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Sohbet Kazanı alışkanlık yarattı
Uzaklar II ve Osman Atasoy Teos Marina’da
Tuna Masters Teos’ta dev balıklara dev ödüller
İkinci elden gelen mutluluk
●

●

●

YAZ KONSERLERİNE MUHTEŞEM FİNAL
Perşembe
Konserleri’nde 6 Eylül’de Cihangir Moralı ve
Albatros Orkestrası, 13
Eylül’de Legend Band
Teos Marina
sahnesinde
muhteşem bir
konser vererek sezon finali yapıldı.
Yaz boyunca her bir konser farklı bir
tarz ve tür ile dinleyici ile buluştu.
Teos Marina yaz boyunca Seferihisar’da müzik ve eğlencenin adresi haline geldi.

SOHBET KAZANI ALIŞKANLIK YARATTI
Yaz boyunca Teos Marina Yat Kulübü’nün bahçesinde her Perşembe günü konser öncesi gerçekleştirilen Sohbet Kazanı etkinliğinde, punch eşliğinde
keyifli sohbetler, buluşmalar yaşandı. Sohbet Kazanı, yatçılar arasında yaygınlaşarak Teos Marina
sınırlarını aştı. Tekneden tekneye ikram edilen
punch ile Sığacık’ın bakir güzellikteki koylarında
dostluklar pekişti. Fotoğraflar LE SEDUISANT teknesi sahibi Dr. Selim Karabekir'den…

UZAKLAR II VE OSMAN ATASOY TEOS'TA
Dünya turu yapan Türk denizcilerden Osman Atasoy
Uzaklar II yelkenli teknesi ile Teos Marina’ya geldi. İlk
dünya seyahatine ‘Uzaklar’ adlı yelkenli teknesiyle Sığacık’tan çıkan Osman Atasoy, yeni seyahatlerini yaptığı yeni yelkenli teknesi ‘Uzaklar II’ ile yine Sığacık’a
geldi. Uzaklar II, bakım için Teos Marina’da karaya
alındı. Atasoy, Sığacık’ın 10 yılda çok geliştiğini, balıkçı
köyü iken modern bir marinaya kavuştuğunu belirterek, bunun denizciler için önemini vurguladı.
1-1,5 ay kadar Teos Marina’da bakımı yapılacak Uzaklar II yeniden suya indiğinde seyir planı ve hedefleri sorulan Osman Atasoy, “İlk Kokar Koyu’na gideceğim.
İnsanlar hep yeni rota olarak uzak yerler bekliyor.
Ama ben Sığacık Körfezi’nin yanı başında bakir ve tertemiz Kokar Koyu’na gitmeyi hedefliyorum” dedi.

KEYİF'İN DÜNYA SEYAHATİNİ ANLATTILAR
Deniz sevdalısı çift Nadire Berker ve
Selim Yalçın, Keyif adlı yelkenli
tekneleriyle
yaptıkları
dünya
seyahatlerinde neler yaşadıklarını Teos
Marina'da gerçekleştirdikleri sunumda
anlattılar. 6,5 yılda neler öğrendiklerini
Teos Marina Yat Kulübü’nde toplanan
dinleyicilerle paylaşan çift, Teos
Marina’da gördükleri sıcak ilgiden
memnuniyetlerini
dile
getirdiler.
Seminer soru cevap bölümüyle devam
ederken, yatçıların sohbeti ile sona erdi.

TENİS’TE GURURUMUZ LEVENT DEMİR
Türkiye Tenis Federasyonu Egeli Tenis Veteranlar (ETV) 25. Yıl Tenis
Turnuvası’nın sonucu Teos Marina ailesini gururlandırdı. İzmir ETV
Kulübü’nde 16-26 Eylül tarihlerinde yapılan turnuvada, tek erkekler
birincisi Teos Marina’nın tenis eğitmeni Levent Demir oldu.
Ayrıca Levent Demir, Türkiye Tenis Federasyonu İzmir Büyükler
Haftasonu Turnuvası birincisi de oldu. Teos Marina tenis
kortlarında LD Tenis Akademi adıyla profesyonel tenis dersleri
veren Levent Demir’i kutluyoruz.

TEOS'UN DEV BALIKLARINA DEV ÖDÜLLER
Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Tuna
Masters Teos balıkçılık turnuvası, her
yıl olduğu gibi Teos Marina’nın ev
sahipliğinde 20-23 Eylül tarihlerinde
yapıldı. Organizasyonda bu yılın en
büyük sürprizi, tutulan dev balıkların
da katkısıyla, bu müthiş yarışmada yer
almak isteyen ve çok uzaklardan gelen
misafirler oldu.
“Obelix” teknesi, Cape Town Güney
Afrika’dan yüklenerek Teos Marina’ya
getirildi. Buradaki ekibe katılmak
üzere 2 ayrı ekip de, farklı tekneler ile
katılmak için Güney Afrika’dan yola
çıktı. Yine “Ebisu” teknesi, bağlı olduğu Monaco’dan yola çıkarak, gidiş dönüş 2500 deniz milini aşan bir
seyahat gerçekleştirdi. Tam donanımlı bu teknenin ekibinde, usta balıkçı Patrice Garziglia da vardı.
Bu yıl yarışmada en büyük balık 190 kilo mavi kanat orkinos yakalayan BLUEFIN ekibi Turgut Konukoğlu,
Hasan Yazıcı, Muhammed Şişman, Hilmi Akın oldu. Türkiye’nin usta balıkçılarının ve ünlü iş adamlarının
yarıştığı turnuvada, yine dev balıklar tutuldu. Balıklar büyük olunca ödüller de büyük oldu. Kategori
birincileri Raja Ambat ve Cape Town seyahati kazandı. Sponsor hediyeleri ve para ödüllerinin yanı sıra
tüm finalistler Teos Marina’da
yıllık sözleşmede %50 indirim
kazandı.
Dört gün boyunca sahada
sponsor tanıtımları ve keyifli
sunumlar halkın katılımına açık
olarak yapıldı. Final günü ise
tutulan balıklar bir kısmı
sashimi (Japon usulü çiğ balık)
olarak, bir kısmı mangallarda
pişirilerek mezeler eşliğinde
herkese ikram edildi.

Sığacık’ın kalbi Teos Marina’da buluşalım

İKİNCİ ELDEN MUTLULUK
2. El Deniz Malzemeleri Pazarı'nda yaz sezonu boyunca
kullanıp değiştirmek istenilen denizle ilgili her türlü
malzeme, ihtiyacı olan yeni sahibini buluyor ve hem alan
hem de satan mutlu oluyor. Bu pazarda deniz eskileri
ister alınıp satılabiliyor, ister takas edilebiliyor.
Yatçıların isteği üzerine bu alışveriş imkanı, her ayın ilk Cuma ve Cumartesi günleri tekrarlanacak. Denizle
ilgili elden çıkarmak istediğiniz eşyanızı getirebilirsiniz. Ya da başkasının eskisi sizin yeni eşyanız olabilir.
Sizi her ayın ilk Cuma ve Cumartesi günü Teos Marina Saat Kulesi Meydanı'nda buluşmaya davet ediyoruz.

BU KİTAPLAR ANADOLU'DAKİ ÇOCUKLAR İÇİN...
'Denizlerden Anadolu'ya' sloganıyla yola çıkıp
teknesiyle denize açılan Ufuk Tiyanşan, yolunun
üstündeki
marinalarda
denizci
dostların
Anadolu'daki
çocuklara
ulaştırılması
için
bağışladığı kitapları toplamaya başladı.
İstanbul rotasında ilerlerken bir çok marinanın
yanı sıra Teos Marina'ya da uğrayıp, yaklaşık 1
hafta burada kalan Ufuk Tiyanşan, kampanyaya
destek veren herkese teşekkür ederek, toplanan
kitap kolilerini teslim aldı.

KÖY OKULLARINA YARDIM ELİ UZANIYOR
Teos Marina'da ikinci el kitap, oyuncak, ev eşyaları ve antikalar
köy okulları yararına satışa çıktı. Uluslararası kadın kuruluşu
International Women's Association İzmir şubesinin organize
ettiği etkinlik, Teos Marina ve Seferihisar Belediyesi'nin
katkılarıyla ve daha birçok derneğin desteğiyle, ikinci el
eşyaların satışından elde edilecek gelirle Seferihisar'ın
köylerindeki okullara yardım eli uzattı. 28 Ekim Pazar günü Teos
Marina Festival Alanı'nda yapılan etkinlikten elde edilen gelir,
köylerde okuyan çocukların ihtiyaçları için harcanacak.

FATİH TÜRKTAN KIŞA HAZIRLIĞI ANLATTI
20 Ekim’de Teos Marina Yat Yelken Kulübü'nde yapılan
"Tekneniz kışa hazır mı?" seminerinde, Old City Sailing Yelken
ve Denizcilik Eğitmeni Fatih Türktan katılımcılarla tecrübelerini
paylaştı. Kışa girerken neler yapılmalı ve kışlama konusunda
teknik detayların anlatıldığı sunum, soru cevaplarla sona erdi.

INTERNATİONAL’DAN BOYA UYGULAMALARI
AkzoNobel
firmasının
International yat boyaları
marina turu çerçevesinde
düzenlenen boya uygulama
eğitimi Teos Marina Yat
Yelken Kulübü'nde yapıldı.
Teos
Marina
sakinleri
aldıkları eğitimde kullanıcısı
oldukları ürünler hakkında
sorular sorup deneyimlerini
paylaştılar. Ayrıca eğitimin
ardından boya uygulaması
da yaptılar.

NEFES TEKNİKLERİ VE YOGA DERSİ BAŞLADI
Teos
Marina'da
nefes
teknikleri ve yoga etkinliği
bugün yoğun bir katılımla
gerçekleşti.
Eğitmen
Figen
Çizgen
rehberliğinde yoga etkinliği
her çarşamba ve cumartesi
günleri
saat
10.30'da
başlayacak. Detaylı bilgi
almak için 05337363741'i
arayabilirsiniz.

KOMŞULARINIZI TANIYOR MUSUNUZ?
Marina içinde yapılan dalışla su
altındaki yaşam görüntülendi.
Su altında kırmızı deniz yıldızı,
deniz tavşanı ve yüzlerce balık
türü teknelerin hemen altında
yaşamlarını sürdürüyor. Güven
ve huzurun adresi Teos Marina, 2012 yılından bu yana FEE
(The Foundation for Environmental Education) tarafından
verilen Mavi Bayrak sertifikası ile ödüllendirilmiş
temizliğini su altı zenginliği ile de kanıtlıyor.

