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Perşembe Konserleri doludizgin 

Sohbet Kazanı’nda punch  

Optimistler Sığacık’ı renklendiriyor 

Denizcilere açık davet  

Ege’nin Hamsisi Teos Marina’da    

● ● ● 

Temmuz-Ağustos  2018 



 

Perşembe Konserleri ve Sohbet Kazanı   

Temmuz ve Ağustos 

aylarında Teos Ma-

rina AVM Perşembe 

Konserleri’nde her 

hafta bambaşka tarz 

ve müzik türleri ile 

sahnemiz renklendi.  

Perşembe Konserleri 

kapsamında geçti-

ğimiz 2 ay içinde 

hafta hafta Kian Art 

Grup, Meya Orkest-

rası,  Özge Fışkın, 

Golden Horn Brass, 

TOBAV korosu, Ön 

grup Çağla Erdoğan 

ve Arda Arslan ve 

Tin Pan Türkiye, Soul 

Stuff, Senem Diyici, 

Sunshine Band sahne aldı.  

Tüm yatçılarımız ve kiracılarımızla punch 

eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştirdik. 

Her perşembe saat 18:00 - 19:30 arasında 

Teos Marina Yat Kulübü'nün bahçesinde 

yatçılarımız, kiracılarımız ve çalışanlarımız 

yani Teos Marina ailesi olarak buluştuk. 



Teos Marina’da optimist yelkenleri fora  

 Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ve Teos Marina'nın işbirliği ile 7-18 yaş arası çocuklar için 

yelken eğitimleri Teos Marina'da yapılıyor. 1. ve 2. dönem Optimist Yelken Kursuna katılan ço-

cuklar eğitimi başarı ile tamamla-

yarak sertifikalarını aldılar. Gözte-

pe Yelken Kulübü ve Teos Mari-

na'nın işbirliği ile gerçekleşen kurs-

larda; eğitim koordinatörleri Ta-

mer Başlığ ve Burak Tahmas ile 

eğitmen Yasin Kandiş'in gözeti-

minde eğitimin üçüncü gününden 

itibaren kursiyerler tek başına tek-

ne kullanabilir hale geliyor. 2 haf-

talık kurslarda 7-15 yaş arasındaki 

çocuklar öğrendiklerini denizde 

başarıyla uyguluyor. Eğitimler için 

05399468192'den bilgi alınabilir. 

Sığacık’ın bereketli sularının hamsileri 

Bu yıl 20-23 Eylül tarihinde Teos Marina'da yapılacak balık turnuvasında, yarışa katılmak isteyenler için 

kayıtlar başladı. Turnuvada daha büyük tartı ile yeni rekorlar, bol adrenalin ve heyecan yaşanması bek-

leniyor. 

Teos Marina'da yılın her dönemi balık bereketi var. Böyle dev ba-

lıklar sadece balık turnuvasında tutulur sanıyorsanız yanılıyorsu-

nuz. Teos Marina'da sıradan bir balık avından dönüş, yakalanan 

balıklarla yarışma finali gibi yaşanıyor.  

Fila Vira teknesi ile Fikret Mesut Kocabıyık ve Ünal 01 teknesi ile 

Ümit Seri'nin oltasına takılanlara bakınca, Sığacık'ın bereketli su-

larının hamsileri bunlar diyoruz.  



91 yaşında güzel ve zarif konuk XZARİFA   

 Samuel White tarafından 1927 yılında 

inşa edilen, sürekli yenilenen ve en son 

2014 yılında yeniden donatılan 163.71 

ft /49.9 metre boyundaki schooner 

(Uskuna) yelkenli yat XARIFA, Teos 

Marina’ya bağlandı. 1,386 

metrekareye kadar yelken alanı olan 

bu lüks teknenin sofistike dış tasarımı 

ve mühendisliği J.M.Soper, lüks iç 

tasarımı Barracuda Yacht Design 

tarafından tasarlandı. İçinde geniş 

şarap mahzeni, dünya seyirlerinde 

deneyimi ve özel tasarımı ile dünyanın 

en etkileyici yatlardan biri olan tekne 

XARIFA, klasik dönemi modern 

özellikler ile birleştiren heyecan verici 

güzellikte. XARIFA Sığacık’ın büyüleyici atmosferini keşfetmek için bir süre için Teos Marina’ya misafir oldu.  

Uzaklardaki denizcilere bizden açık davet

TEKNENİZLE GELİP BÖLGEYİ KEŞFETMEK İÇİN ÜCRETSİZ HAFTA SONU BAĞLAMA KAMPANYASI! 

Seferihisar, Sığacık, Teos Antik Kenti, kale içindeki otantik 

atmosferi, yöresel lezzetleri ve civardaki bakir koyları, 

plajları keşfetmek isteyen, sanatsal faaliyetlere katılmak 

isteyen gezgin yatçılara 3 gün kalıp 2 gün ödeme 

kampanyası sunan Teos Marina, ilk kez gelen ve marinayı 

denemek isteyen yatçılara da hafta sonu ücretsiz bağlama 

fırsatı ile “merhaba” diyerek ev sahipliği yapıyor. Tanışma 

amaçlı Cumartesi 08:00 Pazar 20:00 saatleri arasındaki hafta 

sonu ücretsiz bağlama kampanyası 2018’in sonuna kadar devam edecek. Denemesi bedava :) 

Ege’nin Hamsisi dizisi Teos Marina’da   

 Teos Marina dizi ve filmlere plato olmaya devam ediyor. 

Çekimlerinin bir bölümü Teos Marina'da yapılan Ege’nin 

Hamsisi, TRT 1’de yayınlanıyor. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur 

Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman 

Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin'in yer aldığı; Egeli ve 

Karadenizli iki ailenin hikayesini anlatan dizinin çekildiği yer 

dizinin takipçileri tarafından merak konusu olmuş. Dizinin Ege 

çekimleri bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta 

gerçekleştiriliyor. İlk sahnede Teos Marina'nın boy gösterdiği projeye şans getirmeyi diliyoruz.  



Sığacık’ın kalbi Teos Marina’da buluşalım  



ISPS Kod Tatbikatı yapıldı  

ISPS sertifikası bulunan Sığacık yat limanı işletmesi Teos Marina’da, 

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) 

Uygulama Yönetmeliği’ne göre tatbikat gerçekleştirildi. İletişim, 

koordinasyon, kaynak elverişliliği ve verilen tepkiler test edildiği 

ISPS Kod Tatbikatı, başarı ile gerçekleştirildi.  

Denizlerden Anadolu’ya aydınlık olsun  

 İçindeki çocuk hiç büyümeyenlerden denizci Ufuk Tiyanşan, güneyden palamarları çözüp İstanbul’a kadar 

bir çok limana uğrayıp, çocuklar için kitap toplayacak. Marmaris-İstanbul rotasında marinalara bırakılan 

kitapları toplayacak olan Ufuk Tiyanşan, bu kitapları Anadolu’daki çocuklara ulaştıracak. Teos Marina 

olarak, bu sosyal sorumluluk projesinin içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. “Denizlerden Anadolu’ya 

aydınlık olsun” diye siz de Teos Marina’ya kitap getirebilirsiniz. 

      Evsel atık yağ ve pilleri topluyoruz     

Daha temiz bir dünya için Teos Marina’da Sığacık ve Seferihisarlıların evsel atık yağ ve atık pillerini 

topluyoruz. Denize dökülen dereler yoluyla ya da doğrudan denizi kirleten, doğayı öldüren bu atıkları 

toplayarak siz de Teos Marina’nın çevre kampanyasına katılın. Atık pillerinizi Teos Marina Ofis’teki atık pil 

kutusuna atabilirsiniz. Teos Marina içindeki Migros yanı, Samos Star Acentesi önündeki evsel atık yağ 

bidonu içerisine ağzı kapalı şişelerle evsel atık yağınızı atabilirsiniz.  

Balık Deniz Restoran’da yenir      

Teos Marina'da yeni açılan mekanlardan Deniz Restoran, tadı damakta 

kalan lezzetleri ile hizmet vermeye başladı. Sığacık’ın gözde balık restoranı, 

yaz ve kış yılın her dönemi keyifli sofralarla hizmetinizde olacak.  

Marinada havuz keyfi Sailor’s Cafe’de     

Teos Marina 

içinde yer 

alan yüzme 

havuzu 

işletmesi 

SAİLOR'S 

Cafe Bar 

Restaurant, 

havuz ve marina manzarası eşliğinde tüm yıl boyunca hizmet veriyor. Marina misafirlerine iç kapıdan girişi 

olan tesisin, marina dışından gelecek misafirler için Akkum Caddesi üzerinde giriş kapısı da bulunuyor. Saat 

19.00’dan sonra restoran ve bar olarak hizmet veriliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 05535785434 ve 

05556822575 numaralı telefonları arayabilirsiniz. 



 

Dünya seyahatinden dönen Keyif Teos’ta       

Prof. Dr. Selim Yalçın ve Prof. Dr. 

Nadire Berker Yalçın, 14 metre 

boyundaki yelkenli tekneleri Keyif’le 

çıktıkları dünya turundan döndüler.  

Dünyayı dolaşan ikili yurda dönüşte 

ilk olarak Teos Marina’ya adım attı 

ve teknelerini bağladı.  

Teos Marina palamarları ve Ön 

büro Müşteri İlişkileri Uzmanı 

tarafından şampanya ile karşılanan 

ikili, 6,5 yıl süren yelkenle dünya 

turunun ardından ilk kez Türkiye’ye 

adım atarken çok duygulandılar. 

Hedefleri dünyayı geze geze 

yaşamak, gezegenin her yerindeki 

kıyıları tanımak olan çift, köklerini de unutmadan, aile ziyareti için zaman zaman Türkiye’ye geliyor. Ancak 

6 yıldır ilk defa tekneyle Türkiye’ye geldiler.  

Okyanuslara alışkın Yalçın çifti, Cebelitarık’tan 

girdikten sonra rüzgarın sert tokatını yediklerini, 

özellikle Ege Denizi’nde zorlandıklarını anlattı. 

Teos Marina’ya ulaştıklarında rahat bir nefes 

aldıklarını söyleyen Nadire Berker Yalçın, 

karşılaştıkları sıcakkanlı karşılamadan çok 

etkilendiklerini belirterek, “Gözyaşlarımı tutmakta 

zorlandım” dedi. 

Deniz sevdalısı tıp doktorları, çocukluk hayalleri 

olan dünya seyahatinin 6’ncı yılında Teos 

Marina’da mola verdi. Sadun ve Oda Boro’nun 

1968’deki turunun ardından dünya seyahatini 

gerçekleştiren 17. Türk olan çift, hayatlarının 

sonuna kadar denizlerde seyahat ederek yaşamayı 

hedefliyor. Prof. Dr. Selim Yalçın ve Prof. Dr. 

Nadire Berker Yalçın, şimdilerde Keyif adlı 

tekneleriyle güvenli liman Teos Marina’nın misafiri 

olarak Sığacık’ın huzur ve keyfini yaşayacak.  

8 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’da Teos Marina 

Yat Kulübü’nde gerçekleştirecekleri sunumda, 6,5 

yıldır devam ettikleri dünya seyahati tecrübelerini 

dinleyicilerle paylaşacaklar.  


