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Festival tadında iki konser
Su altı dünyasını keşfe dalın!
Doğaya çöp değil tohum topu atalım
●

●

●

“30 Ekim” tarihi tsunaminin yıldönümü
Felaketlerin de yıldönümü olur mu? Olur.
Hatırlamak anılara saygı demek… Teos
Marina Ailesi için tsunamiyi anmanın ayrı
bir anlamı da var. Öldük bittik demeden
ilk
andan
itibaren
kurtarma
operasyonuna başlanarak, yaraların hızla
sarıldığı, kısa sürede eskisinden de güçlü
bir yapılanmanın tarihi yazıldı 1 yıl
içinde…
Akdeniz çanağı tarihinde görülmemiş bir
tsunami, depremin ardından geldi ve
iskele ve tonoz zincirlerini kopardı,
tonozları yerlerinden sürükledi. Bağlı
olduğu iskeleler ile açık denize
sürüklenen tekneler, kayıplar ve batıklar oldu. Tam bir kaos yaşandı. Sığacık Kaleiçi’nde 86 yaşındaki Fatma
Erçetin, dalgalara kapılarak yaşamını yitireli 1 yıl oldu. Allah rahmet eylesin.
Öncelikle Teos Marina Ailesini oluşturan kıymetli personelimiz ve yatçılarımız özveri ve anlayışları sebebiyle
başta olmak üzere, yardım çağrımıza kulak verip destek olan kişi, kurum ve derneklere yardımseverlikleri
sebebiyle bir kez daha teşekkür ederiz. Denizcilik sektörünün afet durumunda nasıl yardıma koştuğu,
yaraların sarılması için nasıl kenetlendiğini gördük.
Hızla hasarlar onarıldı, yaralar sarıldı, adeta Teos Marina küllerinden doğdu. 30 Ekim 2020 tarihli fotoğraf
unutulmayacak. Türkiye tarihinin ilk tsunami felaketi olarak hatırlanacak. Ancak bugünkü durumu gösteren
fotoğraf da gururla buradayız dediğimizin resmidir.

Festival tadında iki konserle büyük eğlence
30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu
kutlamaları Teos Marina Festival Alanı’nda
konserlerle yapıldı. Sunshine Band ve Kurtalan
Ekspres gruplarının sahne aldığı iki gecede, Teos
Marina Çarşı’da katılımın yüksek olduğu, müzik ve
eğlence ile dolu anlar yaşandı. Meydanı dolduran
kalabalık, yer yer dans etti, yer yer telefon ışıkları ile
şarkılara eşlik etti.

Tuna Masters Teos’un sürpriz yıldızı kılıçbalığı
Açık deniz balık turnuvası Tuna Masters Teos’ta, bu yıl 52 tekne yarıştı. En büyük balık Veloce takımının
yakaladığı 95,9 kg’lık orkinos olurken, 3 kişiden oluşan takım yarışın ilk günü ve ikinci günü toplam 3 balık
yakalayarak, en çok balık kategorisinde de dereceye girdi. Turnuvaya ayrıca boy ve kilolarıyla yarışan
orkinosların arasında yakalanan 74,5 kg ile kılıç balığı damga vurdu.
Murat İyriboz ve Elvio Pennetti’nin organizatörlüğünü yaptığı turnuva, Avrupa’nın en önemli açık deniz balık
turnuvası olarak gösteriliyor. Cennet Bahçesi’nde turnuva sahası kuruldu. Tatil köyü havasında bir atmosfer,
tüm yarışmacıların beğenisini kazandı.
Turnuvada Driftwood sanatçısı Cem Özipek
sergi açarak “Denizden Gelen” sanat
eserlerini sergiledi. Ayrıca Akdeniz Su
ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim
Enstitüsü katkılarıyla, “1 yakalıyoruz 1000
salıyoruz” sloganı ile marina içinde denize
5.000 yavru balık denize salındı. Çipura
yavrularını deniz suyu ile buluşturmadan
önce alıştırma havuzuna alındı, ardından
turnuvanın minik misafirleri çocuklar
tarafından kovalarla denize bırakıldı.

Seferihisar’ın su altı dünyasını keşfe dalın
Teos Marina Çarşı’da Serenad Dalış
Merkezi, sualtı severlere başlangıç
seviyesinden eğitmen seviyelerine
kadar dijital eğitim materyalleri ve
kaliteli eğitim felsefesi ile SSI (Scuba
Schools
International)
sertifika
programlarını sunuyor.
SSI Eğitim Sistemi eğitim online
olarak katılımcının kendi takvimine
uygun olarak tüm bilgileri öğrenmeye
imkan verir. Sınıf ve havuz çalışmaları
ise öğrenilen her şeyi pekiştirmeye
yöneliktir.
Açık deniz seansları öncesi hazırlık
yapılıyor…
Havuz ve açık deniz eğitimi için eğitmen, eğitimi alan kişiyi scuba ekipmanına hazırlar ve Açık Deniz Eğitim
dalışlarına başlamadan önce, sualtı çevresine uyumlanmak için yeterince vakit verir. En az 4 açık deniz dalışını
tamamlayarak ve havuzda öğrenilenler tecrübe ediliyor.
Ege’nin keşfedilmemiş cenneti Sığacık sualtı güzelliklerini herkesin keşfetmesi için, Serenad Dalış Merkezi’nin
planladığı günlük turlar 6,5 metre sürat teknesi ile gerçekleştiriliyor. İnanılmaz sualtı güzelliklerine sahip
nadide dalış noktalarında yapılacak dalışlar, katılımcılara keyifli anlar yaşatıyor.

Teknede yöresel yemek
bal kabağı Sinkonta
Ege Bölgesi'ne ait bir yemek olan sinkonta, İzmir ve Manisa
taraflarında oldukça sık yapılır. Aslında Girit yemeğidir. Bal
kabağının hafif tatlılığı, soğan, sarımsak ve baharatlarla
birleşimi sayesinde ortaya çok güzel pratik bir yemek çıkar.
Malzemeler: 3 dilim bal kabağı; 1 adet büyük boy soğan, 1
yemek kaşığı un, 2 tatlı kaşığı tereyağı, 7 yemek kaşığı
zeytinyağı, 6 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tane karabiber, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı
nane, 3 yemek kaşığı yoğurt…
Kabakları soyup yıkayın ve orta kalınlıkta dilimleyin. Soğan ve sarımsakları soyun. Bir tane sarımsağı yoğurt
için ayırın. Soğan ve sarımsakları da iri iri doğrayın. Soğanlar çabuk yanacağı için kalın dilimlerseniz
yanmasını önleyebilirsiniz. Fırın tepsisinin altına soğan ve sarımsakları, üzerine kabakları ekleyin.
1 kaseye 5 yemek kaşığı zeytinyağını, 1,5 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiber, nane ve pulbiberi ekleyip
karıştırın. Bu sosa isteğe bağlı 1 kaşık salça da ekleyebilirsiniz. Karışımı kabakların üstüne dökün. Son olarak
unu kabakların üstüne serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. 1 diş sarımsağı
dövüp yoğurda ekleyin. Bir tavaya zeytinyağı ve tereyağınnda pul biber, nane ve karabiber kızdırın. Fırından
çıkardığınız kabakları üzerine yoğurt ve nane sosu ile süsleyin. Afiyet olsun…

Doğaya çöp değil ‘tohum topu’ atalım mı?
“Tohum Topu” yani diğer bir adıyla “Tohum Bombası” size farklı
şeyler düşündürebilir. Tohum topu, toprakta bitki oluşumunu
geliştirmek, toprağı canlandırmak ve havalandırmak için
toprağa atılan minik toplardır.
Tohumları toprağı kazıyarak ekme şansımız olmadığı
zamanlarda kullanabileceğimiz bir tohum ekme yöntemidir.
Tohumları gelişigüzel attığımızda, rüzgâr uçurabilir, böcek veya
hayvanlar tarafından yenilebilir veya çürüyebilirler. Tohumların
hayata tutunması için onu koruyan bir kaplamaya ihtiyacı
vardır. Yangınlarda zarar gören bölgelere, boş arazilere
atabilirsiniz.
Tohum toplarının ana malzemesi kildir. Buna ek olarak
kompost, solucan gübresi vb. gübre eklemesi yapılabilir; tohum
ilk besinini bu komposttan sağlayabilir. İstediğimiz türden farklı
çiçek, ağaç, sebze türlerinden tohumları, yediğiniz meyvenin
çekirdeğini bu topların içerisine koyabiliriz. Tohum uygun
şartlar oluştuğunda çimlenir ve ilk yuvası toptan dışarıya çıkar.
Tohumları bazen çok uzak yerlere ekmek istediğimizde, tohum
topları bize yardımcı olabilirler. Çünkü onları rahatlıkla
istediğimiz yere atabiliriz ya da drone gibi bir aletle yukarıdan
bırakabiliriz.
Pozitif bomba etkisi
Çeşitli türden tohumları içine koyacağınız, kil, kompost ya da
bitki toprağı ve su ile karışımından yuvarlak toplar elde edin.
Gazete kâğıdı, atık kağıtlar veya karton ile de tohum topu
yapabilirsiniz. Eldiven kullanırsanız, daha kolay çalışabilirsiniz.
Derin bir kaba koymuş olduğumuz kile bir miktar su ekliyoruz.
Kil şekil alır kıvama geldikten sonra su eklemeyi bırakın; yoksa
top yapması ve sonrasında kurutması zor olacaktır. Daha sonra
içine istediğiniz tohumu ya da tohum karışımını koyun ve
kapatarak bir top yapın. Meyve ve çiçek tohumlarından bir
karışım yapabilirsiniz. Tohumlar güzel bir şekilde topun içinde
kalmalıdır.
Yaptığınız tohum toplarını kuruması için güneş alan bir zemine
bırakın. Sertleşip artık suyu uçtuğunda doğaya atılmaya
hazırlar. Tohum topları kuruyana kadar güneşte veya rüzgarlı
sıcak bir ortamda bırakılmalıdır.
Tohum toplarını çantanızda taşıyarak istediğiniz yere atabilir ve
orada çiçeklerin açmasını veya bir fidanın yeşermesini
sağlayabilirsiniz. Çocuklarınıza bu şekilde tohum topu
yaptırabilir ve onları doğa ve çevre bilinci sahibi kişiler olarak
yetiştirebilirsiniz.

Gelecek nesillere borcumuz yaşanabilir dünya
"Denizler bizim evimiz, ormanlar nefesimiz"
diyerek başlattığımız Teos Marina'ya yakın
koylarda temizlik seferberliğinde, bildiğiniz
gibi kamyonlarca çöp topladık.
Katılımcı doğa dostlarına da bir kez daha
teşekkür ederiz. Doğaya olan sevgi ve
saygımız sebebiyle bu etkinliğimiz devam
edecek.
Öte yandan gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakabilmek için, küresel çapta atılan
adımlarda güzel bir gelişme yaşandı. Türkiye,
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi kapsamında, iklim değişikliğinin
azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı
hakkında 2015 tarihli Paris Anlaşması’nı imzalamış ancak onaylamamıştı. 5 Ekim 2021’de onaylanmasının
ardından Türkiye’nin ulusal katkı beyanı ile eylem planı devreye girecek.
Anlaşmanın temel amacı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak. Hedef ise küresel sıcaklık artışının
sanayi öncesi dönemdekine kıyasla 2 derecenin altında tutulması, tercihen 1,5 derece seviyesine çekilmesi için
tüm ülkelerin uzun vadeli ve zorlu hedefler belirlemesini sağlayacak bir çerçeve çizmek. Tüm insanların katkı
sunabileceği en basit adım, enerji verimliliği konusunda adım atmak olacak.

Teos Marina’da yeniliklerle konfor artıyor
Teos Marina olarak “bizi değerlendirin” diyerek misafirlerimize gönderdiğimiz ve web sayfamızda yer alan
müşteri memnuniyet anketimizi dolduran misafirlerimizden çok değerli fikirler ve geri bildirimler aldık.
Taleplerin özellikle hizmet aksamaları ile ilgili olanları hemen müdahale edip düzelttik. Bazı yapısal ve zaman
gerektiren konularda aksiyon almaya başladık. Bazı konuları ise araştırıp, planlayıp, bütçeleyip gelecekte
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
•
A-B-C iskelelerimizdeki kadın misafirlerimizin talebi doğrultusunda Sanitary 1 kadınlar bölümünde
genişleme tadilatına başladık. Kadınlar bölümündeki duş - tuvalet sayılarını iki katına çıkartacağız. Kadınlar
bölümüne eklenecek mevcut bulaşık yıkama ünitesini de bina dışına yeniden inşa edeceğiz. Tadilat sürerken
bu ünitede sadece “erkekler” kısmı kullanıma açık olacak.
•
Büyüyen Teos Marina ailemizin tüm bireylerine yetecek miktarda sıcak su üretmek için tüm duş tuvalet ünitelerimizdeki boylerleri, 2 kattan daha fazla hacimli olan yenileri ile değiştirdik. Çalışma yapılan
ünite girişlerinde duyuru yaparak, bir süre sıcak su sunamadık. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür dileriz.
Artık tüm duş – WC ünitelerimiz yeni boylerlerle hizmet vermeye başlamış durumda.
•
Çekek sahamızda daha fazla tekneye hizmet verebilmek için efektif kullanılmayan 3 yapıyı yıkarak
alan açtık. Bundan sonra karada çelik sehpalarımızla aynı anda 100 tekneye hizmet verebileceğiz. Yıkım
sürecinin sebep olduğu rahatsızlığı en aza indirgemek ve işi çabuk bitirmek için tüm gücümüzle çalıştık.
Sizlerin konforunu arttırmak için yapacağımız Teos Marina’daki yenilikleri gün be gün sizlerle paylaşmaya
devam edeceğiz. Teos Marina ailesinin bir üyesi olduğunuz için teşekkür ederiz…

