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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 birlik-

te, marina ve denizciliğin 

ulaştığı son noktayı, dene-

yimli kadromuzun güler yüzlü 

hizmetiyle sunuyoruz. 

Değerli Misafirlerimiz, 

Geçtiğimiz yıl tamamladığımız Göcek Village Port yeni dalgakıran iskelemizin koru-
naklı liman içi alanında neredeyse yüzde yüz dolulukla ilk kış sezonu gerimizde bı-
raktık. Dalgakıranın performansının beklentimizin de ötesinde olumlu sonuçlar verdi-
ğini görmek mutluluk verici oldu. Açıldığı günden bugüne en yoğun dönemini geçiren 
çekek yerimizde bulunan teknik servis firma kiracılarımızın sayısı 27’ye ulaşarak 
daha önce de yine bize ait olan en fazla çeşitte teknik hizmet firması rekorunu geçtik. 

Yine, yenilenen iskele planıyla çok daha konforlu bağlama imkanı sunan Göcek 
Exclusive tesisimiz de artan bir dolulukla kış sezonu bitirdi. Bu tesisimizin içinde son hazırlıkları tamamlan-
mak üzere olan ve Mayıs ayı içinde sunulmaya başlanacak yeni hizmetlerinden de bahsetmek isterim. Ön-
celikle çevre ile uyumun en güzel örneği olan Exclusive tesisimizde klor ve benzeri her hangi kimyasal kulla-
nılmayan Bio Yüzme Havuzu ve organik ürünlerin sunulacağı Bio Cafe tesisimizi açacağız. Ardından fitness
-gym alanı ve Ekolojik ürünlerin satılacağı Mini Marketimiz devreye girecek. Yenilenen ismi ile Club Privé by 
Rixos plajını Exclusive üyelerimiz bedelsiz kullanabilecek ayrıca, Rixos Otel’deki tüm ünitelerden özel indi-
rimle faydalanabilecekler.  

Son bir değişikliğimiz de işletme yönetimimizle ilgili oldu. 2008 yılı Nisan ayından bugüne kadar çalışmakta 
olduğum Marinturk ailesinden Mayıs ayı itibariyle ayrılıyorum. Geçtiğimiz yıllar içinde sizleri tanımaktan ve 
hizmet etmekten büyük bir keyif aldım ve onur duydum. Şimdi limandan demir alma vaktimiz geldi ve bayra-
ğı çok değerli yardımcım Hazal Balaban hanımefendiye emanet ediyorum. Tecrübeli ve donanımlı ekibimiz 
ile birlikte sizlere alışık olduğunuz Marinturk’ün yüksek standartlarında hizmet vermeye devam edileceğine 
en ufak şüphem yoktur.            

Akbulut Kahraman 

Dear Guests, 

In Göcek Village Port marina we conclude the first winter season with almost 100% occupancy with our new 
breakwater, which we have completed last year. It was pleasing to see that the performance of the bre-
akwater gave positive results beyond our expectation. Our boatyard area passes the peak period since the 
first opening date. We beat our own record in diversity of technical services at boatyard area with reaching 
the number of 27 technical service tenants.  

Göcek Exclusive Marina facility, which offers a much more comfortable berthing with the renewed plan, has 
also finished the winter season with an increasing occupancy. I would also like to mention the new services 
in this facility which are about to complete and which will begin to be introduced in May. First of all, we will 
open in Exclusive Marina which is the most beautiful example of harmony with nature, a Bio swimming pool 
where chlorine and other similar chemicals are not used and a Bio Cafe where organic products are served 
to our guests. Then the fitness-gym area and our Mini Market will be launched where ecological products 
will be sold. Exclusive Marina members will be able to use the beach with the renewed name of Club Privé 
by Rixos for free of charge and all units at Rixos Hotel will be served with special discounts. 

One last change was about our business management. I am leaving Marinturk family in May where I was 
working since April 2008. I enjoyed and feel great honor to be able to met you and served you over the past 
years. Now it’s time to weigh anchor from the harbor and I am entrusting the flag to my dear assistant lady 
Hazal Balaban. I do not have the slightest doubt you will continue to get served on the high standards 
you're used to with the experienced and equipped team of Marinturk.  

Akbulut Kahraman 



EXCLUSIVE GÖCEK MARİNA AYRICALIKLARI 

Yörenin tek doğal kumsalı olma özelliğine sahip, sığla ağaçları içerisindeki Rixos Prive tesisi 
plajından Göcek Exclusive Marina üyelerimiz ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.  

Exclusive Café and mini beach continue to provide service at Exclusive Göcek Marina. Bio 

pool, bio cafe and fitness center will be ready soon.  

 

 

 

Club Prive’ de bulunan, böl-

genin tek doğal kumsalı 

Exclusive Göcek marina misa-

firlerine özel ücretsiz giriş 

imkanı sağlıyor. Ayrıca, Exclu-

sive Göcek üyelerine özel 

Club Privé By Rixos Göcek,  

Club Privé By Rixos Belek   

konaklamalarında %10,  Privé 

Lounge - Club House           

kullanımlarında %15,          

Pavillionlar’da %15 indirim  

fırsatı.  

The only natural beach between the sweetgum trees in this region, Rixos Privé Beach is  

available for  Exclusive Göcek marina members. Special discounts include 10% at Club Privé 

By Rixos Göcek or Club Privé By Rixos Belek for accommodation and 15% on the menu price 

at Privé Lounge – Club House. 

GÖCEK EXCLUSIVE MARINA PRIVILEGES 

Rixos     

Premium 

Göcek      

with      

special  

prices...  



GÜNCEL KAMPANYALARIMIZ / RECENT CAMPAIGNS 

EXCLUSIVE GÖCEK’ te 30 Eylül 2017’ ye kadar yapılan yıllık bağlama sözleşmelerine %5 indirim ve ilave 1 ay bağlama hizmeti-

ne ek, düşük sezonda çekme & atma hizmetinde geçerli %50 indirim fırsatı başlamıştır. 

EXCLUSIVE GÖCEK provides 5% discount for annual contracts and extra 1 month berthing service, and includes 50% disco-

unt for  lifting & launching services  without any extra cost for storage ashore during low season. 

ZİNCİR MARİNA KAMPANYASI ile City Port yıllık bağlama sözleşmeli teknelerimizin Göcek’i ziyaretlerinde ve Göcek yıl-

lık bağlama sözleşmesi olan teknelerimizin City Port Marinayı ziyaretlerinde sözleşme süresi içerisinde %50 indirimli bağ-

lama imkanı sunuyoruz. 

GÖCEK & PENDİK PROMOTION provides 50% discount for berthing at Göcek or Pendik for boats that have annual cont-
ract at either marina during the contract period.  

 

www.marinturk.com.tr 

www.cesmemarina.com.tr 

www.palmarina.com.tr 

MARINALLIANCE Marinturk Marinaları, IC Çeşme Marina ve Palmarina Bodrum Marina işletmelerini kapsayan MARI-
NALLIANCE EXCLUSIVE MEMBERSHIP uygulası devam ediyor. Bu özel ayrıcalık ile Marinturk Marinalarında yıllık sözleşme-
si bulunan teknelerin MARINALLIANCE üyesi diğer marinalarda kısa süreli konaklamalarında %20 özel indirim fırsatından 
faydalanabiliyor. Sizlere özel hazırlanmış olan  MARINALLIANCE üye kartınızı marina ofislerimizden dilediğiniz zaman tes-
lim alabilirsiniz. Talep etmeniz durumunda kartınızı kargo ile adresinize iletebiliriz. Güzel bir yaz sezonu ve MARINALLIAN-
CE üyesi marinalarda keyifli konaklamalar dileriz.  

VILLAGE  PORT GÖCEK  

İSTANBUL CITY PORT  

EXCLUSIVE GÖCEK  

MARINALLIANCE EXCLUSIVE MEMBERSHIP includes Marinturk Marinas, IC Çeşme Marina and Palmarina Bodrum. 
With this special privilege, the yachts which have annual contracts with Marinturk Marinas will be provided 20% discount 
for their short period stays at other member marinas of MARINALLIANCE. 

You can receive your special MARINALLIANCE member card from our marina offices at any time. If you wish we can 
forward your card to your address by cargo. We wish you a pleasant summer season and enjoyable accommodation in 
MARINA ALLIANCE member marinas. 

http://www.marinturk.com.tr
http://www.cesmemarina.com.tr
http://www.palmarina.com.tr


MARINTURK YELKEN TAKIMI—HEY TEACHER 

Yelken antrenörümüz Ali Osman Ayan tarafından ekibimize 

teorik yelken derslerimiz devam ediyor, tekne ve yelken kul-

lanımı pratiklerimizi ise  Can Akbaşoğlu tarafından hayata 

geçirilen, İngiltere’nin en başarılı IRC tasarımcılarından John 

Corby’nin kaleminden    çıkma Corby 29 TR – “HEY TEAC-

HER” isimli tekne ile tamamlıyoruz. Marina çalışanlarından 

oluşan Marinturk yelken takımı olarak bu yıl bölgemizde 

düzenlenecek yelken etkinliklerinde HEY TEACHER ile IRC 

sınıfında kürsüde yerimizi almaya hazırlanıyoruz.  

Theorical sailing lessons with our trainer Ali Osman Ayan will 

be put into practice with Can Akbaşoğlu’s boat “HEY TEACH-

ER!” which is a Corby 29 TR – designed by one of the most 

successful IRC designers in England John Corby. Marinturk 

Sailing team is ready to take place with HEY TEACHER! in IRC 

class sailing events organized in our region this year. 

GENA YATÇILIK ARAMIZA KATILDI & GENA YACHT CHARTER AT MARINTURK GÖCEK 

1995 yılında kurulmuş olan Gena 

Turizm Yatçılık Ltd  bünyesinde 

faaliyet gösteren filosundaki yat-

ların tamamı yüksek teknoloji ile 

donatılmış Bavaria Yelkenli yatla-

rı olan Gena Yacht Charter” (GYC) 

8 adet teknesi ile 2017 yılında Göcek Marinturk’ te 

hizmet veriyor. Gena Yacht Charter’ ın Marinturk ai-

lesine eklenmesi ile toplam 5 charter firması mari-

namızda faaliyet  göstermeye devam ediyor. 

Gena Yachting and Tourism Ltd was founded in 1995, 

”Gena Yacht Charter” (GYC) started their fleet in our 

marina with 8 boats, all of the boats in the fleet opera-

ting are Bavaria sailing yachts equipped with high tech-

nology. Gena Yacht Charter has bases in Alaçatı, 

Bodrum and Göcek. With Gena Yacht Charter joining in 

Marinturk family, there are 5 charter companies oper-

ating at Village Port Göcek. 



VILLAGE PORT GÖCEK ÇEKEK  

Kış sezonunda %100 dolulukla hizmet veren çekek yerin-

de kısa süreli bakımlar için ayrılan alanda çekme atma 

işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Her alanda faaliyet 

gösteren teknik servis firmalarına bu ay yeni bir motor 

bakım firmasının da eklenmesiyle Village Port çekek sa-

hasındaki kiracı teknik servis firmalarının sayısı 25’e yük-

selerek ülkemizdeki tüm marinalar içinde en çok farklı 

firma imkanı sunan marina olmaya devam etmekte. 

Operations are continuing at full speed at Village Port Göcek Boatyard at the area reserved for short term maintenances. 

With the addition of a new engine maintenance company this month, our number of technical service companies in-

creased to 25 at our boatyard area.  



KURUBUZ UYGULAMASI 
Tekne yat ve gövdelerinin yeniden boyanması ve bakımı 
için kullanılan kurubuz uygulaması ile ilgili 15 Mart’ta Villa-
ge Port Göcek Çekek sahamızda uygulamalı olarak göste-
rim yapılmıştır. 
 
Ankara kurubuz firması tarafından yapılan uygulamaya 
çekek sahamızda bulunan teknik servis firmaları, marina 
personeli ve tekne mürettebatları katılım göstermiştir. 
Katılım gösteren kişiler uygulamanın başarılı ve pratik ol-
duğunu iletmişlerdir. 
Detaylı bilgi için info@ankarakurubuz.com.tr adresi ile 
irtibata geçebilir www.ankarakurubuz.com.tr adresini ziya-

ret edebilirsiniz. 

UYGULAMALI EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR 

DRY ICE WORKSHOP 

Dry Ice workshop has been organized on 15th of March at 

Village Port Göcek Boatyard, which is applied for repairing 

and maintaining yachts and their hulls. 

The workshop was arranged by Ankara Dry Ice company. 

Technical services, marina personnel and boat crew attended 

the workshop. The participants informed that the application 

is successful and practical.  

For further information please contact in-

fo@ankarakurubuz.com.tr or visit 

www.ankarakurubuz.com.tr 

JOTUN & MIRKA EĞİTİMİ 
4 Nisanda Village Port Çekek sahamızda MIRKA tarafından 
uygulamalı olarak tekne altı kazıma işlemi uygulamalı eğiti-
mi, 5 Nisan tarihinde JOTUN firması tarafında teorik ve 
uygulamalı eğitim düzenlenmiştir. 

 

MIRKA organized bottom scarping training on 4th of Ap-
ril , and on 5th of April JOTUN arranged a theorical and 
practical training at our boatyard area. 

mailto:info@ankarakurubuz.com.tr
http://www.ankarakurubuz.com.tr
mailto:info@ankarakurubuz.com.tr
mailto:info@ankarakurubuz.com.tr
http://www.ankarakurubuz.com.tr


university we build our own car at 

my workshop in Istanbul, it will be 

ready in a short time.  

How could you decide to found a 

company about maritime while 

dealing with aviation? Actually, the 

company STEELBIRD has been 

founded upon stubbornness and 

assertion. One of my friends from 

the aviation company told me that I 

couldn’t learn maritime after the 

age of 40. I had decided to buy a 

boat when I was leaving the office 

and the same week I bought a boat 

in 2005. After 3 years obtaining 

information about boats I decided to 

establish a charter company. 

Would you tell us about the cheer-

ful sides and hard sides of maritime 

and aviation? One of the hardest 

side of this work is that we are 

working on some certain days much 

more, it is not spreaded out to the 

week. We have to prepare the boats 

turning back from the tour just in 

one day for the new guests. Howev-

er, each work at sea is wonderful, 

meeting new faces every day is very 

cheerful. 

In aviation timing is crucial, little 

inconveniences can cause stress 

immediately. 

What is the secret of being a well-

known company in a short time? I 

think to continue to maritime busi-

ness with aviation discipline and 

reflecting my acquisition from KOÇ 

Holdings directly to the business was 

very compelling. We do all kind of 

work avoiding any work and we 

believe in the importance of team 

work. 

Would you tell us about your cus-

tomer profile? Our customer profile 

consists of 70% English, 30% Turkish 

guests, our customer are usually 

consisting of loyal guests. 

Merhaba Sally  Hanım sizi tanıyabi-

lir miyiz? İngiltere’nin güneyinde 

doğdum. Çocuk eğitimi üzerine yük-

sekokul eğitimi aldım. İlk iş hayatım 

Londra’da Harley Street’te başladı. 

1979 yılında ilk kez Türkiye’ye tatil 

amacıyla geldim. 1981 yılında tekrar 

Türkiye’ye geldim. İstanbul’da çocuk 

eğitimi üzerine denizci olan bir şahıs 

firmasında çalıştım. 1987 yılına ka-

dar İstanbul’da kaldım. Ve ardından 

Marmaris’e geldim. 5 yıl sonra tek-

rar İngiltere’ye gittim. 1994 yılında 

Türkiye’ye döndüm. İzmir’de Mon-

tessory okul müdürlüğü yaptım.2  yıl 

sonra ailecek Dalyan’a yerleştik. Ve 

ardından çalışmadım. Ta ki 2008’de 

charter firmamızı kurana kadar... 

2008’ den bu yana charter firmamız-

da çalışıyorum. 

Peki sosyal hayatınızdan biraz bah-

setmek ister misiniz? Boş zamanla-

rımda yürüyüş yapmayı çok severim. 

Hatta bunu düzenli bir şekilde yap-

maya özen gösteriyorum. Türk 

mutfağına karşı çok ilgim var. Türk 

yemekleri yapmayı çok seviyorum. 

Fırsat buldukça bahçemde vakit 

geçiriyorum. 

Merhaba Ali Bey sizi tanıyabilir 

miyiz? Trabzon Of’ ta doğdum, de-

nizcilik hayatım orada başlıyor. Mi-

mar Sinan Üniversitesi Güzel Sanat-

lar Akademisi’ne devam ederken 

1979 yıllarında üniversiteyi bırakıp 

İngiltere’ye gittim. 1 yıl orada bar-

menlik yaptıktan sonra tekrar Türki-

ye’ye döndüm ve üniversiteye de-

vam ettim. Üniversiteye devam 

ederken aynı anda KOÇ Holding’ te 

işe başladım. 1985 yılına kadar çalış-

maya devam ettim. Ardından asker-

lik dönüşünde kendi dizayn atölyemi 

açtım.1987 yılında Marmaris’e gel-

dim. Hem inşaat hem de havacılık 

şirketi olan bir firmada çalışmaya 

başladım. 5 yıl sonra kendi şirketimi 

kurmaya karar verdim. Ve SBA HA-  

VACILIK firmasını kurdum. Antalya, 

Gazipaşa, Dalaman, Bodrum, İzmir 6 

tane havalimanında lisanslı iş yapı-

yoruz. Teknik konulara çok meraklı-

yım. Üniversiteden bir arkadaşım ile 

İstanbul’daki atölyemde  kendi ara-

bamı yapıyorum. 

Havacılık Sektöründe devam eder-

ken denizcilik üzerine bir şirket 

kurmaya nasıl karar verdiniz? Aslın-

da STEELBIRD firmasının kuruluşu-

nun altında inat ve iddia yatıyor. 

Havacılık şirketindeki bir  mesai 

arkadaşım ile sohbet ederken bana 

40 yaşından sonra tekne işini öğre-

nemeyeceğimi söyledi. Ben de ofis-

ten çıkarken tekne almaya karar 

verdim ve aynı hafta içerinde 2005 

yılında bir tekne aldım. 3 yıl tekne 

ile ilgili bilgi edindikten sonra 2008 

yılında charter firması kurmaya ka-

rar verdim. 

Denizcilik ve havacılık sektörünün 

keyifli ve zor yanlarından bahseder 

misiniz? Charter  iş yoğunluğunun 

belli günlerde olması bir haftaya 

yayılmaması, bir gün içerinde turdan 

dönen tekneleri tekrar hazırlamak 

işimizin en zor yanlarından biri, ama 

çalışma ortamı olarak denizde yapı-

lan her iş harika. Her gün yeni yüzler 

ile tanışmak çok güzel. Havacılık 

sektöründe yaptığınız işte zamanla-

manın önemi çok büyük, küçük ak-

saklıklar beraberinde anında stresi 

getiriyor. 

Kısa sürede tanınır bir firma olma-

nızın sırrını öğrenebilir miyiz? Hava-

cılık disiplini ile denizcilik işine de-

vam etmemiz ve KOÇ Holding’ teki 

edinimlerimi doğrudan işime yansıt-

mamın çok etkin olduğunu düşünü-

yorum. Kendi işimizin hem patronu 

hem çalışanı olmamızın büyük etkisi 

var. 

Müşteri profilinizi kimler oluşturu-

yor. Misafirlerimizin %70’i İngiliz,%

30’u Türk misafirlerden oluşuyor. 

Müşterilerimizi genellikle tekrar 

eden sadık müşteriler oluşturmakta-

dır. Bir çok misafirimiz ile aile gibi 

olduk. 

Hello Mrs. Sally, would you tell us 

about yourself? I was born in South 

England. I graduate a High school 

about childhood education. My busi-

ness life started in London at Harley 

Street. I visit Turkey first in 1979 for 

holidays. In 1981, I came again to 

Turkey and worked in Istanbul at a 

personal company about child edu-

cation. I lived in Istanbul till 1987 

and moved to Marmaris. After 5 

years I moved to England. In 1994, I 

moved back to Turkey and worked in 

Izmir as school manager at a Mon-

tessory school. 2 years later we 

settled with the whole family to 

Dalyan and I did not work after till 

we founded our own charter compa-

ny in 2008. Since then I work at our 

own charter company. 

What would you like to say about 

your social life? I like to walk in my 

free time, I even take care of doing 

this regularly. I am very interested in 

Turkish cuisine and love to cook 

Turkish food. If I have the opportuni-

ty, I love to spend time in my gar-

den. 

Hello Mr. Ali would you tell us 

about your life? I was born in Trab-

zon Of, my marine life begins from 

there on. While I was continuing to 

Mimar Sinan University Fine Art 

Academy in 1979 I quit my educa-

tion and moved to England. After 

working as barman for one year I 

moved back to Turkey and contin-

ued to university. I started to work 

at KOÇ Holdings while I was study-

ing at the university and worked till 

1985 there. I opened my own design 

workshop (atelier) after fulfilling my 

military service. In 1987 I moved to 

Marmaris. I worked at a company 

which was professionalized about 

construction and aviation. After 5 

years I decided to found my own 

company and established SBA Avia-

tion company. We are working li-

censed in 6 airports Antalya, Gazi-

paşa, Dalaman, Bodrum and Izmir. I 

am very interested in technical is-

sues, with a friend of mine from the  

SALLY & ALİ KARACADAĞ 


