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Özet
Hiç kuşkusuz kara parçasının denizle birleştiği bir çok yer yat limanı yatırımları için
özel bir önem ve potansiyel taşımaktadır. Ancak buradaki potansiyel değer, bu
bölgede yatların barınmasına ve seyretmesine olanak tanıyan doğal ve diğer bir
çok faktörün varlığına bağlı olarak değişebilmektedir. Yatlar açısından bakıldığında,
turistik gezi amaçlı yatların bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde ve
gereksinimleri karşılanarak seyretmeleri, belli aralıklarla kurulmuş yat limanlarının
bulunmasına bağlıdır. Ülke turizmi ve ekonomisi açısından bakıldığında ise, turistik
amaçlı olarak seyreden yatların bir ülkede kalış süresinin uzun olması, yatların
belli bir güzergah üzerinde seyredebilmelerini sağlayan ve çekiciliği olan uğrak
yerlerinin çok olmasına bağlıdır. Böylece yat turizminin gelişmesi ve ekonomiye
katkılarının artması da kaçınılmazdır. Bunu sağlamak için, yatların ülkemizdeki
uzun kıyı şeridinden mümkün olduğunca yararlanmasını sağlayacak bir yat limanı
zincirinin oluşturulacağı ve bu zincirde en iyi yat limanı kuruluş yerlerinin
(istasyonlarının) belirlenebileceği bir yöntem önerilmektedir. Bu yöntemin amacı,
yat limanları ile ilgili yapılacak planlama, yönlendirme ve kuruluş yeri kararı verme
çalışmalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca bu yöntem sayesinde yapılacak planlama
ile, doğal kıyı kaynaklarımızın daha planlı, rasyonel ve verimli kullanılmasını ve yat
turizmimizi sıkıştığı dar bölgeden kurtarıp tüm kıyılarımıza yayılmasını sağlamak
amaçlanmaktadır.
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RATING METHOD FOR CHOOSING THE BEST MARINA LOCATION
INVESTMENTS: AN EXAMPLE FROM TURKEY
Abstract
Meeting point of the land and the water always has a special importance and a
potential value for marina locations. The value of a marina location depends on
the existence of some factors such as appropriate nature and climate, better
sheltering, enough distances to other marinas to meet needs on time and provide
safety sailing on the course. From the economic point of view, to keep yachts as
long as possible on a country’s temitorial waters depends on the existence of
attractive places, quantity and the quality of marinas along the shore. Besides, it
depends on the location of marinas that are closer to tourist attractions. Locating
marinas considering the coordination among them will help to boost yacht tourism
development and thus its economic contribution. This study proposes a method to
determine ratings among the alternative marina locations in order to provide
yachts the best and the most use of the Turkey’s shore.
Key words: The best location, rating, marina investments.
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