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Fethiye ilçesine bağlı, Gö-

cek Poruklu Koyu’nda bulu-

nan marinamız belde mer-

kezine 5 dakika, Uluslarara-

sı Dalaman Havaalanına 20 

dakika mesafededir. 
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MARINTURK’TE SEZONA MERHABA 

01.06.2016 tarihinde değerli kaptanları-

mız ve mürettebatlarımız ile Marinturk 

Göcek’ te sezona merhaba dedik. Marina 

ekibinin tam kadro katıldığı etkinlikte İş-

letmeler direktörümüz Sayın Akbulut 

KAHRAMAN da kısa bir konuşma yaptı; 

“Öncelikle Village Port Marina’da ka-

zıklı iskele projemizin tamamlanması 

esnasında göstermiş olduğunuz anla-

yış için teşekkür ederim. 

Projemizin tamamlanması ile birlikte Vil-

lage Port tesisimizdeki 244 metre uzun-

luğunda 6 metre genişliğindeki Avru-

pa’nın en büyük kazıklı iskelesi ile bağla-

ma hizmeti sunabilmenin mutluluğu için-

deyiz. 120 metreye kadar mega yatlara 

hizmet verilen marinamızda 1000 ampe-

re kadar elektrik hizmeti verilebiliyor. Ay-

rıca Exclusive Marina tesisimizde iskele 

planı revizyonu ile ilgili başlamış olduğu-

muz çalışmaların temmuz sonuna kadar 

tamamlamayı planlıyoruz. Marinamızın 

bugünlere gelmesinde emeği geçen ekibi-

me sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. 

Ve herkese bol keyifli bir sezon geçirme-

sini diliyorum’’  

Lykia Catering firmasının organizasyonunu 

yaptığı etkinliğimizde sahne alan Sensation 

Band grubu Türkçe ve yabancı şarkıları ile 

keyifli saatler yaşattı. Marinturk ailesi ola-

rak birlikte nice güzel etkinlerde buluşmak 

dileğiyle… 

8000 yıllık kent tarihi ile birlik-

te, marina ve denizciliğin 

ulaştığı son noktayı, dene-

yimli kadromuzun güler yüzlü 

hizmetiyle sunuyoruz. 



We celebrated the beginning of 2016 summer season with our valued 

captains and the crew at Marinturk Göcek on the 1st of June. With the 

participation of all Marinturk Göcek team at the event, Akbulut Kahra-

man, the Director made a speech; 

“First of all, I would like to thank you all for your patience during 

the contruction of our breakwater at Village Port Marina. 

As the Project is completed, we will now be able to provide berthing 

services with the largest breakwater of Europe, 244 metres long and 6 

metres wide. With, shore power up to 1000 amps is provided for mega 

yachts up to 120 metres.  

Also, we plan to finish the revision of the pontoons at Göcek Exclusive 

in July. 

I would like to thank my team for their contributions during this period 

and wish you all a successful season.” 

Live music band “Sensation Band” kept the party going with their 

songs in Turkish and English and added energy and enjoyment to the 

event with the organization made by Lykia Catering.  

We hope to meet with you soon again. 

BEGINNING OF SEASON PARTY AT MARINTURK GÖCEK  

Beginning of Season party, 01.06.2016 

Sensation Band, 01.06.2016 

Göcek Village Port Marina welcomes the new season with its 244 meters long breakwater, June 2016 

Göcek Exclusive Marina Project has been started, June 2016 



 

 

 

 

 

MARINTURK MİSAFİRLERİNİN AYRICALIKLARI RIXOS’TA DA DEVAM EDİYOR. 

Denizin mavisi ve doğanın yeşilin buluştuğu huzur ve 

dinginlik isteyen misafirlerin vazgeçilmez durakların-

dan olan Exclusive Marina tesisimiz ve çarşı merke-

zine yakınlığı, yenilenen kazıklı iskelemiz ve yeni 

yüzü ile tercih sebebi haline gelen Village Port tesisi-

mizde sizleri Rixos Premium Göcek ayrıcalıkları ile 

tanıştırmak istiyoruz. 

Rixos Premium Göcek tesislerinde sadece Marinturk 

misafirleri için geçerli özel fiyat ve önceliklerle konak-

lama ve diğer hizmetlerden faydalanabilirsiniz.  

City Port Marina’da sözleşmeli misafirlerimiz! Tek-

nenizi Göcek’e getiremiyorsanız dahi Rixos ayrıca-

lıklarından faydalanmanız için tüm Marinturk misa-

firlerimize Göcek Rixos’da geçerli çok özel indirimli 

konaklama fırsatları sunulabildiğini bildirmek iste-

riz. Ayrıca günübirlik hizmetlerden  Özel indirimler-

le faydalanmanız için hazırlanmış VIP kartlarınızı 

Göcek’teki Marina Ofislerimizden dilediğiniz za-

man teslim alabilirsiniz. Sizlere en kaliteli ve özel 

hizmetleri sunabilmek her zaman önceliğimizdir. 

Rixos Privileges for Marinturk Guests 

We would like to introduce our guests Rixos Pre-

mium Göcek privileges at Göcek Village Port with its 

new face and breakwater and at Göcek Exclusive 

especially for those who seek tranquility in a unique 

green nature and blue sea. 

You can take advantage of special prices for accom-

modation and other services at Rixos Premium 

Göcek. 

And our guests at City Port Marina! Even if you 

can’ t come to Göcek with  your yacht you can 

take advantage of special accommodation prices 

offered by Rixos Göcek for Marinturk guests. And 

you can collect your VIP cards anytime from our 

front Office to take advantage of these services. 

It is our priority to offer you a great variety of ser-

vices with the best quality.  



MARINALLIANCE KARTINIZ OFİSTE…  

 

TEKNENİZİN TRAFİĞİ CEBİNİZDE /  

MARİNACILIKTA BİR İLK  

Marinturk’te yenilikler bitmiyor. Marinacılık sektö-

rüne getirdiğimiz bir yenilikle daha karşınızdayız. 

Marinturk ailesi olarak teknenizin sizler için olan 

önemini ve değerini biliyoruz. Artık teknenizin 

Marinamıza giriş-çıkış yaptığı anda anlık olarak 

giriş-çıkış tarihi ve saati sizlerin tercihine göre 

SMS ya da e-posta olarak siz değerli misafirleri-

mize iletilebilecektir.  

AN UNPRECEDENTED SERVICE PROVIDED BY A MARINA / 

MARINA TRAFFIC OF YOUR YACHT AT YOUR HAND 

Marinturk has always provided its guests with new services. 

We now provide you with a new service as we are well awa-

re of your yacht’s importance to you. Your yacht’ s marina 

traffic can be sent to you via e-mail or short message accor-

dingly with your preference. 

TEKNENİZİN TRAFİĞİ CEBİNİZDE / MARİNACILIKTA BİR İLK  

Geçen sayıda değinmiş olduğumuz haberimizde sizlere MarinAlli-

ance ayrıcalıklarından bahsetmiştik. Marinamız ile yıllık sözleşmeli 

misafirlerimize özel, Palmarina Bodrum Marina ve IC Çeşme Mari-

na’da kısa süreli bağlama, çekme atma ve karapark hizmetlerinde 

geçerli %20 indirimli konaklama hizmeti vermekten ve bu Marina-

larda bağlı olan yıllık sözleşmeli misafirlere, aynı avantajlarla Gö-

cek ve İstanbul tesislerimizde Marinturk ailesi olarak ev sahipliği 

yapmaktan mutluluk duyuyoruz. MarinAlliance kartlarınızı ofisleri-

mizden alabilirsiniz. 

MARINALLIANCE MEMBERSHIP CARDS 

We have mentioned the privileges of being a MarinAlliance member on our previous newsletter. With MarinAlliance 

system, 20% discount will be given for mooring and storage ashore services to our guests who have an annual contract 

with Marinturk Marinas, IC Çeşme Marina and Palmarina Bodrum. You can collect 

your MarinAlliance cards from Marina Office. 



 

Kış sezonunda teknenin bakımını yaptırmak için zaman bulamayan 

misafirlerimize yaz döneminde kaçırılmayacak fırsat sunuyoruz. 

01.06.2016-31.08.2016 tarihleri arası Village Port çekek yerimizde 

Çekme-atma ve karapark hizmetinde %20, City Port Çekek yeri-

mizde çekme atma hizmetinde %20 karapark hizmetinde ise %50 

indirimli fiyat avantajlarımızdan yararlanabilirsiniz. 

Ayrıca Village Port Çekek sahasında 7 gün ücretsiz karapark, City 

Port Çekek yerinde 3 gün ücretsiz karapark hizmetiniz de bizden.  

Tecrübeli lift operatörlerimiz ve personelimiz, modern ekipman ve 

donanım ile çekek yerimizde siz değerli misafirlerimize hizmet ver-

meye hazırız. 

Tekneniz ile ilgili her türlü bakım onarım ihtiyacınıza cevap verebi-

lecek teknik servis firmaları çekek sahamızda mevcuttur. 

Don’t Let this boatyard opportunity at  
Marinturk Marinas pass by! 
 

We offer a very attractive boatyard opportunity for our 

guests who could not find time for the maintenance of 

their yachts in winter season. 20% discount is applied for 

lifting&launching and storage ashore services at Village 

Port Marina between 01.06.2016-31.08.2016, and 20% 

discount for lifting & launching service, 50% discount for 

storage ashore service at City Port Marina. 

In addition, 7 days storage ashore at Village Port, 3 days 

storage ashore at City Port is on us.  

We are ready with our experienced operators at our mo-

dern and fully equipped boatyard area. 

All kinds of technical companies are also ready for you to 

provide with any maintenance and repair Works. 

GÖCEK EXCLUSIVE MARINA SHUTTLE SERVİS 

Göcek Exclusive Marina-Çarşı merkezi arası rahat ve konfor-

lu ulaşımı, “Hak ettiğiniz yakınlık, hayal ettiğiniz ayrıcalık” 

ı sizlere sunabilmek adına sağladığımız servis aracımızdan 

ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Sizlerden gelen talep üzeri-

ne servis seferlerimiz arttırılmış tüm yıl günde 12 sefer gidiş - 

dönüş olarak hizmete başlamıştır. 

You can take advantage of the comfortable transportation we 

have provided for you between Göcek Exclusive and Göcek 

center for free of charge. With the feedback we have received 

from you, the time periods for the service have been increased 

and there are 12 services for the whole year. 

SERVİS SAATLERİ/TIME TABLE 

GÖCEK EXCLUSIVE ÇARŞI MERKEZİ 

ÇARŞI MERKEZİ GÖCEK EXCLUSIVE 

08:00 08:15 

09:00 09:15 

10:00 10:15 

12:00 12:15 

13:00 13:15 

14:00 14:15 

16:00 16:15 

18:00 18:15 

19:00 19:15 

20:00 20:15 

22:00 22:15 

00:00 24.15 

KAÇIRILMAYACAK ÇEKEK KAMPANYASI MARİNTURK’TE 

Çarşı merkezi araç kalkış yeri:Yapı Kredi bankası 

arkası otopark bölgesidir. 
Göcek center service stop: Car Parking 

Area behind Yapı Kredi Bank 



OKULLAR KAPANDI HAYDİ ÇOCUKLAR  

YELKENE 
 

Marinturk İstanbul City Port Marinada, İstanbul’un en köklü 

yelken kulüplerinden olan Pendik Yelken Kulübü’nün gele-

neksel olarak organize ettiği yaz okulu bu yıl 20 Haziran 

2016 tarihinde açılıyor. 

Çocuklara denizi ve yelkeni sevdirerek onların yaz dönem-

lerini keyifli bir şekilde geçirmeleri sağlamak için Pendik 

Yelken Kulübünün düzenlediği yaz okulu yelken eğitimleri-

ne Marinturk olarak ev sahipliği yapmanın gururu içerisin-

deyiz. 

7-13 yaş grubundan çocuklara TYF lisanslı eğitmenleri 

tarafından verilecek optimist eğitimleri ile yelkencilik sporu-

na gönül verecek gençlerin yetiştirilmesi hedefleniyor. 

Bir sonraki hedefi ülkemize olimpik platformlarda yetenekli 

ve yetkin yelkencilerin kazandırılması olacak bu eğitimlerin 

en büyük meyveleri, PYK’nın düzenlediği bu kurslardan 

yetişmiş olan milli takıma aday başarılı yelkencilerimizdir.  

SCHOOLS ARE CLOSED, COME ON CHILDREN 

FOR SAILING 

Summer school organized traditionally by Pendik Yacht 

Club, one of the most established yacht clubs in İstanbul,  

opens up on the 20th of June at İstanbul City Port Marina. 

We are very proud to host summer school sailing lessons 

organized by Pendik Yacht Club to make children love the 

sea and sailing and make them spend nice time in summer. 

Optimist lessons given by licenced instructors of Turkey 

Sailing Federation aims at training children between 7-13 

years old and make them love sailing. 

The best advantage of these lessons organized by PYC is 

to gain successful sailors, each of whom a candidate for 

national team, and whose next target is to be competent 

enough to represent our country in olympic games.  

HAYDİ ÇOCUKLAR YELKENE! 



Sadece küçükler mi tabii ki hayır, yetişkinleri de 

unutmadık. PYK filosuna kattığı 2 adet Beneteau 

Platau teknesi ile Haziran ayından itibaren yetişkin-

lere yelken eğitimi vermeye başladı. İstanbul City 

Port’ta gerçekleşen eğitimlerde, ister yeni başlayan 

olsun, ister bilgi ve tecrübesini ilerletmek isteyenler 

olsun, kişiye özel eğitim programları ile eğitimler 

veriliyor. Hafta sonları verilecek olan eğitimlere her 

yaş grubundan yetişkinler katılarak kayıt yaptırabilir-

ler. 

Detaylı bilgi ve kayıt için; 
E-posta: tankubulduk@gmail.com  
Telefon: 0532 204 7044  

MARINTURK İSTANBUL CITY PORT YELKEN EĞİTİMİNİN MERKEZİ OLUYOR 

MARINTURK ISTANBUL CITY PORT BECOMES 

THE CENTER OF SAILING TRANINGS 

We have not forgotten the adults. PYC has started to 

give lessons to adults also with its 2 Beneteau Pla-

tau’ s from June.  Whether you are a beginner or you 

want to enhance your knowledge and experience, 

tailormade lessons are carried out at İstanbul City 

Port.Adults from any age groups can register and 

participate the lessons. 

For detailed information; 
E-mail: tankubulduk@gmail.com  
Telephone:+90  532 204 7044  

ÖDEME KOLAYLIKLARI BİZDEN / EASY PAYMENT 

Vaktinizin ne denli kıymetli olduğunu biliyo-

ruz. Kredi kartı ödemelerinizde, ödemelerinizi 

online olarak bir tık ile web sitemizden yapa-

bilirsiniz. Ödeme yapmak için marina ofis ile 

irtibata geçerek link talep edebilir, size gönde-

rilecek olan linki tıklayarak ödemenizi geçek-

leştirebilirsiniz. 

We are aware that your time is valuable. 

You can make credit card payments onli-

ne via link on our website.  Please con-

tact Marina Office to receive payment 

link. 

mailto:tankubulduk@gmail.com
mailto:tankubulduk@gmail.com






Merhaba Halit Bey, 2011 

yılından bu yana Marin-

turk’te dalgıç olarak çalışı-

yorsunuz. Fakat sizi daha 

yakından tanımak isteriz. 

Merhaba, 26.06.1968 

tarihinde Üsküdar’da doğ-

dum. 3 çocuklu bir ailenin 

en küçük çocuğuyum. 

Evli ve 3 çocuk babası-

yım. İlköğretimi Üsküdar’da tamamladıktan sonra lise 

eğitimimi Haydarpaşa Endüstri meslek lisesinde tamam-

ladım. 19 yaşında Caddebostan Balık Adamlar Kulü-

bü’nde dalış eğitimlerimi aldım ve şu an 2 yıldız dalış 

eğitmeni ve profesyonel su altı adamı belgesine sahip 

olarak dalgıçlık mesleğime devam ediyorum. 

80’li yıllarda Deniz Salyangozu toplayıcılığı işi yaygındı 

ve 21 yaşına kadar Marmara ve Karadeniz de bu iş ile 

uğraştım. Daha sonra bir süre dalış malzemeleri satışı 

yapan bir firmada satış sorumlusu olarak çalıştım. Ardın-

dan Marine Diving Center ve Divers Delight Dalış okulla-

rında eğitmen olarak devam ettiğim iş hayatıma Port Gö-

cek Marina’dan almış olduğum teklif üzerine Göcek’te 

devam ettim. Port Göcek Marina inşaatı süresince dalgıç 

olarak görevliydim. İnşaat süreci tamamlandıktan sonra 

Marina bünyesinde 12 yıl boyunca dalgıç olarak devam 

ettim. 2011 yılından itibaren ise Marinturk’te dalgıç/

palamar olarak meslek hayatımı sürdürüyorum. 

Hobilerinizi de bilmek isteriz. 

En büyük hobim deniz, denizle ilgili her şey; Balık tut-

mak, yüzmek ve tabii ki dalış, ayrıca boş vakitlerimde 

kitap okumaktan keyif alırım.  

Mesleğinizin zor olduğunu biliyoruz, bu meslek için sizce 

yeterlilik nedir. 

Denizi sevmek.. 

Bu mesleği seçmeseydiniz hangi mesleği yapmak isterdi-

niz? 

Denizden ayrı bir iş düşünemiyorum. O nedenle yapacağım iş 

yine denizcilikle ilgili olurdu. 

Mesleğinizi seçmenizde etkili olan faktörler nelerdir? 

Denizci bir ailenin çocuğu olduğum için mesleği seçmemde en 

etkili faktör ailemdir. Hatta oturduğum mahalledeki birçok kişi 

denizcilik ile uğraşıyordu. Bir mahalle düşünün, sokaklarının 

isimleri bile Barbaros, Denizci.. Böyle bir mahallede büyüyüp 

denizci olmamak düşünülemez... 

 Hello Halit, you have been working at Marinturk 

Göcek as a diver since 2011. We would like to 

get to know you better, 

I was born in 1968 in Üsküdar. I am the smallest 

child of 3 a children family. I am married and have 3 

children. After I graduated from the primary school 

in Üsküdar, I went to high school at Haydarpaşa 

Industrial High school. I got lessons for diving when 

I was 19 at Aquanaut Club and I am a diving in-

structor with 2 stars now and a certified profession-

al diver. 

In 80s, collecting periwinkle was a popular job and I 

was occupied with this in Marmara and Black Sea 

until I was 21. Then I worked at a company selling 

diving equipment as sales representative for a 

while. And I worked as instructor at Marine Diving 

Center and Divers Delight Diving School. I came to 

Göcek upon proposition at Port Göcek Marina. I 

worked during the construction period of the marina 

and when the construction was completed I contin-

ued to work there as diver for 12 years. I have been 

working at Marinturk Göcek since 2011. 

Please tell us about your hobbies 

My main hobby is sea, I love everything about sea; 

fishing, swimming and certainly diving, and I love 

reading books.  

We know that you have a difficult occupation, 

what does this job need to be qualified? 

You just need to love the sea… 

What would you do if you had not become a 

diver? 

I cannot think of working at another place rather 

than sea, so I guess I would work at a different po-

sition in marine sector. 

What made you choose diving as a profession? 

My family is the reason I chose this job as they all 

had been working at sea. Even the people in the 

neighborhood had been working at sea. Think of a 

neighborhood, even the Street names are related to 

the sea. Growing up in such a neighborhood, you 

cannot think of doing another job. 

HALİT AYKOVAN 

İÇİMİZDEN BİRİ / ONE OF US 


