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Seferihisar Mandalinası’nın tam zamanı  

 Türk Patent Enstitüsü'nce 

Seferihisar’da yetiştirilen, 

'Seferihisar mandalinası' 

adıyla coğrafi işaret 

verilerek tescillenen 

'satsuma' cinsi 

mandalinanın tam 

zamanı… 

Satsuma mandalinasında 

hasat dönemi başladı. 

2020 yılında Türkiye'ye 

163 milyon dolar döviz 

kazandıran satsumanın bu 

yıl ihracat 27 Ekim 

2021’de başladı.  

C vitamini deposu Satsuma mandalinası, aroması, şeker oranı ve lezzeti nedeniyle dünyada benzerlerinden 

farklı. Geçen yıl 49 ülkeye ihraç edilen üründe, en büyük alıcı Rusya Federasyonu, ikinci Ukrayna ve üçüncü 

Sırbistan oldu. Soğuk ülkelerin vazgeçilmezi mandalinayı tam mevsiminde sofranızdan eksik etmeyin.  

Teknede kolay yemek                            

Palamut balığı köftesi 

 Bir gün önce pişirip yediğiniz balıktan artanların 

saklanması, tekrar ısıtılması pek tavsiye edilmez. Fakat bir 

gün önceden artan balıkların doğru şekilde kullanıldığı bu 

tarif, hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar lezzetli ve şaşırtıcı… 

Pişirdiğiniz palamutlardan artanlar, farklı tarzda bir 

kıyafetle, ertesi gün de bütün ihtişamıyla masanızda 

olabilir.  

Malzemeler: Pişmiş derisi ayıklanmış 4 dilim palamut, yarım su bardağı un, 1 yumurta, yarım bağ dereotu, 1 

tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber; Üzeri için 2 yumurta, 1 su bardağı galeta unu, 

yarım su bardağı un ve 4 su bardağı kızartma yağı.  

Pişmiş ve ayıklanmış palamutları bir kaseye alın. Un, yumurta, tuz, karabiber ve pul biberi ilave ederek 

karıştırın. Dereotunu da ilave ederek fazla sulandırmadan elinizle şekil verin. Yumurta sarılarını çırpın. Elinizle 

şekil verdiğiniz balıklı harcı önce una, sonra yumurtaya ardından da galeta ununa bulayın. İyice kızmış yağda 

kızartın.  

Balık köftesi harcını önce una daha sonra yumurta ve galeta ununa bulamak kızarırken, köftelerin 

dağılmamasına yardımcı olur. Dilerseniz yuvarladığınız köfteleri hafifçe elinizle bastırarak yağlı kağıt üzerinde 

fırında 180 derecede de pişirebilirsiniz.  

Bol limon ve bol yeşillikle servis edebilirsiniz. İşte bu kadar, afiyet olsun! 



 Ülkemizde ölmeden önce görülecek yerler 

Tekneyle gezilip görülecek koyları 

ayrı tutarsak, ülkemizde gezilecek 

görülecek önemli kültür mirasları da 

bulunuyor. Türkiye’yi UNESCO 

kültürel miras listesinde dünya 

sıralamasında 16’ncı sıraya yükselten 

19 varlığımız olduğunu biliyor 

muydunuz? Birleşmiş Milletler 

Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

(UNESCO), Urfa’da Göbeklitepe ve 

Malatya’da Arslantepe Höyüğü'nün 

listeye dahil edilmesiyle 19 alanımız 

dünya miras listesine girdi.  

Listeye giren eserler dünya 

halklarının ortak mirası haline 

geliyor. Dünya her yerinden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu dünya miraslarını görmeden ölmemek gerekli. 

Listeye girme sırasına göre, sizin için hazırladığınız tam liste şöyle: 

1. İstanbul’un Tarihi Alanları  

2. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)  

3. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)  

4. Hattuşa (Boğazköy) – Hitit Başkenti (Çorum)  

5. Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta)  

6. Xanthos-Letoon (Antalya – Muğla)  

7. Pamukkale-Hierapolis (Denizli)  

8. Safranbolu Şehri (Karabük)  

9. Troya Antik Kenti (Çanakkale)  

10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)  

11. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)  

12. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj 

Alanı (İzmir) – 2014 

13. Bursa ve Cumalıkızık (Bursa)  

14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri 

(Diyarbakır)  

15. Efes (İzmir)  

16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars)  

17. Afrodisias Antik Kenti (Aydın)  

18. Göbeklitepe (Şanlıurfa)  

19. Arslantepe Höyüğü (Malatya) 

Şekil 2 Arslantepe Höyüğü 

Şekil 3 Göbeklitepe 

Şekil 1 Hattuşa 



Denizcinin “karbon ayak izi” küçük olur 

Karbon Ayak İzi, karbondioksit cinsinden 

ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından 

insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın 

ölçüsüdür. Ne kadar az eşya ile sade bir hayat 

sürülürse, atıklar ayrıştırıp ve azaltılırsa, 

yenilenebilir enerji kullanımı ile karbon ayak 

izi küçülterek sürdürülebilir dünyanın kapıları 

açılabilir. Ruhunda doğayla uyum olan 

denizcilerin sade deniz yaşamları ile mevcut 

düşük karbon ayak izleri, tüm insanlığa örnek 

teşkil ediyor.  

Rüzgar ve güneş enerjisi gibi en temiz 

sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan yelkenciler, az eşya gerektiren sade yaşam tarzıyla sürdürülebilir 

yaşama katkı sağlıyor. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve pervane hidrolikleri, yatırım maliyetleri dışında 

herhangi bir maliyet gerektirmeden, teknelerin elektrik ihtiyaçlarını büyük ölçüde gideriyor. Sadece yelkenliler 

değil, tamamen güneş enerjisi ile çalışan motor yatlar da var.  

Yükselen çevreci trendlere uyan tekne üreticileri, geri dönüşüm malzemelerden de karbon ayak izi son derece 

küçük tekneler üretebiliyorlar. Daha az enerji ile daha hızlı gidebilen teknelerin üretiminde kullanılan ideal 

kabuk malzeme, genellikle karbon fiberdir. Teknelerin gövde boyaları, teknelerin suda sürtünmelerinden dolayı 

önemli unsurlardan biri.  

Atıkların denize atılmaması gerekir. Kirli atık su toplama noktaları uzun seyirlere mutlaka dahil edilmelidir.  

Teos Marina’da her şey konforunuz için…

Teos Marina olarak A-B-C 

iskelelerimizdeki kadın 

misafirlerimizin talebi 

doğrultusunda Sanitary 1 

kadınlar bölümünde genişleme 

tadilat yapıldı. Kadınlar 

bölümündeki duş - tuvalet 

sayılarını iki katına 

çıkarıldı. Kadınlar bölümüne eklenen eski bulaşık yıkama ünitesi de bina dışına yeniden inşa edildi.  

Büyüyen Teos Marina ailemizin tüm bireylerine yetecek miktarda sıcak su üretmek için tüm duş - tuvalet 

ünitelerinde boylerler, 2 kattan daha fazla hacimli olan yenileri ile değiştirdik. 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. Artan taleplere cevap 

vermek ve tekne sahiplerinin konforunu arttırmak için Teos Marina’da yapılacak çalışmaları gün be gün 

paylaşmaya devam edeceğiz. 

2022 yılına girerken, Teos Marina Ailesi olarak herkese keyif, konfor, huzur dolu günler diliyoruz. Birlikte nice 

mutlu yıllara…  



 Kış bakımları için teknik servis mi lazım? 

 


