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Aşağı yarışı yatçılarına ev sahipliği yaptık
Bir dünya gezgini daha Teos Marina’da
Kadına şiddete karşı yüzdüler
Sosyal medya yarışması kazandırıyor
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Perşembeler müzik ve eğlence dolu
Teos Marina Festival Alanı’nda 3 yıldır
gerçekleştirilen ve klasikleşen Teos Marina Çarşı
Perşembe Konserleri’nde yine efsane
performanslar sergilendi.
Solist Sibel Emek ile Jazz konseri, efsane grup
Kurtalan Ekspress ve Temar Denizcilik
işletmesinin sponsorluğunda solist Süheyla Çolak
ile yine Jazz konseri Temmuz ayında
gerçekleştirildi.
Rock grubu Peron-5, Pop sanatçısı Şahin Çıdam,
Latin gecesinde Kübalı sanatçı Ibis Maria, Blues
müzik dalında Moe Joe, Greek müziklerle Buziki
Niko ve Yağmur konserleri Ağustos ayında
gerçekleştirildi.
İzmir’in sevilen Rock gruplarından Beyefendi,
alternatif müzik dalında Single Ladies ve Ege’nin
iki yakasını birleştiren Türk ve Yunan ortak
ezgiler konseri de Eylül ayının konserleri...
Yaz geceleri özellikle günlerden Perşembe ise
bölgede yaşayan, kaliteli müziğe doymak,
eğlenmek isteyenlerin adresi Teos Marina
Festival Alanı oluyor.

Aşağı Yarış 2. etabı Teos Marina’da son buldu
Yılın en uzun ve tek açık deniz rotalı yelken
mücadelesi 5-9 Temmuz tarihleri arasında iki
etap halinde Çengelköy (İstanbul)-Bozcaada
ve Bozcaada-Sığacık (İzmir) rotasında gerçekleşti. Yarışan tekneleri misafir eden Teos Marina’da 10 Temmuz’da ödül töreni yapıldı.
TEB Özel Bankacılık desteğindeki bu yıl 49.’su
yapılan TAYK-Deniz Kuvvetleri Kupası’nda, IRC
ve Gezi olarak iki ana grup altında toplanan
filo IRC’de 0-1-2-3-4, Gezi’de ise Monohull,
Katamaran ve Trimaran sınıflarında toplam
45 tekne yarıştı. Ödüller sahiplerini bulunca
gece müzikli eğlence ile devam etti. Her yıl
olduğu gibi Teos Marina’daki ödül töreninin
ardından filonun maratonu Bodrum’a doğru devam etti. Sahil Güvenlik DEYH (Doğu Ege Yelken Haftası) IRC
Birinciliği 10-13 Temmuz tarihleri arasında Sığacık ile Turgutreis sularında yapıldı.

Bir dünya gezgini daha Teos Marina’da
Dünyanın etrafını tekne ile dolaşan Türk denizcilerden 71 yaşındaki Erkan Gürsoy, alüminyumdan kendi imal
ettiği teknesi “Altan Girl” ile son durağı Teos Marina’da denizci dostları ve şampanya ile karşılandı.
Erkan Gürsoy’u karşılamaya; “Kısmet” adlı
yelkenli teknesi ilk dünya seyahatini
gerçekleştiren Türk denizci olan Sadun
Boro’nun kızı Kısmet Deniz Polat ve eşi Haşim
Polat, “Uzaklar” teknesi ile dünya seyahati
yapan Osman Atasoy ve “Uzaklar II” teknesi
ile Antarktika seferine eşlik eden eşi Sibel
Karasu Atasoy, “Koza” adlı teknesi ile dünya
seyahati yapan Nurettin-Ebru İşletici çifti,
Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü de
katıldı.
Denizcilerin “Zor geçit” olarak tanımladıkları
“Kuzey Batı Geçiti’ni tek başına geçen en
yaşlı denizci” olarak bilinen Erkan Gürsoy’un
ilk dünya turu, kendi inşa ettiği “Barış” adlı teknesi ile 1993-1995 yılları arasında gerçekleşmişti.
Uzun yıllar Kanada’da yaşayan ve teknik bir okulda öğretmenlik yaptığı sırada 122'nin üzerinde tekne inşa
eden kendi imkânları ile alüminyumdan imal ettiği “Altan Girl” adlı teknesi ile Alaska açıkları ve Kuzey Buz
Denizi’nde yaptığı seyahatten dönerek, Teos Marina’ya yıllık bağlandı.

Mavi Bayrak sertifikamız yenilendi
Teos Marina olarak Mavi
Bayrak sertifikamızı,
Seferihisar Büyük Akkum
Halk Plajı'nda düzenlenen
Mavi Bayrak ödül töreninde
teslim aldık. Teos Marina
Genel Müdürü Faruk
Günlü'ye sertifikayı
Seferihisar Belediye Başkanı
İsmail Yetişkin takdim etti.
8 yıldır Mavi Bayraklı
marina olan Teos
Marina'nın yanı sıra,
Seferihisar Belediyesi'nin 8
halk plajı ile bir otel plajı da
Mavi Bayrak almaya hak
kazandı. Plajdaki göndere
Mavi Bayrak çekildi.

Çarşıda yeni açılan mekanlar çok beğenildi
Teos Marina Çarşı'da hem kadın hem erkeklere hizmet veren kuaför
salonu ve güzellik merkezi açıldı. Güzellik ve bakıma dair herşeyi
burada bulmak mümkün. İlk günden itibaren Rose Kuaför, bakımına
önem verenlerin uğrak noktası oldu.
Teos Marina Çarşı'da oto yıkama merkezi Marin Alesta, hizmete
açıldı. Sığacık ve Teos Marina Çarşı'nın keyfini yaşarken ya da
teknenizle denize çıktığınızda bir yandan aracınız temizlenebilir. İç dış
yıkama ve seramik kaplama gibi hizmetler alabileceğiniz Marin
Alesta Oto Yıkama bugün faaliyete başladı. Detaylı bilgiyi
05322816460 ve 02327434320'den alabilirsiniz.
Teos Marina
Çarşı'da
Sherlock Pub,
kahvaltısı,
steakhouse
lezzetleri ve
eğlencesiyle
iddialı. Her Çarşamba Beyefendi müzik grubunun canlı
performansıyla Sığacık'ta aranan taze kan ve kaliteli
eğlence anlayışına yeni soluk Sherlock'ta bulunuyor.
Keşfetmenizi öneriririz.

Teos Marina’yı “Insta”da anlatanlar kazandı
Ödüllü sosyal medya yarışmamızın kazananları belli oldu. Teos Marina'da fotoğraf ve videolar çekip 1 – 20
Ağustos 2019 tarihleri arasında “instagram”da
#teosmarinayısenanlat diyerek yarışma başlatmıştık.
“Teos Marina’da olmak nefes almak”, “En güzel günbatımları için
Teos Marina”, “Teos Marina heyecanla geri dönmektir” yorumları
ve birçok güzel fotoğraf ve video paylaşımı yapıldı. Yorum yapan ve
yarışmaya katılan herkese teşekkür ederiz.
Ancak yarışma şartları gereği kendi hesabında
#teosmarinayısenanlat hashtag’i ile Teos Marina'da çektiği video
veya fotoğrafını paylaşan, instagramda @teos_marina hesabını
takip eden ve paylaşımında @teos_marina hesabını ve 2 arkadaşını
etiketleyenler ödüle hak kazandı.
Buna göre, @dalinindelisi ve @akdogan_sinem Teos Spa
Merkezi’nde hamam, sauna, masaj ve buhar banyosundan oluşan
tam paket hizmeti kazandı. @eliftekirli ve @bng1964 Teos
Marina'daki yüzme havuzu Lighthouse Pool & Pub’da 2 kişilik havuz keyfi kazandı. @ibrhmglr_ Teos
Marina'daki oto yıkama merkezi Marin Alesta’da 3'er defa oto yıkama hizmeti kazandı. Tebrik ediyoruz..

Kadına şiddete karşı Çeşme’den yüzdüler
“Kadına Değil Kendine Meydan Oku” sloganıyla
kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak ve dur
demek için EGİAD ve EÇEV’in birlikte başlattıkları
proje Teos Marina’da son buldu.
Çeşme’den yola çıkan 6 açık deniz yüzücüsü Seda
Kansuk, Uğur Doğan, Senem Ülker, Mehmet
Kansuk, Ayşin Oya Belkay ve Sadi Gödelek zorlu
etabı başarı ile tamamladılar. EGİAD Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Anıl Yüksel ve EÇEV Yönetim
Kurulu Başkanı Yasemin Reşitoğlu, “Bu proje ile
toplumsal bir farkındalık yaratmak ve
geleceği yaratmada önemli görevler
üstlenecek olan genç kızlarımızın
eğitimine destek olmak istedik. Proje
kapsamında elde edilen gelirle kız
öğrenciler için burs olanakları
yarattık. Bu projenin hayata
geçmesine büyük emek veren
yüzücülerimize, EGİAD ve EÇEV aileleri
olarak sporun birleştirici gücü ile
yaşam yolculuklarına destek
olduğumuz genç kızlarımızın çağdaş
eğitim olanaklarıyla buluşmasına el
verdikleri için çok teşekkür ediyoruz.
Projenin sürdürülebilir olması için

şimdiden hazırlıklara başladık. Asıl amacımız ve
umudumuz, bu projenin, bir gün başka bir soruna
dikkat çekeceğimiz farklı bir projeye dönüşmesi ve
ülkemizde kadın cinayetlerinin, kadına yönelik
şiddetin son bulmasıdır. Ayrıca imzacısı olduğumuz
6248 İstanbul Antlaşmasının uygulanmasını
istiyoruz” dediler.
Etkinliğe, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail
Yetişkin, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer
Solak EGİAD, EÇEV ve pek çok STK üyesi katıldı.

Tuna Masters Teos’ta bu yıl Devler Ligi
19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek, Teos
Marina’nın ev sahipliği yaptığı balık turnuvasına katılım için kayıtlar açıldı. Geçmiş yıllarda
büyüklüğü ile rekor balıkların yakalandığı
turnuvada, 2017 yılında 295 kiloluk Mavikanat Orkinos (Bluefin) Türkiye’de düzenlenen
turnuvalarda yakalanan en büyük orkinos
olarak kayıtlara geçti. 2018’de 190 kiloluk
orkinosu yakalayan ekip, para ve sponsor
ödüllerinin yanı sıra Raja Ambat’ta dalış gezisi
kazanmıştı. En fazla balık kategorisinde de
kazanan ekip, para ve sponsor ödüllerinin
yanı sıra Güney Afrika’da balık gezisi kazanmıştı. Bu yıl da organizasyona “Devler Ligi” denilerek bir iddia ortaya koyuluyor.

