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e-bülten
Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri,
tersane sürecinde yenilenen Kilitbahir
gemimizi ziyaret etti

Kiralık
olarak
filomuza
kattığımız
Aydın
Kaptan
gemisi,
şirketimize
hayırlı
olsun.

M/F KİLİTBAHİR
Şirketimizin 2020-2021 yıllarında
satın alarak filosuna kattığı
8 gemiden biri olan Kilitbahir
gemimiz, baştan aşağı yenilendi.
Yönetim Kurulu üyelerimiz,
29 Nisan 2022 tarihinde tersane
süreci tamamlanan gemimize
‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz unutulmadı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde
şehitlerimiz rahmet, minnet ve şükranla anıldı.
Sayfa 6-7

Erdek’ten Avşa’ya günde 5 sefer
Sayfa

4

Gökçeada’da ilk!
4 gemiyle sefer
Gökçeada böylesini görmedi, günde 41 sefer...
Sayfa

3

Sayfa

5

Bizden Haberler

1 Temmuz
Denizcilik
ve Kabotaj
Bayramı
kutlandı
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Filomuza ait Bayramiç
adlı gemimizde düzenlenen törende, Deniz Şehitleri
anısına Çanakkale Boğazı’na çelenk bırakıldı.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı’nın 96. yıldönümü çeşitli
etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet
Meydanı’ndaki resmi törenin ardından, filomuza ait Bayramiç gemimizde düzenlenen etkinlikte, Çanakkale
Valisi ve şirketimiz Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın İlhami AKTAŞ, Boğaz
ve Garnizon Komutanı Tuğamiral
Mustafa Turhan ECEVİT ile Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı
Mehmet İrfan MUTLUAY, Deniz Şehitleri anısına Çanakkale Boğazı’na
çelenk bıraktı.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı programı kapsamında Kıyı
Emniyeti Çanakkale Müdürlüğüne
bağlı römorkörlerin su gösterilerinin
izlenmesinin ardından Sayın Valimiz
İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan
ECEVİT, Genel Müdürümüz Mahir SEVİNÇ ve il protokol üyeleri,

Sayfa 2

Çanakkale Liman Başkanlığı ve
şirketimiz personelleriyle Bayramiç
gemisinde günün anısına hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Törenin ardından heyet, yat limanı mevkiinde dalgıçların deniz dibi
temizliği etkinliğine katıldı.

Bizden Haberler

Gökçeada tarihinde ilk kez 4 gemiyle birden sefer, bir günde 41 sefer
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BOZCAADA

Yarı Maratonu koşuldu
Bozcaada Yarı Maratonu
bu yıl Run For The Oceans
kapsamında sürdürülebilirlik
temasıyla 4 Haziran Cumartesi günü 2 bine yakın katılım-

cıyla koşuldu. İki güne yayılan
maratonda hafta sonunda
çeşitli doğa, sürdürülebilirlik
sanat ve spor aktiviteleri ile
partiler düzenlendi.
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Babalara minik sürpriz
Gestaş Deniz Ulaşım olarak
Babalar Gününde, hatlarımızı
kullanan yolcularımızın sosyal
medya
hesaplarımızdan
minik bir
süprizle
Babalar
Gününü
kutladık. Sosyal medya he-

saplarımızda ‘’Baba Sevgisi’’
temalı fotoğraf çekilişi düzenlendi. İskelelerimizde veya
gemilerimizde babasıyla
çekildiği bir
fotoğrafı
tarafımıza
gönderen
5 talihli 300
TL’lik hediye çeki kazandı.
Sayfa 3
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Paşalimanı Adası’nda yaşayan Şaban Çil, Narlı seferlerini değerlendirdi. Çil, “Çok büyük kolaylık oldu. Hem
sahası da uygun. Gidip gelmesi dönüşü de daha rahat.
Memnunuz. İnsanlar için çok rahat oldu burası” dedi.

Gece geç
dönüş imkanı
Yeni sefer planlamasıyla birlikte,
Güney Marmara
Adalar Hattı’nda iki
tur olan seferler, 3
tura çıkarken, Narlı
İskelesi’nden olan
sefer sayıları da
artırıldı. Avşa Adası’ndan en son sefer
saat 21.00’da gerçekleşiyor. Böylelikle Avşa’ya gelen günübirlik
tatilcilerin, adadan
geç dönmelerine de
imkan tanınmış oldu.
Sayfa 4

Güney Marmara Adalar
Hattı’nda Erdek’ten adalara
olan seferler 3 tura çıktı,
Narlı’dan adalara olan
seferler artırıldı.
Güney Marmara Adalar
Hattı’nda, iki hatta hizmet
veren şirketimiz, yaz
sezonuyla birlikte adalara
olan sefer sayılarını artırdı.
Gestaş Narlı İskelesi’nin
faaliyete geçmesiyle
Balıkesir’in Marmara De-

nizi’ndeki ilçesi Marmara
Adası, Avşa, Paşalimanı
gibi adalara ulaşım süresi
bir hayli kısalırken özellikle
çok fazla tatilci yoğunluğu
yaşanan Avşa Adası’na
günde 3 olan sefer sayısı,
günde 5’e çıktı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Marmara
Adalar Belediye Başkanı
Süleyman Aksoy, “Şimdi
bu görmüş olduğunuz ulaşım bizim Erdek-Narlı’dan
Marmara’ya, Avşa’ya
en yakın mesafe. Deniz
yolculuğunu minimum
etmek için kurulan bir hat.

Görmüş olduğunuz gibi
bütün vatandaşlarımız bu
hattı kullanıyor. Ben de bu
hattı kullanıyorum. Bugün
saat 2’de toplantım var
büyükşehirde. Normalde
saat 6.30’da kalkmam
lazım. Ama ben 11.30
motoruna bindim. 50-55
dakikada buraya geldim”
ifadelerini kullandı.

Aksoy: 55 dakikada Narlı’ya varıyoruz

Vatandaşlarımız çok memnun
Gestaş yönetimine,
Çanakkale ve Balıkesir Valiliğine, Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’ne teşekkür

eden Aksoy, “İnsanlarımız
çok mutlu. 1 Temmuz itibariyle de Gestaş seferleri
arttırma yoluna gitti. Gemi

sürekli sefer yapıyor. Bu
adadaki turizmi olumlu
etkiliyor. 2.5 saatlik yol 50
dakikaya düşüyor” dedi.

Yenilenen
Kilitbahir
gemisine
ziyaret
Semizoğlu:
Ç.Kale halkının
hizmetinde

Bizden Haberler

Genel Müdürümüz Mahir Sevinç, Yönetim
Kurulu üyelerimizi, 2020-21 yıllarında filomuza
kattığımız 8 gemiden biri olan, tersane sürecinde baştan aşağı yenilen gemimizde ağırladı.

ÇTSO Başkanı ve şirketimiz
Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk
Semizoğlu ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, “62 araç
ve 350 yolcu kapasiteli Kilitbahir gemisi, yenilene makine
yapısı, iç ve dış görünümüyle
yeniden seferlere başlamıştır.
Gemimiz, Çanakkale halkının
ve Türk milletinin hizmetine
sunulmuştur” dedi.
Şirketimizin 2020-2021 yıllarında satın alarak filosuna kattığı
8 gemiden biri olan, 7 Ekim 2020
tarihinde filomuza kazandırılan ve
1 Aralık 2021 tarihinde Bandırma
Tersanesi’nde bakıma alınan, 29
Nisan 2022 tarihinde tersane sürecini tamamlayarak yeniden seferlerine başlayan Kilitbahir gemimiz,
yönetim kurulu üyelerimizi ağırladı.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri İl
Genel Meclis Başkanı Sayın Nejat
Önder, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Selçuk

Semizoğlu, İl Genel Meclisi Plan ve
Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın
Bülent Korkmaz ve İl Genel Meclis
Üyesi Sayın Enver Koç, makine
yapısı, iç ve dış görünümüyle yenilenen Kilitbahir gemisinde yaptığı
ziyarette, Genel Müdürümüz Mahir
Sevinç’ten gemide gerçekleşen
yeniliklerle ilgili bilgi aldı. Ziyaret
esnasında gemi ve iskele personelleriyle bir araya gelen yönetim
kurulu üyelerimiz, gemimizin
Çanakkale’ye ve ülkemize hayırlı
olmasını temenni etti.

Sayfa 5

Çanakkale Feribot İskelesi

15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla
Şehitler Abidesi ve İskele Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen programlarla şehitlerimiz rahmetle anıldı.
15 Temmuz 2016
darbe girişiminin 6. yıl
dönümünde 15 Temmuz
akşamında, Cumhuriyet
Meydanı’ndan İskele
Demokrasi Meydanı’na kadar Milli Birlik
Yürüyüşü düzenlendi,
ardından İskele Demokrasi Meydanı’nda
da bir anma programı
gerçekleşti. Genel
Müdürümüz Mahir
Sevinç’in de katıldığı
programda gerçekleşSayfa 6

tirdiği program, İstiklal
Marşı, Saygı Duruşu,
Kuran-ı Kerim tilaveti ve
dualarla başlarken tüm
Türkiye’de aynı anda
gerçekleşen 15 Temmuz
Şehilerini Anma Sancak
Koşusu’nun bayram
teslim töreni yapıldı.
Valimiz İlhami Aktaş
sancak koşusuna katılan 25 milli sporcumuza
karanfil vererek hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Program, Valimiz İlhami Aktaş’ın günün anlam ve önemine
yönelik konuşmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmaları alanda kurulan dev
ekranlardan izlendi.

15 Temmuz Şehitleri
ve Demokrasi Zaferi
Oratoryosu, ‘Cihana
Sığmayanlar’ gösterisi
büyük ilgiyle izlendi.
15 Temmuz’daki
anma programına çocuklar da ilgi gösterdi.

Hafız Halil Atan Ortaokulu öğrencileri tarafından
seslendirilen şiirlerle
devam eden programda,
Çanakkale Türk Tasavvuf
Musiki Korusu tarafından
ilahi, kaside ve kahramanlık türküleri seslendirildi. Kur’an-ı Kerim
Tilaveti ve duaların
okunmasıyla birlikte 15
Temmuz’u 16 Temmuz’a
bağlayan gecede bütün
Türkiye’de olduğu gibi
saat 00.13’te Çanakkale’de de okunan selalar
ile program tamamlandı.

15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü’nde
Mehteran gösterisi de
sahne aldı.

Sayfa 7
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Feribotta sürpriz
evlilik teklifi

Türklerin Rumeli’ye geçişinin

668. yıldönümü kutlandı
Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişi ve Gelibolu’nun fethinin 668. yıldönümü nedeniyle tören
düzenlendi. Çanakkale Valimiz Sayın İlhami Aktaş,
Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan ve
protokol üyeleri, 2020-21 yılında filomuza kattığımız
8 gemiden biri olan, tersane sürecinde
baştan aşağı yenilenen Kilitbahir gemimizle Çardak’tan Gelibolu’ya geçti.
Mehter marşları eşliğinde gerçekleşen seyirde Kilitbahir gemimize Sahil
Güvenlik, Kıyı Emniyet botları ve
50’ye yakın balıkçı teknesi eşlik etti.
Haberin videosunu
Sayfa 8

izlemek için telefonunuzun kamerasından
QR kodu okutunuz.

Kurban Bayramı’nın
3. gününde Geyikli’den
Bozcaada’ya hareket
eden arabalı feribotta
sürpriz evlilik teklifi
gerçekleşti.

Haberin
videosunu
izlemek
için telefonunuzun
kamerasından
QR kodu
okutunuz.

Kurban Bayramı’nda tatil için Bozcaada’yı tercih eden genç çiftten feribotta
sürpriz evlilik teklifi... Kurban Bayramı’nın 3.
gününde Geyikli’den Bozcaada’ya hareket
eden arabalı feribotta sürpriz evlilik teklifi
gerçekleşti. Rıdvan Kahraman adlı yolcumuz, tatil için geldikleri Bozcaada’ya gidişte
kız arkadaşına hoş bir sürpriz hazırladı. Şirketimiz personelleriyle birlikte organize olan
Kahraman, feribotta tüm yolcuların alkışları
eşliğinde Nurten Canan’a evlenme teklif etti.
ROMANTİK TEKLİFE ‘EVET’ CEVABI
Geyikli’den kalkan Bozcaada feribota
binen yolcular, bir süre geçtikten sonra
feribotun hoparlörlerinden gelen şiire dikkat
kesildi. Şiirin tamamlanmasının ardından
genç çiftin isimleri anons edilince sürpriz
ortaya çıktı. Rıdvan Kahraman’ın teklifi
karşısında şaşkına dönen Canan, bu müthiş
evlilik teklifini yolcuların alkışları eşliğinde
kabul etti. Gestaş Ailesi olarak, kendilerine
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

