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Festival Alanı’nda Perşembe Konserleri 

Ünlü denizciler Teos Marina’yı tercih etti 

Kültür ve sanata kucak açtık 

30 Eylül’e kadar Euro kurunu sabitledik  

● ● ● 

 

Mayıs-Haziran 2017 



 

2017 yaz sezonunu Retro Parti ile açtık   

19 Mayıs akşamı 2017 yaz sezonunu 

Retro Parti ile açan Teos Marina, 

havuz başında yatçılar, kiracılar ve 

Teos Marina çalışanları ile “Yaza 

Merhaba” dedi. Gecenin açılışını 

yapan Teos Marina Genel Müdürü 

Faruk Günlü, “Teos Marina Hudut 

Kapısı sezon sonuna kadar haftanın 

7 günü hizmet verecek. Artık yurt 

dışı giriş çıkış işlemleriniz için başka 

yerlere gitmek zorunda 

kalmayacaksınız” diye müjde verdi. 

Teos Marina AVM’de yeni kiracıların da kapılarını açtığını söyleyen Günlü, “Teos Kültür Merkezi’ndeki 

sanatsal faaliyetler, yeni açılan sergi salonu, her sokakta sanatın farklı dallarını görebileceğiniz sokak 

sanatçıları ile Teos Marina herkes için bir yaşam alanı olacak” dedi. Günlü, katılımcılara bol eğlenceli bir 

sezon için bu gecenin bir başlangıç olduğunu, her Perşembe halka açık konserler olacağını duyurdu. Sahnede 

dans gösterileri, DJ performansı ve Single Ladies grubunun coşkulu keman performansı izleyenleri coşturdu.    

Teoman Kumbaracıbaşı ve Sunshine Band               

Teos Marina, bu yaz eğlencenin ad-

resi oldu. Teos Marina AVM’de bu-

lunan Festival Alanı’nda 22 Hazi-

ran’da oyuncu ve müzisyen Teoman 

Kumbaracıbaşı, ücretsiz halk konseri 

verdi.  Sanatçı, müziğiyle de gönülle-

ri fethetti. 29 Haziran’da ise Sunshi-

ne Band sahne performansı ile hem 

göze hem kulağa hitap etti. Festival 

alanına sığmayan izleyiciler, grubun yerli ve yabancı şarkılarına alkış ve danslarla eşlik ettiler.  

2017 Mavi Bayrak ödülümüzü aldık 

2012 yılından bu yana çevreci ve doğaya saygılı olduğunu 

belgeleyen, Mavi Bayrak ödüllü Teos Marina, 2017 yılında 

da ödül alarak, Türkiye’de 22, İzmir’de ise 3 Mavi Bayraklı 

marinadan biri oldu. Seferihisar’ın Doğanbey Havacılar 

Sitesi sahilinde düzenlenen 2017 mavi bayrak teslim 

töreninde,  Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü’ye 

Mavi Bayrak ve sertifikasını, Seferihisar Belediye Başkanı 

Tunç Soyer ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey 

Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş verdi.



2. dünya seyahatini Teos Marina’da noktaladı     

2004-2007 yıllarında 

Anouk adlı yelkenli tek-

nesi ile dünya turu yapan 

67 yaşındaki denizci Ek-

rem İnözü, ikinci dünya 

seyahatini Teos Mari-

na’da tamamladı. İlk se-

yahatinde, dünya turunu 

en hızlı tamamlayan 

Türk denizci olan Ekrem 

İnözü, kızının adını ver-

diği 17 metre boyundaki 

yelkenli ile Türk sularına   

ulaşan İnözü, Türkiye’de 

karaya ilk adımını Teos 

Marina’da attı. Anouk 

teknesiyle Ekrem İnözü’yü 

Teos Marina Genel Müdü-

rü Faruk Günlü ve denizci-

ler şampanya ile karşıladı. 

Çıplak ayakla karaya çıkan 

Ekrem İnözü, marina ekibi 

ve tekne sahibi denizcilerle 

sohbet edip fotoğraf çek-

tirdi. Ardından kutlamaya 

yemekle devam edildi. 

Ata Demirer ve Küheylan’ı konuk ettik 

Teos Marina ailesi olarak ünlü oyuncu, senarist ve 

yönetmen Ata Demirer'i yeniden misafir etmekten onur 

duyduk.  

Sığacık’ta çekimlerini yaptığı “Olanlar Oldu” filminin 

ardından deniz sevdalısı Ata Demirer, teknesi Küheylan ile 

yeniden demir attığı Teos Marina’da birkaç gün 

konakladıktan sonra kuzeye doğru seyrine devam etti.  

Alim ve Hattaya Sür çifti Teos Marina’da

Dünya gezgini Alim Sür ve eşi  

Hattaya Sür, Teos Marina’nın 

konuğu oldu. Fethiyeli Türk denizci 

ve turizmci Alim Sür ile Tayland 

doğumlu, Çinli asıllı eşi Hattaya 

Sür, 2003 yılında 10 metrelik Prout 

33 Quest marka katamaran 

teknesiyle çıktığı dört yıllık dünya 

turunu Haziran 2008'de 

tamamlamıştı.  

Alim Sür’ün dünya seyahatini 

anlattığı “Hayallere Yelken Açtım” 

kitabı da bulunuyor. Alim Sür’ün 

kitabının arka kapağında tanıtım yazısını, yakın arkadaşı olan büyük denizci Sadun Boro yazmıştı. Sür çifti 

şimdiki rotalarına Teos Marina’da mola verdiler.  

 



Teos Marina’da sergi salonu açıldı 

Teos Marina kültür ve sanata verdiği değeri bir kez daha 

kanıtladı. Teos Marina Kültür Merkezi’ne Sergi Salonu’nu da 

eklendi. İlk sergi Gönül Altan’ın sulu boya resimlerinden oluştu. 

17 Mayıs’ta kapılarını açan Gönül Altan’ın sulu boya resim 

sergisi büyük ilgi gördü. Haziran ayı içinde de Nilgün Akkoç ve 

Yalçın Balköse’nin suluboya eserleri sergilendi. Teos Marina 

Sergi Salonu, 15 günde bir farklı sanatçıların eserlerine ev 

sahipliği yapacak. 

Sokak sanatçıları ile AVM renklendi 

El sanatlarına kucak açan Teos Marina 

AVM'ye renk katan el sanatları ustası 

Mahmut Dilser Kaya’nın sergilediği magnet, 

toprak saksı, duvar panoları ve tablolar 

görülmeye değer. Deri ustası Turgay Türel'in 

üretim ve satış yaptığı deri standı, marina 

ziyaretçileri tarafından ilgi görüyor. Sanatçı 

Türel, canlı workshop şeklinde üretim yapıyor.   

Sabit kur, 3 kal 2 öde, %40 indirimli kışlama  

Teos Marina’ya gelip de Sığacık’ın huzuruna 

doyamayan yatçılara özel, Teos Marina’da “3 gün 

kal 2 gün öde” kampanyası uygulanmaya başladı. 

Yatçı gezginler Sığacık’ın keyfini doya doya 

yaşasın, bölgeyi daha iyi tanısın diye kısa süreli 

konaklamalarda 2017 yılı sonuna kadar bölgeyi 

keşfetmek isteyen yatçılar, 3 gün konaklayıp 2 gün 

ücreti ödeyecek.  

Yaz ayları boyunca denizde olup kış gelince güvenli 

bir limana bağlanmak isteyenler için, Teos 

Marina’da %40 indirimli denizde ya da karada 

kışlama kampanyası uygulanıyor. Kampanya 

kapsamında 1 Ekim 2017 - 30 Nisan 2018 tarihleri 

arasında en az 90 gün ve üzerinde yapılan denizde 

veya kara konaklamaları %40 indirimli olacak. 

Güvenli bir kış geçirmek isteyen tekne sahipleri, 

Teos Marina’da hem ekonomik hem de huzurlu 

3000 yıllık tarihi bir limana bağlanmış olacak.   

Teos Marina, dalgalanan kur nedeniyle mağdur  

olan tekne sahiplerine 30 Haziran 2017 tarihine 

kadar 1 Euro = 3,50 TL olarak uyguladığı sabit kur 

kampanyasını 1 Euro = 3,60 TL olarak revize 

ederek, 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzattı. Tüm 

hizmetlerde ve tüm ödemelerde 30 Eylül’e kadar 

sabit kur 1 Euro=3,6 TL olarak uygulanacak.  

Yıllık sözleşmeye 30 gün hediye ve 6 taksit 

Ayrıca yıllık yeni konaklama sözleşmesi yapana ya 

da yıllık sözleşmesini yenileyene, 30 gün ücretsiz 

hediye ve kredi kartına 6 aya kadar taksit 

uygulaması devam ediyor. Erken ödeme 

yapıldığında %5 indirim; erken ödeme 

indiriminden faydalanmak istemeyenlere Bonus 

kartlarına 5, Worldcard kartlarına 6 taksitle 

ödeme imkânı sunuluyor. 

Teos Marina müdavimleri yine avantajlı olacak. 

Sadakat programı ile Teos Marina’da yıllık 

sözleşmesi olan tekne sahiplerine konakladıkları 

her yıl için %2 indirim katlanarak artacak.



 

Teos Marina AVM’de hayatı yakalayın…

   

  

 

 

 

 

 


