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30 Ağustos ve 9 Eylül’ü konserle kutluyoruz  

Tuna Masters Teos zamanı 

Can yeleği teknede hayat kurtarır! 
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 30 Ağustos ve 9 Eylül’ü konserlerle kutluyoruz  

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Sunshine 

Band, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü’nde 

ise Kurtalan Ekspres Teos Marina 

sahnesinde olacak.  

Sosyal aktiviteleri ile anılan Teos 

Marina’nın, bölgenin turizm dinamosu, 

Sığacık’ın kalbi olmasının sebeplerinden 

biri olan geleneksel “Perşembe 

Konserleri”, pandemi sebebiyle bir süredir 

yapılamadı.   

Ülkemizdeki bir çok marinadan daha çok 

etkinlik düzenlerken, pandemi nedeniyle 

tüm eğlence sektöründe olduğu gibi Teos Marina’da da müzik durdu. Müziğin iyileştirici gücüne inancımızla, 

Teos Marina Festival Alanı’nda yeniden ücretsiz ve biletsiz halk konserleri düzenliyoruz. Müzik ve eğlence 

dolu Zafer Bayramı ve İzmir’in Kurtuluş Günü kutlamalarında Sığacık’ın kalbi yine Teos Marina’da atacak. İki 

konserde milli duygular ve birlik beraberlik bilinci en üst düzeyde yaşanacak.      

Tuna Masters Teos Devler Ligi zamanı 

2016 yılında ilki gerçekleştirilen ve  

rekor balıkların yakalandığı 

turnuvada, 2017 yılında 295 kiloluk 

Mavikanat Orkinos Türkiye’de 

düzenlenen turnuvalarda 

yakalanan en büyük orkinos olarak 

kayıtlara geçti. 2018’de 190 kiloluk 

orkinosu yakalayan ekip 

kazanmıştı. 2019 yılında ise benzer 

organizasyonlardan farkına dikkat 

çekilerek, “Devler Ligi” adıyla bir 

iddia ortaya koyuldu.  

Bu yıl turnuva Bitci.com ana 

sponsorluğunda ve Teos Marina ev 

sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 2-5 Eylül 2021 tarihlerinde Teos Marina Cennet Bahçesi’nde düzenlenecek 

organizasyon sahasına pandemi nedeniyle kontrollü bir şekilde davetliler girebilecek. Gün içinde sponsor 

firmaların stantları gezilebilecek. Özellikle balıkların tartıya getirilişi yoğun katılım ve heyecanla izleniyor. 

ALAÇATI’DA İKİNCİ ETABIN SONUCU ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK 

2019’dan bu yana Teos ve Alaçatı’da yapılan Tuna Masters Turnuvalarında, “Tuna Masters of the Year” 

uygulaması ile kazanan belirleniyor. Her iki turnuvada (Teos ve Alaçatı) yakalanan balıklar ve toplanan 

puanlar göz önünde bulundurularak, yılın “Tuna Masters of the Year” takımı/teknesi belli olacak. Kazanan 

takım, 1 yıl boyunca şampiyonluk kemerini taşıyacak ve bir yıl sonra yeni şampiyona devredecek.  



Teknede Ananaslı       

Kuru Börülce Salatası: 

 Malzemeler: 1 su bardağı haşlanmış kuru börülce, 2 

dilim ananas, 2-3 dal taze soğan (varsa 1/2 kırmızı 

soğan da olur), 1 adet kapya biber, 1 adet köy biberi, 

1 adet sarı biber, bir avuç ceviz. 

Teknede lezzetli ama fit olmak için tam bir yaz 

salatası… Kuru bakliyat ve meyve içeren salatayı 

hazırlaması da çok pratik.  Biberleri ve ananasları küp 

küp doğrayın ve geniş bir kaba alın. Üzerine 

haşlanmış börülceleri ekleyin. Yeşil soğanları ve 

cevizleri incecik kıyıp salataya ekleyin. Kuru 

domatesleriniz çok sertse kaynamış suda beş dakika 

bekletin ve ardından küp küp doğrayın. Tüm malzemeleri karıştırın. Üzerine biraz zeytinyağı, limon, balzamik 

sirke ve tuz ekleyin. Tercihe göre 1 tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz güzel bir aroma verecektir. Afiyet olsun… 

Su altı çiftliğinde tarım faaliyetleri mümkün 

 Dünyanın ilk su altı 

çiftliği olan 'Nemo's 

Garden', uzun bir aradan 

sonra yeniden meyve ve 

sebze üretmeye başladı. 

2012 yılında Ocean Reef 

Group tarafından 

İtalya'nın Noli sahilinde 

6 su altı serasından 

oluşan bir yapı inşa 

edildi. Projede adım 

adım fesleğen gibi çeşitli 

otlar, salata, domates, 

kabak, fasulye, yeşil 

bezelye, aloe vera, 

mantar ve çilek ekilmeye 

başlandı. 

Nemo's Garden proje koordinatörü Gianni Fontanesi, "Her yıl biyosferler için yeni olası uygulamalar 

keşfediyoruz" diyor. Bunlar arasında eko-turizm, balık yetiştiriciliği, deniz yosunu yetiştiriciliği veya vahşi 

yaşam araştırmalarını izlemek için bilimsel araştırma laboratuvarları veya su altı istasyonları bulunuyor. 

Ekim 2019'da ciddi fırtınadan hasar alan yapı tamamen durdurulmaya çok yakındı. Ekip, çiftliği aktif tutmak 

için denizin dibine demirlemiş altı hava dolu su altı kapsülüne hayat vermek için çalıştı. 

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle habitat aylarca korumasız bırakıldı. Yine de yapı kendini korudu ve çiftlik her 

zamankinden daha dayanıklı bir şekilde yeniden açıldı. 



‘Can yeleği’ teknede hayat kurtarır! 

 Doğru seçilen bir can yeleği, herhangi bir tehlike nedeniyle deniz aracını terk etme veya kaza sonucu denize 

düşme durumunda, her hava/deniz koşulunda, bilincinizi kaybetmiş olsanız dahi sizi su üstünde tutarak 

hayatınızı kurtarabilir. Teknede her can için 1 can yeleği bulunmalıdır. 

Can yelekleri, başınızı yukarıda tutarak nefes alabileceğiniz uygun pozisyonda kalmanıza yardımcı olacak 

şekilde imal edilir. Yetişkin can yelekleri çocuklar için uygun değildir. Can yelekleri bedene uymalı ve 

çocukların çene ve kulaklarına doğru kaymamalıdır. Can yeleğini giyerken tüm fermuar ve kayışları 

bağlayarak vücudunuza oturduğundan emin olun. Unutmayın “En iyi can yeleği üzerinizde olandır.” 

Doğru can yeleği seçiminde, giyecek kişinin ağırlığı, can yeleğinin yapısı (kendiliğinden yüzebilen, şişirilebilir, 

karma) ve nerede kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Genel olarak bir insanın sudaki ağırlığı 

karadaki ağırlığının 10’da 1’i kadardır. Örnek olarak 100 kg’lık bir kişi, 10 kg’lık ağırlığı su üstünde tutacak 

aparata ihtiyaç duyar. Can yelekleri uygun şekilde istiflenmeli, kolay erişilebilecek yerlerde muhafaza 

edilmelidir. Acil bir durumda kısa zaman içinde giyilebilmelidir.  

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi SOLAS 74 bölüm III kural 34’e göre, IMO (Uluslararası Denizcilik 

Örgütü) kurallarına göre üretilmiş olan can yelekleri kullanılmalıdır. Can yeleği satın alırken, Uluslararası Can 

Kurtarma Gereçleri Kodu (LSA kod) standartlarına uygun olduğundan emin olun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orman yangınlarına karşı biz ne yapabiliriz? 

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ormanların 

geleceğini tehlikeye sokan etkenlerin başında 

şüphesiz yangınlar geliyor. Ormanlar, aslında 

orman yangınlarına yabancı değil, doğal olarak da 

yıldırım gibi çok farklı nedenlerle yangın 

çıkabiliyor. Ancak insan faktörü yangın sayısını 

artırıyor. Modern ve profesyonel ormancılık 

anlayışı gereği, idarenin tedbirler alması 

gerekiyor. Peki vatandaş olarak biz ne yapabiliriz?  

Ormanda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri 

yanık olarak atılmamalıdır. Ormanlara cam ve 

cam kırıkları atılmamalıdır. Ormanlık alanlarda 

piknik sonrası atıklar toplanarak atık toplama 

noktalarına bırakmalı. Araç içinde deodorant, çakmak gibi eşyalar bırakmamak gereklidir. Evinizin 

bahçesinde bile mangal yakıldığında, mangal ateşinin söndüğünden kesinlikle emin olunmalı. Yangına 

zamanında müdahale önemli. Bir yangın durumunda 177 yangın ihbar hattına zaman kaybetmeden haber 

verilmelidir. 

Öncelikle insanlar olarak yaşadığımız dünyaya ve doğamıza saygılı olarak, onu korumak için doğru seçimler 

yapmak gerekir. Naylon poşetler, doğada ortalama 15 yılda, plastik şişeler de 500 yılda kaybolur. Ormanları 

ve denizleri kirletir; doğaya ve doğadaki canlılara zarar verirler. Günlük hayatta doğa dostu eşyalar 

kullanmalıyız. Örneğin bez çantalar, alışveriş filesi, su matarası kullanmak plastik kirliliğini engelleyecektir.  



Tarih: Bir kira kontratı ile Teos’luları tanıyalım    

 Tarihte ilk kez Sanatçılar Birliği'nin kurulduğu kent olan Teos, MÖ 3'üncü 

yüzyılda şair, tiyatrocu ve müzisyenlerden oluşan Dionysos Sanatçılar 

Birliği'ne ev sahipliği yaptı. Şairler Anakreon, Antimakhos, Epikuros, 

Nausiphanes, Apellikon ve tarihçi Hekataios Teos'ta yaşamış antik çağın 

önemli filozof ve sanatçıları arasında bulunuyor.  

MÖ 1. yüzyılda yaşamış Teoslu şair Apellikon’un, varlıklı bir kitap koleksiyonu 

da vardı. Gezgin, tarihçi ve yazar Herodot bu kentle ilgili 'Dünyanın en ılımlı 

yerinde' demişti. 

Arkeolojik kazılarla, Teos'un en önemli yapılarından biri olan ve Helenistik 

dönem kent surunun içerisinde bulunan Dionysos Tapınağı'nın tamamen gün 

yüzüne çıkarılarak, gelecek kuşaklara aktarılması için kazı çalışmaları devam 

ediyor. 

1 KEFİL 6 ŞAHİTLİ KİRA ANLAŞMASI 

Yapılan kazı çalışmaları sırasında Ekim 2016’da bulunan, kira sözleşmesi 

niteliği taşıyan ve hukuki terimler ile pek çok ayrıntıya yer vermesi açısından çok değerli bulunan 2 bin 200 

yıllık yazıt dikkat çekiyor. Günışığına çıkarılan 2200 yıllık yazıt, Anadolu'daki en kapsamlı 'kira sözleşmesi'ni 

ortaya koydu. 1 kefil ve kentin ileri gelenlerinden oluşan 6 şahitle yapılan sözleşmede, içerisinde binalar 

bulunan arazinin uygun kullanılmaması durumunda uygulanacak cezalar da yer alıyor. 

Yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde mermere yazılmış, 58 satırdan oluşan çok ayrıntılı kira anlaşmasına göre; 

kentin Gymnasium'ndaki 20 ile 30 yaş grubundaki Neoslar, Teos'lu bir vatandaştan bir miras edinmişler. 

Şahıs, içinde yapılar, köleler, kutsal sunak bulunan arazisini Neoslar'a bağışlamış. 

Neoslar da çeşitli masraflarını karşılamak ve her yıl düzenli olarak o araziden gelir elde etmek için kiraya 

vermişler. Yazıtta arazi önceden kime aitti? İçinde neler var? Hepsi anlatılmış. Bir kutsal sunaktan da söz 

edilmiş. Neoslar sözleşmede 'kutsal' olarak nitelendirilen bu araziyi yılda 3 gün kullanmak istediklerini bile 

belirtmişler. O dönemde de arazilerden devlet tarafından vergi alınıyordu ancak arazi 'kutsal' olarak 

nitelendirildiği için vergiden muaf tutulmuş. Anlaşılan arazi açık artırmayla kiralanmış. Bir tellal tutulmuş ve 

herkese duyurulmuş. Bazı kişiler talip olmuşlar. Daha sonra kimin kiralayacağına karar verilmiş. Kiralayanın 

ismi yazıtta belirtiliyor. 

NEOSLAR, TEOS'UN YENİ VATANDAŞLARI 

Antik çağda vatandaşlık kavramının çok önemli olduğu ve çocukların anne- babasının vatandaş olması 

şartıyla 20 yaşında vatandaşlık alabildikleri biliniyor. 20- 30 yaş grubundaki Neoslar kentin en önemli 

vatandaş grubu olarak kabul edilmiş çünkü, hem siyasette hem de halk meclisi ve danışma meclislerinde yer 

alıp memuriyetler üstelenmişlerdi.  

Bir yanda felsefeciler, şair, tiyatrocu ve müzisyenlerden oluşan sanatçılar; bir tarafta siyaset, kent yönetimi 

gibi dünyevi işlerle daha ilgili yeni grup birlikte yaşamışlar. Bir süre sonra kentte huzursuzluk kaynağı olarak 

görülen sanatçılar topluluğunun; önce Ephesos'a (Efes-Selçuk), ardından Myonnessos'a (Doğanbey) ve son 

olarak da Lebedos'a (Ürkmez) gönderildiği biliniyor. 2015 yılında ören yeri statüsü kazanan Teos Antik kenti, 

bölgede Efes ve Bergama’dan sonra en sık ziyaret edilen ören yerlerinden biri haline gelmiş durumda.

 


