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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 
Ccc Christine Cotton Club  
Marinturk’ te açıldı.
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Bizi, Size Bağlayan Değerler, Sizi de Marinturk’e Bağlayacak...
The values which connect us to you, Will connect you to Marinturk...

MARINTURK  VE TURMEPA ÇEVREYİ, DENİZİ VE 
DOĞAYI KORUMAK İÇİN YENİ BİR ADIM ATTI

Marinturk Marinaları, çevreyi, denizi, 
doğayı koruma konusunda bir adım 
daha atarak Turmepa ile işbirliğine 
yönelik  anlaşma yaptı. Turmepa 
teknelerinin Göcek Marinturk 
Marinalarında her türlü barınma ve 
lojistik ihtiyaçları  karşılanmaktadır. 
Turmepa  personelimize ve 
misafirlerimize çevre konusunda 

eğitim fırsatları da sunacaktır. 
Turmepa ile çevreye yönelik bu 
işbirliği giderek artacaktır. 
MARINTURK AND TURMEPA 
HAS TAKEN A NEW STEP FOR 
PROTECTING ENVIRONMENT, SEA 
AND NATURE
Marinturk Family has taken a new 
step and made an agreement with 

Turkish Marine Environment Protection 
Association (TURMEPA) for protecting 
environment, sea and nature. Marinturk 
Marinas are meeting all kinds of 
mooring and other logistical needs for 
Turmepa’s Boats.Turmepa will  provide 
training opportunities for staff and 
guests. Our cooperation will increase 
aimed at proctecting the environment 
more and more with Turmepa.

MARINTURK SAHALARDA…

Göcek’te deniz sektöründen 
birçok firmanın katılımı ile 3.sü 
düzenlenen Göcek Bahar 
Turnuvasına, 01.04.2013 tarihinde 
ilk karşılaşmasını Emek Marin, 
06.04.2013 tarihinde ikinci 
karşılaşmasını Göcek Homes  ile 
yapan genç ve dinamik futbol 
takımımız turnuvaya  katılmanın 
heyecanı içerisinde.
Son derece çekişmeli geçen maçlar 
yoğun ilgi görüyor. Teknik, ön 
büro, palamar, güvenlik, satın alma 
departmanından arkadaşlarımızın 
katılımı ile oluşturduğumuz 10 kişilik 

takımımız büyük bir özveri ile maçlara 
devam ediyor. Turnuva nisan ayı 
sonuna kadar devam edecek.

MARINTURK FOOTBALL TEAM

Marinturk Football Team is very 
excited to be in the 3rd Gocek 
Spring Tournament for the first time 
organized with the participation of 
many companies from marine sector. 
Our young and dynamic football 
team made their first game with 
Emek Marin on the 1st of April and 
second game with Göcek Homes on 
the 6th of April. 

A highly contentious games draw 
much attention. 10 players football 
team consists of technical services, 
front office, pilot boat, security, 
purchasing departmants and 
play with great dedication. Göcek 
Spring Tournament continues until 
the end of April. 
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CCC CHRISTINE COTTON CLUB  MARINTURK’ te açıldı.

1987 yılından bu yana büyük 
beden üretim yapan ve 
büyük bedenin önde gelen 
markalarından biri olan CCC 
CHRISTINE COTTON CLUB  
Marinturk te açıldı.
C.C.C.  2013 yaz 
koleksiyonunda  renkli  
tasarımları ile farklı 
alternatifler sunarken, 
şıklık  ve zarafetin bir arada  
kombinasyonlarından kıpır kıpır 
bir koleksiyonla  Marinturk’te 
Yaz’a merhaba diyor.
Koleksiyon parçalarında 
yer alan, baharın renkleri 
ile süslenen basic gruplar, 
pamuklu kapriler, pantolon 

ve şortlar… Kombin T-Shirtler, 
bluzlar, tunikler ve vazgeçilmez 
olan tiril tiril elbiseler  kombin 
aksesuarları ile kendinizi rahat 
ve şık hissedeceksiniz.
CCC CHRISTINE COTTON 
CLUB was opened in  
Marinturk Mall.
One of the leading brands 
of big size and engaged in 
manufacturing big size since 
1987, CCC CHRISTINE 
COTTON CLUB was opened in 
Marinturk.
C.C.C. 2013 summer collection 
with colorful designs of different 
alternatives welcomes summer 
season with the combination 

of smartness and elegance in  
Marinturk..
The parts of the collection, 
basic groups decorated with 
the colors of spring, cotton 
capris, pants and shorts… 
You’ll feel comfortable 
and elegant with combine 
T-shirts, blouses, tunics and 
indispensable dresses with 
combine accessories. 

DOGA KOLEJİ BAHAR ŞENLİKLERİ MARİNTURK’ TE

Doğa koleji olarak MARINTURK 
için hazırlamış olduğumuz 
etkinliklerimiz ile Nisan ayı 
süresince çocuklarımızı 
eğlendiriceğiz.
Yaratıcı düşünce evi 
aktivitelerimiz içerisinde canlı 
kukla gösterisi, palyaço eşliğinde 
sosis balon yapımı, uzmanlar 
eşliğinde 3D dinazor  maket 
yapımı ve çocukların hayal 
güçlerini geliştirecek bir çok 
etkinlik yer almaktadır. 
23 Nisan Çocuk Bayramı 
kapsamında sihirbazların hayal 
dünyası ve palyaçoların komik 
eğlencelerine bütün çocuklarımız 
katılabilir.
DOGA COLLEGE SPRING 
FESTIVAL IN MARINTURK MALL
Doga Collage, during the month 
of April, will entertain our kids 

with the activities prepared for 
MARINTURK.
Live puppet show, a clown 
making balloon sausages, 3D 
dinosaur  model construction 
accompanied by experts  are 
located in  the activities of 

creative thinking house to 
develop children’s imaginations. 
All  children can participate in the 
dream world of magicians and 
funny entertainments of clowns in 
Children’s Day on 23 April. 



HABERLER
MARINTURK 

NEWS

HEYBELİADA

Şarkılara yarenlik etmiş, Prens 
Adaları’nın ikinci en büyük adası 
konumunda olan Heybeliada, 
bir diğer huzur noktası olarak 
İstanbul’un ve İstanbullunun 
vazgeçilmezlerinden biridir.

Adanın kış nüfusu 3,000 kişi 
civarındayken, yazın yazlıkçıların 
da adaya gelmeleri ile nüfus 
10,000’leri bulmaktadır. Yaz 
aylarında yapılan açık hava 
konserleri ve sportif faaliyetler 
adanın temel ilgi çekici unsurlarını 
oluşturmaktadırlar. 

Deniz otobüsü iskelesinin sağ 
tarafında sıralanmış kafe ve 
restoranlar ile bütün yıl açık 

olan otelin hizmetlerinden 
faydalanırken, Osmanlı Mimarisi 
ile bezenmiş birbirinden güzel 
ahşap evlerin arasında güzel bir 
yürüyüş yapabilirsiniz. 
Adanın doğal güzelliklerinin 
korunması amacıyla, kamu 
kurumlarına ait araçlar dışında 

MARINTURK GENÇ DENİZCİLER İÇİN YAPILAN 
KARİYER GÜNLERİNE KATILDI

19-20 Mart 2013 tarihlerinde 
yapılan Denizde Kariyer 
Etkinliği Beykoz Meslek Yüksek 
Okulu’nda gerçekleştirildi. 2 
gün süre ile yapılan etkinliğe, 
Karamürsel MYO, Galatasaray 
MYO, İskenderun MYO, 
Gemlik MYO, Finike MYO gibi 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 
katılım sağlandı. Marinturk olarak 
yer aldığımız etkinlikte şirketimizi; 
Marina Müdürümüz Sayın Gonca 
Uygun, Marina Liman Şefimiz 
Sayın Mehmet Tunç ve İnsan 
Kaynakları Müdürümüz Sayın 
İlksen Mesude Nas temsil ettiler. 
Kariyer günlerine katılımımızla 
öğrencilere bilgi anlamında 
katkımızın yanısıra,  Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde denizcilik eğitimi 
alan öğrencilerle de ayrıca 
buluşma imkanımız oldu.

MARINTURK IN CARRIER DAYS 
FOR YOUNG SAILORS
Carrier on the water activity 
days which was held in Beykoz  
on 19th and 20th of March 
2013. The activity which was 2 
days long had participations of 
distinguished schools from all 
over Turkey such as Galatasaray 
MYO, İskenderun MYO, Gemlik 
MYO, Finike MYO. Marinturk 
Marinas & Boatyards was 

represented by Marinturk City 
Port Marina Manager Gonca 
Uygun, Port Operations Chief 
Mehmet Tunç and Human 
Resources Manager Ilksen 
Mesude Nas.
Carrier days was not only good 
for students to recieve first 
hand information from marina 
profressionals but also good for 
the marina professionals to be 
able to meet with future talents. 

hiçbir motorlu taşıtın adada 
kullanılması yasak. Motorlu 
taşıtlar yerine ulaşım yürüyerek, 
bisikletle veya at arabaları ile 
yapılmaktadır. Bu arada adaya 
gitmek için kullanabileceğiniz 
tek ulaşım aracının da tekneler 
olduğunu hatırlatalım.
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Göcek’e açık denizden 
girerseniz, ve dosdoğru batıya 
dümen kırarsanız, kimilerinin 
kapı, kimilerinin hamam dediği 
ama en bilinen adıyla Kleopatra 
koyuna varırsınız. Hamam 
denmesinin nedeni Kleopatra’nın 
tatil için geldiği zamanlarda 
hemen denizin kenarına 
yaptırdığı hamam kalıntılarıdır.
Yine Kapı koyu da denir 
çünkü koyun dibinde doğu 
batı hattında uzanan ve sırtları 
geçerek açıkdeniz tarafındaki 
büyük başka bir koya kadar 
devam eden ve bugün yer yer 
yıkık durumda bulunan büyük 
bir duvar vardır. Bu duvarın 
Kraliçelerini korumak için 
Mısırlı askerler tarafından binbir 
zahmetle yapıldığı söylenir.
Gümüşi renkteki taşlar, duvarlar 
masmavi suların içine gömülüdür. 
Çamlar ve çalılarla örtülü koyun 
çevresinde, birçok belirli belirsiz 
yapı kalıntısı da görülür. Mavi 
yolculuk ve günübirlik tekne 
turlarının uğramadan geçmediği 
koyda tekneden inen misafirler 
kısa bir patikada yürüdükten sonra 
hamamın kalıntılarına ulaşıyorlar. 
Kalıntılar arasında belinize 
kadar gelen su ile dolaşmak 

epey keyif verici. Zemin taş ve 
taşlarda kaygan olduğundan 
hamamın içinde gezerken bir 
ceşit deniz ayakkabısı ya da terlik 
bulundurmanız yararınıza olur.
Kleopatra Hamam Koyundan 
tepeye doğru yaklaşık yarım 
saatlik bir yürüyüşle antik 
kent Lydae’ye çıkabilirsiniz. 
Tekneden çıkıp kıyı boyunca ve 
orman içinde keyifli bir yürüyüş 
yapabilirsiniz. Dileseniz kıyıda 
bulunan çardak lokantalarda 
mola verebilirsiniz.
HAMAM KOYU  
(KLEOPATRA KOYU)
If you enter in Göcek Bay from 
open sea and turn your rudder 
straight to the west, you reach 
Kapi Creek but mostly known 
as Cleopatra Bay or Cleopatra’s 
Baths because of the bath ruins 
in the south - western part of 
the bay. It is called Kapi Creek 
according to another belief, 
because of the wall ruins lying 
through east-west line at the 
bottom of the bay. This wall 
is said to be built by Egyptian 
soldiers to protect their queens 
Cleopatra. Silver-colored stones 
and walls are embedded in 
deep blue waters and there 

are indistinct structural remains 
around the bay which are 
covered with pine trees and 
shrubs. This bay is one of the 
most visited bays in Göcek by 
daily boat tours and other private 
boats. Guests can reach the ruins 
of the baths after a short walk 
and enjoy the ruins. It is better 
to keep sea shoes or slippers for 
your advantage due to slippery 
rocks and stones on the bottom 
of the sea. You reach the ancient 
city Lydae from Cleopatra’s Baths 
after a half-hour walking up to 
the hill. You can take a break at 
restaurants which are located on 
the waterfront. 

HAMAM KOYU (KLEOPATRA KOYU)

HEYBELIADA
Heybeliada is the second largest 
of the Princes’ Islands in the Sea 
of Marmara, near  Istanbul. 
The winter population of the 

island is around 3,000, but in 
the summer, the owners of the 
summer houses return and the 
population swells to approximately 
10,000 people. The main 
attractions during the summer are 
small-scale open-air concerts laid 
on the local council, a swimming 
and fitness club next to the sea.

To the right of the jetty lies the 
town with its bars and cafés, 
a hotel that stays open all year 

round, and many lovely Ottoman 
era wooden houses.

To prevent the island from 
becoming polluted, the only 
motorized vehicles permitted on 
the island are service vehicles 
(ambulance, fire, police, and the 
like), the only forms of transport 
are by foot, bicycle, horse and 
buggy and service transport. By 
the way, the only way of getting 
there is by boat.



PAELLA
İspanya’nin en tipik yemeklerinden biri 
olan Paëlla, kökeni itibariyle Valencia 
kentine özgü bir yemek olmakla birlikte, 
bugün artık tüm ülkeye yayılmıştır. Her 
bölgede, o bölgeye özgü malzemelere 
ağırlık verilerek hazırlanmaktadır. Paella’nın 
aslında Arapçadaki bakiyah – Türkçede 
ise “bakiye olarak bulunmaktadır” 
kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. 
İspanya’nın Müslüman egemenliği altında 
olduğu dönemde, saray hizmetlilerin 
sofralardan artan yemeklerle hazırladıkları 
yemek olarak ortaya çıkmıştır. Paëlla , 
(“paeyya” olarak okunur) daha sonra 
Katalancada , paelyanın pişirildiği iki kulplu 
kocaman tavanın ismidir. Zaman içinde 
bu yemek, içinde pişirildiği tavanın adını 
mı almıştır yoksa yemeğin adı tavaya mı 
geçmiştir bilinmemektedir. İlginç olan, 
bunun bugün İspanya’da bile unutulmus 
olması ve paelyanın pişirildiği bu tipik 
tavaya “Paëllera” ( paelyera: Payelya 
yapılan kap anlamında) denilmesidir.
Paelya’ nin hiç değişmeyen temel 
malzemesi pirinç ve safrandır. İçine, 
bölgesine göre, çeşitli etler, (özellikle 
tavuk, tavşan ve balık) taze fasulye, 
bezelye, kırmızı ve yeşil dolmalık biber, 
kabak gibi çeşitli sebzeler ve deniz 
mahsulleri konularak hazırlanan birçok 
paëlya çeşidi vardır. Hatta , Barcelona’da, 
mürekkep balığının mürekkebi sos olarak 
kullanılarak hazırlanan ve pişirildiği zaman 
pirinci bu sostan dolayı siyah renk alan 
siyah paelya dahi yapılmaktadır.
1/4 bardak zeytinyağı
2 soğan (ince kıyılmış)
5 diş sarımsak (dövülmüş)
2 bardak kısa taneli beyaz pirinç
1/2 tatlı kaşığı safran (hafifçe ezilmiş)
4 bardak sıcak tavuk suyu
16 çiğ karides (kabukları çıkarılmamış)
4 kalamar (1 cm kalınlığında dilimlenmiş)
12 siyah midye
Limon dilimleri
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Fırını 220C’de ısıtın. Orta hararetli ateşteki 
geniş bir tencerenin içinde zeytinyağını 
ısıtın, soğan ve sarımsakları tencereye 
atın. Esmerleşmeye başlayana kadar 
karıştırarak, 10 dakika pişirin. Pirinç 
ve safranı ekleyin, karıştırarak pirinçler 
saydamlaşana kadar pişirin. Tavuk suyu 
ve tuz ilave edin, kısık ateşte tencerenin 
kapağını kapatarak pirinçler tavuk 
suyunun bir kısmını çekinceye kadar 
(pirinç hafif sulu kalmalı) demlendirin. 

PAELLA
Paella is currently an internationally-known 
rice dish from Spain. It originated in the 
fields of a region called Valencia on the 
eastern coast of Spain. Today paella is 
made in every region of Spain, using just 
about any kind of ingredient that goes well 
with rice. There are as many versions of 
paella as there are cooks. It may contain 
chicken, pork, shellfish, fish, eel, squid, 
beans, peas, artichokes or peppers. 
Saffron, the spice that also turns the rice a 
wonderful golden color is an essential part 
of the dish
There is an old story of how the Moorish 
kings’ servants created rice dishes by 
mixing the left-overs from royal banquets 
in large pots to take home. It is said by 
some that that word paella originates from 
the Arab word “baqiyah” meaning left-
overs. However, linguists believe that the 
word paellacomes from the name of the 
pan it is made in - the Latin term patella, 
a flat plate on which offerings were made 
to the Gods.
The stories of servants creating dishes 
from the King’s left-overs are romantic, 
but we know for certain that it was not 
until the mid-nineteenth century that 
modern paella was created in an area 
around Albufera (a fresh water lagoon 
near the city of Valencia). At lunch time, 
workers in the fields would make the rice 
dish in a flat pan over a fire. They mixed in 
whatever they could find - such as snails 

Tencereyi ateşten alın. Geniş, sığ bir fırın 
kabına pirinci boşaltın. Üzerine karides, 
kalamar ve midyeyi yerleştirin. Bezelyeyi 
serpiştirin. Alüminyum folyoyla fırın 
kabının üzerini kapatın. Paella’yı midyeler 
açılıncaya kadar, yaklaşık 45 dakika, 
pişirin. Folyoyu üzerinden atıp 10 dakika 
fırınlayın. Limon dilimleriyle servis edin.

and vegetables. For special occasions, 
rabbit and later chicken were added.
Ingredients
170g/6oz chorizo, cut into thin slices
110g/4oz pancetta, cut into small dice
2 cloves garlic finely chopped
1 large Spanish onion, finely diced
1 red pepper, diced
1 tsp soft thyme leaves
¼ tsp dried red chilli flakes
570ml/1pint calasparra (Spanish short-
grain) rice
1 tsp paprika
125ml/4fl oz dry white wine
1.2 litres/2 pints chicken stock, heated 
with ¼ tsp saffron strands
8 chicken thighs, each chopped in half 
and browned
18 small clams, cleaned
110g/4oz fresh or frozen peas
4 large tomatoes, de-seeded and diced
125ml/4fl oz good olive oil
1 head garlic, cloves separated and 
peeled
12 jumbo raw prawns, in shells
450g/1lb squid, cleaned and chopped 
into bite-sized pieces
5 tbsp chopped flatleaf parsley
Salt and freshly ground black pepper
Preparation method
Heat half the olive oil in a paella dish or 
heavy-based saucepan. Add the chorizo 
and pancetta and fry until crisp. Add the 
garlic, onion and pepper and heat until 
softened. Add the thyme, chilli flakes and 
calasparra rice, and stir until all the grains 
of rice are nicely coated and glossy. Now 
add the paprika and dry white wine and 
when it is bubbling, pour in the hot chicken 
stock, add the chicken thighs and cook for 
5-10 minutes.
Now place the clams into the dish with 
the join facing down so that the edges 
open outwards. Sprinkle in the peas and 
chopped tomatoes and continue to cook 
gently for another 10 minutes.
Meanwhile, heat the remaining oil with the 
garlic cloves in a separate pan and add 
the prawns. Fry quickly for a minute or 
two then add them to the paella. Now do 
the same with the squid and add them to 
the paella too.
Scatter the chopped parsley over the 
paella and serve immediately.  
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RÖPORTAJ (SERDAL AYAN)

• *Merhaba Serdal Bey , sizi deniz sektöründen bir çok kişi 
tanımakta birde SERDAL AYAN’ı sizden dinlemek isteriz.

04.04.1956 tarihinde İstanbul Sarıyer kazasının şirin bir 
balıkçı köyü olan Rumeli kavağında balıkçı bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya geldim. 1961 yılında ailemle beraber Pendik’e 
yerleştim.1964’te Denizcilik kariyerim dede mesleği olan 
babamın balıkçı teknesinde başladı. Çocukluk yıllarımda 
balıkçılık yanında Pendik’te bulunan deniz motorları atölyesinde 
çıraklık yaptım. Bununla beraber balıkçılığa devam etim.
1978 te askerlik görevimi tamamladıktan sonra Pendik’te 
günümüzde City Port Marinanın batısında  Pendik Su ürünleri 
Kooperatifine ait Beşiktaş Jimlastik kulübünün yanında bulunan 
küçük bir çekek yeri ve şamandıra sistemi tesis edip ilkel 
marinacılık yaptım. Aynı tarihler içerisinde 8 yıl yat kaptanlığı 
işini bereberinde sürdürdüm. 
• Sosyal hayatta Serdal AYAN’dan bahseder misiniz?
Boş zamanlarımda her dalda profesyonel 
balıkçılık(gırgır,alamana,trol,ığrıp) gibi sistemler ile avlanmak yat 
turizmine ve Marinacılığa başladıktan sonra ise yelken sporunu  
sevmeye başladım hatta bölgemizde yapılan yelken yarışlarında 
bir çok kupa kazandım.
• *Uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan ve iş hayatınıza devam 

ettikten sonra, İş hayatınıza Göcek’te devam etmenizin 
sebebi nedir. Göcek’teki kariyerinizden bahseder misiniz?

Best Yatçılık firmasından almış olduğum teklif üzerine Göcek’e 
taşındım ve bu kez charter dalında teknik müdür olarak işe 
başladım.
1990-1998 yıllarında Best Yatçılık filosu için  50-60 teknelik 
bağlama yeri ve yine aynı dönemde Kumburnu bölgesinde 
çekek yeri inşaa ettim. Kendi tasarladığım universal kızaklar ile 
çeşitli salma ve gövde yapılarında çekme atma işlemleri yaptım.
1998 yılında Port Göcek Marina’da çekek şefi olarak işe 
başladım.Ve daha modern sistemler ile çekme atma işlemlerini 
yapmaya ve tecrübe edinmeye devam ettim.
2008 yılında Marinturk’ten aldığım davet üzerine çekek şefliği 
görevini üstlendim.
• Meslek hayatınız boyunca iş hayatınızdaki en zor anınızı 

anlatır mısınız?
Port Göcek Çekek yerinde sert bir lodosta üzerinde yelken 
unutulmuş bir teknenin genovası açılınca, yelken 8 şeklini aldığı 
için kapatmakta çok zorlandım.İş hayatımdaki en zor anlardan 
biriydi
• Marinturk Marinayı tercih etmeninizin sebebi nedir?
Hayatımdaki en önemli şeylerden birisi kendimi geliştirmektir. 
Bu nedenle daha modern ve yüksek kaldırma kapasiteli 
makinalar ve geniş çekek sahası Marinturk Marinayı tercih 
etmemin sebebidir.
• Marinturk Marinaları ‘’en’’lerinden ( çekek alanında en 

tecrübeli kişi) biri olarak bizlere ne söylemek istersiniz?
İltifatınıza teşekkür ediyorum ‘’en’’ olduğumu zannetmiyorum 
ancak sorduğunuz soruya cevabım şu olabilir. İletişime önem 
verip mutlaka karşıdaki insanı dinlemek doğru aksiyon almak 
marinacılık hayatında çok önemlidir.
• Bundan sonraki Marinacılık hayatınızda neler yapmak 

istiyorsunuz?
Hızlı ve güvenilir tekne yerleştirme için Cradle sistemini 
geliştirmek ve en önemlisi genç arkadaşlarıma tecrübe ve 
bilgilerimi aktarmak isterim.

• Many people recognize you from Marina Industry.I would 
like to hear from you?

I was born to a fishermen family in Rumeli Kavağı, a charming 
fishing village of Sariyer. I moved with my family to Pendik 
in1961. My maritime career was started as a fisherman, 
the grandfather job, in my father’s fishing boat. I did an 
apprenticeship in a marine engine workshop in Pendik besides 
fishing in my childhood.
I established a small boatyard and buoy system which is 
located next to Beşiktaş Gymnastics Club, Pendik of Fisheries 
Cooperative, after completing military service in 1978. I worked 
as a yacht captain at the same time for 8 years.
• Would you please tell us about Serdal AYAN in social life?
I like professional fishing in each branch (snoring, smack, troll, 
trawl). I started to enjoy sailing after starting yacht tourism and 
Maritime. I won a lot of trophies in regattas in our region.
• After living and working for a long time in Istanbul, what 

is the reason for moving in Göcek? Can you tell us about 
your career in Göcek?

I moved to Göcek on an offer from Best Yachting and I started 
as technical manager on charter branch in Best Yachting 
Company.
I built mooring places and a boatyard area in Kumburnu for 
50-60 yachts for flotilla of Best Yachting Company between 
1990 and 1998. I managed lifting & launching operations with 
the cradles I designed for various types of yachts.
I started working as chief of boatyard in Port Göcek Marina 
in 1998 and had the chance to experience more with more 
developed lifting systems.
I started working as chief of boatyard in Marinturk Marina upon 
invitation in 2008.
• Can you tell us the hardest moment in your career?
When I was working in Port Göcek Boatyard, genova of a 
Sailing yacht opened and formed an 8 figure during a strong 
storm and I managed very hard to close it. This was one of the 
hardest moments in my life.
• What is the reason for choosing Marinturk Marina?
One of the most important things in my life is to improve 
myself. For this reason more modern equipment and high 
lifting capacity and boatyard area is the reason for my 
preference of Marinturk Marina.
• What would you like to tell us as the most experienced 

person on boatyard operations in Marinturk Marina?
Thank you for your compliment but I do not think that I 
am “the most” experienced person.  But I can tell you that 
communication is very important, to really listen to other 
people and take right actions in Marina Management.
• What would you like to do in your career?
I want to improve cradle system for more reliable and speed 
locating and most importantly I want to pass my experience to 
my young collegues. 
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