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Merhaba.
Türkiye’nin %100 dijital ilk marin dergisinin ikinci 
sayısı ile yeniden sizlerle beraberiz. Bu sayımızda 
farklı fiyat seviyelerine sahip birbirinden keyifli 
teknelerin tanıtımlarına yer verdik. Safter 480 Motor-
boat, Safter 680 Cabin Cruiser ve İstanbul beyefendi-
si tarzıyla Sloep bunlardan birkaçı. Ayrıca geçtiğimiz 
ay dünya lansmanı yapılan ve Eylül ayından itibaren 
Türkiye’de satışı planlanan yeni Evinrude G2 E-TEC 
motorlar hakkında merak ettiğiniz her şey ilerleyen 
sayfalarımızda sizleri bekliyor.

Boat and Yacht News ekibi farklı olmayı seviyor. 
Sinan Akad, ülkemizdeki marinaların fiyatlarını ve 
sağladıkları hizmetleri sizler için araştırdı. Fotoğraf 
sanatçısı Hakan Kızıldağ ise hurda durumda aldıkları 
Karakuvu’nun hayata dönüş hikâyesini paylaşıyor. 
Radyo efsanesi Geveze, köşe yazılarıyla bizi yalnız 
bırakmıyor ve Özay Çağımnı denizde güvenlik konu-
lu eğitim yazısıyla hayat kurtaran bilgiler veriyor.

Tüm bu konular ve daha fazlası için sizi dergimizle 
başbaşa bırakıyoruz.

Mehmet Erel
mehmet.erel@erelmedya.comeditöreditör
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Safter 480 
Motorboat

TANITIM
Axopar 28 Open
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ÜLKEMİZDE denizciliğin olması gerekenin çok 
altında kaldığı ve pahalı bir hobi gibi görüldüğü 
günümüzde düşük bütçeli; ama oldukça keyifli 
seçenekler olduğunu göstermek istedik.

BUeferki konuğumuz, dıştan motorlu yeni Finli Premium 
tekne markası Axopar ve ilk modeli 28. Modelin 4 farklı 
çeşidi var; “Open”, “T-Top”, “Cabin”, “AC”  ve “OC”. 
Detaylı bir gözle incelemeye başlayalım.
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Safter 680 
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BU aY 680 Walkarround konseptinin devamı 
niteliğinde olan ve satışa sunulalı henüz birkaç ay 
olan Safter 680 Cabin Cruiser’ı yakından inceledik.

Sloep34
DaHa önce hiç tekne sahibi 
olmamış her deniz sever gibi, bir 
tekne sahibi olmanın hayatınıza 
getireceği belirsizlikler ile 
başlanan bir projeydi. Uzun 
bir araştırma süreci sonrasında 
gözümüzü karartarak test sürüşü 
dahi yapmadan 2013 Ocak 
ayında bu yolculuğa başladık.

TANITIM

İÇİNDEKİLER

www.burla.com


BURSA’DAN BODRUM, ÇEŞME VE 
BANDIRMA SEFERLERİ BAŞLADI

İstanbul–Bursa arasını deniz uçağı seferleri ile 20 daki-
kaya indiren Burulaş, AirSea markasıyla uçuş rotasına 
Bandırma, Bodrum ve Çeşme’yi de ekledi. İstanbul’dan 
karayoluyla 11 saat süren Bodrum yolculuğu, Air-
Sea ile 1 saat 45 dakikaya; 6 saat süren Bandırma 
yolculuğu da sadece 35 dakikaya iniyor. Bodrum ve 
Çeşme’ye haftanın 4 günü, Bandırma’ya ise her gün uçuş 
yapılacak.

1330 CC’LİK SPYDER 
RT BAYİLERDE 

ÇEŞME MARİNA’YA 
ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ

Can-Am Spyder’ın 1330 cc’lik yeni RT modeli kısa 
bir süre önce Türkiye’de satışa sunuldu.  Yeni Spy-
der RT,  küçük tasarımsal değişikliklere ilaveten 
1330 cc’lik yepyeni motoru ve yeni 6 ileri otomatik 
şanzımanı ile dikkat çekiyor. RT’nin sıralı 3 silindirli 
yeni motoru %40 daha düşük devirde yüksek tork 
vermeyi başarıyor. 115 Hp güç ve 130 Nm. torka 
sahip olan motor, yeni 6 ileri şanzıman ile birlikte 
çalışıyor. Yakıt tüketimi dikkat çekici şekilde azalan 
motorun bir depoyla kat edebileceği yol 406 km’ye 
kadar çıkıyor. 

Doğu Akdeniz’in en önemli yat limanlarından birisi 
olan Çeşme Marina, aldığı ödüllere bir yenisini 
ekledi ve Dünya Denizyolu Taşımacılığı Altyapısı 
Birliği’ne (PIANC) bağlı Rekreasyonal Denizcilik 
Komisyonu tarafından oybirliğiyle fonksiyonel, este-
tik ve çevresel değerlendirme kriterleri bakımından 
en iyi marina seçildi. Daha önce “En İyi Mimarlık 
Projesi”, “En İyi Marina”, “En İyi Turizm Yatırımı” 
gibi ödülleri kazanan Çeşme 
Marina, PIANC ödülünü 
alırken çok önemli ve ödüllü 
Jachthaven Bruinisse (Hol-
landa), Marstrand (İsveç)
Porto Montenegro (Karadağ) 
marinalarını geride bıraktı.
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G2 ile Yeni Bir Çağ Açıyor
Evinrude

YENİLİK // EvinrudE g2

Evinrude E-TEC 
dıştan takma yeni 
nesil G2 motorları, 
çığır açan cesur 
tasarımıyla BRP’nin 
inovasyon 
kültürünü gözler 
önüne seriyor.

Evinrude E-TEC 
dıştan takma yeni 
nesil G2 motorları, 
çığır açan cesur 
tasarımıyla BRP’nin 
inovasyon 
kültürünü gözler 
önüne seriyor.

10 11



B RP, yüzde 75’e ka-
dar daha az toplam 
düzenlenmiş emisyon 
salımına sahip yeni 

dıştan takma motorunu tanıt-
tı. Yüzde 15 oranında yakıt 
verimliliği ve önde gelen dört 
zamanlı motorlara göre yüz-
de 40 oranında daha fazla 
tork sunan G2 serisi motorlar, 
Evinrude E-TEC’in yeni nesil 
dıştan takma motorlarını temsil 
ediyorlar.

“BRP’nin Evinrude markası, dün-
yadaki en inovatif güç sporları 
şirketlerinden biri.” diyor BRP 
Deniz Güç Üniteleri Sistemleri 
Bölümü’nden sorumlu başkan 
yardımcısı ve genel müdürü Ala-
in Villemure. “Faaliyet göster-
diğimiz alanlarda buluş yapıp 
yeniden geliştirmemiz, dıştan 
takma motor teknoloji ve tasa-
rımında yeni bir çağın ancak 
BRP ile birlikte başlayabileceği-
nin bir kanıtı.”

Evinrude E-TEC G2 dıştan tak-
ma motor, rakipsiz performansı-
nın ötesinde sınıfında en iyi tork 
ve en düşük toplam emisyonu 
sunuyor. Bu sonbahardan itiba-
ren BRP bayilerinde 200 H.O. 
ile 300 R.A.V.E. aralığındaki 
serilerle satılmaya başlanacak 
yeni E-TEC G2 motor, ilk ve tek 
olarak kişiselleştirilebilen gö-
rünümü,  ilk temiz giydirme ve 
tam entegre dijital kontrol sunu-
yor. Bu inovasyonlar müşterile-

re, botlarına en uygun üst ve ön 
kaplamanın yanı sıra en uygun 
rengi de seçme imkânı sunarak 
olağanüstü uyuma sahip bot-
motor kombinasyonunu oluştur-
mayı mümkün kılıyor.
“Bu motor hem sektörde hem 
de suda eşsiz bir ürün.” diyor 
BRP global satış ve müşteri 
deneyiminden sorumlu başkan 
yardımcısı ve genel müdürü 
Chris Dawson. “Bugüne kadar 
bu seviyede performans ve 

entegrasyon mümkün değildi. 
Bu motorun ulaşabildiği değer-
leri bir yana koyduğumuzda 
suda görülebilecek herhangi 
bir dıştan takma motora kıyasla 
açık ara daha düşük emisyon 
değerleri sunduğu gerçeğinden 
hareketle, Evinrude E-TEC G2 
motorlarının botçuluk kavramını 
tamamen değiştireceği açıkça 
görülüyor.”
BRP’nin yeni nesil Evinrude 
E-TEC motorları endüstrideki en 

uzun garanti süresi, düşük ba-
kım maliyeti ve sınıfında öncü 
yakıt verimliliğiyle kıyaslana-
maz değerlere sahip. 

BRP, 5-5-5 garantisini sunan 
tek dıştan takma motor üretici-
si: 5 yıl motor garantisi, 5 yıl 
paslanmazlık garantisi ve 500 
saatlik bakım aralığıyla bayiye 
uğrama derdine son verilerek 
suda en uzun süre kalınabilmesi 
garanti altına alınıyor.

YENİLİK // EvinrudE g2
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Kuruluş ilk nesil Evinrude E-TEC 
teknolojisini 2003 yılında tanıt-
mıştı ve her türden botçuluk ihtiya-
cını karşılamak üzere ürün gamı-
na geniş aralıkta güç seçenekleri 
eklemişti. Bu yenilikçi teknoloji 
bir yandan daha fazla güç ve 
tork sunmayı başarırken 10 yıl 
boyunca EPA’nın temiz hava 
standardını karşılamanın ötesinde 
bunun da üzerinde değerler su-
nabildi. BRP’nin teknolojik buluş-
larıyla Evinrude E-TEC teknolojisi 
daha az bayi ziyareti ve zaman 
içerisinde daha az bakım gerek-
tirmesiyle motorların daha uzun 

süre suda kalmasını sağladı. G2 
motorları, yeni Pontoon serisi 
motorlarına paralel olarak Evin-
rude E-TEC ürün inovasyonlarına 
eşlik ediyor. Pontoon tekneler için 
özel olarak geliştirilen sektörde 
tek olan Pontoon serisi, titreşimi 
azaltan motor bağlantısı ve el-
bette Evinrude’un sınıfında en iyi 
performans özelliğine sahip.

Dünyanın dört bir yanındaki BRP 
bayileri, bot üreticileri ve basın 
mensupları, 14-15 Haziran tarih-
lerinde Milwaukee, Wisconsin 
(ABD)’de gerçekleştirilen bayi 

toplantısında dıştan takma motor 
endüstrisi hakkında daha fazla 
bilgi edinirken aynı zamanda test 
sürüşü de yaptılar. Toplantı organi-
zasyonunda sürdürülebilirlik kriter-
lerine entegrasyon sayesinde bu 
büyük etkinliğin BRP sürdürülebilir 
sertifikasına sahip bir etkinlik olma-
sı sağlandı.

BRP’nin Evinrude motor ürün 
gamı 3,5’dan 300 beygir gücü-
ne kadar değişen seçenekleriyle 
neredeyse her türden uygulama 
için müşterilerine üstün değer 
katıyor.

YENİLİK // EvinrudE g2
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Ülkemizde denizciliğin olması 
gerekenin çok altında kaldığı ve pa-

halı bir hobi gibi görüldüğü 
günümüzde düşük bütçeli; ama 

oldukça keyifli seçenekler olduğunu 
göstermek istedik. İşte onlardan 
birisi, yerli üretici Safter Marin’in 

480 olarak adlandırdığı motorboat.

480 Motorboat

Safter 
TANITIM // Safter 480 Motorboat Fotoğraflar: Mete Özhersek
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Denizciliğin düşük 
maliyetli yüzünü gös-
termek istediğimiz 
Temmuz sayımızda 

Safter Marin’in open boat sı-
nıfı dıştan takma motorlu 4,80 
metre boyundaki  teknesi say-
falarımızın konuğu oluyor.  Bu 
tekne Safter Marin’in sandal 
modelleri arasındaki en büyük 

teknesi. Genellikle gezinti ve 
amatör balıkçılık amaçlı kulla-
nılan bu teknenin güvertesinde 
geniş bir livar, baş ve sintine 
dolabı mevcut.  5 yolcu kapa-
siteli tekneye maksimum 40 HP 
gücünde dıştan takma motor 
takılabiliyor. Teknenin genişliği 
1,85 mt, boş ağırlığı 280 Kg 
ve draftı 30 cm.

Standart olarak verilen donanı-
mın yanı sıra, opsiyonel dona-
nımları ile birlikte düşünüldüğün-
de ortaya ailenizle gezintiye 
çıkabileceğiniz çok güzel bir 
tekne çıkıyor.  Bu teknede yer 
alan opsiyonel donanımlar Var-
davela, payandalı tente, merdi-
ven, elektrik tesisatı, konsol ve 
25 HP gücündeki Tohatsu Out-

Genellikle gezinti ve amatör balıkçılık amaçlı kullanılan bu teknenin 
güvertesinde geniş bir livar, baş ve sintine dolabı mevcut.  5 yolcu 

kapasiteli tekneye maksimum 40 HP gücünde dıştan takma motor takılabiliyor.

TANITIM // Safter 480 Motorboat Fotoğraflar: Mete Özhersek
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board motor. Konsolda 
yer alan dümen ve gaz 
kolu ile keyifli sürüşler 
yapabilirsiniz. Ayrıca 
arka kısımdaki merdiven 
ile dilediğiniz yerde de-
nize girip çıkmak kolay 
hale gelmiş.

Teknedeki emniyet 
unsurları da iyi düşü-
nülmüş. Safter Marin 
sandal grubu modelleri,  
Avrupa’da akredite bir 

kuruluş tarafından serti-
fikalandırılıyor.  Darbe 
dayanım testi ve tam 
yolcu kapasitesi ile yü-
zebilirlik testlerine tabi 
tutulan tekne, almış oldu-
ğu uluslararası sertifika 
ile tüm dünyaya ihraç 
ediliyor. 

Gelelim en can alıcı 
noktaya. Düşünülenin ak-
sine, böyle bir tekneye 
sahip olmak hiç de pa-

Konsolda yer alan dümen ve gaz kolu ile keyifli sürüşler 
yapabilirsiniz. Ayrıca arka kısımdaki merdiven ile 

dilediğiniz yerde denize girip çıkmak kolay hale gelmiş.

Daha geniş bir alan sağlamak adına 
yeni 240 Sundeck modelinde kokpit 
genişletilmiş. Sancak tarafta bulunan 
basamaklarla kokpite giriş sağlanmış.

TANITIM // Safter 480 Motorboat Fotoğraflar: Mete Özhersek
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Teknenin baz fiyatı standart donanım ve motorsuz haliyle 5.850 TL’den başlıyor.  Eksta donanımlar ve 25 HP Tohatsu 
Outboard motor ile birlikte çekimlerini yaptığımız Safter 480 Motorboat’un anahtar teslim fiyatı 24.180 TL  oluyor.

halı değil. 2 yıl garanti ile satı-
lan teknenin baz fiyatı standart 
donanım ve motorsuz haliyle 
5.850 TL’den başlıyor. Eksta 
donanımlar ve 25 HP Tohatsu 
Outboard motor ile birlikte çe-
kimlerini yaptığımız Safter 480 
Motorboat’un anahtar teslim 
fiyatı 24.180 TL  oluyor.

TANITIM // Safter 480 Motorboat Fotoğraflar: Mete Özhersek

22

www.deparmotor.com


Bu ay 680 Walkarround konseptinin de-
vamı niteliğinde olan ve satışa 

sunulalı henüz birkaç ay olan Safter 
680 Cabin Cruiser’ı yakından inceledik.

680 Cabin Cruiser

Safter 
TANITIM // Safter 680 Cabin CruiSer Fotoğraflar: Mete Özhersek
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Safter Marin, 2013 yı-
lından itibaren üretmiş 
olduğu tekne modelle-
rinde önemli bir değişim 

sürecine girerek kendi segmentin-
deki yerli tekneler arasında farklı 
bir çizgi ve konsept yaratmış. 
Geçen sene CNR Boatshow’da 
tanıtımını yaptıkları ve hem yur-
tiçi hem de yurtdışında başarılı 
bir satış grafiği yakalayan  680 
Walkarround konseptinin devamı 
niteliğinde olan ve bu yıl  satı-
şa sunulan  680 Cabin Cruiser  
görüntüsü ve özellikleri ile dikkat 
çekiyor.

Safter 680 Cabin Cruiser, adın-
dan da anlaşılabileceği gibi 
680 cm( 22 ft.)  boyutunda ka-
binli bir motoryat.  245 cm’lik 
genişliği ve 33 cm’lik su kesimi 
ile kompakt bir yapıya sahip ol-
masının yanı sıra iyi tasarlanmış 
yerleşim planı ile büyük tekneler-
de bulacağınız birçok olanağı 
da sizlere sunuyor. 4 mevsim 
kullanılabilecek bir tekne olma-
sının yanı sıra, kabin içerisinde 
küçük mutfağı, başaltı kamarası 
ve ayrı bir WC kompartımanı 
ile kullanıcısına her türlü konforu 
sağlıyor. Teknenin güverte ve iç 
kabin bölümü iyi oranlanmış. 50 
lt. temiz su deposu ve 33 lt. atık 
su tankı bulunuyor. 

Safter 680 Cabin Cruiser çok 
amaçlı bir tekne. Ailece keyifli 
seyirler yapabilir ya da dost-
larınızla balığa çıkabilirsiniz. 
Teknenin boyutları göz önüne 
alındığında geniş olduğunu gör-
düğümüz başaltı kamarada istira-
hat edebilir ya da çocuklarınızı 
uyutabilirsiniz. Karaya çıkmanıza 
gerek kalmadan mutfak seti ile 
lezzetli yemekler yapabilirsiniz. 
Arka kısımda motorun sağ ve sol 
tarafında bulunan basamaklar ve 
teleskopik merdiven sayesinde 
dilediğiniz yerde hiç zorlanma-

Safter 680 Cabin Cruiser, adından da anlaşılabileceği gibi 680 cm( 22 ft.)  
boyutunda kabinli bir motoryat.  245 cm’lik genişliği ve 33 cm’lik su 
kesimi ile kompakt bir yapıya sahip olmasının yanı sıra iyi tasarlanmış 

yerleşim planı ile büyük teknelerde bulacağınız birçok olanağı da sizlere sunuyor. 

TANITIM // Safter 680 Cabin CruiSer Fotoğraflar: Mete Özhersek
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Safter 680 Cabin Cruiser çok amaçlı bir tekne. 
Ailece keyifli seyirler yapabilir ya da dostlarınızla balığa 

çıkabilirsiniz. Teknenin boyutları göz önüne alındığında 
geniş olduğunu gördüğümüz başaltı kamarada isti-

rahat edebilir ya da çocuklarınızı uyutabilirsiniz. 

TANITIM // Safter 680 Cabin CruiSer Fotoğraflar: Mete Özhersek
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dan denize girebilir ve çok kolayca 
tekneye çıkabilirsiniz. 
Günümüz teknolojisine uygun olarak 
üretilen 680 Cabin Cruiser’ın göv-
desinde kullanılan yeni nesil core 
malzemeler ile ağırlığı hafifletilerek 
performansın yanı sıra yakıt tasarrufu 
sağlaması da dikkate alınmış. 

680 Cabin Cruiser standardında 
krom ocak – evye ve ahşap çekmece-
den oluşan mutfak seti, kabin içi deri 
kaplama ve minder takımı, arkada 
teleskopik merdiven, krom ayaklı fiber 

masa, krom kayak çeki demiri, arka 
güverte havuzluk için park brandası 
ve elektrikli ırgat gibi önemli pek çok 
donanım mevcut. Dilerseniz Safter 
680 Cabin Cruiser’da ilave donanım-
lar da seçebiliyorsunuz. Çekimlerini 
yaptığımız versiyonda standart dona-
nıma ek olarak Sunbrella tente, Gar-
min balık bulucu, su altı LED aydınlat-
ma, Kenwood müzik sistemi, pusula, 
barometre, termometre, higrometre, 
uzaktan kumandalı projektör, krom 
burunaltı koruma ve 8 kg’lık Ultra 316 
paslanmaz çapa bulunuyor.

Günümüz teknolojisine uygun olarak üretilen 680 Cabin Cruiser’ın gövdesinde kullanılan yeni nesil core 
malzemeler ile ağırlığı hafifletilerek performansın yanı sıra yakıt tasarrufu sağlaması da dikkate alınmış. 

TANITIM // Safter 680 Cabin CruiSer Fotoğraflar: Mete Özhersek
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Safter, çekimlerini yaptığımız versiyon için 200 HP’lik Evinrude motoru tercih etmiş. 680 Cabin Cruiser’ın 
bu motorla yapılan testlerinde en ekonomik seyrin 3200 Rpm’de ve 26 mil/s süratle sağlandığı görülmüş. 

Teknenin teknik ve performans 
verilerine baktığımızda, bu kon-
septte bir tekne için 680 Cabin 
Cruiser ‘ın başarılı bir perfor-
mans sergilediğini söylemek 
hiç de yanlış olmaz.  Dıştan 
takma motorlu tekneler sınıfına 
dâhil olan 680 Cabin Cruiser 
için üretici firma 200 HP ya da 
250 HP Evinrude motor öne-
riyor. Motorun dışarıda olma-
sı teknede daha fazla alan, 
bakım kolaylığı ve kullanımda 
olmadığı zaman motorun su-
dan çıkartılabilmesi gibi önemli 
avantajlar sağlıyor.

Safter, çekimlerini yaptığımız 

versiyon için 200 HP’lik Evin-
rude motoru tercih etmiş. 680 
Cabin Cruiser’ın bu motorla 
yapılan testlerinde en ekonomik 
seyrin 3200 Rpm’de ve 26 
mil/s süratle sağlandığı görül-
müş. Teknenin maximum hızı 
40 mil ve 1250 Kg ağırlığın-
daki 680 Cabin Cruiser 6 kişi 
için tasarlanmış.  

Eğer 680 Cabin Cruiser’ı 
beğendiyseniz biraz da fiyat-
larından bahsedelim. 200 
HP Evinrude motorlu standart 
versiyonun anahtar teslim fiyatı 
112.500 TL. Çekimlerini yaptı-
ğımız ilave donanımlı versiyon 

120.000 TL ve diğer tüm ek 
donanımları almak isterseniz 
(Elektrikli WC, hidrolik dümen, 
güverte ve kabin teak kaplama, 
buzdolabı) 127.500 TL fiyata 
ulaşıyor. Tüm fiyatlara KDV ve 
ÖTV dâhil. 

Yeni Safter 680 Cabin Cruiser; 
estetik, performans ve fiyatı 
karşılığında sundukları ile bizle-
ri oldukça etkiledi. Ürünlerine 2 
yıl garanti veren, yenilikçi yö-
nüyle bu sektör de olumlu işler 
yapan Safter Marin yerli tekne 
üreticisi olarak eminiz ki ulusla-
rarası pazarlarda da başarılı 
olacaktır.

TANITIM // Safter 680 Cabin CruiSer Fotoğraflar: Mete Özhersek
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Sloep
İstanbul Boğazı’nda bir 

Daha önce hiç tekne sahibi 
olmamış her deniz sever 

gibi, bir tekne sahibi 
olmanın hayatınıza 

getireceği belirsizlikler ile 
başlanan bir projeydi. Uzun 

bir araştırma süreci 
sonrasında gözümüzü 
karartarak test sürüşü 

dahi yapmadan 
2013 Ocak ayında bu 

yolculuğa başladık. 

Daha önce hiç tekne sahibi 
olmamış her deniz sever 

gibi, bir tekne sahibi 
olmanın hayatınıza 

getireceği belirsizlikler ile 
başlanan bir projeydi. Uzun 

bir araştırma süreci 
sonrasında gözümüzü 
karartarak test sürüşü 

dahi yapmadan 
2013 Ocak ayında bu 

yolculuğa başladık. 
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Peki yapmaya karar 
verdik; ama sonrasın-
da nasıl ve nerede 
barındıracağız? Hadi 

bunu geçtik, nasıl bir tarz seçe-
ceğiz, sadece motor gücüyle 
mi ilerleyecek,  yoksa yelkenli 
mi olmalı, hızlı bir tekne mi 
olmalı, boyutları nasıl olmalı, 
hangi motoru kullanmalıyız? Bü-
tün bu sorulara cevap ararken 
Temel Çıpa Bey ile tanıştık ve 
elinde bulunan tekneleri gör-

mek üzere Rumeli Feneri’nde 
bulunan imalathanesine gittik. 
Hava, tekne sahibi olmayı 
aklınıza getirtmeyecek kadar 
soğuk ve yağışlıydı. Buna rağ-
men kararlılıkla imalathaneye 
ulaştık ve Temel Bey’i kapı giri-
şinde bir teknenin son rötuşları-
nı yaparken bulduk. Bu tekneyi 
inceledikten sonra kafamızdaki 
tüm soruların cevaplarını bulduk 
ve kendimize bu teknenin ikizini 
yapmaya karar verdik. 

Peki bizi neler etkilemişti, uzun 
süredir kafamızı kurcalayan 
belirsizlikler artık neden bizi 
eskisi kadar meşgul etmiyor-
du ve bize nasıl “işte bu” de-
dirtmişti? Temel Bey, teknenin 
tarzının “Sloep” olduğunu ve 
kökeninin Norveç’te Fyort’larda 
kullanılan, İskandinav balıkçı 
sandallarından (snipa’s) gelme 
olduğunu söyledi. Gövdenin 
geleneksel S şeklindeki yapısı-
nın tekneye iyi bir stabilite ve 

Hava, tekne sahibi olmayı aklınıza getirtmeyecek kadar soğuk ve yağışlıydı. 
Buna rağmen kararlılıkla imalathaneye ulaştık ve Temel Bey’i kapı 
girişinde bir teknenin son rötuşlarını yaparken bulduk. 
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düzgün su hattı sağladığını ve bu 
sayede gerek kürek ile gerekse büyük 
olmayan bir arma veya içten takma 
küçük bir dizel motor ile çok yaygın 
bir şekilde sevilerek kullanılmış ol-
duğunu belirtti; fakat son hazırlıkları 
yapılan bu modelde bazı bölümleri-
nin kendisi tarafından tekrar şekillen-
dirildiğini de ekledi.

Biz teknemizi çoğunlukla İstanbul 
Boğazı’nda kullanmayı, bazı günler-
de de balık tutmak için Karadeniz’e 
kadar çıkmayı planlıyorduk. 

Boğazın farklı akıntıları ve hızlı akan 
trafiğinde acaba bu tekneden mem-
nun kalabilecek miydik? Bu sorunun 
yanıtını ancak tekne suya indikten 
sonra tecrübe edince bilebilirdik; 
ama Temel Bey’in bilgilendirmeleri 
bir nebze olsun içimizi rahatlatmıştı.

Teknenin dış görünümü oldukça çeki-
ciydi. Türkiye’de sık rastlayamayaca-
ğınız, kendine özgü bir tarzı vardı. 
Bizim balıkçı teknelerimize de ben-
ziyordu; ama baş tarafı bizim tekne-
lerimize göre oldukça yüksekti. Boyu 
6,4m, eni 2,5m civarındaydı.

Teknenin tüm çevresini ve kıç tarafını 
kaplayan maun kaplamalar şıklığını 
arttırıyordu. Baş altında iki kişinin ra-
hatlıkla yatabileceği bir kamarası ve 
6 kişinin oturabileceği bir kıç havuzu 
vardı. Peki motoru ne olmalıydı?

Teknemizin alt yapısının deplasman 
tipi olduğunu göz önünde bulundu-
rursak, büyük bir motor tercih etsek 
bile maksimum süratinin 8 – 8,5 mil 
olabileceğini ve motorun ekonomik 
olmasının da önemini göz önünde 
bulundurarak küçük hacimli bir mo-
tor için araştırmaya başladık. Kuzey 
ülkelerindeki kardeşlerinde de küçük 
hacimli motorlar kullanıldığı bilgisine 
ulaşmamızla bu kararımızı destek-
lemiş olduk. Araştırmalarımız bizi 
dizel, 3 silindirli 27 HP güç üreten 
bir Crafstman motora yönlendirdi. 
Hollanda menşeili Craftsman firması, 
temel olarak Mitsubishi’nin ürettiği bir 
motoru deniz kullanımına uyarlamış 
ve 2/1 oranında şanzımanını da 
motorla beraber sunuyordu. Fiyat, 
performans ve satış sonrası destek 
konusunda bize oldukça cezbedici 
gelmişti, üstelik motor da teknemiz 
gibi kuzeyliydi.

Boğazın farklı akıntıları ve hızlı akan 
trafiğinde acaba bu tekneden memnun 

kalabilecek miydik? Bu sorunun yanıtını ancak 
tekne suya indikten sonra 

tecrübe edince bilebilirdik. 

TEKNİK TABLO
Teknenin Model İsmi : TC635 SLOEP 

Teknenin Cinsi  : İçten Takma Motorlu Sandal 

Sertifikasyon Mod. : A 

Dizayn Kategorisi : C 

Tekne Boyu  : 6.37 m. 

Tekne Eni   : 2.49 m. 

Çektiği Su(draft) : 0.44 m. 

Tam Yük 
(Deplasman ağırlığı) : 2742 kg. 

Maksimum Yoku ve 
Yük Kapasitesi  : 920 kg  

Maksimum 
Motor Gücü  : 30 hp 

Maksimum Yoku : 8
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Toplam maliyetimiz 60.000 TL olarak gerçekleşti. Bugün, yani yaklaşık 1 yıl sonra halen ilk günkü 
kondisyonunda bize hizmet vermeye devam ediyor. Bu bir yıllık süreçte Temel Bey, yurt dışında yaşamaya karar verdi. 

Belki de en büyük sorunumuz 
olan motor seçimini de geride 
bıraktıktan sonra sıra teknenin 
dış görüntüsünün belirlenmesin-
de büyük rol oynayan güverte-
nin kaplanmasında hangi mal-
zemeyi kullanacağımıza karar 
vermeye gelmişti. Bu konuda 
aldığımız pek çok yorum bizi 
aynı malzemeye, yani “Flex i 
Teak” denilen malzemeye yö-
neltti. Bu malzeme hem görü-
nümüyle hem de yüzeyiyle teak 
ağacına oldukça yakındı. Fiber 
yüzey üzerine yapılacak uygu-
lamalarda iyi uyum sağlaması, 
çok az bakım gerektirmesi ve 
temizliğinin kolay olması da bu 
malzemenin cazibesini arttırı-

yordu. Böylece bizim için zor 
olan kararları atlatmış, Temel 
Bey’in teknemizi şekillendirmesi-
ni beklemeye başlamıştık.  Te-
mel Bey hızlı bir çalışma ile tek-
nemizi söz verdiği tarihte bize 
teslim etti ve Nisan 2013’te 
suya indirdik.

Toplam maliyetimiz 60.000 
TL olarak gerçekleşti. Bugün, 
yani yaklaşık 1 yıl sonra halen 
ilk günkü kondisyonunda bize 
hizmet vermeye devam ediyor. 
Bu bir yıllık süreçte Temel Bey, 
yurt dışında yaşamaya karar 
verdi. Kendi teknemizi yaparken 
kazandığımız tecrübelerle Te-
mel Bey’in yurt dışına gitmeden 

önce başladığı ve yapımı süren 
teknelerin imalatını kendisinden 
devraldık. Tüm siparişleri tamam-
layarak sahiplerine kavuşturduk. 
Amacımız, her yeni tekneden 
edindiğimiz tecrübeleri ve imal 
ettiğimiz yeni kalıpları kullanarak 
deniz tutkunlarına bu kullanışlı 
tekneleri sunmak ve İstanbul 
Boğazı’ndaki keyifli saatlerimizi 
onlara da yaşatmak. Hem kulla-
nışlılığı, hem ekonomikliği göz 
önüne alındığında, gelecekte 
birçok Sloep’in Türkiye sahillerin-
de yer alacağından eminiz.

Sloep ve diğer modeller için 
iletişim: Doğuş Gökay 

0542 655 23 64
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Revolver 42R’nin başarısının ardından 
tasarımcılar yeni arayışlara girdiler ve 

bu süreç onları Revolver 44GT’ye 
ulaştırdı. İşte Revolver’in 14 metrelik 

yeni ve enerjisi yüksek 44GT’si.

Denizlerin Yeni Grand Touring’i
YENİLİK // RevolveR 44GT

Revolver
44GT

Yazı: Kanat Kale 
Fotoğraflar: Revolver Media
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Revolver Boats yeni 
ve şaşırtıcı ürününün 
lansmanı için hazır: 
Revolver 44GT. Yüksek 

performans ve İtalyan tasarımı 
sonucu oluşan yeni Revolver 
44GT, otomobil dünyasının 
“grand tourer” modellerini anım-
satıyor.

Yeni Revolver 44GT’nin altında 
yatan temel kavram “grand tou-
ring” bir otomobilin tüm kaliteli 
özelliklerini denizde yaşamanızı 
sağlamak. Sonuç ise elit, yük-
sek performanslı, heyecan verici 
sportif çizgilerin konfor ve güven-
lik ile buluşması ve uzun seyahat-
ler için ideal bir menzil. 

Revolver 44GT, güç ve seyirin 
sofistike bir tasarım altında dev-
rimci bir karışımı. Lüksün, avant-
garde teknolojinin ve yeniliğin 
mükemmel dengesini bulmak için 
tasarlandı. Sonuç ise tek kelime 
ile nefes kesici.  

Yeni Revolver 44GT, her şeyden 
önce güçlü ve yüksek perfor-
manslı bir tekne. Bununla birlikte 
“normal” bir powerboat değil. 
Ham gücün, süratin, fonksiyonel-
liğin, uzun menzilin ve konforun 
tek bir yerde buluşmasıdır. Tüm 
bunları sağlayan, Revolver ekibi-
nin yaptığı teknik seçimler saye-
sinde olmuştur; Arneson Surface 
Drives ve bunlara güç sağlayan 
iki adet Cummins dizel 550 HP 
gücündeki motorları. 

Yeni GT modelinin ayırt edici 
birçok özelliği mevcut. Bunlar; 
1960’lı yılların üst segment oto-
mobillerini anımsatan köpekbalı-
ğı tasarımlı arka hava kanalları, 
koruyucu ve güçlü küpeştede 
bulunan LED ışıklandırma gibi. 

Dış tasarım genç; ama şimdiden 
kendini kanıtlamış olan Alberto 

Yeni Revolver 44GT’nin altında yatan temel kavram “grand touring” 
bir otomobilin tüm kaliteli özelliklerini denizde yaşamanızı sağlamak. Sonuç 
ise elit, yüksek performanslı, heyecan verici sportif çizgilerin konfor ve 

güvenlik ile buluşması ve uzun seyahatler için ideal bir menzil. 
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Yeni GT modelinin ayırt edici birçok özelliği mevcut. 
Bunlar; 1960’lı yılların üst segment otomobillerini 
anımsatan köpekbalığı tasarımlı arka hava kanalları, 

koruyucu ve güçlü küpeştede bulunan LED ışıklandırma gibi.
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Mancini (AM Yacht Design) tarafından 
tasarlandı. Mancini, aynı zamanda  
GT’nin 42R modelinin evrimi olduğu-
nu kanıtlamak istercesine iç tasarıma 
da yardımcı oldu. Mancini’nin amacı, 
hatasız dinamizm kalitesini yüksek sınıf 
otomobillerden esinlenerek keskin ve 
yenilikçi bir iç tasarım elde etmekti.

İç tasarım da otomobilden esinlenerek 
simetri ve sofistike bir kullanım rahatlı-
ğı sağlamak hedefi ile baştan modifi-
ye edildi. Özel tasarım sportif karbon 

görünümlü kaptan koltuğu ve diğer 
koltuklar hem rahat hem fonksiyonel. 
Koltuklar arasında bulunan ergonomik 
orta konsolda kontrol paneli, son nesil 
Garmin dokunmatik göstergeler kolay 
ve güvenli seyir sağlamakta. 

Tabii ki çok yönlü ve teknenin farklı 
yerlerinde bulunan Hİ-Fİ sistemini ida-
re eden iPad yuvası mevcut. Dümen 
tarafının arkasında bulunan 4 yolcu 
koltuğu ön koltukların şıklığını devam 
ettiriyor. 

Günümüz teknolojisine uygun olarak üretilen 680 Cabin Cruiser’ın gövdesinde kullanılan yeni nesil core 
malzemeler ile ağırlığı hafifletilerek performansın yanı sıra yakıt tasarrufu sağlaması da dikkate alınmış. 

İç tasarım da otomobilden esinlenerek simetri ve sofistike bir kullanım 
rahatlığı sağlamak hedefi ile baştan modifiye edildi. Özel tasarım sportif karbon 

görünümlü kaptan koltuğu ve diğer koltuklar hem rahat hem fonksiyonel. 
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44GT, kolaylıkla ve güven içinde 50 deniz mil hıza ulaşıyor. Bunun yanında asıl şaşırtıcı olan teknenin menzili. 
44GT, düşük yakıt tüketimi ile 40 deniz mili hız ile seyir yaparken saatte motor başına 50 lt. yakıt harcamakta.

44GT’nin göze çarpan diğer 
bir özelliği de (5.0 KW’lık 
jeneratörü sayesinde) klima sis-
temi. Bunun dışında elektronik 
olarak kontrol edilen cam tavan 
ve kablosuz uzaktan kumanda 
ile birkaç saniyede açılan ve 
açılınca motor odasında kay-
bolan arka cam kapılar keyif 
veriyor. Cam tavanı uzaktan 
kumanda ile açıp kapamak ise 
pratik ve hızlı. 

Güverte altına indiğimizde ise 
masayı katlayınca ikiz yatak 
olabilen bir koltuk ile mutfak ve 
minibarı bulabilirsiniz. Geniş 

banyoda bulunan duşun bu bo-
yutta bir teknede bulunması tatlı 
bir sürpriz. 

44GT’nin sportif görünümünün 
yarattığı performans beklentisi, 
iki adet dizel 550 HP’lik Cum-
mins motor ve Arneson Surface 
Drives ile karşılanıyor. Bunlar 
sayesinde yüksek süratlerde 
seyrederken bile esneklik ve kıv-
raklık konusunda sıkıntı yaşama-
yacağınızı belirtiyorlar. 44GT, 
kolaylıkla ve güven içinde 50 
deniz mil hıza ulaşıyor. Bunun 
yanında asıl şaşırtıcı olan tekne-
nin menzili. 44GT, düşük yakıt 

tüketimi ile 40 deniz mili hız 
ile seyir yaparken saatte motor 
başına 50 lt. yakıt harcamakta. 
Performansı ve mükemmel tasa-
rımı sayesinde estetik kaygısı ve 
teknoloji meraklısı tekne severler 
tarafından talep görmekte. 

Diğer bir sürpriz ise kolay kul-
lanımı. Bu teknenin yüksek tek-
noloji ve performansından keyif 
almak için offshore dünya şam-
piyonu olmanıza gerek yok. 
42R modeli ile kendini kanıt-
layan güvenlik standartları, bu 
model ile daha da ileri taşınmış 
durumda. 
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ARAŞTIRMA // MARİNALAR VE FİYATLARI 

Tekne sahibi olmak isteyenlerin 
en büyük sıkıntısı aldıktan son-
raki masraflardır. Marinaya 
ne kadar vereceğim, yer var 

mıdır? Başka ne masrafım var? Bu 
sorular hep akıllarda dolaşır ve çoğu 
kişi pişman olur. Hatta “en güzel tek-
ne arkadaşının teknesidir” lafı herke-
sin diline pelesenk olmuştur. 

Peki işin rengi nedir? 
Elimizden geldiğince, 
ulaşabildiğimiz marinaların 
fiyatlarını sizler için bu 
yazıda topladık.  
Marinalar listesindeki bazı fiyatları 
bir sürü veriyi çarparak buluyorsunuz. 
Genel olarak fiyatlar € bazında veril-
miş; fakat küçük tekneniz var ise mari-
nalar size hiç de uygun değil. Çünkü 
hepsinin bir alt m² sınırı var. Yani 
sizin tekneniz 20 m² ama marinaların 
çoğu 30 m² üzerinden hesaplama 
yapıyor. Siz 10 m² fazladan ödeme 
yapıyorsunuz. Bazı marinalarda pa-
zarlık payı var, bazılarında ise kredi 
kartlarına taksit seçeneği sunuluyor. 
İşin ilginç tarafı 1 ton su 8 veya 12 

TL arasında değişiyor. İçme suyu 
değil tabii, iyi su. Elektrik ise farklı 
tarifelere sahip. 

Ben bir ortalama aldım,  30m² tek-
neniz varsa yıllık olarak 7000 TL 
ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. 
Tabii aldınız, bağladınız, suyunu ve 
elektriğini de koydunuz; ama asıl dert 
yakıt. Eğer yatınız ticari ise ÖTV’siz 
yakıt alabiliyorsunuz, aksi takdirde 
tankı doldurmak için normal yakıt 
bedeli ödüyorsunuz.
İşte bu noktada bir çıkışta ne kadar 
yakacağınız size ve rotanıza kalmış. 
Bu masraftan kurtulmanın bir yolu 
daha var; yelkenli tekne. 

Peki kendinize az paraya küçük 
kamaralı bir tekne aldınız ve yıl-
lık 7.000 TL size fazla geliyor. O 
zaman barınaklar tam size göre. 
Tamam öyle muhteşem bir hizmet 
sunulmasa da ortalama bir hizmet 
alıyorsunuz. Güvenlik zafiyeti hep-
sinde olmasa da bazılarında var; 
fakat barınaklardaki en büyük dert 
yer bulmak. Buldunuz mu? O zaman 

da hava parası karşınıza çıkıyor. 
Yani tonoz parası. Size net bir fiyat 
politikası sunamayacağız; çünkü 
her bölgenin, her barınağın kendine 
özgü bir fiyatlandırması var. Buradaki 
önerimiz önce bölgenizdeki barı-
nakları dolaşmak, ahbap olmak ve 
sağlam pazarlık kabiliyeti. Unutmayın 
ki tekneleriniz sizin olmadığınız za-
manlarda onlara emanet.

Başka bir bakış açısına göre ise, 
bugün ikinci el ortalama bir motor 
yatı 200.000 TL ile 250.000 TL’ye 
alabilirsiniz. Hadi 300.000 TL ol-
sun. Masraflarla yılda 20.000 TL 
harcayın (yakıt dâhil). İyi bir yazlığı 
bugün 600.000 TL’ye ancak alırsınız 
(Bodrum’da müstakil villa). Yıllık mas-
rafınız minimum 13.000 TL (aidat, 
tamirat, gitti, geldi, alışveriş vs…). 
Peki yazlığa kaç kere gider, ne ka-
dar kalırsınız ve kaç koy gezersiniz? 
Tekneniz olsa kaç gün kalır, kaç koy 
gezersiniz? 

Özgürlük bazen yanınızdadır ve en 
güzel tekne arkadaşlarla paylaşılandır. 

Araştırma: 
Sinan Akad

En İyi Tekne, Arkadaşının Teknesi mi?

ŞEHİR		 : ANTALYA     
MARİNA	 : ANTALYA MARİNA 
    
ADRES	 :	Büyük Liman Mevkii  Liman 
Mahallesi Liman 2. Caddesi  No:40 P.K.387 07130      
 
TEL	 	 : +90 (242) 259 3 259     
FAX	 	 :	+90 (242) 259 10 10     
      
M2   24 M2  68 M2  98 M2   
1	GÜN	 1.350  1.410  1.510   
1	AY  0.915  1.006  1.098   
3	AY  0.625  0.656  0.717   
6	AY  0.412  0.427  0.473   
12	AY  0.261  0.273  0.293   
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
 
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.

ŞEHİR		 :	ANTALYA     
MARİNA	 :	FİNİKE MARİNA
     
ADRES	 :	P.K. 17 07740 Finike - Antalya     
 
TEL	 	 :	+90 (242) 855 50 30      
FAX	 	 :	+90 (242) 855 50 31     
      
M2	  24 M2  60 M2  120 M2  
1	GÜN	 0,779  0,818  0,941   
1	AY  0,433  0,455  0,522   
3	AY  0,306  0,32  0,368   
6	AY  0,253  0,266  0,306   
12	AY  0,173  0,181  0,21   
        
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
 
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.     
 

ŞEHİR		 : ANTALYA     
MARİNA	 :	KAŞ MARİNA 
    
ADRES	 :	Uğur Mumcu Caddesi, 
Bucak Denizi, Acısu Mevki - Kaş- ANTALYA     
 
TEL	 	 :	 +90 (242) 836 37 00     
FAX	 	 :  +90 (242) 836 34 72     
      
M2	  24 M2  60 M2  120 M2  
1	GÜN	 1,268  1,331  1,461   
1	AY  0,784  0,824  0,902   
3	AY  0,507  0,583  0,634   
6	AY  0,41  0,43  0,459   
12	AY	  0,267  0,281  0,288   
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
 
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.
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ŞEHİR		 :	AYDIN     
MARİNA	 :	KUŞADASI 
    
ADRES	 :	Setur Kuşadası Marina Kuşadası     
 
TEL	 	 :	 +90 (256) 618 14 60     
FAX	 	 :	 +90 (256) 618 14 64     
      
M2	  24 M2  60 M2  120 M2  
1	GÜN  1.480  1.584  1.822   
1	AY  1.025  1.096  1.260   
3	AY  0.825  0.882  1.014   
6	AY  0.636  0.681  0.783   
12	AY  0.380  0.406  0.467   
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
 
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.

ŞEHİR		 : İSTANBUL     
MARİNA	 :	MARINTURK İST. CITY PORT    
 
ADRES	 :	Batı Mahallesi, Sahil Yolu 34890 Pendik   
  
TEL	 	 :	+90 (212) 560 42 70 (20 hat)    
FAX	 	 :	+90 (212) 560 72 70     
      
M2	  35 M2  50 M2  70 M2   
1	GÜN 	 	 	 	 	
1	AY	 	 	 	 	 	
3	AY      
6	AY      
12	AY  12.775,00 TL   18.250,00 TL   22.550,00 TL    
      
1	TON	SU: 10 TL     
50	KW	ELK:	 50 TL     

ŞEHİR		 : İSTANBUL     
MARİNA	 :	İSPARK MARİN (İSTİNYE)    
 
ADRES	 :	İstinye Mah. Emirgan Cad. 
Eski Tersaneler Bölgesi Sarıyer
     
TEL	 	 :	+90 0090 212 277 20 40    
FAX	 	 : +90 0090 212 277 44 95     
      
M2	  48  60  60+   
1	GÜN	 5,00      7,00      9,00      
1	AY   2,10      2,70      3,50      
3	AY   1,80      2,30      3,00      
6	AY   1,46      1,90      2,47      
12	AY   0,95      1,24      1,61      
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
30 Metreye kadar olanlar İstinye Tekne Parkta, 16 Metreye 
kadar olan tekneler Tarabya tekne parkta bağlanıyor    
  

ŞEHİR		 : İSTANBUL     
MARİNA	 :	ATAKÖY MARİNA     

ADRES	 :	Sahilyolu Ataköy     
TEL	 	 : +90 (212) 560 42 70 (20 hat)    
 
FAX	 	 :	+90 (212) 560 72 70     
      
M2	  30 M2   50 M2      70 M2    750 M2  
1	GÜN	     
1	AY	 	 	 	 	 	
3	AY      
6	AY      
12	AY  5.773 €  9.622 €  12.403 €  164.731 €  
      
1	TON	SU: 4 €     
50	KW	ELK:  8 €     

ŞEHİR		 : İSTANBUL     
MARİNA	 : İSPARK MARİN (TARABYA)    
 
ADRES	 : Haydar Aliyev Cad. 
No: 174/A Sarıyer 
     
TEL	 	 : +90 0090 212 262 94 57     
FAX	 	 :	+90 0090 212 299 66 15    
      
M2	  48  60  60+   
1	GÜN		 5,00     7,00      9,00      
1	AY   2,10      2,70      3,50      
3	AY   1,80    2,30      3,00      
6	AY   1,46      1,90      2,47      
12	AY	   0,95      1,24      1,61      
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
30 Metreye kadar olanlar İstinye Tekne Parkta, 16 Metreye 
kadar olan tekneler Tarabya tekne parkta bağlanıyor    
  

ŞEHİR		 :	BALIKESİR     
MARİNA	 :	AYVALIK MARİNA
     
ADRES	 :	Atatürk Bulvarı Yat Limanı Ayvalık    
 
TEL	 	 :	+90 266 312 26 96     
FAX	 	 :	+90 266 312 23 16     
      
M2	  24 M2  30 M2  60 M2   
1	GÜN	 1,1.€  1,1.€  1,1.€   
1	AY  24.€  24.€  24.€   
3	AY  45.€  45.€  45.€   
6	AY  60.€  60.€  60.€   
12	AY  99.€  99.€  99.€   
       
1	TON	SU: 3,70 €     
50	KW	ELK:  15,00 €     
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
Minimum bağlama ücreti 30m2 olarak uygulanır.
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ŞEHİR		 : İSTANBUL     
MARİNA	 : WEST İSTANBUL MARİNA    
 
ADRES	 : Yakuplu Marmara Mh. 
Ulusum Cad. N o:28 Beylikdüzü / İstanbul    
 
TEL	 	 : +90 212 850 22 00    
FAX	 	 :  +90 212 850 20 26      
     
M2	  35 M2  50 M2  70 M2   
1	GÜN	 1,1.€  1,1.€  1,1.€   
1	AY  24.€  24.€  24.€   
3	AY  45.€  45.€  45.€   
6	AY  60.€  60.€  60.€   
12	AY  99.€  99.€  99.€   
       
1	TON	SU: 3,70 €     
50	KW	ELK:	 15,00 €     
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)        
Minimum bağlama ücreti 30m2 olarak uygulanır.

ŞEHİR		 : MUĞLA     
MARİNA	 :	ECESARAY MARİNA    
 
ADRES	 :	Karagozler District No:1 
Yacht Marina Fethiye / Mugla, Turkey     

TEL	 	 :	+90 252 612 88 29    
FAX	 	 : +90 252 612 50 08     
 
M2	  35  67  97   
1	GÜN	 1,05  1,20  1,36   
1	AY  14,98  18,12  20,35   
3	AY  37,42  42,09  44,39   
6	AY  59,16  62,13  64,37   
12	AY	  75,63  79,08  81,23   
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı)   
     
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.

ŞEHİR		 : MUĞLA     
MARİNA	 :	MARINTURK GÖCEK VIL. PORT     
 
ADRES	 :	Poruklu Koyu Göcek 
48310 Fethiye - Muğla  
   
TEL	 	 :	 +90 (216) 999 14 80    
FAX	 	 :	 +90 (252) 645 15 78      
    
M2	  35 M2  50 M2  70 M2   
1	GÜN	     
1	AY      
3	AY      
6	AY      
12	AY  7.276,00 TL   10.395,00 TL   14.553,00 TL    
      
1	TON	SU	 : 8 TL     
50	KW	ELK	 : 50 TL     
      
*YILIN	7	AYI	AÇIK      

ŞEHİR		 : MUĞLA     
MARİNA	 :	NETSEL MARMARİS MARİNA    
 
ADRES	 :	Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. 
48700 Marmaris / Muğla
     
TEL	 	 :	 +90 (252) 412 27 08     
FAX	 	 :	 +90 (252) 412 53 51      
    
M2	  24 M2  60 M2  120 M2   
1	GÜN	 1,268  1,331  1,461   
1	AY  0,784  0,824  0,902   
3 AY  0,507  0,583  0,634   
6 AY  0,41  0,43  0,459   
12 AY  0,267  0,281  0,288   
       
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
 
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.     
 

ŞEHİR		 : MUĞLA     
MARİNA	 :	MARTI MAR. & YACHT CLUB     
 
ADRES	 :	Orhaniye Köyü Keçibükü 
Mevkii 48700 Marmaris  / Muğla / Türkiye    
 
TEL	 	 :	+90 90 252 487 10 63 -64 -65 -67    
FAX	 	 :	+90 90 252 487 10 66    
 
M2	  30  60  120   
1	GÜN	 1,57  1,609  1,65   
1	AY  0,97  0,995  1,02   
3	AY  0,627  0,644  0,66   
6	AY  0,507  0,521  0,534   
12	AY  0,33  0,338  0,348   
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
 
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.     
 

ŞEHİR		 :	MUĞLA     
MARİNA	 :	BODRUM YAT LİMANI    
 
ADRES	 :	KALE CADDESİ BARIŞ 
MEYDANI NO:9 48400 BODRUM, MUĞLA    
 
TEL	 	 :		+90 (252) 3136769     
FAX	 	 :	+90 (252) 3136769
     
M2	  35 M2  50 M2  70 M2   
1	GÜN	 1,161.€ 1,161.€ 1,161.€  
1	AY  0,731.€ 0,731.€ 0,731.€  
3	AY  0,337.€ 0,337.€ 0,337.€  
6	AY  0,221.€ 0,221.€ 0,221.€  
12	AY  0,151.€ 0,151.€ 0,151.€   
     
1	TON	SU: 8 TL     
50	KW	ELK:  50 TL     
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)      
Minimum bağlama ücreti 20m2 olarak uygulanır.
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ŞEHİR		 : MUĞLA     
MARİNA	 :	MİLTA BODRUM MARİNA    
 
ADRES	 :	Neyzen Tevfik Caddesi 
No:5 48400 Bodrum - Türkiye 
    
TEL	 	 :	0090 252 316 18 60 (6 Hat)   
FAX	 	 : 0090 252 316 14 06
     
M2   40  68  82   
1	GÜN  1,654  1,784  1,849   
1	AY  1,551  1,674  1,735   
3	AY  1,183  1,276  1,323   
6	AY  0,802  0,865  0,897   
12	AY  0,526  0,567  0,588   
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
 
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.     
 

ŞEHİR		 :	İZMİR     
MARİNA	 : TEOS MARİNA     

ADRES	 :Akkum Caddesi No:4 
Sığacık Seferihisar İZMİR     

TEL	 	 :	+90 232 745 80 80 (pbx)    
FAX	 	 :	+90 232 745 72 14     
      
M2   40  70  100   
1	GÜN  0,84  0,92  1,00   
1	AY  18,10  18,97  19,78   
3	AY  40,36  40,64  40,86   
6	AY  55,66  56,89  58,00   
12	AY  69,58  70,44  71,18   
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı) 
       
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.

ŞEHİR		 :	LESVOS     
MARİNA	 :	MİDİLLİ MARİNA
     
ADRES	 : Makris Gialos 81100 
Mytilini Lesvos     

TEL	 	 :	0030 22510 54000    
FAX	 	 : 0030 22510 47987
     
M2	  18  40  60   
1	GÜN		 0,453  0,496  0,546   
1	AY  0,418  0,429  0,483   
3	AY  0,256  0,278  0,305   
6	AY  0,181  0,199  0,22   
12	AY  0,124  0,136  0,151   
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
 
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.     
 

ŞEHİR		 : İZMİR     
MARİNA	 :	PORT ALAÇATI MARİNA    
 
ADRES	 :	Hacımemiş Mah. 8001 
sok. No 4 Alaçatı Yat Limanı
     
TEL	 	 :	+90 0 232 716 97 60      
FAX	 	 :	+90 0 232 716 61 64     
 
M2	 20 30 100   
1	GÜN	1,44 1,44 1,15   
1	AY 25,59 25,59 24,22   
3	AY 43,87 43,87 41,53   
6	AY 61,58 61,58 58,28   
12	AY 80,5 76,66 77,11   
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı)   
     
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.

ŞEHİR		 : İZMİR     
MARİNA	 :	ÇEŞME
     
ADRES	 :	Boyalık Mevkii Çeşme - İzmir     
 
TEL	 	 :	 +90 (232) 723 14 34     
FAX	 	 :	+90 (232) 723 14 34     
 
M2	  14 M2  60 M2  120 M2  
1	GÜN  1.480  1.584  1.822   
1	AY  1.025  1.096  1.260   
3	AY  0.825  0.882  1.014   
6	AY  0.636  0.681  0.783   
12	AY  0.380  0.406  0.467   
      
Bağlama Fiyatı metrekare olarak hesaplanır. 
(Tam boy X En X Katsayı X Gün)       
 
Fiyatlar Avro olarak verilmiştir.     
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Bu	araştırmamızla	sizlere	
marinalarımız	ve	fiyatları	
hakkında	fikir	sahibi	olabil-
meniz	için	yardımcı	olmaya	
çalıştık.	Etrafı	denizlerle	
çevrili	olan	ülkemizde	çok	
daha	fazla	marina	olması	
gerekiyor.	Üstelik	küçük	

teknelerin	bağlanması	adına	
gidilecek	daha	çok	yol	var.	
Güvenli	ve	tam	hizmet	ala-
bilecekleri	marinaları	kul-
lanmak	en	doğal	hakları.	
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Bu seferki konuğumuz, dıştan 
motorlu yeni Finli Premium 

tekne markası Axopar ve ilk 
modeli 28. Modelin 4 farklı 
çeşidi var; “Open”, “T-Top”, 

“Cabin”, “AC”  ve “OC”. 
Detaylı bir gözle 

incelemeye 
başlayalım.

Axopar 28
TANITIM // AXOPAR 28 Yazı: Sinan Akad 

Fotoğraflar: Axopar Media

BİR TEKNE 5 MODEL
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Axopar’ın bu tekneleri 
yaratırken en önem 
verdikleri nokta; sü-
rüş zevki, rekabetçi 

fiyat ve yakıt ekonomisi oldu. 
Teknelerin genel yapısı ise gün-
lük kullanıma oldukça uygun. 
Bu sebeple oldukça iddialı satış 
adetleri hedefliyorlar. 

Size yukarıda 4 modelden bah-
settim. Bunlardan ilki “Open”. 
Güneşlenmek, balık tutmak, et-

rafta gezinmek veya su sporları 
yapmak için ideal bir tekne. 
Geniş baş tarafta hem güneş-
lenebilir hem de bulunan ma-
sada arkadaşlarınızla yemek 
yiyebilirsiniz. Ortada bulunan 
sürüş yeri oldukça ergonomik 
ve önündeki geniş cam saye-
sinde en fırtınalı havalarda bile 
ıslanmadan konforlu yolculuk 
yapabilirsiniz. Ayrıca buranın 
altında geniş saklama alanları 
mevcut.

İkincisi ise “OC”; aslında 
“OC” ile “Open” dıştan aynı 
görünseler de asıl fark içeride. 
“OC”nin kıç tarafında 2 kişinin 
yatabileceği yatak ile opsiyonel 
alınabilen tuvalet en büyük fark. 
Diğer tüm özellikler “Open” ile 
aynı. Öndeki masa, orta alan-
daki saklama alanı vs...

Üçüncü ise “T-Top”, adından da 
anlaşılacağı üzere üstü kapalı 
yani tenteli modeli. Özel bir 

Üçüncü ise “T-Top”, adından da anlaşılacağı üzere üstü kapalı yani tenteli modeli. Özel bir kumaşla 
kaplı olan alan, sizi güneşin kavurucu etkilerinden koruyabiliyor.

İkincisi ise “OC”; aslında “OC” ile “Open” dıştan aynı görünseler de asıl fark içeride. “OC”nin kıç tarafında 
2 kişinin yatabileceği yatak ile opsiyonel alınabilen tuvalet en büyük fark. 
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Dördüncü model “Cabin”. 
Yazılışları farklı olsa da anlamları aynı; yani 

Axopar 28’in kabinli modeline merhaba 
deyin. Axopar, bu modelle akşamlarını 

teknede geçirmek 
isteyenlerinde ihtiyaçlarını karşılıyor. 
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Son model ise “AC”. Kabinli modelin aynısı; fakat daha kalabalık aileler için. Toplamda 4 kişinin 
yatabildiği “AC” modelinde tuvalet de mevcut.

Fiyatlar. 32.200 Euro’dan başlayan 41.900 Euro’da biten etiketlere sahip; ancak opsiyonel 
donanımlar bu fiyatlara dâhil değil. Ülkemizde resmi bir dağıtımcısı yok.

kumaşla kaplı olan alan, sizi 
güneşin kavurucu etkilerinden 
koruyabiliyor. Yataklı veya ya-
taksız olarak alınabilen model, 
öncekilerle aynı yapıya sahip.

Dördüncü model “Cabin”. Ya-
zılışları farklı olsa da anlamları 
aynı; yani Axopar 28’in kabinli 
modeline merhaba deyin. Axo-
par, bu modelle akşamlarını 
teknede geçirmek isteyenlerinde 
ihtiyaçlarını karşılıyor. 2 tarafın-
da kayar kapı sistemi var, ta-
vanında ise özel kanvas kumaş 
kaplama bulunuyor. Tavan aynı 
zamanda açılabiliyor. Kabin 
alanında ise 2 kişilik yatak ola-
bilen oturma alanı mevcut.

Son model ise “AC”. Kabinli 
modelin aynısı; fakat daha ka-

labalık aileler için. Toplamda 4 
kişinin yatabildiği “AC” mode-
linde tuvalet de mevcut.

Yukarıda saydığım tüm model-
lerin teknik özellikleri aynı. Bir 
tekne 5 kabuk diyebiliriz. Peki, 
ne motor öneriliyor? Dıştan 
takma dedik. 3 tip motor öne-
risine bakalım. Mercury 200 
XL Verado; 22 kts süratte 1.1l/
nm tüketim ve max sürat 30 
kts. Mercury 300 XL Verado 
ile 28,5 kts süratte 1,45l/nm 
tüketim ve 47 kts son sürat. Çift 
Mercury 150 XL Verado ile 26 
kts süratte 1,45l/nm tüketim ve 
son sürat 46 kts.

Biraz karışık oldu; ama idare 
eder. Axopar 28’in adı 28 
feet olmasından geliyor. Yani 

uzunluk 8,60 metre, kıç tarafta-
ki duş platformunu da hesaba 
katarsak uzunluk 8,99 metre 
oluyor. Genişlik 2,85 metre. 
Motorlar hariç ağırlık 1790 kg. 
8 kişilik. 260 litrelik yakıt tankı 
bulunuyor. Pis su tankı (wc) ise 
45 litre. Koku ve bakteri ön-
leyici ekipmanla geliyor. Asıl 
özellik ise çift çidarlı 22 dere-
celik açıya sahip V formunda ki 
omurga tasarımı. Aynı zaman-
da 65 derecelik pruva ile ana 
omurgada bulunan 2 kademe 
de teknenin dengeli sürüşüne ve 
yakıt ekonomisine destek veri-
yor.

Bu arada tüm teknelerin kaliteli 
yapısı hemen belli oluyor. Ay-
rıca elektronik tüm ekipmanları 
rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 

Hatta ön göğüste ipad’iniz için 
yer bile ayrılmış. Diğer taraftan 
ise Axoparlar, Avrupa Birliği’nin 
2015 yılında yürürlüğe girecek 
yönetmenlikleri de karşılıyor. 

Axopar 28 modellerinde en çok 
hoşuma giden dıştan takmalı bir 
teknenin 5 farklı özelliğe bürüne-
bilmesi oldu. İhtiyaçlarınıza göre 
farklı opsiyonel donanımlarla alı-
nabilen tekneler günlük kullanıma 
son derece uygun tasarlanmış. 

Fiyatlar. 32.200.€’dan başlayan 
41.900.€’da biten etiketlere sa-
hip; ancak opsiyonel donanımlar 
bu fiyatlara dâhil değil. Ülkemiz-
de resmi bir dağıtımcısı yok; ama 
isterseniz http://www.axopar.fi/ 
sitesinden irtibata geçebilirsiniz.
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Datça yarımadasının kuzey kıyılarında 
Limancık koyunda poyraza kapalı esintili 
bir sabahtan günaydın. Sanırım denizin 
insanları dinlendiren hatta huzur veren 

bir özelliği var. Belki de bu sebeple deniz insan-
ları dingin, daha kaderci ve daha mutlu oluyorlar. 
Deniz insana farklı bir felsefe, farklı bir bakış açısı 
veriyor. Hayat belki de bizim düşündüğümüz kadar 
karmaşık bir şey değil, basit bir alışveriş. Biz haya-
ta ne veriyorsak hayat da bize onu geri veriyor. 

Size çok sevdiğim bir Hint hikâyesini anlatayım. 
Hindistan’da yüksek bir dağın doruğuna yapılmış 
“BİN AYNALI TAPINAK” adlı görkemli bir tapınak 
vardır.

Günlerden bir gün bir köpek 
dağa tırmanır, tapınağın mer-
divenlerinden çıkarak “BİN 
AYNALI TAPINAK”a girer. 
Tapınağın daire şeklinde bin 
ayna ile çevrili salonuna geç-
tiğinde bin tane köpek görür. 
Korkarak tüylerini kabartır; 
kuyruğunu bacaklarının arası-
na sıkıştırır; korkutucu hırıltılar 
çıkararak dişlerini gösterir. Bin 
köpek de tüylerini diker; kuy-
ruklarını bacaklarının arasına 
alıp korkunç sesler çıkartıp 
dişlerini gösterirler.

Köpek paniğe kapılarak ta-

pınaktan kaçar. O andan itibaren bütün dünyanın 
tehlikeli, korkunç köpeklerle dolu olduğuna inanır. 

Bir süre sonra bir başka köpek gelip aynı dağa 
tırmanır. O da tapınağın merdivenlerinden çıkıp 
“BİN AYNALI TAPINAK” a girer.

Tapınağın bin aynalı salonuna geldiğinde bin tane 
köpekle karşılaşır ve çok sevinir. Kuyruğunu sallar; 
neşeyle oradan oraya zıplar ve köpekleri oyna-
maya çağırır. Bu köpek tapınaktan çıktığında dün-
yanın dost ve sevecen köpeklerle dolu olduğuna 
inanıyordur.”

Biliyorum belki de hikâye size çok naif geldi; ama 
ya hayat böyle bir şeyse...

Basit Bir Alışveriş

GEvEzE 
VE DENİZ

ÖzAy
Çağımnı

Aslında denize kavuşmak gibi bir yakla-
şım biz İstanbullular için biraz komik. İki 
yarımada üzerine kurulmuş tarihi 7000 
yıl olan ve asıl kurulma sebebi deniz 

ticareti olan İstanbul’da denize kavuşmak gerçek-
ten de komik. 2006 yılında İstanbullular’la ilgili 
yapılan bir istatistik son derece dikkat çekiciydi. 
İstanbul’da yaşayanların % 4,6’sı deniz görmemiş-
ti. Çok doğal olarak inanmamış hatta yazım hatası 
olduğuna karar vermiştim. Bir yazım hatası olarak 
bu 17 milyonluk dev metropolde 500.000 kişinin 
deniz görmemesini çok doğal görmüştüm. Sonuç-
ta bir hataydı. Bu hatanın üzerinden birkaç ay 
geçmişti ki bir arkadaş sohbetinde ortamdaki bir 
öğretmen arkadaşımız 
laf arasında, çalıştığı köy 
okulundaki çocuklara de-
niz göstermek için servis 
tutup götürdük dediğinde 
sonuçta bir köy öğretme-
ni doğaldır dedim. Son-
ra okul neredeydi dedi-
ğimde Başakşehir demez 
mi. İşte ancak kafam o 
zaman değerlerin doğru 
olduğunu kabullenebildi. 
Evet, değerler doğruydu 
ve bu 6 tarafı denizle 
çevrili şehirde yaklaşık 
500 000 kişi deniz 
görmemişti. İnanılması 
gerçekten çok güç; ama 
gerçekti.

Bu şoktan iki sene kadar sonra 23 Nisan’da 
Marmara Yelken Kulübü’nün çocuklara yaptığı bir 
etkinlikte çocuklara yelken ve yelkencilik anlatmak 
gibi bir şansım oldu. Ders bile çalıştım kontra soru 
yememek için. 
Kahvaltı sırasında öğretmenlerle aynı masada otur-
dum. Sohbet sırasında öğretmenlerden biri dedi ki 
‘’Misafir olan 100 çocuktan 40 tanesi hayatların-
da ilk kez bu gün deniz gördü.”. Okulları Çekme-
köy’deydi. Bu, bizim çocuklarımız için ne kadar 
duyarsız ve ilgisiz olduğumuzun kanıtı. Çekmeköy 
denize sadece 20 kilometre. O çocukların sürekli 
denize bakan gözlerindeki mutluluk hep gözümün 
önünde olacak. 

Denize  Kavuşmak Ne Güzel
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Estetik hatlarıyla sofistike 
bir dizayna sahip 240 Sundeck; 

kaliteli işçilik, ergonomik tasarım ve 
yüksek performansı ustalıkla 

bir araya getiriyor. 

240 Sundeck 

TANITIM// Sea Ray 240 Sundeck

Sea Ray
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Sea Ray 240 Sundeck, 
iyi uygulanmış dizaynı 
sayesinde 13 kişiyi ra-
hatlıkla misafir edebilme-

sinin yanında, manevra kabiliyeti 
yüksek ve kolay idare edilebilen 
bir model olarak dikkat çekiyor. 
MerCruiser kuyruklu motor ile 
güçlendirilen model, su sporları 
için de ideal. Modelde, motor kıç 
tarafta, kokpitin arka kısmında bu-
lunan güneşlenme alanının altına 
konumlandırılmış. Buradaki güneş-
lenme minderi kalkarak, motorun, 
akünün bile servis için basitçe 
ulaşılabilir durumda bulunduğu, 
zarif ve düzgün donanım açığa 

çıkıyor. Bu bölümün bitiminde 
yüzme platformu yer alıyor. İsteğe 
göre platform altına su altı aydın-
latmaları eklenebiliyor.

Güneşlenme alanının iskele tara-
fında, iki adet bardaklık ile küçük 
eşyaların koyulabileceği bir bölü-
me, altında da motorun ısısından 
faydalanarak ıslak giysilerinizi 
kısa sürede kurutmanıza olanak 
tanıyan bir saklama bölümüne 
daha yer verilmiş. 
Daha geniş bir alan sağlamak 
adına yeni 240 Sundeck mode-
linde kokpit genişletilmiş. Sancak 
tarafta bulunan basamaklarla 

Sea Ray 240 Sundeck, iyi uygulanmış dizaynı sayesinde 13 kişiyi 
rahatlıkla misafir edebilmesinin yanında, manevra kabiliyeti yüksek 

ve kolay idare edilebilen bir model olarak dikkat çekiyor.

TANITIM// Sea Ray 240 Sundeck
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kokpite giriş sağlanmış. Arka tarafta bu-
lunan L şeklindeki koltuklar, üzerinde bir 
çift paslanmaz çelikten bardaklık bulu-
nan açılıp kapanabilir kolçaklara sahip. 

L şeklindeki koltuğun iskele tarafında 
kalan kısmının hemen altında, 23.66 
litrelik taşınabilir bir soğutucuya ayrılmış 
bölüm yer alıyor. Bu oturma grubunun 
uç kısmında sırtlığı katlanabilir özel bir 
bölüm yer alıyor. Bu bölüm, sırtlık geri-
ye alındığında teknenin önüne doğru 
bakan tek kişilik bir koltuğa, ileriye alın-
dığında ise teknenin arkasına bakan bir 
güneşlenme alanına dönüşüyor. İskele 
tarafında, oturma grubunun ilerisinde bir 
tuvalet kabini yer almakta.
 

Modelde, motor kıç tarafta, kokpitin arka kısmında bulunan 
güneşlenme alanının altına konumlandırılmış. Buradaki 

güneşlenme minderi kalkarak, motorun, akünün bile servis 
için basitçe ulaşılabilir durumda bulunduğu, 

zarif ve düzgün donanım açığa çıkıyor.

TEKNİK TABLO
Tam Boy   : 7,46 metre

En    : 2,59 metre

Ağırlık   : 2150 kg.

Yakıt Kapasitesi : 208 litre

Su Kapasitesi  : 34 litre

Standart Motor  : MerCruiser 5.0L MPI ECT 
      Bravo III Sterndrive 
      (260 hp-194 kW)

TANITIM// Sea Ray 240 Sundeck
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Kaptan koltuğu oldukça ergo-
nomik ve 360 derece döne-
bilecek şekilde tasarlanmış 
olup, tekneyi hem ayakta hem 
de oturarak rahatça kullan-
maya imkân veriyor. Kuman-
da merkezinde son teknoloji 
gösterge, cihaz ekranları ve 
müzik sistemi kumandası ile 
kaptanın ihtiyacı olabilecek 
bardaklık, saklama bölümleri, 
12 voltluk güç kaynağı gibi 
sürüş keyfini arttıran özellikler 
yer alıyor. 

Kumanda merkezi önünde 
kokpit masasının da yerleşti-
rileb ileceği bir depo alanı 
bulunurken, kokpitin altında 
ise su sporları malzemelerinin 
saklanabileceği ayrı bir depo 
alanı daha yer alıyor. 

Modelin ön tarafta bulunan 
V şeklindeki oturma alanı, 
daha fazla misafiri ağırla-
maya imkân verecek şekilde 
tasarlanmış. Bu alanda koltuk 
yanlarında kolluk ve saklama 

Daha geniş bir alan sağlamak adına 
yeni 240 Sundeck modelinde kokpit 
genişletilmiş. Sancak tarafta bulunan 
basamaklarla kokpite giriş sağlanmış.

TANITIM// Sea Ray 240 Sundeck
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bölümleri konforu arttı-
ran özellikler arasında. 
Ön koltukta, ön güver-
teye çıkan kaymaz bir 
basamak oluşturan bir 
kapakla beraber kapalı 
bir depolama bölmesi 

bulunmakta. 240 sun-
deck, standardında 
260 beygir MerCruiser 
motor ile güçlendirilmiş. 
Tercihe göre motor gücü 
300 beygire de yüksel-
tilebilir. 

240 sundeck, standardında 
260 beygir MerCruiser motor ile 
güçlendirilmiş. Tercihe göre motor gücü 
300 beygire de yükseltilebilir.

TANITIM// Sea Ray 240 Sundeck
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Dünyada 100’den fazla ülkede, 4.200 bayi ve distribütörü, 
toplam 168.000 çalışanı ile deniz motoru, deniz motosikleti, 

motosiklet, ATV, UTV ve kar motosikleti gibi araçların üretimini 
yapan dünyaca ünlü BRP’nin (Bombardier Recreational Products) 

ürettiği Evinrude tekne motorları 2014 modelleri, düzenlenen 
Test-Drive etkinliği ile tanıtıldı. 

LANSMAN // EVINRUDE E-TEC

Evinrude
ile Sedef Adası

1968 yılından bu yana faaliyet gösteren 
ve BRP’nin Türkiye distribütörü olan De-
par Motor ev sahipliğinde gerçekleşen 
etkinlikte, yüz yılı aşkın süredir üretimde 

olan ve tüm deniz tutkunlarının yakından tanıdığı 
EVINRUDE’un E-TEC teknolojisi ile daha da güç-
lenmiş yeni motorları test edildi.
 
Depar Motor A.Ş. Kurucu Ortağı ve Teknik Servis 
Müdürü Vidal İtkin’in 2014 modelleri ve teknik 
özelliklerini anlatan brief konuşmasıyla başlayan 
etkinlik, Pendik Marina-Sedef Adası rotasında 
renkli ve heyecanlı deneme sürüşleri ile gün bo-
yunca devam etti. Depar Motor A.Ş. Kurucu Or-

tağı ve Teknik Servis Müdürü Vidal İtkin; Evinrude 
300HP’nin teknik özelliklerini anlattığı sunumda, 
denizin bir tutku olduğuna ve bu tutkuyu perçinle-
mek için doğru bir motor seçiminin önemli olduğu-
na dikkat çekti. 

Evinrude’un deniz motoru camiasında gelinen son 
nokta olduğunu vurgulayan İtkin, motorların teknik 
özellikleriyle ilgili;  “ Deniz ve motor tutkunları, 
300 hp gücündeki değisik teknelere ve çoklu 
montajlarin da aralarinda bulundugu (3x300 ve 
2x300 ) son teknoloji motorların kullanıldığı tekne-
lerle E-TEC teknolojisinin kattığı gücü ve farkı bire-
bir test etme imkânı buldular.” dedi.
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Dünyada çok yeni 
olarak lansmanı yapı-
lan, BRP’nin inovasyon 
kültürünü gözler önüne 
seren, Evinrude E-TEC 
dıştan takma yeni nes-
li G2 motorları, Eylül 
ayında Türkiye’de motor 
ve deniz tutkunları ile 
buluşacak. 
Çığır açan cesur ta-

sarımıyla, yüzde 75’e 
kadar daha az toplam 
emisyon salımına sahip 
yeni dıştan takma Evin-
rude motorlar,  yüzde 
15 oranında yakıt ve-
rimliliği ve önde gelen 
dört zamanlı motorlara 
göre yüzde 20-40 ora-
nında daha fazla tork 
sunuyor.

Depar Motor A.Ş. Kurucu Ortağı ve Teknik Servis Müdürü Vidal İtkin’in 
2014 modelleri ve teknik özelliklerini anlatan brief konuşmasıyla başlayan etkinlik, Pendik Marina-Sedef Adası 

rotasında renkli ve heyecanlı deneme sürüşleri ile gün boyunca devam etti. 

Merhaba deniz dost-
ları. Bu ilk eğitim 
notları yazısını 
güvenlikle ilgili bir 

konuya ayırmak istedim. Cama-
dan nedir, niçin yapılır, yapıl-
malı mıdır gibi konulara kısaca 
değinelim.

Denizde seyir sırasında şartların 
ağırlaşması, artan rüzgâr şidde-
ti, büyüyen dalgalar ve endişeli 
bakışlar. Bunların hepsi güzel 
bir günün sonuna yaklaştığınızın 
mesajları. Güvenlik, denizde 
çok ciddi bir durumdur. Bilgi en 
önemli şeydir; ama pratik yap-
mamışsanız bilginin de önemi 
yoktur, çünkü bilgi size yapacak-
larınızı söylerken yeteri kadar 
pratik sahibi olmanız sizin ekibi-
nizin sakin kalmasını ve duruma 
adapte olmasını sağlayacaktır.

Gelelim camadana. Camadan, 
kısaca yelkenin alanının küçül-
tülmesi demektir. Artan rüzgâr 
basıncının azaltılma şansı olma-
dığını düşünürseniz, tek çareni-
zin yelken alanlarınızı küçültmek 
olduğu ortadadır. Rüzgârın şid-
deti 17 –20 knot aralığına gel-
diyse, küpeşteniz sürekli suyun 
içine giriyorsa ve ana yelkeni 
fazlaca boşlamak gerekiyorsa 
camadan vurma zamanı gel-
miştir. Bunu yaparken işe her 
zaman ön yelkeninizden baş-
lamalısınız. Bu olmazsa olmaz 

bir kuraldır; çünkü ön yelken 
teknenin kafasının suya daha 
çok gömülmesine, dolayısıyla 
da teknenin dümeninin sudan 
çıkmaya çalışmasına sebep olur. 
Zaten tekneniz gereğinden fazla 
yatmaya da başlamışken dümen 
palanızın tutunma alanının küçül-
mesini hiç istemezsiniz. Dümen 
şimdi size hiç olmadığı kadar 
lâzım olacak. İlk iş, ön yelkeni-
niz furling ise yelkeni sarmaya 
başlamak olmalı. Yaklaşık ola-
rak direkle aynı hizaya gelene 
kadar sarabilirsiniz. Şimdi tek-
nenin dinamiklerini geri kazan-
maya başladınız. Buna rağmen 
yukarıdaki sorunlar devam edi-
yorsa sıra ana yelkeninize gel-
miştir. Ana yelkeni ilk camadan 
seviyesine kadar küçültmelisiniz. 
Önce mandarı boşlamalı ve ca-
madan matafyonunu kaz boynu-
na takmalısınız. Daha sonra da 
camadan halatını boşun sonuna 

kadar alarak sarkan bumbanızı 
tekrar suya paralel hale getir-
meli ve güngörmezinizi düzgün 
çalışır hale getirmelisiniz. 

Güvenlikle ilgili en önemli konu 
şudur; tüm hazırlığınızı denize 
çıkmadan önce yapmalısınız. 
Camadanınız donatılmadan en 
sakin gün bile denize çıkmama-
lısınız.

Ana yelkene de camadan vur-
duktan sonra yola devam etmek 
mümkün olacaktır. Şartlar daha 
da artmaya devam ederse aynı 
sıralamayı tekrar etmelisiniz; 
ama asıl güvenlik emin değilse-
niz geri dönmektir. Şunu hiçbir 
zaman unutmamak gerekir ki en 
iyi kaptan fırtınada denize çık-
mayan kaptandır.

Tüm öneri ve sorularınız için 
ozay.cagimni@flamencoyelken.com

Denizde seyir sırasında şartların ağırlaşması, artan 
rüzgâr şiddeti, büyüyen dalgalar ve endişeli bakışlar. Bunların 

hepsi güzel bir günün sonuna yaklaştığınızın mesajları. 
Güvenlik, denizde çok ciddi bir durumdur.

DEnizDE GüvEnlik
EĞİTİM Yazı: Özay Çağımnı

ozay.cagimni@flamencoyelken.comLANSMAN // EVINRUDE E-TEC
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Maviliklere açılmak 
pupa yelken, gün 
batımına doğru ses-
sizce dalga sesleri 

arasında süzülmek” gibi sıradan 
klişelerle başlamıyorum. Bilakis as-

lanlar gibi soğuktan morarmış eller 
ve sucuk gibi sırılsıklam olmuş, 
buruşmuş el ve ayak derileri üzeri-
ne… Yıllardır yüzüne bakmadığım 
hatta farkında bile olmadığım 
deniz ve tekne merakına, son iki 

aydır neden olduğunu bilmediğim 
bir istekle takılmış ve sürekli halü-
sinasyonlar içinde bir “son iki ay” 
yaşamaktayım.

Saçma sapan gece rüyaları ve inter-
netteki tekne seyahatleri “mit”leri ara-
sında debeleniyorum. Neden olduğu 
hakkında hiçbir fikrim yok; ama 
soranlara “hiiç” diyemediğimden bir 
sürü saçma bahane uyduruyorum.

Tekne fotoğrafları gördüğümde, 
estetik olmaları dışında, denizin 
durumu ve içindeki insanların aksi-
yonlarını incelediğimi keşfettiğimde 
bunun bir sorun olduğunu ve sorunu 
çözmenin tekne ile yaşamak oldu-
ğuna kanaat getirdim. Sanıyorum 
son zamanlarda Selo(the captain) 
ile konuşmalarımızda bana anlat-
tığı hikâyelerle ve baktığımız web 
arşivlerindeki yelkenli fotoğrafların-
dan sonra kapmış olduğum virüs 
aktive oldu. Tekne ile yaşam ya da 
arkadaşının teknesi “bull shit”leri 
beni hiç sarsmadı. En fazla ne 
olabilirdi ki?

Tabii aile yaşantısının içerisinde bu 
aksiyonda biri, har vurup harman 
savuran düşüncesiz ve benmerkez-
ci görünebilir düşüncelerini “Ölüm 
vaaar, kalım var;  yaptın yaptın, 
yapmadın alırsın babayı. “ mo-
dunda kendi kendime telkinler ile 
atlattım.

Birçok gece Skype’den Selo ile bir-
birimize bak bu olur ya da bu çok 
para istemiş chat leri yaptık. Bu 
sırada yazıda bir sürü imla hatası 
var onu da sonra anlatırım.
Hikâye ilginç. Para yok; ancak 
tekne alınacak. Vayy vayyy. Hiç 
yabancı değil, değil mi?
Selo’ya diyorum üç sen ver, beş 
ben; etti 8. Ee, ne teknesi olum 
sahibinden de bir satıcının yazdığı 
gibi filikadan bozma “MOTURYAT” 
mı alsak diyorum. Bana “Yaa bee-
ep” diyor. “Yelkenli alacağız.”

“ jeaneeeeneoouu ( yazamıyorum 
bile ) diye tekne var eşek yükü ile 
para, nasıl alınır olum?” diyorum.  
Yönlendiriyor, bak 10-15 yaşında 
bir şey bakarız dökük. Sonra biraz 
zımpara macun iki halat bir motor 
falan derken kafayı sıyırıyoruz. Ge-

celer boyu konuş konuş. Yok o var, 
bu var. O klasik diyor “Bebek gibi 
bakım ister.”, “Bunun arması tırt.” 
diyor sahibinden.com siteyi bizim 
aşırı kullanımımız yüzünden iki ay 
bakıma alıyor:).

3 ay boyunca sabahları saat 6’da 
kalkıp LPG’li aracımıza gaz dol-
durtup o marina senin bu barınak 
benim İstanbul, Tekirdag hatta İzmit 
sınırlarını da aşan gezme tozma ve 
arama bulma çalışmalarımız sonuç 
veriyor.

Sonunda Selo the captain (Jack 
London hastası) bir tekne buluyor. 
İsmi “bla bla” bir Bruce Roberts 
kopyası 27 feet biraz dökük, re-
simleri var; ancak o paraya başka 
tekne yok. Selo (the swimming pool 
cleaner) karar veriyor, en efektif 
olanı bu.

Bak Ne Anlatacağım?

HAKAN KIZILDAĞ
KARAKUVU

Fotoğraf sanatçısı Hakan Kızıldağ ve eski dostu Selahattin Aydın bir yelkenli sahibi olmaya 
karar veriyorlar; ama bütçeleri yok denecek kadar az. Öyleyse kötü durumda bir tane bulalım 

ve her şeyini kendimiz yapalım diyerek hiç bilmedikleri bir maceraya yelken açıyorlar. 
Bu maceranın tüm aşamaları, başarı ve başarısızlık hikâyeleri birkaç ay boyunca Hakan 

Kızıldağ’ın samimi kalemi ve fotoğrafları ile sizlerle olacak.
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Başlıyoruz hayaller kurmaya, öyle 
olur böyle olur, satıcı 3 fotoğraf 
koymuş Web’e bakıyoruz bakıyo-
ruz, gözümüzde büyüyor kocaman 
bir tekne oluyor. Para yok. Olsun 
bakıyoruz. Bu sırada bizim Selo 
(the computer repairer) iş seyaha-
tine gidiyor. 15 gün sonra döndü-
ğünde bizim Bruce Roberts kopyası 
hâlâ satış sitesinde arz-ı endam 
etmeye devam ediyor. 

“Arasana olum artık.” diyorum, 
arıyor; ancak iş işten geçmiş, atı 
alan Üsküdar’ı geçmiş, bizim Bruce 
nam-ı diğer “bla bla” satılmııışş. 
Oyy kara bulutlar çöküyor hayal-
lerin üstüne. Tekrar “MOTURYAT” 
diyorum “beeep” diyor.

Kıllanıyorum, uyku yok. “Olum ne 
kaçırdık bir görelim.” diyorum . “ 

Tamam, gider bakarız” babında 
susturmacalı bir cevap veriyor. Su-
sup oturuyorum; ama o da merak 
ediyor. 

Ertesi gün yolda konuşuyoruz “Al-
dık diyelim, ne olacak ismi?” diyor. 
Zaten önceden de konuşmuşuz 
“Bütün yelkenlilerin beyaz salta-
natına son versin kapkara olsun, 
simsiyah olsun, tek olsun, KARAKU-
VU olsun, anlayana kadar kimse 
sevmesin sevemesin.” diyorum . 
Yine hayallerimin içine eden bir 
yorum alıyorum. “Hoca, yelkenleri 
nasıl boyarız ripstop kumaş boya 
tutmaz.” diyor. Ben de “Vardır olum 
bir yolu.” diyorum. “Sen vazgeç, 
bak beyaz olsun.” diye diretiyor. 
Ben de “Madem şunu bulmak için 
yırtındık, beyaz eşya modunda 
olmayalım.” diye diretiyorum. Ara 

sıra Sadun Boro falan filan bir şey-
ler anlatıyor; ama ben dinliyorsam 
şerefsizim. Hedefe kilitlenmişim, ne 
kaçırdık aklım orda.

Marinada kaçırdığımız tekneyi 
görüyoruz. Zavallım bakımsızlıktan 
harabeye dönmüş.  Satılmış tekne-
ye bakıyoruz, bakıyoruz, bakakalı-
yoruz, birbirimize bakıyoruz “Hadi 
gidelim.” diyoruz; ama ayaklar 
yürümüyor. Satılmış teknenin fotoğ-
rafını falan çekiyoruz. Tam da ara-
dığımız şey orada satılmış duruyor. 
“Hay bin köfte”

15 dakika sonunda marinada bizi 
teknenin yanına götüren güvenlik 
“Hadi abi!” demese çay koyup 
tekneyi seyredeceğiz “E iyi çıkalım 
bari.” diyoruz. Yan yan ponton-
dan ayrılırken birbirimize bakıp 

hay “şansımızı beeep” de demeyi 
ihmal etmiyoruz.

Marina ismi lâzım değil, bambaş-
ka bir dünya ve içine sizi alması 
için bol sıfırlı euro ve dolarlarla 
konuşuyor olmanız lâzım. Yani 
tamamen herkesin olan denizin 
parsellenmiş hatta milyon dolarlar 
ile gecekondulaştırılmış hali.

Selo (the yatch brooker)’ya  “Kıs-
met” diyorum “O Sadun Boronun” 
diye espri yapıyor. Ben de üzerime 
benzin döküp yakıyorum; fakat ak-
lımız teknelerde. Sağa sola bakıp 
marinada bir süre aval aval milyon 
dolarlık yelkenlilere bakıp “beeeep, 
bu nasıl bişii hacı!” gibi ünlemlerle 
dolaşıyoruz.

“Bunaldım.” diyorum “Selo, bu iş 
yattı; başka satılık tekne yok mu 
burada?”
“Vardır herhalde.” diyor. Hâlâ Sa-
dun Boro’dan bahsediyor.” Emlak 
ofisi gibi yerler var.” diyor güven-
lik. “Oradan bakın.”. E bakalım 
bari, diyoruz. Camında 160 000 
Euro’dan aşağı tekne fotoğrafı ol-
mayan bir dükkana giriyoruz (bro-
okerage office daha havalı olurdu 
ama bildiğimiz dükkan). İçeri girin-
ce tipimizden mi olsa gerek benim 
konuşma balonumda “Merhaba” 
yazdığı halde karşıdaki uzun saçlı 
bey de “ünlem” işareti görüyoruz. 
Düşünce balonunda da “Adres 
filan soracaklar herhalde.” yazıyor. 
Hemen konuya giriyoruz. Anlatımı-
mızın 40 veya 50’nci kelimesine 
kadar ünlem havada asılı duruyor. 
İçimden “Olum bir Gucci gömlek 
ve ceket şu ünlemi silerdi kareden.” 
derken, bizi dinleyen dükkanda-
ki bir misafir “Arkadaşlar galiba 
aradığınız şey “J”, “K” veya “H” 
pontonunda var, sabah gördüm.” 
diyor.
Alıyoruz arkadaşı, çıkıyoruz arama-
ya. Koca marinada bir iki km. yol 
kat ettikten sonra pontona varıyo-
ruz. Uzakta bir şey duruyor; ama o 
nedir? Bu arada adamlara ne ara-
dığımızı anlatırken ucuz, biraz el işi 

isteyen, en azından su almayan bir 
şey baktığımızı söylüyoruz.

“Tamam abi tam senin aradığın şey 
orda var.” diyor.

Son 30 metre bitmiyor. Bu kadar 
uzun bir 30 metre yürümedim. Va-
ramıyoruz bir türlü. Ne olursa olsun 
o da bir KARAKUVU adayı, heye-
cenlanıyorum; ama belli etmemem 
lâzım.

Yaklaşmadan direğinden başka bir 
şey görünmüyor. Yanına varamıyo-

ruz bir türlü ve kıçı görünüyor.  Renk 
koyu gri, aynı yavru kuvular gibi. 
Selo (the çiğ köfte maker) sakallı 
suratından bana yan bir gülüş fır-
latıyor. “Başka şey isteseydin.” der 
gibi…

Yanına varmadan kafamda alıyo-
ruz tekneyi. Yüzüyor ya yeter.

Selo (the mc gyver)  bile tekneyi 
gördüğünde bir iki adım geri du-
ruyor, onu bile korkutuyor durum. 
Atlıyorum içine oturuyorum, bakmı-
yorum içi nasıl dışı nasıl? 

“Arasana olum artık.” diyorum, arıyor; ancak iş işten geçmiş, atı alan Üsküdar’ı geçmiş, 
bizim Bruce nam-ı diğer “bla bla” satılmııışş. Oyy kara bulutlar çöküyor hayallerin üstüne. 

Tekrar “MOTURYAT” diyorum “beeep” diyor.

Marinada kaçırdığımız tekneyi görüyoruz. Zavallım bakımsızlıktan ha-
rabeye dönmüş.  Satılmış tekneye bakıyoruz, bakıyoruz, bakakalıyoruz, 
birbirimize bakıyoruz “Hadi gidelim.” diyoruz; ama ayaklar yürümüyor. 
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Her şey yabancı. İşimiz gereği milyon dolarlık yatlara binmiş, 
lükslerine misafir olmuş biri olarak bu tür bir tekneye daha 

önce hiç binmediğimi fark ediyorum. Etrafıma bakarken Selo 
(the kıyamet habercisi) telaşlı bakışlarla kamaranın içini işaret 

ediyor, “Yani ne olabilir ki?” diyorum, tutunarak kamara 
kapağından içeri bakıyorum. O ye komova... das ist schön... 
İçerisi berbat durumda, hiçbir mobilya yok, motor sökük ve 

teknenin içinde yan yatmış. Teknenin tabanı bile yok. 10 cm. 
yüksekliğinde mazot gölü, teknenin tüm dibini kaplamış. pet 
şişeler yüzüyor. Selo (the captain) adama soruyor “Telsiz var 

mı?”. İçimden “Olum tekne zor yüzüyor sen telsizdesin.” 
diyorum yüzüne karşı. “MOTUR” yok adammm...

Adama sorduğumuz soruların cevapları hep “Bilmiyorum.”. 
Tekne başkasının çünkü.

Yeke ile oynuyorum. “Tekerlek şeklinde olanlardan dümen 
olmaz mı buna?” diyorum. Selo (the wind explorer) yanıtlı-
yor “Yeke ile daha iyi hissedersin tekneyi; ayrıca bunun kıçı o 
tür dümen için küçük.” diyor.
 
Teknenin sahibi düzgün bir adam, bizi fazla zorlamıyor. Ertesi 
gün fiyatının yarısını peşin ödediğimiz halde “Gelin alın götü-
rün buradan.” diyor.  “Almasaydınız açığa götürüp batıracak-
tım.” demesi nasıl bir şey aldığımız hakkında bilgi verecektir.

Kıç üstüne oturuyorum, hemen nefes alıp veriyo-
rum, tekne ile bir iletişim kurmaya çalışıyorum. 
Tabii bunun için sadece popomu ve gözlerimi 
kullandığımı fark edince başlıyorum orasını burasını 
ellerimle yoklamaya. Hava buz gibi olmasına rağ-
men teknenin üstü sıcak ya da bana öyle geliyor.

“Aldım usta ben bunu.” diyorum kendi kendime. 
Adama parayı sorarken hiiç tereddüt etmiyorum, 

zaten bizim düşündüğümüzün iki katı bir şey söyle-
yecek. Boşver söylesin diyorum. Söylüyor. Selo’nun 

yüzündeki soru işareti yılan gibi kıvrılıp ünleme 
dönüşüyor. Nasıl der gibi bakıyor. Gözleri küçülüyor, 
dudağının altındaki sakalını dişleri ile ısırıp küçük kıl 

parçacıklarını dişleri ile çıtlatıyor.

Oturup bir sigara tellendiriyoruz kıç üstünde. Hoş. 
Almasak da ne küseelll. Bakıyorum orasına bura-
sına “Adam olur mu Selo?” diyorum. Suratındaki 
kocaman soru işaretinden yüzünü göremiyorum. 
Adama bakıyorum o da kafasını çevirmiş başka 
yöne bakıyor.

O hafta bir Erdem Hoca’mın teknesi Blonco ile 
Karakuvu’yu Pendik’ten Güzelce’ye 40 mil çekerek 
getiriyoruz. Vardığımızda kıyıda bağlayacak halatı-
mız bile yok. Etraftan bulduğumuz atılmış halatlar 

ile bağlıyoruz ve büyük restorasyon başlıyor.

1 4

3 6

2 5
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SERVİS REHBERİ // SERVİS REHBERİ // 

İL

ADANA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA 
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BURSA
BURSA
GAZİANTEP
ISKENDERUN
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KIBRIS
MERSİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TRABZON

SERVİSLER

ALİ AFŞAR
KAFTANOĞLU DENİZ
BULL CHOPPERS
BS USLU DENİZCİLİK
KEMAL PİRO
AKDENİZ MARİN
GÜVEN MARİN
SÜPER TURİZM
DAVUT KURT
ANTALYA MARİN
HUSEYIN DEMIREL
ACL MARIN
AYDIN TANYEL
SAYGIN MARIN
CEMSEL TUR.SAN.TIC.LTD
ARSLAN DEN. MOT.
GÖRTAY DENİZ ARAÇLARI
ŞUKLA MOTOR SPORTS
AHTAPOT DENİZ
MEHMET ÖZKENT
ONAT MARIN
SİSAM MARİN
ERAY BAHADIR BAYAV
EKİP DEN. MOT.
ANI MARİN
TEKMAR
KARDEŞLER
LEVENT MARİN
ÇINAR MARİN
SAVARONA DENİZ
AKUA 
SİMİRNA MARİN
DENGİN DENİZ
SEVKAN DENİZ
YAVUZ MARİN
MAXXUM
YILMAZ DENİZ
ERDİNÇ ÖZEL
MAR SPORT
BODRUM MAR. İTH.
B.M.S.
POSEİDON
MEĞRİ MARİN
ALESTA MOTOR
GÖZDE DENİZCİLİK
CANER MARİN
MARMARA MARİN
GENERAL MOTOR

YETKİLİ 

-----------
-----------
TAFUN MANYAS
BEKİR USLU
KEMAL PİRO
HASAN UÇAR
ÖZAL ÇETİN
FİKRET ARIKMAN
DAVUT KURT
HAKAN AKGÜN
-----------
ALİ FİDAN
AYDIN TANYEL
İHSAN SEVİNDİK
CEM ERGİLER
M. KADİR ARSLAN
TAYFUN DEMİROĞLU
REMZİ ŞUKLA
İDRİS ÇÖL
MEHMET ÖZKENT
OKAN ONAT
ÖNOL SİSAM
BAHADIR BAYAV
LEVENT ALTUNDAL
İSKENDER ÇAKMAK
ARET ÇİZMECİYAN
ALİ ASLAN
LEVENT KESKİNER
SERTAN ÇINAR
LEVENT AKKOVA
LEVENT BAŞAK
LATİF GÖREN
OSMAN ÇÖLOĞLU
ÜMİT COŞKUNER
HASAN-HÜSEYİN YAVUZ
HAKAN BERKER
İZZET YILMAZ
ERDİNÇ ÖZEL
OKAN TAPACI
BAYRAM GÖKTEPE
HALUK TEPE
UYSAL
CİHAN ÇETİNER
SONER TAPACIOĞLU
DURMUŞ ASLAN
KIVANÇ ALTUN
NACİ FINDIKLAR
MUSTAFA DEMİRCİ

TELEFON

535 818 91 33
312 433 44 79
312 496 46 02
242 746 71 63
242 221 34 10
242 221 13 25
242 221 38 98
242 221 37 32
242 742 90 49
242 221 12 23
242 515 22 96
536 499 92 74
242 836 20 70
256 618 23 24
256 811 39 99
266 373 50 70
266 835 52 08
224 211 64 89
224 249 12 94
342 338 64 43
553 537 16 35
216 574 58 44
216 370 15 33
216 307 07 40
216 417 64 45
212 346 19 10
212 517 22 05
212 885 67 47
212 885 58 62
212 731 39 36
216 491 65 96
232 246 15 46
232 238 59 62
232 712 22 53
232 361 11 73
392 225 66 53
324 234 16 27
252 645 20 08
252 412 15 74
252 358 50 29
252 358 70 91
532 337 97 89
252 612 29 20
538 328 18 98
252 358 60 84
282 644 38 79
282 261 26 74
462 227 57 88

CEP TELEFONU

-----------
-----------
532 648 07 08
533 967 03 61
507 959 01 51
532 474 33 90
532 598 50 21
532 286 65 78
532 509 18 47
533 640 09 05
532 500 37 88
-----------
532 799 78 43
549 325 01 12
535 880 80 89
532 731 30 81
533 331 84 45
544 910 00 86
-----------
507 218 12 00
-----------
532 321 21 14
532 373 39 10
532 616 36 01
532 471 42 13
541 276 34 00
532 236 01 11
532 231 96 35
-----------
-----------
532 344 00 82
532 601 25 29
532 311 57 16
532 317 14 44
-----------
-----------
532 345 10 79
532 345 32 83
-----------
532 464 00 97
555 6994641
252 612 57 34
-----------
-----------
532 698 72 50
-----------
-----------
533 336 22 00

İL

ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BURSA
ELAZIĞ
HATAY
HATAY
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KAYSERİ
MERSİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TRABZON
VAN

SERVİSLER

BURLA - ANKARA
KAFTANOĞLU
MARİNA ERTUR
MOTOCROSS 
KALAYCI DENİZ
GÜLTEKİN KEMER 
SÜPER TUR 
AKINLAR DENİZCİLİK
DK DENİZ ARAÇLARI
AYDIN DENİZCİLİK 
ANTALYA GEMİ 
TANSAL MARINE 
HORSE POWER
CEMSEL
MESUT DENİZ ARAÇLARI
ARSLAN DENİZ 
PROMARİN 
UZMAN MARİN  
MOTOCROSS
SÜLEYMANOĞLU
GÜRKANDİL
 TAŞYÜREK
BURLA - KARAKÖY
BURLA - ESENYURT
SİSAM TİCARET
GÖRKEM MOTOR 
ŞOV MARİN  
AKUA MOTOR 
KARİNA TURİZM 
CADDE CONCEPT
KBS MARINE 
MARİN KARAKAŞ  
YUNUS MARİN
DENİZ SOĞUTMA 
YAVUZ MARİN 
TEKNİK ENERJİ MOTOR 
YILMAZ DENİZ
BODRUM SU SPORLARI
GÜMÜŞKESEN SERVİS 
BLUES YACHTING 
POSEDON MARIN 
BOATMAR
NETMARİN
MERT MARİN SERVİS 
YELEKLİ KARDEŞLER
GENERAL MOTOR 
MOTOVAN  

TELEFON

0312 417 25 73
0312 433 44 79
0242 346 20 80
0242 515 10 58
0242 221 46 26
0242 818 13 81
0242 221 37 32
0242 221 56 75 
0242 742 90 49
0242 836 20 70
0242 855 33 70
0242 462 13 02
0256 622 06 39
0256 811 39 99
0266 835 73 16
0266 373 50 70 
0266 331 44 44 
0266 331 04 30
0224 211 64 89 
-----------
0322 429 17 57
0326 615 26 74
0212 256 49 50 (10 Hat)
0212 238 52 97 
0216 574 58 44
0212 883 78 97 / 98
0216 465 32  76
0216 491 65 96
0212 560 40 04
0216 408 21 21
0216 393 77 46
0232 239 00 13
0232 716 61 63
0232 743 56 24
0232 361 11 73 
0352 336 41 33
0324 235 38 22 
0252 316 63 92
0252 512 32 65
0252 645 14 35
0252 612 12 64
0252 419 01 07
0252 412 55 05
0282 260 13 21 
0284 714 04 06
0462 227 57 88
0432 215 18 38

CEP TELEFONU

0312 417  09 71
0532 264 19 93
0532 281 23 33
0532 779 48 88 
0542 616 63 02 
0532 716 25 30
0532 286 65 78
-----------
0532 509 18 47
0532 799 78 43
0533 479 76 40
0532 515 60 35 
0542 261 75 23 
0535 880 80 89
0536 938 60 30
0532 731 30 81
0532 384 31 90
0541 918 45 00
0532 272 89 03
0535 300 93 46
0532 233 24 56
0532 377 54 82
-----------
-----------
0532 321 21 14
0532 201 18 50 
-----------
0532 616 77 68
0532 344 00 82
0530 264 81 05
0532 517 39 47 
0542 263 74 33 
-----------
-----------
0532 437 86 34
0535 483 79 81 
0532 345 10 79 
0532 313 89 80 
0532 271 82 70
0532 605 45 37
0532 337 97 89
0533 738 75 71 
0535 713 99 96
0532 345 36 12
0532 218 60 14
0533 336 22 00
0532 454 12 72
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