Mart-Nisan 2020

●

●

●

Kadınlar gününde kadın eserleri sergilendi
Son fuar, son çağrı
Karantina günlerinde…
●

●

●

Kadın elinde hayat bulan eserler sergilendi
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Teos
Marina işbirliğiyle düzenlenen Dünya Kadınlar
Günü Sergisi açılışı, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde Teos Marina Kültür Merkezi Sanat
Galerisi'nde Seferihisar Belediye Başkanı İsmail
Yetişkin'in de katılımıyla gerçekleşti.
Sergide Türkan Saylan da anıldı. Kadın
sanatçıların seramik eserleri ve fotoğrafları 1
hafta süreyle sergilendi.

Yılın son fuarı Tuzla Boat Show’da son çağrı
İstanbul'da CNR Avrasya Boat Show’un ardından
düzenlenen ikinci tekne ve denizcilik fuarı Tuzla Boat
Show'daki standımızda, sevenlerimizle hasret
giderirken, hiç tanışmadığımız yatçılara bölgemizi
tanıttık. Mandalina kurusu ve çay kahve eşliğinde
marinamızı, güzel Sığacık'ı ve yakın civardaki el
değmemiş koyları anlattık. Teos Marina ailesine
katılmak için henüz geç değil çağrısında bulunduk.
Fuarın son günlerine yaklaşırken, Teos, Viaport, D
Marin ve Setur marinalarının yöneticileri, Teos
Marina standında bir araya gelerek sektörü ve
gündemi
değerlendirdi.
Marina sektör temsilcilerinin
yakın iletişim ve dostluğu bir
kez daha ortaya çıktı.
Son gün fuarda standımızı
ziyaret eden tekne sahipleri
arasından yapılan çekilişte,
yıllık
bağlamada
%50
indirimi Teos Marina’da
bağlı bulunan Lacivert adlı
yelkenli teknenin sahibi
Burak Yabacı, %25 indirimi
Daphne
adlı
yelkenli
teknenin sahibi Hakan Çoker,
%15 indirimi Zuzu adlı
yelkenli teknenin sahibi
Levent Demir kazandı.

Karantina Günlerinde Marinalar…
Coastguide (www.coastguidetr.com) adlı web sayfasında yayınlanan Levent Çelmen’in haberinde Teos
Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, karantina günlerinde marina sektörünü değerlendirdi:
“Covid 19 adlı coronavirus salgınının bu
kadar büyüyüp dünyaya yayılan bir
pandemiye dönüşeceğini sanırım kimse
beklemiyordu.
Ancak
ilk
olarak
Düsseldorf Boat Show süresince etkilerini
yaşamaya başladık. CNR Boat Show’da
kısmen etkilerini görsek te Tuzla Boat
Show’un özellikle ikinci yarısı fuara
neredeyse hiç ziyaretçi gelmedi. Tabii bazı
etkileri tahmin etmek zor değil. Durum
değerlendirmesi yaparak olası senaryoları
masaya yatırdık ve önlemler almaya
başladık.
Teos Marina dört mevsim yaşayan bir
marinadır. Aralık ya da Ocak ayında bile
hafta sonu tekne sahipleri teknelerine gelir. Ya marinada teknesinde ya da denize çıkarak keyif yapar. Hatta
yaz kış teknesinde yaşayan tekne sahipleri de var. Coronavirüs sebebiyle bu durumda özellikle Mart ayında
önemli oranda gerileme oldu. Seyahatler kısıtlanınca İzmir dışından marinaya gelen tekne sahipleri azaldı. Ön
büro işlemlerini online olarak yapabileceğimizi bildirerek biz de gelmemeleri çağrısında bulunduk. Bu çağrının
virüse karşı personelimizi ve müşterilerimizi korumak adına alınmış bir önlem olduğunu söyleyebilirim.
Ancak Nisan ayına gelince özellikle İzmir bölgesindeki yatçılarımız önceki yıllardan çok daha fazla marinamıza
gelmeye başladılar. Önceki yıllarda Mayıs ya da Haziran ayında yaşadığımız tekne trafiğini Nisan ayında
yaşamaya başladık.
Teos Marina, Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, kapalı alanlarda, duş ve tuvalet
ünitelerinde sürekli yapılan dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Personelimiz koruyucu malzemeler kullanıp,
fiziksel mesafeleri gözeterek, gerekli önlemleri alıp hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor.
Teos Marina, şehirlerarası seyahatler yasaklanmadan çok önce, hem e-posta yoluyla hem de sosyal medya
aracılığıyla “ŞİMDİ EVDE KALMA ZAMANI” çağrısı yaparak yatçıları, seyahat etmemeye davet edip, virüsün
yayılımını engelleme çalışmalarına katkı sağladı. Ayrıca; ön büroda her çalışanda bir misafir olacak şekilde
ofise giriş ve çıkışlar düzenleniyor. Rezervasyon, sözleşme, ödeme gibi ön büro işlemleri online yapılarak, yüz
yüze temas ve evrak alışverişi en aza indirilmeye çalışılıyor.
Uzakta olanlar için evlerinde kalmalarını, marinamızda teknede yaşayanlar için marinadan ayrılmamalarını
önemle rica ediyoruz.
Bu gelişmelerden sonra; çok aktif kültürel, sosyal etkinlikleri ile tanınan bir marina olarak planladığımız
etkinliklerin çoğunu ne yazık ki salgın nedeniyle iptal ettik ya da erteledik. Öte yandan çarşıda cıvıl cıvıl bahar
günleri yaşanacakken, işletmeler kapalı olmak zorunda. Umuyoruz ki tüm kiracılarımız ve yatçılarımız için
sağlıklı günler yakındır.
Olumlu yanından da bakacak olursak, Teos Marina’da çekme atma faaliyetleri güvenli bir şekilde
sürdürülüyor. Ancak her yıl Mart ve Nisan aylarına yığılan bakım onarımların bazıları sonraki döneme
ertelendiği için iş yoğunluğunu yönetmemiz kolaylaşıyor.

Çekek alanında faaliyet gösteren teknik atölyelerin tümü, yat market ve çamaşırhane açık ve aktif çalışmaya
devam ediyor. Karada olan teknelerin bakımları devam ediyor. İşi bitenler denize atılıp güvenli bir şekilde
bağlanıyor. Bu süreçte tekne sahiplerinin fiilen teknelerinin başında olmasına gerek olmuyor. Uzaktan mail
ortamında iletişimle tekne sahiplerinin talimatları değerlendiriliyor ve tüm süreçler fotoğraf ve videolar
kendileri ile paylaşılarak bilgilendiriliyor.
Ayrıca bu durgun
günlerde
sahamızda
yapılacak peyzaj,
tadilat
ve
güzelleştirme
çalışmaları
sürdürülüyor. Bu
dönemde ortaya
çıkan gürültü ve
toz ile marina
sakinlerimizi çok
fazla
rahatsız
etmediğimiz için
mutluyuz.
Bir
anlamda
ekip
olarak
motivasyonumuz
tam ve sezona
hazırlık
yapıyoruz.
Bu kara bulutlar dağılıp marina sakinlerimiz marinaya gelince yeni keyif ve konfor alanları eklenmiş,
yenilenmiş ve çok daha güzel bir marina ortamı ile karşılaşacaklar. Tekrar yatçılarımız ile bir araya
geleceğimiz için heyecanlıyız.
Turizm sektörünün dünya çapında yaşananlarla önemli ölçüde yara aldığını gözlemliyoruz. Bu yıl tüm otel,
restoran gibi işletmeler için çok zorlu bir dönem olacak. Diğer bir çok sektöründe yara alacağı aşikar.
Marinaların da elbette gelir kayıpları oldu ve olacak. Ancak kötü senaryolara hazırlıklı olup, iyimser olmak
istiyorum.
Korku ortamı aşıldıktan sonra daha da coşkuyla yaşadığımız iklimi, coğrafyayı, özgürlüğümüzü
kucaklayacağız. Güzel günlerin yakında olduğunu düşünüyorum.
Bu arada Devletten ticari işletmelerin yaralarını sarmalarını bekliyoruz. Öncelikle küçük işletmelerin hayatta
kalması sağlanmalı. Ekonominin çarkları döndürülmeli. Devlet her kesime güven verecek adımlar atmalı. Tüm
sektörlerde yaşanan gelir kayıplarına devlet de ortak olmalı.

Örneğin
Marinalardan
alınan sabit kira yerine, yıl
toplamında gerçekleşecek
cirosuna göre kira talep
etmeli. Eğer kazanmıyorsa
ben kiramı tam alırım
dememeli. Ya da bu yıla
özel belli bir oranda kira
indirimi uygulayıp, aynı
oranı yat sahiplerine de
uygulama konusunda kural
koyucu ve denetçi olmalı ki
yaptığı
destek
diğer
kesimlere de yansısın. Biz
Teos Marina olarak kendi
kayıplarımızı
kendi
imkanlarımızla bir şekilde
gidereceğiz
ancak
devletimizin
bize
yansıtacağı kira indirimi vb. her türlü desteği aynı oranda yatçılarımıza ve kiracılarımıza yansıtmaya hazırız.
Marinaların çarşı bölümünde ticari hayat durdu. Buradaki esnafın kayıplarına, marinalara ödeyeceği kiralara,
vergilerine ortak olmalı. Yap işlet
devret modeliyle işletilen marinalarda
her yılın kirası peşin olarak Ocak
ayında
ödendiği
sözleşmelerle
sabitken 1 Mart 30 Haziran arasında
ödeyeceklere 3 ay erteleme kararının
gerçek hayatta bir karşılığı yok. Ya da
marinalardaki hizmetler kesintisiz
sürdüğü
için
kısa
çalışma
ödeneklerinden faydalanma da söz
konusu değil. Yine işletmenin
faaliyetleri
sürdüğü
için
KDV,
Muhtasar ve SGK ödemelerinin
ötelenmesi de söz konusu değil.
Kısaca devletin şimdiye kadar
açıkladığı hiçbir destek paketinden
faydalanması söz konusu değil. Tüm
sektörleri ve çalışanların yarasını
saracak, yaşanan kayıplara ortak
olacak önlemler acilen alınmalı. Aksi
taktirde yaralar daha da derinleşip
tedavisi çok daha güç duruma
gelecek. Dünyamızın üzerindeki bu
kara bulutların en kısa sürede
dağılmasını ve güneşli günlerde
herkesin
yeniden
maviliklerle
buluşmasını diliyorum.”

Sizler evlerinizdeyken biz neler yaptık?
Karantina günlerinde, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için
toprağa buğday eker gibi denize zincir ektik. Tüm marinanın
tonoz zincirlerini yeniledik. Yol işaretleri boyalarını yeniledik.
Çocuk oyun parkı ve çevresini yeniledik. Çarşıda peyzaj
düzenlemeleri ve kanal üzerine yeni bir köprü yapıldı. Eski köprü
ise, kanalda bağlı olan tüm teknelerin altından rahatça
geçebilmesi için yükseltildi. Ayrıca sanitary ünitelerinde duş
kapıları suları dışarı sızdırmayacak hale getirildi. Tenis kortu
zemin yenilemesi yapıldı.
Emektar gemi başı şeklindeki otopark güvenlik kulübemiz,
Lighthouse Pool&Pub’da güzel bir bara dönüşecek. Otopark
girişine yeni yapılan güvenlik kulübesi ile birlikte, araç
girişlerinde plaka tanımalı sistem faaliyete başlayacak.
Yatçılarımızın sisteme tanımlanmış plakaları ile hiç durmadan
giriş ve çıkış yapabilecekler. Yeni sistemin çalışma prensipleri ile
ilgili duyuru yapılacak.
Çok yakında sizlerle buluşacağımız için heyecanlıyız. Sizler için hazırladığımız yeni konfor alanları da var. Bu
yaz çok güzel olacak...Yeniden kavuşuncaya dek, rezervasyon, sözleşme, ödeme vb. gibi her türlü işlemlerinizi
online olarak yapabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz, info@teosmarina.com ve +90 232 745 80 80.

Uluslararası kulüpler Teos’ta temsil ediliyor
Uluslararası birçok yatçılık ve denizcilik kulüplerinin onursal üyesi ve İzmir bölgesi temsilcisi olan Teos Marina
Genel Müdürü Faruk Günlü, İngiltere’nin başkenti Londra’da merkezi bulunan yat kulübü Little Ship Club’ın
İzmir Bölgesi Temsilciliği görevini de üstlendi.
Dünya üzerinde yatçılığa ilgi duyan binlerce üyesi bulunan Little Ship Club gibi, yine İngiltere merkezli Cruising
Association; Almanya merkezli Trans
Ocean ile Kreuzer Abteilung kulüpleri ve
İsveç
merkezli
Swedish
Cruising
Association kulübü de Faruk Günlü’nün
onursal üyeliği ile İzmir bölgesinde temsil
ediliyor. Bu derneklerin üyeleri olan
denizcilere seyirlerinde yasal mevzuat,
bakım onarım imkanları, gezilecek yerler,
sağlık olanakları konularında danışmanlık
yapıp bölgede güvenli seyir desteği
veriyor.
Yıllardır uluslararası denizcilik fuarlarına
da katılıp aktif tanıtım yapan Teos Marina,
dünyanın çeşitli yerlerinde deniz seyahati yapan tüm yatçıları Sığacık’ı görmeye çağırıyor. Yabancı yat
kulüplerinin etkinlik, toplantı ve yemeklerine de katılan Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, “Daha çok
yatçının ülkemize gelmesi için ilişkileri sıcak tutuyoruz. Bölgemizi ziyaret edecek üyelere seyirleri ile ilgili bilgi
desteği ve indirimli bağlanma imkânı sunuyoruz” dedi.

Marina çekek sahasında tatlı bir telaş var
Yaz sezonu geldi çattı, salgının biteceği güzel günlere az zaman kaldı. Teknelerin sezona hazırlanması için
çekek sahasında bir yoğunluk yaşanıyor. Teos Marina çekek sahamızda yeni açılanlarla birlikte tüm teknik
atölyelerde bakım onarım işleri hızla devam ediyor. Teknik atölyelerimizin yaptığı işler çok beğenildiği için
Göcek, Marmaris, Bodrum bölgelerinden bile çekek sahamıza tekne geldiğini gözlemliyoruz. Sağlıklı günlerde,
mutlulukla marinamızın keyfini çıkaracağınız, özgürce seyre çıkacağınız günler diliyoruz.

