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Perşembe akşamları Teos Marina’dayız   

 Teos Marina Festival Alanı 

Perşembe akşamları doldu taştı. 

Perşembe akşamları yapılan ücretsiz 

halk konserleri hem AVM 

ziyaretçilerini hem de yatçıları 

memnun etti.  

Teos Marina AVM Perşembe 

Konserleri kapsamında, 6 

Temmuz’da Kam Ata & Saska 

Grupları, 13 Temmuz’da Altuğ 

Dilmaç, 20 Temmuz’da Bülent 

Ortaçgil, 27 Temmuz’da Soul Stuff 

Grubu, 3 Ağustos’ta Cihangir Moralı ve Albatros Orkestrası, 10 Ağustos’ta Six Pack Grubu, 17 Ağustos’ta 

Vassiliki Papageorgiou ve Aliki 

Markantonatou konserleri, 24 

Ağustos’ta Ibis Maria ve Latin 

Gecesi, 26 Ağustos’ta Yüksek 

Sadakat, 31 Ağustos Bayram 

arifesinde ise İzmir Pop 

Orkestrası konserleri 

gerçekleştirildi. 

Yüksek Sadakat konseri 

binlerce izleyici ile 

gerçekleştirildi. Ünlü Rock 

grubu, Sığacık’ı salladı. 

Temmuz ve Ağustos 

döneminde yapılan ücretsiz halk konserlerine her hafta giderek artan bir seyirci kitlesi katıldı. İzmir ve 

civarından 

dinleyicilerin 

katıldığı Teos 

Marina Perşembe 

Konserleri, Eylül 

ortasına kadar 

devam edecek. 

Konserlerle 

İzmir’in önemli 

sanat ve eğlence 

merkezi haline 

gelen Teos 

Marina, bölge 

halkının buluşma 

noktası oldu.   

 



  

Türk-Yunan dostluğuna köprü olduk               

Yunan adası Samos ve Seferihisar arasında 2 saatte ulaşımı sağlayan feribot seferleri ile, hem turistik hem de 

ticari olarak ilişkilerini geliştiren iki halk, Teos Marina’daki Türk-Yunan Dostluk Gecesine katıldı.  

Samoslu dostlar, Karlovassi Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, 

Samos Star Tursem ve Teos Marina’nın işbirliğiyle düzenle-

nen geceye, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia 

ve eşi Nikos Stefanou, Seferihisar Belediye Başkan Vekili 

Ahmet Güney ve Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün Durma-

zer, Samos’lu işadamı Diamandis Anema, Teos Marina Genel 

Müdürü Faruk Günlü katıldı.  

Diamandis Anema, festival alanına sığmayan 2 bine yakın iz-

leyiciye Ouzo ve şarap ikram etti. Sahnede dans gösterisi ve 

solist Pelin Taneli ve saz arkadaşlarının ortak ezgileri içeren 

şarkıları icra edildi. Ardından Yunanlı müzisyenler sahnede 

taverna ortamı yarattılar. Türk ve Yunanlı katılımcılar doya-

sıya dans ederek eğlendi. Ege’nin iki yakasını bir araya getiren gecenin sonunda, Yunanistan İzmir Başkonso-

losu Argyro Papoulia, “Bu gece burada olduğum için çok mutluyum” diyerek katılan herkese teşekkür etti.  

 Deniz Kuvvetleri Kupası ödül töreni 

TAYK tarafından düzenlenen Deniz Kuvvetleri Kupası’nda,  

İstanbul-Sığacık rotasında 295 mil boyunca tekneleriyle 

denizleri aşan yarışçılar, Teos Marina’da havuz başında 

düzenlenen ödül töreninde DJ performansıyla eğlenceli bir 

gece yaşadılar.  

Geçen yıl 28 tekne ile başlayan ve sadece 16’sının Sığacık’taki 

finish hattına ulaşabildiği Deniz Kuvvetleri Kupası’nda bu yıl 

42 tekne yarışa katıldı. 38 teknenin tamamladığı yarışın ödül 

töreni, Teos Marina’nın havuz başında yapıldı.  

Açık büfe yemekler ve içkilerin yarışçılara sunulduğu gecede, 

DJ Timur eşliğinde müziklerle 

yarışçılar 295 milin yorgunluğunu 

attılar. Deniz Kuvvetleri 

komutanlarının da katıldığı keyifli 

gecede ödül törenini sunan TAYK 

Genel Müdürü Cahit Üren, geceye 

ev sahipliği yapan Teos Marina 

yönetimi ve ekibine teşekkür 

ederek, Teos Marina Genel 

Müdürü Faruk Günlü’ye plaket 

verdi. Takımlar sahneye alkışlarla 

çıkarak ödüllerini aldılar.



Teos Sofrası’nda deniz kokan sohbetler     

İlki 23 Ağustos’ta gerçekleşen, deniz sohbetleri eşliğinde, 

denizcilikle ilgili anıların paylaşıldığı, yeni dostlukların ku-

rulduğu Teos Sofrası, her ayın 4’üncü Çarşamba günü saat 

19.30’da tekrarlanarak gelenekselleşen bir buluşma olması 

hedefleniyor. Teos Sofrası’nda Teos Marina Göztepe Yat 

Yelken Kulübü bahçesinde mangallar yakıldı. Bereketi ve 

sohbeti bol Teos Sofrası yatçıları buluşturdu. 

Denizde yakıt temizleme tatbikatı 

 Mavi Bayraklı Teos Marina güvenlik ve çevre konularında her türlü tehlikeli duruma karşı acil müdahaleye 

hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 

Durumlarda Müdahale Planı kapsamında deniz 

çevresinin petrol ve diğer zararlı maddeler ile 

kirlenme riskinden korumak için teorik ve pratik 

eğitim yapıldı.  

Teos Marina personeli ve MEKE firması yetkilisi 

Gemi İşletme Müdür Yardımcısı Yasin Latif 

Yazan’ın da katıldığı tatbikat, senaryoya göre 

özenle uygulandı. Tatbikata katılan personele 

dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi 

verilerek tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.  

Usta balıkçılar Teos Marina’da buluşuyor

 Geçtiğimiz yıl ilk defa Teos-Sığacık rotasında 

gerçekleştirilen Teos International Fishing Turnuva bu yıl 

seviye yükseltiyor ve “Tuna Masters Teos” adıyla ustaları 

yarıştırıyor. 21-24 Eylül tarihlerinde yapılacak turnuva için 

kayıtlar alınmaya başladı. Murat İyriboz & Elvio 

Pennetti’nin organize ettiği ve Turkcell Platinum ana 

sponsorluğunda gerçekleşen Tuna Masters Teos 

Turnuva’da, usta balıkçılar profesyonel teknelerle balık 

avına çıkacaklar.  

Bu yıl yarışlara katılmak için 2000 TL + KDV ödeyen katılımcılar, Teos Marina’da 18 Eylül’den 25 Eylül’e kadar 

ücretsiz tekne konaklaması (elektrik ve su kullanımı hariç), 4 yarışmacı hakkı elde ediyor. Ek yarışmacı ücreti 

500 TL+KDV olup, kabulü tekne boyutuna bağlı olacak. 

www.tunamastersteos.com internet adresinden kayıt yapılabilen turnuva programına göre, 21-22 Eylül’de 

tekneler Teos Marina’ya yerleşecek. 23-24 Eylül’de saat 7.00’de balıkçılar denize açılacak. Saat 16.00’da 

oltalar sudan çıkarılacak. Saat 17.00’de tutulan balıklar tartılacak. Saat 18.00’de hakem kararları 

açıklanacak. 24 Eylül saat 19.30’da ödül töreni ve kutlama yemeği yapılacak.  

 



 

Sığacık’ın kalbi Teos Marina AVM’de atıyor

Teos Marina AVM bu yaz Sığacık, Seferihisar ve 

hatta İzmir ile tüm yarımadanın kalbinin attığı 

sosyal bir mekan haline geldi. Sığacık’ın huzurlu 

ortamını keşfedenler, Teos Marina’daki mağaza ve 

cafelerle sokak görüntüsünü bozmayan açık AVM 

konseptini çok 

sevdiler. 

Kaleiçinin dar 

sokaklarından 

çıkınca, yelkenli ve 

motoryatların 

yakınında modern 

hayatın imkanları 

ve markaları ile 

Teos Marina AVM 

sizi karşılıyor. Ferah 

mekanlarda kahve 

içmek isteyenlere Arabica Coffee House, Türk 

Kahvesi gibi seçenekler bulunuyor.  

İzmir’in en iyi waffle’ları 

burada. Üstün lezzet ödüllü 

Wafflecı Akın, waffle, goffle ve 

dondurmada iddialı. Nargile 

içmek isteyene Ottoman 

Nargile Atölyesi ve Casaba’da 

Hookah seçenekleri var.  

Nerede ne yenir diye 

soranlara, Teos Marina’da Pier 

One Cafe & Restoran ve 

Panino Fabs gösterilir. Sakatat 

sevenlere Bay Murat Kokoreç 

hizmet veriyor. Mezeler 

kebaplar soframıza gelsin 

diyenler, yeni açılan Siri 

Derya’nın lezzetlerinden 

vazgeçemiyor.  

Marinada oturup denizci 

sohbetleri eşliğinde bira 

patates yapalım diyenlere 

Ahoy Pub, gece kulübünde 

eğlence isteyenlere Mono 

önerilir.  

Alışveriş denince akla gelebilecek her ürünü Teos 

Marina’da bulmak mümkün. Ürün yelpazesi en 

geniş marka Migros, bahçe ve ev mobilyaları 

isteyenlere Vitello, telefon ve elektronik aksesuar 

arayanlara XTel, gözlük ihtiyaçları için Mert Optik 

mağazaları 

hizmet veriyor.  

Her türlü tekstil 

ihtiyaçları için 

Penti, kadın 

giyimde Begonvil 

Butik, ev tekstili 

ve organik 

aksesuarda 

Yörükçe Çeyiz ve 

Keçe Atölyesi, takı 

ve mücevherde 

Taja Mücevherat ürünleri ile dikkat çekiyor. Kişisel 

bakım ürünleri ve kozmetik markası Watsons da, 

Teos Marina AVM’de yeni 

açılan markalar arasında 

yer alıyor.  

Seferihisar’daki tek tenis 

akademisi olan Teos 

Marina’daki Best Tenis 

Akademi’den, profesyonel 

tenis eğitimi alabilir ve kort 

kiralayabilirsiniz. Marina 

manzarası eşliğinde havuz 

keyfi yapmak isterseniz, 

Sailor’s Havuz Cafe 

Restoran sizi bekliyor. 

Sauna, hamam, masajın en 

kalitelisi Teos SPA & 

Wellness’ta yaşanıyor.   

Teos Marina AVM 

Perşembe Konserleri ile 

geleneksel Perşembe 

buluşmaları yaşanan 

festival alanı, yaz boyunca 

onlarca sanatçıya, binlerce 

müziksevere ev sahipliği 

yapıyor



Yüz güldüren kampanyalar devam ediyor 

Teos Marina’ya gelip de Sığacık’ın huzuruna 

doyamayan yatçılara özel, Teos Marina’da “3 

gün kal 2 gün öde” kampanyası devam 

ediyor. 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. 

30 Eylül 2017 tarihine kadar yapılan 

ödemelerde 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 her zamanki gibi 

avantajlı oluyor. Sadakat programı ile Teos 

Marina’da yıllık sözleşmesi olan tekne 

sahiplerine konakladıkları her yıl için %2 

indirim katlanarak artıyor. 


