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Yönet�c�den Mesaj

Bizi ayrıca mutlu eden başka bir konu ise sezon

öncesinde Teos Marina’ya yakın koylarda

yaptığımız kıyı temizliği sonrasında yaz boyunca

da koylarımızın temiz kullanıldığını görmek oldu.

Umarız kıyılarımız betonlaşmaya ve karasal

atıklara kurban edilmez ve gelecek nesillere

kadar temiz kalır. 

Deniz suyumuzun temizliği de birçok bölgeyi

kıskandıracak cinsten. "Ah bir de suyu soğuk

olmasa" diyenleri duyar gibiyim. Diğer

bölgelerden gelip de kıyılarımızda denize girip

soğuk olduğunu söyleyen ziyaretçilerimize güzel

haberlerimiz var. Şu günlerde deniz sıcaklığı

oldukça iyi seviyede. Bunu bir Göcekli olarak,

bugünlerde rahatça denize girebildiğim için gönül

rahatlığıyla söylüyorum :)

Pandemi süreci, kış aylarındaki fırtınalar ve

rüzgârlı havalar derken tatsız geçen bir dönemin

ardından yatçılarımız bu yaz tekneleri ile

doyasıya bir tatil yapıyor. Temmuz ayı

beklenenden biraz fazla esintili geçse de kuzeyli

havalara kapalı Sığacık körfezi ziyaretçilerine

keyifli zamanlar yaşattı. 

F A R U K  G Ü N L Ü

Teo s M ar na Ge ne l  M ü dür ü

SAYFA 1

Değerli denizci dostlarımız,

Hala sürmekte olan 2022 yaz sezonunun hepiniz
için unutulmaz anılar biriktirdiğiniz, denizin
doyasıya keyfini çıkardığınız bir dönem olduğunu
umuyorum.

Temmuz ve Ağustos dönemini Teos Marina
olarak oldukça güzel, bol coşkulu geçirdik. Kış
dönemi boyunca altyapı kalitesini yükseltmek ve
konforlu bir çehreye kavuşturmak için yoğun
mesai harcadığımız Teos Marina Çarşı
bölgesinde çok sayıda ziyaretçimizle bir araya
geldiğimiz, konserlerde birlikte eğlendiğimiz,
pilates etkinlikleri ya da diğer sanatsal
etkinliklerimizde bir arada olduğumuz için çok
mutluyuz. Çarşımızın sokaklarında ya da yeme
içme işletmelerinde yükselen kahkahalar, hizmet
kalitemizi yükseltmek için motivasyonumuzu
yükseltiyor. 

Sizlerin tatillerinin keyifli geçmesini
önemsediğimiz için; kış boyunca yangın
tatbikatlarımız, ekibimizin eğitimleri, altyapı ve
üstyapılarımızdaki hazırlıklarımızın sonunda çok
yoğun geçen bir yaz sezonu olmasına rağmen, 
 sizlere stres yaşatmadan hizmet sunduğumuz
için mutluyuz.



Bölgemizin güzelliklerini tanıtmak için 2 yıl önce

fotoğraf ve drone çekimleri yaptırıp Teos Marina’ya

yakın koylar rehberini sizlerin kullanımına

sunmuştuk. Şimdi de Teos Marina’ya yakın dalış

noktaları rehberimiz ile bölgemizin su altı güzelliğini

dalış tutkunlarının beğenisine sunuyoruz. Her iki

rehberin de basılmış halini ön büromuzdan alabilir,

ya da web sayfamızdan cihazınıza indirerek

kullanabilirsiniz. 

Geçtiğimiz günlerde travel liftimizin tüm bakımlarını

tamamladık. Çekme atma sezonu için hazırız.

Deneyimli teknik atölyelerimiz de beklenmedik

arızlarla tatiliniz bölünmesin diye teknenizin

bakımları için hazır. 

Bu yaz hizmetlerimizi mükemmelleştirmek için

kendimize yeni dersler çıkardık. Hizmet kalitemizi

arttırıp size daha konforlu bir marina yaşamı

sunmak için ekiplerimiz Ekim ve Kasım ayında

eğitimler alacak. Altyapımızdaki bazı eskimeler

tamir edilecek ya da yenisi ile değiştirilecek.

Sizlerden gelen geri bildirimlerden besleniyor ve

planlayıp zamanla hizmet süreçlerimize dahil

ediyoruz.

Bizler bir sonraki sayıya kadar sizlere daha keyifli

bir marina atmosferi sunmak üzere çalışırken,

sizler de Instagram, Facebook, LinkedIn ve

Youtube hesaplarımızdan anlık gelişmeleri takip

edebilirsiniz.

SAYFA 2

Bu yaz konserler, pilates, sanatsal faaliyetler derken
etkinlikten etkinliğe koştuk. Birçoğunuzun yakından
takip ettiği üzere, Avrupa’nın en büyük açık deniz
balıkçılık turnuvası olan ve bu yıl yedincisi
düzenlenen Tuna Masters Teos 8 Eylül – 11 Eylül
tarihleri arasında Teos Marina’da  yapılacak. Bizler
de bugünlerde usta balıkçılara ve teknelerine ev
sahipliği yapacağız.

Önümüzdeki günlerde Sığacık’taki kalabalık yavaş
yavaş azalacak. Kaleiçinin otantik sokaklarında
yürürken tarihin derinliklerine dalıp, denize çıkan bir
sokağın sonunda denize karşı içeceğinizi
yudumlamak Sığacık’ın vadettiklerinden sadece bir
tanesi. Cennet bahçesinde hamaklara uzanıp kitap
okumak ya da kırmızıdan yavruağzına dönen
sarmaşık yapraklarının dönüşümüne tanıklık etmek. 
Ya da bir koyda yıldızların altında sessizliği
dinlemek. Tatil planlarınız hazırsa, biz aracı olmaya
hazırız. 

Önümüzdeki günlerde işletmemizi kış koşullarına
hazırlarken bir yandan da fuar sezonuna hazırlanıp,
yatçılık fuarlarındaki yerimizi alacağız. İngiltere’nin
Southampton şehrinde Eylül ayında düzenlenecek
Boat Show’da ülkemizin ve bölgemizin sunduğu
güzellikleri anlatacağız. İstanbul’da düzenlenecek
Boat Show ve Almanya’nın Düsseldorf şehrinde
düzenlenecek Boat Show’da da bölgemizi ve
marinamızı temsil edeceğiz.

Ağustos ayında marinamızın girişimleri ve
Meteoroloji Ege Bölge Müdürü Davut ÖZTÜRK’ün
destekleriyle Teos Marina’ya meteoroloji ölçüm
istasyonu kuruldu. Artık yalnızca marinadaki yatçılar
değil, aynı zamanda Seferihisar bölgesinde seyir
yapan tüm deniz taşıtları, balıkçılar, çiftçiler ve bölge
sakinleri de hava durumunu anlık olarak en doğru
şekilde takip edebilecek. Yatçılarımıza ve bölge
halkına hayırlı olmasını dilerim.



Teos Mar�na Çarşı
Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, doğal ürünler ve yöresel lezzetleri ile ön plana çıkan
ve Türkiye’nin ilk “Cittaslow” kenti (sakin şehir) olan Seferihisar’ın en turistik bölgesi
Sığacık’ın, İzmir ve civardaki illerden ziyaretçileri özellikle hafta sonları katlanarak

artması bölgenin parlayan bir yıldız olduğunu kanıtlar nitelikte. 
Sığacık’ın tam kalbinde ise Teos Marina yer alıyor.

 

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ

SAYFA 3



İzmir merkeze 40 km ve Adnan Menderes Uluslararası
Havalimanı’na 50 km mesafede bulunan konumu ve
lojistik avantajları ile Teos Marina, tarihi Sığacık Kalesi
ve Teos Antik Kent’in hemen yanı başında olmakla
beraber; Çeşme, Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Meryem
Ana gibi pek çok turistik cazibe merkezlerine 1 saat
mesafede yer alıyor.
Yunanistan’ın Samos adasına 2 saatlik bir mesafe ile
feribot seferlerinin de düzenlendiği Teos Marina,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 5 çıpalı marinaları
arasında bulunuyor. Seçkin müşterilerine hizmet
vermek üzere hizmetlerini en üst düzey kalite anlayışı
ile sunan marinada çocuk oyun alanı, helikopter pisti,
yüzme havuzu ve tenis sahaları da yer alıyor. 
Teos Marina Çarşı alanı yaklaşık 7000 m2 kapalı
kiralanabilir alanı ve 10.000 m2 açık alanı ile, birçok
kafe, restoran ve gece eğlence mekanları ile alışveriş
için süpermarket, butikler ve aksesuar mağazalarına ev
sahipliği yapan bir “yaşam merkezi” olarak ön plana
çıkıyor. Teos Marina Çarşı alanında yer alan Spa
merkezinde, sauna, buhar odası, Türk hamamı ve masaj
hizmetleri verilirken ayrıca çarşı içerisinde bir dalış
merkezi de bulunuyor.
Tuna Masters Teos gibi organizasyonlara ve birçok açık
hava tanıtım etkinliğine de ev sahipliği yapan Teos
Marina, düzenlediği konserleriyle de yaz boyunca
İzmir’in önemli bir cazibe merkezi olarak sezonda hafta
içi günlük 5 bin ziyaretçi sayısına ulaşıyor. Hafta sonları
ise bu rakam 7-8 binleri buluyor.
Teos Marina’nın yatçı portföyünü çoğunlukla hala aktif
iş yaşamının içinde yer alan ve prestijli meslek
gruplarına ait ve dinamik iş insanları oluşturuyor. Bu
teknelerini yaz kış kullanan ve kısa mesafeli seyirleri
tercih eden portföy genç bir müşteri kitlesi yaratıyor.
Teos Marina Çarşı hem yatçıların hem de bölge
ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını giderip keyifli anılar
biriktirmeleri için hizmet veriyor. 
Son yıllarda ekonomik düzeyi ortanın üstünde olan
ziyaretçi profilindeki bu yoğunluk, yatırımcıların da
dikkatini çekiyor. Sığacık’a yapılan lüks otellerin
sayısındaki artış ve emlak piyasasına bakıldığında
gelişirken yerel kimliğini koruyan Seferihisar’ın İzmir’in
en hızlı değerlenen ilçelerinden olması ile Teos Marina
Çarşı tam anlamıyla bir cazibe merkezi olarak yeni
yatırımcılar ile tanışmak için bekliyor.

SAYFA 4



TUTKUYU YAŞAM AMACINA
DÖNÜŞTÜRENLER: 

MARMARA'DAN AKDENİZ'E BİR
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERÜVENİ

RÖPORTAJ

Engin Hınçer - Volkan
Narcı

Deniz Yaşamını Koruma
Derneği'nin faaliyetlerini
Instagram hesabından 
takip edebilirsiniz.

Teos Marina geçtiğimiz ay oldukça kıymetli iki ismi tekneleriyle ağırladı.
Denizleri koruma konusundaki faaliyetlerini yakından takip ettiğimiz Deniz
Yaşamını Koruma Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı
ve yönetmen/dalış eğitmeni Engin Hınçer'in yollarını kesiştiren ve müthiş bir
serüvene yelken açmalarını sağlayan hikayelerini kendi ağızlarından dinledik. 

SAYFA 5
denizyasaminikoruma

 



SAYFA 6

Teos Marina: Teos Marina'ya hoş geldiniz öncelikle.

Bizi teknenizde ağırladığınız için de teşekkür ederiz. Biz

biliyoruz gerçi, ama size soralım. Hangi rüzgâr attı sizi

Teos Marina'ya? 

Volkan Narcı: Hoş bulduk, biz de Teos Marina'ya

teşekkür ederiz bu röportaj için. Doğrudan konuya

gireyim, bizim içinde bulunduğumuz bu süreç

kelimenin tam anlamıyla bir macera, bir serüven. Hem

Marmara’nın korunması için hem Ege ve Akdeniz'in

korunması için, ortak deniz, ortak kültürler, ortak

yaşamlar ve ortak deniz hayatı kavramlarına katkı

sağlamak için çıktığımız bir yolculuk. Bizim derdimiz

şuydu, Marmara bildiğiniz gibi bir iç deniz. Ve aslında

çok kadim ve genç bir deniz ve inanılmaz bir

biyoçeşitliliğe ve zenginliğe sahip. Boğazlarıyla,

akıntılarıyla, biyolojik koridor olma özelliğiyle. Fakat

tabii ki hak ettiği değeri ve korumayı bugüne kadar

görememiş. Türkiye’nin en büyük 7 ilinin etrafında

olması gibi birçok dış etkenden kaynaklı olarak ne yazık

ki Marmara Denizi’ndeki yaşam tehlike altında. Bizim

de bu yolculuğa, bu serüvene çıkış amacımız buydu.

Marmara’da olan deniz yaşamının aynısı Ege ve

Akdeniz’de var. Biz bunu dalgıçlar olarak biliyoruz ve

bunu ortaya koymak için böyle bir maceraya çıktık.

Turumuz Heybeliada’dan başladı, buradan Kaş’a kadar

gideceğiz ve durduğumuz her noktada da dalışlar

yaparak hem deniz dibi temizliği yapacağız, hem de

denizlerdeki ortak türleri ve farklı türleri kayıt altına

alacağız.

Teos Marina: Bunu yaparken size başka kimler destek

çıkıyor? 

Volkan Narcı: Bilim insanlarıyla, STK’larla, balıkçılarla

sürekli diyalog halindeyiz. Onlarla kayıtlar alıp bunları

bir arşiv haline getiriyoruz. Sürekli olarak suyun altını

çekiyoruz. Kendi atığımızı kendimiz ölçüyoruz,

teknemizde ne kadar atık üretiyoruz takip ediyoruz. Ve

finalde de yönetmenimiz Engin Hınçer bu sürecin

üçüncü gözü olarak sizlerin bizi izleyebilmesi için tüm

bu süreci kaydediyor. Dediğim gibi bu projede aynı

zamanda gittiğimiz yerlerde deniz dibi temizliği

yapıyoruz. 

 

Bugün Teos Marina’nın misafiri olarak buradayız,

Sığacık’taki balıkçı kooperatifinin dip temizliğini

yapacağız. Yola çıkalı 25 gün oldu, 40’tan fazla noktaya

dalış gerçekleştirdik. Yarısından fazlasında ilk kez bizim

daldığımız noktalar oldu.  

Engin Hınçer: Volkan'la şöyle yola çıktık. Aslında

benim Alsancak’ta bir dalış merkezim var. Megalodon

Dalış ve Doğa Sporları merkezi adında. Burası aynı

zamanda bir sanat galerisi. Umurbey mahallesinde, eski

ismiyle Darağaç’taki galerimizde birçok sergi açıyoruz.

Orada zaten birçok sanatçı yaşıyor. Onlarla birlikte bu

çekim fikrini ortaya attım ve çok da güzel oldu.

Volkan’ı zaten çok uzun zamandır tanıyorum, yaptığı

işleri biliyorum. Elimizden geldiği kadar destek olmaya

çalışıyoruz. Bu projeyi bana ilk söylediğinde hiç

düşünmeden yapalım dedim. Sığacık ayağında da

balıkçı barınağında temizlik yapıp, suyun altından

çıkardığımız obje ve nesneleri kullanarak sanatçı

arkadaşlarımızla beraber eser haline getirip sergiliyor

olacağız. Sualtından neler çıkarıyoruz bir bilseniz.

Denizin sadece yüzeyini görüyoruz, peki dibinde ne

var? Neler atıyoruz, ne gibi zararlar veriyoruz? Bunları

da birer sanat eserine dönüştürüp, sanat galerimizde

sergilemeyi planlıyoruz. Sanatçı arkadaşlarımız Onur

Kocaer, Ali Kanal bizimle çalışıyor. Bugün de dalışımızı

yapıp denizin dibindekileri çıkarıp oraya göndereceğiz.

Onlar üzerinde çalışırken biz de seyrimize devam

edeceğiz. Sanat bambaşka bir şey, sanatçı zekası

bambaşka bir şey. Neler yaratacaklarını çok merak

ediyorum.

Buradan sonra da dalış yapa yapa Kaş, Kalkan’a kadar

ineceğiz. Bu çekimleri de hem kitap, hem belgesel

haline getireceğiz. Yola çıkarken tasarladığımız belgesel

çekim süreciyle, yolda giderken ki süreç değişiyor.

Dalınacak o kadar çok nokta var ki, elimizde dünya

kadar görsel var. Bir bölümlük bir belgesel olmayacak o

nedenle. Instagram sayfamızda ufak ufak paylaşımlar

yapıyoruz. Takipçilerimizden çok talep geliyor, ama çok

da sürprizini kaçırmak istemiyoruz. İnsanlar da

heyecanlanıyor. Gün geçtikçe daha çok takip edip,

daha çok merak ediyorlar. Ama ara sıra teaser’lar

veriyoruz. Tabii bizim için de zor, seyir yapan iki kişiyiz.

Hem tekneyle seyir yapmak, hem dalış yapmak hem de

bu çekimleri yapmak oldukça zor.



Den�z Yaşamını Koruma Derneğ�, 9 Eylül 2015 tar�h�nde
Adalar Den�zle Yaşam Ve Spor Kulübü Derneğ� adıyla
Heybel�ada'da kuruldu. 2021 yılına kadar Adalar Den�zle
Yaşam Ve Spor Kulübü adıyla faal�yetler�n� yürüten
dernek, daha kapsayıcı hedefler doğrultusunda
kurumsal k�ml�k değ�ş�m� sürec�yle bugünkü yapısını
almıştır. Bugüne kadar Marmara Den�z�'nde, Akden�z'e
endem�k olan mercanların transplantasyonu ve
korunması, hayalet ağların den�z tabanından
tem�zlenmes�, b�yoçeş�tl�l�k tak�b�, tür ve hab�tatlarının
korunması, su altı kültür ve m�rasının korunması, sanat
ve sürdürüleb�l�r tasarım alanlarında faal�yet gösterd�.

Den�z Yaşamını Koruma Derneğ� b�l�msel çalışmalar ve
projelerle, gelecek den�z yaşamını sürdürüleb�l�r ve ad�l
yöntemler �le korumayı hedeflemekted�r. 

SAYFA 7

Engin Hınçer: Özellikle çekimlerin kurgu ve montaj –

post prodüksiyon süreci zaman alıyor. Bazen akşam

limana döndükten sonra temizlik, o bu şu derken gece

geç saatlere kadar oturup videolar hazırlıyorum. Bu

süreci en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 

 Volkan’ın hayaline bu kadar çok inanıyor olması benim

için de çok önemli. Beni motive eden şey biraz da bu.

Bu projeden sonraki  hayallerimizi de  umarım

gerçekleştireceğiz. Sonucunda da güzel şeyler

yaratacağız.

Volkan Narcı: Aslında bu yaptığımız, bugüne kadar

Türkiye’de yapılmış en uzun kıyı araştırması aynı

zamanda. Sualtı biyoçeşitliliğini izleme programı gibi.

Bunu bir aktivist, bir denizci, dalış eğitmeni olarak

yapmak ayrı bir şey, bilim insanlarının desteğiyle

yapmak başka. Onların vereceği öneriler çok kıymetli.

Bütün projelerimizin tamamında üniversiteler zaten

partnerlerimiz. Bu proje özelinde konuşmak gerekirse

yol üstündeki bütün üniversitelerle, konunun uzmanı

bilim insanlarıyla bir araya geliyoruz. Örneğin

Çanakkale’den geçerken mercan uzmanlarıyla, Ege’den

geçerken koruma alanları, balıkçılık, sürdürülebilirlikle

ilgili uzman hocalarla bir araya geliyoruz. 

Ve onların hepsine 5 standart sorumuzu yöneltiyoruz.

“Öncesi ve sonrası”, mevcut problem ve çözüm

önerileri, Marmara’nın dünyadaki ve Türkiye’deki

önemi ve son olarak 5 maddelik bir soru-cevap

şeklinde bilgi topluyoruz. Tüm bu süreç bittikten sonra

görüntülediğimiz türleri bilim insanlarıyla paylaşıp

hangi denizde hangi tür canlı var, istilacı mı değil mi,

ortak türler neler gibi konularda ortaya çıkan verileri

kendileriyle değerlendiriyor olacağız. Sonuç olarak da

Akdeniz ve Ege’deki canlı türlerinin çoğunun

Marmara’da da olduğu ortaya çıkıyor. O zaman da

şunu soruyoruz “Neden Marmara’yı da Akdeniz ve Ege

Denizi’ni koruduğumuz gibi koruyamıyoruz?” Demek ki

Marmara bizim aslında son sığınma bölgemiz. İklim

değişikliği, küresel ısınma, tür istilaları bizim

denizlerimizi koruyamadığımız anlamına geliyor.

İnanılmaz bir sürdürülemez sürdürülebilirlik söz

konusu. Sürekli tüketiyoruz. Neyse ki Marmara ÖÇK

(Özel Çevre Koruma) bölgesi ilan edildi ve bakanlık

gerekli önlemleri alıyor. Bir eylem planı var. Artık bu

eylem planının eyleme geçmesi gerekiyor. Bu konuda

çok sayıda üniversiteyle iletişim halindeyiz. Yakın

ilişkilerimiz var. Biz sahadayız, onlar ofiste,

laboratuvarda. Bu süreçte bize yardım eden sizin gibi

marinalara da teşekkür ederiz. 



Rüzgârın Peş�nde 
B�r Den�z Sevdalısı

Çocuk yaşından bu yana denizle iç içe yaşamış gerçek bir İzmirli,
Vasıf Çağlar Bey. Uzun zamandır Teos Marina'da teknesi LAURUS-

1'le konaklayan misafirimiz, marina yaşamının hakkını sonuna kadar
verenlerden. Kendisini daha yakından tanımanın mutluluğuyla, bu

masmavi yaşama siz de tanıklık edin istedik. 

VASIF ÇAĞLAR EMİROĞLU
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Teos Marina: Çağlar Bey, öncelikle bize zaman
ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bize kısaca
kendinizden bahseder misiniz?
V. Çağlar Emiroğlu: Asıl ben çok teşekkür ederim
değer verdiğiniz, değerli derginizde bana yer
vermek istediğiniz için. 1968 İzmir doğumluyum,
hayatım hep İzmir' de geçti. Makine mühendisiyim.
Özel makine imalatı ve sanayi robot uygulamaları
yapan bir şirketim var. Çok sevdiğim mesleğim var
ve işime aktif olarak devam ediyorum. 
Teos Marina: Biz sizin nasıl bir deniz sevdalısı
olduğunuzu biliyoruz. Denize olan bu ilginiz ne
zaman başladı? Sizi denizci bir yaşam sürmeye iten
neydi?
V. Çağlar Emiroğlu: Aslında deniz sevdam çok
önceleri başladı. Çocuk yaşta bisikletin en önemli
olduğu dönemimde babam bana bisiklet almamış,
yerine bot ve motor almıştı. Okulların kapanması ile
ben bota, okulların açılması ile ben bottan okula
giderdim. Ta ki 1987 yılında Çeşme'de bir turistten
aldığım windsurf'e kadar. O zamanın surfleri plastik
bidon hammaddesinden, alüminyum direkli salmalı
ilkel bir şeylerdi. Sonrasında uzun yıllar gelişen
teknoloji ile kaliteli windsurfler Xantos2 gibi
funboardlar ile devam ettim.
Üniversite yıllarımda öğrendim ki, makine
mühendisliği öğrencileri olarak uzak yol
gemilerinde makine zabiti stajı yapabiliyormuşuz. 

Ve bu fırsatı değerlendirdim, gemi adamı cüzdanımı
alarak Koçtuğ firmasının Marmaris1 isimli gemisinin
makine dairesinde, güvertesinde, köprü üstünde
Atlantik, Biskay ve Manş tecrübem oldu.
Ve yine anladım ki deniz benim vazgeçilmezim,
gemicilik bana göre değildi, ama tekne mutlaka
olmazsa olmazımdı.
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Teos Marina: Şu anki tekneniz LAURUS1’in hikayesi
nedir? 
V. Çağlar Emiroğlu: Laurus1 benim üçüncü teknem,
ilk teknem rota firmasının ürettiği kırlangıç model
bir yelkenliydi. Ve uzun yıllar hava hangisine
müsaade ederse surf'ümü ya da teknemi
kullanırdım.
Sonradan sonraya Mordoğan' da Karadeniz
Kurucaşile yapımı bir tekne ile karşılaştım. EGE
ismindeki kestane klasik sarma, omurga salmalı
eskiden yelkenli olan bir tekne idi. Bu tekneyi alıp
iyi bir revizyondan geçirip bir arma ile donatma
yoluna çıktım ise de, şansıma denk gelen kötü
ustalar sebebi ile çok param ve zamanım boşa gitti.
Motorlu bir tekne olarak zor da olsa yüzdürmeyi
başardım. 
Hayallerimdeki ile alakası olmayan bir tekne ortaya
çıkınca, bir süre kullandım. Her etrafımdan geçen
yelkenlilere iç çekerek baktım baktım, bir yere
kadar dedim ve vedalaştım.
Ve bir şey daha öğrendim ki, tekne satmak
dünyanın en kolay işi, ama bir tekne almak
dünyanın en zor işi. 
Ve uzun soluklu, ama sabırsız arayışım başladı,
ilanlar, barınaklar, marinalar, arkadaşlar, tanıdıklar.

Ve günlerden bir gün internette bir ilana denk
geldim ki, dedim bu. Sahibi ile konuşmaya başladım.
Tam bir bayram arifesi Teos Marina'ya gelip,
tekneye baktım ve beğendim. Sağ olsun eski sahibi
Suat Ağabeyim de kolaylık sağlayınca, yeni sahibi
ben oldum. Müsaade alarak ismini değiştirip
kızımın adını koymak istiyordum. Baktım ki
teknelerde Defne/Daphne çok kullanılmış, bende
Defne'nin Latincesi olan Laurus Nobilis'ten
esinlenerek LAURUS koydum. 
Teos Marina: Marinamızda teknesinde en çok vakit
geçiren misafirlerimizden biri de sizsiniz. Marina
yaşamına dair neleri seviyorsunuz?
V. Çağlar Emiroğlu: Sürekli teknede yaşayanlardan
değilim, ama işimden arta kalan tüm zamanımı
teknemde geçirmekten büyük keyif alıyorum.
Laurus1 37 feet bir tekne ve 97 yılında inşa edilmiş
Fransız Jeanneau yapımı tek gövde polyester,
yeterli konforu olan bir yelkenli tekne. Buzdolabı,
mutfağı ve üç kamarası ile kolay bir yaşam imkanı
sağlıyor.
Denizin kazandırdığı dostluklar da bir başka
oluyormuş hakikaten, zaman geçtikçe insan daha
iyi anlıyor. Marina yaşamı sizi bu insanlara daha da
yaklaştırıyor. Çıkarsız, egosuz, paylaşmanın,
yardımlaşmanın keyfini yaşıyorsunuz.
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V. Çağlar Emiroğlu: İnsan bu yaşantıyı çok sevince,
diğer insanları anlamakta zorlanıyor. Sevince
katlanılan zorlukları var elbette, neticede dar bir
alandasınız, yağmuru soğuk günleri unutmamak
gerek, bir ev konforu olamasa da çamaşırı çarşafı
bir şekilde hallediyorsunuz.
Teknede yaşamı sevmek için, insanın kendisi ile
barışık olması şart. Yalnızlığa mukavemetli olması
gerekiyor. Zor hava koşulları, deniz ve aksaklıklar
sizi gerçek bir mücadelenin içerisine itiyor. 
Yaşantımı izleyen babam arada hatırlatır ve der ki
“Unutma, insan kara hayvanıdır”. Deniz tutkusu ve
kara arasında yaşantımı kolaylaştıran köprü
marinalar oluyor. Bir çok ihtiyacımızı su, erzak, tüp,
yakıt, teknik malzeme gibi yine bize marinalar
sunuyor. 
Teos Marina: Ne zamandır Teos Marina'dasınız?
Sizi buraya getiren ne oldu?
 V. Çağlar Emiroğlu: Teknemi aldığımda planım,
Mordoğan' a balıkçı barınağına götürmekti. Devir
aldığım hafta Teos Marina'da sözleşme bitmişti ve
ben de henüz tanımadığım teknemle yola çıkmak
istemedim, marina yönetiminin davetkar teklifi ile
kaldım ve 5 yıl oldu buradayım. 
Çok korunaklı doğal bir liman olması ve özellikle D
iskelesinin güzel insanları beni buraya bağladı. 

 

Palamar hizmet kalitesine de teşekkür etmeden
geçemeyeceğim. Yılın büyük bir zamanı rüzgar alan
Sığacık körfezi, yelken için son derece elverişli ve
demirde, denizde vakit geçirmek istediğinizde de
bir çok koyda bizim için bir nimet. 
Ayrıca dünyayı gezmiş birçok gerçek denizcinin de
tercihinin Teos Marina olması, onlarla tanışma,
büyük tecrübelerini dinleme ve öğrenme fırsatı
verdi bana.
Kısaca marinamı seviyorum...
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"Dünyayı gezmiş birçok gerçek
denizcinin de tercihinin Teos

Marina olması onlarla tanışma,
büyük tecrübelerini dinleme ve

öğrenme fırsatı verdi bana."
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Teos Marina: Teknede bir gününüz nasıl geçiyor?
V. Çağlar Emiroğlu: Tekneme girmeden hafta
içerisinde planlama ile başlıyor aslında, rüzgarın
durumu beni yönlendiriyor. Rüzgarın olmadığı ya
da çok düşük olduğu günleri marinada teknemde
geçiriyorum. Teknemde geçireceğim süreye bağlı
olarak erzak alışveriş ve erzakları buzdolabına
yerleştirip depolarıma su doldurmak ilk işim.
Mutlaka sade basit bir kahvaltı yaparım, sonrasında
da mutlaka onarılacak yenilenecek bir şeyler vardır
teknede zaten. Önceden yapmış olduğum plana
göre tesisat olabilir, mobilya verniği olabilir, motor
bakımı olabilir.
Komşu teknelerde yardım edilecek bir şeyler de
olması, olmasa da en azından ziyaret, muhabbet ve
güzel paylaşımlarınız ile yani komşuculuk ile gün
ilerliyor. 
Tembellik ettiğim günlerde de, küçük bir kitaplığım
var. Deniz ve denizcilik içerikli kaynakları okumak
benim için bilgi eksikliklerimi doyurduğum ayrı bir
keyif. 
Gün biter güneş batarken happy hour yapmayanlar
için kötü kötü konuşulduğunu duymuştum,
korktum ve aksatmıyorum :)

Akşam yemeğimi teknede yapıp yemeyi tercih
ediyorum, ah bir de o bulaşık işi olmasa...
Bazı gecelerde de marina interneti sayesinde TV
izlemek, dinlendirici ve eğlenceli oluyor. 
Teos Marina: Teknenizle sık seyre çıkıyor
musunuz? Uzun seyirlerde hangi rotaları tercih
ediyorsunuz? Sığacık çevresinde hangi koyları
tercih ediyorsunuz?
V. Çağlar Emiroğlu: Yelkene çıkmak için rüzgarın
olması benim için yeterlidir. Akşam mutlaka
marinama dönmüş ya da uygun bir koya demirlemiş
olurum. Koylardaki tekne sayısı benim için
belirleyici oluyor aslında demirlemekte. 
En sevdiğim koy Nergis ve Kocaçukur' dur.
Uzun seyir için iş hayatım - emeklilik
arifesindeyim- pek müsaade etmese de bayram
tatilleri fırsat oluyor benim için.
Rota olarak hep gözüm kuzeye gider nedense.
Rüzgarı boldur, koylar müsaittir, hava serindir.
Örneğin Mordoğan'a, Manal'a, Balıklıova' ya gidip
dönmek çok güzeldir. Bunları kısıtlı zamanda
yapabiliyor olmak bana çok keyif veriyor.
Çocukluğumun geçtiği denizleri kıyıları
hatırlıyorum. Tüm güzel anılarım tazelenir, içimi
ısıtır, bana huzur verir...
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Teos Marina: Yelkenli tekne almak isteyenlere
neler tavsiye edersiniz? 
V. Çağlar Emiroğlu: Yelkenli teknesi olan ve
tecrübeli denizci dostlara danışarak başlayabilirler.
Sonrasında bir tekne kiralayarak gerçek
ihtiyaçlarını ve sınırlarını öğrenebilirler. Yelkenli
yatlar için söylüyorum küçük tekneyi abramaları
kolay olacaktır. Birçok koy demirlemelerine olanak
sağlar, marinalarda veya balıkçı barınaklarında
kalıcı ya da geçici konaklamaları/sığınmaları
mümkün olur. Ege Denizi'ndeki dalga boyu ve tekne
içinde yaşam dikkate alınınca 32 feet'ten de küçük
olmazsa iyi olur. Bakım, barınma gibi masrafları da
göz ardı etmemek gerekir. 32-37 feet arası tekneler
başlangıç ve sonrası için de yeterlidir diye
düşünüyorum.
Çok deneyimli kaliteli denizcilik ve yelken
eğitmenlerimiz var. Bu konuda yelken
federasyonumuz da çeşitli programlar ile destek
veriyor. Mutlaka doğru kişiden iyi ve detaylı eğitim
alarak başlamalılar.

Teos Marina: Teknenizin kışlık bakımlarını
yaptırdınız mı? Bakımlarla bizzat kendiniz mi
ilgileniyorsunuz, yoksa Teos Marina’daki teknik
atölyelerden destek alıyor musunuz? 
V. Çağlar Emiroğlu: Kışlık bakım olarak alt
zehirlisinin yenilenmesini marinamızın teknik
atölyesinden alıyorum, çok memnunum. Onun
dışındaki tüm motor, elektrik ve arma bakım ve
tamiratlarını kendim yapıyorum.
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Hemen herkese de tavsiyem böyle olmasıdır. Tekne
işi arabaya benzemez. Denizin ortasında kaderiniz
ile baş başasınızdır. Teknenizde sizin görmediğiniz
ama sizinle beraber seyre gelen Murphy'yi ve hiç
şaşmayan kanunlarını unutmamak gerekir :)
Teos Marina: Seyir sırasında unutamadığınız
anılarınız olmuştur mutlaka.
V. Çağlar Emiroğlu: Var tabi ki, 90'lı yıllarda bir
ağabeyimizin teknesiyle çıkıp duruyoruz. Tekneye
ilk davet edilen de hep ben olurdum. Ustalığım da
var ya. Sağ olsun o teknenin motoru da ırgatı da
hep mi bozulur arkadaş! Herkes yüzer, ben elinde
anahtarla tamirat yapardım. Günlerden bir gün 
 Kaynarpınar'dayız, komşu teknenin bir arızası
olmuş, bir şeyleri tamir edebildiğim o kadar
anlaşılıyor ki, tombulca bir adam bana V kayış
sordu, ama yanımda yoktu. Sonra bir de baktım
teknesinin adı KADINIM, V kayışı isteyen de
rahmetli Tanju Okan'mış...
Hep derim, deniz sizi güzel insanlarla tanıştırır
diye...

Teos Marina: Sizce denizle insanı birbirine bu
kadar bağlayan şey ne? 
V. Çağlar Emiroğlu: Huyudur, insanın huyu mavi
ise o da denizdir zaten, ama elbette bir çok insan
denizin üzerinde, kıyısında mutlaka bulunmuştur,
taş sektirmiştir ve huzur bulmuştur. Belki de
insanın yüzde 70'i su olduğu içindir.
Teos Marina: Yeni neslin denize olan ilgisini nasıl
buluyorsunuz? Onlara tekne ve deniz sevgisiyle
ilgili vermek istediğiniz tavsiyeler olur mu?
V. Çağlar Emiroğlu: Yeni neslimiz çok farklı. Ne
istediğini bilen, özgüveni yüksek, kendi kararlarını
kendi alan ve tutuğunu koparan bir nesil. Evet, çok
şanslılar ve ben de çok umutluyum. Birçok sörf ve
yelken okulu açılmış durumda ki bunlardan bir
tanesinin kurucu üyesiyim ve federasyonun
himayesinde iyi eğitim alabilirler. Denizcilik ve
tekne üzerine meslek liseleri ve üniversiteler var
artık, denizi meslek olarak seçerek, mutlu bir iş
yapabilirler. Gerçek denizcilerin keyifli
tecrübelerini dinleyerek kendilerini geliştirebilirler.
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin daha çok
denizciye ihtiyacı olduğunu unutmasınlar. Pruvaları
hep neta olsun...
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Teos Marina'dan Haberler 

 

Teos Marina'da Meteoroloji İstasyonu kuruldu 

Yenilikçi hizmet anlayışıyla hizmetlerine her geçen gün yenisini ekleyen Teos
Marina’nın hem tekne sahiplerinin hem de bölge halkının yararını gözeten inovatif
hizmetleri sürüyor. Ağustos ayında Teos Marina Genel Müdürü Faruk
GÜNLÜ’nün girişimleri ve Meteoroloji Ege Bölge Müdürü Sn. Davut ÖZTÜRK’ün
destekleriyle Teos Marina’ya meteoroloji ölçüm istasyonu kuruldu. Marinanın yer
ve altyapı tahsis ettiği, marina mendireğindeki yeşil fenerin üzerine kurulan 17493
numaralı ‘Teos Marina meteoroloji istasyonu’ sayesinde artık yalnızca marinadaki
yatçılar değil, aynı zamanda Seferihisar bölgesinde seyir yapan tüm deniz
taşıtları, balıkçılar, çiftçiler ve bölge sakinleri de hava durumunu anlık olarak en
doğru şekilde takip edebilecek. Sıcaklık, basınç, nem oranı, yağış olasılığı,
rüzgâr yönü ve rüzgâr hızı gibi bilgilerin anlık olarak öğrenilebilecek olması hem
yatçıları hem de bölge halkında memnuniyet yarattı. Artık Sığacık’taki hava
koşullarına dair tüm bilgileri https://izmir.mgm.gov.tr/sondurum/turkiye.aspx
adresinden “SIĞACIK MARİNA FENERİ” başlığı yanında bulabilirsiniz. 
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Teos Marina'dan Haberler 

 

Ve Şampiyon Medine Havva Tatlıcan!
Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası kızlar kategorisinde
birinci olan Medine Havva Tatlıcan dünya şampiyonu olarak bu alanda Türkiye’ye altın madalya
kazandıran ilk sporcu oldu. Yelkenle ilk kez ilkokul 4’üncü sınıftayken antrenörü Tamer Başlığ sayesinde
tanışan 15 yaşındaki Medine Havva’nın bu başarısını kutluyor ve bize yaşattığı bu gurur için kendisine
teşekkür ediyoruz. Teos Marina olarak, ilham olması için, 1965-1968 yılları arasında eşi Oda ve Kısmet
adlı yelkenli teknesiyle dünyayı dolaşan ilk Türk denizci olan rahmetli Sadun Boro’nun kitabı Pupa
Yelken’i kendisine hediye ettik. Başarıların daim olsun, Meloş!     
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Teos Marina'dan Haberler 

 

Teos Marina Çarşı'nın sevimli sakinleri için
mama kapları koyduk

“Her kim aç bir hayvanı beslerse aynı zamanda kendi ruhunu besler” der, Charlie Chaplin. Teos Marina
olarak sokak hayvanlarının sağlıklı şekilde yaşamalarına yardımcı olabilmek için bu konuda üzerimize
düşeni yaparak marinamızın belirli alanlarına sabit mama ve su kapları yerleştirdik. Gelirinin bir bölümü
SEHAYDER’e (Seferihisar Hayvan ve Doğa Dostları Derneği) bağışlanan mezat etkinliğine ev sahipliği
yaptığımız gibi, burada da amacımız onların en sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri. 
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Bu yaz İzmir'in kalbi Teos Marina Çarşı'da attı
Teos Marina Çarşı konserleri bu yaza damgasını vurdu! Teos Marina’nın büyüleyici atmosferinde kendini
müziğin ve dansın akışına bırakarak eğlencenin tadını çıkaran İzmir halkı birbirinden yetenekli
sanatçılarla Teos Marina Festival Alanı'nda buluştu. Soul Stuff, Gülçin Ergül, Agora Minör, Evrencan
Gündüz, Dolce Band ve son olarak Kurtalan Ekspres'ın yer aldığı bir dizi keyifli konserden geriye
birbirinden sımsıcak anılar ve fotoğraflar kaldı.
 

Teos Marina'dan Haberler 
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Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası
sponsorlarından biri de Teos Marina oluyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2022 yılı planlı faaliyet programında bulunan Altın Palet Sualtı
Görüntüleme Türkiye Şampiyonası 14 - 17 Eylül 2022 tarihleri arasında İzmir / Seferihisar'da
düzenlenecek. Teos Marina'nın sponsorlarından olduğu ve 26 yarışmacının katılacağı şampiyonanın
teması "derisi dikenliler" olacak. Fotoğraf dalında 6 kategori, video dalında 3 kategorinin yarışacağı
şampiyona sonunda 17 Eylül Cumartesi akşamı Sığacık Kaleiçi'nde halka açık ödül töreni ile dereceye
giren sporcular madalyalarını alacaklar. 

 

Teos Marina'dan Haberler 
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Tuna Masters Teos 2022'ye hazır mısınız?
Teos Marina ev sahipliğinde bu yıl 7’ncisi yapılacak balık turnuvası ‘Tuna Masters Teos’ Bitci.com ana
sponsorluğunda 8-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk günden bu yana yoğun ilgi gören ve
Tuna Masters serisinin ilk ayağı olan Tuna Masters Teos; Türkiye’nin ve Avrupa’nın en çok ilgi gören
turnuvalarından. Türk amatör balıkçılarının namını dünya denizlerinde duyuran etkinlikleriyle meşhur açık
deniz balıkçılığının ustaları, bu yıl da dev balıkların peşinde koşup, hünerlerini gösterecekler. Birbirinden
unutulmaz anlar yaşayacağınız ve sayamayacağınız kadar çok dostluk biriktireceğiniz Avrupa’nın en
büyük açık deniz balıkçılık turnuvasına ait program, katılım koşulları, kurallar ve katılımcı listesi hakkında
detaylı bilgiyi https://fishingteos.com/ adresinden alabilirsiniz. 

 

Teos Marina'dan Haberler 
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Teos Marina'daki yelken yıkama havuzu 
yatçıların beğenisini topluyor

Teknenizin yelkeni üzerinde biriken kirleri en son ne zaman temizlediniz? Tuzlu su, güneş ışığı, toz ve
nem gibi çevresel etkilere maruz kalan yelkenlerin ömrünü uzatmak için özellikle uzun seyirlerden sonra,
yılda en az bir kez temizlenmesi öneriliyor. 
Teos Marina’daki yelken yıkama ünitesi sayesinde yatçılarımız yelkenlerini, usturmaça ve halatlarını
taşıma araçlarımızla kolaylıkla çamaşırhane yanındaki yelken yıkama havuzuna getirip kendileri yıkıyor
ve direkte kuruttuktan sonra teknelerine götürüyor. Teos Marina’da yatçılarımızın tüm ihtiyaçlarını
karşılayacak ve marina yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ediyoruz. 

 

Teos Marina'dan Haberler 
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 Teos Marina Çarşı hafta sonu etkinliklerinin
vazgeçilmez adresi 

Teos Marina Çarşı’da geçtiğimiz ay spor, sanat ve coşkuyla dolu dolu geçti. Teos Marina'nın Port Pilates
ve Salonda Sanat iş birlikleriyle düzenlediği ücretsiz etkinlikler Ağustos ayı boyunca Teos Marina Festival
Alanı’nda ve Teos Yat Yelken Kulübü'nün denize nazır bahçesinde sanat ve spor severlere kucak açtı.
Yatçılarımız ve dışarıdan gelen misafirlerimiz ödüllü ressam Duygu Süzen'in seyirci karşısında resim
performansı sergilediği sanat etkinliğinin yanı sıra reformer pilates, ebeveyn-çocuk yogası ve çok sayıda
çocuk atölyelerinin yer aldığı programlarda keyifli vakitler geçirdi. Siz de gelecek etkinliklerimizden
haberdar olmak ve katılım sağlamak için Instagram sayfamız @teosmarinaofficial 'ı takip edin.  

Teos Marina'dan Haberler 
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S O U T H A M P T O N  I N T E R N A T I O N A L  B O A T  S H O W
1 5 - 2 5  E Y L Ü L  2 0 2 2

İng�ltere’n�n en büyük 
Boat Show’unda tek Türk
mar�nası: Teos Mar�na 
İngiltere’nin en büyük tekne fuarı olan Southampton Boat Show’da bu
yıl Teos Marina ülkemizin deniz turizmi elçisi olacak. Her yıl eylül
ayında Mayflower Park’ta tanıtım amacıyla kurulan marinada
düzenlenen fuarda bu yıl Türkiye’den tek katılımcı marina Teos Marina
olacak. Özellikle İngiliz yatçıların her yıl akın ettiği uluslararası fuarda
en son inovasyonlar, dünya çapındaki sektörel firmaların tanıtımları ve
yat sahiplerine özel interaktif etkinlikler yer alacak. 

Rekreasyonel yatçılık ve marina sektörünün uluslararası paydaşlarının bir araya geleceği Southampton Boat
Show’da yer alacak olan Teos Marina’nın Genel Müdürü Faruk GÜNLÜ bu yılki fuar katılımı hakkında “Teos
Marina’nın Eylül ayında düzenlenecek olan 2022 Southampton Boat Show’a THYA (The Yacht Harbour
Association) çatısı altında katılmasıyla ülkemiz ve bölgemizin tanıtımının yanında marinamız hizmetlerinin yurt
dışında da en üst seviyede tanıtımı için çalışıyor olacağız. Fuarda rekreasyonel yatçılık ve marina sektöründen
uluslararası çok sayıda firma ürün ve hizmetleriyle yer alacak. Bu fuarda son kullanıcıların yanında diğer firmalarla
da iş birliği fırsatlarını görüşüp değerlendireceğiz. Denizcilik sektörünün sunduğu hemen her şeyi Southampton
Boat Show’da bulmak mümkün. İngiltere ve diğer yurt dışında düzenlenecek yatçılık fuarlarına da katılarak global
pazardan da pay almak istiyoruz. ” dedi. 
Günlü, “Katıldığımız birçok fuarda C2C’yi hedeflerken, bu fuarda özellikle B2B networkümüzü genişletmeye
çabalayacağız. Uluslararası fuarlarda yer almak suretiyle hem marinamızın tanıtımını yapmayı hem de B2B iş
modellerini uygulayarak yurt dışı pazarında yeni fırsatlar elde etmeyi hedefliyoruz. Ocak 2023’te DTB çatısı altında
Düsseldorf Boat Show’a da katılacağız. Uluslararası fuarlarda yalnızca Teos Marina’nın değil, destinasyon olarak
marinamızın bulunduğu Sığacık, Seferihisar bölgelerinin de tanıtımını yapıyor olmaktan memnuniyet duyacağız.
Temsilciliklerini yürüttüğüm Cruising Association, Little Ship Club, Swedish Cruising Association, Kreuzer
Abteilung ve Trans Ocean kulüp ve derneklerine üye fuar katılımcısı yabancı yatçıların orta ve uzun vadede
marinamızla ilgili olumlu görüş ve izlenimlerini dernek içi toplantı ve etkinliklerde birbirleriyle paylaşacak
olmalarını önemsiyoruz.” dedi. 
Fuara katılacak olanların 16-25 Eylül arası düzenlenecek olan 2022 Southampton Boat Show’da TYHA ‘nın J150
numaralı stant, 7A-7B panelinde yer alacak Teos Marina’yı mutlaka ziyaret etmesini öneririz. 
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R Ö P O R T A J  |  A Y H A N  B O Y A C I O Ğ L U

Mar�nada alternat�f b�r yaşam
mümkün

Ayhan Boyacıoğlu İzmir'de büyüyüp eğitim ve iş hayatı için İstanbul'a giden, şimdilerde
uluslararası bir teknoloji şirketinde üst düzey yöneticilik yapan yelken eğitimli bir denizci.
Teknesi TETHYS ile yaz kış Teos Marina'da konaklayan Boyacıoğlu, iş yerini de teknesine
taşıyanlardan. Metropolün telaşesinden, pandeminin belirsizliğinden, sistemin çarklarından
başarılı bir kaçış hikayesi okuyacaksınız.
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Teos Marina: Ayhan Bey, sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Ayhan Boyacıoğlu: Merhaba. Ben İzmir’de doğup büyüdüm. Sonrasında üniversite için gittiğim İstanbul'da

hayatımın yarısını geçirdiğimi fark ettiğim dönemde herkesin hayatını değiştiren Covid-19 pandemisi yaşandı

ve pandemiyi, kapanma dönemlerini ve uzaktan çalışmayı değerlendirerek kendimizi tekrar İzmir’de bulduk.

Uluslararası bir teknoloji şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. Çok uluslu toplantılarda daha çok

bilgisayar başında çalışıyorum. Pandemi dönemi sonrasında iş hayatının değişimi ve kendi hayatımızdaki

değişiklikler, tekne hayatı ve Teos Marina çevresinde hayatımızı değiştirdik ve iki yıla yakın tekne sakini

olduktan sonra geçtiğimiz ay İstanbul’daki evimizi Güzelbahçe'ye taşımaya karar verdik. Kısacası artık İzmir'de

yaşıyorum.

Teos Marina: Siz de metropolün kaosundan kaçıp yuvaya dönenlerdensiniz demek. Tekne alma fikri nasıl

çıktı?

Ayhan Boyacıoğlu: Pandemi döneminde otellerin kapanması ve yurt dışına çıkışların azalması neticesinde

daha önceleri seyrek olarak yapabildiğimiz kamp tatiline yöneldik. 2020 yılı ağustos ayında Datça bölgesinde

kamp yapmak üzere çıktığımız tatilde gittiğimiz en ücra ve güzel koylarda karşımızda hep bir yelkenli vardı. 

Biz arabayla gidilebilen yerleri tercih ederken bu teknelerin daha başka ne güzellikler yaşadıklarını hayal edip 

o tatil boyunca plajda her uzandığımızda yelken seyir ve eğitim videoları izlemeye başladık. Tatil dönüşü

Datça'dan ayrılırken daha önce ağzından “yelken” kelimesi çıkmış arkadaşlarımı tek tek aramaya başladım ve

daha Marmaris’e gelmeden bir arkadaşımın arkadaşının eğitim verdiğini öğrendim. Yaklaşık 1 ay sonrasında

Marmaris’te yelkenli üzerinde bir haftalık başlangıç eğitimini organize etmiştik bile. Marmaris ve Söğüt

arasındaki eğitimimizi tamamladığımızda hayatımızın bundan sonra tamamen değişeceğini anlamıştık ve

aradan 1 ay geçmeden, daha amatör denizci belgemiz bile yokken ilk yelkenlimizi almıştık. Hatta pandemi

nedeniyle liman başkanlıkları kapalı olduğu için yaklaşık 6 ay boyunca birisi bizi gezdiremediği sürece sadece

teknemizi marinada yaşamak için kullanabildik. 
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Teos Marina: Teos Marina'yla yolunuz nasıl kesişti?

Ayhan Boyacıoğlu: Yelkenli tekne almaya karar verdiğimiz dönemde çok sayıda tekneye baktım ama piyasayı

biraz inceleyince görülüyor ki tekneye karar vermeden önce nereye koyacağınıza karar vermeniz gerekiyor.

Birçok tekne yeriyle birlikte satılıyor ve marinalarda yer olmadığı için bu oldukça önemli bir ayrıntı. O dönemde

İstanbul’da yaşayıp mümkün olduğunca hızlı ulaşabileceğimiz ve güney denizlere yakın olan İzmir

marinalarında tekne aramaya başladık. Aslına bakarsanız şans eseri Teos Marina'da bağlı bulunan “Ekinoks”

teknesi bizim ilk teknemiz oldu. Deprem sonrası oldukça kötü durumda olan marinada yapım çalışmaları

devam ederken biz, belki memleketim olduğu için, İzmir’i ve Teos Marina'yı tercih etmiştik. Teos Marina doğal

bir liman ve oldukça güzel koylara erişimi var. Bölgedeki tek marina olması koyların genel olarak sakin olmasını

sağlıyor. Ayrıca istendiğinde 8-10 saatlik bir seyirle Güney Ege sahillerinde uzun tatillerinizi

planlayabiliyorsunuz. Bunun dışında her ne kadar uzaktan çalışsak da arada sırada yüz yüze toplantılar

gerekebiliyor ve iş hayatının merkezi olan İstanbul’a 4 saat gibi bir sürede arabayla ulaşabiliyor ya da İzmir

hava alanından farklı şehirlere hızla gidebiliyorsunuz. Hem deniz, hem de iş hayatımıza sağladığı kolaylıklar

nedeniyle Teos Marina'yı çok seviyoruz.

Şimdiki teknemiz “Tethys” bir Jeanneau Sun Odyssey 44 DS. Teos Marina'daki bir komşumuzdan aldık. Yapısı

gereği 44 feet ve 2 kamara bir tekne olması bize çok fazla iç hacim sağlıyordu. Kabinlerde bulunan çalışma /

harita masası hem yaşamamızı hem de çalışmamızı oldukça kolaylaştıracaktı. Bu nedenle satışa çıktığını

duyunca daha 1 yıllık ilk göz ağrımız olan Ekinoks'tan vazgeçmemiz gerekti. 2008 model bir Jeanneau Sun

Odyssey 36i olan Ekinoks teknenin mekanik yapısını öğrenmemiz için çok faydalı olmuştu. Üzerinde

geçirdiğimiz uzun kış ayları boyunca her yerini tamir edip güzelleştirmiş ve çok iyi bir kondisyona getirmiştik.
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Ayhan Boyacıoğlu: Bu nedenle çok fazla emek harcadığımız Ekinoks’tan ayrılmak zor olsa da,

beklediğimizden çok daha kısa bir sürede elden çıkarttık ve ikinci kışımızı o zaman webasto bile olmayan

Tethys’de geçirmeye başladık. Elbette ilk yaptığımız şey bir webasto taktırmak oldu. Sonrasında daha tecrübeli

olarak eksiklerini giderdiğimiz Tethys’i uzun yıllar kullanmayı hayal ediyoruz. Tethys ismini eski sahibi vermiş

ve çok hoşumuza gittiği için de değiştirmedik. İki anlamı var; bir tanesi Yunan mitolojisindeki bir tanrıça diğer

anlamı ise, 200 milyon yıl önce içinde bulunduğumuz coğrafyadaki bütün denizleri kaplayan okyanusun adı.

Ben daha çok ikinci anlamını beğeniyorum. Teknenin adını içinde bulunduğu güzelliklerden aldığını

düşünüyorum.

Teos Marina: Marinamızdaki teknesinde yaz - kış yaşayan yatçılarımızdan birisiniz, marina yaşamının

sevdiğiniz yanları neler? Ne gibi zorlukları var?

Ayhan Boyacıoğlu: Bizim için tekne ve marina yaşamı biraz da şehirden, hatta İstanbul’dan kaçışın yolu oldu.

Pandemi ve tam kapanma dönemlerinde deneyimleme fırsatı bulduk ve denedikçe de bağlandık denilebilir.

Teos Marina bizim için büyük bir bahçesi ve komşuları olan bir site gibi. Teknede yaşamanın zorlukları var

elbette, ama şimdi düşününce bütün zorluklar bize güzellik gibi geliyor. Küçük bir alan olması minimal bir

yaşam tarzını gerektiriyor ve içinde bulunduğunuz alanın limitleriyle onu güzelleştirmeye çalışıyorsunuz.

Tekneye bir koltuk takımı alınamıyor, ama mevcut koltukların üzerine kılıflar dikilebiliyor ve daha sıcak bir

yaşam alanına dönüştürecek yapay bitkiler, basit biblolar ile bir evden farkı kalmıyor. Kışın üşüyüp

üşümediğimizi soruyor herkes. Biraz kalın patikler ile eşofman giydiğinizde webasto tekneyi sürekli sıcak

tutuyor. Hatta toplam maliyete baktığınızda sürekli açık olduğunda bir evin ısınması için gerekli doğalgaz

maliyetinden bile daha kârlı olabiliyor. Bunun dışında en büyük zorluk bulaşık olabilir. Ama teknede yemek

pişirme konusunda pratikleştiğinizde ve daha az bulaşık çıkartmayı öğrendiğinizde çok büyük bir sorun

olmuyor. Genel olarak sadece güneş enerjisiyle bütün ihtiyacımızı karşılıyoruz. Neredeyse hiç elektrik

faturamız yok. 

Açık söylemem gerekirse teknesini sadece yılda 1-2 hafta seyahat için kullananlar için çok üzülüyorum. Bizim

işimiz ve hayat şeklimiz bize sürekli teknede yaşama fırsatı tanıdığı için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. 

Teos Marina: Marinada rutin bir gününüz nasıl geçiyor?

Ayhan Boyacıoğlu: Sabahları 9'da başlayan mesaimize yetişmek için genelde erkenden uyanıp köpeğimiz

Yaz’ı gezdiriyoruz. Bir kahve ve çay eşliğinde bilgisayar başında mesaimize başlıyoruz. Tekne içinde yaşarken

elektrikli alet kullanmadan el değirmeninde öğüttüğümüz taze kahveyi V60 tekniğiyle ocakta kaynattığımız su

ile yapmak büyük bir kalite katıyor hayatımıza. Yattığımız yerden 1-2 metre uzakta çalışıyor olduğumuz için

burada kazandığımız ulaşım zamanını hayatın diğer noktalarındaki kaliteyi arttırmak için harcıyoruz aslında.

Öğle saatlerine doğru hangimizin işi o gün müsaitse kahvaltımızı hazırlıyoruz. Hava durumuna göre teknenin

dışında ya da içinde bilgisayar başında çalışıyoruz. Bazen iş arkadaşlarım kamerayı açmamı istiyorlar. Onlar

için kameradan bakarken huzur veren görüntünün içinde yaşayabilmek gerçekten büyük şans bizim için.

Akşam saatlerinde ya marina içinde, ya da Sığacık içinde yürüyüş yapıp yemek yiyoruz. Tekne içinde vakit

geçirmemiz gerektiği zamanlarda inverter vasıtasıyla çalıştırdığımız televizyon bizim en büyük eğlencemiz

oluyor. Tabii işi ve hobisi teknoloji olan bir insan olduğum için tekne içinde kullandığımız ses ve görüntü

sistemlerine biraz daha fazla özeniyor olabilirim. Ama daha önce söylediğim gibi toplam maliyet her durumda

bir evdekinden daha az. 



"Hem den�z, hem de 
�ş hayatımıza

sağladığı kolaylıklar
neden�yle Teos

Mar�na'yı 
çok sev�yoruz."
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Teos Marina: Teknenizle sık seyre çıkıyor musunuz? Uzun seyirlerde hangi rotaları tercih ediyorsunuz?

Sığacık çevresinde hangi koyları tercih ediyorsunuz?

Ayhan Boyacıoğlu: Çok sık seyre çıktığımızı söyleyemem ama yazın her hafta sonu çevre koyları rüzgârın

durumuna göre ziyaret ediyoruz. Büyük oranda hafta sonu marina dışında kalıyoruz. Bunun dışında şimdiye

kadar 3 tane uzun seyir yapabildik. Bunlardan ilki Çeşme bölgesiydi, ikincisi Dalaman bölgesi ve üçüncüsü

Datça bölgesiydi. Önümüzdeki haftalarda 12 Adalar seyrine hazırlanıyoruz. Teos Marina güneye ulaşımı

oldukça hızlı bir marina olsa bile gidiş-geliş en az 2 gün sürdüğü için sadece 1 haftadan uzun seyirlerde

güneye inebiliyoruz. 

Teos Marina: Tekne almak isteyenlere tavsiyeleriniz olur mu?

Ayhan Boyacıoğlu: Bizim ilk deneyimimiz olan 1 haftalık tekne içinde eğitimi herkese şiddetle tavsiye ederim.

Kafanızda "Ben bu işi yapabilirim ya da yapamam" konusunda bir soru işareti kalmaması için bu şart. Ayrıca

günübirlik ya da eğitim tekneleriyle alınan eğitimler yerine tekne içinde yaşayarak yapılan bir eğitimde her

şeyiyle deneyimleyip karar verebiliyorsunuz. Yelken kullanımı dışında tekne tuvaleti nasıl kullanılır, bulaşık

makinesi olmadan yaşamak nedir, kısıtlı suyu nasıl dikkatli harcarsınız gibi konuları da otomatik olarak

öğrenmiş oluyorsunuz. Bunun dışında ne kadar araştırırsanız araştırın, ilk tekneniz son tekneniz olmayacak.

Kullandıkça fark edeceğiniz ufak farklar olacak ve tekne sahibi olmadan asla bilemeyeceğiniz öncelikleriniz

çıkacak. Bu sebeple ilk teknenizi alın, kullanın ve kendinizi tanıdıktan sonra değiştirmeye hazır olun. En

mükemmelini almak için yıllarca bakan insanlar tanıdım ama tekne hayatında deneyimin oldukça önemli

olduğunu düşünüyorum, bu nedenle genel tavsiyem bir an önce deneyimleyin. 
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Teos Marina: Teknenizin kışlık bakımlarını yaptırdınız mı? 

Ayhan Boyacıoğlu: Bakımlar olmasa da genel olarak elektrik, su tesisatı gibi elimden gelen konuları kendim

çözmeye çalışıyorum. Ama motor bakımı ve kara bakımları için marinadaki atölyelerden faydalanıyorum.

Hemen hemen hepsiyle iyi bir dostluğumuz oluştuğunu düşünüyorum. Telefonu kaldırıp bir soru sorduğumda

hiçbirisi beni bir müşteri gibi hissettirmedikleri için arkadaş olduğumuzu söyleyebilirim.  

Teos Marina: Seyir sırasında yaşadığınız, unutamadığınız bir anınız var mı?

Ayhan Boyacıoğlu: Tekneyi yeni aldığımız ve henüz çok tecrübeli olmadığımız dönemlerde aynı iskeleden

komşumuz olan ama öncesinde pek de tanımadığımız Theraphy teknesinin sahibi Raşit Ünlü bir gün

önümüzden geçerken “Gençler bayramda ne yapıyorsunuz? Planınız yoksa biz Çeşme tarafına gidiyoruz.

İsterseniz siz de gelin” demişti ve biz de korku dolu gözlerle bu teklifi kabul etmiştik. Bayram tatilinde Theraphy,

Delphina ve bizim Ekinoks ile yola çıkmış ve Levent ve Raşit kaptanların yönlendirmeleriyle sıkı bir eğitime

girmiş gibiydik. Demiri nereye atacağımızı, kontrolleri nasıl yapacağımızı iş üstünde öğrenmiştik. Rota ve hava

tercihi ne kadar doğruydu bilemiyorum ama daha ilk seyrimizde Çeşme burnunu dönüp 30 knot üzeri rüzgârla

karşılaşınca tecrübemizin 30 kat arttığını ve bu işe 30 elle sarılacağımızı anlamıştık sanırım. Denizcilik hem

bize güzel dostluklar hem de vazgeçilmez bir yaşam tarzı getirdi. Daha o gün duyduğum “Sakin deniz usta bir

denizci yetiştirmez” sözünü hep hatırlarım.
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Ayhan Boyacıoğlu: Denizde yaşam hem bir özgürlük göstergesi hem de doğanın koyduğu sınırları tanıma ve

ona saygı duyma sürecini beraberinde getiriyor. Doğayla uyum içinde yaşamak zorunda olduğunuzu, kendi

gücünüzü ve güçsüzlüğünüzü çok net hissedebiliyorsunuz ve bu sürecin insanı nasıl geliştirdiğine tanık

oluyorsunuz. Bu gelişimden haz duymaya başladığınız noktada denizci oldunuz demektir. Havayı, bulutları,

rüzgârı, dalgayı izlemek ve sizin onu değil, onun sizi değiştirmesini kabul etmek günümüz insanının ve

teknolojisinin bize unutturduğu bir şey olsa gerek. Elimizdeki büyük teknolojilerle doğaya hükmetmeye

çalışıyoruz belki, ama denizci için bu gerçek çok daha farklı. 

Teos Marina: Türkiye'nin denizci karnesi nasıl size göre?

Ayhan Boyacıoğlu: Ülkemizde tekne ve deniz yaşamı bir emeklilik planı olarak görülüyor. Bu kadar denizle iç

içe olan bir ülkenin bize tanıdığı bu şansı değerlendirmek için emekli olana kadar beklemek gerektiğini

düşünmüyorum. Bizim için bu sevgi bir heves ve pandeminin yarattığı bir fırsatla başladı, ama gençlerin bu

alternatif yaşam biçimine bir şans vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Sadece aileden gelen ilgi ile deniz

hayatına yönelen gençler olduğunu görüyorum, ama bu yeterli değil. Karakter gelişimi ve fiziksel gelişim için

özellikle yelkencilik çok önemli bir spor. Küçük yaşta başlayan çocukların ufacık yelkenlilerin içinde tek

başlarına karar verme, uygulama ve sonucunu görme yeteneklerinin gelişmesi karakterlerinin gelişiminde çok

etkili olacaktır. Günümüz teknolojisinde her şey sanallaşırken, hayatlarındaki her şeyin sadece sanal bir etkisini

görerek yetişen nesiller beni korkutuyor ve yelkenciliğin bu konuda çok önemli bir alternatif olduğunu

düşünüyorum.

Teos Marina: Röportaj için teşekkür ederiz, Ayhan Bey.

Ayhan Boyacıoğlu: Çok teşekkür ederim.
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Tekne bakımı pek de keyifli bir süreç değil, ama gelecek sezonda keyifle
seyre çıkabilmeniz için de şart. Genel olarak kış ayları daha uygun gibi
gözükse de, aslında teknenizin bakımlarını yılın her mevsimi
yaptırabilirsiniz. 
Tabii bunun için önceden organize olmanız oldukça önemli. 
Teos Marina'da teknenizin kara bakımlarını yaptırmaksa elverişli havada
pupa seyri yapmak kadar kolay. 
Tek yapmanız gereken ön büroyla iletişime geçmek ve teknenizi 
Teos Marina çekek sahasında hizmet veren işin ehli teknik atölyelere 
teslim etmek. İhtiyaç duyacağınız tüm iletişim bilgilerini aşağıdaki
broşürümüzde bulabilirsiniz. 
(Teos Marina Ön Büro Departmanı İletişim: 0 232 745 80 80)     

Teknen�z�n kışlık bakımlarını
yaptırdınız mı?
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KRİZİN
NERESİNDEYİZ?

KÜRESEL İKLİM 

Akın AKTAŞ, jeopolitikten ekonomiye ve yaşam
beklentilerine kadar her şeyi etkileyen küresel

iklim krizinde denizlerimizin durumunu
değerlendiriyor.

SORUNU

Yazan: AKIN AKTAŞ

Teos Marina
Muhasebe Uzmanı
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Günümüzün en temel sorunlarından birisi olan küresel iklim değişikliği, her
geçen gün yaşamımızı etkisi altına almaktadır. Özellikle fosil yakıtların
çıkardığı karbondioksitin havaya karışması sonucu meydana gelen iklim
değişikliği, dünyanın her tarafında farklı doğa olaylarının yaşanmasına
neden olmaktadır. Örneğin, dünyanın bazı bölgelerinde aşırı yağışlar, seller
ve fırtınalar yaşanırken bazı bölgelerinde aşırı kuraklık, orman yangınları ve
kum fırtınaları yaşanmaktadır. 

Küresel iklim değişikliği, dünyada ve ülkemizde birçok şeyi olumsuz
etkilediği gibi denizlerimizi de olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Son
yıllarda karbondioksitin denizlerde çözülerek karbonik aside dönüşmesi
denizlerdeki kalsiyumu azaltmaktadır. Bu durumun ıstakoz ve karides gibi
canlı habitatlarda kayıplar yaşanmasına neden olduğu görülmektedir. Yine
Pasifik ve Hint Okyanusu’nda su sıcaklığı artışına bağlı olarak mercan
ölümleri yaşanmaktadır. Denizlerde biyoçeşitliliğin göstergesi olan deniz
çayırları da su sıcaklığına bağlı olarak her geçen gün azalmaktadır. 
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Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz de küresel iklim değişikliğinden
nasibini almaktadır. Doğu Akdeniz’de deniz suyunun ısınmasına bağlı olarak
Kızıldeniz üzerinden giren Balon Balığı ve Aslan Balığı gibi zararlı balık
türleri, Ege Denizi kıyılarına kadar ulaşarak yerli balık türlerinin azalmasına
neden olduğu görülmektedir. Akdeniz’de su sıcaklığı artışı ile birlikte bazı
balık türlerinin üreme ortamının değişerek Karadeniz’e kaydığı
gözlemlenmektedir. Örneğin hamsi, Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının
mevsim normalleri üzerinde seyrettiği dönemlerde Rusya ve Gürcistan
kıyılarına yönelmektedir. Ayrıca son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak
Akdeniz ve Ege kıyılarında hortumlar, düzensiz yağışlara bağlı olarak da sel
ve kuraklık görülmektedir.
           Küresel iklim değişikliğini önlemek adına dünyada ve ülkemizde
merkezi otoriteler tarafından önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ancak
alınan bu önlemlerin tam anlamıyla etkili olduğu söylemek gerçekçi
olmayacaktır. İklim değişikliğini önlemek için öncelikle tüm bireylere bu
konuda gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca dünyada ve
ülkemizde Karbon Vergisi gibi çevre vergilerinin uygulamaları
yaygınlaştırılmalı, yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilmeli, denizlerde
canlıları korumak için özel alanlar yaratılmalı, denizlere atık suların ve
kimyasalların karışması önlenmeli ve denizlerde bilinçsiz avlanma
önlenmelidir.
           Merkezi otoriteler dışında biz bireylere de bu hususta görevler
düşmektedir. Bu görevleri; yenilenebilir taşıtların tercih edilmesi, su ayak
izinin azaltılması, evlerimizde ve iş yerimizde elektrik kullanımın
azaltılması, çöplerimizin ayrıştırılarak dökülmesi, plastik maddelerin
doğaya atılmaması, denizlerimize atık su ve sintinenin basılmaması olarak
sıralayabiliriz.
           Sonuç olarak küresel iklim değişikliğinin ilerleyen dönemlerde deniz
ticaretini, turizmi, deniz ve okyanusa kıyısı olan şehirleri ve tarımsal
faaliyetleri olumsuz yönde etkileyeceği aşikârdır. Bu nedenle küresel iklim
değişikliği hususunda gerek merkezi otoriteler gerekse bizler bir an önce
harekete geçerek bu olumsuz gidişatı durduracak önlemler almalıyız. Aksi
takdirde aşkla bağlı olduğumuz bu güzelim denizlerden kaçmak zorunda
kalacağımız günler yakındır.
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DALIŞADALIŞA
VAR MISIN?VAR MISIN?

Dalış severler blrler, sualtını keşfetmenn hazzı çok başkadır. Denzlern

dbndek flora ve faunayı yerçekmsz ortamda deneymlemek gbs yoktur.

Uzmanların "Anne karnındak huzuru yakalayableceğnz yegâne yer" olarak

tanımladığı su altı dünyası, dünyanın bze göstermedğ en nadde

yüzlernden br.  

Ne mutlu k Türkye'nn en y dalış noktaları Teos Marna'ya brkaç dakka

mesafede. Bu sayımızda Sığacık bölgesndek dalış noktalarını szler çn

derledk ve güvenle faydalanableceğnz br broşür halne getrdk. O zaman

hayd, mavnn en koyu tonuna doğru keşfe çıkıyoruz. 
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EŞEK ADASI / NEPTUN ISLAND

TEOS HOUSE REEF

CONGER CITY

Dalınabilirlik / Required weather condition: Her
gün ve her hava şartında dalış yapılabilir. / One can
dive everyday in all weather conditions.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %80
Derinlik / Depth: 15 m
Görüş / Sight: 30 m
Mesafe / Distance: 1.4 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif dalışı / Reef dive. 
Not / Note: Sığacık’ın batısında, 1* & openwater
dalış seviyesi ve gece dalışları için ideal, ahtapot
görme olasılığı yüksek. / Located on the west side
of Sığacık, ideal for 1*& openwater diving courses,
high chance of observing octopi.

Dalınabilirlik / Required weather condition: Her
gün ve her hava şartında dalış yapılabilir. / One can
dive everyday in all weather conditions.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %70
Derinlik / Depth: 12 m
Görüş / Sight: 15 m
Mesafe / Distance: 1 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, duvar, gece,
mağara, kovuk dalışı /  Reef , wall, night, cave, hole
diving. 
Not / Note: Duvar yapısı ve sığ derinliklerdeki
kovukları ile başlangıç seviyesindeki dalıcılar için
uygundur. / With its structure as a wall and holes
around, this spot is suitable for new beginners.   

Dalınabilirlik / Required weather condition: Her
gün ve her hava şartında dalış yapılabilir. / One can
dive everyday in all weather conditions.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate:
%100
Derinlik / Depth: 19 m
Görüş / Sight: 30 m
Mesafe / Distance: 2 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif dalışı / Reef dive. 
Not / Note: Her türden balığı barındıran, 1* &
openwater dalış kursları için ideal, fotoğraf merakı
olan dalıcılar için harika bir dalış noktası. / Contains
every type of fish, ideal for 1*& openwater diving
level, a great diving spot for underwater
photographers.

  (38°11'52"N 26°46'15"E)
 

(38°11'22"N 26°46'12"E)
 

(38°10'56"N 26°46'09"E)
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TEOS CORNER 

FISH ONE  &  SG 114 

Dalınabilirlik / Required weather condition: 

Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %80
Derinlik / Depth: 5 ila 27m / 5 to 27 m
Görüş / Sight: 30 m
Mesafe / Distance: 2.4 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, küçük mağara ve
kanyon dalışı / Reef, small cave and canyon dive. 
Not / Note: Nadir rastlanan rengarenk süngerler,
deniz tavşanları ve mercanlarla bezenmiş ve her
seviye dalıcının uğrak noktası. / Adorned with rare
colorful sponges, tethys and corals, visited by
divers of all levels.

      Her gün ve her hava şartında dalış yapılabilir. / 
      One can dive everyday in all weather conditions.

Dalınabilirlik / Required weather condition: Her
gün ve her hava şartında dalış yapılabilir. / One can
dive everyday in all weather conditions.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %70
Derinlik / Depth: 30 m
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 2.3 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Batık dalışı / Wreck
diving.
Not / Note: 50 metre mesafeyle batırılan 18 metre
uzunluğundaki hücumbotu ile SG114 hücum botu
tek dalışta görülebilir. Istakoz ve mürenleri
gözlemleme fırsatı verir. / The 18-meter-long storm
boat sunk at a distance of 50 meters and the
SG114 gunboat can be seen in a single dive. It
gives the opportunity to observe lobsters and
moray eels.

(38°10'39"N 26°46'01"E)
 

(38°10'29"N 26°46'05"E)
 

LEGO HILL DEEP
Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos dışında her hava şartında dalış yapılabilir. / One
can dive in all weather conditions except strong
southwester.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %70
Derinlik / Depth: 36 m
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 2.5 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif dalışı / Reef dive.
Not / Note: Sığacık’ın güney batısındadır. Tecrübeli
dalıcılar için heyecan verici, ıstakozu ve orfozu bol olan
bir dalış noktasıdır. / Located on the southwest of
Sığacık. It is an exciting diving spot for experienced
divers, with plenty of lobster and grouper.

(38°10'20"N 26°46'11"E)
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LEGO HILL 

TEOS CAVE

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos dışında her hava şartında dalış yapılabilir. / One
can dive in all weather conditions except strong
southwester.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %80
Derinlik / Depth: 5 ila 30 m / 5 to 30 m
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 2.5 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif dalışı / Reef dive.
Not / Note: Sığacık’ın güney batısındadır. Orfoz,
ıstakoz, müren, sinarit, barakuda, palamut, torik ve
akya sürülerinin uğrak yeridir. / Located on the
southwest of Sığacık. It is frequented by grouper,
lobster, moray eel, dentex, barracuda, bonito, atlantic
bonito and leer herds.

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos dışında her hava şartında dalış yapılabilir. / One
can dive in all weather conditions except strong
southwester.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %90
Derinlik / Depth: 5 ila 30 m / 5 to 35 m
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 3 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, duvar ve kovuk
dalışı / Reef, wall and hole diving.
Not / Note: Sığacık’ın güney batısındadır. Bölgede iki
adet kovuk bulunmaktadır. Bol miktarda yumuşak
sünger ve mercanlar fotoğraf çekmek için idealdir. /
Located on the southwest of Sığacık. There are two
holes in the area. Ideal for taking photographs as there
are plenty of sponge and reefs.

GLASSY POINT
Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos dışında her hava şartında dalış yapılabilir. / One
can dive in all weather conditions except strong
southwester.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %80
Derinlik / Depth: 5 ila 30 m / 5 to 35 m
Görüş / Sight: 30 m
Mesafe / Distance: 2.75 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif ve duvar dalışı / Reef
and wall diving.
Not / Note: Sığacık’ın güney batısındadır. Çok efor sarf
ettirmeyen bu dalış noktasının en büyük özelliği 20
metre yüksekliğindeki bir duvara sahip olması ve
görüşün çok iyi olmasıdır. Her seviyedeki dalıcı için
uygundur. / Located on the southwest of Sığacık. The
most important feature of this diving spot, which does
not require much effort, is that it has a 20-meter-high
wall and the visibility is very good. Suitable for divers of
all levels.

(38°10'22"N 26°46'10"E)
 

(38°10'12"N 26°46'19"E)
 

(38°09'52"N 26°46'18"E)
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TEOS CANYON

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert lodos
dışında her hava şartında dalış yapılabilir. / One can dive in all
weather conditions except strong southwester.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %100
Derinlik / Depth: 5-15-25-35  m - 5-15-25-35 m
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 3.1 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, duvar, kovuk ve kanyon
dalışı / Reef, wall, hole and canyon diving.

(38°09'48"N 26°46'20"E)
 

Not / Note: Sığacık’ın güney batısındadır. Bir dalıcının
görmek istediği her şeyi bulabileceği bir dalış noktası.
Tecrübeli, tecrübesiz tüm sualtı fotoğrafçılarının en çok
dalmayı istedikleri yerdir. Her türlü süprize açık olmasının
yanında deniz tavşanlarının buluşma noktasıdır. Büyük bir
orfoz ailesine ev sahipliği yapmaktadır. / Located on the
southwest of Sığacık. A dive spot where a diver can find
anything he/she wants to see. It is the place where all
underwater photographers, experienced and inexperienced,
want to dive the most. Besides being open to all kinds of
surprises, it is the meeting point of tethys. It is also home to a
large grouper family.

TEOS HEART OF FISH

TEOS CANYON DEEP 

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert lodos
dışında her hava şartında dalış yapılabilir. / One can dive in
all weather conditions except strong southwester.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %100
Derinlik / Depth: 45  m 
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 3.1 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, duvar, kovuk ve kanyon
dalışı / Reef, wall, hole and canyon diving.
Not / Note: Sığacık’ın güney batısındadır. Tecrübeli dalıcılar
için heyecan verici bir dalış noktası. Boru kurdu bahçeleri,
ıstakoz, orfoz, müren ve daha birçok canlıya ev sahipliği
yapmaktadır. / Located on the southwest of Sığacık. An
exciting diving spot for experienced divers. It's home to
pipeworm gardens, lobsters, groupers, moray eels and many
more.

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert lodos
dışında her hava şartında dalış yapılabilir. / One can dive in
all weather conditions except strong southwester.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %100
Derinlik / Depth: 5-15-35-45 m 
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 3.2 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, duvar, kovuk ve kanyon
dalışı / Reef, wall, hole and canyon diving.
Not / Note: Sığacık’ın güney batısındadır. Akıntı güçlü
değildir. Adından da anlaşılacağı gibi balıkların kalbinin attığı
dalış noktasıdır. / Located on the southwest of Sığacık. The
current is not so strong. As the name suggests, it is the
diving spot where the heart of the fish beats.

(38°09'47"N 26°46'19"E)
 

(38°09'43"N 26°46'25"E)
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TEOS AMPHORA

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos dışında her hava şartında dalış yapılabilir. / One
can dive in all weather conditions except strong
southwester.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %80
Derinlik / Depth: 5-33 m 
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 3.3 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, amfora dalışı / Reef,
amphora diving.
Not / Note: Antik Teos amfora ve gemi çapalarına
rastlamak mümkündür. / It is possible to come across
sunken amphorae and ship anchors from ancient ships.

TOMY ISLAND NORTH

TOMY ISLAND SOUTH

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos ve poyraz dışında her hava şartında dalış
yapılabilir. / One can dive in all weather conditions
except strong southwester and northeaster.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %80
Derinlik / Depth: 5-42 m 
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 11.3 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, duvar dalışı /
Reef, wall diving.
Not / Note: Sığacık’ın güneyindedir. Akıntı güçlü
değildir. 42 metre yüksekliğindeki duvar tecrübeli
dalıcılar için uygun bir dalış noktasıdır. / Located on
the south of Sığacık. The current is not so strong.
The 42 meter high wall is a suitable diving spot for
experienced divers.

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos ve poyraz dışında her hava şartında dalış
yapılabilir. / One can dive in all weather conditions
except strong southwester and northeaster.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %80
Derinlik / Depth: 5-42 m 
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 11.5 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, duvar, kanyon dalışı
/ Reef, wall, canyon diving.
Not / Note: Sığacık’ın güneyindedir. Akıntı güçlü
değildir. 42 metre yüksekliğindeki duvar tecrübeli
dalıcılar için uygun bir dalış noktasıdır. Küçük
kanyonlar ve sığ su mağarasıyla görülmeye değerdir. /
Located on the south of Sığacık. The current is not so
strong. The 42 meter high wall is a suitable diving spot
for experienced divers. It is worth seeing with its small
canyons and shallow water cave.

(38°02'48"N 26°51'16"E)
 

(38°02'40"N 26°51'19"E)
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BIG REEF

CAMEL CORNER

HOT WATER

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos ve poyraz dışında her hava şartında dalış
yapılabilir. / One can dive in all weather conditions
except strong southwester and northeaster.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %90
Derinlik / Depth: 5-56 m 
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 11.9 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, duvar, kanyon,
küçük mağara dalışı / Reef, wall, canyon, small cave
diving.
Not / Note: Sığacık’ın güneyindedir. Akıntı güçlü
değildir. 1000 m² alanı kapsar. Tecrübeli, tecrübesiz
dalıcılar için uygundur. / Located on the south of
Sığacık. The current is not so strong. It covers an area
of   1000 m². Suitable for experienced and inexperienced
divers.

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos ve poyraz dışında her hava şartında dalış
yapılabilir. / One can dive in all weather conditions
except strong southwester and northeaster.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %90
Derinlik / Depth: 5-30 m 
Görüş / Sight: 15 m
Mesafe / Distance: 12.3 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, duvar, kanyon,
küçük mağara dalışı / Reef, wall, canyon, small cave
diving.
Not / Note: Sığacık’ın güneyindedir. Orta kuvvetli akıntı
mevcuttur. Tecrübeli, tecrübesiz dalıcılar için uygundur.
/ Located on the south of Sığacık. There is a medium
strong current. Suitable for experienced and
inexperienced divers.

Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos  dışında her hava şartında dalış yapılabilir. / One
can dive in all weather conditions except strong
southwester.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %90
Derinlik / Depth: 5-40 m 
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 13 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif / Reef.
Not / Note: Sığacık’ın güneyindedir. Amforaları ve
zengin balık çeşitleriyle her seviyedeki dalıcılar için
nadir dalış noktalarındandır. / Located on the south of
Sığacık. It is one of the rare diving spots for divers of all
levels with its amphorae and rich variety of fish.

(38°01'58"N 26°51'48"E)
 

(38°01'44"N 26°52'06"E)
 

(38°02'28"N 26°51'18"E)
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DOĞANBEY 
Dalınabilirlik / Required weather condition: Sert
lodos ve poyraz dışında her hava şartında dalış
yapılabilir. / One can dive in all weather conditions
except strong southwester and northeaster.
Biyolojik çeşitlilik oranı / Biodiversity rate: %90
Derinlik / Depth: 5-40 m 
Görüş / Sight: 25 m
Mesafe / Distance: 13.5 Nm
Dalış tipi / Type of diving: Resif, kanyon, küçük
mağara dalışı / Reef, wall, canyon, small cave diving.
Not / Note: Sığacık’ın güneyindedir. Orta kuvvetli akıntı
mevcuttur. Amforaları ve zengin balık çeşitliliğiyle her
seviyede dalıcının dalış yapabileceği nadir dalış
noktalarından biridir. / Located on the south of Sığacık.
There is a medium strong current. It is one of the rare
diving spots where divers of all levels can dive with for
its amphorae and rich fish diversity.

(38°01'24"N 26°53'01"E)
 

Teos Marina'ya yakın dalış noktaları broşürünü
cihazınıza indirin.

Download this brochure of diving spots close to
Teos Marina.
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Teknedeki Mutfağım
Teknede "Yer�m dar" demeden yapab�leceğ�n�z

prat�k b�r tar�f: Somonlu Tort�lla

Afiyet olsun!

MALZEMELER

1 paket tahıllı-kepekl� tort�lla ekmeğ�

200 gr somon füme

1 kutu labne peyn�r

1 ufak kavanoz mayonez

1 demet dereotu

1 kavanoz kapar� 

Yuvarlak olan Tort�lla ekmeğ� 4 parçaya bölünür; her b�r parçaya az

mayonez, üzer�ne �se mayonezden daha çok labne peyn�r sürülür.

Somon fümeden �sten�ld�ğ� kadar b�r parça konur, üzer�ne 4 adet

kapar� ve çok az dereotu eklen�r. Rulo yaparak sarılır, tort�lla

ekmeğ�n�n son kıvrılan ucunun yapışab�lmes� �ç�n labne peyn�r�n�n

veya mayonez�n ıslaklığından yararlanılır.  

Evlerdek� sunumda �se rulo ed�lm�ş tort�llanın üzer�ne b�r parça daha

dereotu, üzer�ne b�r ufak tane kapar� kürdan yardımı �le tutturulur

böylece sunumu şık olur. Den�z üzer�nde seyahatte tahıllı tort�lla

bulunamaz �se normal tort�lla ekmeğ�nde de kullanılab�l�r.

TARİF

Hazırlık Süres�: 5 dak�ka

P�ş�rme Süres�: 15 dak�ka

Serv�s:  20 dak�ka
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#KEYİFTEOSTA

Sonrak� Sayıda
Görüşmek Üzere


