
 

 

                              

● ● ● 

Yaz konserlerinde müthiş final 

Tuna Masters Teos’ta rekorlar kırıldı 

IOM Türkiye Şampiyonası renk kattı 

Cumhuriyet’e yelken açtık  

● ● ● 

 

Eylül-Ekim 2017 



 

TangoNeva ve Funda Öncü ile yaza veda    

 2017 yaz sezonunda sakinlerine ve 

ziyaretçilerine kültür, sanat, müzik ve 

eğlence ile dopdolu bir yaz yaşatan Teos 

Marina, Eylül ayında TangoNeva ve Funda 

Öncü konserleri ile Perşembe Konserleri’ni 

tamamladı.  

Ayşe Nil Ülgener piyanoda, Yonca Sülün 

kemanda, Nermin Gaye Gençoğlu 

kemanda, Ayşe Didem Hekimoğlu viyolada, 

Zehra Jülide Canca Eke çelloda, Ceren 

Akçalı kontrabasta, Ali Pınar ise vokal ve 

anlatıcı olarak Teos Marina sahnesine çıktı. 

Tango müzikleri ile TangoNeva, muhteşem bir 

gece yaşattı.  

14 Eylül’de Perşembe Konserlerinin sezon 

finalinde ise sanatçı Funda Öncü coşkulu 

şarkılarıyla dinleyenleri mest etti. 

Zeugma’dan Teos’a sanat köprüsü               

Teos Marina Sanat Galerisi’nde “Zeugma’dan Teos’a Mozaik  

Sergisi” açıldı. Teos Marina, Uluslararası Mozaik Sanatçıları 

Derneği ve Sığacık Turizm Kültür Çevre ve Sivil Toplumu Geliş-

tirme Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen sergiye, Gazian-

tep’ten gelen mozaik sanatçıları da eserleri ile katıldı.  

8 Eylül’de Teos Marina Sanat Galerisi’nde yapılan açılış kok-

teylinde Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı 

Mehmet Yılmaz, sanata katkılarından dolayı Teos Marina Ge-

nel Müdürü Faruk Günlü’ye teşekkür ederek, mozaikle adının yazıldığı plaket hediye etti. 

Bu eserler sokak hayvanları için 

 Teos Marina Sanat Galerisi'nde sokak hayvanları yararına yapılan 

sulu boya resim 

sergisi açıldı. Teos 

Sulu Boya 

Topluluğu'nun tüm eserleri ve gelirini Seferihisar Belediyesi 

İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Yuvası'na bağışladığı sergi 

açıldı. Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü'nün de ziyaret 

ettiği sergi Teos Marina Sergi Salonu’nda 30 Ekim'e kadar 

sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.  



Tuna Masters Teos’ta rekor üstüne rekor     

 Teos Marina’nın hem sponsor olduğu hem de ev sahipliğini yap-

tığı "Tuna Master Teos" balıkçılık turnuvasında rekor üstüne re-

korlar kırıldı. 295 kiloluk bir orkinos yakalayan Gökhan Çarmıklı 

ve Erkut Soyak’ın Baracuda ekibi rekora imza attı.  

Ünlü televizyon yıldızı Alp Kırşan’ın da katıldığı turnuvanın ilk 

gününde, Shamu adlı tekne ile 146,75 kilo ağırlığında orkinos 

yakalayan Sinan ve Doğuş Kuran ile Osman Bulutlar, Ömer Ka-

raosman, Bora Özer ve Alptuğ Önal'dan oluşan ekip, Türkiye re-

korunu kırdı. Ancak ikinci gün daha büyük balığın yakalanma-

sıyla rekor egale oldu.  

Baracuda isimli tekne ile yarışan Erkut ve Can Soyak, Gökhan 

Çarmıklı, Murat Aslan ve Burhan Çavuşoğlu'ndan oluşan ekip, 

yakaladıkları 295 kiloluk dev bluefin orkinos ile en büyük balık 

ödülünü kazandı. Balık, Türkiye'de düzenlenen turnuvalarda ya-

kalanan en büyük orkinos olarak kayıtlara geçti. 

295 kilo orkinosu 

tartmak da kolay 

olmadı. Bugüne 

kadar turnuvalarda 150 kiloya kadar ölçebilen tartı bu balıkta 

işe yaramadı. 200 kilonun üzerinde olduğu tahmin edilen orkino-

su tartmak için, özel olarak konteyner tartısı bulundu. 295 kilo-

luk orkinos tekneden sahneye kadar forklift yardımıyla getirildi 

ve tartıldı. Kupayı alan Gökhan Çarmıklı, organizasyonun başarı-

sı için Murat İyriboz ve Elvio Pennetti’yi kutlarken, ev sahipliği 

için Teos Marina’ya teşekkür etti. 

Murat Reis’i dünya seyahatine uğurladık 

 Teos Marina sakinlerinden Selim Ekmekçioğlu, oğlunun ismini taşıyan Murat 

Reis adlı katamaranı ile dünya turuna çıktı. Dostları ve ailesi tarafından 

gözyaşları ile Teos Marina’dan uğurlanan Selim Ekmekçioğlu, engin 

denizlere yelken açtı. Yol arkadaşı İlkay Koç eşliğinde ilk hedef olan 

Cebelitarık Boğazı’na doğru ilerleyen Ekmekçioğlu, 2 yılda dünya turunu 

tamamlamayı 

planlıyor.  

Selim Ekmekçioğlu 

ve yol arkadaşı İlkay 

Koç’u ailesi ve Teos 

Marina ekibi 

uğurladı. Pruvanız 

neta, rüzgarınız 

kolayına olsun.  



IOM Türkiye Şampiyonası marinada yapıldı

 Türkiye Yelken Federasyonu Uluslararası 

1 Metre sınıfı (IOM) Türkiye Şampiyonası 

Teos Marina’da gerçekleştirildi. 3 gün 

süren ve 26 sporcunun mücadele verdiği 

19 etaplı yarışın sonunda, Galatasaray 

adına yarışan Orkun Anaoğul üçüncü, 

İstanbul Yelken Kulübü adına yarışan Kaya 

Dinar ikinci, Galatasaray adına yarışan 

Sami Efegil ise Türkiye Şampiyonu oldu.  

Radyo Yelken Branşı Komite Başkanı ve aynı zamanda yarışçı olan Levend Gürkan, “Teos Marina ve Göztepe 

Yat Kulübü’nün ev sahipliğinde bu yılki en büyük yarışımız olan Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirdik. Bu 

yılki şampiyonluk yarışı bu güne kadar en fazla katılımın olduğu Türkiye Şampiyonası oldu. 3 gün boyunca 

güzel bir parkurda, güzel bir rüzgarla, çok keyifli yarışlar yaptık. İlk defa bir marinada yarış gerçekleştirdik. Bu 

yarışın marinanın içinde olması bizim için bir soru işaretiydi. Bizim rıhtıma yakın yarış yapabilmemiz ve temiz 

rüzgar alabilmemiz önemliydi. Bunu 

her yerde sağlayamıyoruz. Teos 

Marina’da yapılan bu yarışta, 

marina yönetiminin de çok büyük 

desteği vardı. İhtiyacımız olan alanı 

açabilmek için ciddi bir efor sarf 

ettiler. Teknelerin yerlerini 

değiştirerek, bize rahat yarış 

yapabileceğimiz bir parkur alanı 

sağladılar. Parkur güzel olunca, 

Sığacık’ın meşhur rüzgarıyla 3 gün 

boyuca peş peşe yarışlarımızı 

tamamladık. İzmir’in iyi rüzgarları 

sebebiyle bu bölgelerde daha sık 

yarışlar yapmak istiyoruz” dedi.  

International’dan boya uygulama eğitimi

Hollanda merkezli uluslararası 

AkzoNobel firmasının yat boya 

markası International, Teos 

Marina'daki Göztepe Yat Kulüp'te 

boya uygulama eğitimi verdi.  

International Paint firmasının yat 

boyaları Kıdemli Satış Müdürü 

Kaan Güçlüer, doğru ürün seçimi, 

uygulama tekniklerini anlatarak, 

sorunları cevaplandırdı.  

 



 

Star TV’nin dizi çekimine ev sahipliği yaptık 

Güzel İzmir'in incisi Teos Marina dizi çekimlerine 

plato oldu. Star TV'de yayınlanan, başrollerinde 

Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk 

Hakman'ın yer aldığı Siyah İnci dizisinin bazı 

çekimlerine ev sahipliği yapan Teos Marina, 

marina rıhtımında ve giriş kapısında yapılan 

çekimlerle ulusal medyada yer aldı. Sığacık ve Teos 

Marina'nın güzelliğini ulusal yayında gösteren 

Gold Film ve çekim ekibine teşekkür ederiz. 

AVM’de Siri Derya ve Türk Kahvesi açıldı 

Seferihisar'ın cazibe merkezlerinden biri haline gelen Teos Marina 

AVM, ziyaretçilerinin çok seveceği, keyifli ve uzun vakit geçireceği bir 

mekana daha kavuştu. Türk Kahvesi'nin açılış kurdelesini Seferihisar 

Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Teos Marina Genel Müdürü Faruk 

Günlü kesti. Ayrıca Teos Marina AVM’de Akdeniz lezzetleri ve 

tencere yemekleri restoranı Siri Derya açıldı. Siri Derya, sıcak ev 

yemeği hasreti çekenlerin favorisi olmaya aday.  

29 Ekim’de Cumhuriyet'e yelken açtık 

Teos Marina’da Cumhuriyet Bayramı coşku ve 

sevinçle kutlandı. Teos Marina’daki Göztepe 

Yat Kulübü'nde kahvaltılı buluşmanın 

ardından, saat 12.00'de bayraklarla süslenen 

tekneler Teos Marina'dan denize açıldı. Teos 

Marina’nın Yangın Söndürme Botu, su 

fışkırtarak Cumhuriyet’e yelken açan tekneleri 

uğurladı. Kutlamaya katılanlar, özgürlük gibi 

Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını, birlik 

beraberlik 

duygusu 

içinde, 

yelkenleri 

dolduran 

rüzgarı 

hissederek 

bir kez daha 

anladılar. 


