le inşa edilen ve klasik tarzın en iyi 
modern uygulamalarından biri olan In 
Love’ı yaz aylarında Ege kıyılarında 
görebilirsiniz.

So’mar

İlk büyük ödülünden sadece iki yıl 
sonra, 2015 yılında Rıza Tansu bu kez 
So’mar teknesiyle Neptün heykelci-
ğine bir kez daha sahip oldu. World 
Superyacht Awards jürisinin açıkla-
masına göre 37,90 metre boyundaki 
yine askeri hatlara sahip bu farklı 
tasarım, temiz ve modern çizgileri, 
yakıt tasarruflu uzun menzili, kul-
lanışlı iç tasarımı ve göz kamaştırıcı 

ana kamarası sayesinde Yılın Teknesi 
ödülüne uygun görülmüştü. 

Sexy Fish

Sıra dışı çizgileriyle dünya süperyat 
piyasasına nam salan Rıza Tansu’nun 
Sexy Fish’i de ödülleri ardı ardına sı-
ralayan bir başka model. 2016 yılında 
suya indirilen 39,30 metre  boyunda-
ki model, 2017’de ShowBoats Design 
Awards ve Robb Report Best of the 
Best Award ve bu yıl German Design 
Award’a layık görüldü. Sexy Fish, 
Tansu’nun diğer modellerinde oldu-
ğu gibi askeri ve sert ama bir o kadar 
sade çizgisiyle büyük beğeni topluyor.

La Passion

Antalya’daki Sarp Yachts Tersane-
si, ürettiği ilk tekne olan La Pas-
sion, 2016’da suya indiğinden bu 

In Love

Somar
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Sexy Fish

Razan

Cyclone

La Pasion

yana ödülleri arka arkaya sıraladı. 
46 metre boyundaki La Passion, ge-
çen yıl World Superyacht Awards’ta 
(Dünya Süperyat Ödülleri) 500 GT 
Altı 43 mt. ve Üstü kategorisinde 
En İyi Deplasman Motoryat ödülünü 
elde etti. Her açıdan iyi düşünülmüş 
olması, temiz işçiliği, denizci gövde-
si sayesinde bu ödüle layık görülen 
La Passion, A’Design Award, World 
Yachts Trophies, Design Et Al Inter-
national Yacht&Aviation Awards’ta 
da kazananlar arasında yerini aldı.  
Razan

Turquoise Yachts, geçen yıl 47 metre 

uzunluğundaki süperyat Razan’ı suya 
indirdi. Tekne bu yıl da yine Boat In-
ternational tarafından verilen Design 
and Innovation Awards’ta En İyi İç 
Tasarım ödülü kazandı. İçeriyi daha 
ferah kılan girintili tavanları ve inişli 
çıkışlı cilası, daha aydınlık kılan Swa-
rovski taşlar ve pürüzsüz yüzeyleri bu 
ödülü kazanmasını sağlayan en önem-
li özellikleri oldu. 

Cyclone

Tam da haberi hazırladığımız sırada 
bir ödül haberi daha geldi. Rıza Tan-
su’nun son tasarımı Cyclone, Boat 
International Design and Innovation 
Awards’ta 45 metre altı motoryat ka-
tegorisinde En İyi Dış Tasarım ödülüne 
layık görüldü. 42,70 metrelik Cyclo-
ne, aynı zamanda tersanenin bugüne 
kadar ürettiği en büyük tekne. Rıza 
Tansu geleneği olarak yine askeri bir 
tekneyi andıran cesur çizgileri, en üst 
seviyeye ulaşan ayrıntı planlaması ve 
sade yatay hatları ile Cyclone bu ödü-
lü almayı başardı.
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YALIKAVAK MARİNA DİNAMİK BİR YAŞAM 
TARZI VE EŞSİZ AYRICALIKLAR SUNAR

TYHA tarafından “2018-2019 Dün-
ya’nın En İyi Süper Yat Marinası” 
ödülüne layık görülen yine TYHA 
tarafından 5 Altın Çapa sahibi Yalı-
kavak Marina, Türkiye’nin ilk yüksek 
kapasiteli süper yat marinası olarak 
hizmet veriyor.

The British Yacht Harbour Association 
(TYHA) tarafından “2018-2019 Dün-
ya’nın En İyi Süper Yat Marinası” ödülü-
ne layık görülen yine TYHA tarafından 
5 Altın Çapa sahibi Yalıkavak Marina, 
Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli süper 
yat marinasıdır. Hem yat sahiplerine 
hem de ziyaretçilere dinamik bir ya-
şam tarzı ve eşsiz ayrıcalıklar sunan 
Yalıkavak Marina, konforlu tesisleri 

ve tecrübeli teknik 
servisiyle 140 met-
re uzunluğa kadar 
olan süper yatlara 
hizmet vermekte-
dir.

Teknik koşullar
• 620 adet 
tekne bağlama ka-
pasitesi, 10.000 
m2 karapark alanı
• 260 t ve 
100 t kapasiteli 2 
adet travel lift
• 100 t ve 40 
t kapasiteli 2 adet 
boat trailer
• Bakım ve 
tamir için teknik 
servis hizmetleri
Kapasite
• 620 adet 
tekne bağlama ka-
pasitesi, 10.000 
m2 karapark alanı

Hizmetler
Yalıkavak Marina, 
Türkiye’nin ilk 

yüksek kapasiteli süper yat marinası-
dır. 620 yatı aynı anda ağırlayabilen, 
hem yat sahiplerine hem de ziyaret-
çilere dinamik bir yaşam stili ve eş-
siz ayrıcalıklar sunan Yalıkavak Mari-
na’da, konforlu tesisleri ve tecrübeli 
teknik servisiyle 140 metre uzunluğa 
kadar olan süper yatlara hizmet veril-
mektedir.  

• 620 teknelik kapasite
• 24 saat bağlama/palamar yardım 

servisi
• 1.000 Ampere kadar 3 faz/380 V. 

Elektrik bağlantısı
• Su, Elektrik, 24 analog – 191 diji-

tal televizyon kanalı

• 24 saat açık havalandırmalı WC ve 
duşlar, bebek bakım odaları, en-
gelliler için wc üniteleri

• Otopark
• Marina içi shuttle servisi
• Yüksek Hızlı İnternet
• Helikopter pisti
• Yakıt istasyonu & gümrüksüz yakıt
• Yatçı depoları
• 140 tekne kapasiteli (10.000 m2) 

kara park alanı
• Tekne bakım ve tamiri için servis 

tesisleri
• Travel lift – 260 ton & 100 ton
• Boat trailer – 100 ton & 40 ton
• Çamaşırhane hizmeti
• Süpermarket
• Klinik ve eczane
• Yat Acentesi hizmetleri
• Alışveriş Merkezi, Restoranlar ve 

Gece Kulüpleri
• Yalıkavak Marina Beach Hotel
• Yalıkavak Marina Boutique Hotel
• Yalıkavak Marina Bodrum Spa & 

Fitness
• Beach club 

Yalıkavak Marina’da Dünyaca Ünlü 
Markalar ve Mükemmel Lezzetler 

Dünyaca ünlü markaların buluşma 
noktası olan ve 100’den fazla markaya 
ev sahipliği yapan Yalıkavak Marina; 
alışveriş merkezi, tekstil, ayakkabı, 
aksesuar, mücevher, mobilya ve daha 
fazlasını içeren seçkin alternatifler 
sunmaktadır. Dior, Missoni, Vakko, Ro-
lex, Beymen, B&G Store, Brandroom, 
Gizia, Machka, Kaff Diamond, Sunsee-
ker ve Tektaş (Audemars Piguet, Cho-
pard, Patek Philippe) bu markalardan 
sadece birkaç tanesi. 

Novikov, Angie, Zuma, Fenix, Nusr-Et, 
Sait, Vakko Patisserie, Avocado Queen 
by Novikov ve Dolce by Nusr-Et gibi 
ikonik kulüp, restoran ve kafeler de 

Prof. Dr. Serap İNCAZ
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Yalıkavak Marina’nın büyüleyici deniz 
manzarasına karşı mükemmel lezzet-
lerini konuklarına sunmaktadır. 

Yalıkavak Marina ailesi bünyesinde yer 
alan Yalıkavak Marina, Alışveriş Mer-
kezi, Y-Lounge&Restaurant, Yalıkavak 
Marina Beach Hotel, Yalıkavak Marina 
Boutique Hotel ve Spa & Fitness Mer-
kezi ile yıl boyunca üstün hizmet kali-
tesiyle ziyaretçilerini ağırlamaktadır. 
 
Yalıkavak Marina Konum Olarak Ca-

zibe Merkezi

Yalıkavak Marina kısa süreli seyirler 
için konum olarak avantajını kulla-
narak, cazibesini arttırıyor. Yalıkavak 
Marina’ dan Bodrum Yarımadası’nın 
çeşitli koylarını ve sahillerini keşfe-
debilir; ya da biraz daha uzaklaşıp, 
Ege’nin Yunan Adaları’nı görmek de 
isteyebilirsiniz. Gökova 30 deniz mili, 
Kos ve Kalimnos sadece 12 deniz mili, 
Pserimos 10, Leros 20 ve Patmos ise 
36 deniz mili uzaklıkta, karadan ise 

Bodrum merkeze 20 dakika ve Milas 
Uluslararası Havalimanı’na 40 dakika 
mesafede.
Lüks Bir Yaşam Tarzı ve Yüksek Hiz-
met Kalitesinin Merkezi 

Yalıkavak Marina, 2009 yılındaki kuru-
luşundan bu yana geçen son 11 yılda 
marina operasyonlarının tümünde 
hizmet kalitesini en yüksek seviyeye 
çıkarmak ve konukları için lüks bir 
yaşam tarzı atmosferi yaratmak için 
yatırımlar yapmaya devam etmek-
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tedir. Stratejisi, karada ve denizdeki 
konukları için 7/24 güvenlik hizmeti 
sağlarken, birkaç dil konuşabilen yete-
nekli ekibi ile birlikte, süper yatları da 
kapsayan geniş bir yelpazeye mümkün 
olan en profesyonel hizmeti vermeyi 
hedeflemektedir. 
 
Marinada Yapılabilecekler (restoran, 
plaj, alışveriş spor vb. )

Yalıkavak Marina’ da ödüllü gurme lez-
zetler tadabileceğiniz 27 adet café, 
restoran ve bar bulunmaktadır. Bunla-
rın başlıcaları Novikov, Nusret, Günay-
dın, Zuma, Fenix, Sait ve Vakko Patis-
serie olarak sayılabilir. Bünyesindeki 
80 adet mağazaların bazıları ise; Dior, 
Beymen, Rolex, Vakko, Brandroom, 
Lacoste, Eres, Kısmet by Milka, Yargı-
cı, D&R, Gratis, Mudo. 
 
Yalıkavak Marina Güçlü Marka Kimliği 
İle Mükemmel Ev Sahipliği Yapar

Yalıkavak Marina 100’den fazla mar-
kaya, gurme restoranlara, barlara, 
kafelere, kulüplere, çeşitli eğlence 
mekanlarına ev sahipliği yapmaktadır. 
Yine Yalıkavak Marina ailesi bünye-

sinde yer alan Yalıkavak Marina, Alış-
veriş Merkezi, Y-Lounge&Restaurant, 
Yalıkavak Marina Beach Hotel, Yalıka-
vak Marina Boutique Hotel ve Spa & 
Fitness Merkezi ile yıl boyunca üstün 
hizmet kalitesiyle ziyaretçilerini ağır-
lıyor. 

Geçtiğimiz senelerde aralarında dün-
yaca bilinen sanatçılar Anastasia, Glo-
ria Gaynor ve Oscar and the Wolf‘a ek 
olarak Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Le-
vent Yüksel, İskender Paydaş ve daha 
bir çok ünlü sanatçı Yalıkavak Mari-
na’da konserler vermiştir. 

Yılda 1000’den fazla kişiye istihdam 
sağlayan Yalıkavak Marina, dünyanın 
120 ülkesinden gelen misafirlere ev 
sahipliği yapmaktadır. Bodrum Yarı-
madası’nın ve Yalıkavak bölgesinin 
uluslararası platformlarda tanıtılması 
için çalışmalar yürüten Yalıkavak Mari-
na’nın misyonu ise; güçlü marka kim-
liği ile Türkiye’yi önümüzdeki yıllarda 
da en iyi şekilde temsil edecektir.
 
Eğitime Katkı-Nitelikli İşgücü İstihda-
mının Önemin İnanır



MAN Deniz Motorları Yetkili Servisi

Ekipmarin Yatçılık Turizm San ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Göcek Mah. Sahil Yolu Cad. MarinTürk Marina Fethiye / MUĞLA

Şube: Evliyaçelebi Mah. İstasyon Cd. Giptaş San. Sit. E Blok No:25  Tuzla / İSTANBUL 
Tel :  0216 446 33 76 - 77 / Faks : 0216 446 33 74 - Gsm : 0532 595 12 11 / info@ekipmarin.com / www.ekipmarin.com
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Yalıkavak Marina, marina sektörünün 
gelişmesi ve hizmet kalitesinin art-
masına katkıda bulunmak için; bilgi/
beceri ve denizcilik kültüründe bir 
eğitim alt yapısına sahip nitelikli insan 
gücünün istihdamının önemine inanan 
bir marinadır.  

Sektör gelişiminin teminatı olan 
gençlerimize gerekli bilgi, beceri bu 
alanda eğitim veren eğitim kurumla-
rı tarafından sağlanmaktadır. Geriye 

kalan davranış ve birlikte iş görme 
alışkanlığı kazandırmak kısmı ise işve-
renlere düşüyor. Yalıkavak Marinanın 
her bahar döneminde ziyaret ettikleri 
Denizcilik Fakülteleri ve yüksekokulla-
rında tanıştıkları bölüm öğrencilerinin 
arasından yaz dönemi ve açık kadrola-
rını tamamlamak için, yaptıkları mü-
lakatlarda kişilerin bilgiyi deneyime 
dönüştürmesinde nasıl bir rol oynaya-
caklarını ve gençlerin aynı zamanda 
hayata hazırlanmasında ve iş dünyası-

nın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gü-
cünün yetiştirilmesindeki katkıları da 
oldukça önemlidir.

Yalıkavak Marina Kültürel Değerler 
İle Bütünleşir

Yalıkavak Marina’dan 15 dakika mesa-
fede yer alan Bodrum Kalesi, Su Altı 
Arkeoloji Müzesi, Halikarnas Mozalesi, 
Mindos Kapısı ve Antik Tiyatro başlıca 
kültürel değerlerdir.



Profesyonel Tekne ve
	 	 Yat	Taşıma

İstanbul / Türkiye

info@teknetasimaci.com
www.teknetasimaci.com

facebook-@tekneyattasima
instagram-tekne_yat_tasima

0533 548 89 56
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Gürbüzer: Doğa Dostu 
Hempel, Ürünleriyle 
Sektörü Domine 
Ederek Alışkanlıkları 
Değiştirecek

H
empel Boya Stratejik Müşte-
ri Yöneticisi Ahmet Gürbüzer, 
“Hempel olarak kaliteli ürün 
gamıyla sektörü domine edecek 
sualtına yönelik ürünlerimiz ile 
pazarda aranan marka olma yo-
lunda çok iddalıyız” dedi.

Hempel, 1915 yılında kuruluyor. Kaliteli ürünleriyle pek 
çok sektöre hizmet sunan Hempel Boya, çevreye hassas 
yaklaşımıyla da takdir topluyor. Boyaların çevre kirlili-
ği üzerindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla boya 
teknolojilerini ve uygulamalarını optimum hale geti-
ren Hempel, yatlara yönelik yüksek performanslı boya 
teknolojileri ve geniş ürün yelpazesiyle alışkanlıkları 
değiştirmeye kararlı. Güvenilir boya uygulama çözüm-
lerinde dünya lideri bir tedarikçi olan Hempel, güçlü 
değerleri olan, ağır sanayi, çelik yapılar, denizcilik, 
inşaat, konteyner ve yat sektörlerine yönelik ürünler 
sunuyor. Dünyanın her bölgesinde kurulu stok noktala-
rı, Ar-Ge merkezleri ve fabrikalarıyla global bir marka 
olan Hempel’in ürünleri yüzeyleri ve yapıları korurken 
yatırımlarınızın da ömrünü uzatıyor. Editör Ahmet Do-
ğan’ın sorularını Hempel Boya Stratejik Müşteri Yöneti-
cisi Ahmet Gürbüzer yanıtladı. 

Hempel, Yat sektörüne alternatif sunuyor

Hempel’in yat sektörüne yönelik ürünleri nelerdir?

Hempel olarak biz,  gemi ve yatlarda kullanılan her tür-
lü meteryalin ömrünü uzatacak, sualtı ve su üstü boya 
çözümlerimizle denizcilik sektörüne hizmet vermekte-
yiz. Ürünlerimiz, sistemlere özel olarak çeşitlilik gös-
termekle birlikte kullanıcılar arasında en yaygın bilinen 
ürün grupları; epoxy, alkid, akrilik, poliüretan, macun 
ve zehirli boyalardır.  Bu geniş ürün yelpazesi ile ihti-
yaç duyduğunuz her mahali rahatlıkla boyayabileceği-

niz boya sistemleri ve renk alternatifleri sunmaktayız.

Yeniliklerle Sektöre Yön Veriyoruz

Hempel’in ürünlerinin özelliklerini anlatır mısınız, 
tercih edilmenizdeki nedenler nelerdir? 

Bilindiği üzere Hempel Boya, sektörün önde gelen fir-
malarından biri ve yenilikleri ile çoğu zaman sektöre 
yön veriyor. Hempel, ürün yelpazesine sokacağı ürünle-
ri geliştirirken son kullanıcının rahatça boya uygulama-
sına olanak sağlayacak inovatif çözümler geliştirmekte. 
Örneğin yatlar için geliştirilen silikon bazlı ve rulo ile 
uygulanabilen sualtı zehirli boyası. Hempel’s Silic One 
boya çözümümüz ilerleyen dönemlerde adından sıkça 
söz ettirecek. Hızlı ve kolay uygulaması, suda erime-
yen yapısı sayesinde iki yıl boya istememesi, pervane 
ve şaft yollarına da tek ürün uygulayarak bütün tekne 
tipi ve tekne malzemesine uygulanabilir olması ile son 
kullanıcıya büyük avantaj sağlamaktadır. Ürün alterna-
tiflerini daha da çeşitlendirirsek son kullanıcı için en 
büyük sorun olan primer boyalar. Genel bilinen algı, her 
malzeme ve yüzey için ayrı ayrı primer boyalar uygula-
mak gerektiğidir. Hempel’s Light Primer ile bu konuda 
da son kullanıcıların bu sorununa çözüm sunmaktayız. 
Tekne tamire çıktığında tek primer ile, tekne ister ah-

Hempel Boya Stratejik Müşteri Yöneticisi Ahmet Gürbüzer
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şap, ister grp (kompozit), ister aluminium isterse çelik 
olsun; teknenin karinası, şaftı, pervanesi ve flapleri bu 
ürünümüz ile rahatça boyanabilir.

Doğa Dostu Ürünlerle Çevreyi Koruyoruz

Müşterilerinize hangi katma değerleri sunuyorsunuz, 
yatların kullandığı bu boyalar çevreye zarar verir mi, 
bu anlamda ürünleriniz çevre dostu mu?

Doğa hepimiz için çok önemli. Hempel’in felsefesi çev-
reyi gereksiz bir biçimde etkilemekten kesinlikle kaçın-
mak üzerine kurulu. Bu felsefeyle birlikte yenilikçi boya 
teknolojileri üzerine yatırım yapıyor ve Hempel olarak 
doğaya saygılı çözümler ile müşterilerimizin karşısına 
çıkıyoruz. Örneğin yatlar için özel geliştirilmiş silikon 
bazlı sualtı ürünü olan Hempel’s Silic One, zehirli etken 
madde olan biositten arındırılarak tek kompenentli ya-
pısı ile kolay uygulanan, kirlenme önleyici teknolojisi 
sayesinde doğaya saygılı bir ürünümüz. Bu ürün geçen 
sene bağımsız araştırmacılar tarafından yapılan zorlu 
testlerden başarı ile geçip 5 üzerinden 5 puan alarak 
birincilik ödülünü kazandı. (* Bundmalingstest- 2020 
Mag Magazine)

Sektörü Domine Edecek Ürünlerimizle Çok 
İddalıyız

Hedef, beklenti ve yatırımlarınızı anlatır mısınız?

Uzun zaman uzak kaldığımız yat sektörüne daha güçlü 
bir ürün portföyü ile yeniden girmiş bulunuyoruz. 2011 
yılındaki zirve dönemimize, en kısa zamanda ulaşa-

bileceğimize inanıyoruz. Herkesin bildiği ve yaşadığı 
olay, sualtı korumasının ne kadar önemli olduğudur. 
Zorlu şartlara doğru ürün ile çözüm bulmak yapılma-
sı gereken en önemli husustur. Hempel olarak kaliteli 
ürün gamı ile sektörü domine edecek sualtına yönelik 
ürünlerimiz ile pazarda aranan marka olma yolunda çok 
iddalıyız. Son kullanıcı için efektif ürünler sunan çö-
zümlerimiz, yeni ürün kataloğumuz, web sayfamız tüm 
kullanıcılar için kolay ulaşılabilir durumda. Kullanıcılar 
kafa karışıklığı yaşamadan, en efektif şekilde teknesi-
ne uygun ürünü kendisi belirleyebilir, yardıma ihtiyaç 
duyarsa telefon ile bizlere kolayca ulaşabilir. Ayrıca, 
düzenli teknik eğitimlerimiz ile son kullanıcılara rahat-
lıkla destek sağlayacağız.

Pandemi, işlerinizi nasıl etkiledi?

İşlerimizi etkiledi mi diye düşünmemek gerek, pandemi 
hayatımızı birçok yönden olumlu ya da olumsuz etkile-
di. Açıkcası herkesi daha duyarlı ve bilinçli olmaya da 
sevk etti. Bu süreçte tekne sahipleri özellikle kendile-
rini teknede izole etmeye özen gösterdi. Sokağa çıkma 
yasaklarının bitmesi ile birlikte satışlarda süreç dışı bir 
ivmelenme gözlemledik, ama bu tahmin edebileceğiniz 
gibi çok normal. Şuan artık okulların açılması, havaların 
da soğumasıyla birlikte deniz tatilini, yazlık ve tekne 
yaşantısını yavaş yavaş bırakıp normale dönüş başla-
dı. Bu süreçte tabii ki teknesini geç denizle buluştu-
ran herkes mümkün olduğunca denizde kalma süresini 
uzatmaya çalışacaktır. Görünen ve gerçekleşen, pande-
mi ile birlikte sadece sezon kavramı belki bir kaç ay 
uzamış oldu ama 2 aya kalmaz, tekneler yine herzaman 
olduğu gibi karaya çıkmış olur. 



64

HABER

Lüks Saat Alım Satım Ve 
Takas İmkanı

Bedesten Watches&Jewellery
Takı/Saat

Sell&Buy Luxury Watches since 1995 Orijinal
Saat ve Mücevher Alım-Satım

İstanbul&Turkey
instagram_@bedesten34

xedemeriller@hotmail.com / www.bedestenmucevherat.com

Karaköy sahil şeridini 200 yıl sonra halkın erişimine açıp 
turizmden kültür-sanata kadar yaşamın her alanına doku-
nacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, Akdeniz 
çanağındaki yaklaşık 100 kruvaziyer limanını temsil eden 
MedCruise Birliği tarafından çok özel bir ödüle layık gö-
rüldü. Bu yıl ikincisi düzenlenen MedCruise Ödülleri’nde, 
“Pandemi Sürecinde Sektöre En Yüksek Bağlılığı Gösteren 
Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” dalındaki ödülün kaza-
nanı Galataport İstanbul oldu. Galataport İstanbul, ödülü; 
pandemi sürecinde sektör içerisinde yürüttüğü, limanlarla 
kruvaziyer firmaları arası diyalog ve sektör içerisinde sıkı 
iş birliği ve iletişim çalışmaları ile COVID’e karşı hassasi-
yetle geliştirdiği önlemler çerçevesinde aldı. Dünyadaki en 
büyük ikinci pazar konumundaki Akdeniz çanağını temsil 
eden MedCruise Birliği tarafından verilen bu son derece 
prestijli ödül, farklı kategorilerde, sektörü daha da ileriye 
götürmeye yönelik çalışmalarıyla öne çıkan şirketleri, or-
ganizasyonları ve kişileri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Ödül 
töreni, ağustos ayında online olarak gerçekleşecek.

GALATAPORT İSTANBUL’A 
ULUSLARARASI ÖDÜL



HANLI
KARTALLARIN HIZI

MAKİNA

hmshanli@outlook.com

Beldibi mah. 204 sok. No:2 48700
Marmaris/MUĞLA/ TÜRKİYE

Gsm: 0532 179 0496

Lüks Saat Alım Satım Ve 
Takas İmkanı

Bedesten Watches&Jewellery
Takı/Saat

Sell&Buy Luxury Watches since 1995 Orijinal
Saat ve Mücevher Alım-Satım

İstanbul&Turkey
instagram_@bedesten34

xedemeriller@hotmail.com / www.bedestenmucevherat.com
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Fatih’in Kurduğu, 
Dünyanın Yaşayan 
En Eski Tersanesinin 
Kaptanı Bir Kadın: 
Sinem Dedetaş

Sinem Dedetaş

Sinem Dedetaş; Aynı zamanda Şehir 
Hatlarının da başında. İTÜ Gemi İn-
şaatı ve Gemi Deniz Bilimleri Fakül-
tesi mezunu. Hem gemi inşaatı hem 
de deniz teknolojisi mühendisi. İna-
nılmaz bir vizyonu olan, enerji fış-
kıran, modern, çalışkan ve pırıl pırıl 
biri, 81’li…

İşte bu ya! Ben böyle kadınlara bayı-
lıyorum! Onlarla bu ülkenin sırtı yere 
gelmez. Fatih’in kurduğu, dünyanın 
yaşayan en eski tersanesinin kaptanı 
Sinem Dedetaş. Aynı zamanda Şehir 
Hatları’nın da başında. İTÜ Gemi İn-
şaatı ve Gemi Deniz Bilimleri Fakülte-
si mezunu. Hem gemi inşaatı hem de 
deniz teknolojisi mühendisi. İnanıl-
maz bir vizyonu olan, enerji fışkıran, 
modern, çalışkan ve pırıl pırıl biri. 
81’li. Söylememe gerek yok herhal-
de, o bir deniz aşığı. 2014-2016 
yılları arasında TMMOB 
Gemi Mühendis-
leri Oda-

sı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı yü-
rüttü. Bu görevi 
süresince, Haliç 
Tersanesi’nin ye-
rinde kalması ve 
faaliyetlerine de-
vam etmesi için 
mücadele etti. Bir 
sivil toplumcu gibi uğraş verdi. Ve so-
nuç, şimdi bu kurumun başında! Ben-
ce çok güzel işler yaptılar, devamı da 
gelecek… Usta gazeteci Ayşe Erman, 
Şehir Hatları’nın başındaki isim olan 
Sinem Dedetaş’la yaptığı söyleşide o 
kadar güzel konulara değinmiş ki… 

Muazzam Bir His! 565 
Yıllık Bir Ağacın 

Bakımını 
Üstlenmek 
Gibi…

Dünyanın, yaşayan en eski tersa
nesinin bir nevi kaptanısınız! Bu-
rası, 565 yıllık yaşayan bir müze… 
Fatih’in kurdurduğu ve inanılmaz 
enerjisi olan bir cennet… Volkanik 
taşlardan oluşturulmuş, gemileri 
bakım ve onarımdan geçirdiğiniz üç 
büyük havuzunuz var… Buhar ener-
jisiyle çalışan makineler… Marshall 
yardımıyla gelen ve hala ilk günkü 
gibi çalışan makineler… Ve siz, “dişil 
enerji’’nizle, tüm bunların tepesin-
deki sorumlu kişisiniz. Neler hisse-
diyorsunuz?
Muazzam bir his! 565 yıllık bir ağacın 
bakımını üstlenmek gibi. Benden ön-



ceki nesillerin emeğinin sorumlulu-
ğunu taşımak, gerçekten tarif etmesi 
güç bir şey. Büyük onur… Biliyorsunuz, 
Haliç Tersanesi, Tersane-i Amire bütü-
nünden ne yazık ki kalan son tersane. 
Fatih Sultan Mehmet zamanında kuru-
luyor, Osmanlı boyunca, dünyanın sa-
yılı büyük denizcilik merkezlerinden 
biri oluyor. Cumhuriyet döneminde 
de tersane olarak kullanılmaya devam 
ediyor. Bu haliyle, günümüzde dünya-
nın üretim fonksiyonları devam eden 
halde yaşayan en eski tersanesi…

Müthişmiş gerçekten…

Evet. Gerek kültür gerekse endüst-
ri mirası anlamında çok çok kıymet-
li. Burada yapılacak işler hem dünya 
hem de ülkemiz denizciliği ve gemi 
inşa sanayisi açısından çok önemli. 
Bunun bir parçası olabilmek de mut-
luluk verici. Ayrıca Haliç Tersanesi’nin 
şu anda kamuya ait, dışarıya iş yapan 
tek tersane konumunda olması da 
bambaşka bir sorumluluk…

20 Senedir Gemi İnşa 
Sektörünün İçinde 
Şimdi de 565 Yıllık 
Tersanenin Başında
Tabii ki mesleklerin kadını, erkeği 
olmaz… İşini iyi yapmanın cinsiyeti 
yoktur… Ama yine de “kadın” oldu-
ğunuz için bu göreve gelmenizi ya-
dırgayanlar oldu mu?

Olmaz mı… 
En azından 
bana yansıtı-
lan olmadı! 
G e n e l d e 
o l u m l u 
k a r ş ı -
l a n d ı m . 
Nerdeyse 20 senedir 
gemi inşa sektörünün içinde-
yim. Ayrıca TMMOB Gemi Mühendisle-
ri Odası’nın yönetim kurulu başkanlı-
ğını yürüttüm. O zaman da 60 yıllık 
Oda’nın ilk kadın başkanı olmuştum, 
sektör buradan aşina galiba bana. 
Sadece şöyle bir anım var: Şehir Hat-
ları’nda göreve atandıktan sonra, bir 
gemici personelimle şöyle bir diyalog 
yaşadık. Benimle görüşmek istemiş, 
görüştük. Konuşması baştan aşağı, 
“Seni de buraya atadılar ama bakalım 
nasıl yapacaksın?” tonunda ilerledi. 
Sabırla konuşmasını dinledim ve bitir-
mesini bekledim. Sonra şirketle ilgili 
durum tespitimi yaptım ve gelecek 
projeksiyonumu anlattım. Odadan 
çıkarken, benimle ilgili fikirleri tama-
men değişmişti. Bu tip kadın-erkek 
ayrımı, bir toplumsal gelişim meselesi 
ve zamanla ilgili. Hoş, “ilkel” dediği-
miz kabilelerde bile, bu tip bir ayrım 
olmazken, 2020 dünyasında hala bun-
ları konuşuyor olmamız da nasıl bir 
zaman meselesi oda ayrı bir konu…

Vapurlarla Duygusal 
Bağ Kurmamak 
Mümkün Değil! 

Her 
Biri 
Yaşayan Tarih
Neden Gemi İnşaatı ve Deniz Bilim-
leri Fakültesi’nden, gemi inşaatı ve 
deniz teknolojisi mühendisi olarak 
mezun oldunuz? Özel bir hikayesi 
var mı?

Memleketimiz Eskişehir dışında bir 
üniversite yazacaksam İTÜ, ODTÜ ya 
da Boğaziçi olmasıydı hayalim. Ailem 
de beni destekledi. Mühendislik, eği-
tim almak istediğim alandı. Denizi de 
hep sevdim. Bu bölümü tercih ettim, 
kazandım ve keyifle okudum.

Gemilerle, vapurlarla kurduğunuz 
özel duygusal bir bağ var mı?

Olmaz mı… Gemilerin özellikle de 
denize iniş törenlerinde, müthiş duy-
gulanıyorum. Hatta gözlerim doluyor. 
Belki onları oluşturmak için harcanan 
emeği ve denize çıktığında yaşayacağı 
tecrübeleri bildiğim içindir. Vapurlara 
gelirsek, onlarla bağ kurmamak zaten 
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mümkün değil! Her biri, yaşayan tarih ve her gün yeni hika-
yeler oluşturmaya devam ediyorlar yolcuları ve İstanbul’la 
birlikte…

Sadece Haliç Tersanesi’nin Değil, 
Şehir Hatları’nın da Başında
Kadın mühendisler zaten az… Sizin alanınızda daha mı az?

Gemi inşa sektöründe kadınların oranı yüzde 5’lerde. Oldukça 
azız. Fakat eskiye oranla hemcinslerimiz tarafından daha çok 
tercih edildiğini gözlemliyorum.

Tam olarak sorumluluğumuz nedir? Sadece tersaney-
le mi ilgileniyorsunuz yoksa bütün Şehir Hatları da 
sizin sorumluluğunuzda mı?

Tabii Şehir Hatları da dahil. Aslında şirketimizin İstan-
bullu’ya dönük kısmı orası. Günde 700 sefer ile 150.000-
200.000 yolcuya hizmet veren tarafımız. İstanbul Şehir 
Hatları A.Ş, 2 ana ayaktan oluşuyor. Biri seferlerimizin 
içinde olduğu deniz işletme tarafı, diğeri tersanemiz. 
İşletmemizdeki vapurlarımızın da bakım tutumunu ter-
sanede yapıyoruz.

2021’de Açmayı Planladığımız Yeni Hatlarımız Var
Kültür alanında yürüyen projeleriniz?

Şehir Hatları’nın geçmişini ve bugününü konu alan bir kitap 
projesine başladık. Uzun süredir uygulaması devam eden 
“vapurda müzik” projesi doğrultusunda, müzisyenlerimize 
ve aramıza yeni katılmak isteyen müzisyenlere sınav uy-
guladık ve puanlama sistemi oluşturduk. Ulaşımda denizin 
payını arttırmak üzere çalışmalarına başladık. Malum herke-
sin evinin önü iskele değil, iskeleye ulaştırmak da önemli bir 
konu. Gelen hat taleplerinin analizini yaptık, hala yapmaya 
devam ettiklerimiz var. Bu analizler doğrultusunda 2021’de 
açmayı planladığımız yeni hatlarımız da var. Filomuzu yenile-
mek adına da çalışmalar yürütüyoruz. Vapurlarımızın elektrik 
tahrikli sistemlere dönüştürülmesi ve yeni bir elektrikli gemi 
inşası, planlarımız arasında. Bu dönem, Şehir Hatları’na Ar-Ge 
birimi de kurduk… 2021 yazı içinse, yine hepimizi ilgilendiren 
bir projeyle karşınızda olacağız. Üretimi, tersanemizde ya-
pılacak ve İstanbul’un deniz ulaşımına katkı sunacak olan 
yeni nesil deniz taksiler… Biliyorsunuz daha önce denenen 
modeller çeşitli sebeplerle tutmadı. Bunların nedenlerini 
iyi inceledik. Yeni model ulaşılabilir olacak ve kurumsal 
bir anlayışla işletilecek. Ayrıca mobil uygulamalara da 
entegre olacak. Heyecanlıyız.

Tersanede kadın çalışan oranı ne durumda?

Şehir Hatları bünyesinde ofis ve iskelelerde ça-
lışanların bütüne oranı yüzde 3, gemide ise hiç 
kadın yoktu. Biz bunu değiştirmek üzere adım 
attık ve eylül itibarıyla, yeterliliği olan kadın 
arkadaşlarımıza gemilerimizde çalışma sorumluluğunu 
verdik.

Haliç Tersanesi ve Şehir Hatları, 
Cumhuriyet’in En Gurur Duyacağı 
Kurumlar Olacak
Tersane ve Şehir Hatları’yla ilgili ne tür hayalleriniz var?
İkisini de hak ettiği ve olması gereken konuma geri getirmek 
istiyorum. 70-80 yıl öncesi gibi. O zaman her iki yapı daha 
büyük ve daha aktifti. Yanlış anlaşılmasın lütfen, o an bu ku-
rumların toplum nezdindeki konumları neyse oraya… Buralar 
inşallah yine Cumhuriyet’in, en modern ve en gururlanacağı 
kurumları olacaklar!
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YENİLENEN BEACH 
CLUB DİZAYNI VE 

ZENGİN PROGRAMI İLE 
YAZ SEZONUNA FARKLI 

BİR SOLUK GETİREN 
THE BODRUM EDITION 

EKİM AYI BOYUNCA 
DA MİSAFİRLERİNİ 

AĞIRLAMAYA DEVAM 
EDİYOR.

 
Türkiye’nin büyüleyici Turkuaz 
kıyısında yer alan, Ian Schrager 
ve Marriott International iş bir-
liği ile açılan The Bodrum Editi-
on, bu yaz sezonunda da çağdaş 
ve lüks otel deneyiminin vaz-
geçilmezi olmaya devam etti. 
Schrager’in yenilikçi konsepti 
ile dizayn edilen The Bodrum 
Edition, Türk Rivierası’nın ber-
rak sularına bakan eşsiz manza-
rası ve geniş sahili ile doğal bir 
amfi tiyatro formunda. Bu yaz 
üçüncü sezonunu geçiren The 
Bodrum Edition, 108 konuk oda-
sı ve süiti ile ve yaz boyunca ha-
zırladığı benzersiz programıyla 
misafirlerine rüya gibi bir tatil 
yaşatarak onları Tilkicik koyun-
da hayat bulan bir Ege ütopya-
sıyla tanıştırdı.

EDITION’A ÖZEL DENEYİM-
LER

Uluslararası üne sahip Perulu 
şef Diego Muñoz’un önderliğini 
yaptığı, Akdeniz bölgesinin zen-
ginliğinden ilham alan, rahat 
ama şık restoran Morena’nın 
yenilenen menüsü Ekim ayında 
da misafirlerine birbirinden lez-
zetli tatlar sunmaya devam edi-
yor. Bodrum’un kristal berrak-
lığındaki sularından ilham alan 
The Spa at the Bodrum Edition, 
rahatlık ve huzur için benzeri 
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olmayan bir adres. Akdeniz mimarisinin etkilerinin 
hissedildiği Spa’da misafirler, şehrin tüm stresinden 
uzaklaşıyor. Ege Denizi’nin sonsuz maviliğine eşlik 
eden özel EDITION kokteyller, klasik lezzetlere eşlik 
eden gurme tatlar ve taze içecekler, eğlence, müzik 
ve sanatla birleşerek yenilenen Beach Club’da bir 
araya geliyor. Güneşin yakıcılığına serinletici bir mola 
vermek isteyenler, The Bodrum Edition mutfağından 
çıkan ve sıra dışı lezzetlerin karışımıyla ortaya çıkan 
By-Design dondurma ve sorbeleri tadabilir.

DENİZ VE GÜNEŞE ALIŞVERİŞ MOLASI: LES 
BENJAMİNS’TEN SONRA CARAVANA DA 
EDITION’DA

Güneşin ve denizin tadını çıkarırken alışveriş yapmak 
isteyenler içinse Beach Club’da bulunan Pop-Up ma-
ğazalar farklı tarzlar için farklı alternatifler sunuyor. 
Misafirler Türkiye’deki ilk mağazasını The Bodrum 
Edition’da açan Antik Maya kültüründen ilham alan  
Meksika merkezli Caravana; zarif formları etkileyici 
tasarımlarla bir araya getiren lüks plaj giyim marka-
sı Haremlique à la mer; İstanbul merkezli lüks sokak 
giyim markası Les Benjamins ve Dünyanın ilk tılsım 
mücevher markası olan Bee Goddess’ın en yeni kolek-
siyonlarına ulaşabilecekler.

THE BODRUM EDITION’DA 
SOSYAL MESAFE VE HİJYEN 

ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Güvenli turizm sertifikasına sahip olan 
ve sosyal mesafe ve temizlik protokol-
leri ile virüs riskini minimuma indirme-
yi hedefleyen The Bodrum Edition’da 
temizlik görevlileri Nano teknolojiye 
sahip sertifikalı anti bakteriyel Clean 
Seal temizlik ürünleri ve ULV makina-
ları kullanıyor. Odalar bir sonraki misa-
firlerine teslim edilmeden önce 24 saat 
bekleniyor. Otelde bütün çalışanlar 
aralarında en az bir buçuk metre ola-
cak şekilde sosyal mesafe kurallarına 
uyuyor. Maske ve tek kullanımlık eldi-
venlerle hizmet veren görevliler; oda-
lardan, restoranlara, plajdan asansör-
lere kadar tüm ortak alanlarda hijyen 

önlemlerini artırdı.
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İSTANBUL’DA AĞUSTOS AYINDA DENİZ YOLU 
TERCİHİ YÜZDE 4,4 OLDU

İstanbul’da Ağustos ayı sonu itibarıyla 
toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 
5,7 arttı. Günlük yolculuk, 3 milyon 
700 bini geçti. Yolcuların yüzde 48,1’i 
otobüsü, yüzde 27,9’u metro-tramva-
yı, yüzde 12,5’i metrobüsü, yüzde 7’si 
Marmaray’ı ve yüzde 4,4’ü deniz yolu-
nu tercih etti. Hafta içi saatlik geçen 
araç sayısı ortalama bin 627; trafik 
yoğunluk indeksi 24 oldu. Yaka geçişi-
nin en yoğun olduğu saatler 17.00 ve 
18.00 olurken, en fazla araç geçişi 28 
Ağustos Cuma günü gerçekleşti. Gü-
zergâhlardaki hafta içi günlük ortala-
ma hız, aylık yüzde 1,5 arttı. 

Yolculuk Sayısı Yüzde 5,7 Arttı

İstanbul’da toplu taşımada aylık ola-
rak, Temmuz’da yüzde 28, Ağustos’ta 
yüzde 5,7 oranında artış oldu.

En Fazla Otobüs Kullanıldı

Yolcuların yüzde 48,1’i lastik teker-
lekli toplu taşımayı, yüzde 27,9’u 
metro-tramvayı, yüzde 12,5’i Metro-
büs’ü, yüzde 7’si Marmaray’ı ve yüzde 
4,4’ü denizyolunu tercih etti.

Hafta İçi Saatlik Geçen Araç Sayısı 
Ortalama Bin 627 Oldu

Temmuz ayında hafta içi ana arterler 
üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik 
araç sayısı ortalama bin 642 iken, 
Ağustos’ta bin 627 oldu.

Araç Hareketliliği En Fazla 15.00-
18.00 Saatleri Arasında 

Trafikte en fazla yoğunluk hafta içi 
15.00-17.00, hafta sonu 15.00-18.00 
saatleri arasında yaşanrken yaka ge-
çişleri, en yoğun 17.00-18.00, en az 
03.00-04.00 saatleri arasında gerçek-
leşti.

Trafik Yoğunluğu İndeksi 24

Trafik yoğunluğu indeksi Mayıs ayında 
sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 
13 olarak ölçülmüştü. Sokağa çıkma 
yasağının esnetildiği Haziran ayında 
yüzde 135 artarak 30’a yükseldi. Tem-
muz ve Ağustos aylarında ise 24 olarak 
kaydedildi.

En Yoğun Yaka Geçişi 28 Ağustos 
Cuma Günü Yaşandı

İki yaka arasında en yoğun geçiş, 24-
28 Ağustos haftasında gerçekleşti; en 
yoğun gün ise 741 bin 234 araçla 28 
Ağustos Cuma oldu. Yaka geçişlerinin 
yüzde 53,8’ini 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü, yüzde 33,3’ünü FSM Köprü-
sü, yüzde 7,5’ini YSS Köprüsü ve yüz-
de 5,4’ünü Avrasya Tüneli geçişleri 
oluşturdu.

İstanbul’un Ağustos ayı toplu taşıma istatistikleri belli oldu. 
Buna göre, İstanbul’da Ağustos ayında deniz yolunu tercih 

edenler yüzde 4,4 olarak açıklandı.

Hafta İçi Günlük Ortalama Hız 
Yüzde 1,5 Arttı

Hafta içi günlerde hız ortalaması 
61,8 km/sa olarak hesaplandı. Hafta 
içi zirve saat ortalamalarında aylık 
yüzde iki artış gözlemlendi. Trafik 
endeksi en yüksek 28 Ağustos saat 
18.00’da, 43 km/saat olarak ölçül-
dü. Toplu Ulaşım Hizmetleri Mü-
dürlüğü, BELBİM ve İBB Ulaşım Yö-
netim Merkezi verileri kullanılarak 
hazırlanan Bülten’de, hız ve süre 
etütleri, ana güzergâhlarda bulunan 
sensörlerden yararlanılarak yapıldı.
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 Mağaza: Muhsine Hatun Mah. Ördekli Bakkal Sok. No:26 Kumkapı, Fatih- İstanbul
 Tel: 0212 516 07 53 GSM: 0532 668 35 34 

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

DEKORATİF AĞLAR      İSKOTA HALATLARI    VARDAVELA AĞLARI 

BARBUN AĞLARI     FİLE GRUBU     GÜVENLİK AĞLARI
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MAN Engines, 
Yatlarda ve Teknelerde Ezber Bozmaya Devam Ediyor

MAN mühendisleri, bir dizi modifikasyonla, daha 
önce en güçlü V12 ve V8 motorlarına kıyasla sıra-
sıyla 100 hp (74 kW) güç artışı sağladı. Performans 
odaklı tasarım, geliştirilmiş bir enjeksiyon sistemi 
ve yeni turbo şarj cihazı ile destekleniyor. Şirket, 
buna, yeni geliştirilen silindir kafaları ve yüksek 
performansıyla motor için gözle görülür şekilde 
ısıl rahatlama sağlayan ayarlanmış bir soğutma sis-
temi tarafından destekleniyor. 

MAN Engines, yeni jenerasyon 24L, V motorun 2000 hp 
(1471 kW) sunan tek 12 silindirli motor olduğunu açıkladı.  
Aynı şekilde, yatlar ve spor balıkçı tekneleri için piyasada-
ki en güçlü V8 motoru, 16L deplasmanla 1300 hp (956 kW) 
sunan yeni tanıtılan V8-1300’dür.

Minimum Yer Gereksinimi ve Düşük Ağırlık

Hem V12-2000 hem de V8-1300 motorları, litre hacmi 
başına sırasıyla 61 kW ve 59 kW güç yoğunlukları sunar. 
MAN Engines, daha büyük deplasmanlı ve daha fazla si-
lindire sahip benzer güçlü motorlarla karşılaştırıldığında, 
minimum yer gereksinimi ve düşük ağırlık, gemi tasarımı 
açısından açık bir avantajdır. Yeni motorlar, eskiden en 
yüksek güç seviyeleri olan V12-1900 ve V8-1200’ün kom-
pakt kurulum boyutlarını koruyor. Bu boyutlar, V12-2000 
için 2159 x 1153 x 1272 mm (uzunluk x genişlik x yükseklik) 
ve V8-1300 için 1736 x 1153 x 1222 mm (uzunluk x genişlik 
x yükseklik) şeklindedir. 2.380 kg (V12-2000) ve 1.880 kg 
(V8-1300) kuru ağırlıkları da aynı kaldı; MAN Engines, her 
iki motorun güç artışıyla, V12-2000 için 1,62 kg / kW ve 
V8-1300 için 1,96 kg / kW gibi gözle görülür derecede daha 
iyi bir güç / ağırlık oranına katkıda bulunuyor.

Yüksek Verimli Yanma Sessizce ve Düşük Yakıt Tüketi-
miyle Çalışmasını Sağlar

MAN mühendisleri, bir dizi modifikasyonla, daha önce en 
güçlü V12 ve V8 motorlarına kıyasla sırasıyla 100 hp (74 
kW) güç artışı sağladı. Performans odaklı tasarım, geliş-
tirilmiş bir enjeksiyon sistemi ve yeni turbo şarj cihazı ile 
desteklenmektedir. Şirket, buna, yeni geliştirilen silindir 
kafaları ve yüksek performansıyla motor için gözle görü-
lür şekilde ısıl rahatlama sağlayan ayarlanmış bir soğutma 
sistemi tarafından destekleniyor. Ek olarak, önemli alan-
larda güçlendirilmiş yeni bir karter, tüm motorun uzun 
hizmet ömrü boyunca yüksek performans sağlar. MAN Mo-
torları için tipik olan yüksek verimli yanma, V12-2000 ve 
V8-1300’ün olduğu gibi sessizce ve düşük yakıt tüketimiyle 
çalışmasını sağlar.

Üstün Motor Performansı

Üstün motor performansı, tersanelerin, yaklaşık 100 fitlik 
daha büyük yatların serilerini MAN motorlarıyla donatmak 
için ek olasılıklara erişmesini sağlar. Ek olarak, piyasadaki 
en güçlü V8 motoru olan V8-1300, en yüksek performanslı 
motorları mevcut uygulamalara entegre etmeyi mümkün kı-
lar. Her iki motor da halihazırda geçerli olan ABD EPA Tier 3 
ve ayrıca IMO Tier 2 emisyon gereksinimlerini karşılar ve bu 
nedenle tüm yaygın ve popüler alanlarda çalıştırılabilir. Her 
iki yeni motor tipinin de piyasaya sürülmesiyle MAN Engi-
nes, yatlar için 730 ila 2000 hp (539 ila 1471 kW) V8 ve V12 
motorlar ve aşağıdaki sıralı altı silindirli motorlar için ara-
lıksız bir güç aralığı sunuyor: i6-730 , i6-800, V8-1000, V8-
1200, V8-1300, V12-1400, V12-1550, V12-1650, V12-1800, 
V12-1900 ve V12-2000.



İMALATIMIZ OLAN TÜM
TUTYA ÇEŞİTLERİ BURADA

KUT MARİN DÖKÜM SANAYİ
Hüseyin Okan Kut

3267 Sokak No:8/A Karabağlar İzmir
0544 732 93 06                                 www.kutmarin.com
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Göcek'te Marinetech Yat ve Tekne Ekİpmanları Sergİsİ Açıldı
Marmaris Fuarcılık tarafından organize edilen Marine-
tech Yat ve Tekne Ekipmanları sergisi, Göcek Mahalle-
si Pazar Yeri’nde düzenlenen törenle açıldı.

Marmaris Fuarcılık (MARFO) tarafından organize edilen 
Marinetech Yat ve Tekne Ekipmanları sergisi, Göcek Ma-
hallesi Pazar Yeri’nde düzenlenen törenle açıldı. Sergi-
nin açılış kurdelesini Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı 
Oğuz Bolelli, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye Be-
lediye Meclis Üyesi Fatih Ugan ve MARFO Genel Müdü-
rü Volkan Gülcan kesti. Dünyanın sayılı marina ve tesis 
alanlarına ev sahipliği yapan Göcek’te 12 Eylül tarihine 
kadar açık kalacak sergi, korona virüs salgınına rağ-
men iyi bir sezon geçiren denizcilik sektörünü bir araya 
getirmeyi hedefliyor. Katılımcıların yat ve tekne ekip-
manları konusunda detaylı bilgi alabileceği sergi, ülke 
genelinde fuar ve etkinliklerin serbest bırakılmasının 
ardından yapılan ilk organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Çıralı: Geçen Yıllara Göre Daha Anlamlı
Serginin açılışında konuşan FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiklerini, 
bu günlerde gerçekleştirilen serginin geçen yıllara göre daha anlamlı olduğunu ifade etti. Ekonomik faaliyetlerin durma noktası-
na geldiği salgın sürecinden üyelerin en az zararla çıkması için çaba gösterdiklerini anlatan Çıralı, sorunların çözümü konusunda 
ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti. Yat turizminin yaz sezonunda bölgenin gülen yüzü olduğunu anlatan Başkan 
Çıralı, “Her yıl ortalama 3 milyon turist ağırlayan Muğla’da, Fethiye ve Seydikemer farklı ülkelerden gelen turistlerin, ortak 
paydası olarak önemli bir yere sahip. Bu nokta yatçılık ve günübirlik tekne turları bölgemizin vazgeçilmez aktörü. Oda olarak 
bu zorlu süreçte de bölgemizin tanıtımı için paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Tanıtım faaliyetlerimiz Ko-
vid-19 salgını nedeniyle sekteye uğrasa da sağladığımız sinerji ile dijital alanda da tanıtımlarımız sürüyor. Bölgemizde turizmin 
çeşitlendirilmesi için dijital tanıtımlara ağırlık veriyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen üyelerimizle birlik ve beraberlik, yerel ve 
bölgesel ortaklarımızla uyum içinde çalışarak bu süreçten de en az hasarla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Bugün açılışını 
yaptığımız serginin bölgemizin yat, tekne ve turizm sektörünün etkin bir buluşma noktası olacağına inanıyor, başarılı olmasını 
diliyorum” dedi.



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

www.sanatsal.com

SEHER BECEL SANAT GALERİSİ

SanatAl satılan tüm eserler 
Seher Becel Sanat Galerisi
güvencesi ile orjinal sanat eseri
sertifikalıdır

www.seherbecel.com.tr

sanatsalcom

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

Tel: 0530 920 56 81

ÖZEL YAPIM YAT LAVABOLARI
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Şeref Sevi: Muğla Sahillerinde ‘Ahşap Tekne Haftası 
Organizasyonu’ Gerçekleştirmeliyiz!

TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sevi, “Ahşap tekne 
imalatımız bizim en önemli markamız. Bu duruma sahip 
çıkmak gerekiyor. Muğla sahillerinde yapılan üretim ve 
satış odaklı bir ahşap tekne haftası organizasyonu ger-
çeklestirmeliyiz. Ahşap  tekne meraklılarını dunya üze-
rinde toplayacak tanıtacak ve sevdirecek ahşap sıcak-
lığını anlatacak spesifik bir yacht haftasına ihtiyacımız 
var” diyor.
 
Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri 
Derneği (TYBA) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sevi ile hem 
içinde bulunduğumuz konjonktürü hem de gelişmeleri de-
ğerlendirdik.
Pandemide Gerekli Tedbirleri Aldık

Pandemi sürecinde üyelerinize hangi konularda yardım-
cı oldunuz?

Pandemi başlar başlamaz, bunun kendi mesleğimize olum-
suz etkilerinin neler olabileceğini düşünüp hemen gerekli 
tedbirlerimizi aldık. TYBA yönetim kurulu olarak internet 
üzerinden yaptığımız toplantılar süresince covid sonrası 
sezon başladığında neler yapılmalı, nasıl önlemler almayız 
konusuna çözümler üretip; Sağlık Bakanlığı’nca Biyosidal 
Ürün Tipi 1-2 ve 3 Ruhsatına Sahip ve fizyolojik doğala eş 
değer hem antiseptik, hem de dezenfektan özellikteki 

ürünü tedarik edeceğimiz bir firma 
ile anlaşıp ürünün detaylarını içeren, 
kullanımını anlatan detaylı bir bilgi-
lendirmeyi tüm üyelerimiz ile anında 
paylaştık. Ayrıca ürünün kullanımını 
da anlatan bir videoyu hem İngiliz-
ce hem Türkçe olarak web sitemizde 
paylaştık. Sezon boyunca izlediği-
miz ve takip ettiğimiz kadarıyla bize 
ulaşan herhangi bir şikayet olmadı. 
Arkadaşlarımız teknelerinde gereken 
önlemleri zamanında aldıkları ve doğ-
ru uygulardıkları için geri dönüşler ol-
dukça iyiydi.

Yat Sektörü Yatırımcı ve 
İmalatçıyla Beraber Gelişir

Türkiye yat sektörünü Akdeniz Ça-
nağı’ndaki  ülkelere göre kıyaslar 
mısınız? 

Türkiye’de yat sektörü yatırımcı ve 
imalatçı  ile beraber çalışır ve gelişir. 
Herhangi bir yatırımcı tekne imalatı-

na yatırım yapıp üretime gitmediği sürece Türkiye’deki yat 
kiralama sektörünün gelişmesi de pek mümkün olmaz. Za-
ten uzun zamandan beri  yeni  tekne sıkıntısı var. Eskiden 
her sene 10’un üzerinde yeni  tekne denize inerken son 
birkaç yılda neredeyse piyasamıza hiç yeni tekne  katı-
lamamıştır. Bu durum aslında yapılan teknelerin biraz da 
dışarıya ihracı ile ilgilidir. Yatak kalitesi ile ilgili sıkıntımız 
var. Küçük teknelerde yatak var daha üst segment tekne-
lerde de var ve bu ikisi arasındaki fiyat farklılıklarından 
doğan uçurum bizim sahillerimizdeki güzellikleri sergile-
memizde sorun yaratabiliyor. 

Teknelerimizin Temiz Olması Gerek

Hedeflediğimiz en temel şey sahillerimizdeki zenginliği 
ve güzelliği oransal olarak teknelerimize yansıtabilmek.  
Turizmden örnek vermek gerekirse  5 yıldızlı otel yapı-
yorsunuz ama sokaklarınızı temizlemiyorsunuz ve 1 yıldız 
olarak kalıyor. Tesise gelen konaklayan turist tesisten çok 
memnun ama sokağa çıktığı andaki çirkin görüntüden ra-
hatsız oluyor, bunu denize uyarlarsak bizim denizlerimiz, 
sahillerimiz ve çevremiz  5 yıldız ama teknelerimizin 5 yıl-
dız olması çok uzun zaman aldı. Burdan şu anlaşılmasın 
her tekne 5 yıldız olacak değil burada verdiği hizmetin 5 
yıldız olması gerekir. Tekne küçük olsa bile servis açısın-

Şeref Sevi
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dan butik olmalı. Tekne mutlaka çok 
temiz olmalı. Buradan yola çıkarak bu 
kadar uzun bir sahil şeridinde var olan 
tekne sayısı ile gelen misafirleri, yurt 
içi yurt dışı farketmeksizin, çok iyi bir 
şekilde ağırlayabiliyoruz. Ancak diğer 
rakip ülkelerinde piyasaya girmesi ile 
birlikte mevsim sürelerimiz kısaldı. 
Şimdi amacımız bu süreyi yeniden uza-
tabilmek. Pandemi ile birlikte gelişen 
süreçte  ise tamamen iç piyasaya dö-
nüldü. İç piyasaya hizmet vermekten 
keyif alıyoruz ancak döviz kazanma 
alışkanlığımız olduğu için bu sene satış 
fiyatlarımızın TL’ye dönmesi sebebi ile 
müşterilerimiz ile fiyat pazarlığı konu-
sunda karşı karşıya kaldık.  Bu durum 
yapılan yatırımın geri dönüşümünü ile-
ri atıyor. Yatırımımızı koruyabilmek için yurtdışı ile döviz 
üzerinden çalışmaya devam ediyor olmamız gerekir.

En Büyük Sermayemiz Çevre

Biz TYBA olarak bu süreçte misyonumuz her teknenin te-
kil olarak pazarlanmasından çıkıp bütün koyların bir anda 
ülkenin sahip olduğu değerler ile birlikte denizdeki değer-
leri de ortaya koyan ve onu pazarlayan bir yapıya bürün-
mek istiyoruz. Yani sadece Bodrum-Marmaris sahili değil, 
tüm sahiller bizim, hepsi temiz olacak hepsi yeşil olacak 
ve tekneler onları kirletmeyecek  ve biz bunun bütünü-

nü yurtdışında sergiliyor olacağız çünkü sonuçta bizim en 
büyük sermayemiz çevre. O olmadan bu işi yapabilmemiz 
mümkün değil.

KDV Oranımızın Dünyayla Rekabet Edile-
bilir Düzeyde Olması Gerek

Yat sektörünün sorunları nelerdir? 

Yat imalatı konusuyla ilgili iyi yolda olduğumuzu söyle-
yebilirim ama marka olmak için daha yolumuz var. Hızla 
arayı kapatıyoruz, son derece başarılı mühendislerimiz, 
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tasarımcılarımız var, ancak marka olmak için katedilecek 
çok yolumuz var. Yat üreten firmalar için biz TYBA olarak 
işin ticari tarafındayız. Yat üreten firmalar içinde özel ve 
ticari olarak farklı üretim yapan şirketler mevcut. Biz ti-
cari tarafından bakarsak, bu işin dünya üzerinde ki ticareti 
çok yoğun ve daha da yoğun olabilir. Emniyetli bir tatil sis-
temi, insanın ruhuna hitap eden bir tatil sistemidir. İnsan 
ruhunun tabiatla denizle bir arada olma şansı tekne tatili 
dışında pek yoktur. Biz ülke olarak sahip olduğumuz zen-
ginliğin farkındayız ve ticari olarak bizi destekleyecek bazı 
teknik konular var. Bunların başında rekabet edebilmemiz 
için dünyadaki diğer KDV oranları ile bizim KDV oranlarımı-
zın rekabet edilebilir düzeyde olması gerekir. 

Özel Olarak Üretilmiş Teknelerin Ticari 
Olarak Kullanılması

Diğer bir konu da özel olarak üretilmiş teknelerin ticari 
olarak kullanılması, ticari yatırım yapmış kişilere bu du-
rum çok ciddi bir zarar vermektedir .Fırsat eşitsizliği ya-
ratmakta olan bu hususun önlenmesi gerekmektedir. 

Ödenemez Marina Maaliyetleri…!

Yat bağlama kapasitemiz istenilen düzeyde değil, bu ko-
nuda neler yapılmalı?

Bu konu göreceli kanımca. Pek çok yanaşacak yer var ve 
her tekne için her marinada yer olacak diye bir kaide yok. 
Çünkü o kadar çok marina yapılamaz. Tekne sayısı kadar 

marina ve tekne bağlama yeri olursa çevre olarak koylarda  
ciddi sıkıntı yaşarız. Sahiller marinadan geçilmez. Tekneler 
denizde eminiyetli bir şekilde durabilmeli, demirleyebil-
melidir. Burada bir denge söz konusu olmalı, bunu sağla-
yacak kurum devlet değil. Bunu sağlayacak olan yatırımcı 
olmalı. Yapmak istediği teknesi ile ilgili hedef koyacak, ne-
reden idare edeceğini planlayacak, alt yapıyı planlayacak 
ona göre yapacak. Yoksa 60 mt tekne yapıp denize indirip 
bağlayacak yerim yok diye söylenmek işin en kolayı, bu 
planlamayı yapmaz, hedeflerini doğru koyamaz isen bura-
da sorun bağlama yeri olmaması değil  planlama eksikliği 
olur. Çok marina var bakacak olursanız, kullanılmıyor, atıl 
kalmış ama çok revaçta olan marinalarda sıkıntı var. Bu-
rada konuyu aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Özel ve tica-
ri tekneler. Özel teknelerden konuşuyorsak başka, ticari 
teknelerden konuşuyorsak başka şeylerden konuşmalıyız. 
Ticari tekneler için alışageldikleri belediye marinalarından 
çıkıp özel marinalara geldikleri zaman ödenemez mail-
yetlerle karşılaşıyorlar. Burada söz konusu olabilecek şey 
belki belediyelerin yapabileceği yat yanaşma yerlerini ya 
da ticari limanlarını ticarete ayırarak düzenlemek şeklinde 
olabilir. 



Genel Tekne Ölçüleri: 
Tam Boy :11,25mt. 
Gövde Boyu :10,30mt. 
Tekne Genişlik :3,65mt. (Max). 
Ağırlık :5,200kg (Denize iniş  ağırlığı). 
Draft :0,72mt (Güç aktarma organları hariç). 
::1,02mt (Güç aktarma organları dahil). 
Su Hattı Boyu :9,96mt. 
Tekne Yüksekliği :3,73mt. (Güç aktarma organları dahil). 
Tekne Yüksekliği :3,43mt. (Güç aktarma organları hariç). 
Bodoslama Yüksekliği :2,08mt. 
Kamara Uzunluğu :3,25mt. 
Kabin Uzunluğu :2,85mt. 
Kıç GüveKıç Güverte Uzunluğu :2,90mt. (İçten içe). 
Kıç Güverte Genişliği :3,10mt. (İçten içe). 
Kabin Içi Genişliği :2,55mt. 
Kabin Içi Yüksekliği :2,05mt. (Max). 
Kamara Içi Yüksekliği :2,00mt. (Max). 

Wc Uzunluğu :1,60mt.  Wc Eni :1,20mt.
Motor ve Güç Aktarma Organları: 
Motor :FPT N40 250 (2800d/d ,250hp). 
Şanzıman :Gökçen GC 400 A (8 derece açılı). 
Dümen :Ünlü Pervane. Aynaya Montaj Asma Tip 
Dümen Palası. 
(Data marka hidrolik dümen sistemi) 
ŞaŞaft : Ünlü Pervane. Şaft 45mm Çaplı Paslanmaz Çelik. 
: Ünlü Pervane. Krom Şaft Braketi. 
: Ünlü Pervane. Fiber Kaplamalı Şaft Kovanı (Sulu). 
Pervane : Ünlü Pervane. 4 Kanatlı Performans Tip Pervane. 
: Pervane Tüneli “Yuka Yacht Design”.

Kabin ; 
4 kişilik oturma grubu;
 (ikişer kişi karşılıklı yemek yiyebilir) 
Ergonomik yatarlı koltuklar ve teleskopik masa. 
(Bu oturma grubu, koltuk sırtlığı 
yatırılıp masa aşağıya indirildiği taktirde 
2 kişinin 2 kişinin rahatça yatabileceği bir yatak olmaktadır) 

Tuvalet ; 
Elektrikli Standart WC 
Lavobo 
Tuvalet içi 1 adet çekmeceli dolap 
Tuvalet içi gün ışığı led aydınlatma 

Standart Donanım : 
Baş  altı kamarası; 
140x200 cm 1 adet iki kişilik ergonomik yatak 
Gün ışığı led aydınlatmalar 
Bir adet hatch. 

Mutfak tezgahı;
Bir adet 2 gözlü ocak & eviye kombinasyonu
3 adet çekmeceli dolap & buzdolabı yuvası
(buzdolabı opsiyonel bir ekipmandır)
Bir adet ergonomik dönerli kaptan koltuğu.
Kabin içi gün ışığı led aydınlatmalar.
AlümiAlüminyum sürgülü kabin giriş  kapısı.
Tüm saydam yüzeyler 8 mm temperli füme cam.
Sağ ve sol yan camlarda 2 şer adet havalandırma .(sürgülü cam)
Kabin üzeri navigasyon lambaları ve bayrak direkli silyon feneri.
Yarım cam tavan.
İki adet 1 er litre yangın söndürme tüpü ve yuvası.
Kabin üzeri krom tutamaklar.

Kıç Güverte; 
4 kişilik “L” oturma grubu (altları 
saklama dolabı) 
Katlanır tip masa. 
Yüzme platformu. 
Yüzme platformu üzeri duş  sistemi. 
Denize iniş/çıkış  meDenize iniş/çıkış  merdiveni. 
Kıç güverte giriş  kapısı. 
Kıç güverte aydınlatması. 

Döşemeler ; 
Kabin ve kamara içi ; leke tutmaz kanvas 
kumaş. Kıç güverte oturma grubu ; 
1. Sınıf su geçirmez marin tip vinil

Sintine ve Motor dairesi ; 
Elektrikli motor dairesi havalandırması. 
Sintine ve motor aydınlatmaları. 
Otomatik sintine pompası. 
Hidrafor.pompa 
Macarator pompa 

Kokpit ; 
FPT orijinal motor gösterge seti 
Yakıt göstergesi 
Temiz ve kirli su göstergeleri 
Dümen acı göstergesi 
Gaz/vites kolu (üstten gömme) 
Dümen simidi. Dümen simidi. 
Otomatik sigortalı switch panel. 
Irgat kumanda paneli 

Güverte ; 
Elektrikli ırgat 
Krom çapa 
Galvaniz zincir (30 m) 
Burundan binişli krom vardavela 
2 adet koç boynuzu 
1 ad1 adet baba 

0216 5041444 0533 7081581Info@yukayat.com
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Tekne tatili için en uygun 
dönem başladı

Yıldırım, “Eylül ayında olmamıza 
rağmen teknelerin doluluk oran-
larının yüksek olduğunu söyleye-
biliriz. Özellikle uygun fiyatlı 4-12 
kişilik tekneler neredeyse tama-
men dolmuş durumda. Yat turiz-
mi Ekim ayının sonuna kadar de-
vam ediyor. Özellikle 15 Eylül – 15 
Ekim tarih aralığını tekne tatili 
için en uygun dönem olarak görü-
yoruz. Tekne kiralamak isteyenler 
için bu yaz çok fazla talep gören 
yüzde 10 indirim kampanyası ise 
hala devam ediyor” diye konuştu.

2020 Yazının Verileri Açıklandı: 

Bozburun, Fethiye ve Göcek 2020 Yazının Yıldızı 
Oldu, Bodrum’a Talep Azaldı

Türkiye’nin tekne kiralama platformu viravira.co, 2020 
yazının verilerini açıkladı. viravira.co verilerine göre; 
Bodrum’a gelen taleplerde geçen yıla oranla düşüş yaşa-
nırken, Bozburun, Fethiye ve Göcek 2020 yaz sezonun-
da da popülerliğini korudu. 

viravira.co, 2020 yazının verilerini paylaştı. Verilere göre; 
Bozburun, Fethiye ve Göcek her dönem olduğu gibi 2020’de 
de popülerliğini korudu. Bu bölgelere ek olarak Datça, Se-
limiye ve Marmaris de rağbet gören bölgeler arasında yer 
aldı. Yunanistan çıkışının olmaması nedeniyle Bodrum’a 

gelen taleplerde geçen yıla oranla düşüş yaşandı. viravira.
co verilerine göre; kullanıcılar tekne tipi olarak sırasıy-
la en çok gulet, yelkenli, katamaran ve motoryat tercih 
ederken pandemi ile birlikte kalabalık grupları alabilen 
tekneler yerini 4-12 kişi kapasiteli teknelere bıraktı.

Baran Yıldırım: Hijyen endişesi tekneye ilgiyi artırdı

Yaz sezonu verilerini değerlendiren viravira.co CEO’su Ba-
ran Yıldırım, “Koronavirüs salgınının ardından hayatlarımız 
baştan sona değişti. Salgın nedeniyle geleneksel tatil an-
layışı da tamamen değişmiş durumda. Sezonu değerlendir-
diğimizde salgın yüzünden kullanıcıların klasik tatil alter-
natifleri yerine, daha korunaklı ve tanıdığı, bildiği kişilerin 
bulunduğu tekne tatilini tercih ettiğini görüyoruz. Pande-
mi sürecinde seyahat ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen 
binden fazla misafirimizin kiralamasına aracılık ettik ve 
teknelerimiz genellikle haftalık olarak kiralandı. 2016’da 
kurulduğumuz günden bu yana açılan hesabın iki katından 
fazlası 2020 sezonunda açıldı. Bu sezon ciromuzda yüzde 
60, kullanıcı sayımızda ise yüzde 290 artış yaşadık. Ayrıca 
geçen sezona oranla Türkiye’deki tekne sayımız yüzde 73 
artarken, site trafiğimiz yüzde 133, sitede geçirilen süre 
ise yüzde 71 oranında artış gösterdi” dedi.

 ASBİAD Başkanı Emre Şardan
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ASBİAD Başkanı Emre Şandan: 
Yat Sektöründe Antalya Markasını Yarattık…!

Antalya Serbest Böl-
gesi İş İnsanları Der-
neği (ASBİAD) Başka-
nı Emre Şandan, yat 
sektöründe ‘Antalya 

Markası’nı değerlendirdi. Şan-
dan, yat sektöründe Antalya 
markasını yarattıklarının özen-
le altını çizdi.

Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Der-
neği (ASBİAD) Başkanı Emre Şandan, yat 
sektöründe ‘Antalya Markası’ yarattık-
larını belirterek, Antalya’nın yat sektö-
ründeki yerini ve gelişimini değerlendir-
di. Şandan, “Bu süreçte insanlar izole 
olmak için denizleri tercih etti. Bu ne-
denle pandemi sürecinde dünyanın dört 
bir yanından büyük talep oldu. Ancak bu 
talepler satışlara çokça da yansımadı. 

Tedarikçilerden sağlanan mal-
zemenin geliş süreci uzadı.

YAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMI 
DÜŞÜRMEDİK

Antalya Serbest Bölgesi yat 
üreticileri olarak biz de bunu 
avantaja çevirdik. Türkiye’de 
bu sektörde yan sanayi ol-
madığı için zaman zaman te-
darikte zorlandık. Lojistikte 
sıkıntı yaşadık. Ancak, yat 
üretiminde istihdamı düşür-
medik. İşçi çıkarmadık. İstih-
damı koruduk. Bu elbette iyi 
gelişme” dedi.
  
ANTALYA, DÜNYA YAT 
SEKTÖRÜ TARAFINDAN 
İLGİYLE İZLENİYOR  

Antalya Serbest Bölgesi’nin 
Avrupa’nın yat üretim, ba-
kım ve onarım merkezi ol-
ması halinde yılda 600-700 
milyon dolarlık ihracat ger-
çekleştirilebileceğine dikkat 
çeken Şandan sözlerini şöyle 
tamamladı: “Antalya Ser-
best Bölgesi 20 yılda büyük 
atılım gerçekleştirdi. Antal-
ya’da üretilen yatlar dünya 

yat sektörü tarafından ilgiyle izleniyor. 
İtalya’nın çok ünlü seri üretim yapan yat 
firmalarından bazıları Antalya’da üre-
tim yapabilmek için fizibilite çalışmaları 
yaptığını öğrendik.” 

 ASBİAD Başkanı Emre Şardan

DÜNYA ANTALYA’YI FIRSAT OLARAK 
GÖRÜYOR

Avrupa piyasasının Antalya’ya bakışını 
değerlendiren Şandan, “Başta Avrupa 
olmak üzere dünya yat sektörü Antalya’yı 
fırsat olarak görüyor. Malzemecisi, 
tedarikçisi, satıcısı ve müşteriler 
Antalya’yı fırsat olarak görüyor. Antalya 
hız kesmedi.Yeni yatırımlarla önümüzdeki 
mayıs ayından itibaren bölgede 90 
metreye kadar yatlar üretilebilecek, 
bakım ve onarımları da yapılabilecek” 
diye konuştu. Dünyada 63 adet 100 
metre ve üzerinde mega yat bulunduğunu 
vurgulayan Şandan, şunları söyledi: 
“Bu yatlardan 7-8’ini Hollanda, 3-4’ünü 
İtalya, geri kalanların büyük bölümünü 
ise Almanya üretti. Antalya Serbest 
Bölgesi, 30-90 metre arasındaki yatlarda 
Ortadoğu, Akdeniz ve Avrupa’nın merkezi 
olabilecek düzeyde. Bölge genişletilirse, 
yeni alanlar yaratılırsa dünyanın tanınmış 
yat firmaları da Antalya’ya gelir. Serbest 
bölgedeki yat sektöründe bin 700 olan 
istihdam ise 3 bin 500’ün üzerine çıkar.”
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Mossyacht, Profesyonel 
Çalışmalarıyla Farklı Olmanın Açık 

Farkını Müşterilerine Sunuyor

M
ossyacht Ge-
nel Müdürü 
Emine Aslan, 
yat sektörü-
ne yeni bir 

vizyon ve farklın bir ba-
kış açısı getirdiklerini 
ifade ediyor. Aslan, yeni 
modelleriyle 2020’de 
olduğu gibi 2021 yılında 
da ses getireceklerinin 
altını özenle çiziyor. 

Mossyacth, yat sektörüne yeni 
bir vizyon ve farklı bir bakış açısı 
getirme isteğiyle hayat buluyor. 
“2016 yılında Portakal Mimarlık 
ve Gökhan Adak işbirliği ile hazır-
lamış olduğumuz tasarımlarımızla 
çıkmış olduğumuz bu yolculuğa, 
2019 yılında müşterilerimiz ile 
yenilikçi çizgiler taşıyan ilk tek-
ne modellerimizi buluşturarak 
devam ettik. Yalova Taşköprü’de 
Atirusmarine ortaklığı ile üretimi-
ni yaptığımız tekne modellerimiz, 
Mossyacth’ın hizmet kültürü, arge 
ve inovasyon üzerine kurulu bir 
yaklaşım ile şekilleniyor” diyen 
Mossyacht Genel Müdürü Emine 

Aslan, bu yaklaşımın, Mossyacth’a 
kaliteli ürün ve güvenilir hizmet 
anlayışı ile temellenen bir marka 
kimliği kazandırdığını söylüyor. 
Sorularımızı yanıtlayan Mossyacht 
Genel Müdürü Emine Aslan, “Bi-
zim Mossyacth ile ilgili en büyük 
motivasyon kaynağımız da hizmet 
anlayışımız ve genç yönetim kad-
romuzun yeni nesil tasarım vizyo-
nu oluyor” diyor. 

Mossyacht 7.00 
Diamond Modelimizin 
Kamaralı Versiyonunu 
2021’de Kullanıcıya 
Sunacağız

Mossyacht olarak ürünleriniz ve 
ürün gamınızdan bahseder misi-
niz?

Tümü A sınıf olmak üzere Avrupa 
standartlarına uygun olarak üreti-
len 3 ayrı tekne modelimiz bulu-
nuyor. Mossyacht 5.50 Açık, Moss-
yacht 5.50 Kamaralı ve Mossyacht 
7.00 Diamond olarak sınıflandır-
dığımız ürünlerimiz, C Belgesi 
Dizayn Sertifikası’na sahip. 5.5 
metre açık ve kamaralı olarak ta-
sarlanan Mossyacht 5.50, 220 cm 
genişliğinde ve 550 cm uzunlu-
ğunda üretiliyor. Mossyacht 5.50 
Açık modeller 105 cm yükseklikte 
üretilirken Mossyacht 5.50 Kama-
ralı modellerin tekne yüksekliği 
175 cm olarak tasarlanıyor. Mos-
syacht 7.00 Diamond ise 235 cm 
genişlikte ve 700 cm uzunlukta 
üretiliyor. Tekne tasarımında yeni 
nesil çizgilere yer vererek tüm 

Mossyacht Genel Müdürü Emine Aslan
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tekne modellerimizde marine ses 
sistemi, Pullbar tente, marine dö-
şeme, Teak yer kaplama, tuvalet, 
dokunmatik tuş sistemi, altılı USB 
çakmaklık, Bluetooth gibi tekno-
lojik donanımlara yer veriyoruz. 
Her ne kadar önceliğimiz güvenli 
tekne imalatı olsa da kullanıcıya 
kendini özel hissedeceği ve kon-
for alanı sağlayacak tekne model-
leri sunuyoruz. 2021’de de Mos-
sycht 7.00 Diamond modelimizin 
Kamaralı versiyonunu kullanıcıya 
sunmayı hedefliyoruz.

Güven Odaklı Butik 
Bir Hizmet Anlayışını 
Benimsiyoruz

Ürünleriniz müşterilerine han-
gi katma değerleri beraberinde 
getiriyor? Tercih edilmenizdeki 
sebepler nelerdir, rakipleriniz-
den hangi yönleriniz ile ayrılı-
yorsunuz?

Öncelikle diğer firmalardan fark-
lı olarak güven odaklı butik bir 
hizmet anlayışını benimsiyoruz. 
Kullanıcının satış öncesi ve satış 
sonrası tüm süreçlerde, bizimle 
direkt temas halinde olabileceği 

bir iletişim anlayışımız mevcut. 
Bu anlayış sayesinde kaliteli ve 
güvenilir bir marka kimliğine sa-
hip olmayı amaçlıyoruz. 

Tüm Komplike Detayları 
Tek Bir Fiyat Altında 
Sunuyoruz

Müşterilerimize donanım seçe-
neklerini ayrıca fiyatlandırma-
dan, tüm komplike detayları tek 
bir fiyat altında sunuyoruz. Bu pa-
ralelde de opsiyonel olarak değil, 
standart donanımlarda anahtar 
teslim satış ile kullanıcının direkt 
suya indirebileceği bir hizmet 
sağlıyoruz. Bunun yanında yerli 
üretici firma olarak sunduğumuz 
hizmeti, yabancı markalara göre 
maliyet yönünden daha avantaj-
lı hale getirmemiz diğer firmalar 
arasında Mossyacht’ı ön plana 
çıkaran faktörlerden biri oluyor. 
Bunun yanında güvenli tekne mo-
delleri üreten bir firma olarak de-
nize ilk adım atan müşterilerimiz 
bizim için ayrıca kıymetli. Müşte-
rimizin, tekne ve suyla ilk tema-
sında ihtiyacı olan tüm güvenlik 
şartlarını tasarımımızın her nok-
tasında özenle düşünüyoruz. 

Sektöre Kadın Girişimci 
Farkındalığını Ve 
Estetiğini Katma 
Amacıyla Giriş Yaptım

Yat sektöründe sizin gibi başarı-
lı iş kadınlarını görmek ülkemiz 
adına bizleri sevindirdi. Kadın 
olmanın artıları eksileri neler-
dir, buradan iş kadınlarımıza ve 
özellikle genç kadınlara hangi 
mesajları vermek istersiniz?

15 yıl boyunca ticaretin farklı 
alanlarında hizmetler sunarken, 
yatçılık sektörüne bir kadın giri-
şimci farkındalığını ve estetiğini 
katma amacıyla giriş yaptım. Kü-
çük tekne kullanıcısı olarak başla-
dığım bu serüvende yatçılık sek-
töründe kadın girişimci sayısının 
az olması, sektöre giriş motivas-
yonumu daha da güçlendirdi di-
yebilirim. Güvenli bir büyümeyle, 
hem kendi aradığım standartlarda 
hem de sektörün vizyonuna farklı 
bir açı getirecek tekne modelle-
rini üretme hayaliyle yola çıktım. 
Kadın bakış açısı ile tasarlanmış 
estetik odaklı yeni nesil tekne ta-
sarımlarının sektöre yeni bir renk 
getireceğine inanıyorum. 

Pandemide Birçok Sektörün Aksine
 İşlerimiz Arttı

Pandemi sürecinde işlerinizde ne gibi değişiklikler oldu? Değerlendirir misiniz?

Kalabalık ortamda ve sosyal mesafeden uzak tatili güvenli bulmayan birçok insan 
için kişisel teknelerinde denize girmek daha makul bir seçenek haline geldi. Pande-
mi dönemi ile birlikte birçok sektörün aksine çalışma tempomuz ve yoğunluğumuz 
pozitif yönde gelişti. Pandemi sonrası yeni normalin getirdiği izole tatil seçeneği ile 
birlikte tekne taleplerindeki yukarı yönlü ivme, bizim için olumlu bir motivasyon 
kaynağı oldu.
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Yelkencilere deniz üstünde dört mevsimi yaşatan TAYK 
- Eker Olympos Regatta, bu yıl yelken ailesini İstanbul 
Boğazı’nda buluşturdu.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker’in ana 
sponsorluğunda gerçekleştirilen TAYK -Eker Olympos Re-
gatta Yelken Yarışı, bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle İstan-
bul’da gerçekleştirildi. Daha önceki yıllarda İstanbul’dan 
start alan, Bursa’nın Tirilye ilçesindeki koy içi yarışları ile 
devam eden ve Tirilye - Moda etabı ile sona eren yarış; 
29 - 30 Ağustos 2020 tarihlerinde iki etap olmak üzere, 
İstanbul Boğazı ve Caddebostan açıklarında düzenlendi. 
Moda Deniz Kulübü’nün bu yıl da destek verdiği, ismi-
nin ilhamını Uludağ’dan alan yarışta, sporcular her yıl 
olduğu gibi zorlu doğa şartlarına zekaları ve güçleriyle 
karşı koydular. Organizasyonun ana sponsoru Eker ise, biri 
kadın biri erkek çalışanlarından oluşan iki farklı yelken 
takımıyla yarışa renk ve heyecan kattı. 29 Ağustos’taki 
ilk etapta, dünyanın en önemli su yollarından biri olan 
İstanbul Boğazı’nın akıntılarıyla mücadele eden yelken-
cilere kıyıdaki tarihi saraylar, köşkler ve yalılar eşlik etti. 
Katılımcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ise su üstünde, 
Caddebostan açıklarında kutladılar.  

HABER

TAYK - Eker O lympos Regatta İstanbu l’da! Her Yıl İstanbul’lu ve Bursa’lı 
Yelkencileri Buluşturuyor

Her yıl İstanbul’lu ve Bursa’lı 
yelkencileri buluşturan, aynı 
zamanda yelken branşına olan ilgiyi 
daha da artıran TAYK - Eker Olympos 
Regatta’da, 2020 yılında da pek çok 
saygın spor kulübünün ve kurumsal 
markanın takımları yer aldı. TAYK 
- Eker Olympos Regatta 8. kez 
düzenlenecek organizasyonu kazanan 
takım ise; denizden, rüzgardan ve 
insanların bunlarla olan ilişkisinden 
esinlenerek, Mehmet Erdoğdu 
tarafından tasarlanan kupanın sahibi 
olacak. TAYK - Eker Olympos Regatta 
2020’ye katılacak takımlar, detaylı 
etap rotası ve programı ise kısa süre 
içerisinde açıklanacak. 



#FOLLOWTHECALL

Tutkum.  
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Yerli Firma Mermarine, ‘Denizcilik Kimyasalları’ İle 
Sektöre İddialı Bir Giriş Yaptı

Mermarine Genel Müdürü Hamdi Er, “Yatların ahşap, çelik, krom gibi çeşitli yüzeylerini temizlemek için formü-
le edilmiş özel temizleyici ürünler, bakım ürünleri, yağ ve yakıt temizleyici özel kimyasallar gibi ürünlerimizle 

sektörün hizmetindeyiz” diyor.

M
ermarine, denizcilik kimyasalları satışı ger-
çekleştiriyor. Yeni bir firma olan Mermarine, 
henüz bir yılını doldurmadı. “2019 yılında 
kafamızda böyle bir iş fikri olgunlaşmıştı ve 
pandemi sürecinin hemen öncesinde kurulu-

şumuzu gerçekleştirdik. Yirmi yıldır farklı kollarda hizmet 
sunduğumuz sektöre artık denizcilik kimyasalları satışıy-
la da katkı sağlayacağız” diyen Marmarine Genel Müdürü 
Hamdi Er, sorularımızı yanıtladı.

Çok Geniş Bir Ürün Gamımız Mevcut

Mermarine’nin yat sektörüne yönelik ürünleri ve çözüm 
önerileri nelerdir?

Yatlara yönelik ürün yelpazemiz oldukça geniş. Tekne şam-
puanından pas sökücüye, tik parlatıcıdan sintine temizleyi-
ciye kadar pek çok ürün Mermarine çatısı altında satışa su-
nuluyor. Yatların ahşap, çelik, krom gibi çeşitli yüzeylerini 
temizlemek için formüle edilmiş özel temizleyici ürünler, 
bakım ürünleri, yağ ve yakıt temizleyici özel kimyasallar 
gibi ürünlerimizle sektörün hizmetindeyiz. Ürünlerimize 
güveniyoruz ve arkasındayız. Uzun yıllar kaliteli hizmet 

sunduğumuz sektör, kimyasal ürünlerimiz konusunda da 
bize gönül rahatlığıyla güvenebilir. Keza yeni kurulmuş ol-
mamıza rağmen piyasanın ürünlerimize gösterdiği ilgiyi bu 
güvenin bir göstergesi olarak yorumluyoruz.

Çevreci ve Ekonomiğiz

Mermarine’nin ürünlerinin özelliklerini anlatır mısınız, 

Mermarine Genel Müdürü Hamdi Er
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ürünlerinizin ve Mermarine’in tercih edilmesindeki ne-
denler nelerdir? 

Ürünlerimiz çevreci ve ekonomik olmalarıyla ön plana çı-
kıyor. Sektöre yönelik benzer ürünler büyük çoğunlukla ya-
bancı markalar. Biz yerli üretimle sektörün hizmetindeyiz. 
Yerli üretim olmamız bize öncelikle fiyat avantajı sağlı-
yor. İthal ürünlerle kıyasladığınızda cazip fiyat seçenek-
leri sunuyoruz müşterilerimize. Diğer taraftan çevre du-
yarlılığının arttığı ve çevre kirliliğine yönelik yaptırımların 
ağırlaştığı bir süreçte yat ve teknelerde kullanılacak olan 
ürünlerin ekolojik olması da bir gereklilik haline geldi. Biz 
hem doğaya olan saygımızdan hem de bu gereklilikleri kar-
şılama arzumuzdan kaynaklı olarak ürünlerimizin ekolojik 
olması için gayret gösterdik. Pek çok ürünümüz doğada 
çözünebilen maddeler içeriyor. Piyasada uzun yıllardır var 
olan markalar karşısında ürünlerimiz bu faktörler sayesin-
de rekabetçi bir konuma geliyor ve tercih ediliyor
.

Yerli Olmamız Bizi Rakiplerimizden 
Ayırıyor  

Müşterilerinize hangi katma değerleri sunuyorsunuz, ra-
kiplerinizden ayrıldığınız yönleriniz nelerdir, farklılıkla-
rınızı nasıl ortaya koyuyorsunuz? 

Rakiplerimizden net şekilde ayrıldığımız nokta, gibi yerli 
olmamız. Ürünlerimiz alanında uzman ekipler tarafından 
büyük bir titizlikle ve pek çok faktör göz önünde bulun-
durularak formüle ediliyor. Yüksek kaliteli yerli üretim 
ürünlerimiz sektörün ihtiyaçları ve beklentileri göz önüne 
alınarak geliştiriliyor. 

Hedef, beklenti ve yatırımlarınızı anlatır mısınız?

Hedefimiz Türkiye’nin denize kıyısı olan her noktasında 
yer almak. Bu kapsamda bayilik çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz. Akdeniz, Ege ve Marmara başta olmak üzere 
ürünlerimize erişim son derece kolay olacak. Yerli bir mar-
ka olarak müşterilerimizin bize erişiminin kolay olmasını 
arzuluyoruz. Yatırımlarımızı da bu hedefler doğrultusunda 
gerçekleştiriyoruz.

Pandemi, İşlerimizi Olumlu Yönde Etkiledi

Süreç hepimiz için bazı zorlukları beraberinde getirdi. Fakat bu süreç ender sektörleri de olumlu yönde etkiledi. Bunlardan biri de yat 
inşa ve yat kiralama sektörüydü. İzole tatil, insanların en çok tercih ettiği tatil türü oldu ve bunun da başlıca yolu tekne tatiliydi. İnsan-
ların tekne tatiline olan eğilimi bize de bakım ve temizlik ürünlerine talep olarak yansıdı. Hijyen ve izolasyon kavramlarının yaşantımızı 
şekillendirdiği bu süreçte temizlik ürünlerimiz çokça tercih edildi. 
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Denizci Kadınların Başarısı: 
WISTA Türkiye

WISTA Türkiye olarak önemli projelere imza attık-
larını kaydeden WISTA Türkiye Başkanı Nazlı Selek, 
“Faliyet alanımızı uluslararası platformalara taşı-
ma hedefindeyiz” dedi.

WISTA Derneği 1974 yılında İngiltere’de 
sektördeki kadınlar arasındaki işbirliği-
ni geliştirmek, dayanışmayı sağlamak 
ve networking’i artırmak amacıyla ku-
ruluyor. Daha sonra her ülkede, ülkele-
rin dernek topluluklarına bağlı olarak 
resmileşiyor. WISTA Türkiye Başkanı 
Nazlı Selek konuyla alakalı şunları söy-
ledi: “WISTA Türkiye ise 8 Mart 2009 
yılında WISTA International ailesine 
katıldı. Şu anda 140’ı aşkın üyemiz bu-
lunuyor. Kurulduğumuz günden bugüne 
denizcilik sektörünün tüm alanlarında 

çalışan kadınları, WISTA çatısı altında bir araya getir-
meye çalışıyoruz.  

Denizci Kadınları İçin Kurduk, Şimdilerde Erkekleri 
De Kabul Ediyoruz

Derneğimiz denizcilik sektörünün tüm alanlarında ça-
lışan kadınlara yöneliktir. Ancak son yıllarda çalışma-
larımızı ve etkinliklerimizi gören ve bunun bir parçası 
olmak isteyen sektörden erkek başvurularını da kabul 
ediyoruz. WISTA International genel kurallarına bağ-
lı olarak, her yıl bir WISTA üyesi olan ülkede yapılan 
genel konferansa üyelerimizle katılıyoruz. Bu konfe-
ranslar 3-4 gün sürmekte olup; üyelerimizin kendilerini 
ve/veya firmalarını tanıtma, işbirliği yapabilme imka-
nı, sektördeki yenilikleri, haberleri, gelişmeleri takip 
edebilmeleri için çok iyi bir fırsat yaratmaktadır. Bizim 
için, WISTA Türkiye olarak bu platformlarda yer almak, 
Türk Kadınını ve başarısını göstermek adına ayrıca bir 
gururdur.

Fark Yaratan Projeler Üretiyor ve Uyguluyoruz

2011 yılında WISTA Mediternian toplantısı, 2015 yılında 
WISTA International Toplantısı’nı dünyanın pek çok ül-
kesinden gelen WISTA üyelerini ağırlayarak, İstanbul’da 
büyük bir başarı ile organize ettik. 2021 yılı WISTA Me-
diternian için hazırlıklarımız devam etmektedir. Tabii 
tüm dünyayı saran pandemi durumu konferans tarihi-
mizi etkileyebilir bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. 
WISTA Türkiye olarak çeşitli faaliyetler düzenleyerek 
hem üyelerimiz hem denizcilik camiası hem de top-
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lumun diğer kesimleri için fark yaratan projeler üre-
tiyor ve uyguluyoruz. Bilgilendirici ve eğitici ücretsiz 
seminerler düzenliyoruz. Sektorun gündeminde olan 
konularda etkin ve uzman kişilerle üyelerimizi ve üye 
olmayan misafirlerimizi biraraya getiriyoruz.

Denizcilik Fakültelerinde Okuyan Kız Öğrencilere 
Burs İmkânı Sağlıyoruz

Çeşitli zamanlarda sosyal etkinlikler, kermesler, top-
lantı ve yemeklerle biraraya gelerek üyelerimizle ileti-
şim ağımızı korumaya çalışıyoruz. Derneğimizin kurulu-
şundan beri, düzenlemiş olduğumuz sosyal sorumluluk 
projelerinin temel amacı çocukların ve gençlerin eğiti-
mine katkı sağlamak, vizyonlarını geliştirmek, hayat-
larında fark yaratmaktır. Bu nedenle her yıl denizcilik 
fakültelerinde okuyan kız öğrencilere burs imkânı sağ-
lamaktayız. Her yıl denizcilik fakültelerinde okuyan kız 
öğrenciler için karşılıksız burs vermek, onların ufkunu 
açmak ve Türk Denizciliği için Türk kızlarının sektörde 
güvenle ilerleyebilmeleri için destek olmaya çalışıyo-
ruz.

Faliyet Alanımızı Uluslararası Platformalara Taşıma 

Hedefindeyiz

Yaptığımız etkinliklere denizcilik alanında eğitim gö-
ren öğrencilerimizin katılımına da önem verip onların 
sektör çalışanları ile iletişim ağı oluşturmalarını hedef-
liyoruz. Bu sektörde çalışmaya gönüllü olan gençlerin 
sektörün her alanından haberdar olmalarını ve onları 
bu iş dallarına hazırlayacak eğitim faliyetlerinin ya-
nında sosyal alanlarda da kendilerini geliştirmelerini 
tavsiye ediyoruz. Özellikle burs vasıtası ile bizimle 
iletişime geçen gençlerin diğer faliyetlerimizi de takip 
edip mümkün olanaklar dahilinde katılım sağlamalarını 
öneriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz eğitim seminerle-
rinde güncel konulara yer verip hem üyelerimizin hem 
de sektör çalışanlarının derneğimiz hakkında haberdar 
olmalarını ve de güncel konuları takip edebilmeleridi 
hedeflemekteyiz. Dernek olarak sadece yönetim ku-
rulunun oluşturduğu faliyetlerle sınırlı kalmayıp üye-
lerimizin ya da sektörün ileri gelenlerinden verilen 
önerileri de değerlendirip faliyet alanlarımızı genişlet-
mekteyiz. Ulusal faliyetlerin yanında diğer ülkelerdeki 
WISTA dernekleri ile düzenlenebilecek etkinliklerle fa-
liyet alanımızı uluslararası platformalara taşıma hede-
findeyiz.
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Le Meridien Bodrum

 Beach Resort İle 

Daha Güzel Bir Yaşam
Ege Denizi’nin masmavi su-
ları ile kaplı yarım adada 
her cephesinden panora-
mik deniz manzarasına sa-
hip olan Le Meridien Bod-
rum Beach Resort, bu yaz 
çok ünlü isimleri ve detoks 
müdavimlerini daha sağlık-
lı, daha uzun ve daha güzel 
bir yaşam hedefleyenleri 
ağırlamaya devam ediyor.

Bodrum yarımadasının en özel 
koylarından Adabükü’nde konum-
lanan, dünyanın en prestijli ödül-
lerinden A’Design Awards Gümüş 

ödülüne sahip olan Le Meridien 
Bodrum Beach Resort, birçok fark-
lı çeşit bitki örtüsünden oluşan 
bahçelerle bezenmiş muhteşem 
doğal güzellikleri ve Bodrum’un 
en iyi kumsallarından olan The Be-
ach ile de unutulmaz deneyimler 
sunuyor. Le Meridien Bodrum Bea-
ch Resort, uluslararası otel zinciri 
Marriott International’ın da pre-
mium bir üyesi olarak zincirlerinin 
aldığı hijyen ve temizlik önlemle-
rinin yanı sıra Ege’de ilk güvenli 
tatil sertifikasını alan uluslararası 
resort olarak ayrıcalıklı misafirle-
rinin sağlığını ve güvencesini her 
zaman önde tutmaya devam edi-
yor.
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KENDİNE AİT 650 METRELİK 
ÖZEL BEYAZ KUM PLAJI

Doğaya saygı gösterilerek tasarlanan, kris-
tal berraklığındaki Ege Denizi’ne dokunan, 
zeytin, defne, palmiye, portakal, kumkat, 
limon gibi onlarca Akdeniz bitki türüyle kap-
lı yemyeşil bir yarımadayı kucaklayan Le 
Meridien Bodrum Beach Resort, kendine ait 
650 metrelik özel beyaz kum plajıyla fark 
yaratıyor. Bolca güneş ışığı alan, ferah ve 
zamanın ötesinde bir vizyonla tasarlanan 
otelin konforu, dünyanın en yüksek oksijen 
oranlarından birine sahip olan tertemiz ha-
vası ve mavinin şifa veren tonları, ruhu do-
ğal olarak tazeliyor. Aromatik bitkilerin ve 
baharat bahçelerinin kokularıyla canlanan 
bu büyülü atmosfer enerjiyi artırıyor, bede-
ni ve ruhu şarj ediyor. 83 bin metrekarelik 
alana yayılan Le Meridien Bodrum Beach 
Resort bünyesindeki dünyanın öncü wellnes 
merkezlerinden Vitalica Wellness,5 gurme 
alakart restoran,5 bar, açık hava sineması, 
özel çocuk havuzu ve çocuk kulübü gibi sos-
yal alanları ile sevdikleri ile izole bir tatil 
geçirmek isteyen misafirlerini Bodrum’a da-
vet ediyor.
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YAT VE TEKNELER İÇİN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi 
toplantısında alınan karar gere-
ği, İstanbul Boğazı’nda yat ve 
teknelerde nişan, kına ve dü-
ğün etkinlikleri ile açık havadaki 
konser ve festivaller koronavirüs 
tedbirleri kapsamında yasaklan-
dı.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplan-
tısı yapıldı. Toplantı sonrasında alınan 
kararlar açıklandı. Açıklamada, “Ko-
ronavirüs salgınının toplum sağlığı ve 
kamu düzeni açısından oluşturduğu 
riski yönetme, sosyal izolasyonu te-
min, fiziki mesafeyi koruma ve has-
talığın yayılım hızını kontrol altında 
tutma amacıyla içinde bulunduğumuz 
kontrollü sosyal hayat döneminde, sal-
gınla mücadelenin başarıya ulaşması 
için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 
genelgeler ile maske takma zorunlu-

luğu getirilmiş, şehiriçi ve şehirlerara-
sı yolcu taşımacılığına düzenlemeler 
yapılmış, düğün, nikâh, sünnet düğü-
nü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere 
kısıtlama getirilmiştir” denildi. Açık-
lamada, “Başta fiziki mesafe kuralı 
olmak üzere, alınan tedbirlere yete-
rince riayet edilmemesinin hastalığın 
yayılım hızını artırması ve toplum sağ-
lığını riske atması nedeniyle; İstanbul 
İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bugün 
yapılan toplantı sonrasında alınan 89 
sayılı karar ile 12.09. 2020 tarihinden 
itibaren;

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı veya 
İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Tu-
rizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, 
spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet 
gösteren deniz turizm araçlarında, 
gezi, tur ve restoran teknelerinde, ti-
cari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, 

Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marma-
ra vb. işleticiler tarafından gezi, spor, 
eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi 
hizmetinde faaliyet gösteren deniz 
turizm araçlarında; düğün, nikâh, 
sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. 
etkinliklere hiçbir surette müsaade 
edilmeyecektir.

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, 
gösteri, festival vb. etkinliklere itiba-
ren hiçbir surette müsaade edilmeye-
cektir.

Herhangi bir mağduriyete neden olun-
maması için alınan kararlara uyulması 
önem taşımaktadır.  Yapılacak dene-
timlerde alınan kararlara uymayanla-
ra Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 
idari işlem tesis edilecek, konusu suç 
teşkil eden davranışlarla ilgili olarak 
adli işlem başlatılacaktır” denildi.
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D- Marin’den
 Sea Talks Podcast Hizmeti
Doğu Akdeniz ve Körfez bölgesinin en büyük marina zin-
cirlerinden biri olan D-Marin, Sea Talks Podcast ile özel 
konukları dinleyenlerle buluşturacak.

Doğu Akdeniz ve Körfez bölgesinin en büyük marina zin-
cirlerinden biri olan D-Marin, “Güvende Kal ve Yelken Aç” 
mottosuyla Türkiye’de Turgutreis, Göcek ve Didim’de yer 
alan marinalarında misafirlerini ağırlıyor. Happy Berth 
Days kampanyasıyla misafirlerine ayrıcalıklı rotalar sunan 
D-Marin, Spotify müzik listeleri ve Sea Talks Podcast’leriy-
le misafirlerine müzik keyfi sunacak. Türkiye’nin en önem-
li tatil rotalarında yer alan marinalarıyla Turgutreis, Didim 
ve Göcek’te deniz ve tekne tutkunlarını ağırlayan D-Marin, 
bu yaz denizle bağlarımızı yeniden inşa etmeye, özgür bir 
şekilde güvenle yelken açmaya çağırıyor.

Happy Berth Days Kampanyası

Misafirlerini, güvenlikleri için aldığı sıkı önlemlerle ve her 
zamanki samimiyetiyle karşılayan D-Marin, yerel ve ulus-
lararası yetkililerin ve uzmanların önerileri ışığında bir dizi 
ek sağlık önlemleri alarak misafirlerine yeni deneyimler 
yaşatmak için hazırlandı. D-Marin, marinalarından her-

hangi biriyle yıllık anlaşması olan misafirlerine D-Marin 
marinalarının her birinde 7 gün ücretsiz bağlama imkanı 
sunduğu Happy Berth Days kampanyasıyla da ayrıcalıklı 
bir yolculuk sunuyor. D-Marin, tekne sahiplerine sunduğu 
çeşitli hizmetlerden benzersiz SPA deneyimlerine, dünya 
mutfağının seçkin lezzetlerini bir arada bulunduran Yacht 
Club restoranlarına kadar misafirlerine renkli bir dünyanın 
kapılarını açıyor. 

Süper Yatlar İçin Kapsamlı Hizmetler

D-Marin’ler; süper yatlar için geliştirilen kapsamlı 
hizmetleri, özel olanakları ve uzman personeli ile 
konuklarına kusursuz deneyimler yaşatırken bölge 
halkının da ilgi gösterdiği pek çok etkinliğe imza 
atıyor. D-Marin Spotify Müzik Listeleri ve Sea Talks 
Podcast’te D-Marin, denize her mesafeden tutkunla-
ra yeni iletişim kanalı Sea Talks Podcast ile ulaşıyor. 
Birbirinden özel konuklarıyla dinleyenlerini buluştu-
racak olan D-Marin, yeni iletişim kanalında denize 
dair tekne, yemek, spor, sürdürülebilirlik, ekonomi, 
balık, yarış gibi pek çok farklı konuyu ele alacak. 
Konusunda uzman isimlerin kimi zaman bilgilendiri-
ci ve kimi zaman da eğlenceli keyifli anlatımları ile 
günün havası değişecek.Bulunduğu bölgenin ve ya-
kın çevrenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini 
destekleme ve topluma katkı sağlama amacıyla bir 
dizi etkinlik gerçekleştiren Sea Talks Podcast’lerine 
Apple Music ve Spotify platformları üzerinden ulaşı-
labilir. Ayrıca Spotify D-Marin hesabından deniz sey-
rinizde size eşlik edecek Türk, Yunan, Arap, Hırvat 
ve jazz, pop gibi farklı janrlarda müzik listelerine 
de ulaşabilirsiniz. 



96

HABER

ASBAŞ YÜZDE 8 BÜYÜYEREK KENDİ REKORUNU KIRDI

Avrupa ve Akdeniz Çanağının Yat Bakım Merkezi Olacak

Altyapı çalışmalarının sürdüğü ASBAŞ’ta, hedef 90 metre uzunluğunda 2 
bin ton ağırlığına kadar ultra lüks yatları karaya çekip denize indirerek 
yıllık bakımlarını yapabilmek. Dünyadaki beklentinin bu yönde şekillen-
diğini söyleyen Gürses, “Biz şu an 50 metre 500 tona kadar bölgemizdeki 
firmalara hizmet veriyoruz. Yeni çekçek alanımız tamamlandığında Av-
rupa ve Akdeniz çanağındaki lüks yatların bakım ve onarımlarını ger-
çekleştireceğiz. Bu da ticaret hacmimize pozitif yönde yansıyacak” diye 
konuştu.

Zeki Gürses

Antalya’da yat sektörüyle 
öne çıkan ASBAŞ, 8 aylık dö-
nemde 542 milyon dolarlık 
ticaret hacmiyle, bir önceki 
yıla göre yüzde 8 büyüyerek 
kendi rekorunu kırdı.

Antalya Serbest Bölge (ASBAŞ) Ge-
nel Müdürü Zeki Gürses, Antalya’nın 
medikal, yat, elektronik, tekstil ve 
tarım sektörlerinin dünyaya açılan 
kapısı ASBAŞ’ın Ocak- Ağustos 2019 
dönemini kapsayan 8 aylık süreçteki 
toplam ticaret hacminin 502 milyon 
dolar olduğunu, bu yıl aynı dönemde 
yüzde 8’lik artışla rakamın 542 mil-
yon dolara ulaştığını söyledi. Gürses, 
2019 yılında 777 milyon dolar ticaret 
hacmine ulaştıklarını, 2020 yılının da 
820 ile 850 milyon dolar civarında ka-
panmasını hedeflediklerini belirtti. 
ASBAŞ’ın ihracatının yüzde 52’sinin 
Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşti-
rildiğini sözlerine ekleyen Gürses, İs-
lam ülkelerine yüzde 18 olan hacmin, 
85 ülke ile karşılıklı devam ettiğini 
kaydetti.

 ‘Pandemi Döneminde 
Olumlu Gelişmeler Yaşandı’

Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen 
koronavirüs salgınıyla birlikte özellik-
le medikal ve yat sektöründe gözle 
görülür artış yaşandığını hatırlatan 
Gürses, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ser-
best bölgeler ihracat odaklı istihdam 
yaratmak amaçlı kurulmuş bölgeler 
olduğu için tüm satışlar yurt dışına 
yapılıyor. Özellikle medikal sektörü 
pandemi döneminde kayıp yaşamadı. 
Hatta işler artarak devam etti. Yat 
sektöründe önceden alınmış siparişler 
ve sonrasında gelenlerle birlikte tica-
ret hacmi olumlu etkilendi. ASBAŞ’ın 
dominant sektörü yat sektörüdür. 82 

firmadan 45’i yat üretimi, bakım ve 
onarımı üzerine faaliyet gösteriyor.” 
2020 yılı ilk 8 aylık süreçte farklı boy-
larda 27 lüks yatın imalatının tamam-
lanarak sahiplerine teslim edildiğini 
sözlerine ekleyen Gürses, “1999 yı-
lında kurulan ASBAŞ’ta şu ana kadar 
469 lüks yat yapılmış durumda. Top-
lam uzunlukları 8 bin 805 metredir. 
Yat üretiminden elde edilen ticaret 
hacmi ise 1 milyar 247 milyon dolar 
olarak kayıtlara geçti” diye konuştu. 
Yıl değerlendirmesinde sıkıntı yaşan-
madığının altını çizen Gürses, şöyle 
dedi: “Tam tersine birtakım bağlantı-
ların da sayısı arttı. Bu da üretimle-

re olumlu yansıdı. İnsanların pande-
mi döneminde kendilerini toplumsal 
yaşamdan izole etme gereksinimi 
duymaları, yata ilgiyi artırdı. 10 ila 
50 metre arasında siparişlerde artış 
gözlendi. Bölgemizde sadece lüks yat 
üretiminin dışında asgari amaçlı tek-
ne üretimleri de yapılarak yurt dışına 
gönderiliyor. Bunlar sahil güvenlik ve 
deniz polisi botları olarak sıralanıyor. 
Yaklaşık 5 yıldır Orta Doğu ülkeleri ve 
Arap ülkeleri bu tür asgari teknelere 
büyük ve ciddi ilgi gösteriyor. İstih-
dam ve ticaret anlamında büyük kat-
kıda bulunuyorlar.”
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TEMMUZ AYININ İHRACAT ŞAMPİYONU YAT OLDU

Temmuz ayının ihracat şampiyonu 
gemi ve yat oldu. Temmuz ayı ihra-
catının pandemi ilanından bu yana 
gerçekleşen en yüksek aylık ihracat 
rakamı olduğuna dikkat çeken TİM 
Başkanı İsmail Gülle, “Pandemide 
kenetlendik, şimdi kanatlanma za-
manı” dedi.

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre 
ihracat temmuzda bayram tatilinin ge-
tirdiği iş günü farkı nedeniyle geçtiği-
miz yılın temmuz ayına göre yüzde 5,8 
düşüşle 15 milyar 12 milyon dolar oldu. 
Haziran ayına göre artış oranı ise yüzde 
11,5 oldu. Bu dönemde bin 641 firma ih-
racat ailesine katılırken, pandemi baş-
langıcından bu yana 77 ülkeye ihracat 
en yüksek seviyeye geldi ve 16 sektör de 
en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. 
Son 12 aylık ihracat ise yüzde 7,9 kayıp-
la 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Konuyla ilgili değelendirme yapan TİM 
Başkanı İsmail Gülle, “İhracat ailesi ola-
rak mart ayında gün umutsuzluk günü 
değil demiştik, Nisan’da hedeflerimizin 
COVID-19’dan büyük olduğunu, Mayıs’ta 
beklentimizin normalin de ötesinde ol-
duğunu ve haziran ayında geçmişte ol-
duğu gibi bugün de başaracağımızı ifade 
etmiştik. Temmuz ayı ihracatımız, pan-
demi ilanından bu yana gerçekleşen en 
yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Türk 
ihracatçısı oyunun yönünü çok kısa bir 
süre içerisinde kendisine çevirmeyi bil-
di. Pandemide kenetlendik, şimdi kanat-
lanma zamanı” dedi.

77 Ülkeye İhracat En Yüksek Seviyeye 
Geldi

Pandemi başlangısından bu yana 77 ül-
keye yapılan ihracat en yüksek seviyeye 
geldi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 
3 ülke ise 1 milyar 458 milyon dolar ile 
Almanya, 963,4 milyon dolar ile İngilte-
re ve 941,5 milyon dolar ile ABD oldu. 
İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 
48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 
67’ye yükseldi.

TİM Başkanı İsmail Gülle

Şampiyon Gemi ve Yat

Temmuz ayının lideri 2 milyar 201 milyon dolar-
lık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 
813 milyon dolar ihracat ile hazırgiyim sektörü 
ikinci, 1 milyar 583 milyon dolara ulaşan kimyevi 
maddeler sektörü üçüncü oldu. 16 sektör pandemi 
başlangıcından bu yana en yüksek aylık ihracatı-
nı gerçekleştirdi. Temmuz ayının en güçlü perfor-
mansına imza atanlar ise yüzde 59,5 artışla 141,3 
milyon dolar ihracata ulaşan gemi ve yat, yüzde 
41,4 artışla 186,2 milyon dolara ulaşan yaş meyve 
sebze, yüzde 23 artışla 6,1 milyon dolara ulaşan 
süs bitkileri sektörleri oldu. Temmuz’da hazırgiyim 
sektörü ABD’ye ihracatını yüzde 53,4, Hollanda’ya 

ihracatını ise yüzde 34 artırdı.
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Gören Bakakaldı... 
Abramoviç’in Ultra Lüks Yatı Bodrum’da

Dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Che-
alsea’nın sahibi Roman Abramoviç’in ultra lüks yatı “Ec-
lipse”, Muğla’nın gözde turizm merkezi Bodrum’a geldi. 
İlçedeki marinalara sığmadığı için Yalıkavak Mahallesi açı-
ğına demirleyen 164 metre uzunluğunda ve 22 metre ge-
nişliğindeki 6 kat mega yatta hareketlilik yaşandı. Yattan 
ayrılan sürat botlarının güvenlik amacıyla dolaşması ve 
yakındaki marinaya gidip gelmesi dikkati çekti. Lüks yat, 
bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi 
odağı oldu. Günübirlik gezi teknesi ve yatlarla mavi tura 
çıkan tatilciler, yatı yakından görüp fotoğraf çekmeye ça-
lıştı. Abromoviç’in yatında olmadığı ancak yakında ilçeye 
gelerek mavi tura çıkacağı öğrenildi.

1 Milyon Amatör Denizci Projesi’nde
Eğitimler Sürüyor

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Liman İşletme-
si Müdürlüğü işbirliğinde Amatör Denizci Belgesi ve Kısa 
Mesafe Telsiz Belgesi eğitimi ve sınavı gerçekleştirildi. Te-
kirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret ve Sa-
nayi Odası işbirliğinde düzenlenen Amatör Denizci Belgesi 
ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Eğitimi ve Sınavı, Çorlu TSO 
Batı Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı tarafından başlatılan “Hedef 2023: 1 Milyon 
Amatör Denizci Projesi” kapsamında iki oturum şeklinde 
düzenlenen, Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından verilen 
eğitimlerin ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayan-
lar, özel tekne kullanabilme yeterliliğine ve kısa mesafe 
telsiz belgesine sahip olacaklar.
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DOS Marine’den
 Seçkin Kişilere Özel
 Deniz Danışmanlığı!

Deniz sevgisini ve denizciliği ailesinden miras almış, 25 yılı aşkın 
süredir uluslararası denizcilik tecrübesi bulunan Kıbrıslı ada in-
sanı Orhun Şentürk tarafından 2019 yılında kurulan DOS Marine; 
müşterilerine kişiselleştirilmiş çözümler sunan İstanbul merkez-
li bir danışmanlık firması olarak sektörde hizmet veriyor. DOS 
Marine firma yetkilisi Orhun Şentürk şu bilgileri verdi: “Yat, tek-
ne, şişme bot, motor ve diğer deniz araçları ile ilgili tamamen 
kişiselleştirilebilir profesyonel danışmanlık hizmetleri portföyü 
sunan DOS Marine’in başlıca hizmetleri arasında; marka analizi, 
satın alma ve satış sonrası hizmetleri yer alıyor. DOS Marine 
firması, bir İtalyan markası olan TOY Marine’in Türkiye ve Kıbrıs 
temsilcisidir. TOY Marine; gelenek ve tasarımı dengelemek için 
tüm ince detayların düşünüldüğü, modası geçmeyen klasik klas-
manda zarif tekneler yaratma misyonu ile, 2002 yılının sonunda 
Alessandro Novella ve Aldo Tomasina tarafından kurulmuştur. 
Toy Marine’in tarihsel referans modeli, 1930’ların Amerikan 
teknelerine, yüksek performansa ve efsanevi denize dayanık-
lılığa sahip, Lobster tarzı tekne ve Fast Commuter’a dayanıyor. 
Buna eşlik eden bir başka önemli ilham kaynağı ise, 1960’ların 
son derece zarif tekneler üreten İtalyan gemi inşa geleneğidir. 
Ürün gamı kapsamında; Toy 36, Toy 36 Fly, Toy 47 Tender, Toy 
51, Toy 51 Fly, Toy 68 Fly ve Toy 110 modelleri yer alıyor. DOS 
Marine firması “Ruhunu Kucakla” sloganı ile yola çıkmış; dünya-
yı deniz üzerinden seyretmenin, hayal etmenin ve keşfetmenin 
ayrıcalığını yaşarken, ruhunuzu denizler üzerinde kucaklamanın 
eşsizliğini, gelecek nesillere de aktarmayı misyon edinmiştir.”

Haftalık Kirası
971 Bin 500 Dolar

Muğla’nın Marmaris ilçesine demir atan 75 met-
re uzunluğundaki ultra lüks ‘Arrow’ (OK) adlı 
yatın haftalık kirası dudak uçuklattı. Haftalık 
kirası 971 bin 500 dolar olan yat, şimdi bu pa-
rayı verecek misafirlerini bekliyor. Marmaris Yat 
Limanı’nda bulunan özel bir marinaya bu yıl 
Ocak ayında denize indirilen ve Türkçe anlamı 
‘Ok’ olan ‘Arrow’ adlı ultra lüks yat demirledi. 
Bir firma tarafından zenginlere kiralanan yatın 
haftalık kirası, 971 bin 500 dolar. (7.1 milyon 
TL) Marmaris’te bahçeli ve yüzme havuzlu 4 
tane dubleks villa değerindeki yatta 12 misa-
fir ve 19 mürettebat aynı anda taşınabiliyor. 75 
metre uzunluğundaki yatta, 6 süper lüks süit 
kabini bulunuyor. Özel bir marinanın ön girişin-
de demirli bulunan lüks yatta, adı gizli tutulan 
müşteriler alınmadan önce hummalı bakım ve 
temizlik çalışması yaptığı görüldü.
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Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris’e ge-
len ‘Pacific’ isimli mega yat, 124 bin litrelik yakıt aldı. 
Sanat koleksiyoncusu ve girişimci Rus Leo-
nid Mikhelson’a ait olduğu belirtilen 
86 metre uzunluğunda, 16 metre 
genişliğindeki Cayman Adaları 
bayraklı mega yat, Cruise 
Port Limanı küçük iske-
leye bağlandı.Yata, 5 
tankerle yaklaşık 3 
saatte 124 bin lit-
re yakıt ikmali ve 
yiyecek, içecek 
takviyesi yapıldı. 
Ağustos ve eylül 
boyunca Muğ-
la’nın koyla-
rında misafir-
lerini gezdiren 

yatın, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacağı bildiril-
di.Yatta, 6 lüks kabinde 12 kişi konaklayabiliyor, 

28 kişilik mürettebat bulunuyor.Tik gü-
verte, alüminyum üstyapı ve çelik 

gövdeyle üretilen yatta, kon-
forlu seyahat için sıfır hız 

dengeleyiciler mevcut. 
Yatta ayrıca spa, sa-

una, asansör, heli-
kopter iniş pisti, 

sinema, jakuzi 
daldırma ha-
vuzu, su altı 
ı ş ı k l a r ı , 
ihale gara-
jı ve spor 
salonu yer 
alıyor.

Lüks Mega Yat “Pacific” Marmaris’te

Oral Erdoğan: 
Bu Resesyon Değil Artık, Depresyondur

Bu ay uzaktan yapılan İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Eylül Ayı Olağan Toplantısında bir sunum yapan Piri 
Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, 
ekonomide dünya ve Türkiye piyasaları bazında ya-
şanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Oral Erdo-
ğan,  “2020 yılı için mevcut verilerine baktığımızda 
sadece Çin’in yüzde 1 artıda olduğunu, geri kalan 
tüm ülkelerin negatif bir büyüme gerçekleştirdik-
lerini kaydetti. Erdoğan, “Bu sadece bir çeyreğe 
bağlı değil, önümüzdeki çeyreklerde de bu eksi 
durum düzelecek gibi durmuyor. 2 çeyrek üst üste 
küçülme olursa resesyon olur. Ben bu kadar küçül-
meye depresyon diyorum. Pandeminin ötesinde bir 
durum var. Depresyonlar arkasından sosyal felaket-
leri getirebilir. Birinci çeyrekte Çin daraldı. Diğer 
ülkeler Mart ayından sonra küçülme yaşadı. Bu du-
rumdan çıkış aşının bulunmasıyla ilgili görünüyor. 
İMF tahmincilerine 5 sene önce bir tahmin yapın 
deseydik bu pandemiyi dikkate alamayacaklardı el-
bette. Bundan sonra da ne olacağını bilemiyoruz” 
şeklinde konuştu.
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Tekne trafiği ve 
sintine atıkları 
Göcek Körfezi’ni 
tehdit ediyor

Pandemiyle birlikte Göcek Körfezi’nde bu yıl tekne tu-
rizminin geçen senelere göre artması, birçok koyda sin-
tine atığı sorununu beraberinde getirdi. Bölgenin önde 
gelen sivil toplum kuruluşlarından DAKSADER, teknelerin 
atık depolarını denize boşaltmamaları konusunda uyardı. 
Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği (DAKSADER) Baş-
kanı Psikiyatrist Dr. Rahşan Düren  “Özelikle uzun süre 
konaklayan teknelerde sintine kapasitesi sorun oluyor. 
Son zamanlarda bu sorun, kabul edilemeyecek yöntem-
lerle sözde denizciler tarafından çözülmeye çalışılıyor” 
dedi. Teknelerin atık depolarının boşaltılması konusunda 
kurallara uymadıklarını dile getiren Düren, “Bugüne ka-
dar yaptığımız gibi bundan sonra da bu tür kabul edile-
mez çevre suçu işleyenleri görüntülü olarak tespit ederek 
tekne sahipleri ve kaptanları hakkında hukuki işlem başla-
tacağız. Gerçek çevre dostu denizcilerin çevrelerinde bu 
tür konularda daha dikkatli davranarak bizlere ve ya 112 
acil çağrı merkezine yapacakları ihbarlarla denizlerimizin 
ve insan sağlığının korunmasında destek sağlayacaklarına 
yürekten inanıyoruz” dedi.

DAKSADER Baskanı Psikiyatrist Dr. Rahsan Düren

Türkiye’nin İlk Kadın 
Yat Yarış Kaptanı 
Hayatını Kaybetti

Türk yatçılığının efsane isimlerinden merhum Ahmet 
Muhittin Öney’in eşi Türkiye’nin ilk kadın yat yarış 
kaptanı olan Necla Öney hayatını kaybetti. Gazeteci 
Denizci Turgay Noyan, sosyal medya hesabından yaptı-
ğı paylaşımda “50’li yıllarda denizciliğe başlamış, Tür-
kiye’nin ilk kadın yat yarış kaptanı Necla Öney’i kay-
bettik. Türk yatçılığının efsane isimlerinden merhum 
Ahmet Muhittin Öney’in eşi, binlerce mil seyir yapmış 
amatör denizci Banu Öney’in annesi Necla Öney, 31 
Ağustos’ta hayata gözlerini yumdu. Banu Öney, ha-
beri denizde Fiji’ye iki gün uzaklıktayken aldı. Necla 
Öney’e Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dili-
yoruz” dedi. Merhume Necla Öney, 3 Eylül Perşembe 
günü saat 16.00’da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.
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Teknelerden 1 Milyon 396 Bin Litre Pis Su Toplandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, bin 480 kilometre kıyı şe-
ridi ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da 
6 tekne, 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık 
topluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler 
Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesisinde 6 tekne ile mavi 
yolculuğa çıkmış teknelerden atık topluyor. Ekipler 1 
Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar teknelerden 1 mil-
yon 395 bin 802 litre pis su topladı. Öte yandan tek-
nelerden 2 bin 941 litre sintine ve 106 bin 778 jumbo 
boy poşet katı atık toplandı. Muğla Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Mavi yolculuğa çıkan 
bu kadar tekne çöp üretiyor. Bu çöpün kıyıya getirile-
rek alınması değil seyahat halinde gelen talep üzerine 
bizim araçlarımız giderek onlardan sıvı, katı, yağ ve 
sintine atıklarını alıyor. Atıklar kıyıdaki tesislerimize 
getirerek bertaraf ediliyor. Şu anda 6 tekne, 2 atık alım 
merkezimiz var. Yeşil ve mavinin birleştiği kıyılarımız 
var. Denizlerimizi temiz tutmamız lazım bunun içinde 
bize düşen görev atıkları kendimizin teknelerin ayağına 
giderek toplamamız gerekiyor. Bu görevimizi yerine ge-
tiriyoruz. Teknelerimizi ve kıyı tesislerimizi arttırarak 
bu görevimize devam edeceğiz. Mavi kıyılarda bütün 
misafirlerimizi temiz denizlerde ağırlamaya gezmeleri-
ni temin etmeye çalışacağız” dedi.

Derinlik Tutkunları İçin 
Türkiye’nin Dalış Haritası

Bilinen Bilinmeyen 
30 Dalış Bölgesi

Orta kuşağın güneyindeki subtropikal kuşakta (sıcak orta ku-
şak) bulunan Türkiye, coğrafi konumunu 4 denizle taçlandı-
rarak sualtının büyüleyici dünyasıyla tanışmak isteyenlerin 
ilk durağı konumunda. Yılın 8 ayı sportif dalış yapılabilen 
çevresindeki 4 denizin yanı sıra barındırdığı göl, akarsu ve 
barajlarla fantastik irtifa dalışlarını mümkün kılan ülkemizde 
yaklaşık 300 dalış merkezi bulunuyor. Sualtındaki gizemleri 
keşfetmek için 1970’lerden itibaren sualtı kaşifi Kaptan Cou-
estau ile hızlanan SCUBA (Self Contained Underwater Breat-
hing Apparatus) yöntemi ülkemizde her yıl binlerce meraklı 
dalgıcı derinlere indiriyor. Doğal güzellikleri kadar binlerce 
yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Ana-
dolu kıyılarında yatan batıkları basınçlı ortamda görmek is-
teyen dalgıçlar özellikle Mayıs-Kasım ayları arasında adeta 
turizm hareketliliğine neden oluyor. Sayısız güzelliğe sahip 
dalış noktaları binlerce su altı canlısına ev sahipliği yapar-
ken bakir koyların ardındaki yeşil cennetler ise deniz ve doğa 
âşıkları çok çekici. Türkiye’de eşsiz güzellikler sunan sualtı 
noktalarından 30 tanesini sizler için derledik. Uluslararası 
yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil eden Türkiye’de aletli 
dalışın tek otoritesi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun 
internet sitesindeüm dalış merkezlerinin listesi bulunuyor.
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Denizcilik Fakültesi Öğrencileri 
Sektördeki Son Durumu 
Değerlendirdi Talha Mınık

Deniz sektörümüzün geleceği öğrencilerimiz hem 
sektördeki son durumu hem de corona virüsü Yacht Life & 

Travel dergisine değerlendirdi.

Covid-19, tüm sektörlerimizde oldu-
ğu gibi denizcilik sektörümüzde de 
etkisini gösterdi. Denizcilik sektörü-
müzün geleceği denizcilik fakültesi 
öğrencileri ile hem corona virüsünü 
hem de sektörde yaşananları değer-
lendirdik. Bu çalışmamızı bizlere ha-
zırlayan, yardımlarını esirgemeyen 
İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğrencisi 
Mehmet Talha Mınık’a teşekkürü bir 
borç biliriz.

CORONA VE YAT TURİZMİNDE 
STAYJERLER

Gülsüm Sönmez Dokuz Eylül Üniversitesi 
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (ing) 2. sınıf 

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan, in-
san sağlığını tehdit eden Koronavirüs (CO-
VID-19) ile mücadele ettiğimiz bu zorlu 
günlerde, ilk günden itibaren denizcilik 
işletmeleri pandemik koronavirüsünü ya-
kından takip ediyor, önlemlerini almaya 
çalışıyor. Tüm Yat İşletmeleri, brokerları, 
acenteleri  dünya çapında salgından etki-
lendi. (TYBA) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref 
Sevi, “Alınan önlemlerle birlikte yeni bir 
başlangıç yapacağız. Biz hazırlandık, sek-
törümüz de bunun hazırlığını yapıyor. Tek-
neye gelenlerin, misafirlerimizin güvenli 
bir şekilde tatillerini yapabilmeleri için eli-
mizden gelenin en iyisini yapıyoruz” ifade-
lerini kullandı. Ülkemizin mavi vatanı olan 
denizlerimizin büyük geçim kaynaklarından 
biri olan yat turizminin bir parçası olmak 
isteyen ve bu bölümde okuyup korona dö-
neminde stajını yapmış olan öğrencilere bu 
dönemde yaşadıkları sıkıntıları  ve alınan 

önlemleri sordum bir  stajyer arkadaşımı-
zın anlattığı sıkıntılar: 
“Aslında tam olarak korona yüzünden değil 
fakat koronadan korunurken sadece benim 
değil tüm personelin çektiği sıkıntılar var-
dı. Ben marinada palamar ekibi ile stajımı 
yaptım. Marinada yüzlerce kişiyle karşılaşıp 
yakınlaşma gereği duyuyorduk. Günde yüz-
lerce tekne girip çıkıp durduğu için bir çok 
önlemler alınmıştı. Günde sabah ve akşam 
olmak üzere iki kere dezenfekte ediliyordu 
marina içi bunun haricinde tüm personelde 
eldiven ve maske ile çalışma zorunluluğu 
vardı. Bu olay maalesef sıkıntı yaratıyordu 
bizim için. Çünkü çalışma saatleri içerisin-
de her saniye deniz üstünde marinamıza 
giren veya çıkan teknelerle yardımda bulu-
nuyorduk. Stajımın yaz ayında olması ve bu 
yaz ayının vermiş olduğu sıcaklıktan dolayı 
maalesef deniz üstünde maske ve eldiven-
lerle hergün sıcaktan pişiyorduk. Bu şekilde 
stajımı tamamlamış oldum. Sıkıntılar çek-
tik ama bu sıkıntıları hem kendimiz hem de 
çevremizdeki insanların sağlığı için yapmak 
zorundaydık asla bir şikayet de bulunma-
dık.” Sektörde bir durgunluk var mıydı so-
rusuna ise işte bu cevabı aldık :”Durgunluk 
ne kelime, aynı departmanda çalıştığım 9 
senelik personel ilk defa bu kadar yoğun-
luk yaşadıklarını iletmişti bizlere. İnsanlar  
hem tatil yapıp hem de koronadan kaçmak 
için denize açılmayı tercih ediyorlarmış.” 
Alınan önlemler ise : “Senede bir kere 
dezenfekte edilen tekneler şimdi her tür-
lü değişimde dezenfekte ediliyor, tabii ki 
maske eldiven ve ateş ölçümleri baş sırada 
yer alıyor. Dışardan alınan her türlü malze-
menin dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor-
lar. Koylarda mesafeler artırıldı.”                    

DENİZDE COVİD-19 FIRTINASI

Özlem ÇAKMAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 1. Sınıf 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 
tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 her 
sektörü etkilediği gibi dünya ticareti için 
önemli bir konuma sahip olan denizcilik 
sektörünü de etkiledi. Ulusal düzeyde alı-
nan Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı li-
manların kapatılmasıyla birlikte, denizciler 
hem karada hem denizde birçok problemle 
karşı karşıya kaldı bu problemler karada ve 
seferde olanlar için farklılık göstermekte. 
Türkiye limanına yanaşan gemilerin yap-
ması gereken bildirim sürelerinin uzatılma-
sı ve rotaları üzerinde Çin, İran ve yüksek 
vaka sayısı bulunan Batı Avrupa limanlarıyla 
birlikte Tayland, Japonya, Güney Kore veya 
Singapur olması ya da bu ülkelerin herhangi 
birinden gemiye katılımı olması durumun-



105

HABER

da gemilerin limanda THSSGM tarafından 
denetlenmesi istenmiştir. Alınan bu önlem-
ler sırasında halihazırda seferde bulunan 
denizcilerin sefer sürelerinin uzamasıyla 
birlikte karada sefere çıkmak için bekleyen 
denizcilerin de seferleri aksamış oldu. Se-
ferdekilerin manen sefer için bekleyenlerin 
maddi olarak olumsuz etkilendiği bu süreç 
en çok aileleri etkiledi. Bayramda evlerine 
dönemeyen denizcilerin aileleri denizcilik 
şirketinin gönderdiği destek mesajları ve 
lokumlarla teselli bulmaya çalıştılar. Co-
vid-19 süresince yaşanan olumsuzlukların 
ekonomi bazında ise etkileri daha büyük 
oldu. Tüm dünyada aksayan ithalat ve ih-
racattan ve daralan ticaret hacminden 
etkilenen şirketler ise hareketliliği en aza 
indirmek amacıyla bazı önlemler aldı. Bun-
lardan bazıları denizcilik sefer kartlarının 
süreleri uzatıldı ve evraklarını tamamının 
elektronik olarak düzenlenmesine karar 
verildi. Ekonomistlere göre dünyaya olan 
en büyük etkisi ücretli emek gelirlerinde 
%45’lik bir düşüş bekleniyor. Bu durum pan-
demi sonrası işsizlik ve ekonomik kriz gibi 
daha büyük çaplı sorunlara sebep olabilir. 
Azalan istihdamın topluma etkilerinin ise 
öngörülenden daha fazla olacağı yönünde 
iddialar var. Tüm bu önlemler ve şartlar 
dahilinde tatil yapmak isteyen vatandaş-
lar ise gerek hijyen bakımından gerekse 
uygunluk bakımından yatları yani mavi 
yolculuğu tercih etmeye başladı. Bu du-
rum marina işletmelerinin yüzünü bir neb-
ze de olsa güldürdü. Özetlemek gerekirse 
tüm dünyayı etkisiz altına alan Covid-19 
tüm insanları psikolojik, sosyal ve eko-
nomik olarak olumsuz yönde etkilemiştir. 
Bu olumsuzluktan etkilenen bireylerin ve 
şirketlerin bunun etkilerini nasıl atlataca-
ğının cevabını ise zaman verecek. Bizim 
bireysel olarak yapabileceğimiz en güzel 
şey ise kurallara uyup güzel temennilerde 
bulunmaktır. Denizciler olarak tek temen-
nimiz normal hayatımıza bir an önce dönüp 
ticaretimizi ve gemi seferlerimizi artırıp ve 
sevdiklerimize doya doya sarılmak. Şu an 
gemilerde denizlerde olan tüm denizcilere 
Allah selamet versin ve pruvaları neta rüz-
garları kolayına olsun.

DENİZ TURİZMİNİN DEMİR 
BAŞLARI ‘MARİNA VE YATLAR’

Lütfullah Han UÇAR/Kocaeli Üniversitesi 
Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri 
Yönetimi 4. Sınıf öğrencisi

Bilindiği üzere deniz turizmi birçok unsu-
ru içerisinde barındırıyor. Yatlar ve yatlara 
hizmet veren marinalar bunların belki de 
başta gelenleri. Bulunduğumuz konum, 
coğrafyamız ve olanaklarımız itibarıy-
la avantaj sahibi bir ülkeyiz. Bu avantajı 
değerlendirmeliyiz. Güncel verilere bak-
tığımızda ülkemizde deniz turizmi gelir-
leri, turizm gelirlerinin yaklaşık %20’sini 
oluşturmakta. 2002 yılında US $ 1,9 milyar 
olan deniz turizmi gelirimiz, 2019 yılında 
7,2 milyar $’a ulaşmıştır. Deniz turizmi-
nin ülkemize olan katkısı ilerleyen yıllar-
da mutlaka artmalıdır. Diğer yandan diğer 
ülkelerle kıyaslandığında, “İtalya’nın 6500 
km. uzunluğundaki kıyılarında 379, İspan-
ya’nın 4964 km uzunluğundaki kıyılarında 
356, Hırvatistan’ın 5835 km uzunluğunda-
ki kıyılarında 159 adet yat limanı varken, 
8333 kilometrelik kıyılarımızda ise sadece 
83 adet yat bağlama yeri bulunmaktadır. 
Dünya genelinde 19.000 adet yat lima-
nı mevcut olup, sadece Avrupa genelinde 
5000 adet yat limanı mevcuttur. Ülkemiz 
kıyılarında 2002 sonu itibariyle 25 adet 
marina varken, 2018 yılı sonu itibariyle bu 
rakam 83 adete (41’i Bakanlıktan belgeli 
yat limanı) ulaşmıştır. Yat bağlama kapasi-
temiz toplamda 28,361 adet (kara+deniz) 
bulunmakta.” (1)  Akdeniz’de dolaşan yat 
sayısı gün geçtikçe artmakta olup, kıyısı 
olan ülkeler yat bağlama kapasitelerini 
geliştirme yönünde kapsamlı çalışmalar 
yapmaktadır. Akdeniz’e önemli ölçüde kı-
yısı olan ülkemizde de bu pastadan büyük 
bir dilim alma yolunda adımlar atmalı, teş-
vikler verilmeli, yaşanan sorunlar üzerine 
yoğunlaşılıp çözüme kavuşturulmalı ve yat 
bağlama kapasitemiz artırılmalıdır. Yeni 
projelerle doğamıza ve kıyılarımıza zarar 
vermeden, çevre ve tarihi dokularla uyum 
içerisinde, bilimsel ve geniş çaplı yatırım-

lar yapmalıyız. Bizler bir yarımada ülkesi-
yiz. Deniz ile biriz. Denizin her nimetinden 
faydalanmalı, onu benimsemeli ve daha da 
öte onu sevmeliyiz.

(Kaynakça: (1)  2020 Deniz Sektörü Raporu, 
IMEAK Deniz Ticaret Odası Yayını, İstanbul 
2020,s.190,191)

COVİD-19 UZAKTAN EĞİTİME 
ETKİSİ

Serkan Yiğit/Yalova Üniversitesi Marina Yat 
İşletmeciliği 2.Sınıf

Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim ile 
birlikte gelişen teknolojik etkileşimler 
eğitimin her alanında değişikliğe sebep 
olmuştur. Öğrenci topluluğu olarak dijital 
ortamda kaynak bulmak bizler için daha da 
kolay bir hale gelmiştir. Fakat teorik olarak 
gelişen bu süreç biz denizci öğrencileri faz-
lasıyla geride bırakmıştır. Denizci öğrenci-
ler olarak teorikte gördüğümüz eğitim-
lerimizi staj ile veya okulda gördüğümüz 
uygulamalı eğitimlerle pratiksel olarak 
tamamlayabilme şansı buluyorduk. Ancak 
covid-19 sebebiyle bu pratiksel alandaki 
eksikliklerimiz gittikçe artmaktadır. Bu ek-
siklikler ilerideki meslek hayatımızı düşün-
düğümüzde motivasyon olarak bizi geriye 
düşürmektedir. Belirli sertifikalarımızı sene 
içerisinde alamadığımız için meslek haya-
tımızda yaşayacağımız sıkıntılar bizi fazla-
sıyla korkutmaktadır. Biz denizci öğrenciler 
olarak meslek hayatımızda çok ciddi önem 
taşıyan pratiksel eğitimimize bir an önce 
çözüm bulunmasını umuyoruz.
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YATED’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA…!
“İNANIYORUZ, DESTEKLİYORUZ VE HERKESİN SAĞLIĞINI 

KENDİMİZDEN DAHA ÇOK DÜŞÜNÜYORUZ…”

Kısa adı YATED olan Yat ve Tek-
ne Endüstri Derneği eylül ayı 
içerisinde bir açıklama yayınla-
dı. Açıklamada şu bilgilere yer 
verildi: “Değerli Üyelerimiz, 
Saygıdeğer Sektör Temsilcileri, 
Sevgili Deniz Severler ve Çok 
Değerli Basın Mensupları,

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın öne-
risi, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 
izni ve Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nin denetiminde; CNR 
Holding Pozitif Fuarcılık Şirketi 
tarafından YATED -Yat ve Tek-
ne Endüstrisi Derneği- işbirliği 
ile; 13-18 Ekim 2020 tarihleri 
arasında Pendik Marintürk Ma-
rina’da gerçekleştirilecek olan 
‘CNR Avrasya DENİZ - YACHT 
FESTİVALİ’ nin ve  20-28 Şubat 

2021 tarihleri arasında İstan-
bul Fuar Merkezi Yeşilköy İstan-
bul’da gerçekleştirilecek olan 
‘16. Uluslararası CNR Avrasya 
BOAT SHOW’un COVID-19 kap-
samında ‘gerekli tüm önlemler 
alınarak ve tüm kurallara uyula-
rak’ icra edileceğini tüm kamu-
oyuyla paylaşmak isteriz. 

YATED, TÜM TOPLUMUN 
SAĞLIĞINI ÖN PLANDA 
TUTUYOR

Tüm toplumun sağlığını en ön 
planda tutan YATED; ilgili ba-
kanlık veya ilgili mülki amir-
den gelecek her türlü uyarıları 
ciddiyetle incelemekte ve ona 
göre karar almaktadır. Süreç ile 
ilgili oluşacak olan herhangi bir 

olumsuzlukta, bir saniye bile 
düşünmeden fuarın akıbeti ile 
gereken nihai kararı almaktan 
çekinmeyecektir. 20 – 28 Şubat 
2021 tarihleri arasında gerçek-
leştirilecek olan 16. Uluslarara-
sı CNR Avrasya Boat Show Fuarı 
için önümüzdeki 5 aylık süre dik-
katle incelenecek, her ihtimal 
dikkate alınacak ve derneğimiz, 
işbirliği ortağımız fuar şirketi ile 
en doğru kararı verecektir. 300 
Üyesi ile Sektörün en büyük Sivil 
Toplum Kuruluşu olan YATED Yat 
ve Tekne Endüstrisi Derneği bu 
zor süreçte bütün önlemleri en 
üst düzeyde alarak ekonominin 
çarklarını döndürmek, ekono-
miye ve sektöre katkı sağlamak 
için fuar ve benzeri organizas-
yonlara verdiği desteğe devam 
edecektir. Takdir edersiniz ki; 
16. Uluslararası CNR Avrasya 
Boat Show Fuarının icrası için 
gerekli planlamaların ve orga-
nizasyon çalışmalarının yerine 
getirilmesi uzun bir süreçtir ve 
bu süreç zarfında yukarıda da 
belirtiğimiz gibi her türlü koşul 
gözlemlenerek, alınması gere-
ken ve uyulması gereken ku-
rallara harfiyen uyacağımızı bir 
kez daha vurgulamak isteriz. 
Tüm Üyelerimize, Sektör Tem-
silcilerine, Deniz severlere ve 
Basınımıza duyurulur.”

Saygılarımızla, 

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği 
Yönetim Kurulu
YATED
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