
marineSOLUTIONS® 2012 yılında şirketin 
yönetici sahipleri Dr. Yusuf Civelekoğlu ve Kaptan 
Naci Arıcı tarafından yat sörveyi, danışmanlığı ve 
işletmeciliği hizmetleri verme amacıyla kurulmuştur. 
Her iki kurucunun, hem ticari hem de tenezzüh 
amaçlı deniz aracı kullanma, yönetme ve bakım 
deneyimi, kurtarma, sörvey, proje yönetimi, hasar 
tazminat yönetimi ve raporlama alanlarında geniş 
tecrübeleri vardır.

marineSOLUTIONS® tekne sahiplerine, kaptan-
lara ve tüm denizcilik endüstrisine sörvey, danışman-
lık, hasar tespiti ve süreç yönetim hizmeti veren, 
alanında önde gelen bir hizmet sağlayıcıdır.

Merkezimiz Bodrum Turgutreis’tedir.

İş alanımız denizle ilgili her türlü tespit, değerlendir-
me ve danışma hizmetleridir. Her vakayı bir taraftan 
geniş ve kapsamlı, diğer taraftan ince detaylarına 
kadar ele alırız. Önceliğimiz, oluşturduğumuz sonuç-
ların içeriklerinin etkin ve hedef odaklı olmasıdır. 
Raporlarımızı, içerik ve şekil olarak, okuyacak 
müşterimizi göz önünde tutarak hazırlıyoruz.

Sörvey ekibimiz deneyimli bir kaptan, bir tersaneci 
ve tamir/refit yönetimi uzmanı ve yatçılık alanında 
da tecrübeli bir malzeme mühendisinden oluşmakta-
dır. 

Ekibimiz, bir yandan ticari ve tenezzüh teknelerinin 
kullanma, yönetme ve onarım/ bakımıyla alakalı 
sorunları ele alırken, diğer yandan denizde kurtarma, 
hasar tespit, refit ve hasar giderim proje yönetimi, 
tazminat dengelemeleri de ilgi alanımıza girmekte-
dir.

Ekibimizin pratik deneyimi toplamda yetmiş yılı 
aşkındır. 

marineSOLUTIONS®`da ana ilkemiz, bir tek siz 
müşterimizin çıkarlarını her zaman, her şart altında 
gözetmektir. Bu kuralımızın istisnası yoktur. Diğer 
taraftan, sağladığımız kişisel hizmeti, öne çıkan bir 
kalite anlayışıyla birleştirmekteyiz. Hedefimiz, küçük 
veya büyük her taahhütte müşterimizin beklentilerini 
yerine getirmek ve de aşmaktır. 

Yarattığımız katma değer gurur kaynağımızıdır ve 
farkımız, siz müşterimize sağladığımız faydadır. 

Bu nedenlerden dolayı on yılı aşkın bir süredir bizimle 
çalışmayı tercih eden sadık müşteri kitlemiz için ilk 
ve tek seçenek olarak yer ettik. 

Size de hizmet etmekten şeref duyacağız. 

EKİBİMİZBİZ KİMİZ?
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SÖRVEY

Olağan Sörveyler
• Alım Öncesi İnceleme

• Sigortalanabilirlik
      ve Denize Elverişlilik

• Bayrak Devleti Sörveyleri

• Değerlendirme

• İmalat, Refit
      ve Tamir Denetimleri

• Garanti Denetimleri

Hasar Sörveyleri

• Çatma İncelemeleri

• Karaya Oturmalar

• Su baskınları, Batmalar

• Yangın ve Patlamalar

• Direk ve Arma Hasarları

• Hırsızlık, Kayıp,
      Emniyeti Suistimal

• Yelken ve Branda Hasarları

• Fırtına Hasarları

• Makine ve Ekipman Arızaları

Özel Tetkikler
• Yağ Analizi

• Yakıt Analizi

• Tahribatsız Analiz

• Röntgen Çatlak
      ve Kaynak Testi

• Ozmos Raporu

• Gürültü ve Titreşim
      Düzeyi Kaydı

• Metal Plaka Kalınlığı Ölçümü

• Nem Ölçümü

Mahkeme Konuları
• Mahkemelerde
      Bilirkişilik Hizmeti

DANIŞMANLIK 
ve GÖZETİM
/ DENETİM
• Beklentilerin ve Kalite  
      Ölçütlerinin Belirlenmesi

• İmalat, Refit ve Tamir  
      Projeleri Planlama
      ve Uygulama

• Tekne Sahibinin Temsili

• Net ve Gerçekçi Refit  
      Şartnameleri Hazırlama

• Şartnamelere Uyumun Takibi,  
      Yapım ve Tamir Çalışmasının  
      Gözetim ve Denetimi

• Merhale, Masraf ve Muhasebe  
      Raporlaması

• Bayrak Devleti ve Tescil

YÖNETİM
• Refit/ Tamir İhalelerinin  
      Tasarlanması ve  
      Gerçekleştirilmesi

• Hasar durumunda Kayıp
      ve Zararların etkin şekilde  
      kontrol altına alınması 

• Kurtarma Operasyonları  
      Düzenlemek

• Refit/ Kapsamlı Tamiratların  
      Koordinasyonu

• Bakım ve Tamirat Yönetimi

• Önleyici ve Yasal Bakım  
      Yönetimi

• Ekip Yönetimi

• Teslimat Yönetimi


