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Kasım-Aralık  2016 

Göztepe Yelken Kulübü ile 

Yakındaki Etkinlikler 

7 Ocak- Deniz konulu film buluşması 

21 Ocak- Teknede ilkyardım 

hakkında workshop 

11 Şubat- Deniz konulu film 

buluşması 

18 Şubat- Marine motor bakımı ve 

teknik bilgiler hakkında workshop 

 



 

  Teos Marina’da dostane devir teslim                                       

 Kolin Holding 

kuruluşu olan ve 

2010 yılından bu 

yana İzmir 

Seferihisar’da 

faaliyet gösteren 

TEOS Marina’da 

yönetici değişikliği 

gerçekleşti. 3,5 yıl   

D-Marin Turgutreis 

Marina Müdürlüğü 

görevini yürütmüş 

olan Faruk Günlü, 1,5 

yıldır Teos Marinanın 

Genel Müdürlüğünü 

yürüten Fatih 

Dağıstanlıoğlu’ndan 

görevi devraldı. 

Meslektaşların yönetim devir tesliminde, iş dünyasında zor görülen sıcak ve dostane anlar yaşandı. 

Aynı zamanda Fatih Dağıstanlıoğlu’nun doğum günü de olan 8 Aralık’ta, Teos Marina personelinin veda 

niteliğindeki ve sürpriz olarak düzenlediği partiye yeni Genel Müdür Faruk Günlü de katıldı.  

Yeni Genel Mu du r Faruk Gu nlu  

1979 Fethiye – Göcek doğumlu, evli ve bir erkek çocuk 

babası olan Günlü, genç yaşta edindiği turizm sektörü 

deneyimlerini Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde 

aldığı 4 yıllık akademik eğitimle pekiştirdi.  

1995 ile 2016 yılları arasında Club Marina, Skopea Marina, 

Kemer Marina ve D-Marin Göcek Marinalarının çeşitli 

kademelerinde görev alan Faruk Günlü, en son D-Marin Turgutreis 

Marina Müdürlüğü görevini yürütmüştü.  

Akdeniz ve Ege bölgelerinde yer alan marinalarda 

gösterdiği performansla yatçı dostlarının beğenisini kazanan 

Faruk Günlü yeni ekibiyle yeni başarılara imza atmayı 

amaçladığını belirtti.  

Şimdiye kadar edindiği yöneticilik deneyimlerini, kalite ve 

maksimum müşteri memnuniyeti prensiplerini Teos Marina’da 

uygulamak isteyen Günlü, yeni projeleriyle Teos Marina’ya yeni 

bir hizmet anlayışı getirmeyi hedefliyor. Faruk Günlü’ye yeni 

görevinde başarılar diliyoruz. 



 
Duesseldorf Messe’de milli temsile hazırız               

Teos Marina Almanya’daki yat fuarında 

Deniz Turizmi ve Dalış hollerinde Milli stant ile 

Türkiye’yi temsil edilecek heyette yer alacak.  

Bu yıl 48. kez düzenlenen Duesseldorf Boot 

Messe Fuarı 21-29 Ocak tarihlerinde kapılarını 

ziyaretçilere açarken; Türk heyet tüm olumsuz 

koşullara rağmen Türkiye’nin deniz turizmi 

potansiyelini anlatacak. Teos Marina standında da 

Ege kıyılarının güvenli ve huzurlu limanları arasında 

doğa ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Sığacık 

tanıtılacak. İzmir’in sakin şehir ünvanlı ilçesi Seferihisar’da deniz tutkunlarına hizmet veren,  TYHA’dan 5 altın 

çıpalı, IMCI’den 5 mavi yıldızlı, ayrıca Uluslararası Mavi Bayrak ödüllü yat limanı Teos Marina, Almanya’nın 

Duesseldorf kentinde deniz tutkunlarını Ege’yi keşfetmeye çağıracak. 

   Ü niversiteli marinacılar Teos Marina’da     

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Seferihisar Fevziye 

Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Marina 

İşletmeciliği Programı öğrencileri, Teos Marina’yı ziyaret etti. 

İki yıllık teorik olarak denizcilik eğitimi alan üniversiteli 

marinacılar, öğretmenleri Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer Oral ile 

birlikte bir derslerini Teos Marina’da incelemeler yaparak 

geçirdiler. Motoryat ve yelkenlilerin özellikleri, marinadan giriş 

ve çıkış öncelikleri, palamar hizmetinin incelikleri hakkında 

Teos Marina yetkililerinden bilgi alan üniversiteliler, son olarak 

çekek alanını gözlemlediler. Çekek alanında yapılan uygulamalı 

anlatımda lift yardımı ile palamar botu denizden çekilip alt 

temizliği yapıldı. Üniversiteliler, uygulamalı eğitimin ardından Teos Marina’dan ayrıldılar. 

 Teos Marina’nın minik ziyaretçileri                                                   

Seferihisar Bağımsız Anaokulu öğrencileri Teos 

Marina’yı ziyaret etti. 4-5 yaşlarından oluşan öğrenci grubu, 

öğretmenleri eşliğinde Teos Marina’yı gezdiler.  TYHA’dan 5 

altın çıpa, IMCI’den 5 mavi yıldız, UDHB’den 5 çıpa sahibi ve 

Mavi Bayraklı Teos Marina’nın minik ziyaretçileri, yetkililerden 

çevre ve deniz temizliği konusunda bilgi edindi. Çevre 

duyarlılığı konusunda erken yaşta bilinçlenen çocuklar, 

denizleri kirletmemek gerektiğini öğrendi. Denizleri temiz 

tutmaya söz veren minikler, atıkların denizde yok olma süreleri 

hakkında yetkililerden bilgiler aldılar. Ardından anaokulu 

öğrencileri, Teos Marina’daki çocuk oyun alanında doyasıya eğlendiler.  



 

Teos Marina’da iş gu venlig i eg itimi 

Teos Marina’da İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı. Teos Marina 

personeli; çalışma mevzuatı, sağlık konuları ve teknik konularda 

bilgilendirildi. Teos Marina Eğitim ve Toplantı Salonu’nda Pastel Özel 

Eğitim ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Tic. A.Ş. tarafından verilen eğitimde,  

önce çoktan seçmeli test yöntemi ile sınav yapılarak personelin bilgi 

seviyesi ölçüldü. Görsel sunum ve videoların da kullanıldığı eğitimin 

ardından yeniden sınav yapılarak eğitimin etkinliği değerlendirildi.  

Yaşar Ü niversitesi o g rencileri Teos Marina’da  

Yaşar Üniversitesi’nin Deniz ve 

Liman İşletmeciliği Programı ile 

Marina ve Yat İşletmeciliği programı 

1. Sınıf öğrencileri, Teos Marina’yı 

ziyaret etti. Öğretim Görevlileri 

Osman Topallar ve Bülent Onural 

eşliğinde önce Teos Marina 

Önbüro’yu inceleyen üniversiteliler, 

burada yapılan işlemler hakkında 

bilgi aldılar. Ardından liman alanını, 

teknelere verilen hizmetleri yerinde 

incelediler. Akademik bilgilerini yerinde inceleme ile pekiştiren üniversiteliler, Teos Marina Yönetimine 

teşekkür ederek Teos Marina’dan ayrıldılar. Bilime, denizciliğe ve eğitime önem veren Teos Marina, 

denizciliğe gönül vermiş gençlere her zaman kucak açtığını gösterdi.  

       

 


