
    

“Göcek’ te şehir        

merkezinde yer alan  

Göcek Village Port     

tesisimizin 50 metre 

üzeri süper yatlara     

sezonluk ve 25 metre 

altı yatlara yıl boyunca 

denizde bağlama       

hizmeti verecek         

dalgakıran projesini    

hayata geçiriyor         

olacağız ...” 

  

İÇİNDEKİLER 

• Ekibimiz             

• Kampanya 

• Yemekhanemiz Açıldı 

• Concept Marine Marinturk’te 

• Mutlu Fırsatlar Kuponu 

• Kışa Hazırlık 

• Bakım Onarım Hizmetleri 

• İş Sağlığı ve Güvenliği 

• Eğitimler Devam Ediyor 

• Rixos Göcek Premium Villas 

 

Değerli Denizci Dostlarımız, 

Hep birlikte 2015 yılını geride bırakırken tüm denizcilerimizin sağlık ve mutluluk 
dolu yeni bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz. 

Yıldız Holding çatısı altında, 2009 yılından bugüne kadar denizci dostlarımızın ihti-
yaçlarını ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen bakış açısı ile Göcek ve İstanbul’ 
da hizmet veren Marinturk Marinaları olarak 2016 yılında hizmet kalitemizi artırma-
ya yönelik yeni yatırımlara devam ediyor olacağız. 

Yatçıların vazgeçilmez durağı Göcek’ te şehir merkezinde yer alan Göcek Village 
Port tesisimizin 50 metre üzeri süper yatlara sezonluk ve 25 metre altı yatlara yıllık 
denizde bağlama hizmeti verecek dalgakıran projesini hayata geçiriyor olacağız. 
Türkiye’ deki marinalar arasında ilkleri gerçekleştirme hedefimiz, yeni projelerimiz-
de de devam ediyor. 

Poruklu Koyu’ nda çam ve sığla ağaçlarıyla çevrili eşsiz bir doğada yer alan Göcek 
Exclusive marinada ise hem deniz alanında hem de kara alanlarında düzenlemeler 
yapıyor olacağız. Denizlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynadı-
ğımızın bilincinde, doğayı koruyarak yapacağımız düzenlemelerin yanı sıra çevrenin 
korunmasına yönelik faaliyetlerimize 2016 yılında da devam ediyor olacağız. 

Dünyanın ve ülkemizin gözbebeği İstanbul Pendik’ te yer alan City Port marina için 
de yatırım projelerimizi hayata geçiriyor olmayı hedefliyoruz 

Marinturk marinaları olarak 2016 yılını denizci dostlarımız için yenilikler sunarak 
karşılıyor olacağız. 

Rotanızın Marinturk Marinaları’ na olmasını temenni eder, sağlık ve mutluluk dolu 
yeni bir yıl dileriz. 

MARINTURK E-BÜLTEN        Aralık 2015 

www.marinturk.com.tr facebook.com/Marinturk 

Pendik’in merkezinde yer alan 

marinamız, Sabiha Gökçen 

Havalimanı’na10 km., Tuzla 

Tersanelerine1,5 km., Büyü-

kada’ya 6 mil ve Kız Kulesi’ne 

sadece 18 mil uzaklıktadır. 

twitter.com/Marinturk 

Göcek Merkezine 5  dakika 

Dalaman havalimanına 25  

dakika mesafedeki Exclusive 

Marinamız  denizin mavisi ve 

doğanın yeşilinin buluğu nokta-

dadır. 
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A R T N I U R K 

KAMPANYALAR 
İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ 

İÇİNDEKİLER 
Mahmut Kayacık 

Marinturk Marinalar Genel Müdürü 



 

NURAY ÖZTÜRK  
Ön büro Şefi 

Anadolu Üniversitesi Turizm ve  

Otel İşletmeciliği mezunu 

Evli-1 çocuk sahibi 

6 yıldır Marinturk ekibinde 

 

DENİZ ŞAHİN  
Ön Büro Şefi 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Turizm Rehberliği mezunu 

Evli 

2 yıldır Marinturk ekibinde 

BARBAROS TURAN  
Liman şefi  

Marmara Üniversitesi Spor  

Akademisi mezunu 

Evli 

3 yıldır Marinturk ekibinde 

SELAMİ KAZAN  
Teknik Servis Şefi 

Eskişehir Üniversitesi Elektrik 

Enerjisi Bölümü mezunu 

Evli-2 çocuk sahibi   

4 aydır  Marinturk ekibinde 

MARINTURK GÖCEK EKİBİ 

HAZAL BALABAN  
Müdür Yardımcısı 

Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve  

Edebiyatı mezunu 

Evli 

7 yıldır Marinturk ekibinde 

İDRİS DEMİREL  
Liman Şefi  

Anadolu Üniversitesi Kamu  

Yönetimi  

Evli 

6 yıldır Marinturk ekibinde 

SÜLEYMA N GÜNDOĞU 
Teknik Servis Şefi 

Acıpayam Lisesi Mezunu 

Evli-2 çocuk sahibi 

7 yıldır Marinturk ekibinde 

 

SERDAL AYAN;  
 
Çekek Şefi 
Pendik ilkokulu mezunu 

Evli -2 çocuk sahibi 

7 yıldır Marinturk ekibinde 

MARINTURK İSTANBUL EKİBİ 

ÖMER FARUK ERTEM 
Marina Müdürü 

İstanbul Üniversitesi Radyo 

Televizyon ve Anadolu 

Üniversitesi İşletme mezunu 

Evli-2 çocuk sahibi  

7 yıldır Marinturk ekibinde 

AKBULUT KAHRAMAN;  
 
İşletmeler Direktörü 

Yıldız Teknik  Üniversitesi 

Gemi İnşaatı ve Gemi Maki-

naları Mühendisliği mezunu 

Evli ve 1 çocuk sahibi 

7 yıldır Marinturk ekibinde 



                                                              

Marinturk İstanbul  City Port ‘ta ÇEKEK KIŞ KAMPANYAMIZ 

devam ediyor.  

Kampanya dahilinde çekme atma hizmeti alan teknelerimize 3 

gün ücretsiz kara park, %20 çekme atma indirimi ve % 50 ilave 

kara park  indirimi uygulanmaktadır. 

Kaçırılmayacak çekek kış kampanyası 15.11.2015- 15.03.2016 

tarihleri arasında yapılacak operasyonlarda geçerlidir. 

Bu özel fırsattan yararlanmak için Ön Büro departmanımız ile 

iletişime geçmenizi arzu ederiz. 

Marinturk İstanbul City Port Çekek Kampanyası 

 

Village Port çekek sahası yönetim binası 2.katında hizmet vermeye başlayan yemekhanemiz Lykia Catering firması ile 

anlaşma yapmıştır. Yemekhanemiz açık büfe salata, 4 çeşit alternatif yemek menüsü ve uygun fiyat avantajı ile hizmet 

vermeye başlamıştır. Yemekhanemizden sadece marina çalışanları değil tüm misafirlerimiz faydalanabilmektedir.  

YEMEKHANEMİZ HİZMETE GİRDİ 

ÇEKEK KIŞ KAMPANYASI 



CONCEPT MARINE MARİNTURK’TE 

Moris Algazi ve Haluk Gündoğdu ortaklığında 2004 yılın-

da kurulan Concept Marine dünyanın önde gelen yat mar-

kalarından Azimut, Frauscher, Otam, Rockharbour’ın 

Türkiye distribütörlüğünün yanı sıra brokerage, tekne imalatı ve teknik ser-

vis alanlarında faaliyetini sürdürmektedir. Concept Marine ile çalışmaktan 

mutluluk duyarız. 

MUTLU FIRSATLAR  KUPONU 

Marinturk,’’Mutlu Fırsatlar Kuponu’’ ile sizleri City 
Port çarşıda bulunan mağazalardaki zengin ürün 
seçeneği ile buluşturuyoruz. Talep edilmesi duru-
munda kuponunuz adresinize kargo ile gönderilebi-
lecektir. Şubat ayı sonuna kadar geçerli kuponlarını-
zı dilerseniz Marina ofisten de temin edebilirsiniz. 



 
 

Kış döneminde teknenizi korumaya almak için; 
Nem alıcı taktırın. 
Bataryaların, asit seviyelerinin kontrolünü yaptırın ve yükleme test cihazı ile akülerin       
durumlarını tespit ettirin. Akülerin her zaman tam dolu şarjlı olduğundan emin olun. 
Kabin ve dolaplarınızın kapılarını havalanması için açık bırakın. 
Buzdolabı ve dolaplarda bozulabilir yiyecekler bulundurmayın. 
Buzdolabı ve dondurucularınızı iyice temizledikten sonra havalanabilmesi için kapıla-
rı açık tutun. 
Tuvaleti temizledikten sonra tatlı su ile durulayın. 
Pis su tanklarınızı boşaltın ve tank temizleyici ile temizleyin. 
Denize çıkış vanalarını kapatın (tekrar kullanılması gerektiğinde unutulmaması için 
kapatıldığına dair bilgi notu asın).  Nem alıcılar evye içine yerleştirildiyse lavabo de-
şarj vanasını açık bırakın. 
Yakıt tankınızı tam dolu olacak şekilde doldurun. 
Gaz hattının tüpün vanasından kapalı olduğundan emin olun. 
Fırtına durumunda kullanılmak üzere ekstra halat hazırda bulundurun ve usturmaça-
larınızın yeterli sayıda ve uygun yerlerde asılı olduğundan emin olun. 
Yelken direği ve armayı gözle de olsa kontrol edin.  
Kokpit ve güvertede zamanla biriken kirlilik ve kuşların pisliklerini köpüklü su ile yıka-
yarak aylık rutin temizliğini yapmayı ihmal etmeyin. 
Periyodik olarak sistemleri (makine, elektrik, elektronik, tesisat) çalıştırın, test edin ve 
kayıt altına alın. 

Teknenizi uzun süre kullanmayacağınız zaman; 
Tüm yelkenleri ve kılıflarını sökün ve tekne içinde muhafaza edin. 
Tente, siperlik ve diğer kılıfları sökün ve tekne içinde muhafaza edin. 
Taşınabilir tüm güverte donanımını kaldırın ve ambarlarda muhafaza edin. 
Dolapları kontrol ederek kışın bozulabilecek eşyaları temizleyip depolayın. 
Bu genel yönergeleri kullanarak teknenizi kış uykusuna hazırlayabilirsiniz. Bu sayede gelecek sezona 
geçişiniz güzel bir bahar akşamı kadar sorunsuz olacaktır.  

TEKNENİZ KIŞA HAZIR MI? 

Yukarıdaki tavsiyelerin genel ko-
nuları içerdiğini dikkate alın. Tek-
neden tekneye farklılık gösterebi-
lecek hazırlık ve bakımlar için tek-
nenin ve ekipmanlarının imalatçı-
ları tarafından hazırlanmış kitap-
çıklarda daha kapsamlı ve detaylı 
bilgiler bulunabileceğini unutma-
yın. Varsa bu dokümanları incele-
yerek hazırlık ve bakımların yapıl-
masını tavsiye ederiz. 
Marinturk Marinalarında bulunan 
çeşitli teknik servis firmalarından 
teknenizi kışa hazırlamaya yardım-
cı olacak kapsamlı ve uzmanlık 
gerektirebilecek konularda destek 
verebileceğini hatırlatmak isteriz. 

Village Port Çekek Yeri 



BAKIM ONARIM HİZMETLERİ 

Bildiğiniz üzere pek de düşük 
olmayan maliyetler ile satın 
aldığınız veya yaptırdığınız 
tekneleriniz zaman içerisinde 
denizin doğası gereği yıpran-
maktadır. Bakım onarım hiz-
metlerinin zamanında ve doğ-
ru yapılması teknelerin daha 
az sorunlu ve daha uzun 
ömürlü olmasını sağlayacak-
tır. Teknelerde bakım onarım 
hizmetleri keyfi bir uygulama 
değil özellikle ticari teknelerde 
çekek işleri zorunlu hale gel-
miştir. Bakım onarım hizmet-
leri için Marinamızda da kiracı 
olarak bulunan tecrübeli ve 
alanında uzman teknik servis 
firmaları ile de irtibata geçme-
nizi öneririz. 

SAĞLIĞINIZ VE GÜVENLİĞİNİZ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür-

lüğü 2013 verilerine göre her gün; Dünyada 1 Milyon iş kazası olmakta, 

4.932 çalışan iş ile ilgili hastalıklar,1.096 çalışan iş kazası nedeniyle ölmek-

tedir. Türkiye’de ise her gün 205 iş kazası olmakta, 2 kişi iş kazası nedeniy-

le ölmekte, 6 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir. Bu istatistiklere aşa-

ğıdaki web sitesinden erişebilirsiniz.    

Yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği sakat kalma ya da ölüm sonuçlarından do-
layı, oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusu, toplumda giderek önem 
kazanan çalışanları korumaya yönelik olarak yapılan uygulamalar ve incelemelerin, ka-
nun ve yönetmeliklerle desteklenmesi durumudur. Yasal zorunluluklar göstermelik ola-
rak değil, insanların sağlık ve güvenliğini güvenceye almak amacı uygulanmaya baş-
lanmıştır.  
 
Marinturk Marinaları olarak öncelikli amacımız siz değerli misafirleri-
miz ve iş ortaklarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluştur-
mak, sizlerin de çalışılan iş yerinde meydana gelebilecek her iş kazası 
ve meslek hastalıkları riskinin oluşmasına karşı tedbirler alan ve bu 
konudaki gereken şartları yerine getirmeyi amaçlayan çözüm ortakla-
rımız olduğunuz konusunda inancımız tamdır. 

Kaynak:http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowDoc/WLP+Repository/per/dosyalar/duyurular/isgm 



Çekek sahasında yapacağınız çalışmalarınızda iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin yerine 
getirilmesi kişisel koruyucu ekipmanların (iş kıyafeti, iş ayakkabısı, eldiven, maske, koruyucu 
gözlük, emniyet kemeri v.b.) kullanılması konusunda göstereceğiniz hassasiyetiniz için teşek-
kür ederiz.  
Çekek sahasında uyulması gereken iş güvenliği kuralları, çekek sahası girişi iş güvenliği duyu-
ru panolarında yer almaktadır. Detaylı bilgi için iş güvenliği danışman firmamız ‘’Mavi Deniz 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ‘’ tarafından hazırlanan broşürleri Marina ofisten temin edebi-
lirsiniz. 

TEKERLEKLİ SEYYAR İSKELELER 

♦ Tekerlekli iskelelerde tekerleklerde fren ya 
da iskelede sabitleme düzeneği olacaktır. 

♦ Çalışma platformunun zemininde boşluk 
olmayacaktır. 

♦ Çalışma platformunda en az 90 cm 
yüksekliğinde korkuluk eskizsiz bulunacak-
tır. Korkulukta 45 cm de 1 ara bileşen 
bulunacaktır. 

♦ Çalışma platformunda en az 5 cm 
yüksekliğinde süpürgelik bulunacaktır.
(Aşağı malzeme düşme ihtimaline karşı) 

♦ İskele yapısı sağlam yapıda olacaktır. 
♦ Devrilme ihtimaline karşı iskele yüksekliği/ 

iskele genişliği (Destek noktası) en az 1/3 
olacaktır.  

 

İskele Çalışma  
Talimatları; 

• İskeleyi kullanmadan 
önce kontrol edin. 
•iskeleyi düz, düzgün, 
kuru ve sert zeminlerde 
kullanın 
•İskeleye çıkmadan 
tekerlerdeki emniyet 
frenlerini kilitleyin. 
•Platformda çalışma 
yaparken emniyet ke-
merini takın. 
•İskele üzerinde insan 
varken iskeleyi hareket 
ettirmek yasaktır.  
•Sadece merdivenden 
inip çıkın. Tırmanmak 
ve merdivenden atla-
mak yasaktır.  
•İskele üzerinde malze-
me bırakmayın.  

KULENİN 
DENGESİ İÇİN 

GEREKLİ 

AĞIRLIK 

RÜZGAR 

Yapısal uygunluğa uymayan iskelelerin 
kullanılmasına izin verilmeyecektir  



EL MERDİVENİ  İŞ GÜVENLİĞİ     

• El merdivenlerini ancak, düşük risk ne-
deniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kul-
lanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanıla-
caksa veya değiştirilmesi mümkün olma-
yan işyeri koşullarında kullanın. 
•İşe başlamadan önce merdiveni kontrol 
edin. 
•Sabitlenmemiş el merdivenlerin de tek 
kişi çalışması yasaktır. Bir kişi alt taraftan 
destekleme yapmak zorundadır.  
• Merdivenin dayandığı noktadan en az 1 
metre daha uzun olmasına dikkat edin. 
Son 4 basamağa çıkmak yasaktır. Bu ba-
samaklar sadece tutuş içindir. 
• Merdiveni doğru açıyla yerleştirin (75 °). 
( 4-1 kuralı her 4 metre yüksekliğe 1 m 
genişlik)  
• Merdiven üzerinde maksimum çalışma  
30 dakikadır. 

• Her zaman üç nokta-
nın merdivene temas 
halinde olmasına dikkat 
edilmelidir (2 ayak ve 1 
el veya 2 el ve 1 ayak 
gibi). 
• Merdiven, mümkünse 
kapı girişine konulma-
malı, konulacaksa ge-
rekli uyarı şeritleri asıl-
malıdır. 
• Merdivenlerde maksi-
mum taşınılacak yük 10 
kg dır. 
• Çalışan kişi, merdiven 
basamaklarına her iki 
ayağıyla birden basma-
lıdır.  
•Elektrik hatlarına ya-
kın çalışmalarda iş gü-
venliği birimine haber 
verin. 
 

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

•2.5 m üzeri çalışmalar yüksekte ça-

lışma olarak kabul edilir. Çalışma 

yapılabilmesi için yüksekte çalışma 

izin belgesi almanız gerekir. 

•Yüksekte çalışmalarda baret kullanı-

mı ve paraşut tipi emniyet kemeri 

kullanımı zorunludur. Emniyet ke-

merini bağlayınız. Kullanmayı öğre-

niniz 

•Mümkün olduğu taktirde yapacağı-

nız çalışmaları zeminde veya yüksek-

liğin kenarından uzağında yapınız. 

Dayamalı merdivenler üzerinde aşağıdaki     
durumlarda çalışılmamalıdır: 

– Çalışma esnasında kullanılan malzemelerin ila-
ve tehlike arz ettiği durumlarda. 
– Merdiven üzerinde kullanılacak ekipmanların 

iki elle kullanılmasının gerektiği durumlarda  

•Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan 

malzeme ve aletlerin düşmemesine özen 

gösterin. Asla aşağıya malzeme atmayın.  

•Yüksekte yapacağınız çalışmalarda çalış-

ma alanınızın altını emniyet şeridi ile çevi-

rin. 

 •Yükseklik korkunuz, tansiyonunuz, baş 

dönmeniz var ise yüksekte çalışmayınız 



ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ İLE İGİLİ KURALLAR 
•Yırtık, erimiş, yanmış, kopmuş kablolu aletleri kullanmayın. 
• Eğitim ve bilgi sahibi olmadığınız el aletlerini kullanmayın.  
•Elektrikli el aletleriyle kimseye şaka yapılmaz 
•Gerekiyorsa eldiven, gözlük, kulaklık vs kullanın. 
•Kullandığınız el aletini ortada bırakmayın. 
•Kesinlikle fişsiz  ( Çıplak kablolar) prize sokmayın.  
•Elektrikli aleti amacı dışında kullanmayın.  
•Elektrik fişini kablodan asılarak değil, fişten tutarak kontrollü çekin. 

ELEKTRİK İLE İLGİLİ KURALLAR 
•Elektrik ile ilgili sorunları teknik servise haber verin. Kendiniz tamir etme-
ye çalışmayın.  
•Görevliden başkasının elektriğe müdahale etmesi tehlikeli ve yasaktır. 
•Yırtık, erimiş, yanmış, kopmuş elektrik kablolarını kullanmayın. 
•Görevli değilseniz elektrik panolarına müdahale etmeyin, sigorta bile de-
ğiştirmeyin. 
•Elektrik pano ve çevresine su dökmeyin, su sıkmayın.  
•Elektrik panoları altındaki yalıtkan paspası kaldırmayın.  

AÇMALI MERDİVENLERDE İŞ GÜVENLİĞİ  
• Hasar görmüş merdivenleri kullanmayın.( Örn. Kırılmış, 
kenar kirişi, merdiven basamağı; yamulmuş ve bükülmüş 
metal mrdivenler). 
• Açmalı merdivenleri sağlam yerleştirin. Zemin içine çök-
meye ve devrilmeye karşı önlem alın. 
• Ayakları açılmaya karşı emniyetli merdivenleri kullanın. 
Emniyet bağı olmayan merdiven kullanmayın. 
.• Açmalı merdivenlerin üzerinden başka çalışma düzlemle-
rine veya yollara geçmeye çalışmayın. 
• En üst 3 basamağa çıkmayın. 

SEPETLİ VİNÇLER İLE İLGİLİ KURALLAR 
 
• Kullanılan vinçlerin periyodik kontrol belgesi olması zorunludur.   
•Operatörlerin operatörlük belgesini beyan etmesi gerekmektedir. 
•Kullanılan sepetlerin korkuluk yüksekliği en az 120 cm olmalıdır. 
•Kullanılan sepetlerde en az 5 cm yüksekliğinde süpürgelik bulun-
malıdır. 
• Sepetli vinç çalışmalarında baret ve emniyet kemeri kullanımı zo-
runludur. 



Can ve mal güvenliğiniz bizler için önemlidir. Bunun bilinci ile 
Marinturk ailesi olarak bizim için önemli olan, yangına sebebi-
yet verebilecek unsurların daha iyi anlaşılması, bunların kontro-
lü, zemin hazırlayacak olumsuzlukların ortadan kaldırılmasıdır. 
Yangın çıktığında ise önemli olan gecikmeden, erken ve etkin 
müdahalede bulunmaktır. Tüm bunların önüne büyük ölçüde 
geçilebilmesi için gerekli eğitimlerin alınmasının fayda sağladı-
ğı ortadadır. Periyodik olarak almakta olduğumuz teorik eğitim-
lerimizin yanı sıra, uygulamalı olarak aldığımız yangına karşı 
müdahale yöntemlerinin verildiği “Yangın Güvenliği ve Yangına 
Müdahale Teknikleri Eğitimleri’’ ‘’Etki Akademi’’ Eğitim firması 
uzman eğitimcileri tarafından İstanbul City Port Marina ve Villa-
ge Port Marina’da yapılmıştır. 

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ 

• İhbar geldiğinde bir ekibin tam teçhizat hazırlanıp hareket etmesinin 30 saniye sürdüğünü,  

• Bir ev yangınında yangın yerinin sıcaklığının en az 900 santigrat dereceye yükselebildiğini, 

• Oksijen tüpünün vanasındaki metal aksama gres veya madeni yağ bulaşırsa  tüpün patladığını,  

• Tam donanımlı bir itfaiye aracının teçhizatlarıyla beraber ortalama 2 ev parasına alındığını, 
 

• İtfaiyecinin yangın müdahale teçhizatının ağırlığının yaklaşık 15 kg olduğunu,  
 

• İtfaiye aracından sıkılan suyun tuğla duvarı deldiğini ve bir arabayı sürükleyebildiğini,  
 

• İtfaiyeci yangın müdahale kıyafetinin 500 santigrat derecede rahat bir şekilde çalışma sağlayabildiğini,  
 

• Bir itfaiyeci yeri geldiğinde bir doktor, bir mühendis, bir öğretmen, bir psikolog bir kimyager bilgisine sahip olması gerekti-
ğini,  

 

• Yangında ölen kazazedelerin daha çok yanarak değil dumandan zehirlenerek öldüğünü, 
 

• Türkiye de ilk itfaiyecilerin Osmanlı zamanında külhanbeylerinden oluştuğunu, adlarının tulumbacı olduğunu, yangınlara 
nara atarak ve mani söyleyerek gittiklerini ve diğer mahalle tulumbacılarıyla rekabet içinde olduklarını,  

 

• Yangın yerinde ortaya çıkan karbonmonoksit gazının üç solumada bir insanın hayatını sonlandırdığını, 
 

• Bir itfaiyeci aracının dünya standartlarına göre olay yerine 6 dakikada varması gerektiğini , 
 

• Bir sigara yanarken, ucundaki köz yaklaşık 1204 fahrenheit sıcaklığa çıkar. 700 °C olarak da gösterildiğini, 
 

• Küçük bir kıvılcımın alev aldıktan yaklaşık 2 buçuk dakikada bir metre yüksekliğinde alevleri olan bir yangın haline dönüş-
tüğünü, 

Kaynak:http://itfaiye.denizli.bel.tr/Default.aspx?k=haber-detay&content=1&id=267#.VlwdtXbhCM8 
 

EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR… 



Rixos Premium Göcek Suites & Villas Göcek'in kal-
binde ve Dalaman havalimanına yalnızca 20 km me-
safede bulunan Resort, Marinturk Göcek Village Port 
marinasının yanında yer almaktadır. Çam ağaçları 
içinde huzur veren bahçelerin, gözlerden uzak kum-
salın ve Anjana SPA'nın ortasında 206 adet şık suite 
ve villa bulunmaktadır. Rixos Premium Göcek ultra 
her şey dahil konsepti ile hizmet vermektedir. Rixos 
Premium Göcek'te Anjana Spa ve çocuklara özel Rixy 
Club dahil kapsamlı eğlence ve sağlık olanakları da 
bulunmaktadır. Anjana spa doğayla baş başa sağlık 
odaları, Türk hamamı, buhar banyosu ve Techno spor 
salonu & fitness merkezine sahiptir. Günlük yoga, 
sağlık ve fitness sınıfları, havuz aktiviteleri, tenis kor-
tu, plaj voleybolu ve pek çok özel aktiviteler konuğu-
muz olduğunuz süre boyunca sıkılmaksızın eğlenme-
nize yardımcı olacaktır.  

Konaklama deneyiminizi tamamlamak üzere 
Rixos Premium Göcek, tüm konuklarının Göcek 
koylarını keşfetmesi için konaklamaları süresince 
bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz bir tekne 
turu ayrıcalığı da yaşatmaktadır.  

Gözlerden uzak bir koyda uzanan Marinturk Göcek Exclusive marinasının yanında bulunan Rixos Premium Göcek Villaları 
çarpıcı bir doğal güzellik,  bir huzur ve sükunet vaat ediyor.İster romantik bir ambiyans ister aileniz için egzotik bir desti-
nasyon arayın, Resort'a tekne ile 10 dakikalık bir mesafede bulunan villalar özel ve sofistike bir ortam sunuyor.Rixos Pre-
mium Göcek, her birinde özel yüzme havuzu ve kumsala doğrudan geçiş bulunan 14 adet villadan oluşmaktadır. Özel ve 
ferah villalar iki veya beş yatak odalı olarak hem aileler hem de çiftler için ideal bir konaklama seçeneğidir.2015 kış sezo-
nunda sizleri Göcek’in doğası ve mavisi ile buluşturmaya devam ediyor. 

 

RIXOS PREMIUM GÖCEK  SUITES&VILLAS 


