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Sezona muhteşem bir başlangıç yaptık
Teos Marina, Seferihisar Sığacık’ta eğlence ve coşku dolu
bir sezon açılış partisi ile yazı getirdi. Havuz başında
yapılan Yaza Merhaba Partisi’ne katılan yatçıları, barbekü
ve açık büfe ikramlar, Legend Band müzik grubunun
sahnede 4 saat süren canlı performansı, yepyeni
dekorasyonu ile keyifli bir mekan karşıladı. Zaman zaman
serpiştiren yağmura rağmen havuz başında gecenin
ilerleyen saatlerine kadar devam eden eğlence, Teos
Marina’da sezonun nasıl geçeceğinin habercisi gibiydi.

Teos Marina’da coşku her zaman dorukta
Yıllardır klasikleşen “Teos Marina Çarşı Perşembe Konserleri” bu yaz da Perşembe günleri saat 21:30 da halka açık ve ücretsiz olarak
gerçekleşecek. 20 Haziran’da Flamenko ve
pop müzik türü ile Ata sahne aldı. 4 Temmuz’da Jazz müzik türü ile Sibel Emek, 18
Temmuz’da Barış Manço'nun 1972 yılında
kurduğu ve vefatına kadar birlikte çalıştığı
Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres Teos
Marina’da sevenleri ile buluşuyor. 1 Ağustos’ta Blues ezgileri ile Mabolla, 15 Ağustos’ta Latin müzikleri ile Kübalı sanatçı Ibis
Maria, 29 Ağustos’ta Greek ezgileriyle Buziki
Niko ve Yağmur, 12 Eylül’de alternatif müzik
türü ile Single Ladies doyasıya müzik ziyafeti
yaşatıyor. Her hafta başka bir müzik türü ve sanatçı ile sizleri yeni deneyimler yaşamaya davet ediyor.

STS Bodrum okul gemisi dostları buluşturdu
Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli eğitim gemisi STS Bodrum okul gemisi, 19
Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yılı nedeniyle
Samsun’a seyrinin ardından dönüş rotasında Teos Marina’ya uğradı.
Atatürk’ün 100 yıl önce Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışını temsilen
yapılan gösterinin yıldızı olan yelkenli, Teos Marina’nın İzmir Marşı ve Nutuk
okuyan Atatürk’ün sesi ile karşılandı. Mendirek girişinde yangın söndürme
botu havaya su sıkarak misafiri selamladı. Kelebek adlı teknesiyle dünya turu
yapan Türk denizci Tanıl Tuncel’in de içinde bulunduğu STS Bodrum okul
gemisi, halkın ziyaretine açıldı. Yelken eğitmeni Yücel Köyağasıoğlu
ziyaretçilere gemi hakkında bilgiler verdi. Geminin ilk ziyaretçileri Uzaklar teknesi ile dünya turu yapan
denizci Osman Atasoy ve Kayıtsız III adlı teknesi ile dünya turu yapan Özkan Gülkaynak oldu.

Deniz Hudut Kapımız kalıcı hale geldi
Teos Marina'da bulunan
yaz aylarında hizmet
veren geçici deniz hudut
kapısı, bakanlıklar
nezdinde yaptığımız
girişimler sonucunda
statüsü Kalıcı Deniz Hudut
Kapısı olarak değişti. Yaz
kış sürekli dünyaya açık
olacak kapımızda, Gümrük
giriş ve çıkış işlemleri
yapılabilecek. Samos
Karlovassi Limanı- Sığacık
Teos Marina arasında yaz
boyu devam edecek feribot seferleri 31 Mayıs’ta başladı ve yoğun ilgi ile karşılandı. Feribot operasyonlarını
başarı ile sürdüren Teos Marina Ailesi ve Samos Star Tursem ekibine teşekkür ediyoruz.

Teos Marina'da Setur Duty Free açıldı
Teos Marina'da Setur Duty Free açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini
Alsancak Gümrük Müdürü Mahmut Aras, Tursem Samos Star
firma yöneticisi Seda Yıldırım, Gümrük Ege Bölge Müdürü Nihat
Kınık, Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, Setur Duty Free
Bölge Müdürü Şebnem Gültergümüş ve Seferihisar Belediye
Başkanı İsmail Yetişkin birlikte kesti.
Yunan adası Samos'a sezonun ilk feribot seferi öncesinde, Setur
Duty Free mağazasından ilk alışverişler yapıldı.

Ege’nin iki yakasını bir araya getiriyoruz
Yunan adaları arasında en yeşili, zengin bitki örtüsü
kaplı dağları ve turkuaz suların adası Samos’u henüz
keşfetmeyen kaldıysa, feribot seferleri ile ilgili Tursem
Samos Star’ın Teos Marina’daki rezervasyon ofisinden
ya da 0 232 463 97 63
ve
www.samosstar.com
dan günlük veya
konaklamalı turlar
hakkında detaylı bilgi
alarak rezervasyon
yaptırabilirsiniz.

8 yıldır Mavi Bayrağımız dalgalanıyor
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi,
2019 yılı Mavi Bayrak ödüllerini
açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 463 plaj,
22 marina ve 15 yatta Mavi Bayrak
dalgalanacak.
Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim
Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda
yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası
alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE (The
Foundation for Environmental Education)
koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanıyor.
Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2019 yılında

Mavi Bayrak Programı’nı uygulayan
diğer tüm ülkelerin ülke sıralamasını
bildirdi. Buna göre Türkiye, plaj sayısı ile
yine dünya 3.’sü oldu. İlk sırada İspanya,
ikinci sırada Yunanistan yer alıyor.
Türkiye’nin arkasından 4. sırada Fransa
ve ardından 5. sırada İtalya yer alıyor.
Türkiye’de 22 Mavi Bayraklı marinadan biri olan
Teos Marina, İzmir’de 3 Mavi Bayraklı marinadan
biri oldu. 2011 yılında kurulan TEOS Marina, 2012
yılında çevreye olan duyarlılığını kanıtlamış ve FEE
tarafından verilen Mavi Bayrak sertifikası ile 8
yıldır ödüllendiriliyor.

Çocuklara modacı Hakan Akkaya sürprizi
Teos Marina'da faaliyet gösteren Teos Yat ve
Yelken Kulübü ev sahipliğinde, Türk Kızılayı Urla
şubesi "Hayata Bağlan" projesi kapsamında,
otistik ve down sendromlu çocuklar ile modacı
Hakan Akkaya ile buluştu. Tekne gezisi ve mangal partisi de yapılan buluşmaya Teos Marina
Genel Müdürü Faruk Günlü ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı. Hakan Akkaya ile
denize de
açılan çocuklar çok
mutlu oldular.

Teos Yat ve Yelken Kulübü yaz kursları başladı
Geleceğin denizcileri burada yetişiyor. Teos Marina'nın güvenli ortamında, kaliteli yelken eğitimi veren
Teos Yat ve Yelken Kulübü'nün yaz kursları 17 Haziran'da başladı. Teos Yat ve Yelken Kulübü Yönetim Kurulu, başkan Tamer Başlığ, başkan yardımcısı Burak
Tahmas, genel sekreter Mutlu Badem, sekreter Emrah
Güven, sayman Volkan Kaya’dan oluşuyor. Kulübün
faaliyetleri ve eğitimleri hakkında detaylı bilgi
05423233025 numaralı telefondan alınabilir.

El Sanatları Pazarı’nda gerçek sanat var
Teos Marina Çarşı'da El Sanatları Pazarını gezdiniz mi? El işi,
göz nuru ürünler, hediyelik eşyalar ve sanat eserleri sizleri bekliyor. Cam biblo, kaligrafi,
takı ve resim gibi bazı
ürünlerin yapılışlarını da
canlı performans olarak
izleyebilirsiniz. Ya da kendi
karikatürünüzü ya da vücudunuza geçici dövme
yaptırabilirsiniz.

Teos Marina Çarşı keyifli anların adresi
Bu yaz Teos Marina Çarşı çok konuşulacak. Bölgenin buluşma noktası
Teos Marina Çarşı, kafe restoran ve alışveriş alanları ile kaliteli hizmetleri ile keyifli anların adresi olacak.
YOMUMU Teos Marina'da faaliyete başladı. Yoğurdun Mucizevi Mutluluğu sizi de saracak. Yomumu Frozen Yogurt &
More lezzeti ile şimdiden
müdavimlerini oluşturdu.
Ottoman Nargile Atölyesi yenilenen konseptiyle
Teos Marina'da keyifli anlara ev sahipliği yapıyor. Osmanlı
kültürü ile özdeşleşmiş olan nargileyi modern bir tasarıma dönüştürerek Türkiye’nin 37 ayrı noktasında müşterilerine sunan
Ottoman Nargile Atölyesi, Teos Marina Çarşı'da yeni sezonda
yenilenen konseptiyle hayata keyif katıyor.
Teos Marina'da denizcilerin tercih ettiği mekanlardan Ahoy Pub'da keyifli anlar yaşanıyor. Deniz Restoran, sadece Teos Marina Çarşı’nın değil, tüm Sığacık ve Seferihisar’ın en prestijli mekanları arasında
gösteriliyor. Peki ya Pier One Cafe Restoran’ın yeni
bahçe konseptini gördünüz mü? Mutlaka denemelisiniz. Ayrıca Teos Marina Çarşı'da Kyo My Friend
mağazası açıldı. Kadın, erkek ve çocuk mayo ve plaj
aksesuarları ihtiyaçlarına cevap veren ürün çeşitliliğiyle hizmetinizde. Bunun yanı sıra Teos Bazaar, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz hediyelik eşya pasajı
niteliğinde yoğun ilgi görüyor. Watsons, Taja Gümüş, Yörükçe Çeyiz, Moonlight Butik ve Begonvil Butik, Teos
Spa Merkezi, LD Tenis Akademi, Lighthouse Pool & Pub ve daha nice sürpriz yatırımlarla Teos Marina Çarşı,
turizm ilçesi Seferihisar ve Sığacık’ın kalbi haline geliyor.

Özkan Gülkaynak özgürlük hattının batısında
2006-2009 yılları arasında Kayıtsız lll adlı 7,95
metrelik ahşap yelkenlisiyle hiçbir elektronik seyir aleti kullanmadan dünya turu yapan denizci
dostumuz Özkan Gülkaynak, anılarını, duygu,
deneyim ve gözlemlerini anlattı. Teos Marina Yat
Kulübü’nde dostlarla sohbet eden Gülkaynak,
denize ilgi duyan, dünya turu maceralarını merak
edenlerle bir araya geldi. Gülkaynak, çocukluğundan beri yaşadıklarını, doğaya ve denizlere
bakışını ve kendisini etkileyerek kişiliğini oluşturan yaşam deneyimlerini dinleyicilere aktardı. Gülkaynak, hayallerin nasıl gerçeğe dönüşebileceğine kendi yaşamından örnekler vererek, deniz
tutkunlarına ışık tuttu. Söyleşi katılımcıları büyüledi.

Yeni söyleşi
1992-1997 yılları arasında
"Uzaklar" adlı teknesi ile
dünyayı dolaşan, TRT’de yayınlanan belgeseliyle de tanınan denizci dostumuz Osman Atasoy, 2008-2012 yılları arasında "Uzaklar II" adlı teknesi ve eşi Sibel Karasu
Atasoy ile birlikte yaptıkları
zorlu yolculuk sonucu “Yedi
Denizlerin Everest”i olarak
bilinen Güney Amerika’nın
ucundaki Horn Burnu’nu dönerek Antarktika'ya ulaşan
ilk Türkler oldular.
Çift Teos Marina Yat Kulübü’nde 6 Temmuz Cumartesi
günü saat 14.00’te Antarktika seferini anlatıyor. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

