
 

 

                              

● ● ● 

Düsseldorf’ta “Yelkenciliğin vatanıyız” dedik 

CNR Avrasya Boat Show’da Teos’a büyük ilgi 

Belediye ile ortak kanal temizliği yapıldı 

Teos Marina’dan yarışlara yelken açtı 

● ● ● 

 

Ocak-Şubat  2017 



 

 Düsseldorf’ta “Yelkenciliğin vatanıyız” dedik 

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu yıl 48. kez düzen-

lenen "Uluslararası Yat Fuarı" 21-29 Ocak 2017 tarihin-

de kapılarını ziyaretçilere açtı. Kalite standartlarını 

uluslararası düzeyde belgelemiş olan Teos Marina, Düs-

seldorf kentinde yapılan fuarda, deniz tutkunlarını 

Ege’yi keşfetmeye çağırdı.  

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 

İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliği ile hazırlanan Türki-

ye standında, “Türkei Home of Sailing” sloganı ile ulus-

lararası bir tanıtım yapıldı. Türkiye çatısı altında standı 

bulunan Teos Marina, Düsseldorf’ta Türkiye’nin deniz 

turizmi potansiyelini anlatarak, Seferihisar ve Sığacık 

bölgesini tanıttı.  

Huzurlu limana yoğun ilgi  

Denizcilik sektörü ile ilgili ziyaretçilerin akın ettiği fuar-

da Teos Marina standı, yerli ve yabancı ziyaretçilerden 

yoğun ilgi gördü. Teos Marina, çoğunlukla fuara gelen 

Türkler ve Almanlar olmak üzere ve diğer yabancı ülke-

lerden gelen tekne sahipleri görüşmeler yaptı.  

Teos Marina’da ve Sığacık’ta daha önce bulunmuş olan 

ziyaretçiler yeniden gelmeye davet edilirken, hiç bilme-

yenlere de Sığacık’ın huzurlu ve güvenli limanı Teos Ma-

rina anlatıldı.   

 



 

Teos Marina 4 müjde ile yatçıları sevindirdi               

Denizcilik sektörünün dünyadaki en büyük 

buluşması Düsseldorf Boat Show’dan sonra, 

dünyanın karada yapılan 2’inci büyük,  Tür-

kiye’nin ise en büyük denizcilik fuarı olan İs-

tanbul CNR Avrasya Boat Show’da, Hol:3 

CO3 no’lu standında ziyaretçilerini ağırlayan 

Teos Marina, İstanbul’da da sürpriz kampan-

yalarla yine ilgi odağı oldu.   

Sakin Şehir ünvanlı, hayalleri süsleyen, film-

lere konu olan Ege kasabası Seferihisar’da 

yatçıların huzurlu adresi Teos Marina, CNR 

Avrasya Boat Show’da duyurduğu kampanyaları 

ile tekne sahiplerinin kalbini kazandı. Yeni kam-

panyalarını ilk olarak fuarda duyuran Teos Mari-

na, daha iyi hizmet, yeni fiyatlar ve avantaj paket-

leri ile yatçılar tarafından yoğun ilgi ve memnuni-

yetle karşılandı.  

Teos Marina, bağlanmak isteyen ancak dalgala-

nan kur nedeniyle mağdur olan tekne sahiplerine 

fuarda 4 önemli müjde verdi. 

Sabit kur, 1 ay hediye ve 6 taksit  

Kampanya çerçevesinde, 30 Haziran’a kadar sabit 

kur 1 Euro=3,5 TL olarak uygulanacak. Ayrıca yıllık 

yeni sözleşme yapana ya da yıllık sözleşmesini ye-

nileyene, 30 gün ücretsiz hediye süre verilecek. Yıl-

lık sözleşme yapanlara, ödeme kolaylığı getirmek 

amacıyla kredi kartına 6 aya kadar taksit uygula-

nacak. 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arasında en az 

90 gün denizde konaklayan yatçıları %40 indirim-

ler, kara konaklama fiyatlarının yeniden düzen-

lenmesi ile %45’lere varan indirimler yat sahipleri 

tarafından büyük ilgi gördü. 

Teos Marina müdavimleri her zamankinden daha 

avantajlı olacak. Çünkü sadakat programı ile her 

yıl için katlanarak artan bir indirim hakkı kazana-

caklar. Teos Marina’da yıllık sözleşmesi olan tekne 

sahiplerine konakladıkları her yıl için %2 indirim 

katlanarak artacak. Konaklama yıl sayısı arttıkça 

daha yüksek indirim oranı uygulanacak. Örneğin 

Teos Marina’da 5 yıl konaklamış yatçı %10 indirim 

kazanacak.  

Sadakat programından faydalanmak için şu an 

marina ile güncel sözleşme olması gerekmiyor. 

Geçmiş yıllardaki konaklamalar da bu sadakat 

programına katılmak için geçerli sayılacak. 

Hedef vazgeçilemez bir liman olmak 

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, her ge-

çen gün biraz daha yıldızı parlayan Teos Marina’da 

daha iyi hizmet ve avantajlı fiyatlar ile sektörde 

fark yaratmak istediklerini söyledi. “Teos Marina 

müdavimleri ile büyüyen kocaman bir aileyiz” di-

yen Günlü, avantajlı konumunun yanında, 

hizmetleri ile de vazgeçilmeyen, yatçıların 

buluşma yeri olan bir marina olmayı hedef-

lediklerini vurguladı. Tertemiz denizi, mavi 

bayraklı plajları ile maviliklerin huzurlu dün-

yasını keşfetmek isteyen yatçıların Teos Ma-

rina’yı tercih ettiğini belirten Günlü, “Fuarda 

gördüğümüz yoğun ilgiden dolayı ve fuar 

süresince sözleşme imzalayan yatçılara te-

şekkür ediyoruz. Denizi seven ve sakin yaşa-

ma adım atmak isteyen herkesi Teos Marina 

ailesine katılmaya davet ediyoruz” dedi. 



 

Belediye ile ortak kanal temizliği yapıldı     

Kış dönemi yaşanan yoğun yağış nedeniyle Seferi-

hisar’ın dağlık alanlarından derelerle taşınan yağ-

mur suları, ilçenin içinden geçerken derelere atılan 

tüm katı atıkları Teos Marina’nın kanalına taşıdı. 

Daha önce Teos Marina tarafından yaptırılan 2 ka-

demeli katı atık çöp tutucu denizlerimizin kirlen-

mesini önledi. Sürdürülebilir turizm için her önlemi 

alan Teos Marina denizlerimizin ve doğamı-

zın korunması için her türlü çabayı gösteri-

yor. 

Mavi Bayraklı sayılı marinalar arasında yer 

alan Teos Marina, denizin kirlenmemesi için 

acilen tüm ekiplerini seferber etti.  Ayrıca 

kanal temizliği için Seferihisar Belediyesi’ de 

göreve çağırıldı. İZSU Dereler Sorumlusu 

Turgay Toksoy önderliğinde Teos Marina’da 

çalışma başlatıldı.  

Seferihisar Belediyesi ve Teos Marina’nın ortaklaşa 

yürüttüğü kanal temizliğinde, kepçelerle atıklar 

kamyonlara alındı. Derelere atılan yağmur suları-

nın taşıdığı çöpler, tel bariyerin önünde biriktiği 

yerden çıkarılarak denizi kirletmesinin önüne ge-

çildi. Kamyonlarca çöp temizlik çalışmasını izleyen-

leri şaşırttı.

Teos Marina’dan yarışlara yelken açtı                                                    

Türkiye’de imal edilmiş ilk karbon 

tekne olan Anything, 9 aylık 

tasarım ve imalat aşamasının 

sonucunda; yelken direği 

montajının yapıldığı, ilk suya 

indirildiği ve 2 aydır 

antrenmanlarını gerçekleştirdiği 

Teos Marina’dan ayrılarak 

yarışlara doğru yelken açtı.   

Türkiye’de imal edilmiş en hızlı 

yarış teknesi olma iddiasını taşıyan 

yarış teknesi, geçtiğimiz Kasım 

ayında Teos Marina’nın çekek 

alanında törenle suya indirildi. 

Jason Ker tasarımı yeni Ker 41 tipi karbon tekne 

Anything, 2 ay boyunca Teos Marina’dan Sığacık 

sularına açılarak antrenmanlarını gerçekleştirdi.   

İlk olarak 2017 CFM BAYK (Bodrum Açıkdeniz 

Yelken Kulübü) Kış Trofesi’ne katılan Anything, 

dikkatleri üzerine çekti.  

Dünyada yalnızca 2 üretici 

tarafından imal edilen karbon Pre-

Preg Teknolojisi ile üretilen yarış 

teknesi Anything, 2017 yılında 

gerçekleştirilecek dünyaca ünlü 

Malta Rolex Cup, İspanya Kral 

Kupası, St. Tropez gibi yelken 

yarışlarında Türkiye’yi temsil 

edecek. Anything, İzmir Torbalı’da 

faaliyet gösteren Dere Construction 

firmasının tamamen kendi öz 

sermayesi ve AR-GE ekibiyle hayata 

geçirdiği proje ile imal edildi. Yelken 

direği montajı Teos Marina’da 

gerçekleştirilen yarış teknesinin denizle 

buluşmasında, geleneksel olarak teknenin 

burnunda şampanya şişesi kıran Dere Construction 

Genel Müdürü Bora Turan, aynı zamanda yarışlara 

katılacak ekibi de yönetecek. Rüzgarın kolayına, 

kupa ve başarıların bol olsun Anything. 

 


