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Bayramları konserle kutladık
Dünyayı gezenlerle buluşmalar
300 Mbps hızında ücretsiz Wifi
●

●
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Bayramları konser etkinlikleri ile kutladık
Son 3 yıldır gelenekselleşen “Teos Marina Perşembe
Konserleri” adıyla marinanın çarşısında halka açık
ücretsiz konserler serisi ile adından sıkça söz ettiren
Teos Marina, Covid-19 Salgın günlerinde toplum
sağlığına verdiği önem ve sosyal mesafe kuralları
gereği bu yıl eğlenceye yeni bir boyut kazandırarak
sezonun ilk konserini 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı’nda
denizde
düzenledi.
Marinanın
ortasında gerçekleştirilen
Kurtalan Ekspres grubu
ile
sosyal
mesafeli
konserde, Teos Marina'nın ortasına demirlenen bir gezi teknesinin ikinci katında
sahne oldu. Denizciler yatlarında otururken konseri izlediler. Teos Marina Çarşı
ziyaretçileri de kafe ve restoran işletmelerinden konseri izledi. Sığacık’tan uzakta
olan müzikseverler de bu coşkuyu Teos Marina’nın sosyal medya hesaplarından
canlı yayınlandı.

Cennet Bahçesi’nde Serkan Yıldız’la coştuk
Rock müziğin sevilen sesi ve YouTube kanalında "Her Yer Deniz" sohbetleri ile de
tanınan denizci ve müzisyen Serkan Yıldız, pandemi kurallarına uyarak Teos Marina sakinlerine özel konser
verdi. Cennet Bahçesi'nde hazırlanan sahnede şarkılarını söyledi.
Bayramların coşkusu Teos Marina’da müzik ziyafeti ile yaşandı.

Ekmekçioğlu dünya turu macerasını anlattı
Yelkenli katamaranı ile 2017 yılında
Teos Marina'dan başladığı dünya
seyahati sırasında Eritre'de 57 gün
mahsur kalan denizci, serbest
bırakılmasının
ardından
yurda
döndü ve Teos Marina'yı ziyaret etti.
Sohbetini özlediğimiz Ekmekçioğlu,
Teos Marina Cennet Bahçesi’nde
düzenlenen söyleşide Eritre'den
yurda dönene kadar yaşadıklarını,
Teos Marina'da denizci dostları ile
paylaştı. Eşsiz deneyimini anlatan Selim Ekmekçioğlu’na eşi Şeyda Ekmekçioğlu eşlik
etti. Evi Teos Marina’ya döndüğü için mutlu olduğunu belirten Ekmekçioğlu,
Djibouti’deki teknesi Murat Reis’i sonbaharda getirecek.

Tarihin koridorundaki seyri Tanıl Tuncel sundu
Türkiye'nin ilk ve şimdilik tek, yelkenli okul gemisi STS Bodrum
Okul Gemisi'nin milli mücadelenin 100'üncü yılı 2019'da
Bodrum'dan Samsun'a yaptığı kutlu seyahatin belgeseli ilk defa
Teos Marina'da izleyici ile buluştu.
Film tadında belgesel gösterimi, Teos Marina sakinlerine özel
olarak Cennet Bahçesi'nde Kelebek adlı yelkenli teknesiyle dünya
turu yapan denizci Tanıl Tuncel’in sunumuyla gerçekleşti.
Belgesel gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada Tanıl Tuncel,
izleyicilere iyi seyirler dilerken; STS Bodrum Okul Gemisi’nde
denizci dostları ile yaptıkları seyri, Atatürk’ün Samsun rotası
tekrarlarken, hem tarihe tanıklık ettiklerini hem de tarihe yeni
bir not düştüklerini dile getirdi.

Sanat dostluğu ölümsüzleşiyor
Teos Marina ve seramik sanatçıları ile yürütülen
dostluk projesi meyvelerini verdi. Sığacık'a değer
katmak için sanatı ve sanatçıları destekleyerek,
eserlerini Teos Marina Çarşımızda kalıcı olarak
sergileyeceğimiz için mutluyuz.
Projede Türkiye'nin çeşitli yerlerinden katılımcılar,
seramik eserler yaratarak katkı sundular. Eserler
Teos Marina’nın dört bir yanındaki duvarları
süsleyecek. Antik çağlardan bu yana sanat kenti
olan Teos’un bu misyonunu sürdürüyoruz.

Teos Marina acil müdahaleye hazır
Teos Marina’da olası bir tehlikeli duruma karşı acil
müdahale planı kapsamında, zamanla yarışılarak
gerçeği aratmayan tatbikat yapıldı.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 Teos Marina
personeli ve Meke Marine Teknoloji A.Ş. Sorumlusu
Müge Bıyıklıoğlu’nun katılımıyla teorik ve pratik
eğitim yapıldı.
Tatbikatta senaryo gereği, bir tekneden denize fuel oil
döküldü. Acil Müdahale ekibi olay yerine gerekli
malzemeler ile geldi. Tambura sarılı bariyer denize
serilerek petrol sızıntısının yayılmasının önüne geçildi. Bariyer çevrilmesinin ardından, denize sızan petrolü
temizleme çalışmasında kullanılacak malzeme
kısa sürede kuruldu.
Vakumlu yüzey temizlik pompası ile deniz
yüzeyinde biriken petrol sızıntısı geçici depolama
havuzuna çekilerek, deniz yüzeyi petrol
sızıntısından temizlendi. Tatbikatın son
aşamasında da denizden çekilen atıklar, Teos
Marina katı atık depolama sahasına getirilerek
buradaki atık tanklarına alındı.
Teos Marina güvenlik, yangın ve çevre
konularında peş peşe yapılan eğitim ve
tatbikatlarla her türlü tehlikeli duruma karşı acil
müdahaleye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.

Usta balıkçıların yarışı 3-6 Eylül’de

Teos Marina’ya 300 Mbps hızında bağlanın
Teos Marina sakinlerinin dikkatine! Fiber
altyapımızı güçlendirerek, ücretsiz 300
Mbps hızında internete bağlanmanıza
imkan veren çalışmayı tamamladık.
Müjde! Mega internetiniz bizden, keyfini
sürmek sizden…
2020 yılı içinde yeni konfor alanları ile Teos
Marina’da olmanın ayrıcalığını yaşamanız
için yenilikleri müjdelemeye devam
ediyoruz. Cennet bahçesi, güneşlenme
platformu, kanal bölgesindeki köprü
çalışmaları marinada keyifli yaşamı
yaygınlaştırıyor. Yatçılarımızın denize
çıkmadıkları zamanlarda, Teos Marina
sakini olarak marinada daha çok zaman
geçirdiğini gözlemliyoruz. Teknelerde ve
keyifli oturma alanlarında mega hızda
internet ile hizmetlerimizi beklentilerin
üzerine çıkarıyoruz. Artık Teos Marina,
mega hızda ücretsiz kablosuz internet
kapsama alanındadır.

Burada güneşe selam durmayan kaldı mı?
Henüz
keşfetmemiş ya
da kullanma
fırsatı
bulamadıysanız,
özellikle sabah
saatlerinde
yüzmek, gün
içindeki
saatlerde
güneşlenmek ve
güneşin batışını
yüzlerce renk
tonu ile izleyip,
güneşe selam
durmak çok
keyifli oluyor.
Mutlaka
denemelisiniz.

