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Özkan Gülkaynak ile Cennet Bahçesi’nde buluştuk
ZES elektrikli araç şarjı Teos Marina’da
Deniz sahasının korunması için tatbikat
●

●

●

Tuna Masters Teos’ta en büyük balık 81,5 kg
Tuna Masters Teos 2020 finalinde
yakalanan en büyük balık 81,5 kilogram
ile Mahmut Özgener’in teknesi ile yarışan
Tornado takımının oldu. Tornado ekibi
ekibin en genç üyesi ve Mahmut
Özgener’in oğlu Can Özgener ile sahneye
çıkıp ödülünü aldı.
Balık turnuvasına kayıt yaptıran ekipler
55 tekne ile ünlü iş insanları, denizin
üzerinde zorlu koşullarla mücadele
ederek oltaları ile en büyük balığı
yakalamaya çalıştı. Tuna Masters Teos’a
bu yıl ekranların sevilen yüzleri Nihat
Altınkaya ve Alp Kırşan da katıldı.

Jüri özel ödülü 4 yaşındaki Can Ayaz’a
Tuna Masters Teos balık turnuvasına damga vuran isim, Cano 1
teknesinde yarışa babası eşliğinde katılan 4 yaşındaki Can Ayaz
Özer oldu. Turnuvanın en genç katılımcısı olarak Jüri Özel
Ödülü’nü sahneye babası Can Özer ile birlikte Elvio Pennetti’nin
elinden aldı.
Tuna
Masters
Teos’un
“En büyük
balık” ödülünü Tornado takımı kazandı. 73,9 ve 53,7
kilogramlık iki balık yakalayan Baracuda takımı ise
birincilik ödülünü aldı.
62,2 ve 52,7 kilogramlık iki balıkla Filika takımı ikincilik
ödülünü; 58,1 ve 55,7 kilogramlık iki balıkla sahaya
dönen Shamu takımı üçüncülük ödülünü aldı.
Yarışmacıların
“Devler
Ligi”
olarak
adlandırdığı Tuna Masters Teos, bu yıl
pandemi nedeniyle ziyaretçiye kapalı idi
ancak seyircisiz olmasına rağmen heyecan ve
keyif dolu anlarla hafızalara kazındı.
Alaçatı’da yakalanan balıklar ve toplanan
puanlar göz önünde bulundurularak, yılın
“Tuna Masters of the Year” takımı olan
SHAMU, 1 yıl boyunca kendilerine takılan
şampiyonluk kemerini taşıyacak ve bir yıl
sonra yeni şampiyona devredecek.

Yelkenli tekne Kayıtsız III'ün yeniden doğuşu
Tek başına yaptığı dünya turu ile tanınan Özkan Gülkaynak'ın yelkenli
teknesi Kayıtsız III; doğanın zorlu koşullarında adeta eskimeyecek ve hep
yaşayacak biçimde yenilendi.
Birmanya tiki ağacından yeni güverte, alt kesimlere nem iletmeyecek ve
çürümeyecek biçimde elyaf bariyerleri oluşturularak yenilendi. Güverte
üzerinde yer alan baston(civadra) kıç platform gibi unsurlar yeniden
yapıldı. Özel bronz alaşımlarından el yapımı imal edilmiş ırgat gibi yeni
ekipmanlar eklendi.
Lamine edilerek çok özel yöntemlerle bir araya getirilen ahşaplarla ve
üzerindeki bronz ekipmanlarla yepyeni bir yelken direği imal edildi.
Sanatsal görünüm korunarak en zorlu koşularda bile seyir yapacak hale
getirildi.
Özkan Gülkaynak derin anıları olan Kayıtsız III'e sımsıkı bağlı. Deniz
yaşamını onun üzerinde mütevazi biçimde sürdüreceğe benziyor. Aile
bağları nedeniyle şimdilik uzak denizlere seyir planlamıyor. Ama en uygun zamanda Norveç fiyortları hatta
kuzey kutup bölgesinde seyirler planlıyor.
Refiti tamamlanan teknesini Teos Marina'da denizle buluşturan Özkan Gülkaynak, Teos Marina sakinlerine
yelkenli teknesi Kayıtsız III ile özgürlük hattının batısına seyahatini anlattı. Teos Marina sakinlerine özel
gösterim, Teos Marina Cennet Bahçesi'nde sosyal mesafeli açık havada gerçekleştirildi. Belgesel niteliğindeki
tekne ile seyahat videoları, Gülkaynak’ın anlatımlarıyla zenginleşti.

Erke Marine elektrikli motorunu tanıttı
Teos
Marina'da
çevreci
adımlar
devam
ediyor.
Doğaya
bıraktığımız izlerin
çevreci olması için,
sürdürülebilir enerji
ürünlerini
tercih
etmeliyiz.
Erke
Marine firmasının
elektrikli
dıştan
takma motorlarını
tanıttığı etkinlikte,
Teos
Marina
sakinleri
ürünü
yakından inceleme
ve
test sürüşü
yapma
fırsatı
yakaladılar.

Teos Marina’da bir yenilik daha!
Zorlu Energy Solutions iş birliğiyle elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu artık Teos Marina’da hizmet
veriyor.
Temiz ve yenilenebilir enerji ile hem günümüzün hem de geleceğin teknolojilerine hazırlanan Teos Marina,
Zorlu Enerji’nin 2018 yılında kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) markası ile iş birliği yaparak marina sahası
içinde elektrikli otomobil şarj istasyonu kurdu.
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ülkemizde şarj istasyonları açmaya devam
eden ZES, yapılan son yatırımlarla birlikte
81 şehirdeki yaklaşık 350 lokasyondaki
istasyonu ve 600 soketle hizmet veriyor.
Güncel lokasyon, soket sayısı ve ücret
bilgilerini https://zes.net/ web sitesinden
takip edebilirsiniz.

Bölge turizmine katkı
Pandemi sürecinden pek çok sektör
etkilenirken
Teos
Marina,
bahar
aylarında turizm açısından sakin geçen
dönemi
altyapı
ve
iyileştirme
çalışmalarıyla değerlendirdi.
Sakinlerine bu yaz Cennet Bahçesi,
Güneşlenme Platformu gibi yeni konfor
alanları ile birlikte fiber altyapısını
güçlendirerek 300 mbps ücretsiz Wi-Fi
hizmeti de sunan Teos Marina, ZES elektrikli araç şarj istasyonu ile 2020 yılı bitmeden bir yenilik daha
gerçekleştirilmiş oldu.
İzmir şehir merkezi, Urla, Torbalı ve Kuşadası arasında tek olan Teos Marina’daki ZES şarj istasyonu, elektrikli
otomobil sürücülerine Seferihisar, Sığacık’ı ve Teos Marina Çarşı’yı keşfetme imkanı da sağlıyor. Ziyaretçiler
bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma yolculukları sırasında yeme içme ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını da
araçları şarj olurken burada giderebiliyor. İzmir bölgesinde Teos Marina’nın yanı sıra Narlıdere, Gaziemir ve
Selçuk’ta da halka açık ZES istasyonları bulunuyor.

Acil durum tatbikatları düzenli yapılıyor
Teos Marina'da acil durum tatbikatları sürüyor. Denize
döküntü kazası olasılığına karşı, tehlikenin ve deniz
kirliliğinin engellenmesi amacıyla, Meke Marine Teknoloji
A.Ş. ekipmanları kullanılarak tatbikat gerçekleştirildi.
Denizin petrol ve diğer zararlı maddeler ile kirlenme
riskine karşı, tambura sarılı bariyer zamanla yarışılarak
denize serildi. Deniz yüzeyi için vakumlu sıyırıcı pompa
çalıştırıldı. Depolama havuzu kurularak tatbikat
senaryosu başarı ile tamamlandı.

