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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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8000 yıllık kent tarihi ile 

birlikte, marina ve denizcili-

ğin ulaştığı son noktayı, 

deneyimli kadromuzun güler 

yüzlü hizmetiyle sunuyoruz. 

Değerli Misafirlerimiz, 

Mayıs ayında Village Port tesisimizde, biraz gecikmeyle de olsa Ağustos ayında ise Göcek Exclusive tesisi-

mizde inşaat ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak her iki tesisimizde hedeflediğimiz yüksek kalitede 

hizmet sunabilecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Village Port bağlama tesisimiz ilk kez bu yıl kış aylarında 

konuklarını ağırlayacak. Ayrıca Rixos Premium Göcek, Marinturk misafirlerimizin konaklamaları için çok 

özel fiyatlarla kış sezonunda hizmet vermeye devam edecektir. Hemen marinamızın girişinde yer alan Pe-

ople’s Restaurant da yine kış aylarında da açık olacaktır.  

Marinanın yıllık olarak hizmet sunmaya başlamasına rağmen çekek yerimiz kışlama ve bakım amacıyla 

uzun dönem karada konaklama yapacak teknelere, tesis içinde 22 farklı bakım onarım firması ile ülkemiz-

deki en fazla hizmet çeşitliliğine sahip çekek yeri olarak kısa sürede %95 doluluğa ulaştı.  

Göcek Exclusive işletmemiz ismine yakışır şekilde yeni ve mükemmel tasarımı ile sadece özel teknelere 

hizmet vermektedir. Göcek’in çarşı merkezine ücretsiz shuttle ile sadece 7 dakika uzaklıkta olmasına rağ-

men çam ve sığla ağaçlarının gölgesinde, mini plaj ve kafesi Poruklu koyunda bulunan bağlama tesisimiz-

de ülkemizin en yüksek kaliteli hizmetini sunmayı taahhüt ediyoruz. Butik bir bağlama tesisi olan Göcek 

Exclusive’de bu ayrıcalığı yaşamaya davet ediyorum. 

Rüzgarınız kolayınıza pruvanız Göcek olsun. 

Dear Guests, 

We are proud to be able to provide high quality services at both of our facilities by completing construction 
and renovations at Village Port Marina in May and with some delay in August at Göcek Exclusive Marina. 

Our Village Port berthing facility will host guests for the first time this winter. In addition, Rixos Premium 
Göcek will continue to serve accommodation to Marinturk guests in winter season with very special prices. 
The People's Restaurant, located right at the entrance of our marina, will also be open during the winter. 

Although the marina started to provide berthing service annually, the boats that will make a long term 
boatyard stay for wintering and maintenance can get served by twenty-two maintenance and repair compa-
nies in the facility. We reached the 95% fullness in a short time as the most service diversified boatyard in 
our country. 

Our facility at Göcek Exclusive is in service for private boats with its new and excellent design. With the 
free of charge shuttle bus, it is only 7 minutes to Göcek town center. We commit you to provide the highest 
quality service of Turkey in our berthing facility in the shade of pine and shallow trees, the mini beach at 
the bay of Poruklu.  

I invite you to enjoy this privilege at the boutique berthing facility, Göcek Exclusive. 

Have fair winds and let Gocek be your destination.  

 
Akbulut Kahraman 

Marinturk Marinaları İşletmeler Direktörü / Director 



Göcek Exclusive Marina iskele planı revizyonu, çevre düzenlemesi, marina ofis, kafetarya projeleri tamamlanarak hizmet vermeye de-
vam etmektedir. Plajımızda denizin ve güneşin tadını çıkartabilir, Exclusive kafemizden faydalanabilirsiniz.  

GÖCEK EXCLUSIVE MARİNA YENİLENEN YÜZÜYLE SİZLERLE/ GOCEK EXCLUSIVE MARINA AWAITS YOU  

 

Don’t miss 40% discount for wintering at 
sea at Göcek Exclusive marina and 50% 
discount for boatyard services. Please 
ask our marina office for early booking 
advantages and get your place in Exclu-

sive Marina.  

HURRY UP TO GET YOUR PLACE AT VILLAGE PORT 

BOATYARD 

If you wish your boat stays ashore during wintertime, we would 

like to remind you to reserve your place at Village Port boatyard 

which has been booked 90%  for the period of time. Village Port 

boatyard continues to attend boat owners with high performance 

equipment and special qualified staff which works each year 

with 100% fullness. Additionally, the technical service compa-

nies at the boatyard are ready for all kind of maintenance and 

repair services for your boat.  

VILLAGE PORT ÇEKEK TE YERİNİZİ AYIRTMAK İÇİN ACELE EDİN…. 

Teknem kışın kara sahasında kalsın diyorsanız bizden küçük bir 

hatırlatma. %90 sözleşme doluluğuna ulaşan Village Port Çekek 

yerimizde yerinizi ayırtın. Her yıl %100 doluluk oranı ile hizmet 

veren Village Port Çekek yerimizde donanımlı ekipman ve konu-

sunda uzman personelimiz ile hizmet vermeye devam ediyoruz. 

Ayrıca çekek sahamızda bulunan teknik servis firmalarımız her 

türlü bakım onarım hizmetleri ile ilgili sizleri bekliyor. 

Ayrıca Göcek Exclusive Marinamızda sınırlı sayıda olan %40 denizde kışlama ve karapark hizmetlerinde %50 indirimli fırsatları kaçır-
mayın. Erken rezervasyon fırsatlarımızı yakalamak için  Marina ofis ile irtibata geçebilir ve Exclusive Marinada yerinizi alabilirsiniz. 

Göcek Exclusive marina’s new projects 
such as pontoon plan revision, paysage 
organizing, marina office and cafeteria 
have been completed.  

You can enjoy the sea and sun at our 
beach in Exclusive Marina and get served 
by the Exclusive cafeteria.  



GAZOZUNA KAPIŞALIM / SAILING FOR FUN 

Uzun yıllardır Marinturk 

Göcek marinalarının en 

sevilen yelken etkinliği 

Gazozuna Kapışalım’ 

da bu yıl da sizlerle 

buluştuk. 22 Eylül ve 4 

Ekim’ de siz yelken 

sever dostlarımızı yeni-

den denizin mavisi ve 

rüzgâr ile buluşturma-

nın heyecanını yaşa-

dık. Toplam 12 tekne-

nin katılımı ile Bayrak 

Adası çevresinde ger-

çekleştirdiğimiz Gazo-

zuna Kapışalım yelken 

etkinliğinde her iki ka-

pışmanın birincisi Leo 

Kolff kaptanlığındaki 

Clavella teknesi oldu. 

Yenilenen yüzüyle Gö-

cek Exclusive marina-

da düzenlenen akşam 

partilerine F.S.M dans 

grubunun muhteşem 

dans gösterisi ve canlı 

müzik grubu geceye 

renk kattı.  

 

Since 2009, Gazozu-
na Kapışalım sailing 
activities have been 
Marinturk Marinas’ 
most loved organiza-
tion. On 22nd of Sep-
tember and 4th of Oc-

tober we met again 
for a friendly sailing 
activity. With the par-
ticipation of 12 
yachts, the winner of 
both events was 
Clavella with skipper 
Mr. Leo Kolff. The 
evening parties of the 
events took place at 

Göcek Exclusive Ma-
rina. 



RIXOS SAILING CUP GÖCEK 2016 

Bu yıl ilki gerçekleşen Rixos Sailing Cup 

Göcek 2016, 6 - 9 Ekim tarihleri arasın-

da Rixos Premium Göcek Suites 

&Villas’ta yelken severlerle buluştu. 

Sponsorluğunu Lexus, Godiva ve Marin-

türk  ailesi olarak üstlendiğimiz organi-

zasyona 15 tekne ve 130 sporcu katıldı. 

6 Ekim'de açılış partisi ile yelken severle-

re merhaba diyen Rixos Sailing Cup Gö-

cek 2016, birbirinden çekişmeli yarışlar 

ve eğlenceli aktivitelerin ardından 9 

Ekim’de düzenlenen ödül töreni ve kapa-

nış partisiyle birlikte sona erdi.  

Rixos Sailing Cup’ta IRC kategorisinin birinci-

si Clavella isimli tekne ile Leo Kolff ve ekibi 

olurken, Freshmen 1 kategorisinde Jarramas 

isimli tekne ile Erol Toprak ve Marina perso-

nellerimizden oluşan ; Freshmen 2 kategori-

sinde ise Kerem Can isimli tekne ile Bülent 

İnce ve ekibi birinci oldu.  

Marinturk olarak yarışa katılan teknelere 

Göcek Exclusive Marinamızda ev sahipliği 

yapmanın ve kazanan teknelere teknelerine 

bakım işlemleri yaptırabilmelerine olanak 

sağlayacak olan ücretsiz çekme&atma hiz-

meti ödülünü vermenin mutluluğu içerisin-

deyiz. 

Rixos Sailing Cup Göcek 2016 met sailing 

lovers for the first time at Rixos Premium 

Göcek Suites & Villas during 6-9 October. 

Lexus, Godiva and Marinturk family spon-

sored the organization. 15 boats and 130 

sailors attend the event.  

On 6th October Rixos Sailing Cup Göcek 

2016 started with an opening party, after 

closely contested races and amusing activ-

ities the organization end with prize-giving 

ceremony and closing party on 9th Octo-

ber. 

The winner of IRC category was Clavella 

with skipper Mr. Leo Kolff and his team, 

Freshmen 1 category winner was Jarramas 

with Erol Toprak and his team. Our Marina 

staff participate the category Freshmen 2 

which the winner was the boat Kerem Can 

with Bülent İnce and his team.   

Marintürk is glad to be the host marina for 

the boats attending the Rixos Sailing Cup 

Göcek 2016 at Göcek Exclusive marina. 

The award for the winner boats was lifting 

& launching service for free which will give 

the opportunity to do the maintenances 

ashore. 

RIXOS SAILING 

CUP  

GÖCEK 2016 



 

ÇEVREMİZİ HEP BİRLİKTE KORUYALIM / LET’S PROTECT OUR ENVIRONMENT TOGETHER 

Çevremizdeki kaynakların sonsuz olmadığı ve dikkatli kullanmadığımız takdirde bir gün tükeneceği ortadadır. Biz de bu bilinç-

ten yola çıkarak hem çevreye verilen zararın ortadan kaldırılması hem de kullanılmış ürünlerin geri kazanılması ile doğal kay-

nakların korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. 

Kullanılan ürünlerin geri dönüştürülerek tekrar kazanımı için Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive marinada bulunan, 

cam, metal, plastik, kağıt/karton ve atık pil için ayrılmış olan geri dönüşüm konteynerleri yenilenmiş ve sayıları artırılmış, Göcek 

Village Port çekek sahasında ise geri dönüşüm konteynerlerine ilave olarak tehlikeli atıklar için de ayrı bir toplama alanı oluştu-

rulmuştur. Zımpara, kontamine olmuş bez, üstübü, fırça, boya kutuları vb. kontamine olmuş atıklar ayrı ayrı toplanmaktadır. Bu 

sayede geri dönüştürülebilir ürünler tekrar işlenerek hammaddeye dönüşmekte, tehlikeli atıklar anlaşmalı bertaraf tesisine gön-

derilerek bertaraf ettirilmekte, hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkıda bulunulmaktadır. 

Sizlerin de çevreye olan bilinci ile Çekek sahamızda bulunan atık yağ toplama merkezinde toplanan toplam 8 bin litre atık yağ, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Jandarma Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komis-

yon eşliğinde Güllük Limanı’na gönderilmiştir. Komisyonda görev alan tüm kurum personellerine ve sizlere teşekkür ede-

riz.Teslim edeceğiniz her atık cinsi için Mavi Kart sistemine işletmeniz gerektiğini hatırlatmak ister, sorularınız ve atık teslimi 

ile ilgili Marina ofisimizden yardım alabileceğinizi belirtmek isteriz. 

Kontamine Ambalaj Atıkları / Contaminated Boxes 

Göcek Village Port iskele girişi Atık Kabul İstasyonu /         

Waste Disposal Area at Göcek Village Port Marina Entrance 

Tehlikeli Atıkların Bertaraf tesisine gönderilmesi / Delivery of 

Harmful Wastes to be disposed of at Disposal Facility 

Atık Yağ Teslimatı / Waste Oil Transportation 



It is an obvious fact that natural re-

sources are not infinite and will be ex-

tinct unless we use them carefully. 

From this point of view, we are working 

to preserve these resources by encour-

aging recycling and to reduce the dam-

ages caused to the environment. Recy-

cling bins for glass, paper, metal, plas-

tic and used batteries at waste dispos-

al areas at Göcek Exclusive marina 

and Göcek Village Port marina have all 

been renewed and additional bins have 

been provided.  

LET’S PROTECT THE ENVIRONMENT TOGETHER 

Along with dangerous waste bins, we have 

also a 5 Tons container for waste oil that is 

sent to disposal facility once in a year accom-

panied by the commission including authori-

ties from Ministry of Environment and Urbani-

zation. We would like to remind you that 

waste oil should also be recorded to your 

Blue Card. You can contact Marina Office for 

any assistance regarding dangerous wastes  

Çok az sayıda kişi, acil müdahale gerektiren durumlarda neler yapıla-
bileceğini biliyor. Tüm dünyada yaşanan kaza oranı sıklıkları göz 

önünde bulundurulduğunda, hayat kurtarmaya ya da olası tehlikeleri 
en aza indirgemeye yönelik bu işlemin öneminin geniş kitleler tarafın-
dan bilinmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Önceki bültenlerimizde ilkyar-

dım eğitimlerimizin alındığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Fakat zaman 
içerisinde edinilen bilginin tazeliğini yitirmemesi adına eğitimlerin yeni-
lenmesi gerektiği aşikardır. Bu nedenle sertifika yenileme amacıyla 

ilkyardımcı eğitimlerimiz tekrarlanmış, ilkyardımcılarımızın bilgileri ta-
zelenmiştir. 

Few people know what to do in case of a medical emergency that re-
quire immediate action. When the rates of accidents are taken into 
consideration in the whole world, it may be a necessity for vast majori-
ty of people to understand the methods of first aid in order to minimize 
risks and prevent the possible outcomes of an accident when immedi-

ate action is not taken or wrong action is taken. Although our staff had 
the necessary training for first aid in the previous years we had the 
training again to refresh our memories regarding the crucial methods 
of first aid.  

In addition to bins provided for recycling at the 

boatyard, an area for collection of dangerous 

wastes such as used oil filters, paint/oil contaminat-

ed brushes/boxes have been allocated. Thus, 

waste materials are converted into reusable ob-

jects and the consumption of fresh raw materials 

are reduced, and dangerous wastes are transport-

ed to the contracted disposal facility to be  dis-

posed of. 

İLK YARDIM EĞİTİMİ / FIRST AID TRAINING 

Kalp Masajı / Heart Massage 

Checking Vital Signs  





CITY PORT ÇARŞIDA YENİLİKLER / NEWS FROM CITY PORT SHOPPING AREA 



YUKARI YASUDA & GÜÇLÜ YILMAZ FROM IRMAK YACHTING 

Merhabalar, Bayan Yukari Hanım sizi 

tanıyabilir miyiz. 

Merhaba Japonya Osaka’da doğdum. 

İletişim Fakültesi okudum, mezun olduktan 

sonra reklam şirketinde çalıştım.2010 yılı-

na kadar Japonya’da yaşadım ve ardın-

dan ortak arkadaşımız aracılığı ile Güçlü 

Bey ile tanıştım ve Türkiye’ye geldim.2014 

temmuz ayına kadar İzmir’de yaşadım. 

Sizi daha yakından tanımak isteriz, bize 

hobilerinizden bahseder misiniz? 

Kitap okumak, yelken ve fotoğrafçılık. Üni-

versitedeyken fotoğrafçılık üzerine de eği-

tim aldım. Gittiğim her yer de fotoğraf çe-

kerim. Hatta şu anda kendi misafirlerimiz 

için bir fotoğraf yarışması düzenledik.  

IRMAK YACHTING ile tura çıkan misafir-

lerimiz çektikleri fotoğrafları bize iletmeleri-

ni istiyoruz. Ve iletilen fotoğraflardan jüri 

eşliğinde seçilen en güzel fotoğrafın sahi-

bine 1 hafta ücretsiz tekne gezisi hediye 

edeceğiz. 

Türkiye’de yaşamaya uyum sağlayabil-

diniz mi? 

Uyum konusunda çok fazla sorun yaşa-

madım çünkü daha önce dil öğrenmek ve 

tatil amaçlı olarak birçok kez geldim. Ama 

şaşırdığım birkaç olayı sizinle paylaşabili-

rim. Japon kültüründe zaman kavramı çok 

nettir, yani randevuya 5 dakika önce gidi-

lir. Ama Türkiye’de böyle olmadığını gö-

rünce çok şaşırdım. 

Bayram ziyaretinde ev sahibi nasılsınız 

diye sordu. Ben de iyiyim dedim. Biraz 

sonra tekrar eşi nasılsınız diye sordu. Az 

sonra başka birisi aynı şeyi sordu. Daha 

sonra Güçlü Bey dedi bizim adetlere göre 

normal ayrı ayrı sorulması diye. 

’Freebird inTurkey’’ bloglarında paylaşıyorum 

yaşadığım güzel anılarımı. Japonya’da yaşa-

yan Türkiye’yi merak eden kişilerin sıkça ziya-

ret ettiği bir blog. Vaktiniz olur ise okumanızı 

öneririm. 

Daha önce iletişim üzerine eğitim almışsı-

nız, charter şirketinde çalışmak sizin için 

zor oldu mu? 

Japonya’daki alışık olduğumuz sistemden do-

layı hiç zor olmadı diyebilirim. Japonya’da han-

gi okul bölüm ya da dereceden mezun olursa-

nız olun yapacağınız işe sıfırdan başlarsınız. 

Ben de charter şirketindeki ilk işime temizlik ile 

başaladım.2014 yılında teknelerin iç temizli-

ği,2015 yılında teknelerin dış temizliği ve 2016 

da rezervasyon ile devam ediyorum. Tolga 

Bey’in 30 yıldır bu işi yapıyor olması ve tecrü-

beli olması bizim işe çok daha çabuk öğrenme-

mize ve adapte olmamızı sağladı. 

İşinizin keyifli yanlarından bahseder misi-

niz? 

İnsanlarla sürekli iletişim halinde olmak hare-

ketli ve yeniliğe açık olması çok keyif veriyor. 

Tabii zorlukları da var mesela ani gelişen olay-

lara, tekne arızalarına hazırlıklı olmak gereki-

yor. Gelişmelere anlık olarak uyum sağlamak 

ve çözüm üretmek zorundasınız. 

Hello Mrs. Yasuda, can you please tell 

about yourself. 

Hello, I was born in Osaka Japan. I studied 

Faculty of Communication, after my graduation 

I worked at an advertising company and lived 

in Japan till 2010. I met Mr. Güçlü through a 

mutual friend and came to Turkey. Till July of 

2014 I lived in Izmir.  

Can you please tell more about yourself; 

what are your hobbies?  

Reading, sailing and photography. I had train-

ings at the faculty about photography and I 

take photos everywhere I visit. Moreover, we 

organized a competition among our guests this 

year. We request the guests of  IRMAK 

YACHTING to send us the photos they have 

taken during their journey and the best photo 

selected in presence of the jury will win 1-week 

free boat trip.   

Were you able to adapt to live in Turkey? 

I had no problems in compliance as I was sev-

eral times to Turkey for learning the language 

and for vacation. However, I can tell you some 

cases I was very surprised. 

In Japanese culture the time conception 

is always clear, I mean being ready at 

the appointment place 5 minutes before 

is a habit; but I wonder when I under-

stood it is not the same in Turkey.  

Another thing I wonder about was visit-

ing relatives at religious holidays and I 

was surprised when I learned that treats 

are not rejected as it is considered as an 

impolite behavior. Also the repeated 

questions “How are you?” made me very 

surprised. One day we were visiting the 

relatives of my husband, the house own-

er asked me how I am, I replied I’m fine. 

A little bit later his wife asked me again 

how I am, Then another person asked 

the same question I was very surprised 

to do this. Afterward Mr. Güçlü informed 

me it is normal according to Turkish tra-

ditional customs to ask individually. 

I share my good memories at “Freebird 

in Turkey” blogs. It is a blog visited 

mostly by the people living in Japan who 

are curious about Turkey. I can suggest 

you to visit it if you have time.   

You have studied communication 

before, was it difficult for you to work 

at a charter company?   

It was not difficult for me because of the 

system we are accustomed to in Japan. 

In Japan you start to work from the be-

ginning no matter which school, section 

or degree you graduate. My first work at 

the charter company was cleaning. In 

2014 I did interior cleaning, in 2015 I did 

the exterior cleaning and continue now 

with reservations in 2016. Mr. Tolga who 

is doing this job since 30 years let us 

learn the job more quickly and get us 

better adapted with his experiences. 

Can you tell us about the joyful sides 

of your job? 

 It is very hilarious being in communica-

tion with people, being on the move and 

innovative all the time. Sure it has also 

difficult sides for example, you have to 

be ready for sudden changes and tech-

nical breakdowns of the boats. You need 

to orient yourself momentarily and find a 

solution accordingly.  



 

Hello Mr. Güçlü, we would like to know more about you. 

I was born in Ankara in 1976. I was graduated from Ankara Uni-

versity “Faculty of Political Sciences''. During the years 2000 – 

2002, I completed the master program “Transcendental Medita-

tion Technique’’ in Maharishi University U.S.A. I preferred this 

master program as I apply this technic and get benefit of it since 

I am 18 years old. I started the master program at ODTÜ in 2002 

about the sociological and political structure of the new countries 

separated from the Soviet Union. I stopped my master program 

and went to Indonesia to take a training of Indonesian traditional 

music which I was interested in since 1999. I stayed there one 

year and completed the music training. I came back to Ankara to 

be graduated from the master program.  

You studied different sections, how did you choose yacht-

ing and management?  

I started to work at RAMP-FLIGHT-DATA branch in Izmir Adnan 

Menderes airport. It was a multiple- shift job and had difficulties. I 

continued 8 years, I began to be forced because of the shift sys-

tem and quit the job there. I was very excited establishing Irmak 

Yachting after a multiple-shift work. Yukari and I moved to Göcek 

the Cabotage day in 2014. Moving to Göcek on cabotage feast 

was a very nice coincidence which made us very happy.  

Can you tell us about your hobbies? 

I love music. I took part in the founding of the Gamelan orchestra 

in Ankara. I sang in the Bach choir. I am the founder of the first 

block flute quartet in Turkey. Currently, I am learning to play the 

instrument “baglama”. Additionally, I have great interest in no-

madic culture and I am doing researches related to them.  

I like astronomy. 

I am trying to spread the game Go Strategy in Göcek. It is a 

board game that Japan introduced to the world. This game pro-

vides mental exercise in which decisions are taken constantly. 

Last year we organized a training for 2 months in Göcek Deniz 

Temiz primary school.  

What is the secret of being a well-known charter company in 

a short time?  

First of all, the experience of  Mr. Tolga and his previous exist-

ence on this sector was very effective on our improvement. Mr. 

Çetin, the founder of the company who has an engineering back-

ground and a researcher personality with strong emotional intelli-

gence had an influence on the company’s development. We 

have a big portfolio of domestic clients and we continue our rela-

tions with all of them, in other words if one client chooses us, he 

keeps choosing us in the future, too. 

We do all the work by ourselves as the owners and partners of 

the company, thus we can meet the expectations of the clients 

immediately.  

Merhaba Güçlü Bey, biraz da sizi tanımak isteriz. 

1976 Ankara doğumluyum. Ankara Üniversitesi ‘’Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’’ mezunuyum.2000-2002 yılları arasında Amerika’da 

Maharishi Üniversitesinde ‘’Düşünceyi Aşma Tekniğinin Kurum-

sal Yönü’’ üzerine Yüksek Lisans programımı tamamladım. Bu 

tekniği 18 yaşından beri uyguladığım ve faydalarını gördüğüm 

için bu üniversiteyi okudum.2002 yılında ODTÜ’de yeni Sovyet-

ler birliğinden dağılmış ülkelerin sosyolojik ve politik yapısı üzeri-

ne Yüksek Lisansa başladım. Yüksek Lisansımı dondurup 1999 

yılından beri ilgi duyduğum Endonozya geleneksel müziği eğiti-

mi almak için Endenozya’ya gittim ve 1 yıl orada eğitimimi ta-

mamladım. Ve ardından Ankara’ya dönüp Yüksek Lisansımı 

tamamladım. 

Çok farklı sektörlerde eğitim almışsınız peki almış olduğu-

nuz eğitim ile ilgili bir sektöre yönelmemenizin bir sebebi 

var mı? 

Başvurduğum şirketler donanımlı bulduğu için iş bulamadım. En 

son ne olursa olsun şartlara bakmaksızın kabul edeceğim de-

dim. Ve İzmir Adnan Menderes Havalimanında RAMP-UÇUŞ-

BİLGİ bölümünde 8 yıl çalıştım. Fakat vardiyalı bir iş olduğu için 

zorlandım ve ayrıldım. IRMAK YACHTING’in kuruluyor olması 

vardiyalı işten sonra beni çok heyecanlandırmıştı. Yukari hanım 

ile beraber 2014 yılı Kabotaj bayramında Göcek’e geldik. Türki-

ye’deki Türk şirketlerin denizlerdeki işletme hakkıyla birebir örtü-

şür olması sebebiyle Kabotaj bayramında buraya gelmemiz çok 

güzel bir tesadüf oldu. 

Hobilerinizden bahseder misiniz? 

Müziği seviyorum. Daha önce Ankara’da Gamelan orkestrasının 

kuruluşunda görev aldım. Ankara Bach korosunda söyledim. 

Türkiye’deki ilk blokflüt dörtlüsünün kurucusuyum. Şu anda 

‘’bağlama’’ enstrümanını çalmayı öğreniyorum. Ayrıca yörük 

kültürüne büyük ilgim var ve onlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. 

Astronomiyi severim. Go strateji oyununu yaygınlaştırmak için 

Göcek’te çalışmalar yapıyorum. Go strateji Japonya’nın dünya-

ya tanıttığı bir oyundur. Beyin jimnastiğini sağlayan sürekli ka-

rarların alındığı bir oyun. Geçen yıl Göcek Deniz Temiz İlköğre-

tim okulunda 2 aylık bir eğitim verdim. 

Kısa sürede tanınır bir charter firması olmanızın sırrını öğre-

nebilir miyiz? 

Öncelikle Tolga Bey’in bu sektörde daha önceden yer alıyor 

olması ve tecrübelerinden faydalanarak ilerlememiz çok etkili 

oldu. Ayrıca firma kurucusu Çetin Bey’in mühendislik kökenli 

olması ve araştırmacı kişiliği şirketin sağlam temellere oturması-

nı sağladı. Bizim yerli müşteri portföyümüz çok fazla ve misafir-

lerimiz ile ilişkilerimizi hep sürdürüyoruz, bir nevi bir misafirimiz 

bizden hizmet aldıysa almaya devam ediyor. 

Filomuzdaki her türlü işi, şirket sahibi ve ortakları olarak kendi-

miz yaptığımız için müşteri beklentilerini anında karşılayabiliyo-

ruz. 


