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Evlerimizde 
de olsak 
annelerimiz 
unutulur mu?
Faik Sönmez 
b i r b i r i n d e n 
iddialı şık ve 
trendy parçalar-
la dolu 2020 İlk-
bahar-Yaz Ko-
leksiyonu’ndaki 
sezon indirim-
lerine ek olarak 
online alışve-
rişlere özel %15 
indirim ve üc-
retsiz kargo 
hizmeti ile evde 
olduğumuz bugünlerde de anneleri unutmadı.

Annelerimizin kendilerini mutlu hissetmeye 
daha çok ihtiyaç duydukları bu günlerde onları; 
Faik Sönmez’in canlı renkler ve doğal dokularla 
dengelenen çiçek ve floral desenli, fuşya, narçi-
çeği, saks mavisi ve toprak tonları ile taçlanan 
modelleri ile şımartmanın tam zamanı. 

ANNENİZE KATZZE
Zamansız, zarif ve şık

Anneniz için yıllar boyu saklayacağı ve kullanacağı, zarif bir hediye 
almak isterseniz, KATZZE’nin porselenleri unutulmaz bir seçenek. 
Bulaşık makinesine girebilen tüm KATZZE ürünleri, limitli sayıda 
üretiliyor. Annenizin şık sofraları ve özenli sunumları için şimdi seçili 
KATZZE ürünlerinde indirim de var.

KATZZE’de farklı boylarda tabakların yanı sıra kahve fincanları ve 
muglar da bulunuyor. Her bir ürün eşsiz sofralar yaratmak için size 
butik tasarımlarla mutlu anlar vaadediyor.

Güzelliğin mirası: ANNE ışıltısı
Sinoz ile Anneler Günü’ne 

değer kat
Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla en kıymetli varlığı-
mız annelerin cildine değer katacak bakım Sinoz ürün-
leri ile mutluluğa dönüşüyor. Güzelliği mirası olan an-
nelerin ışıltısını yansıtacak Sinoz profesyonel seri ile 
bu Anneler Günü, annelerin cildi gibi gözlerinin içi de 
parlıyor.

Her yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anne-
ler Günü’nde kıymetli anneleri mutlu edecek hediyeleri 
bulmak önem taşıyor. Yıllarını çocuklarının yüzündeki 
tek bir gülümsemeye adayan annelere zamana meydan 
okutacak bakımı ise Sinoz gerçekleştiriyor. Sinoz, her 
anneyi mutlu edecek profesyonel bakım ürünleri ile 

Anneler Günü’nün 
en özel hediyesini 
seçmeye yardımcı 
oluyor. Anneler Gü-
nü’ne özel hediye 
paketlerinde gönde-
rilen setler, yüzde 40 
indirim ve İstanbul 
içi aynı gün kargo 
ile gülümseten seçe-
nekler sunuyor. 
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L’unica, yeni Flora ve Banyan sallanan koltuk ile annelerin 
keyif dolu anlarına konforuyla eşlik etmeye hazır

Yıl Boyu Özel Hissettirecek 
Anneler Günü Hediyesi

Mekanlara prestij katan ve modern çizgisiyle dikkat 
çeken L’unica, çok değerli annelerimiz için günün 
yorgunluğunu ve stresini çıkaracakları keyifli hediye 
alternatifleri sunuyor. Yeni Flora ve Banyan sallanan 
koltuklar ile annelere sadece bir gün değil her gün 
kendini özel hissettirecek olan L’unica, annelerin ki-
tap okuma, film izleme, kahve içme gibi keyif dolu 
anlarına konforuyla eşlik ediyor.  

Tasarımlarını kalite, dayanıklılık, konfor ve estetik-
le buluşturan L’unica, 2020 ilkbahar - yaz sezonunda 
portfoyüne eklediği yeni Flora ve Banyan sallanan 
koltuk ile hayatımızın en değerli varlıkları olan anne-
lerimiz için Anneler Günü kapsamında keyifli hediye 
alternatifleri sunuyor. Kaç yaşında olursak olalım her 
zaman bizlerin iyi olması için uğraşan baş tacı anneleri-
mize sallanan koltuklarıyla evin en özel ve en konforlu 

alanını oluşturan L’unica, kitap okuma, film izleme, kahve içme gibi anların keyfini ikiye katlıyor.  

Hafif ve kolay taşınabilir olma özellikleriyle öne çıkan Flora ve Banyan sallanan koltuklar aynı zamanda alüminyum 
gövdesi, örgü detayları ve sıcak renkleriyle bulunduğu mekanlara sıradaşı bir şıklık katıyor. Benzersiz tasarımları ve 
konforuyla öne çıkan Flora ve Banyan sallanan koltuklara, L’unica‘nın Türkiye genelinde yer alan 30 farklı bayisinden ve 
İstanbul Levent’te bulunan showroom‘undan ulaşmak mümkün.

Anneler için 
en zarif hediye 
Parker’da…

Prestijli kalem markası Parker’ın zarafet sembolü olan Sonnet,  anne-
lerimize sevgimizi ifade edebileceğimiz özel bir hediye... Hayatımızın 
kraliçesi olan annelerimize, Anneler Günü’nde Kraliyet Armalı asil 
Parker’ın en eşsiz serisi Sonet’le sevgimizi, saygımızı ve teşekkürü-
müzü sunabiliriz.  Annelerimiz de yıllarca zevkle kullanabilecekleri 
bu kusursuz kalemlerle sevdikleri için tasarladıkları dünyaya ilişkin 
hayal ve planlarını kağıda dökerken, eşsiz bir yazım deneyimi de ya-
şayabilirler.

Yaşamlarını çocuklarına adayan annelerimizi, mutlu etmek ve onurlan-
dırmak için Anneler Günü’nden daha uygun bir zaman yok… Ülkemizde 
bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak bu özel günde, annelerinize Par-
ker’ın zarafet sembolü Sonnet kalemlerini hediye edebilirsiniz. 

İngiltere’de iki kez Kraliyet Arması ile onurlandırılan prestij kalemin ön-
cüsü Parker’ın eşsiz serilerinden olan Sonnet, eşi benzeri bulunmayan an-
nelerimize yakışır hediye seçenekleri sunuyor. Zarif bir tarzın klasik dışa 
vurumu olan Sonnet, ilk lanse edildiği 1994 yılından bu yana kadınların 
duygularının da en özel tercümanı oluyor. Annelerimiz de yıllarca zevk-
le kullanabilecekleri bu kusursuz kalemlerle sevdikleri için tasarladıkları 
dünyaya ilişkin hayal ve planlarını kağıda dökerken, eşsiz bir yazım de-
neyimi de yaşayabilirler.
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Bağışıklı sistemimizi sağlam tutmamız gereken özellikle şu 
günlerde dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı uyku 
çok önemli. Hästens yatak, içerdiği tamamen doğal malzeme-
ler sayesinde gece boyu nefes alan en sağlıklı uyku iklimini ve 
konforunu sunuyor. 

Hästens; sağlıklı ve deliksiz bir uykunun yaşam kalitesine, 
insan ömrüne ve iyi bir bağışıklık sistemine yaptığı katkıya 
inanan kişilerin fanatiği olduğu dünyanın en iyi yatağı olarak 
bilinen, 40 ülkede hizmet veren 25 yıl garantili bir İsveç marka-
sı olarak liderliğini koruyor.

Uykusuz kalmak, günümüzün sadece yorgun ve stresli geçmesi-
ne sebep olacak kadar basit bir konu değildir. Kalp hastalığından 
obeziteye, şekerden, kansere kadar birçok hastalık riski yaratabi-
lir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı bir gece uyku-
su üçlemesinin bağışıklık sistemini sağlam tutmak için mutlaka 
gerekli olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bunun için de 
erişkinlerin günde en az 7-8 saat, çocukların ise 12 saat karanlık 
ortamda uyumaları sağlıklıdır. Yetersiz uykunun stres hormon-
larını aktif hale getirerek hastalıklara karşı direncimizi azalttığı 
bilinmektedir. Bu sebeple, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip ol-
mak için düzenli uyumaya, sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yap-
maya özen göstermemiz gerekmektedir. 

Sağlıklı uykuyu sağlamak; 168 yıldır hizmet veren Hästens yatak-
larının tutkusu olmuştur.  Kişiye özel siparişle elde dikilen yatak-
lar, içerdiği en üst kalite doğal malzemeler sayesinde gece boyu 
nefes alarak, size en sağlıklı uyku ortamını ve konforunu sunar. 
Hästens’in Türkiye’de sadece Nişantaşı’nda mağazası bulunu-
yor. Sağlıklı bir uykudan sonra güne güçlü bir bağışıklık sistemi 
ile uyanmak istiyorsanız, uyku uzmanlarımız mağazamızda Häs-
tens kalitesini ve bu mükemmel uyku deneyimini size yaşatmak 
için bekliyor.

Limon ferahlığı ile 
günlük hijyen

Sinoz 80° Limon 
Kolonyası ile bakım ve 

temizlik bir arada
Yerli kozmetik markası Sinoz, kolonya üreticileri ara-
sına giriyor. Limonun ferahlatıcı kokusuyla 80° limon 
kolonyası üretimine başlayan Sinoz, özel cam şişede 
şık ve pratik kullanım sunuyor.

Geleneksel kokularıyla her zaman bayramın müjdecisi 
olan kolonya Sinoz farkıyla yeniden yorumlanıyor. Tü-
keticisinin ihtiyaçlarına yönelik ürünleri, kaliteli üretim 
anlayışı ile birleştiren Sinoz, 80° limon kolonyası üreterek 
hijyen ve hoş kokuları bir arada sunuyor. 

İlhamını limon bahçelerinden alan Sinoz Limon Kolon-
yası, içeriğindeki alkol oranıyla da hijyene katkı sağlıyor. 
Hem evde hem de ofiste kullanım kolaylığı sunan özel 
cam şişesiyle herkesin tercihi oluyor. 

İlhamı limon bahçelerinden

Sinoz, 2008 yılından bu yana tüketicisinin ihtiyacına yö-
nelik üretimleriyle fark yaratıyor. Son zamanlarda ya-
şanan salgın için harekete geçen marka, kaliteli üretim 
anlayışını hijyen ihtiyacı için birleştirerek, kolonya üreti-
cileri arasına katılıyor. 

Sinoz 80° Limon Kolonyası ile hem limon ferahlığı hem 
de hijyen ihtiyacına cevap veriyor. İlerleyen süreçlerde 
farklı esanslar ile kolonya severlerin tüm taleplerine kar-
şılık vermeye hazırlanıyor. 

Mükemmel Uyku 
Deneyimi
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MENGİ YAY TERSANESİ’NDE ÜRETİM TÜM ÖNLEMLER 
ALINARAK HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan Co-
ronavirüs tehdidi iş ve sosyal yaşan-
tımızı da haliyle etkiledi. Bu durum 
karşısında üretici firmalar da bir ta-
kım tedbirler almaya başladı. İnsan ve 
insan gücüne her zaman değer veren 
yerli üreticilerimizden Mengi Yay Ter-
sanesi’nde de önlemler alınmış du-
rumda. 

Mengi Yay Yatçılık, Coronavirüs sü-
recinden yat inşa sanayi olarak mi-
nimum seviyede etkilenecek şekilde 
kronik rahatsızlığı bulunan personele 
izin imkanı tanıyarak, sosyal mesafe 
sınırlarını koruyarak, maske kulla-
nımına azami şekilde riayet ederek 
ve gerekli tedbirleri alarak üretimini 
sürdürüyor ve ülke ekonomisine katkı 
sağlamaya devam ediyor. 

VIRTUS projesinin ikinci gövdesi 
geliyor

Tuzla Tersaneler Bölgesi Nuh Sana-
yi Sitesinde faaliyet gösteren MENGİ 
YAY Tersanesi’nde üretilen 44 metre 
uzunluğundaki VIRTUS motor yatı 
geçtiğimiz günlerde sahibine teslim 
edilmişti. Bilindiği üzere line olarak 
inşa edilen Virtus projesinin ikinci 
motor yatı NB100 için ise dizayn ve 
mühendislik çalışmalarına ise hızlı bir 
tempoda devam ediliyor.  

Mengi Yay Tersanesi’nde hali hazır-
da 3 adet farklı konstrüksiyon tipin-
de projenin inşası sürüyor
Bu projelerden ilki Mayıs 2020 ikinci 
haftasında denize indirilmesi ve 10 
Haziran 2020 tarihinde  teslimi plan-
lanan 35,50 metre uzunluğundaki 
SEA STAR projesi.  Tersane tarafından 
üretilen ilk ahşap/kompozit motoryat 
olma özelliği ile haklı bir gurura sahip 
olan motor yat ahşap gövde ve kom-
pozit üst yapıya sahip. SEA STAR’ın 
iç ve dış tasarımı VYD Studio, mü-
hendislik tasarımı ise Mavi Denizcilik 
tarafından başarılı bir şekilde gerçek-
leştirilmiş.  

35.5 metre uzunluğunda, 7.68 metre 
genişliğindeki Sea Star, 1 master ka-
bin, 4 misafir kabini ve 3 personel ka-
binine sahip. 

SEA STAR ise iki adet 1925 beygir gü-
cündeki makinası ile 22 deniz mili hıza 
ulaşıyor. Seyir sürati ise 16 deniz mili 
ve bu süratte menzili 550 deniz mili.  

SEA STAR da diğer Mengi Yay motor 
yatları gibi şık ve zarif tasarımı, geniş 
ve ferah iç mekanı ve beach area ile 
dikkatleri üzerine topluyor.
 
Tersanede üretimine devam edilen 
ve 2020 Eylül ayında tamamlanması 
planlanan bir diğer proje ise gelenek-

sel Mengi Yay ahşap işçiliğinin en 
güzel örneklerinden birini teşkil ede-
cek olan 46 metre uzunluğundaki gu-
let projesi. 9,50 metre ene, 3,80 metre 
drafta sahip gulette 1 master, 4 misafir 
ve 4 personel kabini bulunmakta.   

Gulet, 2 adet CAT C18 671 HP’lik ma-
kine ile 12 kts azami ve 10 kts ekono-
mik sürate sahip.  

70 metrekarelik ana salon, geniş ve 
panaromik dinlenme ve güneşlenme 
alanları, masaj salonu ve süvari mer-
diveni ile emsalleri arasında farkını 
hissettirecek olan projenin Ağustos 
2020 ayı sonunda tamamlanması plan-
lanıyor.  

İnşasına planlandığı şekilde devam 
edilen bir diğer proje ise 42,5 metre 
uzunluğundaki yelkenli projesi. Bu 
proje Mengi Yay Yatçılık tarafından 
bugüne kadar üretilmiş en uzun yel-
kenli proje olma özelliğini taşıyor.  

Devam eden diğer proje ise 42,5 met-
re uzunluğunda, 9 metre eninde ve 4 
metre drafta sahip yelkenlinin azami 
hızı 14,5 kts ve ekonomik hızı ise 13,5 
kts. Çelik/ alüminyum konstrüksi-
yonlu yelkenlide 1 master, 4 misafir 
ve 3 personel kabini bulunmakta. Yel-
kenlinin iç BTA Design, mühendislik 
tasarımı ise GINTON Naval Architect 
izleri taşımakta. Projenin teslim tarihi 
Mayıs 2021. 

SEA STAR

VIRTUS 44
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X-YACHTS’TAN BİR İLK

NEEL-TRIMARANS 
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR! 

1979’dan bu yana yüksek performanslı yelkenli yatlarıyla 
farklı bir üne sahip olan Danimarkalı üretici X-Yachts, ku-
ruluşunun 41. yılında büyük bir atılım yaparak motorlu bir 
model üreteceğini duyurdu.

Firma, X-POWER olarak adlandırılacak 33 feet’lik yeni tek-
nesi ile konfor, hacim, hız, gelişmiş donanım ve zarif tasarı-
mı takdir eden, sezgileri yüksek motorlu tekne tutkunları-

na güçlü X-Yachts deneyimini yaşatmayı amaçlıyor.
Yelkenli tekne sektöründe bugüne dek sektöre öncülük 
yapan ve çelik gövde kafesi gibi devrimci yeniliklere imza 
atan deneyimli X-Yachts tasarımcıları ve mühendisleri, 
X-POWER konseptinin geliştirme çalışmalarına devam 
ediyorlar. Paylaşılan ilk çizimde, X-Yachts’ın klasikleşen 3 
adet su hattı çizgisini taşıyan teknenin son derece modern 
hatlara sahip bir motorbot olacağı görülüyor.

Çok gövdeli gezi teknelerinde bir dev-
rim yaparak 2010 yılından bu yana 
ürettiği trimaranlarla tanınan Fransız 
marka NEEL-TRIMARANS, Covid-19 
salgını nedeniyle ara verdiği üretimi-
nine devam ediyor.   

Çalışanlarını korumak üzere gerek-
li tüm önlemleri tamamlayan NE-
EL-TRIMARANS tersanesinde üretim, 
geçtiğimiz 14 Nisan’dan itibaren aşa-
malı olarak başladı.  

NEEL-TRIMARANS, denizcilik sek-
töründe üretime yeniden başlayan 
ilk şirketlerden biri oldu. Şirket yet-
kilileri, bu kararın alınmasında etkili 
olan başlıca nedenlerin siparişlerini 
teslim ederek müşterilerin güvenine 
layık olmak, çalışanların ücretlerinin 
%100’ünü kazanmalarını sağlamak ve 
ekonomik etkinliklerin devamını sağ-
lamak üzere gösterilen ulusal çabaya 
katkıda bulunmak olduğunu ifade 
ediyorlar.  

Kurulduğu günden bu yana sağlıklı ve 
ekonomik açıdan sağlam bir firma ola-
rak tanınan NEELTRIMARANS, bu 

sayede tüm dünyanın içinde bulundu-
ğu olağan dışı şartlarda dahi tüm yatı-
rım projelerini devam ettiriyor.  

Yıllık cirosu 15 milyon Euro olan ve 
120 çalışanı bulunan, tüm modeller-
den yılda 30 tekne kapasitesine ula-
şan firma, 2020 yılında iki yeni fabri-
kanın inşası ve LEEN-TRIMARANS 
adlı yeni motorlu trimaran serisinin 
yaratım süreci için 4 milyon Euroluk 

yatırım yaptı. Bu amaçla iki yatırım fo-
nuyla (Crédit Mutuel Océan ve Aquiti 
Gestion) ortaklık kuran NEEL-TRI-
MARANS, sermayesini 2 Milyon Euro 
artırarak öz kaynaklarını güçlendirdi.  
Büyüme hızı yıllardır 2 haneli rakam-
ların üzerinde seyreden NEEL-TRI-
MARANS, organizasyonunda yaptığı 
bu konsolidasyon sayesinde gelişimi-
ni sürdürüyor.  
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1.1 kW - 30 kW içten takma / dıştan takma  modeller ile her tekneye uygun motor çeşitleri

Elektrikli Deniz Motorları

D
ış

ta
n 

Ta
km

a

1.100 W
3.5hp
640 Wh Li-Ion
12,2 kg (Motor)
4,7 kg (Batarya)

Güç
HP Karşılığı

Batarya
Ağırlık

Po
d

Şa
ft

www.aquamot.com

MADE IN
AUSTRIA

Türk P&I Sigorta sizin 
için çok değerli olan 
yatınızı 145 ülkede 370’in 
üzerinde temsilcilikle 
koruma altına alıyor
Sigortanızın teminat limiti artık tekne bede-
linizle sınırlı olmak zorunda değil. Mevcut 
yat sigortanız ile teminat altında olmayan 
mürettebat, çevre, üçüncü şahıslar, diğer 
sabit ve yüzen deniz objeleri ile enkaz kal-
dırma operasyonlarına karşı sorumlulukla-
rınızı yat trafik sigortanız ile teminat altına 
alabilirsiniz. Üstelik yarış teminatınız, idari 
para cezaları, çevre kirliliğini önleme amaçlı 
masraflarınız da artık poliçeniz kapsamın-
da...



Merkez: Beylerbeyi Mh. Yalıboyu Cd. No: 18 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul TÜRKİYE Tel: +90 216 465 57 37  /  Fax: +90 216 557 72 49  /  Email: info@nuovajolly.com.tr 
Şube: 18000 Sk. Alaçatı Port 34/45, 35950 Çeşme / İzmir TÜRKİYE Tel: +90 532 524 40 56  /  Email: info@nuovajolly.com.tr

 @nuovajollyturkiye @nuovajolly_turkiye Nuova Jolly Türkiye

Kişiselleştirme Seçenekleriyle

PRINCE 21 – PRINCE 23 – PRINCE 25 – PRINCE 30
PRINCE 33 CC – PRINCE 38 CC – PRINCE 43 CC

NJ530 – NJ 630 – NJ 650 XL– NJ700 XL SEAFISH PRINCE 23 C – PRINCE 28 SC – PRINCE 33 SC
PRINCE 38 SC – PRINCE 43 LC 
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Galeon Yachts’ın inovatif motoryatı Galeon 425 HTS

13,46 metrelik tekne ana güvertesi cam 
giriş kapısı ve camla çevrelenmiş geniş 
gövdesi ile gürültü ve olumsuz hava 
şartlarından korunan kapalı bir alana 
sahip. Şartlara göre kolayca ısıtılabilen 
veya soğutulabilen bu alan modelin en 
öne çıkan özelliklerinden biri. 
 
Galeon 425 HTS’nin özünü oluşturan 
işlevsellik ve konfor modelin agresif 
profili ile birleşerek zarif ve sportif 
bir dizayn oluşturuyor. Farklı gövde 
rengi seçenekleri ve özellikle metalik 
tavan rengi opsiyonu ile modelin dış 
görünümü çok daha etkileyici hale ge-
liyor.  
 
Tüm hava koşullarında kolay tekne 
önü erişimi sağlayan geniş yan yürü-
me yolları, bot garajı ve güvenli ma-
rina erişimini garantileyen pasarella 
gibi opsiyonlar tüm tekne severleri 
etkileyecek nitelikte. 

Cam veya karbon olarak seçilebilen 
sunroof tavan, geniş gövde camları 
ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Göv-
de yan camları aşağı doğru açılırken, 
giriş kapıları yukarı doğru açılıyor ve 
ana güverte adeta bir terasa dönüşerek 
ustaca tasarlanmış bir hava akışı sağ-
lanıyor.

Modelin standart alt güverte yerle-
şimini mutfak, salon, iki kabin ve iki 
banyo oluşturuyor. Tercihe göre salon 
yerine üçüncü kabin opsiyonu yada 
daha geniş kullanıcı kabini opsiyo-
nu ile istenilen tarzda kişiselleştirme 
(custom-made) yapılabilir. Standart 
mobilya rengi mat meşe olan modelin 
tercihe göre mat veya parlak olarak 
seçilebilecek 10 farklı renk opsiyonu 
mevcuttur.  
 
Master kabin tekne ortasında konum-
landırılmış olup, tekne tam genişliğin-
den yararlanarak inanılmaz miktarda 
hacim ve depolama alanı sağlar.  
 
Birçok iç dizayn ve performans seçe-
neğiyle Galeon 425 HTS tamamen kişi-
ye özel tasarlanabilen, her hava şartın-
da rahat ve stabil kullanım sağlayan, 
ustaca düşünülmüş bir model.  

Teknik özellikler 
Boy       13,46 m 
En       3,90 m 
Derinlik      1,09 m 
Yakıt kapasitesi    950 litre 
Su kapasitesi     450 litre 



15

YACHT

Sea Ray SDX 270 OB modeli 
ile geniş alanları keşfedin
SDX 270 OB stabil sürüş keyfi ve kolay kullanımı 
ile deniz severlerin gönüllerini fethedecek.
Birinci sınıf performans, özel Mercury® 
Verado dıştan takma teknolojisi ile güçlü 
olduğu kadar stabil ve sessiz bir sürüş keyfi 
sunuyor. Bu nedenle, her yaştan misafirin 
dalgaları yakalamasını, sevdikleri ile iyi va-
kit geçirmesini sağlıyor ve kalıcı hatıralara 
ilham veriyor.  

Kategori lideri yerleşim, geniş oturma grup-
ları ve Sea Ray’in detaylara gösterdiği özen 
SDX 270 OB misafirlerini tüm gün boyunca 
konforuyla mutlu ediyor. Maksimum otur-
ma kapasitesi ve konforlu bir  tekne yerleşi-
mi yaratmak için her santimetrekarelik alan 
efektif şekilde kullanılmış olan bu teknede 
kolayca döndürülebilen sırtlıklar sayesinde 
dümen ve refakatçi koltukları maksimum 
esneklik sağlayarak havuzluktaki geniş 
oturma grubunu daha da büyütüyor. Mo-
delin iskele tarafında camı ve lavabosu bu-
lunan tuvalet kabini yer alıyor.  

Tekne önünde iki adet geniş dinlenme kol-
tuğu, Fusion müzik sistemine ait hoparlör-
ler, bardak tutucular ve merdiven ile ırgatın 
saklanabileceği bölme yer alıyor. 
 
SDX 270 OB ile eşyalarınızı depolayacak yerim olacak mı 
diye düşünmeyeceksiniz... Kişisel eşyalarınız, güvenlik ve 
su sporları ekipmanlarınız için koltuk altlarında kolayca 
erişebileceğiniz depo alanları mevcut.  

Telefonunuzdan, modelin yerleşik 
yönetim sistemi VesselView®’e bağ-
lanarak, teknenizin motor ve diğer 
gösterge verilerini takip edebilirsiniz. 
VesselView® Mobile, teknenizdeki gös-
terge ekranlarını Bluetooth aracılığıyla 
telefonunuzun ekranına yansıtır; tüm 
bilgileri izlemenizi ve veri noktalarını 
özelleştirmenizi sağlar.  

Teknik Özellikler 
Boy: 8,90 m
En: 2,59 m
Derinlik: 0,81 - 0,56 m
Ağırlık: 2,567 kg
Yakıt kapasitesi: 246 litre
Su kapasitesi:  76 litre
Standart motor: Mercury® 250HP Verado® - Black 
(250 hp - 187 kW)
Maksimum hız / seyir hızı: 40 knot / 25 knot
Başlangıç fiyatı: 106,392 USD (USA fabrika teslim, 
standart aksesuar, vergiler hariç)
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YENİ 80 SUNREEF 
POWER 

OTANTİK MOTORLU 
KATAMARAN TASARIMINI 
YENİDEN TANIMLIYOR

Yeni 80 Sunreef Power, üstün konforlu uzun yolculuklar için çok 
amaçlı evrensel bir yat. Lüks ve denize elverişliliği yeni bir boyu-
ta taşıyan bu dinamik ve zarif model, Sunreef Yachts ürün yel-
pazesine girerek otantik motorlu katamaran tasarımını yeniden 
tanımlıyor. Yatın dinamik gövdesi ve üst yapısı, yaşam alanlarını 
en uç noktalara kadar uzatıyor ve özel bir yerleşim planı ve dekor 
için sonsuz seçenekler sunuyor.

Cesur, çağdaş bir gövde tasarımına sahip olan 80 Sunreef Power, 
klasik paslanmaz çelik lumbozlar ile tik güverte, yüksek siper-
likler ve zarif ortam aydınlatması içeriyor. Bir kıç platformuyla 
birleştirilen devasa garajı, 80 Sunreef Power’ın botunu, çok sa-
yıda su oyuncaklarını ve jet skisini gittiği her yere almasını sağ-
lıyor. Salondan kolayca erişilen, yatın tam ene sahip ön terası, 
güneşlenmek ve uzanmak için inanılmaz miktarda alana sahip 
geniş ve rahatlatıcı bir mekân. 80 Sunreef Power’ın muazzam üst 
güvertesi bir spa havuzuna, bara ve geniş bir oturma alanına ev 
sahipliği yapacak kadar büyük bir alan sunuyor.

Gemideki en muhteşem özelliklerden biri, 80 Sunreef Power’ın 
tekne önünde konumlandırılabilen master kabini. Tekne önün-
deki terasa bakan çift kişilik yatak ve geniş banyosunun yanı sıra 
tavan camından oldukça fazla gün ışığı alıyor. Aynı alan, geniş 

oturma alanına sahip bir salon ve ön güverteye erişim ile de kul-
lanılabiliyor.

Ana salon, yatın yemek ve bar alanları ile iç oturma alanlarını 
dış mekân dinlenme alanları ile birleştirmek için, geniş havuz-
luk bölümüne açılıyor. Tamamen kişiselleştirilebilir salon yerle-
şiminde, seçilen düzene bağlı olarak mutfak ve yükseltilmiş bir 
kullanım istasyonu da eklenebiliyor.

80 Sunreef Power’ın gövdelerindeki muazzam hacimler, her biri-
min yerleşimini en özel gereksinimlere göre ayarlamak için bolca 
yer sağlıyor. Mürettebat ve mutfak bölümlerine, daha fazla mah-
remiyet için, arkadaki havuzluktan erişilebiliyor. Modelde en üst 
düzeyde konfora sahip misafir kabinleri dizayn etmek için de 
çoklu yerleşim konfigürasyonları mevcut.

Tam boy  : 23.95 m 
Maksimum en : 12 m
Derinlik  : 1.7 m 
Motorlar  : 2 x 575 HP - 2 x 1200 HP
Yakıt kapasitesi : 2 x 5000 l - 2 x 8000 l 
Su kapasitesi : 1600 l 
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Amerikan tekne üreticisi FORMU-
LA’yı bir çoğumuz FasᴲTECH power 
boat serisi ile hatırlarız. Yakın ta-
kipte olanlar, fabrikanın 60 yılı aşkın 
süredir ürettiği her farklı modelin 
efsanevi  Formula performansının 
bir varisi olduğunu iyi bilirler. FOR-
MULA’ların ayrıcalığı, performans 
kadar konforu da ön planda tutmaları 
ve gerek malzeme kalitesi gerekse iç 
tasarım açısından rakiplerinden çok 
üstün olmalarıdır.

SSC - Füzyon Bir Model 

Formula, yeni Super Sport Crosso-
ver(SSC) serisinin ilk modeli olan 
430 SSC’yi 2017’de üretti. Onu 
2018’de 400 SSC ve 2019 sonu çıkan 
380 SSC modelleri izledi. Bu seri-
nin özelliği, tüm modellerin en üstün 
özelliklerinin tek modelde bir araya 
gelmesidir: Bowrider serisinin çok 
keyifli baş oturma grubu, Performan-
ce Cruiser serisinin kamara konforu, 
Yacht modelinin tam boy ön camı ve 
tüm Formula’ların ortak özellği olan 
geniş bir yüzme platformu. Merkez 
konsollu teknelerin dar kabin yapısı 
geçmişte kaldı. Açık havadan azami 
yararlanmayı konseptinin odağına 
alan SSC, teknenin tam enine sahip 

geniş ve ferah bir 
kokpite sahiptir.

Alanında Öncü

Tasarımcı John 
Adams’ın eseri olan 
ve “devrim yaratmaya 
aday” olarak tanıtıl-
mış olan SSC model 
teknelerin benzerle-
rinin başka üreticiler 
tarafından da üre-
tilmeye çalışıldığını 
görmekteyiz. Özel-
likle 380 SSC, kendi 
klasmanında, 4 kişilik 
yatma kapasitesiyle 
rakipleri arasındaki 
eşsiz konumunu koru-
maktadır.

Bir FORMULA Geleneği: Üstün 
Performans – Üstün Kalite 

SSC Serisi gövdelerinin suya değen 
kısmında Formula FasᴲTECH serisin-
den görmeye alışık olduğumuz hava 
kanalları tekneye ilave performans 
kazandırmaktadır. 4 x 300 HP’den 
başlayarak farklı güçte motorların 
seçimi size bırakılıyor. 430 SSC, 4 

x 450 HP Mercury racing motorlarla 
70+ Knot üzeri hızlara ulaşabilmek-
tedir. Bu tip yüksek hızlara erişmek 
için birçok üretici tekneyi hafif tut-
mak adına gövde kalınlığını incelte-
rek dayanıklılıktan, donanımı azalta-
rak da konfordan ödün vermektedir. 
Formula modelleri, okyanus daya-
nımına sahip teknelerdir. Ashland 
Maxguard™ LE jelkot ve Premium 
AME® 5001 reçine kullanılarak üre-
tilen gövdeler yüksek mukavemete 
sahiptir. Ayrıca matris iç yapıya sa-
hiptirler. Konfor ve donanım adına da 
fazlasıyla üstündürler. Sallantıyı ön-
leyici Seakeeper, SSC 380 modelin-
de hidrolik yüzme platformu, kuman-
da konsolunda ve koltuklarda klima 
hava çıkış ağızları, Coupe hardtopta 
elektrikli sunroof ve arkaya uza-
nan SureShade® elektrikli gölgelik, 
joystik kumanda gibi özellikler, FOR-
MULA’lara değer katan özelliklerden 
sadece birkaçıdır.

Mutluluğun Anahtarı: Doğru Seçimi 
Yapmak

Doğru tekneye sahip olduğunuzda 
mutluluğunuz daima zirvede kalır. 

YACHT

MUTLULUĞUN 
FORMÜLÜ
En Sevilen Özellikler FORMULA 
BOATS-SSC Serisinde Toplandı
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Doğru tekne sadece sizi değil, ailenin 
tüm fertlerini ve dostlarınızı eğlen-
diren ve onların harika vakit geçirme-
lerini sağlayan, böylelikle mutluluğu 
adeta katlayan teknedir. SSC serisi, 
kamara içindeki mutfak haricinde 
bir de açık hava mutfağına sahiptir. 
Mutfaktaki hazırlıklar misafirler için 
görsel bir şölene dönüşürken hazırlı-
ğı yapan kişi de tam olması gereken 
yerde bulunur: Hareket ve eğlence-
nin merkezinde. Entegre evye, şık 
bir batarya, bardaklıklar, sürgülü tip 
buzdolabı ve dolaplar mutfağın diğer 
özelliklerindendir.

SSC Herkesi Memnun Eder

Yemek ve oyun için bir araya gelinen 
oturma grupları, dolgu minderleriyle 
tamamen uzanabileceğiniz dinlenme 
alanlarına dönüşmektedirler. Kok-
pitteki mutfak, atıştırmalıklara ve 
sürgülü tip kapağa sahip buzdola-
bıyla serin içeceklere çabuk erişim 
sağlar. Mobil cihazınızla Bluetooth 
üzerinden bağlanarak en sevdiğiniz 
parçaları 600W amplifikatörlü 8 ho-
parlörden ve 200W’lık woofer’dan 
dinlemek keyifleri zirveye çıkaracak-
tır. Rockford Fosgate ses sistemi ve 
mavi LED arka aydınlatmalı JL Audio 
hoparlörler çok kaliteli ve doyurucu 
ses vermektedir.

Kendinizle başbaşa kalmak veya kli-
malı ortamda serinde olmak istediği-
nizde 1,96 metre tavan yüksekliğine 
sahip bol ışık alan lüks kamara ve 
duşlu WC kabini tüm ihtiyaçlarınız 
için her an hazırdır. Koltuklar Ult-
raLeather® deriyle kaplanmış olup 
hem gerçek yumuşak kuzu derisi 
hissi vermektedir hem de kolayca 
silinebilmektedir. Arkada çift kişilik 
hafızalı süngere sahip bir de yatak 
odası yer almaktadır.

SmartZone™ tasarıma sahip Formu-
la SSC serisi, teknedekilerin birbir-
leriyle iletişimini ön planda tutmak-
tadır. Kaptan koltuğu 3 kişiliktir. 
İstendiğinde ayakta dayanarak dur-
mak, yüksek veya normal konumda 
oturmak mümkündür. Her kişi kendi 
koltuk minderinin konumunu ayarla-
yabilmektedir. Ayrıca ayak dayama 
yerleri elektriklidir, yukarı aşağı 
hareket ettirilebilir. Böylelikle sert 
havalarda ve performanslı seyirler-
de mükemmel yerleşerek tutunma-
nızı sağlar. Deri kaplı direksiyon/
dümen simidinin açısı kolayca ayarla-
nabilmektedir. 

Rakipleri Kıskandıran Yenilikler

Çok davetkar bir Formula yenili-
ği! Arka platformdaki yüksek masa 
keyifli sohbetlerin merkezi olacak. 
Marinada dostlarla bir araya gele-
rek eğlenmek için harika bir nokta. 
Sevdiğiniz koydayken sudakilerle ile-
tişimde olmanın, içeceklerinizi keyif-
le yudumlamanın güzelliğini yeniden 
keşfedeceksiniz. Hidrolik sistemle 
alçaltılabilen arka platform, tekne-
deki yaşam alanınızı denizle bütün-
leştirerek sonsuzluğa açacak. Ze-
minde ahşap doku hissiyatı 
veren ve hiç bir şekilde ba-
kım gerektirmeyen, kay-
dırmazlık özelliğine sahip 
özel PlasDeck tik kaplama 
mevcuttur. Tüm koltuklar 
su tutmayan DriFast® sün-
gere sahip olduklarından daima 
kuru kalırlar. Koltuk iskeletle-
rinde hiçbir yerde ahşap kullanıl-
mamıştır. Tamamı Starboard® ve 
StarLite® sentetik malzemeyle imal 
edilen koltuklar çürümez, ağırlaşmaz 
ve anti bakteriyeldir. Ayrıca kolayca 
silinmeleri için her türlü kire karşı 
görünmez Pre-Fixx® koruma kalka-

nına sahiptir.

Bu Teknolojiye Hayran Kalacaksınız

Tam donanımlı şık geniş kumanda 
konsolunda bulunan iki adet renk-
li dokunmatik Raymarine Axiom 12 
chartplotter, Mercury SmartCraft 
VesselView dokunmatik motor kont-
rol ekranı, joystick kumanda, Ben-
nett trim tablaları kumanda paneli ve 
daha bir çok özellik tüm kontrollerin 
elinizin altında olmasını sağlar. Bunun 
ötesinde iPad üzerinden ışıklandırma 
konrollerini yapabilir, teknenin nere-
sinde olursanız olun chartplotterda-
ki ekranı görebilirsiniz. Konsolda te-
lefonunuzu şarj etmek için temassız 
şarj yatağı da mevcuttur. Ayrıca her 
koltukta bulunan çift çıkışlı USB şarj 
noktası sayesinde herkes cihazları 
yanında iken daima tam şarja sahip 
olacak. Dilerseniz özel mesafe sınır-
layıcı sayesinde siz yokken teknenin 
sadece marina ve çevresinde sınırlı 
gidebilmesini sağlayabilir, belirtti-
ğiniz sınırın dışına çıkmasını engelle-
yebilirsiniz. Joystik ile kumanda par-
maklarınızın ucunda olacak. Tekneyi  
rüzgarlı havalarda dahi son derece 
kolay manevra edebilmek gerçekten 
büyük bir rahatlıktır. Teknolojinin 

son yenilikleri daima sizinle-
dir. Otomatik pilotla se-

yir halinde olmanın 
rahatlığını sü-

recek, Sk-
y h o o k 

e l e k t -
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ronik çapayla demir atmadan olduğu-
nuz noktada hiç bir yöne kaymadan 
bekleme yapabilmenin kolaylığını ya-
şayacaksınız. Sizler ve beraberiniz-
dekiler için bir FORMULA’yla hayat 

daha kolay ve bir başka güzel olacak, 
buna emin olabilirsiniz.

FORMULA SSC Tutkunuz Olacak! 

Akıcı ve seri, oturaklı ve güvenli seyir 
karakteri, formulaların ortak özelli-
ğidir. SSC serisi de bu beklentiyi cö-
mertçe karşılamaktadır. Her şeyiyle 
size özel, seçimleriniz doğrultusunda 
üretilen FORMULA’lar karakterinizi 
yansıtırlar. Şık tasarımı sayesinde 

dikkat çeken modellerden birine 
sahip olmak, sıkça parmakla göste-
rilmek anlamına gelmektedir. Buna 
alışık olmanız gerekecek.
Kalp atışlarınızı hızlandıracak per-

formanslı seyirlerden maceralı ke-
şiflere, denizin şıkırtılarıyla uykuya 
dalacağınız huzurlu gecelerden bir-
likteliğin eğlenceli sohbetlerine ka-
dar her şeyi size verecek olan For-
mula SSC - Super Sport Crossover 
serisiyle ilgili daha fazla şey öğren-
mek ister misiniz? Üç boyutlu sanal 
turla tekneleri gezmek ve videoları 
izlemek için www.formulaboatstur-
key.com sitesini ziyaret edebilirsi-
niz. Türkçe hazırlanmış ayrıntılı bir 

içerik, “en iyisini isteyenlerin terci-
hi” olan FORMULA’lar hakkında bil-
mek istediğiniz her şeyi sunmakta-
dır.
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MARİN AKÜLER İLE İLGİLİ 
BİLGİLERİNİZİ TAZELEYİN

Marin aküler, deniz yolu ulaşım 
araçlarının enerji ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere özel olarak tasarlanmış 
akülerdir. Marin aküler zorlu çalış-
ma koşullarında sorunsuz çalıştıkları 
için adını kanıtlanmış güvenlikleri 
ve sağlam performanslarından alırlar 
diyebiliriz. Marin aküler üretildikle-
ri teknolojiye göre performans göste-
rirler. 

Akü seçimi, aküyle çalışan tüm ürün-
ler için çok önemli bir konudur. Ancak 
söz konusu tekne, yat gibi deniz ve 
göllerde çalışan motorlu araçlar olun-
ca önem derecesi bir kat daha artmak-
tadır.

Tekne için en uygun olan akü nasıl be-
lirlenir?
  
Teknelerde kullanılar birkaç tip akü 
vardır bunlar;
Kurşun-Asit Aküler, Jel Aküler, AGM 
Aküler, Lithium Aküler, Hücre tip 
Stasyoner Akülerdir.

Servis akülerinin belirlenmesi için ilk 
etapta KW bazında saatlik tüketim he-
saplanmalı bu tüketimi karşılayacak 
kapasitede aküler belirlenmelidir.Tabi 
burada ikinci faktör olan akü ebatları-
dır. Eğer kapasiteyi karşılayacak stan-
dart akülerin monte  edileceği alan 
yoksa burada daha performanslı akü 
tipleri seçilmeli ve güneş panelleri ile 
aküler desteklenmelidir. Bu akü tiple-
ri; Li-on ve Agm Jel ürünlerdir. Star-
ter akülerin belirlenmesi için mevcut 
makinanın silindir hacmi, marş mo-
torunun çalışması için gereken CCa 
kuvveti, teknenin ve akülerin çalışa-

cağı ortamın iklim koşulları dikkate 
alınmalıdır.

Teknelerde bulunan akülerin kulla-
nım alanları nerelerdir?
 
Sırasıyla; Makine starter, Servis, Bow 
thruster, Elektrikli ırgat, UPS, Acil du-
rum telsiz.

Dikkat edilmesi gereken bir kou: Ge-
nelde Starter dışında diğer operasyon-
ları servis akülerinde karşılamak gibi 
hata yapan tekne sahipleri var ve bu 
acil bir durumda yedek rezerv olma-
dan seyir yapıyor olmalarına sebebi-
yet veriyor.

AGM ve Jel aküler arasında farklar ne-
lerdir?
 
AGM aküler kendi içerisinde ikiye ay-
rılır. Starter AGM ve Servis AGM.
Servis kullanımı için tasarlanmış bir 
AGM bir akünün Cca değeri starter 
ürüne göre daha düşüktür. Starter 
AGM akü ise Anlık CCa kuvveti daha 
yüksektir. Bow truster için de kulla-
nılabilir. AGM aküler Sıcak ve soğuk 
hava değişimlerinde daha az etkilenir.
Jel akülerinde kullanım kapasitesi 
yüksektir ancak  çalışma ortamı  belli 
bir sıcaklığın üzerine çıktığında ve şarj 
olurken bu akülerinin içerisindeki jel 
sıvılaşacağı için Kullanım kapasitesi 
düşme eğilimi gösterir ve gaz salınımı 
gerçekleştirebilir. Ancak AGM ürün-
lerde böyle bir risk yoktur ve kabin içi 
kullanım için daha uygundur, aynı za-
manda daha ufak ebatlarda daha fazla 
kullanım kapasitesi sunar.

Örneğin aynı ebatlarda bir AGM akü 
115 ah verebilirken gerçek jel aynı 
ebatlarda 80 ah verebilir.

Marine akü kullanırken nelere dikkat 
edilmelidir?
 
Marine aküler teknede çıkabilecek bazı 
aksaklıklara mukavetli olarak üreti-
lirler ancak bunlarında bir dayanma 
kapasitesi vardır. Öncelikle Asit-Kur-
şun ve Jel aküler kullanılıyorsa 11.00V 
altına düşürülmemesi gereklidir. Jel 
akü ve Asit kurşun tip akülerin  40 de-
rece sıcaklığın üzerinde çalışması bu 
akülerin kapasitesini düşürüp ömrü-
nü kısaltır. Şarj sisteminin 6 ayda bir 
kontrol edilip doğru frekans, voltaj ve 
amper İle şarj ettiği teyit edilmelidir.
Akülerin kullanımın ömrünün Et-
kileyen en önemli faktörlerden biri 
çalışma ortamının sıcaklığıdır. Bir de 
tekneler kullanılmadığı zamanlarda 
aküler ayda bir defa şarj edilmeli ya 
da tam şarjlı bırakılıp kutup başları 
ayrılmalı ve yeniden kullanılana ka-
dar ayda bir defa kontrol edilmelidir.
 
Marine akülerin bakımında dikkat 
edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 
Yeni nesil aküler bakıma ihtiyaç duy-
mazlar. Eski tip kamina akü kullanan 
kullanıcılar 3 ayda bir akü içerisindeki 
elektrolit seviyesine dikkat edip  bir 
önceki sorunun cevaplarını uygular-
larsa uzun müddet sorunsuz ürünleri-
ni kullanırlar.                                                                        

ALP AKÜMÜLATÖR katkılarıyla…
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Tersan & GF 
Hakan Plastik 

İş Birliği

GF Marine ürün grubunu 
bünyesine ekleyen GF Hakan 
Plastik’ten ilk proje.

2020 yılında ürün gruplarını genişleten GF Hakan Plastik, GF Marine ürün-
leri ile denizcilik sektörüne de hitap etmeye başladı. Türkiye’nin lider ter-
sanelerinden biri olan Tersan ile gerçekleştirdiği iş birliği ile de ilk projesini 
hayata geçiriyor.

GF Hakan Plastik 2020 yılında ürün gruplarına, denizcilik sektörüne hitap 
eden GF Marine ürünlerini ekledi. 20 yılı aşkın bir süredir gemi inşa en-
düstrisine özel teknolojileri ve yüksek kaliteli ürünleri ile komple sistem 
çözümleri sunan GF Marine ürün grubu, uluslararası platformda önemli 
bir yere sahip bulunuyor. GF Marine ürün grubu, geminin balast tesisatları, 
arıtma uygulamaları, ısıtma-soğutma suyu, sıcak-soğuk kullanım suyu ve 
gri su sistemleri dahil olmak üzere plastik borunun kullanılabileceği tüm 
uygulamalar için sistem çözümlerini içeriyor. 

İlk proje Tersan ile…

GF Hakan Plastik, Türkiye’de bu alanda ilk projesini ise Tersan Tersanecilik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile geçekleştiriyor.   Türkiye’nin lider tersanelerinden 
biri olan Tersan ile imzalanan anlaşma kapsamında, GF Marine ürünleri 
Tersan’ın yapımını üstlendiği Havila Kystruten AS’nin 4 adet gemisinin sı-
cak ve soğuk su boru uygulamaları ve vakum hatlarına uygulanıyor. Bu 
4 gemiden 2020’de tamamlanması planlanan 2 geminin her biri 124 metre 
uzunluğunda ve 22 metre genişliğe sahip bulunuyor. 
Proje kapsamında iFIT, INSTAFLEX, ELGEF ve PVC-C ürünleri kullanılı-
yor. 
Benzersiz bir adaptör modülü teknolojisine sahip yenilikçi bir sistem olan 
iFIT, projelerin içme suyu ve ısıtma-soğutma sistemlerinde tercih ediliyor. 
Polibüten (PB) ve çok katmanlı kompozit (ML) boruların push-fit bağlantılı 
kolay ve güvenli montajı, farklı kombinasyon seçenekleri, hafif ve esnek ya-
pısı ile uygulamada kolaylık ve tasarruf sağlıyor. 
INSTAFLEX plastik boru hattı sistemi, soğuk- sıcak su, soğutma sistemleri 
veya basınçlı hava hatları gibi alanlarda kullanılıyor. Özel olarak geliştiril-
miş polibüten boru sistemi, düşük uzama katsayısı, yüksek esneklik kabi-
liyeti ve hafifliği ile statik ağırlık oluşturmuyor; haraketli-dinamik yükler 
altında güvenli bir hizmet sunuyor. 
Basınçlı boru sistemleri kapsamında sunulan PE elektrofüzyon sistemi olan 
ELGEF, korozyona uğramama, düşük ağırlık, yüksek kimyasal direnç, dü-
şük maliyet, hızlı montaj ve uzun servis ömrü gibi birçok avantaj sağlıyor.
PVC-C sistemi, vakum hatlarında kullanılarak montaj kolaylığı ve ha-
fifliği ile avantajlar sunuyor.
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İLK OTONOM SU ALTI 
DRONE’U IBUBBLE, 
EVO SÜRÜMÜ İLE 

2020’DE DÖNÜŞÜYOR!

TURMEPA’ya 
“Plastiksiz Muğla” için 

uluslararası destek

Su altında film çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. 
iBubble’ın özel teknolojisi sayesinde ellerinizi kullanma-
dan harika filmler yaratabilir ve bu tamamıyla otonom su 
altı drone’uyla maceralarınızı eşsiz kılabilirsiniz. Birçok 
çekim modu, hidrodinamik yapısı ve kuvvetli su altı ışıkla-
rıyla, iBubble size en iyi su altı çekim tecrübesini sunuyor.

OTONOM. KABLOSUZ. AKILLI.
iBubble evo, ilk kablosuz ve tamamen otonom su altı dro-
ne’udur. iBubble’ı açın, suya koyun ve entegre görüntüle-
me senaryolarından birini seçin: iBubble sizin için su altı 
maceranızı filme alsın. Patentli, üstün akustik teknolojisi 
sayesinde nereye giderseniz gidin sizi takip eder ve bunu 
yaparken önüne çıkabilecek bütün engellerden otomatik 
olarak kaçınır. iBubble ile dalış tecrübenizi ellerinizi kul-
lanmadan filme alabilir ve sonrasında herkesle paylaşabi-
lirsiniz.

Dalışlarınızı Kolayca Filme Alın ve Paylaşın
iBubble dünyadaki ilk otonom ve kablosuz su altı drone’u 
ve harika bir dalış arkadaşıdır. Kolay kullanım odaklı tasa-
rımıyla iBubble sizi suyun altında takip eder ve farklı açı-
lardan dalışınızı filme alır. Bu sayede su altı maceralarınızı 
yepyeni bir şekilde paylaşma imkânı yakalarsınız.
 
Fransız İmzalı Üstün Teknoloji
Siz su altının keyfini sürerken, iBubble sizi takip etsin. Dro-
ne dalışınızı otonom bir şekilde filme alır, patentli görsel & 
360 derece sonar teknolojisi sayesinde sizi takip ederken su 
altındaki engellerden kaçınır.

İsterseniz Teknenizden Kontrol Edin
Explorer kiti sayesinde iBubble’ı bir R.O.V.’ye dönüştür-
mek mümkün! Böylece suya girmeden, akıllı telefonunu-
zun veya tabletinizin ekranından su altının güzelliklerini 
keşfedebilirsiniz.

Özellikler:
Ebat: 60cm x 45cm x 35cm  Ağırlık: 9 kg  M a k s . 
derinlik:  60 m / Hız:  1.5 m/s  Batarya süresi: 1 
saat, değiştirilebilir, Li-ion (<100 Wh)  Motor sayısı:  7  
Akıllı verici:  Senaryo seçenekleri, Kayıt başlat/durdur se-
çeneği, Işık aç/kapa, Maksimum derinlik ve Uzaklık kont-
rolü.

Muğla’da binlerce öğrenci ve 
öğretmene Sıfır Atık Mavi eğitimi 

verildi

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, kurulduğu 
günden bu yana deniz ve kıyılarımızın korun-
masını ulusal bir öncelik haline getirerek ge-
lecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik 
hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye bırak-
mak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Monako Prensi II. Albert Vakfı’nın önderli-
ğinde oluşturulan BeMed hibesi ile başlatılan 
“Plastiksiz Muğla” projesi ile Muğla’da Sıfır 
Atık Mavi konusunda eğitim verilerek öğrenci 
ve öğretmenlerin farkındalık kazanması sağ-
landı. Proje kapsamında yer alan okullara ula-
şılması için Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol 
çerçevesinde ülkemizin en uzun kıyı şeridine 
sahip ili Muğla’da, denizlerin önemi, ekosiste-
min karşı karşıya olduğu tehditler ve Sıfır Atık 
Mavi konulu eğitimler verildi ve etkinlikler 
yapıldı. Denizlerin korunmasına yönelik far-
kındalık oluşturularak, “Plastiksiz Muğla” için 
bireysel sorumlulukların benimsenmesi sağ-
landı. Mayıs 2019’da başlayan ve 12 ay devam 
eden proje ile özellikle Muğla’nın Bodrum, Fet-
hiye ve Marmaris ilçelerinde toplam 7 bin 300 
öğrenci ve öğretmene ulaşıldı. Eğitimlerin yanı 
sıra yaklaşık 300 kişinin katılımıyla Muğla’da 
düzenlenen kıyı temizliklerinde 1000 kg katı 
atık toplandı.



Your Exclusve Yacht Glazng Partner

Worldwde Servce & Warranty

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

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

M/Y SYZYGY - FEADSHIP - 2019

M/Y GO - Turquose Shpyard- 2017 M/Y Lady May - Feadshp - 2015



26

HABER

Nova Yachting
 kaliteli hizmeti rasyonel bütçelerle ve zamanında 

teslim projelerle müşterilerine sunuyor

Kurulduğu günden bu yana her pro-
jeye özel,hızlı ve ekonomik çözümler 
üreterek, en yüksek verimi alma ilke-
si ile hareket eden Nova Yachting bu 
doğrultuda, müşteri sürekliliğini sağ-
layarak uzun yıllar sürecek işbirliği 
oluşturmayı hedefliyor. Göcek mer-
kezli olan firma yer ve zaman ayrımı 
yapmadan deneyimli ekibi ile tüm 
Türkiye ve yurtdışında hizmet veri-
yor. 
 
Nova Yachting’in hizmet alanı olduk-
ça geniş. Tüm ahşap işlerinden, iç ve 
dış tüm mekan döşeme uygulamaları-
na; makine periyodik bakımlarından 
su altı aydınlatma sistemlerine kadar 
teknenizin bakım ve onarım süreçle-
rinde çözüm ortağınız olmaya aday. 
Nova Yachting’in hizmet alanları şöy-
le:

MOBİLYA MARANGOZ İŞLERİ                             
•Tüm ahşap işleri 
•Güverte teak değişimi 
•Güverte teak onarımı 
•Teak silme ve sika değişimi 
•İç mekan zemin parke uygulamaları 
•İç ve dış mekan tasarım uygulama-
ları 
•İş ve dış mekan mobilya imalatı 

BOYA BAKIM İŞLERİ 
•Komple boya uygulamaları 
•Boya tamiratları 
•İç ve dış mekan cila uygulamaları 
•Lake boya uygulamaları 
•Zehirli boya uygulaması 
•Gelshield uygulaması 
•Gelcoat tamirleri 
•Pasta polish uygulamaları 
•Polyester tamir ve uygulamaları 

DÖŞEME İŞLERİ 
•İç ve dış mekan tüm döşeme uygu-
lamaları 
•Oturma grupları ve güneşlenme 
minderleri imalatı 
•Tente, güneşlik ve kışlık kapamalar 
•Halı uygulamaları
 
ELEKTRİK ELEKTRONİK İŞLERİ 
•Komple yeni tasarım ve projelendir-
me  
•Yeni pano imalatı  
•Elektrik ve elektronik arıza tespitleri 
ve tamirleri 

•Otomasyon sistemleri 
•Görüntü ve ses sistemleri uygulama-
ları 
•Su altı aydınlatma 

MOTOR MEKANİK İŞLERİ 
•Makine periyodik bakımları 
•Jeneratör periyodik bakımları 
•Makine ve jeneratör onarımları 
•Sintine pompaları, ırgat, vinç, baş ve 
kıç pervane bakımları 
•Pasarella bakım onarımı 
•Arneson sistem bakımı 
•Jet sistem bakımı 
•Tutya değişimleri 
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DAHA GÜVENLİ BİR SEYİR İÇİN 
TEKNE SAHİPLERİNİN TERCİHİ 
ANTİ KOROZYON KAMERALAR OLDU

Anti korozyon kamera denize açılan ve 
uzun süre kalan teknelerin güvenliği için 
çok önemli rol oynuyor. Peki son zaman-
larda sık sık duymaya başladığımız ve tek-
ne sahiplerinin sıklıkla tercih ettiği anti ko-
rozyon kameralar nedir ve tekne güvenliği 
için neden önemlidir?  Optimum Teknolo-
jik Hizmetler firmasının kurucusu Yavuz 
Aman sorularımızı yanıtladı.  

Anti korozyon kamera nedir? Nasıl çalı-
şır?
Anti korozyon kamera, çeşitli sebeplerden 
dolayı kameralardaki oksitlenmeyi ve pas-
lanmayı önleme özelliği olan kameralardır. 
Normal kameralarla aynı özellikte çalışan 
bu kameraların çeşitli modelleri vardır.

Teknede anti korozyon kamera
kullanılmazsa ne gibi sonuçlarla karşıla-
şılabilir? 
Tekneler sürekli tuzlu sularda gezdiği 
için tuzlu suyun buharlaşmasıyla normal 
metallerde zamanla paslanmalar meyda-
na geliyor. Bu paslanmadan normal ka-
meralarda etkileniyor ve zamanla kamera 
sistemleri bozuluyor. Bu sebepten dolayı 
antikorozyon özellikli kamera modelleri 
tercih edilirse herhangi paslanma olmuyor 

ve kamera sistemleri çok daha uzun süre 
sağlıklı kullanılabiliyor. 

Teknede güvenlik neden önemlidir?
Denizlerdeki tekne güvenliğinin artırıl-
ması açısından teknelerdeki güvenlik çok 
önemlidir. Son dönemlerdeki gemi kaza-
larının artmasından sonra, birçok teknede 
kaptanlar kaptan köşkündeki monitörler-
den geminin her tarafını görmek istiyor. Bu 
doğrultuda gemilerin ve teknelerin limana 
ya da iskeleye yanaşması çok daha kolay 
olabiliyor. Görüş açıları daha net oluyor. 
Rüzgarın yönünü, dalgaların nereden ne 
boyutta geldiğini daha net görebiliyorlar. 
Ayrıca tekne sahipleri de cep telefonu uy-
gulamaları İle teknelerinin hem içini hem 
de dışını canlı olarak izleyebiliyor. Ulusla-
rarası sularda da herhangi tehlikeye karşı 
acil müdahale edilebilecek şekilde tekne-
lerdeki güvenlik sistemleri kontrol edile-
biliyor. 

Teknede kamera sisteminin olmasının 
başka ne gibi faydaları vardır?
Bir teknede kamera sisteminin olması, hem 
o teknede ki hırsızlıkları azaltır, hem kaza 
yapma riskini azaltır, hem de uzaktan izle-
nerek teknedeki mürettebatın daha verimli 

çalışmasına olanak sağlar.

Bunun dışında denizcilik sektöründe 
geliştirmekte olduğunuz projeleriniz var 
mı? 
Optimum Teknolojik Hizmetler olarak 
birçok kuru yük gemisine, yatlara ve tek-
nelere kamera sistemleri kurduk. Denizci-
lik sektöründeki taşıtlar çok pahalı olduğu 
için ve su üzerinde olduğu İçin kamerala-
rın kablo geçişleri çok büyük önem arz edi-
yor. Milyon dolarlık tekne sahipleri tekne-
lerinde kablo geçişlerinde delik olmasın ya 
da kablolar gözükmesin istiyorlar. Biz de 
bu sektördeki tecrübemizle ve uzman eki-
bimizle keşif aşamasından sistemlerin ta-
mamlanmasına kadar anahtar teslim pro-
jeler yapıyoruz ve montaj sonrasında da 
hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. İsmimiz 
gibi her tekneye özel en optimum ürünleri 
makul fiyatlarla projelendiriyoruz.
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CAPELLI ile kendi tarzını yarat

DAHA YÜKSEK HIZ DAHA İYİ TAŞIMA YÜKÜ

1974 yılında kurulan Spinadesco’daki 
(Cremona, Kuzey İtalya) Capelli Tersa-
nesi, o zamandan bu yana küçük ve orta 
boy teknelerin önde gelen üreticilerin-
den biri haline geldi. Davide Capelli’ye 
yeni bir iş kurma hevesi veren şey sınır-
sız yaratıcılığı ile birlikte, Po Nehri’ne 
olan aşkıydı. Fiberglastan düz salma ne-
hir botları inşa ederek işe başladı ve kısa 
süre sonra yarışmalarda kullanılmak 
üzere yeni kano türleri tasarlamaya ve 
inşa etmeye odaklanan küçük oğlu Um-
berto ile güçlerini birleştirdi.

Dönüm noktası, 1986 yılında, Capelli 
Tersanesi’nin ilk 4,7 metrelik Fisher-
man’i ortaya çıkardığı Genoa Boat 

Show oldu.

Tersane şu anda 16 farklı tekne modeli 
ve 29 farklı şişme bot üretiyor. Sürekli 
gelişen Capelli Tersanesi’nin başarısı iki 
ana faktöre bağlanabilir: teknelerin tu-
tarlı kalitesi ve şirketin geleceğe yönelik 
organizasyon yapısı.

CAPELLI RIB’leri diğer tüm şişme bot-
lardan ayıran bir yanı var. CAPELLI 
RIB’ler isteğinize göre tasarlanır, renk-
ler size özel seçilir, dilediğiniz zengin 
aksesuarlar ile donatılır ve teslim edi-
lir. Dilerseniz kışlık bakımları yapılır 
ve sizin için muhafaza edilir. CAPELLI 
RIB’ler East Marine’de sizleri bekliyor.

TEKNENİZ İÇİN EN UYGUN PERVANE
Eriş Pervane, deniz pervaneleri sektöründeki 35 yılı aşkın 
tecrübesiyle Türkiye’nin en önde gelen pervane imalatçı-
sı. Eriş Pervaneleri çeşitli formlardaki yelkenli tekneler ve 
guletler için farklı modeller sunuyor. Dar kanatlı, yelken 
seyrinde su tutucu etkisi zayıf pervaneler sayesinde daha 
yüksek performans elde edebilirsiniz.

Eriş Pervaneleri dünyanın en güvenilir pervane seçim ve 
analiz programlarının sonuçlarını, yılların getirdiği tecrü-
beleriyle birleştirerek müşterilerine en uygun pervane pro-
jelerini sunuyor. Aynı zamanda tekne sahiplerinin istekleri 
ve projeleri doğrultusunda da üretimi gerçekleştiriyor.

Hangisi Pervanem?
Türkiye’nin hatta dünyanın neresinde olursanız olun, per-
vane seçiminiz çok kolay. HangisiPervanem.com’a girin ve 
tekneniz için en uygun pervaneyi öğrenin.

KMTS Aktarma Sistemleri deniz yüzeyi 
sürücüleri hız, verimlilik ve güvenilir-
liğine uygun olarak üretilmekte olup, 
diğer deniz yüzey sürücülerinden daha 
üst seviyede bir performans sunuyor. 
Yüzey üstünde bulunan pervane tasarı-
mı ile, su altındaki sürtünmeyi gelenek-
sel deniz içi pervane sistemlerine göre 
yüzde 50 azaltarak, yakıt kullanımını 
ve maliyetlerini düşürüyor. Daha ça-
buk hız ivmesine ulaşarak daha yüksek 
hız ve daha iyi taşıma yükü-güç oranı 
sağlıyor.
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EN ZOR DENİZ ŞARTLARINDA BİLE 
SALLANMADAN MÜKEMMEL SEYİR ZEVKİ

Magnus Master stabilayzer sistemi deplasman ve yarı dep-
lasman tip teknelerde dalgalı denizlerde veya su yollarında 
teknenizin sarsılmadan stabil gitmesi için dizayn edilmiş 
dünyanın en gelişmiş ve kendi alanında başarılı aktif den-
geleme sistemi.

Sistemin esası Magnus etkisi olarak bilinen temel fizik 
prensibine dayanıyor. Genellikle sıvı içerisinde dönmekte 
olan top veya silindirlerin harekete başlangıç noktasından 
itibaren kavis yaparak izlediği yolda gözlemlenen etkiler. 
Bu sistemde dönmenin yönünün ve hızının kontrol edilme-
siyle güçlü bir şekilde yukarı yönlü veya aşağı yönlü kuv-
vetler oluşuyor.

Bu özellik sayesinde “Magnus Master” teknenizde dalgalı 
denizlerde oluşan sağa veya sola yönlü meyilleri, tam tersi 
yöne kuvvet uygulayarak dengeler ve teknenizin sallanma-
sını tamamen ortadan kaldırır. Dalgalı denizlerde ‘yaşanan 
mide bulantısı ve rahtsızlığı gibi etkileri ortadan kaldırır.

Magnus Master’ın benzersiz avantajları
• Magnus Master bakım gerektirmez.
• Benzer sistemlere göre çok daha kompak ve küçük yapı-
dadır.

• 3 Knot üstü hızlarda mükemmel performans sağlar.
• Oldukça kısa bir süre de devreye girer ve yine çok kısa bir 
sürede OFF konuma geçer.
• Renkli dokunmatik ekran ile kolay kumanda edilir.
• Cayro veya Fin yapılı sistemlere göre çok sessiz çalışır.
• Tamamı ile elektrik gücü ile tahrik edilir.
• Pahallı, zor ve karmaşık hidrolik parçalar ve pompalar 
içermez.
• Makine dairesinde çok az yer kaplar.
• Oldukça Kolay monte edilir.
• Katlanabilir.

TEKNE YATAKLARININ ALTINDAKİ 
KÜF VE BAKTERİ OLUŞUMUNA SON

Marmaris’te hizmet veren Karabulut Yat Döşeme yeni bir ürün sundu: FlexiMatt
FlexiMatt teknenizde sün-
gerin üzerinde uzun süre 
yatınca oluşan bel ve sırt 
ağrılarına son vermek 
amacıyla üretildi. Eviniz-
deki yatak konforunu size 
teknenizdede sunan bu 
ürün yatağın altına tekne-
nizin formunda hazırlana-
rak yatağınıza tam olarak 
oturuyor. İstenildiği tak-
dirde esnekliği ile yatak 

altındaki dolaplara katlayarak hızlıca ulaşmanızı sağlıyor.

FlexiMatt Yararları:
FlexiMatt yatağınızın altında 2,5 cm bir boşluk oluştura-
rak yatağınızın alt kısımlarında oluşan yeşillenme ve küf 
problemlerine son verir. Sünger yataklar devamlı kaldığı 
için kışın rutubetten kaynaklı yatağınızın altında küf ve 
kötü kokular yapar bu sebeple istenmeyen durumlarla 

karşılaşabilirsiniz. FlexiMatt ile bu sorunlara %100 çözüm 
sunulmuştur. Ergodinamik yapısı ile istenildiğinde hızlıca 
sökülebilir. 

FlexiMatt Ölçüleri:
FlexiMatt standart olarak 90 cm genişliğinde üretilmiştir. 
Tekne yatağının formuna uygun olarak özel olarak kesile-
bilir. 

Kullanıldığı Yerler:
Teknenizde bütün yatak altlarında ve uygun olan her ze-
minde FlexiMatt kullanılabilir.
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‘SUNBRELLA MARINE 
PARTNER’

Denizcilik sektöründe en iyi ustaları, 
döşemecileri bir araya getiren program 

Türkiye’de başlatıldı.

Sunbrella Marine Partner, tekne sahiplerinin nerde, kime 
teknemin döşemesini yaptırayım, biminim için kimden 
teklif alayım sorularına Sunbrella güvencesiyle bir cevap 
oluşturacak uzman ağı. 2014 yılında Sunbrella’nın Fran-
sa’da başlatıp farklı ülkelerde devam ettirdiği, denizcilik 
sektöründe en iyi ustaları, döşemecileri bir araya getiren 
bu program Türkiye’de de başlatıldı. Bu ağda yer alan uz-
manlar tekne sahiplerine Sunbrella’dan en doğru kumaş 
seçeneğini sunarak, en iyi teknik beceriyi gösteriyorlar. 
Türkiye’de Aralık ayında başlatılan program önümüzde-
ki süreçte içine diğer uzman partnerleri de ilave ederek 
güçlenecek.  Siz de tekneniz için Türkiye’de bir uzman 
arıyorsanız, Sunbrella’nın sitesini ziyaret etmenizi tavsi-
ye ederiz.www.sunbrellamarinepartner.com/tr
 

SUNBRELLA HORIZON: Teknenizin istediği 
Sunbrella ürünü çıktı

 
Uzun süredir Sunbrella’dan beklenen ürün nihayet Ho-
rizon ismiyle Sunbrella marine koleksiyonunda yerini 
buldu. Sentetik deri olan Horizon, Sunbrella marka stan-
dartlarına uygun bir tasarım ve ustalık barındırıyor. Sen-
tetik deride sıklıkla karşılaşılan bakteriye bağlı pembe 
leke oluşumu, Hoziron’da özel bir üst kaplama sayesinde 
engellendi. Sunbrella markası alanında öncüllüğünü ko-
ruyarak, bu soruna karşı piyasada 3 yıl garanti veren ilk 
marka oldu. Horizon’un aynı zamanda 5 yıl genel garan-
tisi bulunmaktadır. Sunbrella Horizon -30 dereceye kadar 
çatlama yapmamasıyla dikkat çekiyor, yine üst kaplama-
sı sayesinde küf tutmuyor. Çok yumuşak olan Sunbrella 
Horizon, çok rahat işleniyor, lüks bir konfor sunuyor, çok 
kolay bir bakım sağlıyor. Sunbrella Horizon sentetik deri, 
denizde benzeri olmayan tasarım, konfor ve performans 
sağlıyor.

1852’DEN BU YANA 
NESİLLER BOYU 

MÜKEMMEL UYKUYU 
SUNAN  

HÄSTENS, TEKNELERE 
YAPTIĞI ÖZEL ÜRETİM 
YATAKLARINI DENİZ 

TUTKUNLARININ 
BEĞENİSİNE SUNUYOR

Dünyanın en büyük katamaranı olarak bilinen Hemisphe-
re’in tercihi olma ayrıcalığını taşıyan marka, lüks tekne & 
yatlara dünya çapında özel üretim yataklar dikerek fark-
lılığını yansıtmaya devam ediyor.

%100 doğal malzeme ve el işçiliğiyle üretilen, yenilikçi 
düşünce yapısı ve müşteri deneyimleriyle her geçen gün 
mükemmelleştirilen Hästens yataklar; saf yün, doğal pa-
muk, keten ve doğada bulunan en esnek dolgu malzeme-
lerinden biri olan at yelesi kullanılarak, kişinin tercih ve 
beklentilerine göre sağlıklı bir uyku için dikiliyor. Häs-
tens yatakları, evlere olduğu kadar, dünya çapında lüks 
tekne ve yatlara el işçiliğiyle, uzun yıllardır butik üretim 
yapmayı sürdürüyor.
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KÜÇÜK BAHÇELER İÇİN

Dekorasyon Önerileri
Son yıllarda trend olan ve birçok yaşam alanında karşımıza çıkan minimalist konsepte şimdi-
lerde bahçe, balkon ve teras gibi açık hava mekanlarında da rastlıyoruz. Dar ve küçük alanları 
olduğundan daha geniş bir görünüme kavuşturma konusunda da yine minimalist tasarımlar 
dikkat çekiyor. Mekanlarda ferahlık algısı oluşturmak için işlevsel mobilyalar, yalın tasarım-
lar ve düz renkler ile oluşturulan kombinleri tercih etmek gerekiyor. Küçük alanları etkili ve 
kullanışlı bir hale dönüştürmenin büyük alanlara göre daha zor olduğunu ifade eden L’unica 
Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ali Samantır, açık havada daha ferah ve sade bir görünüm elde 

etmek isteyenler için küçük alanlarda uygulanması gereken ipuçlarını paylaştı.

Fonksiyonel mobilyalar tercih edin
Dar bir alana birçok mobilyayı sıkıştırmak 
yerine fonksiyonel mobilyalar tercih edin. 
Köşe koltuğu, çekmeceli orta sehpa, açılır ka-
panır yemek masası ve sandalyeler gibi işlev-
sel mobilyalar kullanarak daha çok alan aça-
bilirsiniz. Banklar da dar alanlar için oldukça 
ideal mobilyalar arasında yerini alıyor. Kü-
çük alanlarınızı olduğundan daha geniş ve 
ferah göstermenin yollarından bir diğeri de 
saksılar. Bitki ve mini ağaçlar sayesinde hem 
mekana boyut katabilir hem de küçük alanla-
rınızı daha ferah ve doğal bir görünüme ka-
vuşturabilirsiniz. Dikey bahçe uygulamala-
rıyla alandan tasarruf sağlayabileceğiniz gibi 
hoş bir atmosfer de yakalamak mümkün. 

Doğru aydınlatma ve dekoratif ürünlerle 
derinliği artırın
Aydınlatma sistemleri bahçe, balkon ve teras 
gibi açık hava mekanlarının olmazsa olma-
zı… Doğru ışık tercihleri ile küçük alanlarda 

olduğundan fazla bir derinlik algısı oluştu-
rabilirsiniz. Loş bir ışık ile bahçenizi aydın-
latabilir, fener ve renkli ampullerle canlılık 
katabilirsiniz. Dış mekanlarda kullanacağız 
bu ürünler gecenizi aydınlatırken, gündüz-
leri de dekorasyonunuzun vazgeçilmez 
bir parçası olacak. Elektrik enerjisine gerek 
duymayan, güneş enerjisi ile kendi kendini 
şarj edebilen aydınlatma ürünleri sayesinde 
enerji tasarrufu sağlamak da mümkün. Eğer 
bahçenizde yeriniz var ise dilerseniz hem 
barbekü hem de  şömine olma özelliğine sa-
hip dekoratif tasarımlı fonksiyonel ürünler 
de tercih edebilirsiniz.

Açık hava keyfinize keyif katın
Mobilyalar evlerin ve bahçelerin en değerli 
objeleri; bahçe, balkon ve teraslar ise insanlar 
için keyfin ve rahatlığın ön sıralara konuldu-
ğu gözde alanlar… Bu nedenle dar olsalar 
bile bu alanlar uzun zaman zevkle kullanaca-
ğımız parçalardan oluşmalı. Özellikle küçük 

bahçe, balkon ve terasların konforunu artır-
mak için tekli salıncaklar, sallanan koltuklar, 
puflar, daybedler ve uzanma koltukları gibi 
keyif ürünleri oldukça ideal. Mekanlara hem 
doğal hem de modern bir hava katan bu 
ürünler, kitap okuma ve çay kahve saatleri 
gibi konfor anlarınıza eşlik ederek günün 
yorgunluğunu atmanıza imkan tanıyacak.

Tercihinizi düz renklerden yana kullanın
Küçük ve dar alanlarınızı daha büyük ve 
daha geniş göstermek istiyorsanız düz 
renkler tercih etmeli, yoğun desenlerden ve 
büyük şekillerden uzak durmalısınız. Zarif 
tasarımların yanı sıra açık ve pastel renkli 
ürünler ile küçük ve dar alanlarda hem fe-
rah hem de estetik bir görünüm elde edebi-
lirsiniz. Dekorasyonda kullanacağınız vizon 
renkler ve beyaz renkli kombinasyonlar ile 
sadeliği ve huzuru açık hava mekanlarınıza 
taşıyabilirsiniz, koyu renkleri ise dozunda 
kullanarak mekana şıklık katabilirsiniz. 
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EVİNİZİ DOĞRU DEKORE EDİN, 
İŞ VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN

Koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesinden sonra dünyada ve 
ülkemizde çok sayıda çalışan uzaktan çalışma sistemine geçti. Home Office çalışma olarak adlandırılan 
evden çalışma sürecinde evimizin dekorasyonunda yapacağımız değişikliklerle kendimize keyifli çalış-

ma alanları yaratarak iş verimliliğimizi artırabiliriz.

Tüm dünyada 
ve ülkemizde 
etkisini göste-
ren koronavi-
rüs pandemi 
( C o v i d - 1 9 ) 
t e d b i r l e r i 
kapsamında 
evden çalışma 
sürecine geç-
tik. Çalışma 
ortamı için 
hazır olmayan 
evler imizde 
yapacağımız 
küçük deği-
ş i k l i k l e r l e , 

kendimiz için keyifli bir home office 
ortamı oluşturabiliriz. Evde düzenli 
ve rahat bir çalışma alanı oluşturma-
mız, işe keyifle başlamamızı sağlaya-
cak bir motivasyon kaynağı olabilir. 
Temiz ve tertipli bir çalışma ortamı, 
şık aksesuvarlar ve ferah bir atmosfer 
çalışma verimimizi destekleyebilir. 

Çalışma ortamımızda kullandığımız 
renk seçimi, eşyaların tasarımı, renk-
ler, mobilyaların yerleşme düzeni 
gibi pek çok faktör evden çalışma sis-
teminde iş verimliliğimizi doğrudan 
etkiliyor. “Tasarım ötesi” mottosuyla 
kişiye özel mobilya üretim yaptıkları-
nı ifade eden Art Design Yönetim Ku-
rulu Başkanı Turgay Terzi, evde çalı-
şırken iş verimliliğini arttırmakla ilgili 
şu bilgileri paylaşıyor: “Home office 
düzeni için öncelikle çalışma alanımı-
zı belirlemeliyiz. Alanı belirledikten 
sonra konforumuz için oturduğumuz 
sandalyeden masaya kullandığımız 
objelere kadar her bir detay önem ka-
zanmaya başlıyor. Her bir mobilyanın 
ergonomik olması gerekiyor. Çalış-
ma alanımızı gün ışığı alan yerlerde 
konumlandırmanızda da fayda var. 
Doğru ışık konsantrasyonumuzu art-
tırır. Geniş bir yemek masasının bir 
bölümünü çalışma masası olarak de-
ğerlendirebilir, ferah ve dağınıklıktan 
uzak bir çalışma alanı oluşturabiliriz. 

Uzun saatler bilgisayar başında geçe-
ceğinden çalışma sandalyemiz rahat 
olmalı. Yoksa bel, boyun, sırt ağrıları-
na davetiye çıkarabiliriz.” 
Renkler, motivasyonu doğrudan et-
kiliyor 
Çalışma ortamımızda kullandığımız 
renklerin de iş verimliliğimiz üzerin-
de doğrudan etkisi bulunduğunu be-
lirten Turgay Terzi, “Mavi her tonu 
ile güven verici, doğal ve huzurlu bir 
renk olduğundan çalışma odalarında 
rahatlıkla ter-
cih edilebilir. 
Mobilya se-
çiminde bej 
rengi ve açık 
toprak tonları 
ferah çalışma 
ortamı oluştu-
rurken, yeşil 
tonlar çalış-
ma enerjimize 
katkıda bulu-
nur.” diyor. 

Sherenna BytheSea 
markalı kırılmaz ürünler 
tekne sofralarını süslüyor

Özgün tasarımlı tabaklar yerli üre-
tim olup, setler kase, pasta tabağı, 
çukur tabak ve servis tabağı olarak 
4 parçadan oluşuyor. Orijinal desen 
tasarımları ile farklı zevklere hitap 
eden modeller tekne ve yaz sofra-
larında modern bir hava yaratıyor. 
Tüm tabaklar altı kaydırmaz özelliği 
sayesinde teknelerde sallantı sıra-
sında kaymıyor. Ürünler %100 me-
lamin ve gıda ile temasa uygunluk 
sertifikalı. Böylelikle gerçek sağlıklı 
kırılmaz servis olanağı sağlıyor. Ta-
baklar renkleri solmadan bulaşık 
makinasında yıkanabilme özelliğine sahip. Armalı ve 
renkli kırılmaz bardaklar kırılmaz tabakları tamamlıyor 
ve teknelerde cam kırılmasının dezavantajlarını komple 
ortadan kaldıran bir sofra serisi oluşturuyor. Ürünler She-
renna Showroom ve www.sherenna.com.tr web sitesi, Gö-
cek, Marmaris, Bodrum’daki satış noktalarında müşteri ile 
buluşuyor. Ürünlerle ilgili yurtiçi ve yurtdışı yoğun bir ilgi 
ile karşılaştıklarını belirten Sherennna BytheSea yetkilile-
ri ürün serisini yeni parçalar ve tasarımlarla genişletmeyi 
hedeflediklerini belirtiyorlar. 
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Yat ve Gezi Teknesi İnşaasında

TÜRK LOYDU’NUN YERİ

Türk Loydu Vakfı YK Başkanı 
Cem  MELİKOĞLU ile Söyleşi

Türk Loydu’nun Yatlar ve Gezi Tekneleri kapsamında fa-
aliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Türkiye’deki ulusal tek klas kuruluşu olmanın bilinci ile, 
Türk Loydu kurulduğu tarih olan 1962 yılından bu yana 
Deniz Sektörü faaliyetleri kapsamında, gemi klaslama hiz-
metlerinin yanısıra, gerek geçmişte geleneksel olarak inşa 
edilen ahşap tekne ve yatların ve gerekse günümüzde her 
türlü tekne inşa malzemesinden imal edilen tekne ve yatla-
rın klaslanması hizmetini, konusunda uzman bir ekip ile, 
başarıyla yürütmektedir.

Klaslama, Türk Loydu Deniz Bölümü Yeni İnşa Departma-
nı tarafından genellikle boyları 24 metreden büyük yatlar 
için Türk Loydu Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin 
Kurallar’ının gereklilikleri sağladığı tespit edilmesi duru-
munda klas sertifikası düzenlenerek 5 yıllık bir süre için 
Türk Loydu klası altına alınmasıdır.Bu klasın devamı için 
süre zarfında bir ara sörvey ve sürenini bitiminde de yeni-
leme sörveyinin yapılması şartıyla servisteki ömrü boyun-
ca klaslı olarak devam eder.

Ayrıca Türk Loydu, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu 
kimliği ile Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları yönet-
meliği kapsamında boyları 2,5 metre ile 24 metre arasın-
daki tüm gezi teknelerinin CE uygunluk değerlendirme 
hizmetlerini de 2006 yılından bu yana yürütmektedir. CE 
Sertifikası düzenlenecek tekneler için ise Gezi Tekneleri ve 
Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği’nin gereklilikleri aranır
Esasen her ikisinde de temel amaç söz konusu yatın, gezi 
teknesinin tasarım aşamasından deniz testlerine kadar olan 
dönemde belirli aralıklarla denetlenerek, can ve mal emni-
yeti açısından güvenli bir deniz aracı üretiminin, Türk Loy-
du gözetiminde tamamlanmasını sağlamak.

Türk Loydu ne zamandan beri bu söylediğiniz hizmetleri 
vermektedir?

Türk Loydu Yat Klaslama hizmetini 80’li yıllardan bu yana 
sürdürmekte ve bugüne kadar yüzlerce ahşap, çelik, alü-
minyum ve kompozit gövdeli yat Türk Loydu tarafından 
klaslanmıştır. Halen de bu faaliyetimiz devam etmektedir.
Gezi tekneleri için uygunluk değerlendirme ve belgelendir-
me hizmetini ise 2006 yılından bu yana Uygunluk Değer-
lendirme Kuruluşu sıfatı ile yapmaktadır.

1994 yılında Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 94/25/
EC Gezi Tekneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış ve 
yerine 2013/53/EU yürürlüğe girmiştir.Bu yeni yönetmeli-
ğin ülkemizde Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz taşıtları Yö-
netmeliği adı altında 05 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanma-
sını takiben Türk Loydu bu yeni yönetmelik kapsamında 
da yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir.

Ticari Yatlar için nasıl bir uygulama yapıyorsunuz?
Bu konuda öncelikle bir Türk Yat Kodu oluşturma çalışma-
sı var. Bu kod, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ko-
ordinasyonunda diğer klaslama kuruluşlarının da katkısı 
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ile ağırlıklı olarak Türk Loydu tarafından yapılmaktadır.Bu 
kodun oluşturulmasına paralel olarak Türk Loydu Ticari 
Yatlar için yeni bir kural oluşturma faaliyeti içerisindedir.
Söz konusu hazırlıkların tamamlanması ile Türk karasu-
larında ticari faaliyet yapan/yapacak yatlar için çerçevesi 
daha iyi çizilmiş bir kural seti oluşacak ve bu yatların Ak-
deniz havzasındaki gezilerinde daha az zorluk yaşayacağı-

nı düşünüyoruz.

Türk Loydu askeri gemi klaslama faaliyetleri ile dünyada 
ilk sıralarda yer almaktadır. Küçük tekneler için farklı bir 
uygulama mı var, yoksa onlar da klaslanıyor mu? Mega 
Yatlar için ne düşünüyorsunuz?

Evet söylediğiniz gibi Türk Loydu askeri gemi klaslama 
konusunda önde gelen klas kuruluşları arasında ve askeri 
gemi klaslayan kuruluşların oluşturduğu birlik NSCA’nın 
bu dönem için başkan yardımcılığı ve gelecek dönem için 

başkanlığa seçilmiştir. Dünya Denizcilik Örgütü IMO’nun 
askeri alandaki eşdeğeri olan INSA’da da komiteye seçilen 
5 kurumdan biri olmuştur.

Küçük tekneler için de klaslama faaliyetlerimiz 2010 yı-
lından itibaren büyük bir ivme kazandı.2015 yılında web 
sitemizden ulaşabileceğiniz Patrol Boat (Devriye Botu) ku-
ralımızı yayınladık.

Bu kapsamda gerek Türkiye’nin yanısıra Bahreyn ve Ka-
tar Sahil Güvenlik devriye botları da Türk Loydu tarafın-
dan klaslanmaktadır.2020-2024 yılları arasında Türk Sahil 
Güvenlik Komutanlığı için inşa edilecek 105 adet devriye 
botun da klaslanması faaliyeti Türk Loydu tarafından ger-
çekleştirilecektir.

Ancak Türkiye’nin asıl mega yatlarda söz sahibi olduğu 
unutulmamalıdır. Dünya çapında 3.ncü büyük mega yat 
imalatçısı olan Türk tersanelerinin kaliteli ve butik işçiliği 
ile öne çıktıkları görülmektedir. Palmali Holding’in dünya-
ca ünlü Palmarina ve Hazar Yıldızı isimli iki mega yatının 
Türk Loydu tarafından klaslandığının altını çizmek isterim. 
Mega yatlarda sağlanmış olan başarının orta ve küçük öl-
çekli yatlarda elde edilebilmesi için üretim hızı ve kalitesini 
artırırken, aynı zamanda üretim maliyetlerini rekabetçi bir 
şekilde düşürmek gerekir. Bunun en iyi yolu da küçük üre-
ticilerin güçlerini birleştirmesinden geçmektedir. Üreticiler 
daha büyük ortamlarda ortak üretim hangarları oluştura-
rak maliyetlerini minimize ederken birlikten doğan güçle 
dış pazarlara da çok daha güçlü bir şekilde açılabilirler. 
Bu süreçte elbette yat yan sanayimizin gelişmesi için ilave 
sertifikasyon ihtiyaçları doğacaktır. Türk Loydu her zaman 
olduğu gibi Türk yan sanayicisine destek olmayı sürdüre-
cektir. İhracata dayalı projeleri olanların zaman kaybetme-
den Türk Loydu ile irtibata geçmelerini öneririm. Sertifikalı 
olan ürünlerin özellikle dış pazarlarda yüksek satış avanta-
jına sahip olduklarını biliyoruz. 

Türk bayrağının dalgalandığı her yere Türk Loydu’nun 
hizmetlerini götürmek en büyük önceliğimizdir.
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DENİZ TİCARETİNİN KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ SONRASI 
DURUMU NEDİR?

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sü-
rede dünyaya yayılan korona 
virüs, ne yazık ki Mart ayında 

ülkemizde de görülmeye başlamış-
tır. Devletimizin konuyla ilgili tüm 
kurumları da bu salgınla mücadele 
kapsamında ciddi tedbirler almıştır.

Bu kapsamda öncelikle şehirlerarası 
seyahat sınırlamaları devreye alınmış 
ve 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaş-
ların sokağa çıkmasına yasak getiril-
miştir. Bununla birlikte büyükşehir-
lerde geçici sokağa çıkma yasakları 
da uygulamaya alınmıştır.

Negmar Denizciliğin faaliyet gös-
terdiği Eskihisar- Tavşanlı hattında 
hizmet verdiği feribot taşımacılığı 

sektörü de alınan tedbir ve yasaklar 
sonrasında durumdan etkilenmiş-
tir. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları 
gereği bireysel amaçlı seyahat eden 
vatandaşların feribot geçişleri dur-
durulmuştur. Ancak ilgili genelgeler 
kapsamında gıda, temizlik ve ihtiyaç 
malzemesi taşıyan ve lojistikle alakalı 
araçlarla birlikte seyahat izni bulu-
nanlar ile resmi görevli olan araçların 
taşıması yapılmaktadır.

Seferler 24 saat esaslı olarak devam 
ettirilmekte olup, salgın sonrasında 
yolcu ve araç sayılarında yüzde 70’e 
varan düşüş yaşanmıştır. Negmar De-
nizcilik oluşmuş durum neticesinde 
kâr önceliği gütmeksizin vatandaş-
lara gıda, temizlik ve ihtiyaç malze-

melerinin ulaşması adına seferlerini 
devam ettirmektedir.

Ancak her sektörde olduğu gibi bu 
olumsuz durum şirketin mali yapı-
sına olumsuz etkiler bırakmaktadır. 
Liman girişlerinden hem kolluk kuv-
vetlerinin hem de şirketimizin gö-
revlendirdiği personelin denetimleri 
bulunmakta, giriş yapan araç sürü-
cülerinin ve içerisindeki yolcuların 
ateşleri ölçülmektedir. Tüm persone-
lin ve yolcuların maske takması zo-
runlu tutulmaktadır.

Gemilerde bulunan kafeterya hiz-
metlerinin verildiği büfeler salgınla 
mücadele kapsamında geçici süreli 
kapatılmış olup, feribotların ve li-
manların düzenli periyotlarda de-
zenfekte edilmesi sağlanmaktadır. 
Feribotlara binenlerin yolcu oturma 
kabinine girmesi de bu süreçte ya-
saklanmıştır. Ayrıca çeşitli noktalara 
Sağlık Bakanlığı’nın uyarı ve bilgilen-
dirme afişleri asılmış olmakla birlikte 
sürekli anonsla yolcular bilgilendiril-
mektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koro-
na virüs salgınını millet olarak daya-
nışma ve yardımlaşma ile atlataca-
ğımızdan şüphemiz yoktur. Negmar 
Denizcilik olarak devletimizin bu ko-
nudaki mücadelesine desteğimiz her 
daim sürecektir. 

Yazı: Negmar Denizcilik Genel Müdürü Eşref Serbes
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COVİD-19 DENİZCİLİK VE DENİZ TURİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazı: Orhan Dinç 
İMEAK DTO BODRUM ŞUBE Yönetim Kurulu Başkanı

Çin Halk Cumhuriyeti’nden 
başlayıp, tüm dünyaya yayı-
larak küresel sorun haline 

gelen “Covid-19” salgını hem ulusal 
hem uluslararası anlamda dünya 
üzerinde yaşayan tüm insanlığı etkisi 
altına aldı. 

Tabii ki salgın, ekonomik olumsuz-
lukları da beraberinde getirdi. En 
ağır ekonomik darbeyi turizm ve 
ulaşım sektörünün aldığını söyleye-
biliriz. 

Bu durumu Mavi Yolculuğun dün-
ya merkezi diyebileceğimiz Bodrum 
özelinde değerlendirmemiz gerekirse, 
denizcilik sektörü olarak çok ciddi 
bir kayıpla karşı karşıya olduğumuzu 
görüyoruz. Üyelerimiz ile yaptığımız 
görüşmelerde, 2020 sezon rezervas-
yonlarının iptallerinin gerçekleştiğini 
gördük. Bodrum’ da mavi yolculuk 
sezonu yılda 6 – 7 ay, şu an sektörün 
kaybı en az 3 ay ve belirsizlik devam 
ediyor. Sezonda deniz turizminden 
elde edilen gelirler ile yıl boyunca ge-
çimini sürdüren büyük bir kitle var. 
Bu olumsuzluğa sadece deniz turizmi 
açısından bakamayız, deniz turizmi-
ne bağlı gelişmiş bir yat imalat – ba-
kım sektörü mevcut Bodrum’ da. Sal-
gın, turizmin temel ihtiyaç olmadığı 
bugünlerde yıllardan beri bununla 
ayakta kalan bizleri derinden etkile-
di. Ancak bütün bu olumsuzlukların 
geçici olduğuna inanıyor ve biliyoruz 

ki, salgın sona erdiğinde ve insanlık 
bu günleri geride bıraktığında, hem 
bölgemiz hem de ülkemiz için gelir 
sağlayıcı en önemli sektörlerinden 
biri turizm ile tekrar ayağa kalka-
cağız. Devletimizin de bu durumun 
bilincinde olması, turizm sektörünü 
stratejik sektör olarak gördüklerini 
bilmek içimize su serpiyor.

Ayrıca yabancı mega yat sahipleri-
nin, bütün sınırlar kapalı olmasına 
rağmen, Bodrum başta olmak üzere 
Türk Marinalarında kalmak ve  tek-
nelerini Türk sularında kullanmak 
istediklerini bildirmiş olmaları da içi-
mizi ferahlatan bir durum. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum 
Şube Yönetim Kurulumuz bu zorlu 

günlerden geçerken üyelerimiz için 
faaliyetlerine devam etmekte ve ge-
rekli iletişimi tedbirler kapsamında 
sağlamaktadır. Bizler, bir meslek oda-
sının en önemli misyonu olan ekono-
mik istikrar ve üyelerimizin menfaat-
lerinin korunması kapsamında hem 
anlık ihtiyaçlara cevap vermek, hem 
de salgının kontrol altına alınmasın-
dan sonra yapılması gerekenler üze-
rine gece gündüz çalışıyoruz. Bütün 
üyelerimiz ve desteğini hissettiğimiz 
devletimiz ile birebir iletişim halinde 
bir köprü işlevi görmekteyiz. İnanıyo-
ruz ki salgının kontrol altına alınma-
sından sonra ekonomik kayıplar hız-
la telafi edilecek, çok hızlı bir şekilde 
düzelme olacaktır. Bütün vatandaşla-
rımıza sağlıklı günler diliyorum.
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DENİZCİLİK SEKTÖRÜ VE KORONA VİRÜS (COVID-19) ÖNLEMLERİ

Yazı: Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Yeni tip Korona virüs COVID-19, 2019 yılının Aralık ayın-
da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığından beri kont-
rolsüz bir şekilde ve büyük bir hızla dünyanın birçok ül-
kesine yayıldı. Bu olağandışı yayılımın akabinde Dünya 
Sağlık örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihli karar ile 
salgının “pandemi” olarak nitelendirildiği açıklandı, 
küresel risk seviyesi “yüksek”ten, “çok yüksek” seviyesine 
çıkarıldı ve “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” 
ilan edildi.

Salgın her sektörü etkilediği gibi, denizcilik sektörünü de 
derinden etkiledi ve deyim yerindeyse hazırlıksız yakala-
dı. Birçok ülke, limanlarını geçici bir süre olsa da kapat-
mak veya limanlarına yaklaşan turist ve yük gemilerine 
karşın eşi görülmemiş önlemler almak zorunda kaldı. 
Bu önlemler dahilinde birçok turist gemisinin limanlara 
girişine izin verilmedi ve yolcuları derhal karantina al-
tına alındı. (1)

Dünya konteyner taşımacılığının liderleri olan MSC, 
Maersk, CMA-CGM gibi büyük şirketler, dünya deniz 
ticaretinin en büyük aktörlerinden olan Çin’e seferlerini 
azalttıkları gibi, yalnızca Maersk, Asya ülkelerine yapı-
lacak ve Asya kaynaklı 50’den fazla seferini iptal etmek 
zorunda kaldı (2)  ve 14 Nisan’a kadar gemilerde tüm 
mürettebat değişimlerini durdurdu. (3)  Ayrıca, 3 Mart 
tarihinde Uluslararası Deniz Ticareti Odası (ICS) gemi 
ile seyahat edenlerin sağlığının korunması konusunda 
gemi operatörlerine yönelik tavsiyeler içeren bir el kitabı 
yayınladı. 
Ülkemizde denizcilik faaliyetleri kapsamında Kovid-19’a 
karşı alınan önlemler ise 14 Mart 2020 tarihinde Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan tarafından açıklandı. 
Bakan’ın açıkladığı önlemler arasında;

• Türkiye limanlarına giriş yapacak Türk ve yabancı bay-
raklı gemilerin uğradığı son on limanın bilgileri alına-
rak, son on liman arasında Çin, İran, İtalya, Almanya, 
İsveç, Hollanda, Fransa, İspanya, Danimarka, Norveç, 
Belçika, Tayland, Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve 
Singapur olması yahut anılı ülke vatandaşlarının son on 
dört gün içerisinde gemiye katılımı söz konusu ise gemi-
lerin liman demir sahasında Türkiye Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmesi ve 
ilgili Sahil Sıhhiye tarafından geminin Türkiye’ye girişine 
bir engel olmadığını gösterir belge düzenlenene dek hiç-
bir temasa müsaade edilmemesi,

• Gemilerin Türkiye limanlarına gelmeden yirmi dört 
saat önce yapmaları gereken gemi geliş bildirimlerinin, 
kırk sekiz saat önceden yapılmasının zorunlu tutulması 

14 Mart’ta Bakan Turan tarafından duyurulan önlemleri, 
17 Mart’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Ge-
nel Müdürlüğü tarafından liman başkanlıkları ve gemi-
adamları komisyonuna iletilen “Gemiadamları İşlemleri 
ve Korona Virüs (COVID-19) Tedbirleri” başlıklı yazıda 
iletilen önlemler izledi. Yeni önlemlere göre, 

• Her türlü gemiadamı işlemi ile ilgili liman başkanlıkla-
rına şahsen yapılacak başvurular sadece Cuma günleri 
kabul edilecek ve haftanın diğer günlerinde başvurular 
Gemiadamları Elektronik Başvuru Sistemi aracılığı ile 
alınacak. 

• Ayrıca, sınavlar için randevu almak isteyen gemiadam-
larının son on dört günde yurtdışından geldiklerinin 
tespit edilmesi halinde kendilerine sınav randevusu 
verilmeyecek ve daha önce sınav randevusu almış olan 

gemiadamlarından son on dört gün içerisinde yurt dı-
şından geldiği tespit edilenler, sınav hakları saklı kalmak 
kaydıyla sınavlara alınmayacaklar. 

• Buna ek olarak, gemiadamlığı sınavları için belirlenen 
salon kapasiteleri de yeni önlemler kapsamında yarı 
yarıya azaltıldı ve amatör denizci belgesi ile kısa mesafe 
telsiz operatörü yeterlik eğitimleri ve sınavları bir sonraki 
talimata kadar askıya alındı. 

Yeni önlemlerden en çok göze çarpanlardan biri ise ge-
miadamı yeterlilik belgeleri, gemiadamı cüzdanları ve 
STCW belgelerinin süresi halihazırda gemide çalışırken 
biten Türk gemiadamlarına ilişkindir. Bu kişilerden vi-
rüs tedbirleri nedeni ile ülkemize dönüş yapamayanların 
belgelerinin süresi; geminin Türk veya yabancı bayraklı 
olduğuna bakılmaksızın, geminin sahibi veya işletmecisi 
tarafından liman başkanlıklarına çalışma sözleşmesinin 
bir örneğini de içeren bir dilekçe ile başvurulması halin-
de, bitim tarihlerinden itibaren üç ay süre ile uzatılacak 
ve bu uzatma işlemine ilişkin bir belge ilgililerine veri-
lecektir.

Yeni Korona virüsün şimdiden global ekonomiyi ve 
ticareti olumsuz yönde etkilediği, hatta sebep olacağı 
resesyon ile yeni bir global ekonomik krizin kapısını 
araladığını belirten ekonomistlerin görüşlerinden elbette 
denizcilik sektörü de kendisine pay çıkartmalı ve gere-
ken önlemleri almalıdır. Salgının kaynağı olarak göste-
rilen Çin’in dünya deniz ticaretinin %40’ından fazlasını 
karşıladığı ve dünyadaki 10 büyük konteyner limanının 
7’sinin Çin’de olduğu düşünüldüğünde, denizcilik sektö-
rünü pek de iyimser günlerin beklemediği söylenebilir. 
Ancak, Korona virüsün gerek ülkemiz gerek global de-
niz ticaretine olan etkilerinin boyutlarının tam olarak 
anlaşılabilmesi açısından önümüzdeki dönem oldukça 
belirleyici olacaktır.

 1-“Multiple cruise ships are left stranded as coronavirus 
cases increase” - https://edition.cnn.com/travel/article/
cruise-ships-stranded-coronavirus-trnd/index.html
2- “Maersk operates massive container ships. It’s cance-
led 50 sailings over coronavirus” - https://edition.cnn.
com/2020/02/20/business/maersk-earnings-coronavi-
rus/index.html
 3- “Maersk cancels all crew changes for a month”- ht-
tps://shippingwatch.com/secure/carriers/Container/
article12015213.ece
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EGE VE 
AKDENİZ’E 
UZANAN 
KIYILARIYLA 
MUĞLA’NIN 
MAVİ YOLCULUK 
ROTASI

Tüm dünyada mavi yolculuğun en 
uğrak yerlerinden biri olan gulet tek-
neleriyle meşhur Muğla kıyılarında, 
doğa harikası birçok körfez ve koy 
var. Güllük’ten Fethiye’ye dek uza-
nan bu körfezlerin her biri kendine 
has doğasıyla çeşitli tatil seçenekle-
ri barındırıyor. Bu körfezler arasın-
da hizmet veren çok sayıda tekne 
kiralama şirketi, marina ve limanlar 
bulunuyor ve Bodrum-Gökova, Fet-
hiye-Marmaris, Marmaris-Datça vb. 
gibi rotaları izleyerek çeşitli tatil im-
kânları sunuyor.

Bodrum Körfezi

Tersaneleriyle ve 
kendine has evle-

riyle ünlü Bodrum’da 
hayat her zaman neşeli 

ve eğlenceli.
Bodrum’un antik çağda-

ki adı “Halikarnassos”tur. 
“Bodrum” adı, aynı adı taşı-

yan kalesinin de olduğu Aziz Pe-
ter’den geliyor. Şehir Aziz Petrus’a 

adanınca “Petrium” adı veriliyor ve 
bu isim zamanla petrum-potrum-bod-

rum olarak değişim gösteriyor.

Yat turizminin Türkiye’de başladığı ve önem 
kazandığı yerdir burası. Turizmin gelişmiş ol-

masından ötürü konaklama, yeme-içme gibi 
konularda her türlü konforu sağlıyor. Denizden 

bakıldığında Bodrum’a has mimarideki evlerin tüm 
yamaçları kapladığı görülebiliyor. 

 Dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleum’un 
tarihte Hlikarnassos şehrinde inşa edildiği biliniyor. Yu-

nan mimarisiyle Mısır mimarisini birleştiren yapı, kendin-
den sonra bu mimariye sahip yapılara mozole denmesinin de 

sebebi. Zamanla yıkılan yapının taşları daha sonra Bodrum 
Kalesi’nin yapımında kullanılıyor. Kale bugün, dünyanın 
ikinci en büyük Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne ev sahipliği 
yapıyor. 3.300 yıl önce Genç Tunç Devri’nde batan Lik-
ya ticaret gemisine ait dünyanın en eski batığı “Ulu-
burun Batığı” yine bu müzede sergileniyor.

Tarih boyunca Bodrum, kıyılarında tersane-
leriyle tanınmış ve bugün hala çeşitli yöre-
lerinde küçük çaplı tersanelerde yapılan 
yöreye has ahşap tekneler bu ünü sür-
dürmeye devam ediyor.

Başlıca koyları; Batıda Yalıka-
vak, Gümüşlük, ÇatalAda-Bi-
zans Batığı, Turgutreis, 
Güneyde Akyarlar, Karain-
cir, Bağlar Koyu, Ortakent, 
Bitez, Ada Boğazı, Gümbet, 
Bodrum, Kara Ada, Pabuç 
Koyu, Kargıcık Bükü, Orak 
Adası, Alakışla Bükü, Çö-
kertme, Ören, Akbük olarak 
sıralanabilir.
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Gökova Körfezi

Sessiz ve sakin tatil isteyenlerin ter-
cihi, dünyanın yeryüzü cenneti: Gö-
kova.

Kaptan Cousteau’nun “Cenneti 
dünyada arayan Gökova’da bulur” 
dediği bir yeryüzü cenneti. 1998 yı-
lında çıkan bir yasayla 1. Derece 
Özel Koruma Alanı ilan edilmiş bu 
yüzden karayolundan uzak, yapılaş-
manın az olduğu bir cennet olarak 
kalabilmiş.

Körfezin doğu ucunda adını aldığı 
alüvyal birikinti düzlüğü Gökova yer 
alıyor. Sedir Adası da yine bu kör-
fezde bulunuyor ve ada, antik Ked-
rai kenti ile kumlarının başka yerden 
taşındığı iddia edilen Kleopatra Pla-
jı’yla tanınıyor. Rodos Karşıyaka-
sı’nın en önemli yerleşimlerinden 
biri olan Kedrai’den geriye kalan 
kule ve duvarıyla Apollon tapınağı-
nın temelleri görülebilir.

Körfezin doğu ucunda yer alan Ak-
yaka da önemli turistik beldelerden 
biri. 1970’lere kadar küçük bir ba-
lıkçı köyü olan Akyaka, daha sonra 
yerli-yabancı birçok turistin uğrak 
mekânı haline geliyor. Körfezin çıkı-
şında ise İstanköy Adası bulunuyor.

Başlıca Koyları; Çamlı Limanı, Sedir 
Adası, Karacasöğüt, Çanak Koyu, 
Değirmen Bükü, Hırsız Koyu, İngiliz 
Limanı, Okluk Koyu, Löngöz, Fe-
ner Koyu, Yedi Adalar, Küfre Koyu, 
Babuş Bükü, Uzun Liman, Bekar 
Koyu, Çamaltı Koyu, Maden Koyu, 
Küçük Çatı Koyu, Büyük Çatı Koyu, 
Gerence (Armonika) Koyu olarak sı-
ralanabilir.

Güllük Körfezi

Hermias efsanesinin ve gulet tipi 
teknelerin doğum yeri, sakin atmos-
feriyle farklı bir körfez.

Adını Milas ilçesine bağlı bir mahal-
le olan Güllük’ten almış. Ege Deni-
zi’nde, Bodrum ile Didim arasında 
kalan bu körfez Mandalya körfezi 
olarak da biliniyor.

Bölgenin en büyük havaalanı olan 
Bodrum Milas Havaalanı’na yakın-
dır. Bodrum’un kalabalık ve hare-
ketli yaşantısından farklı, daha sa-
kin bir tatil yeridir.

Yöreye özgü gulet teknelerinin ilk 
olarak burada yapıldığı söyleniyor 
ancak asıl ününü Cevat Şakir Ka-
baağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)’nın 
burada yaşandığı düşünülen Her-
mias efsanesini kaleme almasıyla 
kazanıyor.

Güllük kıyısı boyunca Iassos, Bar-
gylia ve hatta Tekağaç Burnu çev-
resinde Didyma antik şehirlerinin 
kalıntıları görülebiliyor. Iassos kenti, 
kendi zamanında da festival, müzik 
ve tiyatro merkezi olarak tanınıyor-
muş. Kıyıkışlacık Köyü’nde köyle 
bir arada bulunan antik kentte Zeus 
Megistos tapınağı, kentin doğu yü-
zünde çeşitli yazıtlar, bir adak yapısı 
ve adak steli dizisi aracılığıyla sap-
tanmış kutsal yer bulunuyor.

Başlıca koyları; Karasu Koyları, 
Ardıçlıgil Koyu, Yarım Liman, Ka-
zıklı Limanı, Çam Limanı, Yaman-
di Koyu, Harputlu Koyu, Kıyıkışla-
cık-Iasos, Güllük, Ulelibük- Varvil 
Koyu, Güvercinlik Koyu, Torba, De-
mir Liman, Ilıca Bükü- Çomça, De-
rin Liman, Türkbükü, Hebil Koyu, 
Gündoğan olarak sıralanabilir.

Datça Körfezi

Datça, Uzun ve temiz sahiliyle, ken-
dine has flora ve faunasıyla, eko tu-
rizm arayanları davet ediyor.

Tarihle iç içe, bakir koyları ve ter-
temiz sularıyla tanınan Datça, eko 
turizm için de önemli bir merkez. 
Tarım alanları geniş olmasa da or-
ganik tarıma elverişli ve turizm açı-
sından da önemli. 1970’lere kadar 
yalnızca deniz yoluyla ulaşım yapı-
lan bölge aynı zamanda Özel Çevre 
Koruma Bölgesi ilan edilmiş. Kom-
şusu Marmaris, Bodrum, Fethiye 
gibi ilçeler kadar gelişmiş olmasa 
da bakir kalan alanlarıyla turistlere 
farklı alternatifler sunuyor.

Datça Yarımadası, Bodrum ve Mar-
maris’ten mavi yolculuk yapanlar 
için önemli bir uğrak noktası. Yarı-
mada, sayısı hızla artan tesisleriyle, 
trekking, sörf, dalış gibi doğa ve su 
sporlarının yapıldığı bir merkez hali-
ne geliyor.

Datça antik çağda çok sayıda insa-
nın görmek için uzun yollar kat ettiği 
Afrodit Heykeli’nin bulunduğu dü-
şünülen Knidos antik kentine ev sa-
hipliği yapıyor. Ünlü heykel bugüne 
kadar bulunamadıysa da, heykelin 
kaidesi, sekiz bin kişilik tiyatro, gü-
neş saati ve Demeter Mabedi gibi 
eserler halen görülebiliyor.

235 km’lik sahil şeridinde birçok 
mavi bayraklı plajı bulunan Datça, 
hafta sonları Yunanistan’dan gelen 
günübirlik ziyaretçileriyle de daima 
canlı bir yer.

Başlıca Koyları; Körmen Limanı, 
Mersincik Limanı,  Knidos, Pa-
lamutbükü, Hayıtbükü, İnce Bu-
run, Armutlu Su Koyu, Kargı Koyu, 
Datça, Perili Köşk Koyu, Karaincir 
Koyu, Sarı Liman, Çiftlik Koyu, Ku-
rucabük olarak sıralanabilir.
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Hisarönü 
Körfezi

B i r b i r i n d e n 
güzel koylarıy-
la Hisarönü, 
tarihi zengin-
likleriyle de 
mavi yolcu-
luğun uğrak 
y e r l e r i n d e n 
biri.

Adını uç kısmında bulunan Hisarönü Kö-
yü’nden alan körfez, Marmaris merkezine 
çok yakın. Bu bölgeye en yakın havaalanı 
ise Dalaman Havaalanı.

Hisarönü Körfezi içinde birçok koy bulu-
nuyor ve bu koyların birçoğunda da faklı 
antik kent kalıntıları gezilebiliyor. Köy ile 
körfez arasındaki düzlükte Kastabos ören 
yerindeki Hemithea Tapınağı’nın kalıntıları 
bunların en ünlülerinden.

Ayrıca, Bozburun Yarımadası’nın kuzeyin-
deki Selimiye koyunda kurulmuş olan Hy-
das kentinden kalan sur kalıntıları ve mezar 
anıtı, Hisarönü köyünden 3km’lik bir orman 
yoluyla ulaşılan Erine’deki Roma dönemi 
kalıntıları, Orhaniye köyü yakınlarındaki 
Bybassos kentinin sur kalıntıları da körfe-
zin görülmeye değer başlıca tarihi yerleri.

Başlıca koyları; Gönlücek Bükü, Hurma-
lı Bük, Bencik, Sucağız Koyları, Çamurlu 
Koy, İnbükü, Orhaniye, Sığ Liman, Selimi-
ye, Kuzbükü, Kocabahçe, Girneyit Koyu, 
Dirsek Bükü olarak sıralanabilir.

Yeşilova Körfezi

Yeşilova Körfezi’nde kıyıdan tarihi gezebi-
lir, bir yandan tertemiz sularına oltanızı atıp 
sessizliği dinleyebilirsiniz.

Adı eski haritalarda Sömbeki Körfezi olarak 
geçen Yeşilova, sessiz ve sakin bir tatil için 
tercih edilen yerlerden biri. Karayolu bağ-
lantısı olmayan birçok koyu bakir güzelliği-
ni sergiliyor. Tertemiz açık denizi ve kıyıla-
rındaki tarihi alanlarıyla güzide olan yerde, 
olta balıkçılığı da oldukça yaygın.

Bozburun yarımadasının güneybatı ucun-
daki Bozuk Koyu’na kurulmuş olan Loryma 
antik kentinin geniş bir alana yayılmış ka-
lıntılarını teknenizle gezerken görebilirsiniz. 
Burunbaşı üzerindeki kale ise kalıntılar 
arasında en iyi korunmuş olanı.

Söğüt köyünün 1 km güneybatısında ise bir 
tepenin üstünde Thyssanos yerleşiminin 
kalıntıları bulunur. Geriye çok az kalıntısı 
kalmış antik kente dair birkaç duvar parça-
sı ve temel izleri yine de görülebilir.

Başlıca koyları; Çanak Limanı, Ayaca Koyu, 
Tavşanbükü, Mercimek Koyu, Ada Boğazı, 
Kiseli Ada, Kertibükü, Burgaz Koyu, Boz-
burun Limanı, Datbükü, Söğüt Limanı, Bo-

zukkale, Korsan Koyu, Serçe Limanı, Arap 
Adası, Gebekse Koyu, Çiftlik Koyu olarak 
sıralanabilir.

Marmaris Körfezi

Marmaris, sunduğu çok sayıda tatil imkâ-
nıyla yoğun, hareketli ve her daim tercih 
edilen bir körfez.

Yörenin en hareketli körfezlerinden biri 
Marmaris. Turizm sezonu yoğun yaşanıyor 
ve yat turizmi için de aynı oranda önem ta-
şıyor. Birçok koyu kara ulaşımına sahip ve 
bu yüzden koyların imkânları da geniş. Bu 
yoğunluktan rahatsız olup sessiz bir tek-
ne yolculuğu arayanlardansanız, 10:30 ile 
16:30 saatleri dışındaki zamanları değer-
lendirebilirsiniz.

Bölgede sayıca fazla olan eğlence merkez-
leri, oteller, doğa ve su sporları merkezleri 
ve restoranların yanı sıra hemen her yerde 
tarihi ören yerlerinin de izlerine rastlayabi-
lirsiniz. Antik Caria bölgesinin önemli liman 
kenti Physkos’un kalıntıları, Marmaris şe-
hir merkezinin kuzeyindeki Asartepe’de 
görülebiliyor. 

Turunç yakınındaki Kumlubük koyunun ku-
zeybatısında Amos antik kenti kalıntılarını, 
Karacasöğüt köyüne yakın yerlerde de Eut-
henna ve Amnistos antik kentlerinin kalıntı-
larını gezebilirsiniz. 

Köyceğiz Limanı civarındaki ormanlarla 
kaplı dağlar, dünyaca ünlü İztuzu kumsalı 
ve arkasındaki düz alanlarda bulunan Ka-
unos antik kenti de yine görülmeye değer.
Başlıca koyları; Kadırga Koyu, Kumlubük, 
Amos (Asarcık) Koyu, Turunç, Abdireis 
Koyu, İçmeler, Marmaris, Ada Ağzı Koyu, 
Yıldız Adası- Bedir Adası- Boğaz Koyla-
rı, Semizce Koyları, Kargı Koyu, Karaçay 
Koyu, Ekincik Limanı, Delik Ada/Dalyan, 
Aşı İçi Limanı, Baba Adası olarak sırala-
nabilir.

Göcek Körfezi
Uluslararası sulardan gelenler için güvenli 
bir sığınak olan Göcek, yat turizminin en 
güzel ve popüler noktalarından biri.

Göcek, özellikle uluslararası sulardan ge-

len mavi yolculuk ziyaretçileri için kapalı ve 
güvenli bir liman. Özel Çevre Koruma kap-
samında olan körfez, mavi yolculuğun çıkış 
ve bitiş noktası ve Türkiye’nin en güzel kör-
fezlerinden biri. 

Her biri birbirinden güzel koylarının ba-
zılarında restoran, otel, apart, iskele gibi 
imkanlar bulunurken bazı koylarında sa-
dece doğanın güzelliği karşılıyor. Çok katlı 
inşaata izin verilmemesine rağmen Göcek, 
turizm açısından gereken tüm alt yapı ve 
donanımlara sahip.

Her yıl yapılan Regatta’lar (yelken yarış-
ları), tertemiz Akdeniz suları ve muhteşem 
doğal güzelliğiyle Göcek, yerli ve yabancı 
turistler için oldukça popüler. Dalaman 
havalimanına yakın olan körfez, sunduğu 
her türlü imkânla ziyaretçilerine kaliteli ve 
huzurlu bir tatil vadediyor.

Başlıca koyları; Ağa Limanı, Göbün, Mer-
divenli Koyu, Yavansu Koyu, Kuyrucak 
Koyu, Manastır Koyu, Hamam Koyu, Kapı 
Koyu, Sarsala Koyu, Sıralıbük Limanı, Aşı-
lık Koyu, Taşkaya Koyu, Killebükü, Boynuz-
bükü, Kargılık Koyu, Atbükü, Günlüklü Koy, 
Osmanağa Çeşmesi, Eğri Çam Koyu, Gö-
cek, Göcek Adası İncirli Koy, Göcek Adası 
Büyük Koy, Yassıca Adaları, Yaz Limanı, 
Tersane Koyu, Hacıdede Deresi, Uzun Ali 
Koyu olarak sıralanabilir.

Fethiye Körfezi
M.Ö. 3 bin’e dayanan geçmişiyle dünyaca 
ünlü olan Fethiye, bugün yat turizmi ve ya-
maç paraşütüyle de adından söz ettiriyor.

Adını, doğu kıyılarındaki, ilk yerleşim böl-
gesi Telmessos antik kentinin yerine ku-
rulan Fethiye ilçesinden alıyor. Akdeniz 
Bölgesi’nin yat turizmi açısından en yoğun 
yerlerinden biri. Karayolu, havayolu ve hat-
ta Ege Adaları’na ferryboat seferleriyle de-
niz ulaşımı açısından da her türlü imkâna 
sahip.

Körfez ulaşım olanakları yanında, tatil için 
birçok da alternatif sunuyor. Birçok doğa 
ve su sporu imkânı sunan Fethiye, özellikle 
yamaç paraşütü sporuyla tanınıyor.

Dünyaca ünlü tarihi alanlara sahip bölge-
nin en eski yerleşimi Telmessos antik kenti 
olarak biliniyor. Kurulduğu günden bugüne 
yerleşimin kesintisiz sürdüğü tek yer olan 
Fethiye’nin geçmişi M.Ö. 3 binlere kadar 
dayanıyor. Fethiye’nin çeşitli yerlerine da-
ğılmış olan mezar kalıntıları arasında en 
ünlüsü olan Amyntas mezarı ve yakın za-
manda ortaya çıkarılan antik tiyatro görül-
mesi gereken yerler.

Başlıca koyları; Çığlik Koyu, Küçük Kargı 
Koyu, Fethiye, Turunç Pınarı Koyu, Ka-
racaören Koyu, Darboğaz Koyu, Gemiler 
Koyu, Gemiler Adası, Bektaş (Kalevezi) 
Koyu, Soğuksu Limanı, Mersin Limanı, Ölü 
Deniz olarak sıralanabilir.
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CHARTER

EN HUZURLU YOLCULUK
Yaz ayları yaklaştığında herkesin içi kıpır kıpır olur, tüm 
kışın yorgunluğunu atmak için bir an evvel yaz gelsin diye 
umut eder herkes. Tatil arzusu kamçılar herkesi… Son bir 
gayretle çalışıp, sıcak yaz günlerinde denize, güneşe, keyifli 
anlara kavuşmanın hayalini kurarlar. En güzel tatil seçene-
ği ise; aileniz veya dostlarınızla beraber bir tekne kiralayıp, 
mavi yolculuğa çıkmaktır. Güzel bir tekne kiralayıp, ma-
viliklere demir almak tertemiz, pırıl pırıl koylara ulaşma-
nın en kolay yoludur. Tekneye varana kadar sabırsızlığınız 
doruklara çıkar masmavi koylara kavuşmak için. Haksız 
da sayılmazsınız. Tek tek dipte  taşlarını sayacağınız pırıl 
pırıl koylarda teknenin güvertesinden atlayıp, serin suların 
ferahlığını yaşamanın mutluluğu paha biçilmezdir. Kira-
ladığınız teknenin güvertesinde tüm yılın yorgunluğunu 
bir anda unutursunuz. Akşama kadar defalarca kulaç atıp, 
keyfini çıkartırsınız bu rüyalar aleminin. 

Günümüzde sağlık koşullarının değişip, hayatımızın en 
önemli konusu olmasındaki en büyük etken maalesef he-
pimizin savaştığı ve dikkat etmesi gereken COVID-19 adlı 
virüs . Dünyayı saran ve sarsan bu virüsten maalesef bin-
lerce insan etkilendi. Virüsün tüm dünyada yaşamı ve alış-
kanlıkları kökten değiştirdiği bu dönemde; insanların tatil 
tercihleri de doğal olarak değişmek zorunda. Daha izole, 
daha az kişinin bulunduğu ve birebir hizmet alacağınız ta-
til seçeneğinin başında tekne kiralama geliyor. Kiraladığı-
nız teknede sizin ve ailenizin dışında sadece size tatiliniz 
boyunca hizmet verecek olan teknelerin deneyimli perso-
neli bulunacaktır. Tertemiz koylarda gün boyu yüzerken, 
yerleşimin olmadığı doğal koylarda nefeslenmek sizlere 

yüksek oksijen içeren,  temiz bir hava solumanız açısından 
da farkındalık sağlayacaktır. 

Tekne kiralayıp, mavi yolculuğa çıktığınızda tatilinizin ke-
yifli olmasının bir başka sebebi de; teknelerde size ve sev-
diklerinize leziz tatlar hazırlayan aşçıların tamamen sizin 
tercih ettiğiniz menülere göre hizmet sunmasıdır. Tüm yi-
yecekler gözünüzün önünde, temiz ve hijyenik olarak sizin 
için hazırlanıp sunulur. Balığın en tazesinin  mezelerin en 
güzelleriyle birleşip, masanızı donatması mavi yolculuğu-
nuzun keyfine keyif katacaktır. 

Ramses Yatçılık konusunda uzman,  deneyimli personelle 
donatılmış, tamamı ticari ve yasal mevzuata  uygun  ola-
rak hazırlanmış gulet ve motoryatları ile Bodrum, Mar-
maris, Fethiye, Göcek, Antalya dan Ege ve Akdeniz’in en 
güzel koylarına mavi yolculuklar düzenlemektedir. Önce 
misafirlerinin tam memnuniyetini sağlamak adına sizden 
gerekli kriterleri alıp,  tüm kriterlerinize uygun ve müsait 
olan tekne seçeneklerini değerlendirmeniz üzere tarafınıza 
opsiyonları sunar. Seçenekler arasından en beğendiğiniz al-
ternatifi kiralamaya karar verdiğiniz andan, mavi yolculu-
ğunuzun bitip bir daha ki seneye buluşmak üzere tekneden 
ayrıldığınız ana kadar sizlere her konuda hizmet veren bir 
şirket olarak siz değerli konuklarının yıllardır hep yanında 
yer almıştır. 

Sizde maviliklerin en güzeline yelken açıp,  ruhunuzu hu-
zurla doldurmak için harekete geçin. Yıllardır hep söyledi-
ğimiz gibi,  en huzurlu gün batımı dilediğiniz yerde…
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SAAT

Laureato, Girard-Perre-
gaux koleksiyonlarına 
geri döndükten iki yıl 
sonra genişleyen kro-
nograf serisiyle kendi 
tarihinde yeni bir say-
fa açıyor. Sportif şıklı-
ğın zirvesini yansıtan 
koleksiyonun merakla 
beklenen doğal uzantı-
sı Laureato 1975’te doğan 
ikonik saatin güçlü ve saygın 
tasarımını bir kez daha gözler önü-
ne seriyor. 42 mm ya da 38 mm kasala-
rıyla tepeden tırnağa çelik veya pembe altına 
bürünen ve üç farklı kadran rengiyle yorumlanan 
Laureato Chronograph’ın bir diğer özelliği de çok 
yönlülüğü. Hem resmi hem de rahat kıyafetlerle 
aynı derecede etkileyici olmayı başararak mükem-
mel bir zevke sahip zarif erkeklerin günlük yaşa-
mının her anına ayak uyduruyor.

Özü ve Görünümü Bir 
Laureato Chronograph tüm Laureato modelle-
rinin güçlü kimliğini taşıyor. Bu özgün karakter 
geçen 43 yılda estetik detaylarının evrim geçire-
rek gelişmesini, ancak özünü asla kaybetmemesini 
sağlayan genetik kodunun ürünü. Laureato’nun 
belirleyici özelliklerinden biri de sekizgen şeklin-
deki ikonik bezeli. Metal bilezik kordonu da ka-
sayla bütünleşerek başlı başına orijinal bir tasarım 
unsurunu temsil ediyor.
 
Metal bilezik kordonunda matlaştırılmış H şeklin-
deki geniş baklaların yanında parlatılmış bağla-

yıcı öğeler göze çarpıyor. Parlak ve mat yüzeyler 
görsel algıyı güçlendirerek saate dinamik bir gö-
rünüm kazandırıyor. Bileğinize taktığınızdaysa bu 
bilezik en önemli niteliğini ortaya koyuyor: olağa-
nüstü yumuşak, uyumlu bir his. Başka bir deyişle 
Laureato her bileği konforla sarıyor.  

Laureato’nın kadranı saatin ön yüzünü kaplaya-
rak ışığı yakalayan “Clou de Paris” motifiyle süs-
lü. Sağlam ve dayanıklı yapısı sayesinde sportif, 
özenli detayları sayesinde son derece şık olan Lau-
reato, hem gösterişli etkinliklerde hem de günlük, 
rahat atmosferde size eşlik etmesi için tasarlandı.

Çeşitlilik
Çok yönlülük çok önemli bir ta-

sarım başarısıdır. Her türlü 
komplikasyonu barındırma 
kapasitesine sahip ve her bi-
lekle uyumlu olan bir saat an-
cak başarılı tasarım ile müm-
kündür. Laureato kasasının 
kenarında düğmelerin doğal 
bir uzantısıymış gibi görünen 
kavisin biçimlendirdiği bir 
tepe düğmesi muhafazası var. 
Düğmelerin tıpkı bezel gibi 
sekizgen olan şekilleri Laure-

ato Chronograph’ın doğasını dışa 
vuruyor. “Clou de Paris” motifiyle süs-

lü kadranın gümüş tonu, siyah ya da koyu 
mavi versiyonları mevcut. 

Uyum Yeteneği
Laureato Chronograph iki farklı materyal seçene-
ğiyle geliyor. 904L çelik versiyonu; -şekillendiril-
mesi güç olan bu metal- aşınmaya karşı aşırı da-
yanıklı ve parlatılması ve matlaştırma işleminin 
ardından istisnai bir ışıltı sergiliyor. 18K pembe 
altın Laureato Chronograph ise değerini ortaya 
koyarken sade çekiciliğinden hiçbir şey kaybet-
miyor.  Kültür, moda ve estetikle yakından ilgili, 
özgün bir zevke sahip erkeklere hitap eden Laure-
ato Chronograph, takan kişi nasıl görünmeyi ter-
cih ederse etsin günlük yaşamlarına rahatça uyum 
sağlıyor. Bu özelliği Laureato tasarımının temelini 
oluşturan ve Laureato Chronograph’ın hakkıyla 
onurlandırdığı ergonomik yaklaşımın mantıklı bir 
sonucu. Esnekliği zarafetin açık bir formunu, öz-
gün saat yapımcılığı ikonu olarak statüsünün so-
mut dışavurumunu temsil ediyor.

Girard-
Perregaux’dan 

Laureato 
Chronograph
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DÜNYANIN EN ZORLU GÖREVİ İÇİN EN GÜÇLÜ 
SAATLER: VENDEE GLOBE YARIŞI

Vendée Globe dünyanın en korkutucu açık okyanus yarışı ve Ulysse Nardin Diver X Cape 
Horn ve Diver X Nemo Point parçalarını yaratarak bu zorluğa meydan okuyor.

Ulysse Nardin’i dünyanın kaşifleriyle 
ve korkusuz maceraperestleriyle bir-
leştiren ruhun öncülüğünde, Neuc-
hatel yakınındaki Le Locle’da kurulu 
İsviçreli üretici, dünyanın en zorlu 
yelken yarışına sponsor olmak için 
Vendée Globe ile anlaştı. UN, bu göz 
korkutucu ve tehlikeli yarışa katılarak 
her şeyini riske atan, hatta üzerinde 
yaşam olan herhangi bir kara parça-
sına 2700 kilometre uzaktaki Nemo 
Noktasından geçmek zorunda kalan 
bu yelkencilerin onuruna, X faktörünü 
dünyanın en zorlu denizlerine ada-
yacak saatleri - DIVER X CAPE HORN 
ve DIVER X NEMO POINT modellerini 
yarattı.

Okyanus yarışlarının en esaslı sına-
vı, Vendée Globe, Fransa’nın Vendée 
bölgesindeki Sables d’Olonne’da baş-
lıyor ve aynı yerde son buluyor. Hiç bir 
destek, durak veya teknik yardım ol-
maksızın kaptanlar dünyanın en zorlu 
denizlerini, Atlantik ve Güney Okya-
nuslarını tek başlarına geçerken don-
durucu soğuklarla, dağ gibi dalgalar-
la, kurşuni gökyüzüyle ve muazzam 
tufanlarla karşı karşıya geliyor. Her 
dört yılda bir düzenlenen –“Denizlerin 
Everest’i” olarak tabi edilen- bu ya-
rış, tek gövde monohull yelkenlilerini 
Fransa kıyısından, Dünya’nın çevre-
sinde kuzey-güney yönünde döndüre-
rek 40,075 kilometre uzağına taşıyor. 
Buzdağlarıyla karşılaşma riskini mini-

muma indirgemek için yarış yönetimi, 
Antarktika çevresindeki 45°’ Croset 
Adaları ile 68° S Horn Burnu arasında-
ki Antarktika Yasak Kuşağı (Antarctic 
Exclusion Zone - AEZ) bölgesinde ya-
rışmayı yasakladı.

DIVER X CAPE HORN, 44MM

Vendée Globe yelkencilerinin dünya 
çevresindeki yolculukları esnasında 
geçmek zorunda oldukları en tehlikeli 
noktalardan biri de Horn Burnu. Şi-
li’nin en güneyinde ilerlerken kaptan-
lar buzdağlarıyla, kuvvetli rüzgarlarla 
ve tehlikeli akıntılarla karşı karşıya 
kalabiliyor. Bu da dünyayı bir uçtan 
diğer ucuna dolaşan ünlü yarışın en 



61

SAAT

tartışmalı bölümlerinden biri. Yer küre etrafındaki seyirleri 
sırasında Horn Burnu yarışçılar için en zor kısımlardan biri 
çünkü Pasifik ve Atlantik Okyanuslarının buluştuğu yer ve 
her bir adımda, bir öncekinden daha da şiddetli bir dizi 
doğa olayı açığa çıkıyor. Her bir saatin sırtına işte bu Horn 
Burnunun ve Vendée Globe yarış rotasının coğrafi koordi-
natları damgalandı. 

Baharat Yolunu veya Tierra del Fuego etrafındaki korku-
tucu yolculuğu çağrıştırmak amacıyla kayışındaki koyu tu-
runcu safran dikişi, karbon bezeli ve hemen göze çarpan 
ön yüzündeki “X” işaretiyle - Vendée Globe  resmi saati 
- Ulysse Nardin Diver X CAPE HORN  yalnızca 300 adetle 
sınırlı olarak piyasaya sürülecek. UN-118 mekanizması gü-
nün veya gecenin her saatinde ve her iki yarımkürede de 
kesinliği sağlayacak şekilde geliştirildi. Kadranın ultra hafif 
karbon yüzüne mükemmel bir biçimde bağlanan malzeme 
Velcro kayış, rahatlığı ve hafifliği birleştiriyor. Pürüzsüz sa-
ten siyah “X”, ise, saat 6 ve 12 arasına kabartma ile cesurca 
işlendi. 

DIVER X NEMO POINT, 44MM

Yelkencilerin yolunun geçtiği başka bir yer ise, Şili kıyısı 
açıklarındaki, Güney Pasifik’de bulunan Nemo Noktası. Bu-
rası adını yazar Jules Verne’in kaptan karakterinden alıyor 
ve yokluğun gerçek anlamda tam ortasında. Uluslararası 
Uzay İstasyonuna, dünya üzerindeki herhangi bir toprak 
parçasına göre daha yakın olan Nemo Noktası 48°52.6’S 
123°23.6’W koordinatlarında bulunuyor. Burası karadan 
en uzak okyanus noktası.

Dünyanın en uzak konumu, Güney Pasifik Girdabında ko-

numlanmış bir okyanus noktası olan Nemo Noktasından 
geçerken Vendée Globe yarışına katılan pek çok yelkenci 
kendilerini, onları her yönüyle test eden merkezcil bir kuv-
vet, dehşetengiz bir okyanus akıntısı içerisinde buluyorlar. 
Her bir saatin sırtına işte bu Nemo Noktasının ve Vendée 
Globe yarış rotasının coğrafi koordinatları damgalandı. 
Kırmızı astarlı kumaş mavi kayışı bir sörf tahtası üzerinde-
ki kayışları andırıyor. Velcro bağlantısı ise son teknoloji ile 
geliştirildi. Mavi kauçuk bezel ve hemen göze çarpan ön 
yüzündeki “X” ile birlikte Ulysse Nardin DIVER X NEMO 
POINT yalnızca 300 adetle sınırlı olarak piyasaya sürülecek. 
UN-118 mekanizması günün veya gecenin her saatinde ve 
her iki yarımkürede de kesinliği sağlayacak şekilde gelişti-
rildi. Mavi “X” kabartma ile ön yüze cesurca işlendi, Ven-
dée Globe yarış rotası ise arka yüze damgalandı.
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GELECEK GÜNEŞLİ GÜNLER İÇİN HAYVAN DOSTU OTEL SEÇENEKLERİ
Yeni Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle Türkiye’de ve dünya-
nın dört bir yanında devlet otoriteleri vatandaşlarına sağlıklarının ko-
runması adına ’’Acil ihtiyaçlarınız olmadıkça evden dışarı çıkmamaya 
çalışın’’ çağrısı yapıyor. Önlem amaçlı her tür kültür-sanat etkinlikle-
rinin ve maçların iptal olduğu şu dönemde, herkes evine kapanmış, 
sabırsızlıkla bu sürecin en az zararla sona ermesi ve eski günlere dön-
menin hayalini kuruyor. Güneşin yeniden doğduğu, özgürce sokak-
larda dolaşabildikleri, sevdikleri ile bir araya gelebildikleri, diledikleri 
toplu taşıma aracına binebildikleri ve keyifli seyahatler yapabilecekleri 
günleri sabırsızlıkla bekliyor… Ülkemizde bu sürecin Haziran’a kadar 
bitebileceği ve hayatın normale döneceği birçok otorite tarafından ön 
görülüyor. Bununla birlikte, yurt dışı seyahatlerin bir süre daha erte-
lenip vatandaşların temkinli olacakları da bir gerçek. Bu sebeple, daha 
az sayıda seyahat severin konaklayacağı, butik-küçük oteller-pansi-
yonlar-dağ evleri ve hayvan dostu gibi tesisler ilgi göreceğe benziyor. 
Özellikle de Türkiye’de hızla iç turizm sektörünün hareketleneceği 
düşünülüyor. Bugünkü koşullarda evinde küçük dostları ile bol bol 
vakit geçiren seyahat severler, en kısa zamanda güzel günlerin geri 
gelip, küçük dostları ile kendilerini sokağa atacakları zamanın hayalini 
kuruyorlar. İşte böylesi bir ortama henüz ulaşamamış olsak da, bu yaz 
ayları için şimdiden seyahatinizi planlayabilme, farklı hayaller kura-
bilmeniz adına neredekal.com keşif rehberi editörleri küçük dostları-
nızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında keyifle tatil yapabileceğiniz 
güzergahları derledi:

1 - Assos Dove Hotel Resort & SPA

Assos-Kadırga Koyu’nda denize sıfır konumda yer alan Assos Dove 
Hotel Resort & SPA, konuklarına konfor dolu bir seyahatin kapılarını 
açıyor. Şezlong ve şemsiyelerle donatılmış özel plaj alanı ve ayrıca su 
kaydırağına da sahip olan açık yüzme havuzları olan tesis, arzuya göre 
her şey dahil ya da yarım pansiyon gibi konseptlerde hizmet veriyor. 
Otelde önceden bilgi vermeniz durumunda ise evcil hayvanınızla ko-
naklama gerçekleştirebiliyorsunuz.

2 – Sun Garden Apart Otel

Bodrum-Yalıkavak’ta özellikle ev konforundan vazgeçemeyenlere 
hitap eden Sun Garden Apart Otel, size ve küçük dostlarınıza keyifli 
bir konaklama hizmeti sunuyor. Evcil hayvanınızla gönül rahatlığıy-
la konaklayabileceğiniz otel, hem yemyeşil bir bahçeye hem de sezon 
boyunca açık olan bir yüzme havuzuna sahip. Tesis odaları tıpkı bir 
ev dizaynına sahip olup, her birinde donanımlı bir mutfak ve oturma 
grubu da yer alıyor.

3 – D Maris Bay

Marmaris-Hisarönü’nde denizin yanı başında yer alan D Maris Bay, 
lüks ve konforun bir arada sunulduğu tesisinde, huzur dolu bir konak-
lama hizmeti sunuyor. Açık yüzme havuzu, incecik kumlu özel plaj 
alanı, SPA olanakları ve muhteşem lezzetlerle dolu açık büfe ve alakart 
restoranları ile bir tatilden beklediğiniz tüm konforu sağlıyor. Tesiste 
evcil hayvanınızla konaklamanız için ise tek yapmanız gereken otelin 
evcil hayvan konaklama koşulları hakkında detaylı bilgi almak. 

4 – Richmond Pamukkale Termal

Termal tatilin öne çıkan destinasyonlarından Pamukkale-Karahayıt’ta 
yer alan Richmond Pamukkale Termal, siz ziyaretçilerine hem şifalı 
hem de konforlu bir tatil hizmeti sunuyor. Bahçe katı odalarda evcil 
hayvan konaklamasının mümkün olduğu odalarda sevimli dostlarınız 
için herhangi bir ek ücret ödemeniz de gerekmiyor. Otelin SPA merke-
zi, açık-kapalı havuzları ve açık büfe restoranı tüm konukların kullanı-
mına açık... Konaklamanızı dilerseniz tam pansiyon olarak dilerseniz 
yarım pansiyon olarak gerçekleştirebilirsiniz.

5 – Hotel Forest Gate
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Hotel Forest Gate Fethiye-Göcek’te yemyeşil bir bölgede hizmet veri-
yor. Bünyesinde sezon boyunca açık olan bir yüzme havuzu bulunan 
otel, aynı zamanda şezlong ve şemsiyelerle donatılmış bir güneşlenme 
terasına da ev sahipliği yapıyor. Tesisin odalarının her biri sade deko-
rasyonlu olup, tamamen ziyaretçilerin ihtiyaçları ön planda tutularak 
tasarlanmış. Sevimli dostlarınız ise tesiste konaklamaları boyunca en 
az sizin kadar rahat edecekleri bir ortam bulabiliyor.

6 – Nea Garden Hotel Alaçatı

Hayvan dostu otellerden biri olan Nea Garden Hotel Alaçatı, Çeş-
me-Alaçatı’da oda-kahvaltı konseptinde hizmet veren tesisinde siz 
ziyaretçilerini ağırlıyor. Huzur dolu bir bahçesi bulunan otel, aynı 
zamanda sezonluk hizmet veren bir açık yüzme havuzuna sahip. Ko-
nuklar seyahatleri boyunca havuz başında günün tadını çıkarabiliyor, 
sabahları güne eşsiz lezzetler donatılmış bir serpme kahvaltı ile keyifli 
bir başlangıç yapabiliyorlar. 

7 – Sihirbazın Evi

İzmir’in sevimli köylerinden Şirince’de yer alan Sihirbazın Evi otantik 
dekorasyonu, muhteşem teras manzarası ve sunduğu hizmet ile ko-
nuklarını ağırlamaya devam ediyor. Yılın dört mevsimi hizmet verme-
ye devam eden ve evcil hayvan konaklamasına olanak sunan tesiste 
sabahları kahvaltılar serpme olarak servis ediliyor. Yaz sezonunda ko-
nuklar kahvaltılarını eşsiz bir manzara eşliğinde açık alanda alabiliyor.

8 – Cunda House Küçük Otel

Huzur dolu bir bahçesi, manzaralı bir terası bulunan Cunda House 
Küçük Otel, hem sizi hem hayvan dostlarınızı Ayvalık-Cunda’da 
ağırlıyor. Sabahları doyurucu olduğu kadar lezzetli de olan serpme 
kahvaltısını deneyebileceğiniz tesisin bazı konaklama birimlerinde 
deniz manzarası hakim. Bunun yanı sıra sunduğu hizmetler kadar 
konumuyla da dikkat çeken otelden 5 dakikalık yürüme mesafesi ile 
Cunda’nın merkezine ulaşım sağlanabiliyor.

9 – Kempinski Hotel Barbaros Bay

Bodrum-Yalıçiftlik’te denize sıfır konumda yer alan Kempinski Hotel 
Barbaros Bay bünyesinde, özel plaj alanı ve deniz manzaralı açık yüz-
me havuzu bulunuyor. Lüks bir seyahatin önde gelen adreslerinden 
olan otelin odaları da tıpkı tesisin genelinde olduğu gibi zarif bir de-
korasyona sahip. Hayvan severlerin gönül rahatlığıyla tercih edebile-
ceği tesiste hayvan sahipleri konforlu bir hizmet buluyor. Siz de tesiste 
evcil hayvan ile konaklamayı düşünüyorsanız seyahatiniz öncesi evcil 
hayvan ile konaklama hakkında detaylı bilgi almayı ihmal etmeyin.

10 – Robins Nest Otel Ağva

Robins Nest Otel Ağva, İstanbullular için şehirden kaçış adreslerinden 
Şile-Ağva’da nehrin hemen yanı başında hizmet veriyor. Nehir man-
zarası ve yemyeşil bahçesi ile bol bol huzur depolayabileceğiniz tesis, 
sizin kadar evcil hayvanlarınıza da konforlu bir seyahat vadediyor. 
Standart odaların yanı sıra bungalov konaklama birimleri de bulunan 
otelin açık yüzme havuzu ise yaz sezonu boyunca siz ziyaretçilerin 
hizmetine açık.

Kaynak : neredekal.com
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ÇOCUKLARIN GÖRMESİ GEREKEN

10 MÜZE

Büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl ayrı 
bir öneme sahip. Çünkü bu yıl TBMM’nin kuruluşunun, bağımsızlığımızın 100. yılı. Başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına 
minnet ve şükranlarımızı sunarken, geleceğimizin, bağımsızlığımızın temsilcisi çocukla-
rımızın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz. Bu 23 
Nisan’da gidemesek de göremesek de önümüzdeki güzel ve sağlık dolu günlerde çocuk-
larımızla birlikte ziyaret edebileceğimiz ve 23 Nisan’ı daha bir anlamlı kılacak 10 yeri 
Neredekal.com sizler için derledi:  

1 – Anıtkabir / Ankara
Her çocuğun kalbinde ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayrı bir yeri vardır. Sadece 
çocuklarımızın da değil, hepimizin kalbinde ve gönlünde ayrı bir yeri olan Atatürk’ü ebedi 
istirahatgahı olan Anıtkabir’de ziyaret etmek böyle günlerde daha bir anlamlı oluyor. Bu 
23 Nisan’da atamızı ziyarete gidemesek de, çocuğumuzla ilk fırsatta gidebileceğimiz yer-
lerin başında geliyor. Ayrıca internet ortamında Anıtkabir’in sanal videolarını da izleyerek 
çocuğunuzla interaktif bir gezinti de yapabilirsiniz. 

2 - I. TBMM Binası - Kurtuluş Savaşı Müzesi / Ankara
Tıpkı Anıtkabir gibi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, çocuğunuzla 23 Nisan ruhunu ya-
şayabileceğiniz yerlerin başında geliyor. 23 Nisan 1920’de büyük bir kalabalık eşliğinde 
açılışı yapılan birinci meclisin kuruluşunun kutlandığı birkaç yıldan sonra Atatürk bu özel 
günü çocuklara armağan ediyor ve o günden bugüne TBMM’nin kuruluşu ‘Çocuk Bayramı’ 
olarak tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanıyor. 

3 - Atatürk Evleri
Ulu önder cumhuriyeti kurduktan sonra Anadolu’yu karış karış gezdi ve halkla iç içe bir 
yaşam sürdü, yeni cumhuriyeti büyütürken. Ayak bastığı her şehirde atamıza kapısını 
açan ve onu misafir eden evlerin birçoğu günümüzde Atatürk evi olarak müzeye çevrilmiş 
durumda. Ankara’yı ziyaret etme şansınız yoksa sizler de şehrinizdeki Atatürk evlerini 
ziyaret ederek çocuğunuzla birlikte 23 Nisan coşkusunu yeniden yaşayabilir ve atamızı 
yeniden anma şansını yakalayabilirsiniz.  

4 - Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi / Samsun
Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olan Bandırma Vapuru, o zamanlar 9. Ordu Müfettişi 
olan Mustafa Kemal’i ve kurmaylarını İstanbul’dan Samsun’a getiren vapur. Orijinal Ban-
dırma Vapuru 1878’de İskoçya’da inşa edilmiş ve Türk deniz işletmecileri tarafından satın 
alınmış bir gemi. Satın alındığında adı ‘Trocadero’ olan vapurun adı, 1910’da ‘Bandırma’ 
olarak değiştirilmiş ve 1925’te vapur parçalanmış. Günümüzde Samsun’da bulunan ve 
müze olarak tasarlanan Bandırma Vapuru ise; 1999 yılında birebir aynı olacak şekilde 
inşa edilmiş bir replikadır. Bu replika geminin 2001 yılında inşası tamamlanmış ve 18 

Mayıs 2003’te müze olarak halka açılmış. Eğer Samsun’da yaşıyorsanız ya da Samsun’a 
yakın olup gitme imkanınız varsa çocuğunuzla birlikte tam burada 23 Nisan ruhunu ye-
niden yaşayabilirsiniz.

5 – Dolmabahçe Sarayı / İstanbul
Gazi Mustafa Kemal’in son günlerini geçirdiği ve hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe 
Sarayı, İstanbulluların çocuklarıyla mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerden biri. Sadece 
çocuklar ve ebeveynler değil her yetişkinin görmesi gereken bir yer. Saray Osmanlı’nın 
son dönemlerindeki ihtişamını gözler önüne sermesi ile de ziyaretine gelenleri tarihte bir 
gezintiye çıkarıyor. 

6 – Çanakkale Müzesi
Milli mücadelede önemli bir yere sahip olan Çanakkale herkesin mutlaka görmesi gere-
ken bir diğer nokta. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için atılan ilk adımlardan biri olan 
Kurtuluş Savaşı’nda destan yazılan yer Çanakkale. Belki bu 23 Nisan’da ziyaret edeme-
yeceğiz ama en kısa zamanda çocuğumuzla mutlaka ziyaret edeceğimiz bir yer bu kadim 
topraklar.

7 - Tarsus Nusret Mayın Gemisi Kültür Parkı / Mersin
Nusret Mayın Gemisi, 1915 yılında Çanakkale’de destan yazan bir gemi; Nusret Mayın 
Gemisi. Dünyanın en ünlü mayın gemisi olarak bilinen Nusret’e bu unvanı Çanakkale 
Boğazı’na döşediği mayınlarla savaşın seyrini tamamen değiştirmiş olması kazandırmış-
tı. Eğer Mersin’de yaşıyorsanız ya da Mersin’e yakın yerlerde bulunuyorsanız ilerleyen 
günlerde çocuğunuzla birlikte Mersin Çanakkale Parkı’nda bulunan Nusret’i ziyaret ede-
bilirsiniz. 

8 - Miniatürk Müzesi / İstanbul
Ülkemizin hatta dünyanın en eğlenceli ve dikkat çekici yerlerinden biri de İstanbul’da 
bulunan bu minyatür park olsa gerek. Anadolu’nun tüm simge yapılarını zevkle oluşturul-
muş bir peyzaj düzenlemesiyle konuklarına sunan bu minyatür park, 60.000 metrekarelik 
bir alana sahip. Yetişkinler kadar çocukların da çok sevdiği bu parkı, her şey normale 
döndüğü zaman büyük bir keyifle ziyaret edebilirsiniz. 

9 – Barış Manço Müze Evi / İstanbul
Herkesin kulaklarında yankılanır ‘Barış Manço Moda 81300 İstanbul’ adresi. Her progra-
mın sonunda söylerdi kendine has sevgi dolu o sesiyle. Adam olacak çocukların Barış abi-
sinin evi, 23 Nisan’da çocuğunuzla gezebileceğiniz en eğlenceli yerlerin başında geliyor. 
Şu an ziyarete kapalı olan bu müze evi, ilerleyen günlerde çocuğunuzla ziyaret ederken 
sizler de Barış abinin anılarıyla onu anabilirsiniz. 

10 – İstanbul Oyuncak Müzesi
İşte tam çocuklar için bir müze demeyi çok isterdik ama çocuklar kadar yetişkinlerin de 
ilgisini çeken özel bir müze. Benzerleri İstanbul dışında Bursa gibi illerde de yapılan oyun-
cak müzelerinin en dolu dolusu... Çocuğunuzla gezebileceğiniz bu müze şu an için kapalı 
olsa da internet sitesinde 360° sanal tura çıkabilir ve dünyanın neresinde olursanız olun 
bu müzeyi çocuğunuzla birlikte istediğiniz her an sanal olarak keşfedebilirsiniz. 






