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Yakın koyların zamanı! 

Teos Marina Çarşı’da büyük değişim 

Pet şişelerin ileri dönüşümü, mini bahçe 

İstilacı ve zehirli fakat çok lezzetli 
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 Ege sahil kasabasında yakın koylar zamanı 

Kara kış geride kaldı; ilkbaharın habercisi cemreler Şubat ayının sonunda havaya ve suya düştü. Son cemre de 

Mart’ın ilk haftası toprağa düşecek. İlkbaharın bize göz kırptığı şu günlerde, tekneyle seyir için en iyi 

zamanlar başlıyor. 

Yakın bölgede bulunan 

21 demirleme noktası için 

yaptığımız araştırma 

çalışması sonucunda 

edinilen bilgileri; Teos 

Marina’ya olan uzaklığı, 

koordinatları, rüzgar 

alma durumu, dip tabiatı 

ve koyda tesis bulunup 

bulunmadığı ile ilgili 

detayları “Teos 

Marina’ya Yakın Koylar” 

broşürümüzde 

bulabilirsiniz. Bölge 

haritasını da içeren bu broşürü ise, www.teosmarina.com web sayfamızın ilgili bölümünden dijital olarak 

telefonunuza indirebilir ya da basılı halini Önbüro’muzdan edinebilirsiniz. Teos Marina’ya yakın koylar tüm 

güzelliğiyle sizleri bekliyor.   

Antik dönem tekneleri yeniden inşa edildi 

 İzmir'in Urla ilçesinde, 17 yıldır faaliyet gösteren 360 

Derece Tarih Araştırmaları Derneği, antik dönemde 

kullanılan Uluburun, Kybele ve Fenike Teknesi'nin 

replikasını birebir yaptı. Daha önce Kybele Teknesi 

ile 62 gün süren yolculuk sonunda Marsilya'ya 

ulaşan dernek üyeleri, Fenike Teknesi ile de 

İspanya'ya ulaşmayı hedefliyor.  

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, yaklaşık 17 

yıldır deneysel deniz arkeolojisi konusunda 

araştırmalar yaparak projeler gerçekleştiriyor. Projeler kapsamında, antik 

dönemde kullanılan tekneler, dernek tarafından elde edilen bilgilerle 

beraber o dönemin koşullarına uygun olarak birebir yapılıyor. Dernek şu 

ana kadar tarihte bilinen ilk tekne olan Uluburun, ilk savaş teknesi Kybele 

ve Fenike Teknesi'ni birebir yeniden inşa etti.  

Antik dönemde yolculuğu canlandırmak amacıyla hedef İspanya… Dernek 

üyeleri ve gönüllüler, antik dönemde yapılan yolculuğu yeniden 

canlandırmak amacıyla 2009 yılında Kibele Teknesi ile Foça'dan 

Marsilya'ya gitmeyi başardı. Derneğin yeni hedefi ise aynı antik dönemde 

olduğu gibi Fenike Teknesi ile İspanya'ya gidebilmek. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun.  

http://www.teosmarina.com/


Pet şişelerin ileri dönüşümü, mini bahçe! 

Kullanılmış pet şişe, sebze 

yetiştirmek üzere hayatına saksı 

olarak devam ediyor! Bottle Farm 

akımı ile herhangi bir pet şişeyi bir 

küçük bir bahçeye dönüştürüyor. 

Toprak gerekmiyor. Yeşillikler suyun 

içinde yetişiyor. Sebze yetiştirme 

şişesi ister vantuzlu aparatları ile 

pencereye asılıyor, ister pencere 

kenarına yerleştiriliyor. Domates 

gibi büyük sebzeleri taşıyabilsin diye 

ekstra desteklemek mümkün. Suda 

yetiştiği için sulamaya gerek yok. 

Toprakta yetişen bitkilere göre, 

daha hızlı büyüdüğü söyleniyor.    

Herhangi bir plastik şişeyi güzel bir kapalı çiftliğe dönüştürün. Tek yapmanız gereken pet şişeyi yan yatırıp, 

üzerine demir para büyüklüğünde delikler açmak ya da şerit halinde kesip bitki köklerini yerleştireceğiniz 

yuva yapmak. Bitki gövdesini destekleyerek sabitlemek, yalnızca köklerin suya değmesini sağlamak 

gerekiyor. Güneş gören bir cama askılı cam vantuzu ve biraz ip kullanarak yerleştirdiğiniz mini bahçe, 

teknenizde sizinle her yere gelir.  

Böylece pet şişe atıklarınızı dönüştürüp mini bahçeye sahip olabilirsiniz. Alan kullanımı açısından verimli 

tasarım; toprak ve bahçe olmadan çiftçi olmanızı sağlıyor. Uzayan dalları desteklemek, cama sabitlemek 

gerekebilir. Bu yöntemle domates, marul, roka, taze soğan, kişniş, maydanoz, biber, fesleğen yetiştirmek 

mümkün. Salata malzemeniz her daim sizinle….  

Teknede yöresel yemek                            

Arapsaçı kavurması 

 Sığacık pazarında bulabileceğiniz otlardan arapsaçının, 

kuzu etli ve zeytinyağlı yemeği yapılır. Arapsaçının özellikle 

yabanisi makbuldür. Mevsimi Kasım’da başlar, Mart 

ayından sonra kartlaşır yenmez. Malzemeler: 1 bağ 

arapsaçı, 1 adet kuru soğan, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 2-3 adet köy yumurtası, bir tutam tuz, üstüne süzme 

yoğurt, pul biber, taze çekilmiş karabiber 

Yapılışı: Arapsaçını temizleyip yıkayın, soğanı ince ince kıyarak malzemenizi hazırlayın. Zeytinyağı ile soğanı 

birlikte kavurun. Arapsaçını ekleyin, biraz tuz serperek karıştırın, kapağını kapatın. Ateşi de kısarak kendi 

buharıyla bir süre yumuşamasını bekleyin. Arasıra tahta kaşıkla karıştırmayı ihmal etmeyin. 10-15 dk gibi bir 

sürede pişecektir. Eğer arapsaçı çok taze değilse yumuşaması daha uzun sürebilir, bu durumda 1 çay bardağı 

kadar sıcak su ekleyip kapağını kapatın, suyu çekene kadar pişmesini bekleyin. 

Tadına bakarak kontrol ettikten sonra, piştiyse yumurtaları kırın. Karıştırmak ya da öylece bırakmak size 

kalmış… Üzerinde yoğurtla, pul biber / karabiber serperek servis yapın. Afiyet olsun… 



 İstilacı tür ‘Aslan Balığı’ ekonomi yaratıyor

Akdeniz kıyılarında son yıllarda yayılan, Sığacık sularında da görülen aslan balığı; dikenlerindeki zehir 

nedeniyle denizci ve balıkçıları ilk başta tedirgin etse de, dikenlerinin kolay temizlendiği ve etinin lezzetli 

olduğu keşfedilince, ekonomik değeri yüksek ürüne dönüştü. 

Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki mercan kayalıklarında yaşayan aslan balığı, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla son 

yıllarda Doğu Akdeniz kıyılarında da yayıldı. Balık yavrularını ve yumurtalarını yediği için eti protein açısından 

zengin olan aslan balığının popülasyonunun kontrolü için uzmanlar tüketilmesini öneriyor. 

Üst düzey gıdalardan olan aslan balığı, orta yağlı olup, besinsel olarak mineral, aminoasit ve Omega 3 

yönünden zengin. Dikenler elinize battığında basınçla birlikte zehir enjekte oluyor. Eğer elinizi 40- 42 derecelik 

suya batırmazsanız, elinizde çok şiddetli ağrı oluşuyor. Zehirli tüm balıklarda bu yöntem uygulanabilir.  

Sürdürülebilir balıkçılığın geleceği için Mavi Umut…  

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Akdeniz'de balık stokları ve su altı habitatları üzerindeki av baskısını azaltıp 

sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla Mavi Umut Girişimi başlattı. Türkiye'de balıkçılıkta kalkınma 

için aslan balığının yakalanması, balık çiftliklerinde deniz hıyarı yetiştiriciliğinin artırılması öneriliyor.  

Akdeniz’de Tunus, Cezayir ve Türkiye’nin de dahil olduğu proje, Türkiye için 5 öneri sunuyor. İstilacı yabancı 

türlerin mavi ekonomiyi kalkındırdığına işaret eden FAO, Aslan balığı gibi istilacı türler Türkiye’nin güneybatı 

kıyılarındaki balıkçıların ekonomisine katkı sağlayacağını söylüyor. Deniz çiftliklerinde deniz hıyarı 

yetiştiriciliği, makro alg ve deniz yosunu üretiminin önemine dikkat çekiliyor.   

Zengin protein kaynağı aslan balığı yok satıyor… 

Akdeniz ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan 

çorbası, tavası ve ızgarası büyük ilgi görüyor. Sığacık’ta bugünlerde kilosu 150 liraya satılan aslan balığı, 

zıpkınla avlanabiliyor. Aslan balığının zehirli olan dikenli kısımları kesildikten sonra diğer balık türlerinden 

hiçbir farkı kalmıyor. Etinde zehir olmadığı için güvenle tüketilebiliyor. Siz yine de denizde karşılaşmaktan 

kaçının, oltanıza takılırsa dokunurken eldiven kullanmayı ihmal etmeyin. 



Teos Marina Çarşı’da büyük değişim projesi 

Teos Marina Çarşı’da Akdeniz mimarisinin şıklığı ve sadeliği 

hedeflenerek projelendirilen renovasyon çalışması başladı. 

 3000 yıl öncesinde kurulan İon kenti Teos ve Osmanlı döneminde 

inşa edilen Sığacık Kalesi ve içinde barındırdığı evler gibi 

karakteristik tarihi dokusuyla tanınan bölgenin tam kalbinde yer 

alan Teos Marina Çarşı; günümüzdeki kalite anlayışı, yeni trendler 

ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, sadenin şıklığını önceleyen mimari 

bakış açısıyla Akdeniz dokusuna uyumlanıyor.  

Akdeniz mimarisinin üç farklı stilinden  İtalyan tarzında kemerler ve 

sütunlar, 16’ncı yüzyılın İtalyan Rönesansı’ndan ilham alır. 

 İspanyol tarzında 16’ncı yüzyıl Amerika’sında İspanyol yerleşimciler 

tarafından geliştirilen mimari fikirleri içerir, basit ve temiz 

çizgilerle rustik bir 

görünüm sunar.  

Modern Akdeniz 

mimarisinde, tatil 

köyü tarzı bir yaşama 

odaklanılır, bir dizi 

kültürel etkiyi 

harmanlar.  

Sürprizi bozmadan 

biraz detay verelim 

dedik. 

Tamamlandığında 

beğenilerinize 

sunacağız.    

 

Teos Marina Çarşı’da sezon 

öncesi tamamlanması 

planlanan renovasyon 

çalışması, ticari alanlar, 

bahçeler ve meydanları 

kapsayan bölümde yenilenmeyi 

içeriyor. Binaların dış cephe 

dekorasyonu, yenilenen peyzaj 

alanları ve meydan 

düzenlemeleri ile Teos Marina 

Çarşı 2022 yaz sezonuna 

yenilenen yüzü ile başlayacak.  

Bu renovasyon projesinde, yatçı 

ve kiracılarımızdan oluşan Teos 

Marina Ailesi ile çarşı 

ziyaretçilerinin daha keyifli ve 

kaliteli zaman geçirdiği, görsel 

ve duyusal olarak hafızalarda iz 

bırakacak, ayrılmak 

istemeyecekleri mekanlar 

yaratmak amaçlandı. Mimari 

projelendirmelerin ardından 

çalışmalar başladı. Etap etap 

ilerleyecek projede, geçici 

süreyle oluşabilecek rahatsızlık 

nedeniyle anlayışınıza sığınırız. 

RENOVASYON İLE 
YENİ SEZONA  
YENİ BİR YÜZ 



  


