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Go kkuşag ı Savaşçısı Teos Marina’da                                       

İZMİR'in Cittaslow 

unvanına sahip ilçesi 

Seferihisar‟ın kurtuluşunun 

94'üncü yıldönümü nedeniyle 

Sığacık‟a demir atan,, 

Greenpeace'in dünyaca ünlü 

gemisi Rainbow Warrior 

(Gökkuşağı Savaşçısı), 

Seferihisarlılar tarafından iki gün 

boyunca ziyarete açıldı. 

10 Eylül‟de Gökkuşağı 

Savaşçısı adlı efsane gemi Teos 

Marina‟ya giriş yaptı. İki gün 

boyunca efsane gemiyi, 

meraklıları yakından görme, inceleme fırsatı yakaladı. 15 kişilik ekibiyle gelen Greenpeace gemisi, güneşli 

bir gelecek için "Güneşe Yelken Aç" sloganıyla, yenilenebilir enerji kullanımıyla ilgili çalışmalar yaptı.  

Patronlar Sıg acık’ta balık tuttu 

„Teos International Fishing 

Tournament 2016‟ ile balıkçılık tutkunu 

işadamları Teos Marina‟dan teknelerle 

Sığacık sularına açılarak oltalarıyla balık 

avladı. 

22-25 Eylül tarihlerinde, 33 balıkçı 

teknesinin katıldığı turnuva, renkli 

görüntülere sahne oldu. Hakem heyetinin 

değerlendirmeleri sonucunda Gökhan 

Çarmıklı, Erkut Soyak, Murat Aslan, Can 

Soyak, Burhan Çavuşoğlu ve Necmettin 

Tüfekçi‟den oluşan ‟Barracuda‟ teknesi ekibi, 

yakaladığı 94 kilo 400 gramlık Bluefin 

Orkinos cinsi balıkla turnuvanın şampiyonu 

oldu.  

Sinan Kuran, Engin Çetinkaya, 

Osman Bulutlar, Alptuğ Önal, Ömer 

Karaosman‟dan oluşan ‟Shamu‟ teknesi ekibi, 

yakaladığı 38 kilo 900 gramlık Bluefin 

Orkinos ile turnuvanın ikincisi, Suat Evren, 

Erhan Uzunoğlu, Hasan Orkun Evren ve Onat Evren‟den oluşan ‟Teos 4‟ teknesi ekibi turnuvanın 

üçüncüsü oldu. Para ödülleri, vakıf ve yardım kuruluşları ile Fetullahçı Terör Örgütü‟nün (FETÖ) 15 

Temmuz‟daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışlandı. 



 
 
Sıg acık’ta teknelerle sevgi çemberi               

"Denizlerdeyiz" adıyla bir araya 

gelen 21 teknede yaşayan 54 deniz gezgini 

1 Ekim‟de Teos Marina‟da bir araya geldi. 

Sığacık sularında teknelerin oluşturduğu 

sevgi çemberi ile denizciler, denize 

duydukları 

aşkı ifade etti. 

Organizasyon

un planlayıcısı 

Zafer 

Türkmen, ilki 

İstanbul Bölgesinde gerçekleşen bu aktivitenin tüm kıyılarımızda yaygınlaşması 

amacında olduklarını belirtti. Tekneyle dünya seyahatini gerçekleştiren Osman 

Atasoy ve Sibel Karasu çifti anılarını paylaştı.  

   Teos Marina, Mavi Bayrak denetiminden geçti     

Yat limanları arasında denizde 510, karada 80 yat bağlama 

kapasitesiyle ve tesis hizmetleriyle Türkiye‟nin en büyük ve donanımlı 

15 marinasından biri olan Teos Marina, Uluslararası Mavi Bayrak 

Ödülü Marina denetiminden “Kriterlere tam uyumlu” raporu aldı.  

TYHA‟dan 5 altın çıpa ve IMCI‟den 5 mavi yıldız dereceli 

ödüllerini de elinde tutan Mavi Bayraklı Teos Marina, bu ödülleriyle 

Türkiye‟de yalnızca iki marinadan biri olma özeliğini taşıyor. Hizmet 

kalitesi ve standardını yükseltmeye devam Teos Marina, Türkiye Çevre 

Eğitim Vakfı‟nın (TÜRÇEV) çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre 

yönetimi, güvenlik ve hizmetler ve marina su kalitesi kriterlerinin hepsinden tam not aldı. Mavi Bayrak 

denetimi sonucunda, nihai karar Teos Marina‟nın “Kriterlere tam uyumlu” olduğu yönünde oldu.   

Teos Marina’da tatbikat                                                   

Teos Marina‟da meydana gelebilecek olası bir 

tehlikeli duruma karşı acil müdahale planı kapsamında 

tatbikat gerçekleştirdi. Teos Marina güvenlik ve çevre 

konularında peş peşe yapılan tatbikatlarla her türlü tehlikeli 

duruma karşı acil müdahaleye hazır olduğunu bir kez daha 

gösterdi. 20 Ekim‟de 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 gerçekleştirildi. 



 

Teos Marina fuarlara hazır 

İzmir‟in sakin şehir 

ünvanlı ilçesi Seferihisar‟da 

deniz tutkunlarına hizmet veren,  

TYHA‟dan 5 altın çıpalı, 

IMCI‟den 5 mavi yıldızlı, ayrıca 

Uluslararası Mavi Bayrak ödüllü 

yat limanı Teos Marina, yoğun 

geçen yaz sezonunun ardından 

Almanya‟nın Duesseldorf 

kentinde ve İstanbul CNR‟da 

yapılacak fuarlara hazırlandı.  

Duesseldorf‟ta bu yıl 48. 

kez düzenlenen "Uluslararası 

Yat Fuarı" 21-29 Ocak 

tarihlerinde kapılarını 

ziyaretçilere açarken; 

Türkiye‟den katılan firmalar 

arasında yerini alan Teos Marina, Ege kıyılarının deniz turizmi potansiyelini tanıtacak. 

10 yıldır kesintisiz düzenlenen ve her yıl binlerce deniz severi ağırlayan CNR Avrasya Boat Show 

Fuarı 11-19 Şubat arasında gerçekleşecek. Teos Marina‟nın da standı ile katılacağı İstanbul Yeşilköy‟deki 

85 bin metrekare alanda gerçekleşen fuara, 40‟tan fazla ülkeden ziyaretçi bekleniyor. 

 


