
 

Serdar PALA 
 

 

Çanakkale 

Tel: 05324703651 

E-mail: serdarpala@gmail.com 

Doğum tarihi 31 Mart 1970 Yeri: Zonguldak 

Memleketi : ERZURUM 

 
EĞİTİM BİLGİLERİ 

1989-1999 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

1984-1987 Lise  Erzurum Atatürk Lisesi İstanbul Davutpaşa lisesi 

 

ALDIĞIM KURSLAR 

2003-2005 yılları arasında Manisa Elginkan Vakfından iso 9001 iso 14001 ve ölçme değerlendirme eğitimleri 

İzmir de özel bir kurs olan Muzokakademiden yönetici eğitimleri aldım. 

2011 aralık döneminde Ergon dan iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi aldm. Sınav sonucunda 4001 2012 numaralı 

C sınıfı iş güvenliği belgesini aldım. 

 

İŞ DENEYİMLERİ 

Seramik Müzik Enstrumanı üretimi Nisan 2020 Temmuz 2020 

Vurmalı çalgı ve kahve bardağı üretimi. Ev atölyede. Pandemide bütün işler bitti şehir dışına gidemez oldum. 

İş güvenliği işinden ayrılıp el becerimle var olmaya başladım. 

 

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri  Eylül 2012  Temmuz 2020 

Çalışanların eğitimleri ,iş yerlerinin risk analizleri, iç denetleme,belgeleme, raporlama 

İş yaptığım firmalar: DNA İş Sağlı Danışmanlığı Ortak Sağlık Güvenlik Şirketi kapsamında Atalya Kemer 

Resourt, Adana Shereton. Bireysel  sözleşme ile Reçber Kablo İstanbul, ASD laminat İstanbul Artes 

İstanbul,Nela Tekstil (İstanbul ve Çankırı), Zuhal Dış Ticaret A.Ş.(Tüm  İstanbul  showroomları  Ankara ve 

İzmir  şubeleri) 

 

Mağaza müdürü  Mayıs 2008  Eylül 2012 

Zuhal Dış Ticaret A.Ş nin İzmir Şubesini kurdum. Mağaza yetkilisi olarak işi sürdürdüm. Firmanın İzmir de 

tanıtılmasını ,özel müzik kursları ve devlet ve özel okulların okullarının ihtiyaçlarının giderilmesi için ürün 

tanıtımları tertipledim. Mağaza içinde müzik ile ilgili bilir kişileri getirip sunum lar ve gösteriler  tertipledim ve 

bol bol sıcak satış yaptım. Bütün mağazanın stoğu hesabı  benim elimdeydi. 

 

Soğuk Hava Deposu Sorumlusu  Haziran 2008  Ağustos2008 

İzmir Reis Balıkçılık a ait kısıkköy soğuk hava ve taze balık deposunun sorumluluğunu aldım. Bütün Ege 

bölgesi Migroslarına günlük taze balık temini  gerçekleştirmekteydim.Dört söför ve iki depo elemanı ile 

çalışmaktaydım. Bunun yanında balıkçılardan gelen ahtapot ve kalamar gibi ürünleri  kalitesine göre fiyatını 

belirleyip şirket için satın alıp –depolama koşullarını veaşamalarını  yaptıktan sonra stoğa girerdim. Burada 

stok, gelen, giden, geri dönen, bütün  ön kayıtları tutup işi yürütmekti  görevim. 

 

Su Ürünleri  Mühendisi  Mart 2008 Mayıs 2008 

Muğla Mandalya Körfezin NORDZEE su ürünleri. Genel koordinatör yardımcısı, balık sağlığı uygulamaları 

sorumlusu, ağ kafes ve sistem denetleme sorumlusu. Yapılan bütün faaliyetlere iştirak etmek. Tekne ile kafes 

çekmek, tekneyi onarmak,yem vermek, dalarak balık stok sağlığını kontrol  etmek.,su altı işlerini yapmak. 

Ayrıca koordinatöre haftalık iş planı ve raporlamasını yapmak.  

Farklı Türler Ön Besi ve Besi  Sorumlusu   Kasım 2007 Şubat 2008 

Pınar Deniz Ürünleri  İzmir Ildır. Farklı türlerin kuluçka haneden hasata kadar olan tüm süreci. Ne kadar yem, 

nekadar et, nekadar yaşam oranı,hastalıklar ve uygulamaları ile orada kendi bölümümde  yapılacak bütün deniz 

işleri.İş planı yukarıdan veriliyordu.Acil olanları ben belirliyordum. 

 

Su Ürünleri  Mühendisi Tesis Sorumlusu  Eylül 2001- Eylül 2007 

Akuvatur A.Ş ye ait Balıklıova Sinarit yetiştirme AR_GE çiftliğinde Farklı akdeniz türleri üzerinde 

uzmanlaştım. Türe özel  semi moist yem yapmayı öğrendim ve geliştirdim. Pınarbaşında yem fabrikası 

kurdum. Elemanlarını yetiştirdim.  Küçük bahçe Köyü  eski civa madeni mevkiinde 1000 tonluk üretim çitliği 



kurduk. Buranın tüm yönetimi bendeydi. Yöneticiliğin yanında dalgıçların işlerini su altından denetleme 

kontrol sürekli personele yetiştiricilik eğitimi ve bütün faaliyetlere katılıp liderleri olarak az insan ile çok 

büyük işler  yapıldı başarılar elde edildi. Balık sağlığı ve uygulamaları, balığın biyolojik gelişiminin takibi, ne 

zamn hasta olduğu ve nasıl iyi olduğu konusunda oluşturulan  tarafımdan yapıldı. 

 

Askerlik Mart 2000 Haziran 2001  

Bingöl Yayladere Asayiş Komando Bölüğü . Timi sevk ve idare etmek, Eski foça Komando okulunda 

öğrendiklerimi  personelime aktarmam, O nları dağda görevde kollamam, komutandan gelen emirleri  kıta 

içinde ve dışında harfien uygulamam başlıca görevlerimdendi.  Son rütbe teğmen. 

 

Satış Temsilcisi Nisan 1998 Mart 2000 

Zuhal Dış Ticaret A.Ş. İstanbul Beyoğlu Tünel semtinde müzik aleti satıyordum. Bu sürede işletmenin 3 

dükkanı yeniden tasarlayıp yaptım. 

 

Su ürünleri Mühendisi   Haziran 1997 Ocak 1998 

Muğla Bodrum Salih Adası  AKBA 1 SuÜrünleri  

Stajımı burada yaptıktan sonra diplomamı  almamış olduğum halde mühendis olarak çalışmaya başladım. 

Kafes uygulamaları ve besi  ağırlıklı bir iş yeri. Tüm faaliyetlerde çalıştım. 

 

Satış temsilcisi  Temmuz 1995 mart 1997 

Zuhal Dış Tcaret A.Ş. de Beyoğlu Tünel mevkiinde enstruman satışı yaptım 

 

Dekoratif Uygulama Elemanı (boyacı)   Temmuz 1990 Nisan 1993 

Lotus Dekorasyon Harbiye. Burada o yıllarda yapımına başlanan pentür  doku tekniği boyama yapılıyordu. 

Ögrendim yaptım. Bunun yanında renk seçimi ve renk yapımı üzerine çalıştım. Otellerin lobi ve teras barlarını, 

Kafeleri ,  Mağazaları bu teknikle boyanması işini yaptım. 

 

Kırtasiye Elemanı Haziran 1987  Eylül 1989 

Cerrahpaşa burcu kırtasiye. Temizlik düzen satış toptancıdan mal temini fotokopi makinalarının bakım ve 

onarımları. 

 

Lastik Tamiri Atölyesi  ve Tamirhane  Çırak  1977-1981 

Erzurum Horasan ilçesinde akrabalarımızın lastik tamircisi ve komple tamir yapılan atölyesinde ilk okul ikinci 

sınıftan son sınıfa kadar çıraklık yaptım. 

 

Bilgisayar Bilgisi 

Ofis uygulamaları  Excel iyi seviye  Power Point iyi seviye Word orta seviye 

 

Yabancı Dil 

İngilizce Okuma  Anlama iyi (teknik konularda) yazma iyi konuşma  orta ,Duyduğunu Anlama orta 

 

Hobiler 

Araba kullanmak, ahşap işleri- üretimi, elektronik hariç ev aletleri, otomobil mekaniği gibi tamirat işleri 

 

Ehliyet  B sınıfı alım yılı 07.11.2000 

 

Sigara İçiyorum (şimdilik) 


