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Pardo 38 �le seyre çıktığımız bu İstanbul gününde, hava buz g�b�, rüzgar yüzümüze yüzümüze çarpıyor ancak sey�r böyle havalarda nedense çok daha eğlencel�. Kıyıdan

uzaklaştıkça keyf�m�z artıyor, kahkahalara karışan sohbet g�derek koyulaşıyor.

Mojo Yachts kurulduğunda “Yaşam tarzı, lüks h�zmet ve otelc�l�k anlayışını b�r araya get�ren b�r yat k�ralama ş�rket�” olarak tanıtmıştı kend�s�n�. Altını özell�kle

ç�zd�ğ�n�z bu yen� h�zmet anlayışı ned�r?

Ben aslında otelc�y�m. Mojo �se bu sektörde h�ssett�ğ�m b�r boşluk üzer�ne kurulan b�r ş�rket. 15 yılı aşkın süred�r, z�nc�r know-how’larıyla uğraştıktan sonra, bu deney�m�

ülkem�zdek� den�zlerde yaşatma hedef�nde olduğumuz b�r ş�rket. Kısa dönem k�ralanab�len, her şey dah�l f�yat verd�ğ�m�z, h�çb�r şeyden end�şe duymadan, profesyonel

kaptan, mürettebat, barmen/ deckhand’lerle, aslında otelc� b�r ek�ple seyre çıktığınız b�r deney�m. Pardo 38 ve 43, f�lomuzun �lk �k� gözdes�. Bu tekneler süperyat tender’ları.

Yan� 50-100 metrel�k tekneler�n oyuncakları, tedar�k tekneler� olarak tanımlayab�l�r�z. Bu teknelerle key�fl� b�r gün yaşamak ya da hafta sonunu geç�rmek, macera g�b� zaten.

M�am�, Cannes, İb�za ve İtalya’da b�z�m yaptığımıza benzer uygulamalar var. Fakat b�z�m farkımız şu k�; b�z b�r deney�m satıyoruz. Bunu da gerçekten �y� markaların tekneler�

ve marka b�r ek�ple yapmaya çalışıyoruz.

Mojo Yachts olarak, Boğaz’da, Bodrum ve Göcek’te günlük gez�ler düzenl�yor yanı sıra da bazı özel turlar organ�ze ed�yorsunuz. Yakın dönem �ç�n yen�l�kler var mı

aklınızda?

B�z daha çok otel conc�erge’ler�yle çalışıyoruz. Ülkem�zdek� global otel z�nc�rler� ve güneydek� yerel

oteller�m�z�n çözüm ortağı olmaya gayret ed�yoruz. Bunun yanı sıra yakında üzer�nden her

şey� rezerve edeb�leceğ�n�z b�r uygulama gel�yor. Böylece hang� lokasyonda hang� teknen�n müsa�t olduğu görüleb�lecek. Kend�m�z �şletmed�ğ�m�z tekneler� charter

yapmıyoruz. Özell�kle lüks otellerden çok fazla talep aldık bu yaz. Bodrum’da da, Göcek’te de tekneler�m�z neredeyse h�ç durmadı d�yeb�l�r�m.

S�z aslında İstanbul’un en �kon�k şeh�r oteller�nden b�r� olan Gez� Hotel Bosphorus �le lüks h�zmet anlayışına aş�nasınız. Y�ne de m�saf�rler�n�z� memnun etme

açısından sorarsak d�kkat�n�z� çeken bel�rg�n farklılıklar var mı?

Aslında b�r fark yok. İy� h�zmet ve yanında doğru ürünle yanlış yapmak zorlaşıyor. S�z yeter k� �ç�n� doldurun. O ruh, kültürle b�rl�kte yüksek çıtada h�zmet vereb�lme

kapas�tes�ne sah�p olun. K�me ne satacağınızı, müşter�n�z�n k�m olacağını b�lmel�s�n�z. Ona göre doğru otel, doğru yatırım, doğru tekne, ger�s� gel�yor. Hedef müşter� onu

buluyor.

Türk�ye’de s�zce lüks h�zmet anlayışında hang� noktadayız? Bunu yalnızca yatçılık değ�l otelc�l�k açısından da değerlend�r�rsen�z neler söylers�n�z?

Bu konuda duygusallaşab�l�r�m. B�zdek� lüksle başka yerdek� lüksün tanımı farklı.Yen� dünyada da bence pandem� ve bu yaşadığımız dönemden sonra çok hızlı şek�lde

evr�ld� ve evr�lmeye devam edecek. Lüks �nsanı yormamalı artık. Lüks belk� de sadel�k. Ama tab�� k� z�nc�r otelc�l�k, marka vs. konularına g�r�nce, y�ne �y� h�zmet, doğru

personel d�yeceğ�m. B�zde okul yok. Otelc�l�k, den�zc�l�k ve tur�zm d�yorlar ama aslında heps� aynı kapıya çıkan b�r kültür. Avustralyalı çocuklar, İng�l�z ve Yunan gençler�

den�zc�l�kte �nanılmaz paralar kazanıp, sektöre de katkıda bulunab�l�yorlar. B�zde b�r standart yok. Aslında dünyada üst standartları bel�rleyen b�rçok çıta var ama b�zde

bunu b�len okul b�le yok ne yazık k�.

Hal�hazırda ülkem�zdek� lüks yatçılık h�zmetler�yle �lg�l� ne düşünüyorsunuz pek�?

Ülkem�zde �nanılmaz büyük yat ş�rketler� var ama maalesef günümüzde nasıl tüm oteller bas�t b�r “book�ng.com” s�stem�nden serg�leneb�l�r ve satılır duruma geleb�l�yorsa

sektörün de bu platformlara çıkma vakt� geld� hatta geç�yor. Açıkçası Türk�ye’de b�rçok tersanes� olan, bu tür �şler yapan dostlarım var. Müth�ş �şler yapıyorlar ancak daha

g�d�lecek çok yol var g�b�. Mesela aynı z�nc�r oteller g�b�, global tekne k�ralama acenteler� var. Bunlar haftalığı 100 b�n Euro’dan 1.5 m�lyon Euro’ya kadar �şler yaratab�l�yor ve

bu durumu b�r otel g�b� yöneteb�l�yorlar. B�z neredey�z sorusu da bunun �ç�nde g�zl�.

Hatta bu noktada sevd�ğ�m, yakın b�r dostumdan örnek vermek �ster�m; TWW Yachts’ın tems�lc�s� Vedat Kohen tıpkı b�r otel müdürü g�b�, Türk�ye’de charter ett�ğ� her

teknede bu lüksü ve standardı oluşturmaya çalışıyor. Tems�l ett�ğ� ş�rket gerçekten de global ç�zg�de. H�zmet, kal�te ön planda. Aynı global otel z�nc�rler� g�b�, dünyada,

potadak� charter ş�rketler� bunlar. Hatta detaylar b�r otelde olab�leceğ�n�n neredeyse �k� m�sl�. B�r tekneye haftalık 150 b�n Euro ödenen b�r tat�l düşünün. İnanın bu

standartları tutturmak zor. Türk�ye’de lüks otel h�zmet� kal�tes�nde, dünya çapında kabul gören, mevcut kaç charter teknes� var? S�z düşünün. Ege ve Akden�z suları paha

b�ç�lemez. Ama b�z daha hang� noktadayız…

S�ze dönersek, den�zle olan yakınlığınız nasıl başladı?

Önce a�lem�n �lg�s�, ben�m merakım, �mkanlar… Babamın motorlu araçlara olan tutkusu, otomot�v ve yedek parça geçm�ş�. Tümünün etk�s� var. Hep hayal olan �şler, tur�zm-

otelc�l�k b�r�k�m�yle de artık b�r �şe dönüşüyor sanırım. Ancak en çok da tutku tab��. İnsanın olmazsa olmazı hal�ne gelen b�r özgürlük bence den�z.

S�z�n şahs� tekne seç�m�n�zde neler başrolde? Olmazsa olmazlarınız var mıdır?

Bence herkes temelden başlamalı, suya dokunmalı, rüzgarı b�lmel�, yelkenle mesafeler katetmel�. Bu aşk böyle başlıyor. Tab�� k� sonra seç�mler devreye g�r�yor. Ben�m de

�ler�s� �ç�n hayal�m, 25 metrel�k b�r yelkenl�de, a�lemle b�rl�kte sey�r yapmak d�yeb�l�r�m.

Bu sektörün �ç�nde b�r� olarak, mutlaka tak�p ett�ğ�n�z markalar vardır.

Sektördek� markaları tak�p etmek gerçekten çılgınca ama bell� başlı markalar gerçekten hem m�mar�, hem teknoloj� hem de �novasyon konusunda akıl almaz şek�lde çığır

açıyorlar. Ben�m en favor� markalarımı �se Pr�ncess Yachts, SanLorenzo, Pardo, Itama Yachts, R�va Yachts ve Ferrett� Yachts olarak sıralayab�l�r�m. Ayrıca spor deep-V

tekneler� de terc�h ed�yorum. Ege’n�n �lacı bu bence.

S�z�n kend�n�z �ç�n kafanızda canlandırdığınız, hayal ett�ğ�n�z b�r “rüya tekne”n�z var mı?

Yaklaşık 25 metrel�k b�r yarış ve gez� teknes�.

CAN ATAY KİMDİR?
Uzun yıllardır, Gez� Hotel Bosphorus çatısı altında, otelc�l�k sektöründek� deney�m�yle tanınan

Can Atay, ABD’dek� Bryant Un�vers�ty’de �şletme ve f�nans eğ�t�m�n�n yanı sıra s�yasal b�l�mler ve halkla �l�şk�ler üzer�ne de öğren�m gördü.

2020 yılında kurduğu Mojo Yachts �le otelc�l�k sektöründek� tecrübeler�n�,
yaşam tarzı ve lüks h�zmet anlayışıyla b�r araya get�rerek,

b�r süred�r ülkem�zdek� den�zlerde de hayata geç�r�yor.

Yazı Begüm Nalbantlı

Fotoğraflar Savaş Yılmaz
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