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 Pandemi fuarları da vurdu   

 Covid 19’la mücadele sürüyor, kısıtlamalar ve evlere 

kapanmalar devam ediyor. Her yıl yapılan denizcilik 

sektörünün en önemli fuarları da ertelendi. Almanya’nın 

Düsseldorf kentinde uzun yıllardır yapılan, sektör için 

oldukça önemli bir yeri bulunan Boot Düsseldorf’un tarihi 

değişti. Etkinliğin yapıldığı fuar alanı ve organizatör firma olan Messe Düsseldorf’un CEO’su Wolfram Diener, 

virüsün Avrupa’daki sayılarının daha da düşeceği öngörülerek fuarın önce 17 - 25 Nisan 2021 tarihine 

ertelendiğine açıkladı. Kısa süre sonra 22 - 30 Ocak 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.  

İstanbul’da da her yıl Şubat ayında yapılan CNR Avrasya Boat Show için de belirsizlik son ana kadar sürdü. 

Pozitif Fuarcılık tarafından CNR Avrasya Boat Show, katılımcılar, ziyaretçiler ve tüm paydaşların yoğun talebi 

üzerine; daha sağlıklı, verimli ve faydalı bir fuar geçirilmesi amacıyla ilk olarak 20 - 28 Mart 2021 tarihine 

ertelendi.  

Erteleme tarihini yeterli bulmayan fuarın işbirlikçi paydaşı Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED), Pozitif 

Fuarcılık’a karşı 2022’ye ertelenmesi için hukuki süreç başlattı. Katılımcı ve ziyaretçiler için uzun süre devam 

eden belirsizliği, CNR Holding’in fuar tarihini 19 - 27 Şubat 2022 tarihine çektikleri açıklaması bitirdi.   

Öte yandan Tuzla Boat Show da, Şubat ayındaki kara fuarının iptal edildiğini, yerine 3 - 11 Nisan 2021 

tarihlerinde Viaport Marina’da açık havada ve denizde fuar yapılacağı duyuruldu. Her yıl sektör için önemli 

buluşma alanı olan ve 2021’de yapılamayan fuarlar, umarız sağlıklı günlere kavuşulduğunda çok daha 

görkemli ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirilebilir.  

 Meteoroloji, denizciler için özel sayfa açtı  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından denizcilere özel ve oldukça ayrıntılı bir bölüm oluşturuldu. 

MGM’nin resmi sitesindeki “Denizcilik” sekmesinden ulaşılan “Piri Reis Denizcilik Sayfası”nda Cebelitarık 

Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar uzanan deniz alanı ve ülke kıyıları için hava ve deniz tahminlerini içeren 

ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Daha önce “Deniz Tahmin Sistemi” adı ile oluşturulan sayfa, yeni ve ayrıntılı 

bilgilerin 

eklenmesi ile 

genişletilerek 

deniz yolu 

taşımacılığından 

balıkçılara, deniz 

etkinliklerinden 

amatör 

denizcilere kadar 

geniş bir 

yelpazeye 

seslenir duruma 

getirildi. 

Faydalana-

bilirsiniz.   



Hayat tekneye sığıyor! 

 Pandemi şartlarında “Hayat eve sığar mı sığmaz mı” 

tartışılır hale geldi. Çoğu kişi yeni koşullara ve 

sınırlamalara alışmaya çalışırken; hayatı eve değil, 

tekneye sığdıran ailelerin sayısı her geçen gün artıyor.  

Koca bir hayat küçük bir tekneye sığar mı? Sığdıranlar 

halinden memnun. Eviniz hep doğanın içinde, her an 

değişen bir manzara, gittiğiniz yere evinizle birlikte 

gidiyorsunuz, bağlandığınızda marinanın konforundan 

faydalanıyorsunuz. Daha ne olsun?  

Günlük rutinde evinizin kaç metrekaresini 

kullanıyorsunuz? 200 metrekarelik eviniz de olsa hayatınız büyük ihtimalle en fazla 40 metrekarede geçiyor. 

Tekne kaç metrekare olursa olsun, içinde ve üzerinde daha hareketli bir yaşam imkanı sağlıyor. Aynı zamanda 

marina sahası tümüyle ortak kullanım alanı olarak yaşam alanınızı genişletiyor.  

Dört mevsimin en keyifli anlarını içinde yaşadığınız doğanın bir parçası olmak zamanla bir tutkuya dönüşüyor. 

Bir tür arınma hali gelişiyor, fazla eşyaya yer yok, zamanla ihtiyaç da olmadığı anlaşılıyor.  Teknede gerçekten 

gerekli eşyalar tutuluyor.  

Teknede su ve elektrik sınırlı. Marinanın duş, tuvalet ve bulaşık yıkama alanları yürüme mesafesinde.  Tekne 

komşulukları da bir başka oluyor. Karadaki ev hayatınızda hiç tanımadığınız, hiç ortak nokta bulamadığınız 

komşunuz olabilir. Ancak tekne komşuluklarında ortak nokta, deniz tutkusu oluyor. Böylece bambaşka 

dostluklar kuruluyor.  

Kış aylarını teknede rahat geçirebilmek de mümkün. Teknenin yalıtımı iyi ise, ısıtma sistemi sayesinde küçük 

alanı ısıtmak daha kolay oluyor. Kışın teknede yaşamak tekneyi de çok koruyor, çünkü nemi önlüyor. 

Yeme içme ve alışveriş imkanları ve kısa yürüyüşler için de marina yaşamı, kalabalıklara girmeden 

sosyalleşebileceğiniz ve doğayı yaşayabileceğiniz sağlıklı bir alternatif hayat sunuyor. Hayat tekneye sığıyor.    

Teknede kolay yemek 

Yöresel lezzet: 

 Yumurtalı sarmaşık ve arapsaçı (Rezene) 

kavurması için; 1'er demet sarmaşık ve rezene 

otu,  1 soğan, 2 yumurta, zeytinyağı, tuz ve  

karabiber gerekli. 

Sarmaşıklar ve rezeneler yıkanır, sap kısımları 

kesilir. Taze kısımları elle kırılır. Bıçakla kesilince 

acı oluyor. Zeytinyağında yemeklik doğranan 

soğan kavrulur, ardından sarmaşıklar ve 

rezeneler eklenir.  Kuru soğan yerine taze soğanın ya da pırasanın yeşil kısımları da eklenebilir. Pişirirken 

mümkünse metal kaşık değdirmeyin, tahta kaşıkla karıştırın. Çok az su ekleyip kısık ateşte ot yumuşayana 

kadar pişirilir. Suyunu çektikten sonra tuz ve karabiberi eklenir. Bu aşamadan sonra üzerine yumurta 

kırılabilir, sarımsaklı yoğurt eklenebilir ya da sade de yenebilir. Afiyet olsun…   



 Yeni broşürleri gördünüz mü? 

 Teos Marina yenilenen tanıtım broşürü ve bölgenin oşinografik haritası ile 

çevredeki koyları tanıttığı broşürleri Teos Marina Önbüro’dan edinebilirsiniz. 

Koylar hakkında faydalı bilgiler ve seyirlerde kullanılacak harita, tüm 

yatçıların mutlaka edinmesi gereken bir çalışma.  

Özellikle koylar broşürü katlanarak her teknede bulundurulup saklanabilir. 

Ayrıca basılı broşürü saklama zorluğu düşünülerek, dijital versiyonu QR kod 

okutarak doğrudan cep telefonuna indirilebiliyor.  

21 koyun harita üzerinde gösterildiği broşürü mutlaka edinin… 

Poseidon’un deniz çayırlarına dikkat! 

 Tekne çapaları, 'deniz çayırları'nı tehdit ediyor. Akdeniz ve Ege'ye özgü endemik tür olan ve adını Yunan 

deniz tanrısı Poseidon'dan aldığı belirtilen 'deniz çayırı' (Posidonia oceanica) yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya. Denizlerin oksijen deposu olarak anılan Poseidon çayırını tekne çapasının ve zincirlerin deniz dibinde 

sürüklenirken kökünden süpürmesi tehdit ediyor. 

Ege ve Akdeniz'e özgü endemik tür olan deniz çayırları, oksijen üretip suyu temizliyor, birçok canlının da 

besinini oluşturur. Deniz eriştesi de denilen çayırlar, aynı zamanda canlıların saklanma ve üreme alanı. Suyu 

biyolojik olarak arıtıyor, deniz içinde erozyonu önlüyorlar.  

Akdeniz kıyılarındaki kirliliği inceleyen bilim insanları, deniz çayırlarının plastik atıkları süzdüğünü ve bu 

bitkinin “Neptün topları” olarak bilinen lif demetlerinde hapsettiğini keşfetti. 

Deniz çayırlarının lif üretim kapasitesi ile ekosistem için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan bilim 

insanları, deniz çayırlarının her yıl Akdeniz’de 900 milyon plastik atığı hapsedebileceğini açıkladı.  

Dünyada yaklaşık 70 

türü olan bitki, su 

kalitesinin iyileştiril-

mesinde, karbondi-

oksitin emilmesinde 

ve denizlerde oksi-

jenin üretilmesi için 

hayati bir rol oynu-

yor. Ekosistemdeki 

faydaları çok olan 

deniz çayırlarını ko-

rumak için, denizci-

lerin tek yapması 

gereken çapa atıla-

cak deniz dibine 

öncesinde bakmak, 

deniz çayırı olmayan 

yere çapa atmak. 

Deniz çayırları yok 

olmasın.      



Teknenize “Mavi Bayrak” almak ister misiniz? 

 Yatlarda Mavi Bayrak; çevre yönetimi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, can güvenliği ve hizmetler ile ilgili 

belirlenen kriterleri uygulayan yatlara, bir yıllığına verilen temsili bir bayraktır.  

Mavi Bayrak ödüllü bir marinaya bağlı olan yatlardan; çevre duyarlılığı 

olan, pis su, sintine ve katı atıklarını düzenli olarak lisanslı toplama 

tesislerine verdiğini Mavi Kart ile belgeleyen ve kriterleri yerine getiren, 

diğer yatlara çevreyi koruma ve bilinçli kullanma konusunda örnek olan 

bireysel yatlar, temsili Mavi Bayrak’ı asmaya hak kazanırlar. Verilen 

bayrak, ilgili yat sahibinin çevreye duyarlı olduğunu ve gönüllü olarak 

kurallara ve kriterlere uyduğunu gösterir. 

Yatınıza asacağınız bayrak ile; kıyılarda yatlardan kaynaklanabilecek 

olumsuz çevresel etkilerin en aza indirgenmesine katkı sağlar, çevre eğitimi 

ve bilinçlendirme ile diğer yatçılarda farkındalık yaratarak, denizler için 

gönüllü çalışmaları teşvik etmiş olursunuz. Ve önderliğinizle toplum 

içerisinde öne çıkarsınız. Bayrak asmaya hak kazanan yatlar Mavi Bayrak 

web sayfasında ilan edilir ve kataloglarda yer alır. 

Mavi Bayrak adayı marinaların koordinatörlüğünde her yılın Kasım-Aralık ayında bir sonraki yıl için 

başvurular alınmaktadır. Aday olabilecek yatlar için başvuru formları, Marina Mavi Bayrak Sorumlusundan, 

TÜRÇEV veya www.mavibayrak.org.tr web adresinden temin edilebilir. Formun verilen süre içerisinde Marina 

Mavi Bayrak Sorumlusu ve yat sahibi koordinasyonunda eksiksiz olarak doldurulup istenilen evraklar ile 

Marina Mavi Bayrak Sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ulusal Mavi Bayrak Jüri heyetince uygun görülen yatlara asılacak bilgi panosu ve bayrakları Mayıs ayında 

gönderilir. Her yıl bu süreç yenilenir.  

Teos Marina Çarşı’da yeni işletmeleri keşfedin 

 Teos Marina Çarşı’da 

işletmelerin faaliyetleri pandemi 

sebebiyle sekteye uğradı, sağlıklı 

günlerde misafirlerini 

ağırlayacakları günü bekliyorlar. 

Mevcut işletmelere yenileri de 

eklenerek keyifle alışveriş 

yapılacak dükkanlar ve yeme 

içme ünitelerinin sayısı ise  

artıyor. “ ” Fermente Kiler Dükkan

fırın ve fermente ürünleri ile 

faaliyete başladı. Kahve, krep 

gibi lezzetleri ile kafe “ ”, Baobab

pizza ve güzel şarapları ile “La 

”, dekorasyon ürünleri, hediyelik eşya ve heykelleri ile “ ”, marin temalı erkek giyim Pianetta Atölyem Ev

mağazası “ ” ve “ ” kadın giyim mağazası çok yakında ziyaretçilerini bekliyor olacak.  Begonvil Men La Perla


