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bir tekne sahibi olabilecektim. Mesela benim
gördü¤üm teknenin küpeﬂteleri fiberdi, ben
buralar›n tik olmas›n› istedim. Yang›n söndürme
aletleri, gömme ocak gibi birçok küçük detayla
da hayalimdeki tekneyi yaratabilecektik.

Hayalinizdeki teknenin ‘anahtar›’
Tam istedi¤iniz gibi bir tekne bulmak elbette zordur ama onu
bulmakla da iﬂ bitmez. Tekne yap›mc›lar›, marinac›lar ve daha
birçok kiﬂi ile ortak çal›ﬂ›p onu sa¤lam, konforlu ve güvenilir
k›lmak zorundas›n›z. Bütün emeklere ra¤men de mutlaka can
s›k›c› aksilikler ve piﬂmanl›klar yaﬂanacakt›r... Tüm bunlar› biz
nerden mi biliyoruz? Uzun u¤raﬂlar sonunda hayallerinin
teknesine kavuﬂmuﬂ 20 y›ll›k bir denizci olan Mutlu Özcan’›n
hikayesinden...
Yaz› ve foto¤raflar: Funda Ayd›n

43 yaﬂ›nday›m, Almanya’da yaﬂ›yorum.
‹nﬂaat iﬂleri üzerine çal›ﬂ›yorum. Yaklaﬂ›k 20
y›ld›r denizciyim. ‹lk teknem motorlu küçük bir
sandald›. Almanya’da ufak bir gölde
kulland›¤›m 2,5-3 metrelik bu sandal›n
ard›ndan 4 metrelik baﬂka bir sandal
kullanmaya baﬂlad›m. 4,5 metre motorlu bir
sandal daha kulland›ktan sonra üç-dört y›l
motorlu teknelere ara verdim ve yelkenli
tekneyle denize ç›kt›m. Buna da yaﬂad›¤›m›z
yerdeki yelken kulübüne üye olan bir
arkadaﬂ›m vesile oldu. Asl›nda yelkenli
tekneleri o kadar sevmiyordum ama bir
haftasonu denemek için arkadaﬂ›mla birlikte
kulübe gittim ve bir anda içim ›s›nd›. ﬁans›ma
deneme yapt›¤›m günler hava da çok güzeldi.
Böylece üç-dört y›l boyunca bir yöle ile denizi
yaﬂamaya devam ettim. Yöleden sonra 8 metre
boyunda daha büyük bir yelkenli ald›k.
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Bir süre sonra Almanya’daki iﬂlerim yo¤unlaﬂt›
ve denize eskisi kadar vakit ay›ramamaya
baﬂlad›m. Bu s›rada zaman›m›n ço¤unu
Türkiye’de geçirir olmuﬂtum. Dolay›s›yla
Almanya’daki teknemi satt›m ve onun yerine
Türkiye’de 5,20 metre boyunda bir motorlu tekne
sat›n ald›m.
‹lk görüﬂte aﬂk
Üç y›l boyunca bir yandan 5,20 metrelik
teknemle f›rsat buldukça gezip bir yandan da
kendime daha uygun bir tekne arad›m. Sonra
bir gün Setur Kalam›ﬂ Marina’da bir Semun 27
gördüm ve -ilk görüﬂte aﬂk gibi- “‹ﬂte bu!”
dedim kendi kendime. Yan›nda 50 metrelik bir
tekne olsa yine bunu seçerdim. Bildi¤iniz gibi
denizde doyumsuzluk oluyor, akl›n›z hep bir
boy büyük teknede kal›yor ama bu model tekne
için böyle düﬂünmüyorum.

Mutlu Özcan

Teknenin sahibini bulmak için marina ofise
gittim ve irtibat numaralar›n› edindim. Teknenin
sahibi bana Ersin Denizcilik’in numaras›n› verdi
ve onlarla iletiﬂime geçmemi söyledi.
Hemen Ersin Denizcilik yetkilileri ile
görüﬂtüm. Bu konuﬂmalar›m›z›n sonunda baz›
de¤iﬂikliklerle birlikte tam istedi¤im gibi

Çal›ﬂmalar baﬂl›yor
Fiyata dahil olarak 2X29 HP Volvo Penta dizel
motor kulland›k teknemde. Dizel olmas› benim
için çok önemliydi çünkü böylece daha ucuz seyir
yapabilme imkan›m oldu. ‹ki motor, teknenin
sancak ve iskelesinde, tam havuzluk ile kamaray›
ay›ran kap›n›n önünde bulunuyor ve motor
sand›klar›n›n üzeri oturma alan› gibi döﬂenmiﬂ
oldu¤u için dekoratif bir görüntü sa¤l›yor.
Bunlar›n d›ﬂ›nda televizyon için hat çekildi,
ikiﬂer akü ve sintine pompas› ile fazladan priz ve
lambalar tak›ld›. Di¤er teknede U ﬂeklinde bir
oturma alan› var, ben bunun ortas›na bir bank
yap›lmas›n› istedim, bu sayede çift kiﬂilik geniﬂ
bir yatak oldu oras› ve diledi¤imde o bank›
ç›kararak oturma grubuna dönüﬂtürebiliyorum.
Kap›lar› sürgülü yapt›rd›m böylece alan kazanm›ﬂ
olduk. Genellikle herkes beyaz renkli fiber tekne
yapt›r›r. Ben krem rengi istedim. Küpeﬂteler de
tik olunca klasik ahﬂap teknelere has bir havas›
oldu. Tenteyi de Ersin Denizcilik bir firmaya
yapt›rd› yani ben teknem için bir sürü ayr›nt›
istedim ve hiçbiriyle de u¤raﬂmak zorunda
kalmad›m. Zincir ve usturmaça da fiyata dahildi.
Standart olarak ise duﬂu, tuvaleti, kuzinesi,
buzdolab›, küçük dolaplar›, evyesi bulunuyordu.
Tüm bunlarla birlikte 65.000 dolara teknemi
sat›n ald›m. Geçen sene ekim ay›nda sipariﬂ
verdim. Dört ay içinde tekneyi bitirebiliyorlard›
ama ben teknenin nisan ay›nda inmesini
istedim. Her ﬂey bittikten sonra geriye tek bir
ﬂey kalm›ﬂt› o da tekneme bir isim vermek. Ben
Gülçin ismini seçtim...
Sadece bir GPS ve telsiz ald›m sonradan,
geri kalan her ﬂey teknemle birlikte geldi.
Tekneyi ald›ktan sonra marina, bak›m ve yak›t
masraflar› haricinde bir ücret ödemedim. Yak›t
kapasitesi 140 litre, saatte 6 litre benzin
yak›yor motor baﬂ›na. Senelik marina
masraf›m 1.500 dolar. Bu fiyata elektrik ve su
ücreti de dahil. Bu y›l teknemin ilk k›ﬂ› olacak
ve ben karada k›ﬂlamas›n› tercih ediyorum.
Her ﬂey yolunda
Anlaﬂmadan çok memnunum çünkü benim
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en büyük derdim sigorta ve vergi iﬂlemleriydi.
Y›l›n ço¤u zaman› Almanya’da yaﬂad›¤›m için
bunlar›n nerede, nas›l yap›laca¤› konusunda
pek bir bilgim yoktu. Ersin Denizcilik bu konuda
bana yard›mc› oldu.
Ersin Denizcilik yetkililerine, tekne suya
inmeden “Türk bayra¤› m›, yabanc› bayrak m›
olsun?” diye sormuﬂtum. Bana “Türk bayra¤›
alal›m, hem vergi burada kal›r hem de tekneyi
satmak isterseniz daha kolay satars›n›z”
dediler. Bunun üzerine Türk bayra¤›nda karar
k›ld›k.
Elbette baz› ufak tefek problemler olur yeni
yap›lm›ﬂ bir teknede. Biz bunlar› yaﬂad›¤›m›zda
bir telefonla usta gönderdiler ve hiç aksatmadan
teknenin eksiklerini yerine getirdiler.
Gezelim, görelim
Marmara Bölgesi’nin birçok yerini rahatl›kla
gezebiliyorum teknemle. Emekli olsam, yani
zaman›m olsa, Akdeniz’e bile inebilirim.
Genellikle Adalara ya da Bo¤az’a gidiyorum
arkadaﬂlar›mla beraber. Maksimum alt› kiﬂiyi
misafir edebiliyor. Bu tekneyle en uzak
Marmara Ere¤lisi’ne kadar gittim.
Piﬂmanl›klar
Asl›nda teknem biraz daha süratli
olabilirmiﬂ. 2X29 HP olmas› benim tercihimdi.
Ama sonradan anlad›m ki daha güçlü bir motor
sat›n al›nabilirmiﬂ. 60 HP ile yaklaﬂ›k 12 knot
h›z yap›yor ama 90 HP bu tekne için çok daha
iyi olabilirmiﬂ.
Bir di¤er piﬂmanl›k duydu¤um ﬂey de
havuzluktaki oturma grubu daha uzun
yap›labilirmiﬂ. Böylece sekiz kiﬂi rahatl›kla bu
alan› kullanabilirdi. Küçük bir yatak bile olabilir
buras›. Bunun da karar›n› ben vermiﬂtim ama
ﬂimdi düﬂününce daha uzun olabilece¤ini
görüyorum. Gerçi ararsan›z mutlaka eksik bir
ﬂeyler ç›k›yor ama ben genel olarak teknemden
çok memnunum. Baz›lar› kamaras›z oldu¤u
için teknemi eleﬂtiriyor fakat akﬂamlar›
teknenin havuzlu¤a aç›lan kap›lar›n›
kapad›ktan sonra kimse sizi rahats›z etmiyor
ki, ayr›ca dilerseniz bu kap›lar›n camlar›n› bir
perde ya da stor ile kapatabilirsiniz de. Ama
ben böyle bir ﬂeye gerek duymad›m.
Benden söylemesi
Bugün biri tekne almak istiyorsa ilk önce

marinadan yerini ayarlamas›n› tavsiye ederim.
Çünkü marinalarda yer bulmak çok güç. Ayr›ca
tecrübe edinmeden tekne almay›n. Küçük bir
tekne daha kolay abranabiliyor ancak yine de
yeterli tecrübeniz yoksa tekne almadan önce
bir kez daha düﬂünün. Yeni yeni bu iﬂe merak
sal›yorsan›z ilk teknenizi ikinci el al›p en az bir
y›l deneme yapt›ktan sonra s›f›r bir tekne al›n.
Böylece boﬂuna para harcamam›ﬂ olursunuz.
Tekne yapt›racaksan›z da unutmay›n ki tekne
sipariﬂ ederken can›n›z› da teslim etmiﬂ
oluyorsunuz bu iﬂi yapanlara. Çünkü denizin
ﬂakas› yok; yanl›ﬂ yapt›klar› bir ﬂey, can›n›za
mal olabilir. Onun için güvendi¤iniz firmalara
tekne sipariﬂi verin.
En nihayetinde
Bu tekne ufak ama kullan›ﬂl›. Bir gün bunu
satarsam, zannetmiyorum ama satarsam,
di¤er ikinci el tekneler gibi de¤erinden
kaybetmeyecektir çünkü bu tarz tekne
piyasada çok yok. Daha önce de belirtti¤im gibi
ben üç y›l boyunca böyle bir tekne arad›m ve
sonunda buldum. Dar›s› hâlâ tekne arayan
denizcilerimizin baﬂ›na...
Semun 27’nin Teknik Özellikleri
Tam Boy: 7,30 metre
En: 2,45 metre
A¤›rl›k: 2,5 ton
Derinlik: 1,90 metre
Yak›t Kapasitesi: 140 litre
Su Kapasitesi: 90 litre
Ersin Denizcilik: (212) 858 04 72

