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Old City Sailing ile eğitici seminerler serisi    

 Teos Marina ve Old City Sailing işbirliği; denizci ve yelken eğitmeni Fatih Türktan'ın sunumuyla, fırtına ve sert 

hava taktikleri semineri 12 Ocak Cumartesi günü Teos Marina Yat Kulübü'nde yapıldı. Fırtınalı ve sert havada 

denizde iseniz neler yapılmalı konusunda 

Türktan, dinleyicilere tecrübelerini 

anlattı. 

Yoğun 

katılımlı 

sunumun 

ardından 

sorular cevaplandırıldı. Keyifli denizci 

sohbetleri yapıldı. 9 Şubat tarihinde ise 

Fatih Türktan, bu kez Tekne ile Yanaşma, 

Ayrılma ve Demirleme konusunda sunum 

yaptı. Denizciliğe gönül verenler çok 

faydalı bilgilerle aydınlandıklarını, bilgilendirici seminerlerin devamını istediklerini dile getirdiler.   

Optimist antrenörleri Teos’ta bir araya geldi               

8-9 Ocak tarihleri arasında Teos  

Yat ve Yelken Kulübü, optimist 

sınıfında Türkiye çapında başarılı 

antrenörleri ve İtalyan antrenör 

Luca Verzel’i ağırladı.  

Türkiye’nin farklı kulüplerinden 

gelen optimist sınıfı antrenörle-

rinin katılımı ile, yeni dizaynı 

Renzo Sorci tarafından yapılan 

Olimpic Sail yelkenlerinin tanı-

tımı yapıldı. İtalyan test antre-

nörü Luca Verzel tarafından, 

Olimpic Sail yelkenlerinin tirim-

ler hakkında 2 gün süren denizde 

uygulama eğitimi ve karada se-

miner gerçekleştirildi.  

Teos Marina Yat Kulübü’nde 

yapılan seminere, Türkiye Yelken Federasyonu Optimist Antrenörü Alican Selçuk, ARM Urla Yelken Kulü-

bü’nden Murat Toyçelebi, Ayvalık Yelken Kulübü’nden Bora Yüksel, Marmara Yelken Kulübü’nden Münifcan 

Çınay ve Cenk Yörük, Heybeliada Yelken Kulübü’nden Saruhan Çınay ve Çağrı Şahinkaya, İstanbul Yelken Ku-

lübü’nden Bilgehan Türkmen, Fenerbahçe Yelken Kulübü’nden Hazal Şişman, Yalıkavak Yelken Kulübü’nden 

Tansu Pala, Fethiye Yelken Kulübü’nden Ali Osman Ayan, Güney Ege Yelken Kulübü’nden Serhan Akalın, ERA 

Yelken Kulübü’nden Ertan Kaya, Göztepe Yelken Kulübü’nden Ufuk Karadalga, Olimpic Sail Yelken firmasın-

dan Utku Çetiner, Cem Gözen katıldı. Ekip Teos Marina yönetimini ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti.  



 Teos Marina’da sert kışı güvenle atlattık 

 Ülke genelinde uzun süredir hüküm 

süren yağışlı, bol rüzgarlı, fırtınalı, yer 

yer hortum ve sel vakalarından dolayı 

can kayıpları, çok sayıda hasar 

haberleri aldık. Çok üzüldük. 

Çiftçilerimiz ürünlerini, tekne sahipleri 

teknelerini koruyarak en az hasarla bu 

kötü hava koşullarını geride bırakmaya 

çalışırken İzmir’in yanı başındaki doğal 

liman Teos Marina 

olarak bizler de gece 

gündüz 

konuklarımızın 

teknelerini koruduk.  

Coğrafi olarak 

marinamızın her yöne 

tepelerle kapalı oluşu 

sebebiyle şanslıydık 

ve hasarsız bir şekilde 

bu kötü havaları 

geride bıraktık. Aşırı yağışlar sebebiyle bol bol su 

boşalttık. Ayrıca bölgemiz meteorolojik 

ortalamaların çok üstünde yağış alınca 

tonlarca mandalina sel suyuyla 

marinamıza geldi. Ekiplerimizin yoğun 

çabasıyla hepsini temizledik.  

Kış aylarında bile ayın ilk haftasında 

Cumartesi günleri Sohbet Kazanı 

etkinliğini gerçekleştirdik. Yağış 

olduğunda Yat Kulübün içinde, güneş 

çıktığında bahçede, 

sıcak samimi 

sohbetler eşliğinde 

punch içeceklerini 

yudumladık. Havaya 

ve suya cemreler 

düştü. Bahar 

yakındır. Tüm 

denizcilere 

marinamızda keyifli 

bir ilkbahar ve yaz 

sezonu geçirmelerini diliyoruz. 

 



Çarşıda yeni sezon hazırlıkları tam gaz

Teos Marina 

Çarşı’da açılacak, 

içerisinde çok 

sayıda standı 

barındıracak pasaj 

niteliğindeki Teos 

Bazaar’ın tanıtım 

toplantısı yapıldı. 

İş ortaklığına 

davet 

toplantısında, 

ısıtma ve soğutma imkanları, güvenlik ve 

temizlik hizmetlerini de kapsayan, konforlu bir 

ortamda, kapalı bina içerisinde 20 stanttan 

oluşacak Teos Bazaar’da yer almak isteyenlerin 

başvuruları toplandı. Doğru ürün karmasını 

yerleştirebilmek için talepler değerlendirilerek 

hızla sözleşmeler yapılacak. Sığacık 

ziyaretçilerinin uğramadan gitmeyeceği şekilde 

tanıtımlarının yapılacağı ve 14 Nisan'da yapılacak açılışla 20 stanttan oluşan Teos Bazaar faaliyetlerine 

başlayacak. Bu alanda yer almak ve detaylı bilgi için Timuçin ÜMİT (0533 434 29 48).  

  El sanatları stant kiralamaları başladı 

 Teos Marina Çarşı'nın bir 

sokağında konumlandırılan Teos 

Marina El Sanatları stantları da 

kullanıma hazır. Sanatçılar sokağı 

havasında Sığacık’a önemli bir 

cazibe katacak, peş peşe sıralı mavi 

beyaz renkleriyle çok şirin görünen 

10 adet stant, turistik ve tarihi bir 

duruşla tıpkı Teos gibi diğer İon 

kentlerinin ismini taşıyor. Sadece el 

emeği göz nuru ürünlerin satışının 

yapılacağı el sanatları stantlarında 

Sığacık ya da Seferihisar’da ikamet 

eden, ev ekonomisine katkıda 

bulunmak isteyen ve özel 

tasarlanmış ürünlerini satacak 

kişilerin yer alması planlanıyor. Yıllık yapılan stant kiralamalarında, her bir stantta ayrı el işi ürünler olması 

hedefleniyor. Siz de ürettiğiniz el emeği sanatsal ürünleri Teos Marina Çarşı ziyaretçilerinin beğenisine 

sunmak istiyorsanız, ürün fotoğraflarınızla birlikte Marina Ofis - Fulya MERAL’e (0549 745 72 10) başvurunuz. 

Bu yaz Teos Marina Çarşı çok renkli cıvıl cıvıl olacak.   



Tuzla ve CNR Boat Show’a Teos damga vurdu 

16 - 25 Şubat 

tarihlerinde Tuzla Boat 

Show Hol 3’te, 23 

Şubat – 3 Mart 

tarihlerinde ise CNR 

Avrasya Boat Show Hol 

2’de hem marinamızı 

hem de Seferihisar 

Sığacık destinasyonunu 

tanıttık. Fuar 

ziyaretçilerine 

uyguladığımız kampanyaları anlattık.  

Her iki fuarda da 3'er tekneye yıllık sözleşmede 

%50 indirim, 3'er tekneye kışlamada %25 indirim 

ödüllü çekiliş gerçekleştirdik.  

Dünya gezginleri Ekrem İnözü ve Özkan Gülkaynak 

standımıza misafir oldu ve sevenleri ile sohbet 

edip, kitaplarını imzaladı.  

Marinamızın sakinlerinden, “Anouk” adlı yelkenli 

teknesi ile dünya seyahatleri yapan Ekrem İnözü, 

18 Şubat Pazartesi 

Tuzla’daki 

standımızın, 24 

Şubat Pazar günü 

ise CNR’daki 

standımızın konuğu 

oldu.  

2006-2009 yılları 

arasında "Kayıtsız 

III" adlı teknesi ile 

tek başına dünyayı dolaşan Türk denizci ve Teos 

Marina sakinlerinden Özkan Gülkaynak ise, 21 

Şubat Perşembe günü Tuzla’daki standımıza, 23 

Şubat Cumartesi günü CNR’daki standımızın 

konuğu oldu.  

Sığacık'ı ve Teos Marina'yı bilen hasretle, bilmeyen 

merakla tanışmak için stantlarımızı ziyaret etti. 

Denizci dostlarımızla bir araya geldiğimiz coşkulu 

bir fuar dönemi yaşadık. Ziyaretçilerimize 

gösterdiği yoğun ilgi için teşekkür ediyoruz.

Fuar talihlileri canlı yayında çekilişle belirlendi 

 Tuzla Boat Show fuar çekilişimiz 25 Şubat’ta 

gerçekleşti, Facebookta canlı yayında yapılan 

çekilişle talihliler belirlendi. Yıllık bağlamada 

%50 indirim kazananlar, Serenity 1 teknesi 

sahibi Tuğçe Akgün, Gazella teknesi sahibi 

Metin Ceylan, Nur Sultan teknesi sahibi Akay 

Konrat oldu. %25 indirim kazananlar, 

Andromeda 1 teknesi sahibi Mücahit Karabaş, 

marinamız sakinlerinden Duygu teknesi sahibi 

Levent Özkuş, Euphoria teknesi sahibi Şafak 

Çevik oldu. 

CNR Avrasya Boat Show talihlileri, 3 Mart’ta yapılan çekilişle belirlendi. Yıllık bağlamada %50 indirim 

kazananlar, marinamız sakinlerinden Belizim teknesi sahibi Abdullah Ataman, Albatros teknesi sahibi Rıfat 

Ökçün, Nebula teknesi sahibi Celal Gülerhan oldu. %25 indirim kazananlar, yeni teknesi ile Muzaffer Meydan, 

Mucizem teknesi sahibi Gülriz Göken Usta, marinamız sakinlerinden Sea Bream teknesi sahibi Fırat İlgazi 

oldu. Kendilerini tebrik ediyor, marinamızın güzelliklerini yaşamaya bekliyoruz.  Ancak fırsatlar bitmiyor, 

kampanyalarımız fuardan sonra da devam ediyor. Deniz fenerimiz, rotanızı aydınlatmaya devam ediyor.   


