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Deniz oyuncakları ile eğlence zamanı
Dünya gezginleri ile buluşma Mayıs’ta
Denizkızları Teos Marina’da bir araya geldi
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Teos Marina’da sürprizler yenilikler bitmiyor
Sayın misafirimiz,
Önümüzdeki günlerde marinamıza geldiğinizde, tüm iskele
girişlerinde ve rıhtımlarda, üzerinde “Teos Marina” yazan 15 yeni
pedallı bisiklet ve yeni bisikletlikler göreceksiniz. Bu bisikletlerle,
çevreci ve sağlıklı bir yaklaşımı amaçlamamızın yanında, Citta Slow
Sığacık’ın ruhuna uygun bir şekilde sizin marina içerisinde ulaşımınızı
kolaylaştırmak
için,
marina
sahamızda
çeşitli
yerlere
konumlandırılmıştır. Kullandıktan sonra marina içerisinde dilediğiniz
bir bisikletlikte bırakabilirsiniz. Bisikletleri kullanırken; eğer kısa
süreli marina sahasının dışına çıkacaksanız, çıkış yapacağınız
kapıdaki güvenlik görevlisi personelimize bisiklet numarasını ve
sahibi olduğunuz tekne adını bildirmenizi ve geçerken güvenlik
personelimizden alacağınız bisiklet kilidi ile marina dışında bisikletin
güvenliğini sağlamanızı rica ederiz. Hizmetlerimizi çeşitlendirip
geliştirmede motivasyonumuzu korumamız için bisikletlikler
haricinde bir yere bırakmamaya özen göstermenizi, tespit ettiğiniz
arızalar olursa ön büromuza bildirmenizi, temiz kullanılıp, korunmasını önemle rica ederiz.
Ayrıca Teos Marina’da 3 noktada elektrikli bisiklet şarj istasyonu oluşturuldu. Teos Marina sakinleri, Sanitary
ünitelerinde duş, tuvalet, kişisel bakım ve bulaşık yıkama gibi ihtiyacını giderirken, binanın hemen önünde
elektrikli bisikletlerini şarj edebilecekler. Üstelik bu elektrik kullanımı için herhangi bir ücret ödenmeyecek.
Teos Marina Ailesi üyesi olan sizlerin konforunu önemsiyor; ayrıcalıklı hizmetler sunmak için tüm ekibimizle
şevkle çalışıyoruz. Yeni sürprizlerimiz için bizi takip etmeye devam edin. Pedala basın, Teos Marina’da
olmanın keyfini sürün....

Tarihi buluşma 30 Mayıs’a ertelendi
Teos Marina tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1965
- 1968 yılları arasında Kısmet adlı yelkenli ile dünya turu yapan ilk Türk
denizci Oda & Sadun Boro’nun dümen suyunda yelken açıp dünya
seyahati yapmış Türk denizciler, 30 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Teos
Marina’da bir araya geliyor. İlk olarak 25 Nisan’da planlanan etkinlik,
pandemi kısıtlamaları nedeniyle 30 Mayıs’a ertelendi. Pandemi sebebiyle
fiziki dinleyici/ziyaretçi kabul edilmeyecek etkinlik Teos Marina’nın
Youtube, Facebook ve Instagram sayfalarından canlı yayınlanacak. Teos
Marina’da buluşacak olan etkinliğin konuşmacıları 14 teknenin ünlü
seyyahları, dünya turu maceralarını anlatacak ve izleyicilerin sorularını
yanıtlayacak. Teos Marina’ya gelemeyen diğer dünya seyahati yapmış
Türk denizcilerinin de gönderecekleri videolara yer verilecek.
Oda ve Sadun Boro’nun anısına ithaf edilen tarihi buluşmanın
moderatörü gazeteci ve yazar Turgay Noyan’ın yönetiminde, Dünya
Seyahati yapmış Türk denizciler ilk defa bu kadar çok sayıda tek bir çatı
altında bir araya gelecek.

İleri dönüşümde yelkenler fora!
Denizlerde yolculuğunu tamamlamış̧ yelkenlerden
“ileri” dönüştürülmüş çantalar, yepyeni yolculuklara
yelken açıyor.
2016’dan bu yana âtıl yelken kumaşlarını kullanarak
çantalar üreten tasarımcı Hüner Aldemir, ilk olarak
Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi'ndeki
Türkiye Pavyonu için Haliç Tersanesi’nde terk edilmiş
kumaş ve parçalardan yarattığı çantalarla işe başladı.
Ardından eşsiz bir koleksiyon ortaya çıkardı.
Çöpe gidecek yelkenleri kurtaran ve bambaşka bir formda bir ürün haline
getiren tasarımcı Hüner Aldemir’e göre, “İleri dönüşüm artık âtıl olan,
kullanılamayacak bir malzemeye daha çok değer katarak onu kullanılabilir hale getirmek demek."
Gargalak ile deniz kokulu eşsiz sanat…
Dalgaların karaya sürüklediği ağaç dalları ve kütüklere İngilizce’de driftwood, dilimizde halk arasında yalos,
gargalak, lodos tahtası ve selinti deniyor. Deniz ve nehir kenarlarında su ve rüzgarın etkisiyle çürüyen, renk
değiştiren ve ağacın cinsine göre eğilip bükülen dal parçaları kiminin mangalına ya da sobasına odun oluyor,
kiminin elinde de sanat eserine dönüşüyor. Ortaya çıkan eserler de tek ve özgün oluyor.
Bu sanatın ham maddesini oluşturan ağaç dalları gidip herhangi bir yerden satın alınmıyor, koylardan
kıyılardan toplamak gerekiyor. Bu odun parçalarının elinize ulaşana kadar geçirdiği uzun bir yolculuk var.
Yağmur sularıyla akarsulara karışıp oradan da akarsuların denize taşıdığı bu parçalar, uzun bir süre sonunda
bu enteresan şekilleri alıyorlar. Adeta törpülenmiş ve zımparalanmış bir halde kumsala çıkıyorlar üzerinde bu
şekilde bir işlem yapmayı da gerektirmiyor bu sayede.
Siz de eskiyen yelkeninizi yeni bir ürüne dönüştürebilirsiniz. Ya da nehirleri denizleri aşıp kıyıya vuran odun
parçalarıyla deniz kokulu dekorasyon malzemeleri yapabilirsiniz.

Teknede kolay yemek
Pancarlı kısır:
Pancarlı Kısır için 1 adet kırmızı pancar, 2 su bardağı
kısırlık ince bulgur, 2 adet kuru soğan, 1 kahve
fincanı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 tutam
karabiber, 1 tutam maydanoz, 1 tutam taze soğan, 45 yaprak marul, 1 adet limon gerekli.
Pancarın kabuğunu soyup rendeleyin. Tencereye alıp
üzerini tamamen basacak kadar su ekleyin ve hafif yumuşayana kadar haşlayın. Bulguru haşlanan pancarın
üzerine ekleyip tencerenin kapağını kapatın, bulgurları şişmeye bırakın. Ayrı tencereye kuru soğanları
yemeklik doğrayın. Sıvı yağ ilave edip kavurun. Soğanların rengi dönünce salça ekleyip iyice kavurun.
Baharatlarını ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocağı kapatın. İyice şişen bulgurları soğanı
kavurduğunuz tencereye alıp karıştırın. İncecik doğradığınız taze soğan, maydanoz ve marulları da tencereye
alıp güzelce harmanladıktan sonra, dilerseniz limon suyu ve nar ekşisi ilavesiyle servis yapın. Afiyet olsun…

Deniz haritaları artık cebinizde…
Google Play ve App Store’dan cep telefonunuza indireceğiniz aplikasyon Navionics, GPS sistemlerini adapte
edemediğiniz küçük teknelerde ayrıntılı deniz haritalarını cebinize getiriyor.
Tekne uygulaması, seyir, balık tutma, yelken, dalış ve sudaki diğer tüm aktiviteler için çok detaylı haritalar
içeren deniz navigasyon programı olan Navionics'in mobil
aplikasyonunda, balık tuttuğunuz bölgeleri haritanızda işaretleyip
kaydedebilir, rotanızı tayin ederken haritaların detaylarına dikkat
edip, tehlikeli bölgelerden uzak durabilirsiniz.
Sonar ve uydu görüntüleri ile deniz tabanı çeşitli mavi tonlarında
ayrıntılı bir görüntüsünü veriyor. Bu görsel veriler, balık açısından
en zengin alanları belirlemeye de yardımcı oluyor. Rölyef
gölgelendirme ile derinlikler ve taban yapısı haritalarını, sonar
görüntülerin üst üste bindirmesi ile taban sertliğini açıkça ortaya
koyabilir. Böylece geçiş alanlarını kolayca belirleyebilirsiniz.

Eğlence garantili deniz oyuncakları
Deniz yatağı, su halısı, şişme platform, deniz bisikleti,
kano, paddleboard veya jetski... Tatil denince akla
gelen bu eğlenceli araçlar en bilinen deniz oyuncakları.
Teknolojinin yardımıyla geliştirilen yeni nesil deniz
oyuncakları da, kullanıcıların tatilden aldıkları keyfi kat
kat artıyor.
Teknolojik deniz oyuncakları yeni nesil özelliklerle
donatıldı. Denizaltında hız sevenler için elektrikli
motoruyla 40 metre derinliğe kadar dalabilen Seabob,
deniz üzerinde uçarcasına harekete eden Quadrofoil ve
saatte 60 kilometre hıza kadar çıkabilen elektrikli jet
sörf tahtası ilk dikkat çeken örneklerden.
Elektrikli motorlar ve akıllı tasarımlarla geliştirilen deniz
oyuncakları,
hem
spor
aktivitesi hem
de
denizde
daha eğlenceli
vakit
geçirilmesine
olanak tanıyor.
Yeni nesil deniz bisikleti Schiller Bike, elektrikli sörf tahtası Jet
Board, pedallara basarak suda yürümeyi sağlayan Hobie
Mirage Eclipse ve çeşitli deniz oyuncakları bulunuyor.
Kapladıkları alan açısından teknenize koyabileceğiniz ve
fiyatlarına göre; size uygun olanı bulmak için Teos Marina
Çarşı’daki Karina Yat Market’ten bilgi alabilirsiniz.

Denizkızları Teos Marina’da online buluştu

Deniz Kızlarının yıllık buluşması pandemi koşullarında Teos Marina’dan çevrimiçi etkinliklerle gerçekleşti.
Deniz Kızları, çok farklı yaş aralığında, denizi seven, maviliklerin bilgeliği, paylaşımı ile zenginleşen, her
fırsatta denizle ve yelkenle buluşan, ülkemizin turkuaz renkli kıyılarında seyir yapmış, uzak denizlere yelken
açmış ve hatta okyanuslar aşmış kadınlardan oluşuyor.
Sohbetler ve atölye çalışmalarını içeren programda, geçmişten bugüne Teos’un kısa hikayesini Ege
Ayardoğan ve Teos Yat Yelken Kulübü Halkla İlişkiler Sorumlusu Behice Uğan anlattı. “Denize Yazıyorum Denizi Çiziyorum” atölye çalışmasında, Teos Yat ve Yelken Kulübü’nün lisanlı sporcu çocukları, denize dair
duygularını Arzu Tülümen ve Dilara Polat önderliğinde kaleme alıp resmettiler. Füsun Bay Canbay ile Teos
Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, Deniz Kızları’nın neden Teos Marina’da olduğu üzerine sohbet ettiler.

Oda Boro’nun izinde kadın yelkenciler
Nadire Berker ve Hülya Leigh moderatörlüğünde gerçekleşen “Oda Boro’nun İzinde Dünya Turu Yapmış
Kadınlarla Sohbet”in katılımcıları Christina Karamanoğlu, Zuhal Atasoy, Türkan Yöney, Ayça Kirişçioğlu,
Hattaya Sür, Elif Yurtbulmuş, Ayfer Er, Ebru İşletici, Elaine Selis oldu.
“Yeni Dünya’ya Yolculuk” başlığı altında Hülya Leigh ve Kısmet Deniz Polat 21 yıl arayla, aynı rotada Atlantik
ve Amerika maceralarını paylaştılar. Yazar Gülin Bozkurt’un “Aşmam Gereken Okyanuslar Var” sunumunda,
okyanus hikayeleri ile değişime dayanıklılık ele alındı. Tüm etkinlikler pandemi kurallarına uygun olarak
gerçekleşti, katılım çevrimiçi Deniz Kızları Platformu’nun Facebook, Youtube, Instagram sayfalarından canlı
takip yayınlandı.
Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum, Deniz Kızları Platformu’nun Teos Marina etkinliğine
katılmak için Bodrum’dan demir alarak Teos Marina’nın konuğu olması planlanıyordu. Ancak Bosav ve
Platform üyeleri ile seyir yapan STS Bodrum, son dakika arıza nedeniyle programa katılamadı.

Çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakalım
Gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kolları bugünden sıvamak gerekiyor.
Doğru kullanılmayan her şey zamanla bozulmaya, kirlenmeye, eskimeye ve yavaş yavaş yok olmaya başlıyor.
Yaşanabilir bir dünya için üzerimize düşen sorumlulukları gelin birlikte inceleyelim.
1. Yaşantımızda ilk
dikkat etmemiz
gereken şey enerji
tasarrufu.
Örneğin, ampul
seçiminde
tercihimizi
tasarruf sağlayan
ampullerden yana
kullanarak yılda
20 kg
karbondioksit
gazının atmosfere
karışmasını
önleyebiliriz.
2. Gereğinden fazla su kullanımı doğal kaynakların gün geçtikçe tükenmesine neden oluyor. Dişlerimizi
fırçalarken, ellerimizi yıkarken bile suyu devamlı açık tutmazsak günde ortalama 70 lt. su tasarrufu
sağlayabiliriz.
3. Günlük yaşantımızda karbon salınımını azaltmaya çalışmalıyız. Motorlu taşıtlarımızda kullandığımız
lastiklerin çevre dostu olmasına dikkat edebilir, kısa mesafelerde bisiklet kullanmayı ya da yürümeyi tercih
edebiliriz. Hatta sürdürülebilir bir yaşam için dünyada yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araçlara geçiş
yapmayı planlarımız arasına dahil ederek karbon ayak izimizi azaltmaya bir adım daha yaklaşabiliriz.
4. İhtiyacımız kadar tüketmeye başladığımızda, ürettiğimiz atık miktarı gözle görülür oranda azalacaktır.
Atıklarımızı da çeşitlerine göre ayrıştırarak atarsak geri dönüştürülmesi çok daha kolay olacaktır. Doğaya
saygılı tüketim anlayışı ile bu ürünlerin kullanımında tüketilen enerji ve harcanan suya katkı sağlamamış
oluruz.
5. Sık kullandığımız markaları ve tercihlerimizi sadece ürün kalitesi ve fiyat performansına göre değil, üretici
firmaların çevre duyarlılığına da dikkat ederek seçmeliyiz.
6. Eğer çok önemli bir gerekçemiz yoksa kağıt faturalar yerine e-fatura kullanmaya özen göstermeliyiz.
7. Kullanışlı, hafif ve ucuz olabilir ama plastik bugün dünyanın başındaki en büyük dertlerden biri. Plastik o
kadar hayatın içinde ki, onsuz yaşamak, plastik içermeyen bir yaşam tasarlamak gerçekten zor. Plastikler
uzun bir süre yok olmamak üzere, yeryüzünde biriktikçe birikiyor. Bez çanta, cam şişe gibi plastik olmayan
ambalajları tercih edebiliriz.
8. Yaşadığımız yerleri ve doğal kaynaklarımızı koruyarak dünyanın her zaman yaşanabilir kalmasına katkı
sağlayabiliriz. Çünkü çevre sağlığını iyileştirme hem hayat için gerekli kaynakların azlığına hem de kirliliğin
çokluğuna yol açan şartların düzeltilmesine bağlı.
Bunları kendimiz alışkanlık haline getirip, çevremizdeki insanlara bu düşünceyi aşılamayı başarırsak dünyaya
ve gelecek nesillere kocaman bir hediye bırakmış oluruz.

Biraz da tarih: Eski Teos’lulardan kim kaldı?
Antik liman kenti Teos’un, güneyde ve kuzeyde iki limanı bulunur. Arkaik Dönem kent surları
günümüze ulaşmamış, ancak Hellenistik Dönem kent suru 4 km uzunluğunda günümüze ulaşmış,
yaklaşık 65 hektarlık bir alanı çevrelemektedir. Bu alanda Akropolis, Dionysos Tapınağı,
Tiyatro, Meclis Binası, Agora, Agora Tapınağı ve büyük bir sarnıç yer alır. Teos Antik Kenti
kalıntılarını gezip görebilirsiniz. Buna karşın İmparatorluk Kült Tapınağı ve etrafını sütunlu
galerilerin çevrelediği Forum ile her iki antik liman, Hellenistik Sur’un dışında kalmaktadır.
Antik yazarlardan Strabon ve Pausanias, Teos’un önce Athamas tarafından kurulduğunu ve bu
nedenle ünlü Lirik Şair Anakreon tarafından “Athamantis” olarak adlandırıldığını söyler; kent
sonra Ion kolonisine katılmıştır. Antik kentte sürdürülen arkeolojik kazılar, kente Protogeometrik
Dönem’den (MÖ 1000 civarı) itibaren yerleşildiğini gösterir.
Yaklaşık MÖ 600 yıllarında Miletoslu filozof Thales’in, Ionia Bölgesi’nin merkezinde olmasından dolayı 12 Ion
kentinin birlik merkezi olarak Teos’u önermesine karşılık bu önerisi kabul görmemiştir. Teos kentinin MÖ 6.
yüzyıldaki ticari ilişkileri, Eski Mısır’a kadar takip edilebilir.
Tüm Anadolu’da olduğu gibi Teos da MÖ 545 yılından sonra Pers komutanı Harpagos’un eline geçmiştir.
Kentin refah seviyesi o denli artmıştır ki, MÖ 494 yılındaki Lade Deniz Savaşı’na Teoslular 17 gemiyle destek
vermiştir. I. Attika-Delos Deniz Birliği’ne üye olan kent, bu birliğe Erythrai (Ildırı) gibi yıllık 6 talent vergi
ödemiştir.
Yunanlarla Persler arasında imzalanan Antalkidas Barışı (MÖ 387/6) ile Teos tekrar Pers yönetimine girmiştir.
MÖ334’te Büyük İskender ile birlikte yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Antigonos Monophthalmos, büyük
kentler oluşturmak amacıyla, komşu kent Lebedos (Ürkmez) ile Teos'un birleştirilmesini (synoikismos)
planlansa da bu plan uygulanamamıştır.
MÖ 300'lerde bir grup korsanın kente saldırıp birçok erkek, kadın ve çocuğu kaçırdıkları ve
kent kasasını boşalttıktan sonra yüklü miktarda fidye istedikleri, bunun üzerine
Teosluların özel bir karar almak zorunda kaldıkları kentte ele geçen uzun bir yazıttan
öğrenilmektedir. Bu karara göre, kent sakinleri para, mücevher ve değerli eşyalardan
oluşan servetlerini, kendilerine %10 faizle geri ödenmek üzere, kentlerine kredi olarak
verdiklerini beyan etmek zorunda kalmışlardır. Yüzyılın sonuna doğru (MÖ 204) özellikle
Dionysos Tapınağı'na verilen ayrıcalık ve haklarla kent önemini sürdürmüştür.
I. Attalos Dönemi’nde (MÖ 241-197) Pergamon Krallığı’na bağlanan Teos, III. Attalos
Dönemi’nde (MÖ 138-133) kralın topraklarını vasiyet yoluyla Roma’ya bırakmasıyla Roma
egemenliği altına girmiştir. Kent, MÖ 129 yılından itibaren Roma’nın Asia Eyaleti sınırları
içerisinde yer almıştır. Kent genelinde ele geçen mimari yapıların çeşitliliği kentin Roma
İmparatorluk Dönemi’nde de önemini devam ettirdiğini gösterir.
Dionysos kültünün kent ve çevresindeki önemi nedeniyle MÖ 3. yüzyılın ikinci yarısında,
şair, müzisyen, tiyatrocu ve şarkıcılardan oluşan Ionia ve Hellespontos Dionysos Sanatçıları
Birliği Teos’ta kurulmuştur. Bir süre sonra kentte huzursuzluk kaynağı olarak görülen bu
topluluk önce Ephesos’a (Selçuk), ardından Myonnessos’a (Doğanbey), son olarak da
Lebedos’a (Ürkmez) gönderilmiştir. Ünlü şairler Antimakhos ve Anakreon, filozoflar
Nausiphanes ve Demokritos, tarihçi Hekataios ve Aritoteles’in kütüphanesini satın alan Apellikon Teosludur.

