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Milli sporcularla deniz dibi ve kıyı temizliği     

 Mavi Bayraklı bir marina olarak denizlerin 

temizliğini önemsiyoruz. 5 Kasım’da Demircili 

Koyu'nda milli yüzücü Emre Erdoğan ve ekibi 

ile işbirliği yaparak deniz dibi ve kıyı temizliği 

yaptık.   

Açık deniz 

etkinliklerindeki 

başarısıyla adını 

dünyada 

duyuran Türk 

yüzücü Emre Erdoğan, arkadaşları milli açıksu yüzücüsü Bengisu Avcı, mili 

yelkenci Efe Kuyumcu’ya Teos Marina bot, gemici ve dalgıçla destek verdi. 

Temiz bir dünya için 11 Kasım’da Sığacık Girlen Mevii’nde yapılan temizliğe, 

kıyıdan Teos Marina personeli ve Seferihisar Belediyesi ekipleri ile destek 

verirken, etkinliğe Sığacık halkından ve yat sahiplerinden de katılım oldu.   

Sanat Galerisi’nde seramik eserler sergilendi  

Teos Marina Kültür Merkezi Sanat  

Galerisi'nde Seramik sergisi açıldı. 

Teos Kültür ve Sanat Derneği etkin-

liği olarak; eğitmen Naciye Özkılıç ve 

öğrencilerinin atölye çalışması sonu-

cu ortaya çıkan eserler sergilendi. 

Satışa sunulan eserler sanatseverler 

tarafından beğeniyle karşılandı. 

Teos Marina’da dört mevsim sanat var 

Teos Suluboya Topluluğu'ndan karma resim sergisi Teos Marina  

Sanat Galerisi'nde 22 Kasım -18 Aralık tarihleri arasında 

sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Teos Marina Sanat 

Galerisi'nde düzenlenen karma sergide, Chantele Balcıoğlu, 

Hanife Arslan, Haşmet Çelik, Mehtap Tolu, Necla Kayan, Reyhan 

Çorbacı, Selda Akıncı, Sibel 

Anıl, Süreyya Başağaç, Tijen Er 

Tüte, Ümran Kayan'in eserleri 

sergilendi. 28 Aralık’ta ise 

Seferihisar Atatürk Halk Eğitim 

Merkezi’nin “Hoşgeldin Yeniyıl  

Sergisi” açıldı.  



  

Teos Marina acil müdahaleye hazır  

 Teos Marina’da deniz kirliliğine acil mü-

dahale tatbikatı gerçekleştirildi. Marina 

içinde ve Sığacık Körfezi’nde meydana ge-

lebilecek olası bir tehlikeli duruma karşı 

acil müdahale planı kapsamında, denize 

yakıt dökülmesi senaryosunun uygulan-

dığı bir tatbikat yapıldı. 

Geçtiğimiz yıl İzmir Çeşme’de bir yük ge-

misi karaya oturmuş; 8 saat sonra Liman 

Başkanlığı’na bildirilen kazada gemide 

oluşan yırtıklardan 130 ton yakıt denize 

sızmıştı. Kirlilikten bölgenin turistik koyları etkilenmişti. Olaya erken müdahalenin önemini ortaya çıkaran 

böyle çevre faciaları bir daha yaşanmaması için, 

Mavi Bayraklı Teos Marina güvenlik ve çevre ko-

nularında acil müdahaleye hazır olduğunu ortaya 

koydu. 

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddeler-

le Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Planı 

kapsamında, Teos Marina personeli ve MEKE fir-

ması yetkilisi Gemi İşletme Müdür Yardımcısı Ya-

sin Latif Yazan’ın yönettiği tatbikat, senaryoya 

göre özenle uygulandı ve başarıyla tamamlandı. 

Adriyatik’ten Ege’ye fırtınada seyir anlatıldı 

 Teos Marina Göztepe Yat 

Kulüp'te Fatih Türktan'ın 

anlatımıyla "Adriyatik'ten 

Ege'ye ve fırtına seyirleri 

sunumu" yoğun bir katılımla 

gerçekleşti. Yelkenli 

teknelerle sert hava ve 

fırtınada seyir, demir 

kullanımı konularını anlatan 

Old City Sailing'ten Fatih 

Türktan, dinleyicilere 

Hirvatistan'dan Ege'ye seyir 

tecrübelerini de aktardı.  

Türktan, "Yağmurlu bir lodos eşliğinde sunum yaptık. Belki böyle bir havada denizde olmak bir denizciye daha 

fazla şeyler öğretebilir ama arada teorik bilgi de iyidir" dedi. Katılımcılar sunum organizasyonu için, Fatih 

Türktan'a, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ve Teos Marina'ya teşekkür ettiler. 



Eğitimlerle hizmet kalitesini artırıyoruz 

 Teos Marina personelinin kişisel gelişimi ve 

müşterilerilerine sunduğu hizmet kalitesini 

yükseltmek için, kurum içi eğitimler düzenleniyor. 

Endüstri Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Berna 

Yılmaz ile Doktor Ayhan Şahin’in Teos Marina 

personeline verdiği İş Güvenliği ve Sağlığı 

eğitimlerinde olası tehlikeli durumlar, risk 

alanları ve alınacak tedbirler anlatıldı.  

Kişisel ve Kurumsal Gelişim Koçu ve Eğitmen Gülhan Berkman Yakar ile pozitif iletişim ve doğru beden dili 

kullanımının anlatıldığı, çatışma 

ve ilişki yönetimi konularının 

işlendiği İletişim Eğitimleri 

gerçekleştirildi.  

İnteraktif eğitimlerde iletişimin 

her şeyin temeli ve sorunların 

çözüm noktası olduğu 

düşüncesiyle, kişinin kendini 

tanımasından başlayarak, 

birbirleri ile olan etkileşimlerinde 

iletişimin önemi ve doğru 

davranışlar üzerinde duruldu.  

Moonlight Butik açıldı

Teos Marina AVM'de Moonlight Boutique açıldı. 

Italyan tasarımı giysiler, tamamen el yapımı 

aksesuarlar ve çocuklar için bez oyuncaklar, Teos 

Marina Alışveriş Merkezi’nde  hizmet vermeye 

başlayan yeni mağazada sizleri bekliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yoga ile rahatlıyoruz

Teos 

Marina'da 

çarşamba 

ve pazar 

günleri 

yoga zamanı... Matını alan Teos Marina Kültür Merkezi’ne 

geliyor. Her çarşamba ve pazar günü saat 11.00'de 

eğitmen Figan Çizgen eşliğinde ruhu ve bedeni rahatlatan 

eğitimler devam ediyor.  

Yeni rampalar yapılıyor ve çıkış yolu genişliyor

Engelli ve çocuk dostu mottosuyla yola çıkan Teos Marina, misafir ve 

ziyaretçilerin bebek arabası ya da engelli sandalyesi ile daha rahat 

dolaşabilmesi için çalışma başlattı. 

Teos Marina’da tüm kaldırımlara yeni 

rampa yapılması çalışması hızla 

sürüyor. Ayrıca marina çıkışındaki 

yolda araç geçişini rahatlatmak 

amacıyla yol genişletme çalışması 

yapılıyor. Kısa bir süre için tadilat 

sırasında verdiğimiz rahatsızlıktan 

dolayı özür dileriz.  

Londra, Düsseldorf ve CNR Boat Show’dayız 

İngiltere’de 10-14 Ocak 2018 tarihlerinde 

yapılacak Londra Boat Show ve Almanya’da 

20-28 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak 

Düsseldorf Boat Show’a hazırlanan Teos 

Marina, Türkiye ulusal tanıtım standı içinde 

yer alarak dünya denizcilerini Teos 

Marina’ya ve Ege’nin eşsiz koylarını 

keşfetmeye çağıracak.  

Ayrıca denizcilik alanında karada yapılan 

dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı 

olan, İstanbul CNR Expo Yeşilköy’de  düzenlenen CNR 

Boat Show’da 10-18 Şubat tarihlerinde Hol 2’de yer 

alacak standımızda sizlerle bir araya gelmekten 

mutluluk duyacağız.  


