
 

 

                              

● ● ● 

Son süngercinin sürpriz ziyareti   

Teos Marina Çarşı’da yeni mekanlar 

Noel babalardan müzik ziyafeti 

Engelsiz el sanatları kursları 

● ● ● 

 

Kasım-Aralık  2019 



 

Denizcilik üniversitesi gibi söyleşiler    

 Teos Marina'nın önemli özelliklerinden biri, dünyayı dolaşan 

Türk denizcilerin kulübü haline gelmesi... Osman Atasoy, Ekrem 

İnözü ve Özkan Gülkaynak gibi, Teos Marina sakinlerinden olan 

Erkan Gürsoy ile Nurettin ve Ebru İşletici çiftinin dünya 

denizlerinde edindiği tecrübeleri paylaşması için platform olduk. 

Dünya seyahatlerine ilgi duyan katılımcılar, 15 Kasım'da Altan 

Girl, 23 Kasım'da Kozayat'ın maceralarını sahiplerinden dinleme 

imkanı buldu. Dinleyiciler sunumlarda eşsiz deneyimleri keyifle 

dinlediler.  

Teos Marina Yat Kulübü'nde yapılan söyleşide Altan Girl adlı 

yelkenli teknenin yaratılış hikayesini, kutup macerasını ve 

tecrübelerini 

dinleyicilerle 

paylaşan Erkan 

Gürsoy, Teos 

Marina'da 

mutlu olduğunu, Sığacık'a yerleştiğini belirterek; burada 

gerçekleştirmek istediği hedeflerini de anlattı. 

Nurettin ve Ebru İşletici çifti de, Teos Marina’dan çıktıkları 

dünya seyahatinin en ilginç anlarını ve yurda dönüşte yine 

Teos Marina’da dostları tarafından nasıl karşılandıklarını 

anlattılar.  

Son süngercinin marinamıza sürpriz ziyareti               

 Geçtiğimiz günlerde Teos Mari-

na'yı "Son Süngerci Aksona Meh-

met" (Baş) ziyaret etti. Teos Ma-

rina Genel Müdürü Faruk Günlü 

ile sohbet eden Aksona Mehmet, 

marina çalışanlarını tebrik etti. 

Güzel yorum ve dilekleri ile bizleri 

onurlandıran Aksona Mehmet, 

Marina önbüroda satışı yapılan 

kitaplarını da imzaladı. 

Bu arada Teos Marina Önbüro’da 

Naviga Yayınları ile Özkan Gül-

kaynak kitaplarının satışının ya-

pıldığını ve bunun dışında Kitap 

Limanı’a bağışlanan ikinci el ki-

tapları ücretsiz alıp okuyabilece-

ğinizi hatırlatırız. 



Teos Marina Çarşı’da yeni mekanlar açıldı 

Teos Marina Çarşı’da Münevver Meyhane ve Alin 

Accessory aksesuar mağazası ile Bremen erkek giyim 

mağazası açıldı. Hizmet vermeye başladığı günden 

bu yana rezervasyonlarla dolan sıcak samimi 

sofrasıyla Münevver’de işletmeye adını veren 

Münevver yemeği sipariş etmenizi öneririz. 

Bremen’de erkek giyim ürünleri; Alin Accessory’de ise 

takı, çanta, cüzdan, bere gibi her ihtiyaca uygun 

aksesuar bulabilir, sevdiklerinize hediye alabilirsiniz.  

Sezonluk değil 4 mevsim yaşayan marinada açık ve 

faaliyette olan 6 mekanda 2020’ye dolu dolu 

programlarla girildi. Yılbaşı gecesi eğlence hayatının 

merkezi Teos Marina Çarşı oldu. Pier One Cafe Restorant, Mono 

Club, Deniz Restorant, Lighthouse Pool&Pub, Sherlock 

Steakhouse&Pub ve Münevver Meyhane’de ayrı ayrı yılbaşı 

kutlamaları yapıldı.  

 

Keçe dükkanının ünlü konukları var

 Teos Marina Çarşı'daki işletmecilerden keçe sanatçısı Ayfer Güleç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı 

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarından biri. NTV çekim ekibi ile birlikte modacı Dilek Hanif, Güleç'in 

mağazasını ziyaret ederek, keçeden yarattığı ürünlerini 

inceledi. Ayrıca geleneksel keçe kültürünü tasarımla 

buluşturarak turizme kazandıran başarılı kadın girişimci seçilen 

Güleç, Avrupa Birliği "Sivil Düşün" belgeseli çekim ekibini 

ağırladı. Ödüllü ünlü yönetmen Kerem Topuz, Kırsal Turizm 

Derneği Başkanı Nedim Zurnacı ve AB Proje Koordinatörü Veli 

Ekim, Güleç'i tebrik ederek keçe eserleri görüntüledi. 



Noel babalardan neşeli müzik ziyafeti

 2020’ye sayılı günler kala Noel Baba 

kostümlü Bando Mozaik, Teos Marina 

Çarşı’da gerçekleştirdikleri canlı 

performans ile tüm Sığacık’a neşe 

kattılar.  

Aralık ayı boyunca hem Teos Bazaar 

hem de Teos Marina El Sanatları Pazarı 

stantlarında Yeni Yıl Pazarı kurulması 

organize edildi. Soğuk ve zaman zaman 

yağışlı havaya rağmen, özellikle hafta 

sonları bir çok kişi stantları gezerek 

sevdiklerine yeni yıl hediyeleri aldılar. 

Tüm çarşıyı gezen Noel babalar da 

müzikleriyle yeni yıl coşkusunu artırdı. 

Kültür Merkezi’nde makrame kursu 

Teos Marina Kültür Merkezi'nde Seferihisar Atatürk  

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 

Müdürlüğü işbirliği ile makrame örgü kursu 

başladı.  

Makrame Örgü Yapma Kursu, yoğun bir ilgili ile 

karşılaştı. Kursta birbirinden güzel ürünler ortaya 

çıkaran ve el becerileri ile üretime katılan 

kursiyerler, aile bütçelerine katkı da 

sağlayabiliyorlar.   

Engelsiz el sanatları kursları da yapılıyor

Seferihisar Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde, özel  

eğitim branşında hafif, orta ve ağır düzeyde zihinsel 

engellilerin hayata katılması, el becerilerini geliştirerek 

üretmenin sevincini yaşaması için Teos Marina Kültür 

Merkezi'nde kurslar açıldı. Çünkü engeller başarıya engel 

değildir. 

El emeği göz nuru ürünler yaratan; üretime katılırken 

engel tanımayıp hayata da katılan bireyleri ve 

eğitmenlerini çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. 

Teos Marina olarak engelsiz hayatı, sözde değil özde 

destekliyoruz. 



   



Teos Marina sektör fuarlarına hazır 

 Denizcilik sektörünün tüm paydaş 

ve ilgililerini bir araya getiren 

fuarlar dönemi başlıyor. 18 – 26 

Ocak 2020 tarihlerinde 

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 

düzenlenen ve dünyanın en büyük 

denizcilik fuarı olan Düsseldorf 

Boat Show’da, Teos Marina 

olarak bölgemizi tanıtıp yabancı 

yat sahiplerini ülkemize davet 

edeceğiz. Fuarı ziyaret edecekler 

için, evinizde hissedebileceğiniz 

bir soluklanma durağı olarak Hol 

13’teki 13A53 numaralı Teos Marina standına bekleriz.  

İstanbul Yeşilköy’de 21 Şubat – 1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek CNR Avrasya Boat Show’da Hol 3’te, 

Tuzla’da 7 – 15 

Mart 2020 

tarihlerinde 

düzenlenecek 

Tuzla Boat 

Show’da da Hol 

2’de standımızı 

ziyaret etmenizi 

bekliyoruz. 

Önceki yıllarda 

olduğu gibi bu 

yıl da, yapılan 

fuar 

görüşmeleri 

sonucunda 

çekilişle 3 kişiye 

%50 yıllık 

bağlama 

indirimi, 3 kişiye 

%25 kışlama 

indirimi gibi 

Teos Marina’nın 

başka sürpriz 

hediyeleri de 

olacak. Çekiliş 

fırsatını 

kaçırmayın. 



Teos’tan İzmir marinalarına dostluk ziyareti 

 Teos Marina ekibi olarak, IC Çeşme Marina, Setur 

Çeşme Altınyunus Marina ve Port Alaçatı 

Marina'yı ziyaret ederek inceleme ve deneyim 

paylaşımı gezisi yaptık. Marina yöneticileri ve 

personellerinin misafirperverliklerinden dolayı 

teşekkür ederiz. İşbirliğimiz ve bilgi 

paylaşımlarımız büyüyerek devam edecek. 

 

Personelimizle yılbaşını erken kutladık  

Çalışanlarına değer veren Teos Marina’da, yeni yıla birkaç gün kala canlı müzikli eğlenceli bir yemekle tüm 

personel ve ailelerinin katıldığı erken kutlama yapıldı. 

Gecenin açılış konuşmasını yapan Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, “İşini aşkla yapan bir ekiple 

çalışmaktan dolayı çok mutluyum, hepinizle gurur duyuyorum. 2019 yıl sonu itibariyle hepinizin emekleriyle 

marinada %98, teknik atölyelerde %100, çarşı 

bölümünde %90 doluluğu yakaladık. 2019 yılında çok 

çalıştık, belki yorulduk ancak bir yandan da çok eğlendik. 

2020'de kanal, köprü, bahçe düzenlemesi gibi 

gerçekleştireceğimiz bir çok proje var fakat devletimizin 

projeleri ile karıştırılmasın. Hem çalışıp, hem de 

eğlenerek marinamızı bölgenin parlayan yıldızı 

yapacağız. Ancak bugün sizin geceniz, şimdi eğlenme 

zamanı” dedi. 

Deniz Restoran’da düzenlenen gecede, Bingül Konya ve 

Orkestrası sahne aldı. 2019’un özeti olan eğlenceli 

videoların izlendiği, 5 yılını dolduran personele plaketlerinin verildiği, hediye çekilişi de yapılan gecede, Teos 

Marina Ailesi’nin bireyleri tüm yılın yorgunluğunu eğlenerek çıkardılar.      


