
MARINTURK ÇARŞI İSTANBUL CITY PORT
Marmara ve Adalar’ın eşsiz manzarasına 
sahip olan Çarşı alanındaki kafe ve res-
taurantlarının yanı sıra farklı sektörlerden 
birçok mağazası ile her türlü ihtiyacınızı 
karşıyalan yaşam alanıdır.

Pendik’in merkezinde yer alan 
marinamız, Sabiha Gökçen Havali-
manı’na 10 km., Tuzla Tersanelerine 
1,5 km., Büyükada’ya 6 mil ve Kız 
Kulesi’ne sadece 18 mil uzaklıktadır. 

MARINTURK MARİNALARI
İstanbul CNR Avrasya 
Boat Show’daydı
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Prens Adaları’nın en büyüğü, Aya 
Yorgi Manastırı ve Kilisesi’ne, ayrıca 
dünyanın en büyük monoblok 
ahşap yapısına ev sahipliği yapan, 
birçok plajı ve gezinti yolları ile 
İstanbul’un nadide güzelliklerinden, 
yazarların ve şairlerin muhiti olarak 
nam salmış bir yer; Büyükada. 

Marinturk City Port’tan 6 deniz mili 
uzaklıkta bulunan Büyükada’ya 
tekneniz ile yapacağınız kısa ve 
keyifli bir seyrin sonunda, yalnızca 
adanın muhteşem doğal güzellikleri 
ile değil, ada insanının sıcakkanlı 
selamı ve adanın birbirinden güzel 
restoranlarla dolu sahil şeridiyle de 
karşılaşacaksınız. Güzel bir yemeğin 
ardından dilerseniz İstanbul’un ilk 
çağdaş kent müzesi olan Adalar 
Müzesi’ni gezebilir, dilerseniz de 
Reşat Nuri Güntekin’in Maden 
Mahallesi’ndeki evinde gezerken 
Türk Edebiyatı’nın usta kaleminin 
hatıralarına dalabilirsiniz. 

Kendinize bir gün ayırın ve Araba 
Meydanı’ndan gelen faytonların 

İSTANBUL’UN HUZUR 
NOKTASI; BÜYÜKADA

PEACEFUL POINT OF ISTANBUL; 
BÜYÜKADA
The biggest of Prince’s Islands, 
which hosts Agia Yorgi Monastery 
and Church on the hill, also one of 
the biggest mono block wooden 
building, İstanbul’s rare beauty with 
beaches and walking paths, home 
of poems and writers; Büyükada.

takırtısı ile arnavut kaldırımlarda 
koşuşturan çocukların patırtısının 
karıştığı, İstanbul’da gün batımını 
izleyebileceğiniz en güzel yerlerden 
biri olan Büyükada’yı sevdiklerinizle 
birlikte ziyaret etmeyi sakın 
unutmayın… 

After a 6 miles sail from Marinturk 
City Port, you will meet not only 
islands beautiful natural habitat, 
but also wonderful restaurants and 
warm local people. After a delightful 
meal, you can visit the first modern 
museum in Istanbul, Prince’s 
Islands Museum (Adalar Müzesi) or 
you can prefer to go to the Reşat 
Nuri Güntekin’s house who can be 
called in Turkish Classical Literature 
as a milestone. 
Take a day off and explore 
Büyükada with the sounds of horse 
carriages and children playing in 
streets… 

Bizi, Size Bağlayan Değerler, Sizi de Marinturk’e Bağlayacak...
The values which connect us to you, Will connect you to Marinturk…
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HABERLER NEWS
MARINTURK 

MARINTURK MARİNALARI 
İSTANBUL CNR AVRASYA BOAT 
SHOW’DAYDI

MARINTURK MARINAS & 
BOATYARDS WERE AT CNR 
EUROASIAN BOAT SHOW 
ISTANBUL
With almost 500.000m² area 
of closed space, the second 

Yaklaşık 500.000m² alanda 
gerçekleşen ve Avrupa’nın ikinci 
en büyük kapalı alan tekne fuarı 
olan CNR Avrasya Boatshow’da 
Marinturk de yerini aldı. Avantajlı 
fiyatları ve yüksek hizmet kalitesi 
politikasıyla İstanbul Pendik ve 
Göcek’te üç ayrı cazibe merkezi 
oluşturmayı başaran Marinturk’un 
fuar standı da beklendiği gibi 
yoğun ilgi gördü. İstanbul ve 
Göcek’te yüksek kalite ve fiyat 

2012 yaz aylarında Pendik’li  400 
çocuğa bedelsiz Yelken Eğitimi 
veren Pendik Yelken Kulübü, 
geçtiğimiz kış aylarından bu yana 
düzenlediği periyodik seminerlerle 
de yüzlerce kişiyi Amatör Denizci 
Belgesi sahibi yaptı. 
Gelen talepleri dikkate alan kulüp 
yönetimi 16 -17 Mart 2013 
tarihlerinde de Kısa Mesafe Telsiz 

PENDİK YELKEN KULÜBÜ

PENDİK SAILING CLUB 
Pendik Sailing Club has begun its 
activities, last summer, with a free 
sailing school for 400 kids from 
Pendik area. In the last months, 
the Club has also assisted 

Semineri ve Sınavı ile yaklaşık 100 
kişiye bu alanda lisans kazandırdı.
Tüm etkinliklerini Pendik’te 
düzenleyen ve tüm sınavları da 
Pendik’e kursiyerlerinin ayağına 
getiren Pendik Yelken Kulübü, 
Pendik Belediyesi ve Marintürk  
İstanbul City Port’tan aldığı 
destekle organizasyonlarını 
önümüzdeki günlerde de devam 
ettirecek. 

hundreds of others to receive 
their “Certificate of Competence 
for Operators of Pleasure Craft” 
through seminars it organized. 
Holders of these certificates can 
operate any pleasure craft up to 
24 meters. 
The Club has put together 
another seminar for Short-
Distance Radio Operator 
Certificate on March 16 and 17, 
based on popular demand. 
Pendik Sailing Club organizes 
is unique in organizing all its 
activities and even the official 
examinations for such certificates 
in Pendik thanks to continuous 
support from Municipality of 
Pendik and Marinturk İstanbul 
City Port Marina. 

performansı arayan onlarca 
konuğa Marinturk Marinalarının 
durumu ve hizmetleri hakkında 
detaylı bilgiler verilen fuarda birçok 
tekne sahibi marinalarımızdan 
hizmet almak üzere sözleşmelerini 
hemen stand alanında yapmaktan 
geri durmadılar.
Verimli bir fuar dönemi geçiren 
Marinturk Marinaları, şimdiden 
Marinturk İstanbul City Port’ta 
düzenlenecek ve Türkiye’nin deniz 
üzerinde düzenlenen en büyük 
tekne fuarı için hazırlıklara başladı. 
Standımızda bizi ziyaret eden tüm 
konuklarımıza teşekkür ederiz.

biggest boat Show of Europe 
CNR EUROASIAN BOAT SHOW 
was held in last February with 
attendance of Marinturk Marinas 
& Boatyards. Creating a three 
different centres of interest both 
in Istanbul and Gocek with its 
advantageous prices and high 
service quality policies, Marinturk 
Marinas & Boatyards attracted 
a lot of attention as expected 
during the boat show. Many 
sailors in search for a good price 
and service quality have received 
detailed information about situation 
and the services of Marinturk 
Marinas. Many of the sailors have 
even made their decisions and 
signed their contracts right at the 
boat show stand. 
After a fruitful boat show, 
Marinturk Marinas & Boatyards 
have already started preparations 
for the biggest on water boat 
show of Turkey which will be held 
in Marinturk Istanbul City Port 
Marina. We would kindly like to 
thank our guests who visited our 
stand. 



MARINTURK’TE 
EĞİTİMLER DEVAM 
EDİYOR.

BAKIM ONARIM ZAMANI BAŞLADI
MAINTENANCE TIME STARTED
Technical services companies are at your service with 
professional and quality services in Göcek Village Port 
Boatyard offering all kind of works as paint, varnish, 
wood lathe, metal, rigging sail, mechanical, electrical, 
electronics, furniture, boat interior-exterior cleaning, 
engine sales and maintenance, yacht charter. 

Çekek bakım onarım işlerinin başladığı günlerde ihtiyaç 
duyabileceğiniz her türlü boya, vernik, ahşap, torna, 
metal,arma yelken, mekanik, elektrik, elektronik, 
döşeme, tekne iç-dış temizlik, motor satış ve bakım, 
bot tamiri, yat kiralama işlemlerinin profesyonel ekip 
ile kaliteli hizmet anlayışı ile teknik servis firmalarımız 
Marintürk Göcek Village Port çekek sahasında.

Tersane Adasının kuzeybatısında 
yer alan Taşyaka Koyu, Ressam 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir 
kaya üzerine yaptığı balık resmi 
nedeniyle Bedri Rahmi Koyu diye 
anılıyor. Bedri Rahmi koyunda 
salaş lokantalar ve yatların 
yanaşması için ahşap iskeleler ve 
yöredeki tek içme suyu kaynağı 
bulunuyor. Koy, rüzgarlara karşı 
korunaklı ve demirlemeye çok 
elverişli bir yapıya sahip. Mavinin 
en kışkırtıcı tonlarını sergileyen 
suları yanında kumsalının 
gerisindeki günlük (sığla) 
ağaçları ile sizlere ayrı bir güzellik 
sunmaktadır. 

Kaza ve yaralanmalarda gerekli 
müdahaleleri etkin uygulayabilecek 
personelin eğitilmesi ile ilgili ilk 
yardım eğitimi ile beraber yangın 
felaketine hazırlıklı olmak, gerekli 
tüm önlemleri almak ve zamanında 
müdahale ederek can ve mal 
kaybını önlemek amacıyla yangın 
eğitimi Marinturk Göcek’te tüm 
personelin katılımı ile gerçekleşti. 
Verilen eğitimler sırasında; kesik ve 
kanamalar, yanıklar, zehirlenmeler, 
bayılmalar, kalp krizi, işyerlerinde 
yangın çıkabilecek yerler, yangın 
çıkmaması için alınması gereken 

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU BAY
Bedri Rahmi Eyüpoğlu Bay, 
originally Taşyaka Bay is located at 
northwest side of Tersane Island 
and named after Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu, a famous painter who 
did a painting of a fish on a rock 
at this island. There are wooden 
jetties, a restaurant and the only 

MARINTURK TRAININGS 
Yearly routine trainings have been 
done for Marinturk Göcek staff 
for first aid and fire prevention 
methods, firefighting. Main 
purpose for these trainings is the 
effective timely medical intervention 

BEDRİ RAHMİ EYÜPOĞLU KOYU

HABERLERNEWS
MARINTURK 

spring of drinking water in this 
region. The Bay is protected and 
convenient for anchoring. With 
the most beautiful shades of 
blue hidden in these waters, and 
sweetgum trees, an unrivalled 
beauty lies here.

önlemler, yangın esnasında 
acil çıkışlar, yangın söndürme 
tüplerinin tanıtımı vb. birçok 
konuya yer verildi.

with accidents and injuries and 
implemention of necessary steps 
for first aid in order to prevent loss 
of life and timely intervenbtion for a 
fire disaster. The training included 
intervention with cut and bleeding, 
burns, poisoning, convulsions, 
heart attack, measures to be taken 
for fire, control of emergency exits 
during a fire, introduction of fire 
extinguishers with the participation 
of all staff in Marinturk Göcek.



CRUISING ASSOCIATION ÜYELERİNE 
MARINTURK MARİNALARI’ NDA ÇOK ÖZEL FIRSATLAR

SPECIAL OPPORTUNITY FOR CRUISING ASSOCIATION 
MEMBERS IN MARINTURK MARINAS & BOATYARDSAyrıca CA üyelerine, Göcek ve İstanbul 

Marinturk Marinalarını ziyaretlerinde 
bağlama, çekme atma ve karapark 
hizmetinde geçerli çok özel fırsatlar 
uygulanmaktadır.
Marinturk olarak Limehouse Basin 
Marina’da bulunan Cruising Association 
kütüphanesinde, dünyanın dört bir 
yanında seyir yapmakta olan üyelerince 
yollanan seyir bilgilerini okumaktan 
çok keyif aldık. Yolunuz düşerse CA 
kütüphanesini ziyaret etmeden geçmeyin.

We are very happy to have the opportunity to meet demands 
of Cruising Association as a local reprensentative which 
have approximately 7000 members and 350 local volunteer 
representatives in various parts of the world. In addition, we 
offer special discount for berthing, storage ashore and lifting & 
launching services upon visiting Göcek & İstanbul Marinturk.
As Marinturk Marinas & Boatyards, we have enjoyed reading 
logs of Cruising Association members cruising all around the 
world in the library and Information Center which provides both 
a magnificent collection of books and a comprehensive cruising 
information service.

KAMPANYALAR CAMPAIGNS
MARINTURK 

1908 yılında kurulan, merkezi 
İngiltere’de olan yaklaşık 7000 üyeli 
ve dünyanın çeşitli yerlerindeki 350 
yerel fahri temsilciden oluşan bir 
seyir birliği olan Cruising Association 
üyelerinin Türkiye ziyaretlerinde her 
türlü ihtiyaç ve taleplerine cevap 
verebilmekten çok mutluyuz.



RÖPORTAJINTERVIEW
MARINTURK 

BARBAROS TURANİÇİMİZDEN BİRİ

ONE OF US

• Merhaba Barbaros Bey, sizi daha yakından tanıyabilir 
miyiz? Barbaros Turan kimdir?
Merhabalar, 1984 İstanbul doğumluyum. Dört çocuklu bir 
ailenin en küçük çocuğuyum. Ortaokul ve Lise eğitimimi 
Pendik’ de tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi 
Spor Akademisi’ni bitirdim. 1999 ve 2012 yılları arasında 
Türkiye’nin üç büyük spor kulübü ve Milli Takım’da 
profesyonel olarak kürek çektim. Spor kariyerimi 2012 
yılının Nisan ayında askere gitmeden önce sonlandırdım. 
Askerliğimi tamamladıktan sonra da Marinturk İstanbul City 
Port’taki görevime başladım.
• Milli kürekçi olduğunuzu biliyoruz, sporcu kimliğiniz 
nereden geliyor? Sporcu kimliğinizden bahseder misiniz?
Babamın emekli bir asker olmasından dolayı çocukluğumda 
her yaz askeri kamplara giderdik. Sekiz yaşındayken 
Tuzla askeri kampında ilk defa kanoya bindim. Bu tecrübe 
kürek sporuna olan yatkınlığımı fark etmemi sağlayan 
bir milat oldu. Profesyonel spor yaşantıma 1999 yılında 
Beşiktaş Spor Kulübü’nde başladım. Burada Türkiye 
şampiyonlukları ve Milli Takım forması altında birçok altın 
madalya kazandım. Beşiktaş’tayken 2007 yılı Türkiye 
şampiyonası hafif kilo dört tek kategorisinde 2000m’lik bir 
parkuru 6.08 dakikada tamamlayarak takım arkadaşlarımla 
hala kırılamayan bir rekora imza attık. Bunun akabinde 2007 
senesinde Galatasaray Spor Kulübü’ne transfer oldum. 
O dönem Galatasaray’ın uzun süreli şehir dışı kampları 
ders programıma uymadığından dolayı, 2008 yılı Türkiye 
kupasını kazandıktan sonra sezon sonu Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün yapmış olduğu teklifi değerlendirdim ve 2009-10 
sezonu için transfer oldum.  Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 
2010 yılında Türkiye ikinciliği, 2011 ve 2012 yıllarında ise 
Türkiye şampiyonluklarını kazandıktan sonra spor kariyerime 
nokta koydum.
• Kısa süre önce Marinturk İstanbul City Port’ta iş hayatına 
atıldınız, Marinturk’ teki göreviniz nedir? Marinturk’ü tercih 
etmenizin özel bir sebebi var mı?
Burada Vardiya Amiri olarak, sorumluluk alanlarım 
paralelinde, palamar ve iskele ekipleri ile yakinen 
çalışıyorum. Bu iş teklifini değerlendirirken Yıldız Holding 
gibi Türkiye’nin önde gelen firmalarından birinin çatısı altına 
girecek olmam karar vermemdeki en önemli etkenlerden 
birisi oldu. Diğer nedeni ise 13 yıl süren su sporu 
geçmişimden sonra, denizden mahrum kalmak istememem 
sanırım. Aslında marinadaki iş yaşantısı da kürek çektiğim 
spor kulüplerindekinden çok farklı değil, burada bir takımız, 
hepimiz aynı hedef ve başarı için çalışıyoruz.
• Kariyer planınızı anlatır mısınız?
Türkiye’de marinacılık sektörü hızla büyüyen ve gelecek 
vaat eden bir sektör.  Buradaki görevime başlayalı yaklaşık 
2 ay oluyor. Açıkçası ben firmamızı ve iş kalitemizi çok 
beğeniyorum. Şimdiden birçok çalışma arkadaşlarımla da 

•  Would you please describe yourself?  Who is Mr. Turan?
I was born in İstanbul in 1984. I am the youngest  child of 
a family with four children.After my education in middle and 
high school in Pendik, I graduated from Sport Academy of 
The Marmara University. Between 1999 and 2012, I rowed 
as a proffessional  in three major  sports clubs and National 
Team in Turkey.ı stopped my sports career in April of  2012 
before military service. After I had completed military 
service, I started to work in İstanbul Marinturk Cityport.
• We know that you are a national rower. Where does your 
sportsman identity come from?
My father is a retired soldier. That’s because we used to 
go military camps every summer. I took a canoe for the 
first time at the age of eight in  military camp in Tuzla. This 
experience in rowing  was a turning point which allowed me 
to realize that I had the ability to do that. My Professional 
sports life started in Beşiktaş Sports Club in 1999. in 2007, 
we have signed a record still unbroken completing 2000m 
in 6:08 minutes in four single category of light weight in 
championships. After that, in 2007, I was transferred to 
Galatasaray Sports Club and then from Galatasaray to 
Fenerbahce. After i had won championships in 2011 and 
2012, my sports career ended.
• You have started your a job in Marinturk İstanbul 
Cityport recently. Do you have a special reason to choose 
Marinturk?
Here, as the Shift Supervisor, i am working  with the teams 
of mooring and pier. This job offer  from Yıldız Holding, 
one of the leading companies in Turkey, was  the most 
important factor  to make decision. The other reason was 
that i didn’t want to be far away from sea after i had had 13 
years experiences in water. In fact,marina business life isn’t 
much different from sports clubs. Here, we are a team and 
we strive for the same goals and success.
• Would you please tell us about your career plan?
In Turkey, marinas are growing rapidly. I have just started 
my job in here. To tell the truth, I do like the quality of our 
company and the business. I have already started to set up 
an intimate friendships with many of my colleagues. I want 
to develop myself in my job in Marinturk. That’s because I 
believe that my career will last long here. 

samimi dostluklar kurmaya başladım. Mevcut görevimde 
kendimi en iyi şekilde geliştirmeyi hedefliyorum. Bu 
doğrultuda Marinturk’ teki kariyerimin uzun soluklu 
olacağına yönelik inancım tam. 


