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MARINTURK ÇARŞI İSTANBUL CITY PORT
Marmara ve Adalar’ın eşsiz manzarasına 
sahip olan Çarşı alanındaki kafe ve res- 
taurantlarının yanı sıra farklı sektörlerden 
birçok mağazası ile her türlü ihtiyacınızı 
karşıyalan yaşam alanıdır.

Pendik’in merkezinde yer alan 
marinamız, Sabiha Gökçen Havali- 
manı’na 10 km., Tuzla Tersanelerine 
1,5 km., Büyükada’ya 6 mil ve Kız 
Kulesi’ne sadece 18 mil uzaklıktadır.

MARINTURK 
14. Ulusal Deni̇zkızı 
Kongresi

01 YEMEK TARİFİ
Fırında Hardallı Somon 02 YARIŞMA

Gazozuna Kapışalım03

Bizi, Size Bağlayan Değerler, Sizi de Marinturk’e Bağlayacak...
The values which connect us to you, Will connect you to Marinturk...

14. ULUSAL DENİZKIZI KONGRESİ KAPANIŞ KOKTEYLİ 
MARINTURK’TE YAPILDI

14th NATIONAL MERMAID CONGRESS’ CLOSING COCTAIL  
WAS HELD IN MARINTURK.

Denizci Öğrenciler Derneği 
tarafından 26-29 Haziran 2013 
tarihlerinde gerçekleştirilen 14. 
Ulusal Denizkızı Kongresi kapanış 
kokteyli Marinturk’te yapıldı. 

Türk denizcilik öğrencilerini bir 
araya getirerek, gençlerin ülkeye 
kazandırılması için faaliyetlerini 
sürdüren Denizci Öğrenciler 
Derneği, denizcilik ana temalı 
olmak üzere öğrencilerin bilimsel 
proje ve çalışmalar hazırlayarak 
hem dünya denizciliğine hem 
de Türkiye denizciliğine faydalı 
çalışmalar yapılmalarına yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır. Denizci 
Öğrenciler Derneği, bünyesinde 
bulunan okullarda denizcilik 
sektörü hakkında farkındalık 
yaratmayı, meslek hayatlarının 
ileri dönemlerinde aynı çalışma 
ortamında bulunacak olan güverte, 
gemi makineleri, işletme ve gemi 
inşa bölümleri öğrencilerinin; okul 
çağında birbiriyle tanışıp karşılıklı 
fikir alışverişi içerisinde bulunmasını 
amaç olarak belirlemiştir.

Closing Coctail of 14th National 
Mermaid congress organized by 
The Association of Sailor Students 
on 26-29 June was held in 
Marinturk.
 The Association of Sailor Students 
which brings Turkish Maritime 
sailors, aims to help world’s 
maritime and Turkey’s maritime as 
well preparing useful studies and 
scientific projects with the main 
theme of maritime.  The Association 
of Sailors Students aims to create 
awareness about maritime sector 
and also aims to get students, 
who will be in the same working 
environment like ship machinery, 

ship building, etc., together and set 
goal for the exchange of ideas. 
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CLASS1- OFFSHORE YARIŞLARI  
MARINTURK’TE YAPILDI

Class-1 Powerboat Dünya 
Şampiyonası’nın ikinci ayağı 
14-16 2013 Haziran tarihlerinde 
İstanbul’da Marinturk ev 
sahipliğinde gerçekleşti. 
İlk gün yapılan yarışlarda 
Avusturalyalı Darren Nicholson 
ve Rossco Willaton’ın yarıştığı 
Hub Team birinci olurken, 
Uğur Işık ve Chris Zaborowski 
pilotlarının takımı Zabo-Işıklar 
ekibi ikinci oldu. Üçüncülük 
LFFendi8 takımı pilotları İtalyan 
Miles Jennings ile Alfredo 
Amato’nun oldu. İkinci gün 
yarışlarında geçen senenin 
şampiyonu Victory Team birinci 
gelirken, Fendi Racing10 ikinci, 
Hub Team ise üçüncülüğü elde 
etti.
Nefesleri kesen mücadele yarış 
severler tarafından Marinturk 
Çarşı’dan büyük bir keyifle 
takip edildi. Yarışlar boyunca 
DJ ile müzik yayını yapılırken, 
mücadelelerin ardından yapılan 
ödül törenleri de yarış severlerin 
ilgisini topladı.
 Class-1 Powerboat Dünya 
Şampiyonası’nın üçüncü ayağı 
18-20 Ekim 2013 tarihlerinde 
İtalya-Terracina’da yapılacak.

CLASS-1 OFFSHORE RACE 
WAS IN MARINTURK
The second stage of Class-1 
Powerboat World Championship 
was hosted by Marinturk in 
Istanbul on June 14 to 16. 
In the first day races, Australian 
Darren Nicholson and Rossco 
Hub’s Team was the first team, 
Zabo-Lights pilots Ugur Isik and 
Chris Zaborowski finished as 
the second team. Third place 
went to the pilots of LFFendi8, 
Italian Miles Jennings and Alfredo 

Amato. The second day, while 
last year’s champion Victory 
Team was in the first place, Fendi 
Racing10 was in the second, on 
the other hand Hub Team won 
the third place.

Breathtaking race was followed 
by the fans with great pleasure 
from Marinturk Mall. The third 
stage of Class-1 Powerboat 
World Championship will be 
held on 17-20 October 2013 in 
Terracina, Italy. 
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SERENO MARINTURK’TE!

Ünlü markaların birbirinden şık 
tasarımlarını bulabileceğiniz 
Sereno Mağazası Marinturk 
Çarşı’da açıldı. Şapkadan 
ayakkabıya geniş bir ürün 
yelpazesiyle siz değerli 
misafirlerimize hizmet vermeye 
başlayan Sereno, alt kat çarşı 
E-24 numarada sizleri bekliyor.

SERENO IN MARINTURK 
MALL!
Sereno Store where you can 
find elegant designs of famous 
brands, was opened in Marinturk 
Mall. Sereno which started to 
serve a wide range of products 
to our guests, is waiting for you in 
arcade floor number E-24.  

PENDİK YELKEN KULÜBÜ – PENDİK BELEDİYESİ – 
MARINTURK ISTANBUL CITY PORT İŞBİRLİĞİ İLE ÇOCUKLARA 
YELKEN EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR. 

2012 YILINDA PENDİK YELKEN 
KULÜBÜNÜN MARINAMIZ 
DESTEĞİYLE ETKİNLİĞE 
BAŞLAMASIYLA BİR PROJE 
OLARAK ORTAYA ÇIKAN 
PENDİKTE 1000 DENİZCİ 
FAALİYETİ 2013 YILINDA DA 
DEVAM EDİYOR.  
Pendik’teki ilköğretim okullarında 
eğitim gören 9,10 ve 11 
yaş grubundaki kız ve erkek 
öğrencilere verilen eğitimler 
toplam 3 kur halinde Marinturk 
Istanbul City Port Marina’da 
verilirken, eğitimlerin ilk kuru 
devam ediyor. Hafta içi verilen 
eğitimler, sabah ve akşam 
olmak üzere iki grup halinde 
2 hafta sürerken, eğitimler, 
teorik ve pratik olmak üzere 
iki aşamadan veriliyor. Teorik 
derslerde tekne tanımı, denizcilik 
terimleri, seyirler ve düğüm 
çeşitleri öğretilirken, pratikte ise 
çocuklar botta denizle tanışıp, 
eğitim teknelerinde yelkenciliği 
öğreniyorlar.

PENDIK SAILING CLUB 
CONTINUES TO TRAIN 
CHILDREN IN COOPERATION 
WITH PENDİK MUNICIPALITY 
AND MARINTURK İSTANBUL 
CITYPORT.
1000 SAILORS ACTIVITY 
APPEARED AS A PROJECT 
WITH PENDIK YACHT CLUB’S 
LAUNCH OF IT’S ACTIONS WITHIN 
MARINTURK CITY PORT MARINA, 
STILL CONTINUES IN YEAR 2013.

While the educations are given 
as 3 total phases to boys and 

girls between the ages 9, 10, 
11 studying in primary school 
in MArinturk  Cityport; the 
first phase of the education 
continues. Training during the 
week is given in 2 groups and it 
continues 2 weeks. The theory 
and the practice are also taught. 
While in the theoretical courses, 
the definitions of the boats, 
nautical terms and the kinds of 
node are taught; in practice, the 
children meet the sea and learn 
how to sail. 



TEMMUZ AYI YARIŞ TAKVİMİ / RACING SCHEDULE OF JULY

Uluslararası Marmara Sualtı 
Görüntüleme Festivali
Yer: Marmara Denizi
Tarih: 01-07 Temmuz

IFCA Çocuk, Genç ve Master 
Windsurf Slalom Şampiyonası
Yer: Alaçatı İzmir
Tarih: 01-07 Temmuz

Pirat Türkiye Şampiyonası
Yer: Bayramoğlu Kocaeli
Tarih: 06-07 Temmuz

Youth Sailing ISAF 
Dünya Şampiyonası
Yer: Limasol Güney Kıbrıs
Tarih: 11-20 Temmuz

TAYK Deniz Kuvvetleri Kupası
Yer: İstanbul Bozcaada, Bozcaada - Çeşme
Tarih: 12-16 Temmuz

Tayk Doğu Ege Yelken Haftası
Yer: Çeşme Didim
Tarih: 16-19 Temmuz

Amerikan Exspress 
Turgut Reis Cup
Yer: Turgutreis
Tarih: 20 – 21 Temmuz

470 Gençler Dünya Şampiyonası
Yer: La Rochelle Fransa
Tarih: 25 Temmuz 3 Ağustos

TEMMUZ AYI FIRTINA TAKVİMİ / STORM SCHEDULE OF JULY
• 02 Temmuz Yaprak Fırtınası
• 05 Temmuz Fırtına (2 gün)
• 11 Temmuz Çark Dönümü
• 16 Temmuz Fırtına (2 gün)

• 22 Temmuz Kara Erik
• 25 Temmuz Fırtına (3 gün)
• 30 Temmuz Fırtına

GAZOZUNA KAPIŞALIM
Marinturk İstanbul City Port marinamızda  deniz ve 
yelkene dair tüm güzellikleri ve heyecanı paylaşmak için 
düzenlenecek “Gazozuna Kapışalım” yelken etkinlikleri 
bu yıl aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecektir.
•	 21	Temmuz	2013		Pazar,
•	 24	Ağustos	2013		Cumartesi,
•	 12	Ekim	2013	Cumartesi,
Bu yıl yapılacak kapışmaların tamamına katılarak, ilk 3 
dereceyi alacak  yelkenlilere “SENSMARINE TEKNE 
TAKİP SİSTEMİ” hediye edilecektir.
Kapışmalar boyunca denizde ve karada hep birlikte 
mutlu anlar yaşamak için sizleri bekliyoruz.
Kayıtlar için son başvuru tarihi  
19 Temmuz 2013 Cuma, Saat:17:00’dir.

GAZOZUNA KAPIŞALIM
“Gazozuna Kapışalım” sailing events will take place on 
the following dates this year to witness all the beauty and 
excitement of the sea with Marinturk İstanbul City Port Marina.

•	 21th	July	2013	Sunday

•	 24th	August	2013	Saturday

•	 12th	October	2013	Saturday
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“SENSMARINE BOAT TRACKING SYSTEM” will be 
presented to the 1., 2., and 3. winner of all 3 events.

We look forward to spending time with you in our events. 



GAZOZUNA KAPIŞALIM” YELKEN YARIŞLARI 
30 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ BAŞLADI.

Çamlıca gazozları sponsorluğu ile 
düzenlenen Gazozuna Kapışalım 
yelken etkinliği Hakem Ali Osman 
Ayan’ ın brifingi ile başladı. 11 
tekne katılımı ile Göcek Exclusive 
Marina’dan start alan tekneler Göcek 
adasını iskelesinde bırakarak Bayrak 
Adası’nın etrafında bir tur atarak yarışı 
tamamladı.

Destek sınıfı handikap uygulamasına 
göre derecelendirilen heyecanın 
ve müthiş mücadelenin yer aldığı 
etkinlikte 57 dakika gibi kısa bir 
sürede yarışı tamamlayan, 2011 yılı 
birincisi Mustafa GENÇASLAN ve 
ekibi, First Lady teknesi ile bu yılki ilk 
yarışın da birincisi oldu.

Penola teknesinin ikinci ve Bumble 
teknesinin üçüncü olduğu dostluk ve 
kardeşlik içerisinde geçen kapışalım 
etkinliği, Göcek Exclusive Marina 
teras katında barbekü eşliğinde 
devam etti.

İlk üçe giren teknelere kupaları ve 
başarı sertifikaları Marinturk Marinalar 
Direktörü Sayın Akbulut KAHRAMAN 
tarafından takdim edildi.

Gazozuna kapışalım yelken etkinlikleri 
28 Temmuz Pazar-25 Ağustos 
Pazar-22 Eylül Pazar tarihlerinde 
sizleri denizin ve yelkenin coşkusu ile 
buluşturmaya devam edecek. 

Bu yıl yapılacak kapışmaların 
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tamamına katılarak, 1. olan 
yelkenlimize “SENSMARINE TEKNE 
TAKİP SİSTEMİ” hediye edilecektir.

Katılım için marina ofis ile irtibata 
geçip etkinlik listesindeki yerinizi 
alabilirsiniz. 

Kapışmalar boyunca denizde ve 
karada hep birlikte mutlu anlar 
yaşamak için tüm yelken severleri 
gazozuna kapışalım etkinliğine 
bekliyoruz. 

GAZOZUNA KAPIŞALIM FUN 
SAILING EVENTS STARTED ON 
THE 30th OF JUNE 
The first of fun sailing events began 
after the briefing and instructions of 
Mr. Ali Osman Ayan with sponsorship 
of Çamlıca. Three alternative courses 
have been offered to skippers by the 
Committee and blue course have 
been decided on.

Start was given from Göcek Exclusive 
Marina with the participation of 11 
boats. The boats took a tour around 
Bayrak Island – Göcek Island on port 
and finished at the instructed finishing 
line at Göcek Exclusive.

The winners were awarded according 
to the freshmen division handicap 
system.

Mustafa GENÇASLAN and his team 
with First Lady was the winner of this 
year’s first event and completed the 
event in a short time, in 57 minutes. 

Nigel DEAN with Penola was second 
and Burak DÖNERAY with Bumble 
was the third winner. The event 
continued at the terrace of Göcek 
Exclusive Marina with a barbecue.

The director of Marinturk Marinas 
and Boatyards, Mr. Akbulut 
KAHRAMAN presented the winners 
with their trophies and certificates of 
achievement.

Gazozuna Kapışalım Fun Sailing 
events will be held on the 28th of July, 
25th of August, 22nd of September.

“SENSMARINE BOAT TRACKING 
SYSTEM” will be presented to the 
winner of all 4 events.

Please contact the marina office and 
take your place in the list

We hope to see you in our events and 
witness all the beauty and excitement 
of the sea with Marinturk Marinas.   

PORUKLU 2 TEKNESİ SHUTTLE 
SERVİS HİZMETE BAŞLADI
Göcek Exclusive Marina-Göcek Village 
Port Marina arası ulaşıma kolaylık 
sağlayacak 13 metre boyunda 4 metre 
genişliğinde konforlu deniz servisimiz 
hizmet vermeye başlamıştır.

PORUKLU 2 SHUTTLE BOAT IS AT 
YOUR SERVICE
Marinturk Göcek shuttle service boat 
started its services between  Göcek 
Exclusive Marina and Göcek Village Port 
Marina.  

EXCLUSIVE                     VILLAGE PORT

KALKIŞ/DEPARTURE     KALKIŞ/DEPARTURE 

08.30            08.50  

12.00                                12.20    

15.00                                15.20   

18.00                                18.20       

21.00                                 21.20       

23.30                                 23.50 ÜCRETSİZ 
FREE



MARINTURK YELKEN TAKIMI

Marinturk	Yelken	Ekibinin	bir	üyesi	olarak	4.	PYK	
Marinturk	Yelken	Yarışları’nda	yelken	açtınız.	Neler	
hissettiniz?	Marinturk	ekibi	olarak	yarışmak	sizin	için	
nasıl	bir	duyguydu?

‘‘-Mavi ile yeşilin bir arada olduğu marinadan mavinin 
derinliklerine yelken açmak insan ruhunu dinlendirdiği 
gibi insana birçok özellik kazandırma yetisine de sahip. 
Teknedeki insanların işbirliği içinde koordine bir şekilde 
çalışması, adeta bir zincirin halkalarını andırıyor. Rüzgâr 
olmadığında sabretmeyi rüzgâr olduğunda ise mücadeleyi, 
savaşmayı, pes etmemeyi öğretiyor.  İnanıyorum ki düzenli 
olarak yelken yapan kişiler ileriyi görebilen, doğru anlarda 
doğru kararlar alabilen, sabırlı ve kontak kurma yetisi 
yüksek kişilerdir.  Bu açıdan bakıldığında birçok kuruluşun 
takım ruhunu artırmak, çalışanların kaynaşmalarını 
sağlamak ve eğitmek için bu yöntemi tercih etmelerinin 
çok yararlı olduğu inancındayım. Birçoğumuz için tutkuya 
dönüşmüş yelken 7’den 70’e herkesin yapabileceğini 
düşündüğüm bir spor dalı.’’
    Özlem KIRCA
“-Yelken açtık açmasına da, motorla  hareket edebildik 
sadece. 
Rüzgârı tenimde hissetmek özgürlüğe kanat açmak çok 
güzeldi demek isterdim. Ama rüzgârı hiç hissedemedim, 
yoktu ki… Zaten yelkeni bir iskeleye çevir, bir sancağa 
çevirmekten kanadım olsa da kaldıracak halim kalmazdı.
Günün en güzel kısmı güvertede uyumaktı.”
    Kerem AKBULUT
“-Yarış gününün öncesinde gece vardiyasındaydım. 
Vardiyadan çıktığımda zaten 24 saatlik bir uykusuzluk 
içerisindeydim. Bu nedenle yarışın benim için oldukça 
zorlu ve tatsız olacağını düşünüyordum. Yorgunluk, 
endişe gibi duygular yerlerini heyecana, sürprizlere 
bıraktı. Hayatım boyunca unutamayacağım keyifli bir gün 
işte böyle başladı…”
     İsa MEMİŞ
“-Teknedeki kişilerin neredeyse tamamının başını 
bumbaya çarpması,  güneşten baygınlık geçirme 
anlarında ayılmak için iyi fırsat oldu.  Son iki saatte 
aklımıza gelen müzik açma fikri gezimize biraz daha renk 
kattı. Olmayan rüzgârdan medet umarak neredeyse 
üfleyerek yaklaşık 5 saatte Sedef Adası’na ulaşmak 
sanıyorum ki amatörler olarak başarı sayılabilir. Hatta 
yolumuzun üzerine şamandıra hattını koymasalardı birinci 
bile olabilirdik.”
    Ersin DURGUN

“-Aynı iş yerini paylaştığım insanlarla bir tekne üzerinde 
doğa ile mücadele etmiş olmak bana bir takım olarak 
ne kadar uyumlu olduğumuzu hatırlattı. Zorlukları bir 
arada aşmanın, uyum ve sıkı bir çalışma ile daha kolay 
olduğunu bir yelken yarışında deneyimlemek çok keyif 
vericiydi.
    Egemen AŞKUN
“-Denizciliğin kendine özgü örfü adeti ve geleneği 
vardır. Bir kültürdür; tecrübe edilerek öğrenilir. Siz 
de bir denizcinin isteklerini ancak tecrübe ederek 
öğrenebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla bu tecrübeyi 
marinanızın on beş metrelik yelkenli bir teknesiyle 
yapmak farklı deneyimdir. Ofiste günlerce beraber 
çalışmanıza rağmen; denizde onlarla birlikte yelken 
yarışlarında onların farklı yönlerini öğreneceğiniz hiç 
aklınıza gelmez. Liman şefiniz tekne kaptanı, palamarınız 
serdümeniniz, muhasebeciniz ana yelken trimciniz 
ve stajyeriniz cenovacınız olur. Hepsinin denizcilik 
konusundaki bilgilerini tatma fırsatınız olur ve bildiklerinizi 
aktarırsınız.
Stajyer olarak Marinturk ailesinde bulunmaktayım. 
Bunun haklı gururunu bir kere daha katıldığımız 4. Üncü 
Marınturk P.Y.K. yarışlarında yaşadım. Yarışlara Free 
Dolphin teknesiyle katılmama olanak sağlayan Liman 
şefimiz ve İşletme müdürümüze teşekkürlerimi sunarım.”
   İbrahim Selçuk KARATAŞ
“-Yarışa katılmak ofis hayatından çok farklıymış. Gerçek bir 
fiziki ve mental bir çelınc. Takım ruhumuza büyük bir katkı 
yapan bu organizasyon sonucunda kendimi marinturk’ün 
büyük ailesinin bir ferdi olduğumu anladım. Güneş, deniz 
ve rüzgar … Bir insan daha fazla ne isteyebilir ki?”
    Deniz KAHRAMAN
“-Marinturk ailesi olarak aynı rüzgara yelken açma, 
aynı yarışı başarılı şekilde sonlandırma amacına 
yönelik verdiğimiz mücadele şahaneydi. Dümenimiz 
ile yön verdiğimiz teknemiz, rüzgarla doldurduğumuz 
yelkenlerimiz ile coşkulu bir yarışın içerisinde yer aldık 
Önemli olan kazanmak değil “bir olma” duygumuzu 
hissetmekti, biz bunu başardık. Her birimizin hayatında 
çizeceğimiz rotaların neta olması ümidiyle…”
   Simge Merve ARSLAN
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MARINTURK SAILING TEAM
As	a	Team	member	of		the	4th		PSC	Marinturk	Sailing	
Races	What	did	you	feel?	What	was	it	like	for	you	as	
a	Marinturk	team	to	compete?
Sailing to deeper blue from our marina, a combination 
of blue and green, has the ability to rest the human soul 
and to bring him many properties as well. Working in 
a coordinated manner with the boat people, brings to 
mind a chain rings. If there is not wind, it teaches to be 
patient, if there is, it teaches to fight, not to give up. I 
believe that the people, who sail on a regular basis, can 
make right decisions at the right moments; they are also 
patients and have the ability to contact to all. From this 
perspective, it is believed to be used this method by 
many organizations to improve team spirit, socialize and 
train employees. I think sailing, turned into a passion for 
many of us, can be done by everyone from 7 to 70.
    Özlem KIRCA
We sailed into the blue, but only the motor could make 
us move.
I would like to say ‘’it was very nice to feel the wind on 
my skin, but I never felt it. There was no wind… If I had 
even wings, it would be very hard for me to turn the 
mast to pier and starboard all the time.
The best part of the day was that I slept on the deck. 
    Kerem AKBULUT
Before the day of the race I had worked all the night. 
After I had stop to work, I had already 24 hours of 
insomnia. That’s because I thought the race would be 
difficult and boring. The emotions like anxiety and fatigue 
left their places to the emotions such as excitement, 
attractions.
     İsa MEMİŞ
Almost all of the crew bumped their head to the boom 
and it was the best opportunity to wake up when The 

Sun made us weak. The idea of listening to music in the 
last two hours made our trip more colorful. As amateurs 
it could be considered as an achievement to reach to the 
Sedef Island in 5 hours hoping help from the wind none-
existing. We could be even the first team if the buoy 
wasn’t on our way.
    Ersin DURGUN
Fight with nature on a boat with the people with whom 
I shared the same working place reminded me how 
compatible we were. It was a good experience to 
overcome the difficulties all together in a sailing race.
    Egemen AŞKUN
Maritime has its own customs. It is a culture and learned 
through experiences. It is a different experience to sail on 
a sailing boat of 50 feet of Marinturk with the collegues. 
Although we share the same official life, I couldn’t even 
think that I could learn the different aspects of them. 
   İbrahim Selçuk KARATAŞ
Taking place in a sailing race was really different from 
official life. It was a real physical and mental challenge. I 
understood that I was a member of the Marinturk family 
after the organization which contributed to our team 
soul. The Sun, Sea and Wind… What more could a man 
ask for?
    Deniz KAHRAMAN
It was very fantastic to sail to the same wind as 
Marinturk family and fight for an achievement in the 
races. We were participated in an enthusiastic race 
on our boat with the wind filling our sails.  It was not 
important to win the race, It was the team soul and we 
succeeded it. I wish a clear route for all of us for the rest 
of the life. 
   Simge Merve ARSLAN
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FIRINDA HARDALLI SOMON 
Malzemeler:
• ¼ erilmiş tereyağı
• 3 yemek kaşığı Dijon hardalı
• ½ yemek kaşığı bal
• ¼ su bardağı ekmek kırıntısı
• ¼ su bardağı ince kıyılmış ceviz
• 4 çay kaşığı doğranmış taze maydanoz
• 4 adet somon fileto
• Tuz, biber
• 1 adet limon, garnitür

Hazırlanışı:
Fırını önceden 200 C ısıtın. Küçük bir kapta, tereyağı, 
hardal, ve balı karıştırın. Kenara koyun. Başka bir 
kapta, ekmek kırıntısı, ceviz ve maydanozu karıştırın. 
Bal ve hardal karışımını her bir somon filetonun üstüne 
sürün ve ekmek kırıntılarını filetoların üzerine serpin. 
Önceden ısıtılmış fırında 12 ila 15 dakika pişirin ya da 
bir çatal yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. 
Üzerine tuz, biber ve limon ve garnitür ekleyin.
Afiyet olsun…

SALMON OVEN MUSTARD
Ingredients
• Original recipe makes 4 servings 
• 1/4 cup butter, melted
• 3 tablespoons Dijon mustard
• 1 1/2 tablespoons honey
• 1/4 cup dry bread crumbs
• 1/4 cup finely chopped pecans
• 4 teaspoons chopped fresh parsley
• 4 (4 ounce) fillets salmon

YEMEK TARiFi
MARINTURK 

RECEIPT

• salt and pepper to taste
• 1 lemon, for garnish

Directions
Preheat oven to 400 degrees F (200 degrees C).
In a small bowl, stir together butter, mustard, and honey. 
Set aside. In another bowl, mix together bread crumbs, 
pecans, and parsley.
Brush each salmon fillet lightly with honey mustard 
mixture, and sprinkle the tops of the fillets with the 
bread crumb mixture.
Bake salmon 12 to 15 minutes in the preheated oven, 
or until it flakes easily with a fork. Season with salt and 
pepper, and garnish with a wedge of lemon. 
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3 Taksit; I Son Gün  30.09.2013

1+4 Taksit; 3 Ay Taksit Erteleme I Son Gün  30.09.2013

3 Taksit; [ +3 Taksit ]
Son Gün *01.07.2013 - 31.08.2013*

Bonus, Bonus Business, Şekerbank Bonus,
Deniz Bonus, ING Bonus, TEB Bonus,  TKFB Happy Kart,
Burgan Bank Bonus, ABank Bonus, Tekstilbank

Yapı Kredi Worldcard, Anadolubank Worldcard,
World Business [ Business Kartlarda 4 Ay Erteleme ]
TEB Worldcard, Vakıfbank Worldcard
3 Taksit; [ +3 Taksit ve 3 Ay Taksit Erteleme]
Son Gün 30.09.2013
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