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Teos Çocuk Şenliği Teos Marina’da kutlandı
Teos Marina hudut kapısı hizmete başladı
Sığacık’ta kıyı temizliği yapıldı
Teos Marina’da yük taşımak artık kolay
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Teos Marina’nın yönetim ekibi güçleniyor
2017 yılında yeni hizmet kalitesi
ve yaptığı sektörel atılımlarla
adından çokça söz ettiren Teos
Marina’da, Ön Büro ve Liman
Hizmetleri Müdürlüğü görevine
marina sektöründe 14 yıllık
tecrübesi bulunan Umut Maden
getirildi.
Umut Maden, 2003 -2009 yılları
arasında Setur Antalya Marina’da
Liman Saha ve Gümrük İşlemleri
Sorumlusu olarak çalışmış, 20092015 yılları arasında Antalya Kaleiçi Yat Limanı’nda marina müdürlüğü yapmıştı. Teos Marina yönetimi, yeni
anlayış ve vizyonu ile sektörde adından söz ettirmeye devam edecek.

Kadınlar Günü söyleşi ile kutlandı
Dünya Kadınlar Günü’nde Teos Marina’da
faaliyet gösteren Göztepe Yelken Kulübü’nde buluşan deniz sevdalıları ve kadınlar, tekneyle Antarktika’ya gitmiş ilk Türk
kadını Sibel Karasu ile sohbet toplantısı
gerçekleştirdi. Karasu, dünya denizlerindeki deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı. Söyleşinin ardından, yat kulübün keyifli ortamında sohbet devam etti.

Yatçılara denizde ilk yardım eğitimi
Teos Marina’da, Göztepe Yelken Şubesi ve Herkes için Acil Sağlık Derneği (HİASD) işbirliğiyle düzenlenen
“Denizde İlk Yardım” eğitimi gerçekleştirildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sertifikalı eğitimde, denizde
meydana gelebilecek suda boğulma, dalış
kazaları, kalp krizi, deniz canlıları ile temas, kesi,
kanama ve yaralanmalar, kırık, çıkık, burkulma,
yanık, kanama, sıcak ve soğuk çarpması,
karbonmonoksit zehirlenmesi gibi konularda
hayati bilgiler verildi.
Acil Sağlık Derneği’ni (HİASD) temsilen Dokuz
Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürkan
Ersoy, yaptığı çarpıcı sunumla katılımcıları
bilgilendirdi.

‘Kayıtsız 3’ün kış bakımı yapıldı
2006-2009 yılları arasında ‘Kayıtsız 3’ adlı teknesiyle dünyayı dolaşan Özkan Gülkaynak,
Teos Marina’da bağlı bulunan teknesini kış bakımı yaptırmak için karaya çekti. ‘Kayıtsız 3’ün,
travel lift tarafından karaya alınması ve alt yıkama işlemleri sırasında Özkan Gülkaynak yanından ayrılmadı. Kayıtsız 3, bakımı tamamlandığında yeniden denize indirilerek, yeni seyahatlere yelken açana kadar Teos Marina’daki yerinde kalacak.

‘Güneş’ teknesi Teos Marina’da
ilk kez denizle buluştu
İzmirli Güneş ve Hakan Özensoy çiftinin 2 büyük hayali bugün gerçeğe
dönüştü. Özensoy çifti, kendi teknelerini yapma ve evlerini kapatıp
teknede yaşama hayalinden yola çıkarak; 2,5 yıl süren çabanın sonucunda
kendi imalatları olan tekneleri Güneş’i Teos Marina’da denizle
buluşturdular.
Teos Marina’da yelken direği de takılacak olan Güneş teknesi, 1 aylık hazırlık
sürecinin ardından dünya turuna çıkmaya hazır olacak.

Sığacık’ta kıyılar temizlendi
22 Mart Dünya Su Günü’nde,
yarının yetişkinleri olan çocukları
bilinçlendirmek ve farkındalık
yaratmak için, Mavi Bayraklı Teos
Marina, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, İzmir’den 11 ilçenin
Milli Eğitim Müdürü ve Seferihisar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı okulların katılımı ile
Sığacık’ta deniz temizliği etkinliği
yapıldı.
150 öğrencinin eldiven ve çöp
torbaları ile yaptıkları kıyı temizliği sırasında, denizde de Sahil Güvenlik ve Teos Marina’nın botları ile
dalgıçlar da deniz dibinden atıkları çıkardı. Kıyı temizliğinin ardından gezinti tekneleri ile denize açılan grubu,
Teos Marina’da canlı müzik dinletisi karşıladı.

Teos Marina’da yük taşımak artık daha kolay
Teos Marina’nın yeni yük taşıma arabaları,
geniş haznesinde kolayca yük taşımayı sağlıyor. Ayrıca itmek veya çekmek için fazla
güç harcamanıza gerek yok. Hem de iskele
üzerinde giderken sessizliğiyle komşularınız
rahatsız olmuyor. Gürültü yapmayan yük
taşıma arabaları ile Teos Marina misafirlerinin marinada konforlu yük taşırken diğer
marina sakinlerinin huzurlu vakit geçirmelerini hedefliyor.

En güzel 23 Nisan Teos Marina’da kutlanır
İzmirli Seferihisar’da 23
Nisan 5 gün şenlikle
kutlandı. Seferihisar
Belediyesi ve Teos Marina
işbirliği ile düzenlenen Teos
Çocuk Şenliği’nde,
Seferihisarlı yönetmen
Çağan Irmak’ın öncülük
ettiği TEMA Vakfı’nın
“Evladın için bir ağaç dik”
kampanyası kapsamında
boş bir araziye 51
fıstık çamı fidanı
dikildi. Ardından
Makedonya,
Ukrayna, KKTC ve
Gaziantep’in Oğuzeli
ilçesinden gelen
konuk çocuklar Teos
Marina’yı ziyaret
ettiler.
Çocuklar için
eğlenceli oyun atölyeleri kurulan Teos Marina’da,
Karagöz ve Hacivat, illüzyon gösterileri, Göztepe
Yelken Kulübü’nün yelken simülatörü yoğun ilgi
gördü. Son gün düzenlenen gala gecesinde
Makedonya, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Gaziantep Oğuzeli Belediyesi Halk
Oyunları ekiplerinin danslarıyla renklendi.

Mavi Bayraklı Teos Marina
ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile koordineli
olarak düzenlenen,
Seferihisar’daki ilköğretim
okullarında “Sürdürülebilir
Denizcilik ve Çevre” konulu
bir resim yarışmasının ödül
töreni sahnede yapıldı.
Finalistlere ödüllerini Teos
Marina Genel Müdürü Faruk Günlü verdi.
Seferihisar ilçe merkezinde başlayan Teos
Marina’da devam eden Teos Çocuk Şenliği, ilçe
halkının yoğun ilgisi ile coşkulu anlara sahne oldu.
5 gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanan şenlik,
Ömür Gedik konseri ile taçlandı. Teos Marina’da
eğlence doruğa ulaştı.

30 Haziran’a kadar kur sabit
Yeni kampanyalarını ilk olarak CNR Avrasya Boat Show’da duyuran
Teos Marina, daha iyi hizmet, yeni fiyatlar ve avantaj paketleri ile
yatçılar tarafından yoğun ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Kampanya
çerçevesinde, 30 Haziran’a kadar sabit kur 1 Euro=3,5 TL olarak
uygulanacak. 2017’de bitecek sözleşmenizi şimdiden yenileyerek hem
erken ödeme indiriminden faydalanmak hem de sabit kur avantajını
kaçırmamak için sizleri önbüro ile irtibata geçmeye davet ediyoruz.

Sığacık - Samos seferleri başladı
Seferihisar Sığacık Teos Marina ve Samos Karlovassi Limanları arasında düzenlenen feribot seferlerinde 2017
sezonu 29 Nisan Cumartesi günü başladı. Samos Star’a rezervasyon için 0232 463 97 63 numaralı telefondan
arayabilir, www.samosonline.com, www.samosstar.com internet sitelerinden bilgi alabilirsiniz.

Hudut kapısı haftada 7 gün açık
Artık yurt dışı giriş çıkış gümrük işlemleri Teos Marina’dan yapılabilecek. Pasaport polisi, Liman başkanı,
doktor ve gümrük memuru Teos Marina’daki hudut kapısında hizmeti vatandaşın ayağına getiriyor. Gümrük
ve Türk Bayrağı’na geçiş işlemleri Teos Marina’da yapılabilecek. Hudut kapısı haftanın 7 günü hizmet verecek.

Türk Bayrağı’na geçiş artık çok kolay
Teos Marina Göztepe Yat Kulübü’ndeki toplantıda yatçılarla biraraya gelen
Çeşme Liman Başkanı Nihat Tozman, Türk Bayrağı’na geçiş için gerekli
belgeleri, sürecin işleyişini ve ne kadar sürdüğünü anlattı. Tozman, Türk
Bayrağı’na geçmeyen teknelere yaptırımlar, geçenlere ise devletin özen-dirici
uygulamaları olacağını söyledi. Türk Bayrağı’na geçen tekneler 5 yıl harçtan
muaf olacak. Sığacık Sahil Güvenlik Komutanı Hacı Mehmet Çakıcı ise, deniz
trafiğinde yatçıların bulundurması gereken belge ve ekipmanları anlattı.

Teos Marina zehirli atıkları topluyor
Çevreye duyarlılığıyla bilinen Teos Marina’da katı, cam, metal ve plastik atıklar için çöp ayrıştırma istasyonları bulunuyor. Ayrıca atık yemek yağları ve makina yağlarının toplanması için istasyonlar mevcut. Yağ
fitresi, yakıt filtresi, boya kutusu, tiner kutusu, yağ kutusu, üstüpü gibi kontamine olmuş atıklar kontrollü
olarak toplanıyor ve lisanslı alıcıya gönderiliyor. Atık yağlar ve kontamine atıklar çekek sahası yanındaki
istasyonda toplanıyor. Lütfen iskele, rıhtım üstünde ya da çöp ayrıştırma istasyonu bölgelerine akü, pil, atık
yağ ve kontamine olmuş atık koymayınız.

