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2. El Deniz Malzemeleri Pazarı kuruldu 

Samos seferleri başladı, Duty Free yakında 

23 Nisan Gala Gecesi Teos Marina’da yapıldı 

Teos Marina’da yaz sezonu hazırlığı   
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Mart-Nisan 2018 



 

Teos Marina'da Sanitary üniteleri yenilendi   

 Teos Marina yaz sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Misafirlerine daha iyi hizmet vermek 

amacıyla duş, tuvalet ve bulaşık yıkama yerleri olan Sanitary ünitelerini restore eden yat limanı, görselli-

ği de göz önünde tutacak şekilde baştan aşağı marina sahasındaki tuvaletleri yeniledi. 

Yatçılara yaz sezonu hazırlığı

Teos Marina'da yatçılar için deniz-

de daha sağlıklı ve emniyetli seyir 

yapabilmeleri için seminer, sunum 

ve eğitimler düzenleniyor. Mart ayı 

içinde düzenlenen iki seminer yatçı-

ların büyük ilgisi ve beğenisiyle 

karşılandı. 11 Mart tarihinde Dr. 

Hakan Erim "Denizde ilk yardım", 

23 Mart tarihinde 

ise yelken eğitme-

ni Ekber Levent 

"Uzun Seyirlere 

Tekne Hazırlığı ve 

Atlantik Okyanus 

Geçiş Rotaları" 

konulu sunumlar 

yaptı. Çok faydalı 

bilgilerle karşıla-

şan yatçılar, etkin-

liklerden duyduk-

ları mem-

nuniyeti 

dile getirdi-

ler.  Ayrıca 

Göztepe 

Yat Kulü-

bü'nde 

Ercan Hın-

cal ve ve 

Atilla Er-

doğan'ın 

sunumuyla 

Teknede 

Elektrik 

konulu 

seminer de 

düzenlendi. 



Meriç Köyatası’nın elinden denizci yemekleri 

Uzun yıllar çeşitli gazetelerde politika ve ekonomi yazı-

ları yazan, TV programları hazırlayan aynı zamanda 

denizci Meriç Köyatası ile çok keyifli bir gecenin ardın-

dan, yemeklerin ve sohbetin lezzeti hafızalardan silinmi-

yor. Teos Marina'da Meriç Köyatası ile yemekli sohbetli 

kitap imza günü Pier One Restoran'da düzenlendi.  

Pier One Restoran'daki geceye katılanlar, Meriç Köyata-

sı'nın denizci dostlarını da andığı söyleşinin tadına do-

yamadı. Ayrıca Meriç Köyatası tüm katılımcılarla tek tek 

ilgilenerek, kitaplarını imzalayıp hediye etti.  

Daha temiz Sığacık için kolları sıvadık 

Turizm Haftası kapsamında Mavi Bayraklı bir marina olarak, çevre 

duyarlılığı ve farkındalık yaratma amacıyla Sığacık Girlen 

Mevkii'nde kıyı temizliği etkinliği düzenledik. Seferihisar 

Kaymakamlığı, Seferihisar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, kıyı temizliğinin ardından 

Teos Marina Sanat Galerisi'nde öğrencilerin "Denizcilik ve Çevre" 

konulu fotoğraf ve resimlerinin sergisi açıldı. Ardından Teos Marina 

Festival Alanı'nda Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin müzik dinletisi dinleyenleri mest etti. 

Ekrem İnözü Teos Marina’da gençlerle buluştu

Dünya denizlerini dolaşmış ve aynı zamanda 

Teos Marina sakinlerinden olan Ekrem İnözü, 

dünya seyahatleri yaptığı teknesi Anouk'u ilçe 

okullarından gelen öğrencilere tanıttı.  

Gruplar halinde tekneyi gezen öğrencilere 

denizciliği ve hayat tecrübelerini anlatan Ekrem 

İnözü, rahmetli dostu Sadun Boro'yu da andığı 

sohbette, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak 

gençleri denizciliğe özendirdi. 



İlk 2. el pazarı kuruldu

Kullanılmış 

deniz 

malzemelerini 

satmak 

isteyenler ve 

ihtiyaç 

duydukları 

ürünleri 

almak 

isteyenler için büyük fırsat... 5 Mayıs - 26 Mayıs 

tarihlerinde Teos Marina Saat Kulesi Meydanı'nda 

10.00 - 16.00 saatleri arasında aklınıza gelen her 

türlü deniz malzemesini satabilir, beğendiğiniz 

ürünü alabilirsiniz. 

İlki 14 Nisan’da gerçekleştirilen 2. El Deniz 

Malzemeleri Pazarı’nda, kimi denizciler yenilemek 

istedikleri kullanılmış ürünlerini pazara çıkardı, 

kimileri ise işine yarayabilecek 2. el malzemeyi 

uygun fiyatla burada buldu. 

 



Yunan adası Samos’a seferler başladı 

Yunan adası Samos’a feribot seferlerinin yapıldığı Deniz 

Hudut Kapısı, Teos Marina’dan 2018 yılının ilk seferi 20 

Nisan’da gerçekleşti.  

İlk sefere katılan Teos Marina Genel Müdürü Faruk 

Günlü, “Birbirine coğrafyasıyla, kültürüyle ve 

yemekleriyle bu kadar yakın olan iki ülke halklarının, bir 

araya getirilmesinde katkımız olduysa ne mutlu bize. 

Samos halkının dostça karşılamasına ve hasrete son 

veren kavuşmaya bir kez daha şahit olduk” dedi.  

Her yaz olduğu gibi Sığacık’tan keyifli bir feribot yolculuğu ile uygun fiyatlı bir Yunan Adası Samos turu 

düzenleyen TURSEM Turizm-Samos Star, Teos Marina ve Samos Limanları arasında haftanın dört günü 

Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak seferlerle binlerce kişiyi taşıyacak.  

Setur Duty Free çok yakında açılacak 

Teos Marina’nın Gümrük çıkışında bu yıl ilk kez Duty Free 

mağazası hizmete açılıyor. Çok yakında faaliyete başlayacak 

Setur Duty Free mağazasından alışveriş yapma imkanı olan 

Samos yolcuları, sabah saat 8.00’de hareket edecek, 400 kişi 

kapasiteli feribotla 1 saat 55 dakika süren yolculuğun 

ardından Samos Limanı’a varıp Samos Adası’nı doyasıya 

gezebilecek. Yurt dışına çıkış yapan tüm yatçılarda Duty 

Free’den alışveriş yapma imkanına sahip olacak. 

2018-2019 dönemi kışlama kampanyası    
için ön rezervasyon alınmaya başlandı 

Teos Marina’nın kampanyaları yoğun ilgi görüyor. 

Hem kışlama kampanyası kapsamında marinamıza 

gelen hemde bunlar içerisinden yeni yıllık sözleşme 

yapan tekne sahiplerine bizi tercih ettikleri için 

teşekkür ediyoruz. %40 indirimli kışlama 

kampanyamız çok beğenildi ve şimdiden gelecek 

yıl için çok sayıda rezervasyon almaya başladık.  

30 Haziran’a kadar devam eden hafta sonu 

ücretsiz deneme imkanı ile marinamıza ilk kez 

gelen yatçılar, bir birinden güzel koyları, Sığacık’ın 

doğal atmosferini, bölgenin sıcak kanlı insanlarını tanımak için  konakladığı süreyi 3 kal 2 ödeme 

kampanyası ile uzatıyorlar. Ayrıca Teos Marina’da Mayıs ayı sonuna kadar tüm hizmet ve ödemelerde 1 

Euro = 4,45 TL sabit kur avantajını, yatçı dostlarınıza duyurabilirsiniz.  



Teos Marina’da 23 Nisan bayramı 

2. Teos Çocuk Şenliği kapsamında 

ilçemize gelen yabancı misafir 

çocuklar Teos Marina Genel Müdürü 

Faruk Günlü'yü ziyaret etti. Şili, 

Romanya, Sırbistan, Polonya, 

Ukrayna ve Kıbrıs'tan gelen 

çocuklara hediyeler verildi. 23 Nisan 

akşamı kortejle başlayan Gala 

Gecesi’nde Sırbistan, Ukrayna, 

Polonya, Romanya ve KKTC’den 

gelen tüm çocuklar yöresel 

danslarıyla Teos Marina’da sahneye 

çıktı. Seferihisar Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri ve İzmir Ata Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi 

gösterileriyle gecede yer aldı. 

Ayrıca Turizm Haftası kapsamında Teos Marina ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen 

“Denizcilik ve Çevre” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri 23 Nisan sahnesinde Teos 

Marina Müdürü Faruk Günlü tarafından verildi. Üçüncü olan Melis Topsakal, "LD Tenis Akademisi"nden 1 

ay ücretsiz tenis eğitimi kazandı. İkinci olan İrem Yetişkin, "Old City Yatçılık"tan temel seviye yelken eğitimi 

kazandı. Birinci seçilen Necip Tüz ise, Petrol Ofisi işletmecisi "Temar Denizcilik"ten fotoğraf makinesi 

kazandı. Temar Denizcilik, Old City Yatçılık ve LD Tenis Akademi'ye katkıları için teşekkür ediyoruz.  


