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Tuna Masters Teos şampiyonlar ligi gibi
Türk-Yunan gecesinde dostluk mesajları
Mezata ilgi her geçen gün artıyor
Vira Cumhuriyet, daima Cumhuriyet
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Perşembe Konserleri’nde şık sezon finali
Yaz boyunca Teos Marina Çarşı Perşembe Konserleri
bölgenin önemli eğlence aktivitesi olarak büyük ilgi gördü.
Perşembe Konserleri'nde sezon finali her konserde olduğu
gibi Defne
Kepcan’ın
dans
gösterisi
ile başladı.
Müzik ve
dans
şovları ile
izleyenleri büyüleyen Single Ladies grubu, unutulmaz
performans sergiledi.

Tuna Masters Teos şampiyonlar ligi gibi
Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen Tuna Masters
Teos, kısa sürede Avrupa’nın en iddialı turnuvalarından biri haline geldi. Birçok farklı
ülkeden katılımcının yer aldığı turnuvada,
Güney Afrika ve Kıbrıs’tan usta balıkçılar
geldi. Önemli iş insanlarının yarışmacı olduğu turnuva, sponsor firmalar ve uluslararası katılımla şampiyonlar ligini aratmadı.
Türkiye’nin en sevilen, en çok izleyicisi olan
balıkçılık turnuvası Tuna Masters Teos, bu
yıl yeniliklere de imza attı. Yasal kurallara
göre 115 cm olan orkinos balığı yakalama
sınırı, yarışın hakem heyeti tarafından 170
cm’e yükseltildi. 170 cm’den küçük balıklar
canlı salınarak çıta yükseltildi.
Teos Marina’nın ev sahipliği yaptığı Tuna Masters Teos Devler Ligi’nde, “Tornado” adlı tekne ile yarışan İzmir
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in ekibi, 94,6 kilogram ağırlığında orkinos balığı ile
turnuvanın galibi oldu.
EKOLOJİK BALIK TURNUVASI
Genç ve küçük balıkların yaşam ve üreme hakkına saygı gereği, boy sınırı koyulan ve bolca yakala bırak yapılan turnuvada, yarışmacılar para ödüllerini Tuna Masters Ormanı kurulması için Ege Orman Vakfı’na bağışladı. Ödül töreninin ardındın tutulan balıklar, çiğ yenen “Sashimi” ve dev mangallarda
pişirilerek balık ekmek olarak, yarışmacılar ve turnuvayı izlemeye gelen tüm halka ikram edildi.

Türk-Yunan gecesinde dostluk mesajları
Teos Marina’da düzenlenen Türk-Yunan gecesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve
Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro
Papouli ile birlikte sirtaki yaparken, gecede
dostluk mesajları verildi.
Yunanistan'ın Samos Adasının Karlovassi
bölgesi ile Seferihisar arasını iki saat
birbirine bağlayan feribot seferleri, hem
turistik hem de ticari olarak iki ülkenin
ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Bu
kapsamda, Seferihisar ilçesindeki Teos
Marina'da Türk-Yunan Dostluk Gecesi
düzenlendi. Gecede Yunanlı müzisyenler
sahne aldı. Türk ve Yunan katılımcılar
doyasıya eğlendi.
Samos Karlovassi Belediyesi, Seferihisar
Belediyesi, Tursem Samos Star ve Teos
Marina'nın iş birliğiyle düzenlenen gecede,
Samos’tan gelen Uzo ve şarap, Türk usulü
lokma ikramları yapıldı. Ayrıca balık turnuvasında yakalanan balıklardan 4 ton balık mangallarda pişirilerek
ekmek arası balık olarak tüm halka dağıtıldı.
Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Samos’lu misafirlere
çeşitli hediyeler sundular. Gecede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Yunanistan İzmir
Başkonsolosu Argyro Papouli birlikte sirtaki yaptı.
DENİZLER AYIRMAZ BİRLEŞTİRİR
Dostluk gecesinde konuşan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, "İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye
Başkanlığı döneminde Sığacık ve Samos
arasında bir köprü kurdu. İki ülkenin arasında
kurulan bağlantıdan duyduğum memnuniyeti
anlatmam çok zor. Kısa bir süre önce
Yunanistan'da gerçekleşen büyük yangın
felaketinden sonra Seferihisar Belediyesi
yangında kaybettiğimiz vatandaşlarımız adına
bir yangın ormanı oluşturdu. Bunun değeri
kelimelerle anlatılamaz. Şimdiki başkanımız
İsmail Yetişkin, Tunç Soyer ve Seferihisar
halkına çok teşekkür ediyoruz. Aramızdaki
bağın çok uzun yıllar sürmesini diliyorum"
dedi.
Eski dostlarını çok sıcak bir şekilde karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Denizler
ayırmaz, birleştirir ve biz daha çok birleşeceğiz. Daha çok çalışacağız; çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Böyle
güzel etkinliklerde tekrar buluşacağız. Yıllar önce kurduğumuz bu dostluk köprüsü daha da güçlenerek
büyüyor" şeklinde konuştu.

9 Eylül Kurtuluş Kupası’na Teos damgası
Teos Yat ve Yelken Kulübü,
İzmir’in kurtuluş günü
nedeniyle düzenlenen ve
İzmir - Narlıdere parkurunda
gerçekleşen 9 Eylül Kurtuluş
Kupası Yelken Yarışları’na 14
optimist sporcusu ve 1 Laser
sporcusu ile katıldı. Yarışın
“Optimist Junior” sınıfında
Çağan Koç birinci, Derin
Kuzey Başlığ üçüncü, Devin
Özsöz dördüncü; “Kızlar”
genel klasmanda Su Bayrak
üçüncü; “Optimist Senior”
sınıfında Göktuğ Öztuncel
ikinci, Sarp Özen dördüncü;
“Laser Radial” sınıfında
Ömer Yankı Kuğu dördüncü
olarak Teos Yat ve Yelken Kulübü’nü gururlandırdı. Kulübün faaliyetleri ve eğitimleri hakkında detaylı bilgi
0232 743 30 01 numaralı telefondan alınabilir.

Mezata ilgi her geçen gün artıyor
Teos Marina Yat Kulübü’nde düzenlenen
mezat, kıran kırana fiyat yüksetmeler ve
alkışlar eşliğinde gerçekleşiyor. Eylül ayında
önemli anlar yaşanan mezatta, 110 yıllık
antika saat Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği'ne bağışlandı. Bağışın ardından
1000 TL'ye alıcı buldu.
Sosyal sorumluluk projesi olan ve katkı
payları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
(ÇYDD) ve Seferihisar Doğa ve Hayvan
Dostları Derneği’ne (SEHAYDER)bağışlanan
mezata halkın katılımı ve ilgisi her geçen gün
artıyor.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Seferihisar Şubesi Başkanı Belgin Sayan ve Seferihisar Doğa ve
Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Yönetim Kurulu Başkanı
Fevziye Özkan, Teos Marina yönetimini ziyaret etti. Her iki
derneğin yöneticileri, faaliyetlerine destek ve katkıları nedeniyle
teşekkür ederek, Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü'ye
Teşekkür Belgesi sundular. Sosyal sorumluluk projeleri ve
işbirliğimiz artarak devam edecek.

Zeytinyağı tadım ve sohbeti bilinçlendirdi
Teos Marina Yat Kulübü'nde
düzenlenen, Cihan Devrim Avunduk
ile zeytinyağı üzerine sohbet keyifli
ve bilgilendiriciydi. Zeytinyağına dair
her şey, üretimden sofraya gelene
kadar doğru bilinen yalnışlar masaya
yatırıldı. Avunduk’un sunumunun
ardından zeytinyağı tadımı yapıldı.

29 Ekim’de “Vira Cumhuriyet” dedik
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu denizde kutladık.
Cumhuriyet’in ilan edilmesinin 96’ıncı yıldönümünde Teos Marina’nın
çağrısı ile bir araya gelen
yatçılar, marinadan çıkarak
Çamcaz Koyu’nda buluştu. Türk
Bayrakları ile mavi denizi
süsleyen yaklaşık 30 tekne
marşlar eşliğinde birlikte seyir
yaparak, akşamüstü marinaya
döndü. Teos Marina Yat Kulübü’nün bahçesinde süren programda,
punch ikramı ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayıp sohbet ettiler.

