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Teknenizi nasıl alırdınız? Tek gövde mi? Katamaran mı? 

Yeni keşif rotası: Çıfıt Adası 

Teknede kadın uğursuzluk getirir mi? 

● ● ● 

Mayıs - Haziran 2021 



 

 Gövde sayısı tercihi, yaşam şeklini belirliyor  

 Teos Marina Genel Müdürü Faruk 

Günlü, yeni tekne alacakların çok 

sorduğu gövde sayısı tercihini avantajları 

ve dezavantajları ile değerlendirdi:  

Katamaran mı, tek gövdeli mi diye 

sorulduğunda pek çok deniz sevdalısının 

aklına hep marina ücretinin yüksek 

olacağı geliyor. Bu bir noktaya kadar 

doğru, fakat 44 feet bir katamaranın 

yaklaşık 65 feet bir tek gövdeli tekne yeri 

kapladığını da göz ardı etmemek gerek. 

Aslında katamaranlar ilk alım maliyeti 

olarak da kullanıcılar için yük, ancak 

geniş ve düz ayak kullanım alanları olması, daha fazla konfor alanı sunması, çift motorla kolay manevra 

imkanı, sığ sularda endişe etmeden seyir imkanı, salma gibi bir ağırlığın sürekli taşınmaması, dengeli duruşu 

nedeniyle dalgalı denizde daha az sallanma gibi, daha sayılabilecek pek çok avantajları da var.  

Deniz tutması ve devrilme yok 

Alışkın olan için keyif bile olabilir ama demirde iken sallanma ya da seyirde iken (orsa ve apaz) fazla yatması 

teknede misafirleri çok rahatsız edebiliyor. Katamaranda dengeli duruş sebebiyle deniz tutması azalıyor. 

Katamaran deneyimi olan denizciler, “Sert havalarda tekne içinde kap kacak toplamaya gerek yok. Masa 

üzerindeki cam bardakları bile kaldırmıyoruz. Çünkü hiçbir şey devrilmiyor” diyorlar ki bu da önemli bir 

referans.  

Aynı boy tek gövdeli tekneye göre, doğal olarak katamaranın salonu, güvertenin üstündeki kullanım alanı ve 

mutfak çok geniş oluyor. Teknede yaşayan aileler ve kalabalık seyre çıkan gruplar için, katamaranların 

sıkışıklık olmadan ferah bir yaşam alanı sunduğu yadsınamaz bir gerçek. Böyle olunca katamaran tercihinin, 

denizcilikte bir yaşam şeklinin sonucu olduğunu söyleyebiliriz.  

Çekme atmada olanaklar kısıtlı  

Türkiye kıyılarındaki iskeleler, küçük restoranlar, balıkçı barınakları vb. yerler katamaran ile bağlanmak için 

çok uygun olmayabilir. Ancak demirde bağlı /alargada iken, kıyıya botla çıkıp tüm alışveriş gibi ihtiyaçlar 

görülüp tekneye dönülebilir. 

Bir katamaran manevra yaparken neredeyse kendi etrafında 360 derece dönebiliyor, bu da biz marinacılar 

için katamaranları bağlayacak yer seçenekleri açısından bir nebze kolaylık sağlıyor. Ancak Teos Marina gibi 

doluluk oranı yüksek bir marinada çift gövdeli bir tekne için yer bulmak zor olabiliyor. Katamaran sahiplerinin 

teknelerini ev gibi gördüklerini ve çoğu zaman marinalarda teknesinde daha uzun süre konaklayan 

misafirlerin katamaran sahipleri olduğunu da gözlemliyoruz.  

Çekme atma operasyonları açısından ise, katamaranlar gövde genişlikleri sebebiyle gezer vinç ile karaya 

alınacakları marina bulmakta zorlanabiliyorlar. Ekseriyetle bulundukları marinanın çekek havuzu yeterli 

genişlikte olmuyor, bu da katamaran sahibi için ek bir külfet olabiliyor. 

Teos Marina’da çekek havuzu genişliğimiz, 7,20 metre genişliğe kadar olan teknelere uygun. 75 ton travel lift 

ile hizmet veriyoruz. Havuz genişliğimize uygun tüm tekneleri çekme yeterliliğine sahibiz.    



Yeni keşif rotası: Güneye inişte Çıfıt Adası  

 Tekneyle hep Teos Marina’ya 

yakın koylara ya da 

mendireğin dışındaki bahçe 

diye adlandırdığımız bölgeye 

demirleyenlere; bu kez farklı 

bir keşif ve deneyim için ya da 

rotasının üzerinde denk 

gelenlere demir atmak için 

farklı bir nokta önerelim.   

Çıfıt Adası, antik çağdaki 

adıyla Myonnesos, yakın 

çevrede Çıfıtkale, Çıfıt ve 

Sıçan Adası adlarıyla 

biliniyor. Kuşadası yolu 

üzerinde Doğanbey’de olan adaya, anakaradan yürünerek de gidilebiliyor. Antik çağda yapılan taş döşeme 

yol, deniz çok dalgalı olmadığı zamanlarda karadan adaya, adadan anakaraya yürüyüp geçmek için uygun. 

Ancak ayağınızda tabanı sağlam, kaymayan bir sandalet ya da deniz ayakkabısı olması gerekiyor. Dalgaların 

aşındırıp keskinleştirdiği kayalar ve kayalar üzerindeki olabilecek deniz kestaneleri konusunda uyarmadı 

demeyin. Deniz durgun olduğu zamanlarda su dize kadar bile çıkmıyor. 

Adada antik dönemden birçok kalıntı var. Liman, kayıkhane, sur, sarnıç, kuyu kalıntıları ve doğudan batıya 

uzanan derin bir yarık (kanyon) bulunuyor.  Denize uzaklığı 70-80 metre olan derin yarıkta dalga sesleri 

duyuluyor. Adada kısa patikalar var. Bu küçük ada ziyaretçilerine minik bir doğa yürüyüşü, biraz macera ve 

tepeden harika bir deniz manzarası izleme imkanı sunuyor.  

Teknede kolay yemek 

Kinoalı Sebze Köftesi: 

 Malzemeler: 1 su bardağı kinoa, 2 su bardağı 

sıcak sebze suyu, 1 yumurta, 2 haşlanmış küçük 

boy patates, 1 küçük boy kabak, 1 küçük boy 

havuç, 2 dal taze soğan, bir tutam maydanoz, 

dereotu, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı 

karabiber, varsa yarım çay kaşığı kişniş 

Besin değerleriyle uzun süre tok tutması ile 

bilinen kinoa tohumlarını, bol suda yıkayıp 1 

saat kadar suda bekletin. Suyunu süzdüğünüz kinoa tohumlarını sıcak sebze suyunda suyunu çekene kadar 

yaklaşık 15-20 dakika haşlayın. Kabuklarını soyduğunuz havuç ve kabağı, rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. 

Taze soğanları ince ince doğrayın. Dereotu ve maydanozları incecik kıyın. 

Sebze suyunda haşlanan kinoayı, tüm malzemelerle karıştırın. 3 kaşık zeytinyağını teflon bir tavada kızdırın. 

Yemek kaşığı ile köfte şekli verilen harcı tavaya bırakın. Arkalı önlü renk alana kadar kızartın. Kağıt havlu 

serili bir servis tabağında fazla yağını alabilirsiniz. Afiyet olsun…   



Plastik kirliliği deniz canlılarını öldürüyor 

 Marmara Denizi’nde yaşanan deniz salyası sorunu herkesi endişelendirirken, tüm kıyılarda kirliliğin önüne 

geçme gerekliliği daha fazla önem kazandı. Bilim insanlarının bulgularına göre, deniz kaplumbağalarının 

kaslarında yüksek yoğunlukta plastik bulduktan sonra, denizlerdeki plastik kirliliğinin kimyasal düzeyde etkili 

olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, ölen deniz 

kaplumbağası kalıntılarını analiz ederek her birinin 

ölümünün plastik tüketimiyle bağlantılı olduğunu 

söylüyor. Caretta caretta olarak da bilinen deniz 

kaplumbağaları, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin 

kırmızı listesinde 'nesli tükenmekte' olarak 

listeleniyor. 

Environmental Pollution adlı bilimsel dergide 

yayımlanan çalışmaya göre, plastiklerde kullanılan, 

hormon düzenleyici endokrin sistemi bozduğu bilinen 

nörotoksik ve hatta kanserojen olan 19 katkı maddesi 

analiz edildi.  

Barselona Üniversitesi'nden biyolog Luis Cardona, "Kaplumbağalar, plastik atıkları yerken onları denizanası 

gibi gerçek yiyeceklerle karıştırıyorlar. Carette carettalar denizlerdeki plastik kirliliğinden en çok etkilenen 

hayvan gruplarından biri" ifadelerini kullandı. Plastik bileşiklerin kaplumbağanın doğurganlığını 

etkileyebileceği ve deniz sürüngenlerindeki kanser vakalarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Mikroplastikleri 

tüm balık türleri yoluyla insanlar da beslenmesine dahil ediyor. Bilim adamları önce caretta carettalar için acil 

çağrı yapıyor ama “İnsanlık bu durumdan er ya da geç etkilenecek” diyerek uyarıyor. 

‘En İyi Avrupa Pulu’ Akdeniz Foku olsun  

 Nesli tükenmekte olan ulusal yaban hayatı konulu ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışmasına, Türkiye Akdeniz Foku 

resmi olan pul ile katıldı. En iyi Avrupa Pulu’nun seçimi internet oylaması ile yapılacak. Avrupa’nın en iyi pulu 

Akdeniz Foku olsun diyorsanız oy vererek destekleyebilirsiniz.  Akdeniz foku (Monachus monachus) nesli hızla 

tükenmekte olan bir memeli ve tüm Avrupa’daki en nadir türlerden biri. Dünyada 4 ana üreme alt 

popülasyonunda yaşayan yaklaşık 700 bireyi olduğu tahmin 

ediliyor; Akdeniz’de, Türk ve Yunan kıyıları boyunca ve Atlantik’te, 

Portekiz’in Madeira Takımadaları kıyıları ve Batı Afrika’da Batı 

Sahra kıyılarında... Türkiye’de yaklaşık 100 Akdeniz foku Ege ve 

Akdeniz kıyılarında yaşıyor.Marinamızı da biri gri,diğeri siyah 

renkli 2 fok sık sık ziyaret edip, marina içindeki balıklardan 

kendisine ziyafet çekiyor.   

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 

2002 yılından bu yana düzenlenen ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışması 

kapsamında bu yıl, 9 Eylül 2021 tarihine kadar oy verilebilecek. Oy 

vermek için https://europa2021.posteurop.org/#/europa2021/en 

adresine tıklamak ve sayfada Türkiye’yi bulmak gerekiyor. Sonra 

“Vote for this stamp” düğmesine basıp açılan sayfaya İsim 

soyismi ve e-posta adresinizi girerek oy verme işleminizi 

tamamlamanız yeterli.  



Yelken, usturmaça ve halat yıkama ünitesi    

 2010 yılından bu yana faaliyetlerinin odağına müşteri 

memnuniyetini koyan Teos Marina’da sunulan hizmetler her 

geçen gün geliştirip çeşitlendiriliyor. Misafirlerinin 

konforunu artırmayı kendisine görev edinen Teos Marina 

ekibi, yatçıların hayatını kolaylaştıran bir yeniliğe daha imza 

attı.  

Daha önceleri yelken usturmaça ve halatlarını tekne 

üzerinde temizleyen ya da temizleten yatçılar, kendi 

ihtiyaçlarını giderecekleri, kirli suların atık giderine akacağı 

bir havuza kavuştu.  

Teos Marina sakinleri, çamaşırhane yanında kullanıma 

sunulan Yelken Yıkama Havuzu'nda kendi yelken, usturmaça 

ve halatlarını yıkayabilecekler. Yıkadıkları yelkenlerini 

hemen havuzun bitişiğindeki direkte kurutabilecekler.  

Yapımı tamamlanan havuzun ilk kontrollerini de Teos 

Marina Yönetim ekibi gerçekleştirdi. 

Yelkenler de denizler de temiz olsun. Teos Marina ailesine 

hayırlı olsun.  

 Güneşlenme Platformu’nda kapasite artırıldı  

 Geçtiğimiz yıl Teos Marina sakinlerinin kullanımına sunulan konfor alanlarından biri olan Güneşlenme 

Platformu’nun, bu yıl alanı genişletilerek kapasitesi artırıldı. Tuvalet, duş ve giyinme kabini de bulunan 

platformda,  şezlong ve şemsiye sayısı da artırılarak sosyal mesafe korunabilecek. Yat sahiplerine özel alanda, 

güvenle yüzüp güneşlenmek mümkün olacak.   



Tarih: Teknede kadın uğursuzluk getirir mi?    

 12. yüzyıl Cenevizliler ve Venediklilerin gemileri ile adeta ticari ve siyasi bir yarış içinde olduğu zamanlardı. 

Cenova bandralı bir gemide bulunan iki kadın nedeniyle mürettebat arasında çıkan kavga sonucu, 1251 

yılında Cenova Liman Yönetiminin aldığı kararla gemilerde kadın bulunması tamamen yasaklandı.   

Dünya üzerinde ilk kadın denizciler 1600’lü yıllarda korsan olarak denizcilik sektörüne giriş yaptılar. Ticaret 

rotalarının ve sömürgelerin yeni oluşmaya başladığı zamanlarda, Anne Bonney ve Mary Reed adlı iki kadın, 

cinsiyetlerini gizleyerek donanmaya katıldı. O dönem kadınlar donanmaya kabul edilmediği gibi, sahte kimlik 

kullanmanın cezası da vardı. Bu iki kadın Karayipler’de gemiden 

kaçıp başka bir gemide korsan olarak çalışmaya başladılar ve kendi 

gemilerini yönetecek konuma kadar da yükseldiler. Karayip 

Denizi’nin iki kadın korsanı, tarihe adını yazdırdı.  

Denizciliğe korsan giriş… 

1731 yılında Büyük Britanya Kralı İkinci George, kraliçe 

nizamnâmeleri ve amirallik talimatları isimli kurallara "Gemide 

kadın bulunması kesinlikle yasaktır" ibaresini ekledi. Fransa, İsveç, 

Hollanda gibi ülkelerde de kanunlaştırılan bu durum aslında yakın 

döneme kadar tüm devlet donanmalarında uygulanan bir yasaktı. O 

dönemin şartlarında, herhangi bir engeli bulunan ya da aşırı zayıf ve 

güçsüz erkekler mürettebata nasıl dahil edilmiyorsa, kadınların da iş 

gücü olarak erkekler kadar verimli olamayacakları düşünülüyordu. 

Avrupa'daki gibi Osmanlı'da da gemide kadın olması yasaktı. 

İstanbul Boğazı’ndaki tekne taşımacılığında bile kadınların tek 

başlarına kayıklara binmeleri yasaktı. Devletlerin gemide kabul 

etmediği kadınlar, gayrı resmi mecralarda varlık gösteriyordu. 

Denizlerin gördüğü en acımasız korsan olarak nitelendirilen Çinli kadın korsan Cheng Sao’nun emrinde 80 bin 

korsan vardı. Kızıl Bayrak Filosu'nun kaptanı olan Cheng Sao, mürettebatına kadınları da dahil etmiş, 

1800’lerde bir dönem Güney Çin Denizi'ni tamamen kontrolü altına almıştı.  

Kadın adı verilen dişi tekneler 

Türkiye’de güverteye ilk defa çıkan kadınlar 1960-1970’lerden itibaren denizci eşleriydi. Hepsi eşiyle aynı 

gemide olmak için kamarot, miço yeterliliklerinden başladı. Telsiz Zabiti, yardımcı sınıf köprüüstü zabiti 

olarak çalışan kadınlar da oldu. Amatör denizcilerin dünya denizlerinde seyahatleri de önemli bir katkı 

sağladı. Denizciliğin profesyonel olarak ilk icrası ise 1996’da İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği’nden mezun kadın denizciler tarafından oldu. 1999’da İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne kadın öğrenci 

alımı da başladı. Günümüzde pek çok denizcilik okulu kadın öğrencilere kapısını açmış bulunuyor. 

Yine de 2010 yılına kadar Venedik'te kadın gondolcu yoktu; ta ki Giorgio Boscolo adlı bir kadın, çok büyük 

çabalar sonucunda bu yetkiyi alana dek. Ancak 2017’de Venedik Gondolcular Derneği Başkanı Aldo Reato, 

"Kadınları kayıt yaptırmaları için cesaretlendirmemeliyiz!" demiştir. Teknede kadının uğursuzluk getirdiği 

iddiası eski bir efsane, bir batıl inanç… Tarih boyunca teknelerini dişi olarak niteleyen ve kadın ismi veren 

erkeklerin, askeri ve ticari alanda kadınları bu erkek dünyasından uzak tutmak istedikleri görülüyor. 

Günümüzde ise, kadın kaptanlar arttıkça tekneler çiçek, denizler cennet…

 


