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Teos Marina yaz sezonuna hızlı başladı   

Teos Marina, 2018 yaz sezonunu, tesisteki havuz başında Barbekü Parti ile açtı. 12 Mayıs Cumartesi ak-

şamı yapılan sezon açılış partisi, açık büfe yemek ve içki servisi ile başladı, müziğin ritmi ile eğlence an be 

an doruk noktaya ulaştı.  

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, 

“Bugün sezona merhaba partimizde kocaman bir aile oldu-

ğumuzu gördüm ve çok mutlu oldum. İyi ki varsınız, İyi ki 

birlikteyiz, herkese iyi bir sezon diliyorum” diye konuştu. 

DUTY FREE MÜJDESİ VERDİ 

20 Nisan itibariyle Samos feribot seferleri başladığını hatır-

latan Günlü, “Bu kış gümrük binasındaki revizyon ile hudut 

kapısı binamızı daha modern hale getirirken bina içerisine 

Duty Free mağazası da yaptık. Setur Duty Free kiracımız 

tüm hazırlıklarını yaptı. Resmi kurumlardan iznini bekliyor. 

Yakında hizmet vermeye başlayacak” diyerek müjde verdi. 

Teos Marina AVM’de yeni bir balık restoranı açılışı için hummalı bir hazırlık olduğunu belirten Faruk Gün-

lü, bu yılda çok sayıda etkinlik planladıklarını söyledi.  

Yaza Merhaba Partisi’nde “1900 Orchestra”nın müzikleriyle eğlence başladı, gecenin ilerleyen saatlerinde 

sanatçı Ozan Orhon sahne aldı. Teos Marina sakinlerini coşturan Ozan Orhon, İzmir’i çok sevdiğini, Teos 

Marina’yı çok beğendiğini söyledi. İzmir Marşı ile tüm konukları coşturan sanatçıyı dinleyen yatçılardan 

bazıları, gecenin ilerleyen saatlerinde havanın serinliğine aldırmadan havuza atlayarak yüzdüler. Coşkulu 

sezon açılışı ile Teos Marina’da yaz sezonu resmen başladı. 

PERŞEMBE KONSERLERİ ‘ATA’ İLE BAŞLADI, ‘İLKER ÖZDEMİR’ İLE DEVAM EDİYOR  

Teos Marina AVM 

Perşembe Konser-

leri 21 Haziran’da 

Ata konseri ile 

başladı.  

Ücretsiz halk kon-

serleri serisinin il-

kinde, Gipsy Kings 

şarkıları yoru-

muyla beğenilen 

şarkıcı Ata, Fla-

menko ezgileriyle 

kulakların pasını 

sildi.  

28 Haziran’da ise 

İlker Özdemir, 

Teos Marina sah-

nesinde dinleyici-

lerle buluştu. 



Deniz kirliliğine müdahale tatbikatı yapıldı 

 İzmir’in doğal limanı Teos Marina’da ‘Deniz Kirliliğine Müdahale Tatbikatı’ ile senaryo gereği 

denize dökülen yakıt deniz yüzeyinden temizlendi. Mavi Bayraklı Teos Marina güvenlik ve çevre 

konularında acil müdaha-

leye hazır olduğunu bir 

kez daha ortaya koydu. 

Teos Marina personeli ve 

MEKE firması yetkilisi 

Gemi İşletme Müdür Yar-

dımcısı Yasin Latif Ya-

zan’ın da yönettiği tatbi-

kat, senaryoya göre özen-

le uygulandı. Tatbikata 

katılan personele dikkat 

edilmesi gereken hususlar 

konusunda bilgi verilerek 

tatbikat başarılı bir şekil-

de tamamlandı. 

2018 Mavi Bayrak ödülümüzü yeniledik 

Mavi Bayraklı Teos Marina, Türkiye’deki 22, İzmir’deki 3 mavi bayraklı marinadan biri olarak 2018’de de 

Mavi Bayrak sertifikasını yeniledi. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından belirlenen kriterlere göre 

Seferihisar’daki 10 plaja ve Teos Marina’ya ödülleri Ürkmez plajında düzenlenen tören ile verildi.  

Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, 

uluslararası alanda 

Uluslararası Çevre 

Eğitim Vakfı-FEE 

koordinasyonunda 

dünyada 49 ülkede 

uygulanıyor. 

Mavi Bayraklı Teos 

Marina, çevresine 

ve doğaya saygılı 

bir yönetime sahip, 

kullanıcı ve ziya-

retçilerini çevre 

konularında bilgi-

lendiren; yeterli 

donanıma sahip ve 

Mavi Bayrak kri-

terlerine uygun ol-

duğunu bir kez da-

ha kanıtladı.  



Keçe sanatçısının Japon konukları  

 Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım faaliyetleri 

kapsamında ülkemizde ağırlanan Japon medya ekibi, 

Seferihisar Sığacık gezintisi sırasında Teos Marina 

AVM’deki Keçeci mağazasını ziyaret etti. Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca Geleneksel Sanatlar Sanatkarı 

olarak tanınan Ayfer Güleç’in Teos Marina’daki 

keçeden ürünler mağazası, Japonya’dan önemli 

konukların uğrak noktası oldu.  

Japonya’da AB-ROAD Online Turizm portalı yazarı 

Hiromi OKİSHİMA, Tabi Coffret Online Turizm portalı 

başeditörü Shuntaro NİSHİURA, sosyal medya 

fenomeni Mana HİOKİ ve Focus CO PR Şirketi Türkiye 

Sorumlusu Yukari FUMURO, keçeden ürünleri inceledi, keçenin yapılışını ve özelliklerini ilgi ile dinledi.  

Kültür sanatın kalbi burada atıyor

Teos Marina Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nin 

dopdolu programı sanatseverleri bu yaz sanata 

doyuracak. Teos Marina, eğlence hayatı, lezzet ve 

alışveriş noktalarının yanı sıra kültür ve sanatın da 

kalbinin attığı yer oldu.  

Seferihisar Atatürk Halk Eğitim Merkezi 

eğitmenlerinden Dilber Sayarer ve kursiyerlerinin 

“Karma Seramik Sergisi” Teos Marina ve Halk Eğitim 

Merkezi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen sergi 24-27 

Mayıs tarihleri arasında geçekleşti. Sanat Galerisi’nde 

28 Mayıs – 6 Haziran tarihleri arasında minyatür 

resimler sergisi, 8-17 Haziran tarihleri arasında Naciye 

Özkılıç seramik sergisi, 19-27 Haziran tarihleri arasında 

Canip Taşkıran suluboya resimler sergisi, 28 Haziran – 

12 Temmuz tarihleri arasında Yalçın Balköse suluboya 

portreler sergisi düzenlendi. Önümüzdeki günlerde 

ahşap-çini-seramik karma sergisi düzenlenecek. 

 Meryemana Özel Sağlık Merkezi açıldı  

Teos Marina AVM’de tam donanımlı, 7 gün 24 saat doktoru ve ilk 

yardım ekibi ile hasta nakil ambulansı da bulunan poliklinik 

Meryemana Özel Sağlık Merkezi hizmet vermeye başladı. 

Migros’un hemen yanı başında tüm tıbbi ihtiyaçlara cevap veren 

Meryemana Sağlık Merkezi, Ramazan Bayramı’ndan bu yana 

bölgedeki tek tam donanımlı poliklinik olarak, hastaların tüm 

ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır bir şekilde görev yapıyor.  



Sığacık’ın kalbi Teos Marina’da buluşalım  



Klip, dizi ve film platosu olduk  

Sığacık’ın tam kalbindeki Teos Marina’nın AVM bölümü, deniz ve 

çiçek kokan sokakları ve meydanları ile birçok medya projesine ev 

sahipliği yapıyor. Son olarak Iraklı sanatçı Gazel için video müzik klip, 

Aşk Şarkısı ve Ege’nin Hamsisi adlı projelerin çekimi Teos Marina’da 

gerçekleşti. Sanatçıya başarı ve şans getirmeyi diliyoruz.  

Naviga Yayınları Teos Marina’da 

Denizin ortasında ya da kıyısında kitap okumanın keyfi bir başka olur… Hele  

okuduğunuz denizcilikle ilgili, ünlü denizcilerin yazdığı anılar ve tecrübelerse 

bambaşka… Teos Marina’da Naviga Yayınları olan tüm kitapların satıldığını 

biliyor muydunuz?  

EKREM İNÖZÜ’NÜN YENİ KİTABI SATIŞTA 

Teos Marina sakinlerinden Ekrem İnözü’nün yeni kitabı “Dünya Varmış 2” de 

Naviga kitaplığındaki yerini aldı. Yazarın dünya seyahatinden dönüşte Teos 

Marina’da karşılanmasını da anlattığı kitabını, sabırsızlıkla bekleyenlere 

duyurulur. 

Tenis kortlarında profesyonel eğitim var     

Teos Marina’da LD Tenis Akademi’nin profesyonel eğitmenleri eşliğinde 

tenis kursları, özel dersler ve kort kiralama imkanı bulunuyor. LD Tenis 

Akademi sadece denizci misafirlerimize değil, tenis sporuna ilgi duyan her 

yaştan halka hizmet veriyor. Bilgi almak için 0506 3770184 numaralı 

telefonu arayabilirsiniz.  

21 Haziran Dünya Yoga Günü kutlandı      

Teos Marina AVM’nin ortasında 21 Haziran Dünya Yoga Günü 

kutlandı. Teos Marina Kültür Merkezi’nde haftada 3 gün yoga dersleri 

veren eğitmen Figen Çizgen rehberliğinde bir araya gelen grup, 21 

Haziran Dünya Yoga Günü’nü Teos Marina AVM'de açık havada 

yapılan yoga ile kutladı.  

Deniz Restoran’da en iyi hizmet en ucuza…    

Teos Marina AVM’de açılışı için gün sayılan Deniz Restoran, çok yakında hizmet vermeye başlayacak. 

Sığacık’ın en iyi balık lokantası olma iddiası ile yola çıkan işletme, en iyi hizmeti en uygun fiyata sunacak. 


