KARPAZ GATE MARINADA YENİ MARINA MÜDÜRÜ ATAMASI

Bahadir Gökçetekin, Karpaz Gate Marina Yeni Marina Müdürü
Karpaz Gate Marina, Karpaz yarımadasın’dakı ödüllü ekibi’ne yeni marina müdürü atamasını
duyurdu.
Bahadır Gökçetekin tekne inşaası, servis ve refit konularında tecrübeli bir gemi İnşaa
mühendisi’dir, TYHA 2017 Uluslararası Yat Limanı seçilen marina’mızda Nisan ayı sonunda
görevine başlamıştır. Görevlerinin en başında tecrübesini kullanarak Karpaz Gate Marina
bakım onarım servislerini daha da geliştirmek olacaktır.
Akıcı İngilizce bilgisine sahip olan Gökçetekin, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Türkiye’de yat
inşaa ve yenileme projelerinde yer aldıktan sonra iş hayatına Kuzey Kıbrıs’ta devam etme
kararı aldı. Istanbul’da faaliyet gösteren önemli bir yacht mananagement firmasında proje
müdürlüğü tecrübesine sahip olmasından dolayı mega yacht ‘ların operasyon ve teknik
detayları konusunda oldukça tecrübeye sahiptir.
Istanbul Teknik Üniversite’sinde eğitim görmüş olan 44 yaşındaki Gökçetekin görevini
Karpaz Gate Marina’nın 2011 yılında iş hayatına başlamasından bu yana marina müdürlüğü
görevinde bulunan Deniz Akaltan’dan devraldı. Gökçetekin müşteriler ve ziyaretçiler
tarafından dost canlısı, sosyal atmosfer sunan ve müşterileri için 5 altın çıpa standartlarında
hizmet vermekle övgü toplayan bir ekibe katılıyor.
Gökçetekin yeni görevinden bahsederken; “ Bu kadar başarılı bir marina ekibi’ne katılmayı,
tüm marina müşterilerini karşılamayı ve gelecek aylarda aramıza yeni katılacak olan
arkadaşlarımızı ağırlamak konusunda gerçekten sabırsızlanıyorum ve geçmiş mühendislik
tecrübem ile özellikle 300 ton’luk bir lift kapasitesi’ne sahip olan marina teknik sahamızda yat
sahiplerinin ihtiyaç duyduğu tüm konu’larda güvenilir ve kapsamlı hizmet almalarını
sağlayabilirim “ dedi .
“Karpaz Gate Marina'nın, Doğu Akdeniz'in bu güzel bölgesini denizcilere açtığı ve bu kadar
kısa bir sürede popüler ve eşsiz bir destinasyon haline gelmesinin çok takdir ediyorum.
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Karpaz Gate Marina'nın Akdeniz'in premium marinalarından biri olma statüsünün artmasına
ve büyümesine katkıda bulunacak olmaktan gurur duyuyorum”.
Karpaz Gate Marina Tersanesi, her türlü projeyi yürütebilen deneyimli kadrosuyla hizmet
vermesinin yanı sıra, marinadaki gümrüksüz hizmet sağlama, yedek parça, yakıt, teknik
servis ve sarf malzemeleri sunma konusunda müşteriler için ekstra avantajlar sağlamaktadır.
Genel teknik bakıma, tekne temizliği ve zımparalama, anotların değiştirilmesi, şaftların ve
anotların temizlenmesi ve ayrıca astar uygulaması da dahildir.
Karpaz Gate Marina'nın Sirket Temsilcisi Liza Singer: “Bahadır'ın ailemize katılmasından
dolayı heyecanlıyız Karpaz ve Kuzey Kıbrıs'a yapacağı katkıları görecek olmaktan mutluluk
duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda başlıca odak noktalarımızdan biri, bölgemizin en iyi teknik
merkezlerinden biri olan tersanemizin gelişimine devam etmektir. Bu düşünceyle, yeni
Marina müdürü teknik ve mühendislik uzmanlığı ve proje yönetimi becerileri yönünden
özenle seçilmiştir. Müşterilerimize sıcak bir ortam sağlama değerlerini paylaştığından ve
ekibimizin mevcut yüksek standartlarını korumasına yardımcı olabileceğinden eminim.”
300 bağlama yeri ve 60 metre uzunluğuna kadar yatları barındırma özelliğine sahip Karpaz
Gate Marina, yatlar , süperyatlar ve mürettebatları için önde gelen yanaşma hizmetleriyle
güvenli bir sığınak olarak tanınan eşsiz bir Akdeniz bölgesidir. Karpaz Yarımadası, huzur
veren ortamı, antik kaleleri, manastırları, canlı kültür ve cazip yemeklerini ve tarihi Kuzey
Kıbrıs bölgesini keşfetmek için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.
Karpaz Gate Marina'da mevcut olan diğer pozisyonlar hakkında daha fazla bilgi almak için
lütfen (+90) (0) 533 825 3990 numaralı telefondan Oykun Erureten'i arayınız ya da en yeni
ilanları görmek için www.karpazbay.com adresindeki web sitesindeki 'İşler' bölümünü ziyaret
edip genel başvuru formunu doldurunuz.
Karpaz Gate Marina Twitter adresi: @KarpazGate, Facebook:
www.facebook.com/karpazgatemarina ve Instagram: @karpaz_gate_marina
Karpaz Gate Marina Hakkında
Akdeniz'de tekne sahiplerinin ve denizcilerin gittikçe artan bürokrasi sıkıntısı ve
vergilendirme sorunları ile karşı karşıya kaldığı bu dönemlerde, Karpaz Gate Marina
bürokrasiden uzak gerçek bir rahatlık sunuyor.
Kuzey Kıbrıs'taki ilk modern marina, tüm rıhtım sahiplerine ve ziyaretçilere, hem AB içindeki
hem de diğer bölgelerde halen devam etmekte olan maliyetli ve zaman alıcı prosedürlerden
uzak güvenilir bir barınak sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Karpaz Gate Marina, Doğu
Akdeniz'deki bu el değmemiş lokasyonun eşsiz statüsüyle bağlantılı bir dizi avantaj
sunmaktadır. Coğrafi olarak AB sınırları dahilinde olup vergi kapsamı dışında kalan,
karmaşık resmi işlemleri olmayan, konaklama süresinde esnek ve huzur arayan tekne
sahipleri için diğer rahatsız edici faktörlerden arındırılmış bir konuma sahiptir.
Tekne sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanan, tam donanımlı bir
bakım onarım sahasına sahip 5 Altın Çıpa ödüllü marina, güvenli, emniyetli, servis odaklı ve
paranızın karşılığını alabileceğiniz olağanüstü bir değer sunuyor.
Karpaz Gate Marina'da sıcak bir ev ve tekneniz için iyi bir sığınak imkanı yakalayın.
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Vizyonumuz: Karpaz Gate Marina'nın vizyonu, Doğu Akdeniz'in daha az gezilen bölgelerini
yatçılık sektörüne tanıtarak bu bölgenin gelişmesini ve yaygın bir şekilde tanınan ve cazip bir
yat turizmi oluşturma hedefinde öncülük etmektir.
Konum: Kuzey Kıbrıs'taki Karpaz Yarımadası'nın kuzey kıyısında, 20 numaralı Cape
Andreas'ın batısında ve Girne'nin 48nm doğusunda (N35 33.5 'E34 13.6')
Ödüller: Karpaz Gate Marina, (TYHA) Yat Limanı Derneği'nin 2017 Uluslararası Yat Limanı
olarak seçildi; Temmuz 2013’te TYHA’nın 5 Altın Çıpa’nın sahibi oldu ve yine Temmuz
2013'te ICOMIA Clean Marina standardı belgesini kazandı.
Demirleme: 15 superyacht bağlama kapasitesi dahil 60m uzunluğuna kadar olan teknelere
bağlama olasılığı sağlayan 300 bağlama yeri.
Bağlama Hizmetleri:Her bağlama yerinin ayrı kullanabileceği güç ve içilebilir su (yerinde
üretilir); TV bağlantısı ve Marina'nın tüm bölgelerine yüksek ve hızlı Wi-Fi.
Güvenlik: Marina’da 7/24 kapalı devre kamera sistemi, güvenlik personeli ve tüm marina
alanı için kontrollü giriş çıkış sağlayan kart sistemi mevcuttur.
Bakım onarım sahası: 18.000 metrekarelik kuru depolama alanı, modern ve tam donanımlı
atölyeleri ve 10 metre genişliğe kadar olan yatlar için 300 tonluk travel lift.
Yakıt: Euro dizel ve benzin satışları mevcutur.
Gümrüksüz işlem: Yakıt, teknik servis ve sarf malzemelerinin yanı sıra yanaşma ücretleri
için gümrüksüz fiyatlar içerir
Eğlence tesisleri: Hemingway’s Resto-Bar’ı; 33m Sonsuzluk havuzu, su sporları merkezi,
özel plajı, çocuk havuzu ve oyun alanı, restoran ve barı ile Beach Club; özel Galeri Kulübü;
sinema; Mephisto Dalış Merkezi; fitness merkezi / spor salonu
Seyir yerleri: Kuzey Kıbrıs'ın kuzey doğusu boyunca kumlu plajlar, koylar ve körfezler
mevcut olup Mağusa’ya (67nm) ve Girne’ye (48nm) kısa bir seyir mesafesindedir.
Yakınlardaki güney Türk sahil şeridi Alanya, Antalya, Marmaris ve Bodrum limanlarını
kapsamaktadır. Rodos, Yunan Adalarına açılan kapı, 300 deniz milinden biraz uzaktadır.
Tesisdeki aktiviteler: Özel Galeri Kulübü, müzik ve film geceleri, barbekü, sanat sergileri.
Tesisdeki hizmetler: Mini market, chandlery, çamaşır odası, uluslararası ATM ve Kıbrıs
Yatlar brokerliği ve yeni tekne satış ofisi
Marina ofis hizmetleri: çevrimiçi hava güncellemeleri, konsiyerj ve VIP hizmeti; Larnaka ve
Ercan' havalimanlarına ulaşım hizmeti
Kirlilik kontrolleri: atık su toplama ve arıtma tesisi; katı atık toplama istasyonları; sintine
suyu toplama servisi; atık motor yağı toplama istasyonları; bağımsız arıtma tesisi.
Giriş Limanı: marina ofisi, gümrük işlemleri ile ilgili tam destek sağlar.
Grup üyeliği: ICOMIA Marinas Group (IMG); ART Marine Marinas tarafından kurulan seçkin
marina ağı olan ‘Destinasyonlar’
Yönetici Şirket: Sea-Alliance Group
Marina Müdürü: Bahadır Gökçetekin
İletişim: VHF Kanal 10'da “Karpaz Gate Marina” Marina Ofisi. Marina ayrıca Kanal 16'yı
dinliyor
2018 teklifleri *: Yıllık bağlama paketi kapsamında 14 günlük kara parkı, ücretsiz taşıma,
tekne yıkama ve zehirli boya uygulaması, ayrıca yine yıllık bağlama kapsamında farklı
oranlarda indirimler; ücretsiz ‘Özel Bakım Paketi’; ‘Dondurma Seçeneği’ yıllık sözleşmeyi
askıya almak ve kişiye özel paketler (* Şartlar ve & Koşullar geçerlidir) mevcuttur.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:
Karpaz Gate Marina
Office Tel: +90 533 833 7878
E: info@karpazbay.com
www.karpazbay.com
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Jules Riegal
Saltwater Stone
Tel: +44 (0)1202 669244
E: j.riegal@saltwater-stone.com
www.saltwater-stone.com

