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 Ülkemiz ve milletimiz 15 Temmuz’da hain 
bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya 
kalmıştır. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
üyesi bir grup askerin başlattığı bu darbe 

girişimi aziz milletimizin demokrasiye sahip çıkan 
destansı duruşu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın sağlam ve yıkılmaz iradesi ile 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın kararlılığı 
sayesinde kısa zamanda püskürtülmüştür. 
FETÖ’nün söz konusu darbe girişimi, tez vakitte bu 
suç örgütünden ülkemizin tamamen kurtarılması 
gerektiğini de ortaya koymaktadır. Bizim için, 
milletimizin ve devletimizin bekası, her şeyin 
önünde gelir. Bu nedenle demokrasi ve hukuk 
devleti ilkelerinden taviz vermeden, milletimizin ve 
devletimizin geleceğini tehdit eden bu terör örgütü 
ile amansız bir mücadele yürütüyoruz.
Milli iradenin üzerinde hiçbir gücü bugüne kadar 
tanımadık, bugünden sonra da tanımayacağız. 
Çünkü birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlü 
tutan bir Türkiye’de huzurun, istikrarın, 
kalkınmanın önünde hiçbir engel olamaz. 
Hükümetimizle, Bakanlığımızla, sivil toplum 
kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte 
ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma kararlılığıyla 
yolumuza devam edeceğiz. Bunun için de büyük 
projelerimizi birer birer tamamlıyor, yenileri için 
adımlarımızı atmayı sürdürüyoruz. 26 Ağustos’ta 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışını 
yapacağız. Ardından 20 Aralık’ta Avrasya Tüp 
Geçişi’ni açacağız. İstanbul-İzmir Otoyolu ve 
İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projelerimizde de 
yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu arada bir 
taraftan Çanakkale Köprüsü’nün ihale hazırlıkları, 
diğer taraftan da Kanal İstanbul Projesi’nin 
hazırlıkları hızla devam ediyor.
Türkiye’nin dimdik ayakta durması, bununla 
kalmayıp sürekli güçlenmesi, 79 milyon 
vatandaşımızın beklentisidir. Bizler de bu amaçla 
yolumuza devam ediyoruz. 

 Our country and our nation faced a treacherous coup 
attempt on July 15. The coup attempt that was started 
by a group of soldiers who are members of the Fethullah 
Terrorist Organization (FETO) were repulsed in no 

time by means of our nation’s epic attitude that embraces our 
democracy, the strong and indestructible willpower of our 
President the Honorable Recep Tayyip Erdoğan, and the 
determination of our Prime Minister the Honorable Binali 
Yıldırım. The mentioned coup attempt of FETO has proved that 
our country must be rescued completely from this criminal 
organization at once. The perpetuity of our state and our nation 
comes before anything else for us. That is why; we are carrying 
out a bitter fight against this terrorist organization that threatens 
the future of our state and our nation by making no concessions 
of the principles of the state of law and democracy.  
We have not recognized any power above the national willpower 
until today, we never will; because, in Turkey, that keeps its 
unity, solidarity, and friendship strong nothing can get in the way 
of peace, stability, and development. We will go on with the 
determination of carrying our country to its targets for the year 
2023 together with our Government, our Ministry, our non-
governmental organizations, and our citizens. Therefore, we are 
completing all of our big projects one by one and are pressing on 
to take steps for the new ones. We will inaugurate the Yavuz 
Sultan Selim Bridge on August 26. Then, we will inaugurate the 
Eurasia Tube Crossing on December 20. The construction works 
of our mega projects such as İstanbul-İzmir Highway and 
İstanbul New Airport go on rapidly. Meanwhile, the contracting 
process of the Çanakkale Bridge on one side, and the preparation 
works for the Canal İstanbul Project on the other press on 
speedily. 
Remaining to stand straight and, not only that but also, 
strengthening its power continuously are the expectations of our 
79 million citizens from Turkey. We go on with this goal in mind. 

MİLLETİMİZ	
DEMOKRASİDEN	ASLA	
VAZGEÇMEYECEĞİNİ	
GÖSTERDİ

OUR NATION HAS SHOWN 
THAT IT WILL NEVER 
SURRENDER DEMOCRACY. 

VİZYON / VISION

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication
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 Ü lkemiz nüfusunun büyük bölümü 
kentlerde yaşamaya başladı. Hızla 
büyüyen kentlerimizin en büyük 
sorunlarından birisini ise ulaşım 

oluşturuyor. Kentiçi ulaşım sorununa    
çağdaş çözüm ise raylı sistemlerin 
güçlendirilmesidir. TCDD; İstanbul, Ankara 
ve İzmir banliyö hatlarını metro standardına 
getirerek bu sorunların çözümüne önemli 
katkılar sağlamaktadır.  
İstanbul’da Marmaray, Ankara’da 
Başkentray, İzmir’de İZBAN ve Gaziantep’te 
Gaziray projelerini yerel yönetim, merkezi 
yönetim ve kamu kuruluşları işbirliğinde 
hayata geçiriyoruz.
Kentleri YHT ile yakınlaştırırken, kent içi 
toplu taşımacılıkta raylı sistemin etkinliğini 
artırarak vatandaşlarımıza konforlu, rahat ve 
hızlı bir ulaşım imkanı sunuyoruz. Trafik 
sıkışıklığının olmadığı, çevrenin korunduğu, 
zamanın heba olmadığı raylı sistemlerle 
kentlerimiz de daha yaşanır hale 
gelmektedir. 
Asya ile Avrupa kıtalarını kavuşturan 
Marmaray’la kıtalar arasındaki geçiş 4 
dakikaya düştü. Proje tamamlandığında, 
Gebze-Halkalı banliyö hattında günde 1,5 
milyon yolcu taşınacak. Ayrıca diğer ulaşım 
ağlarıyla entegre olan bu hat İstanbul kent içi 
raylı sistem ağının ana omurgası olacak.
Keza, İzmir’in de yaşam standardı İZBAN’la 
yükseldi. Aliağa-Cumaovası arasında 
hizmete verilen İZBAN Tepeköy’e kadar 
uzatıldı. Selçuk’a, Bergama’ya uzatılması için 
çalışmalar devam ediyor. 
Sırada Ankara’da Başkentray ve Gaziantep’de 
Gaziray projeleri var. 
Temmuz’da inşasına başlanan Başkentray’ın 
yeni hat, yeni sinyalizasyon ve yeni tren 
setleri ile günde ortalama 200 bin yolcuya 
hizmet sunması ve tren sefer aralığının 5 
dakika olması hedefleniyor. 
Gaziantep’in de Gaziray’la çehresi 
değişecektir.
YHT ile keyifli yolculuklar…

 A large portion of our country’s population began to live 
in cities. One of the biggest problems of our rapidly 
growing cities is transportation. The modern solution 
to the urban transportation problem is to strengthen 

the rail transport systems. TCDD contributes significantly to the 
solution of this problem by bringing the suburban lines in 
İstanbul, Ankara and İzmir to the metro standards.
We are carrying out Marmaray Project in İstanbul, Başkentray 
Project in Ankara, İZBAN Project in İzmir, and Gaziray Project 
in Gaziantep with the collaborations of the central government, 
local governments and public institutions.
We provide fast and comfortable transportation to our citizens 
by increasing the efficiency of the public urban rail 
transportation system as we make the cities closer via YHT. By 
means of the rail system, where there is no traffic jam, the 
environment is protected and the time is not wasted, our cities 
become more livable places.
The cross-continental transit time between Europe and Asia is 
dropped down to 4 minutes by means of Marmaray. Following the 
completion of the Project, 1,5 million passengers will be 
transported by Gebze-Halkalı suburban line per day. In addition, 
the line that is integrated with the other transport networks will 
be the backbone of the urban railway network in İstanbul.
Similarly, the living standards in İzmir rose by means of İZBAN. 
İZBAN that was put into service between Aliağa and Cumaovası 
is extended to Tepeköy. The works are going on in order to extend 
the mentioned line to Selçuk and Bergama.
Next Projects in line are Başkentray Project in Ankara and 
Gaziray Project in Gaziantep.
With the new line, new signalization, and new train sets, 
Başkentray that its construction began in July is targeted to serve 
an average of 200 thousand passengers per day and the train 
headway is targeted to be 5 minutes.
Gaziray will change the face of Gaziantep.
Have a pleasant journey by YHT...

KENTİÇİ	ULAŞIMA	
RAYLI	ÇÖZÜMLER

RAIL SOLUTIONS FOR 
URBAN TRANSPORTATION

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İSA APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD
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BAŞKENTRAY WILL ADD VALUE TO ANKARA
SINCAN-KAYAŞ COMMUTER LINE IS BEING COMPLETELY MODERNIZED 

WITHIN BAŞKENTRAY PROJECT.

In order to ensure safe, comfortable, economic, and modern rail 
transport services and relieve the traffic in Ankara, all of the 
sub/super-structure and electromechanical systems of the 
existing lines will be renewed while increasing the number of the 
lines to be designed for the service of commuter, freight and 
passenger transportation. 

200 thousand passengers will be able to travel per day 
Within the scope of the Project, which was integratedly 
constructed with YHT and other urban transportation networks, 
the line between Ankara-Kayaş will be constructed as 4 lines, 
between Ankara-Behiçbey as 6 lines and between Behiçbey-

Sincan as 5 lines to be designed for the service of 
commuter, freight and passenger transportation. 

Thus, an adequate amount of line capacity 
for high-speed, mainline, commuter and 

cargo transportation will be provided 
and more efficient train operation will 
be carried out in these lines.
The train headway for Başkentray, 
which is envisaged to serve 
approximately 200 thousand 
passengers per day with the new line, 
new signalization and new train sets, 

is planned to be 5 minutes.

It has been designed with a modern 
architectural approach

The modern station zones in Başkentray 
stations, where all the needs of the passengers will be 

met, will be constructed in accordance with a modern 
architectural concept and the highest quality standards in 
compliance with the usage of our disabled citizens.

The runs between Ankara-Sincan will continue
The existing runs of commuter line are cancelled as of July 11, 
2016 for the construction works of the project in which its 
construction period is defined as 18 months. However, in order 
to facilitate the life of our citizens, the commuter line is 
launched to be operated 3 runs vice versa both in the mornings 
and evenings stopping at Sincan, Etimesgut and Ankara 
stations. 

Güvenli, konforlu ve ekonomik olduğu kadar modern 
raylı ulaşım hizmeti vermek ve Ankara trafiğini rahat-
latmak amacıyla, banliyö, yolcu ve yük taşımacılığına 
hizmet verecek şekilde hat sayısı artırılırken, mevcut 
hatların tamamının alt-üstyapısı ve elektromekanik 
sistemleri yenilenecek. 

Günde 200 bin yolcu seyahat edebilecek
YHT ve diğer kentiçi  ulaşım ağlarıyla entegre olarak 
inşa edilen Proje kapsamında; banliyö, hızlı ve konvan-
siyonel yük/yolcu taşımacılığına hizmet verecek şekil-
de; Ankara-Kayaş arası 4 hatlı, Ankara-Behiçbey arası 6 
hatlı, Behiçbey-Sincan arası 5 hatlı olarak 
inşa edilecek. 
Böylece, yüksek hızlı, anahat, banli-
yö ve yük taşımacılığı için yeterli 
miktarda hat kapasitesi sağlana-
cak, bu hatlarda daha verimli 
tren işletmeciliği gerçekleşti-
rilecek. 
Yeni hat, yeni sinyalizasyon 
ve yeni tren setleri ile günde 
ortalama 200 bin yolcuya hiz-
met sunması öngörülen Baş-
kentray’ın tren sefer aralığının 
5 dakika olması planlanıyor.

Modern mimari anlayışıyla 
tasarlandı
Başkentray istasyonlarında yolcuların 
bütün ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri 
modern istasyon alanları engelli vatandaşlarımızın da 
kullanımına uygun olarak modern mimari anlayışla 
yüksek kalite standartlarında inşa edilecek. 

Ankara-Sincan seferlerine devam edilecek
İnşaat süresi 18 ay olarak belirlenen projenin inşaat 
çalışmaları için 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 
mevcut banliyö seferleri kaldırıldı. Ancak, vatandaş-
ların mağduriyet yaşamaması için sabah ve akşam 
3’er sefer olmak üzere Sincan, Etimesgut ve Ankara 
duruşlu banliyö seferleri yapılmaya başlandı.

BAŞKENTRAY	ANKARA’YA	DEĞER	KATACAK
SINCAN-KAYAŞ BANLIYÖ HATTI, BAŞKENTRAY PROJESI ILE TAMAMEN 

MODERNIZE EDILIYOR.
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BU TOPRAĞIN
RENKLERİNDE
BİZ VARIZ

Edirne’de ayçiçeğinin sarısında
İzmir’de asmanın yeşilinde

Niğde’de elmanın kırmızısında
Adana’da pamuğun beyazında

Antalya’da portakalın turuncusunda
BİZ VARIZ!

GÜBRETAŞ, bir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri şirketidir. www.gubretas.com.tr T:+90 216 468 50 50  F:+90 216 407 10 11 
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Ulusal bayramlarımızdan olan Zafer Bayramı’nın bu 
yıl 94. yıldönümünü kutluyoruz. Türkiye’de, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve dış temsilciliklerde 
her yıl kutlanan Zafer Bayramı; 1922’de 26 Ağus-
tos’ta başlayan ve 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da 
Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında za-
ferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebe-
si’ni (Büyük Taarruz) anmak için coşkuyla kutladığı-
mız önemli milli bayramlarımızdan… 
Bu savaş, Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı 
için ‘Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ olarak ad-
landırıldı. Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanma-
sından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edil-
di. 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk 
toprakları Yunan işgalinden temizlenmiş oldu. 

İlk resmi kutlama 1935’te yapıldı
Zafer Bayramı, ilk defa 30 Ağustos 1923 tarihinde 
Ankara, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar ve Kahraman-
maraş’ta kutlandı. Resmi olarak Zafer Bayramı ilan 
edilmesi ise Mayıs 1935’te gerçekleşti. Zafer Bayra-
mı, tüm yurtta her yıl törenlerle kutlanır. 

We are celebrating the 94th anniversary of the Victory Day, 
one of our national holidays. The Victory Day, which is 
celebrated in Turkey, in the Turkish Republic of North Cyprus, 
and in our foreign missions, is one of our most important and 
most enthusiastically celebrated national holidays, where we 
commemorate the Dumlupınar Supreme Commandership 
Battle (The Major Assault) that began on August 26, 1922 and 
ended in a victory on August 30 with the supreme 
commandership of Mustafa Kemal Atatürk... 
Because the battle was fought with the supreme commandership 
of Atatürk, it is remembered as the Supreme Commandership 
Battle. After the victorious end of the Major Assault, the 
Greek armies were pursued all the way to İzmir. After Izmir 
was liberated on September 9, 1922 the Turkish lands were 
cleansed of the Greek invaders.

The first official celebration was done in 1935
The Victory Day was first celebrated in Ankara, İzmir, Denizli, 
Afyonkarahisar, and Kahramanmaraş on August 30, 1923. 
However, it was officially declared as the Victory Day in May 
1935. The Victory Day is celebrated in our country every year 
with ceremonies. 

ZAFER’İN	94.	YILDÖNÜMÜ
ZAFER BAYRAMI, ILK DEFA 30 AĞUSTOS 1923 TARIHINDE ANKARA, IZMIR, DENIZLI, 

AFYONKARAHISAR VE KAHRAMANMARAŞ’TA KUTLANDI.

THE 94TH ANNIVERSARY OF THE VICTORY
THE VICTORY DAY WAS FIRST CELEBRATED IN ANKARA, IZMIR, DENIZLI, AFYONKARAHISAR, 

AND KAHRAMANMARAŞ ON AUGUST 30, 1923.

GÜNCEL / CURRENT
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İNOVASYONU

EN İYİ İŞE ALIM
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EN İYİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ
DIŞ KAYNAK

ÇAĞRI MERKEZİ

En iyi AssisTT’imiz...
Contact Center World ödüllerinde Avrupa, Ortadoğu ve 

Afrika’nın en iyi çağrı merkezi seçildik.
Teknoloji ve İnsan Kaynakları kategorilerinde de

başarılarımızla ödül kazandık.



KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

BERGEN	VE	HANSA	EVLERİ

BERGEN AND THE HANSEATIC HOUSES

NORVEÇ’IN OSLO’DAN SONRA IKINCI BÜYÜK KENTI BERGEN, ‘VIKINGLERIN 
ŞEHRI’ OLARAK BILINIYOR. 1070 YILINDA KURULAN KENTTE, UNESCO 
TARAFINDAN DÜNYA KÜLTÜREL MIRASI LISTESI’NDE KORUMA ALTINA 
ALINMIŞ OLAN HANSA EVLERI YER ALIYOR.

BERGEN, THE SECOND LARGEST CITY OF NORWAY AFTER OSLO, IS KNOWN 
AS ‘THE CITY OF THE VIKINGS.’ IN THE CITY, WHICH WAS ESTABLISHED IN 
1070, THE HANSEATIC HOUSES THAT WERE INCLUDED IN THE WORLD 
HERITAGE LIST BY UNESCO TAKE PLACE.
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

1350’lere kadar Bergen’in sembolü haline ge-
len ve bölgede hüküm süren Hansa İmparator-
luğu’na atfen aldığı ismi günümüzde de taşıyan 
Hansa evleri Vagen Koyu’nda, sahil boyunca 
bitişik nizam olarak dizilmişler. Evlerin çoğu 
bugün hediyelik eşya satan dükkânlar olarak 
kullanılıyor. Restoran, gece kulübü ve bar ola-
rak kullanılanlar da var.
Ortak bir avlu etrafında dönen, çatıları, yan du-
varları ve cephesi  üçgen, üç katlı, rengârenk bu 
evler kentte ahşaptan yapılan tek binalar. Hatta 
sokak aralarındaki yerler de ahşap. Bu evlerin 
dışında Bergen’de artık binaların yapımında 
ahşap kullanmak yasak. Uzun yıllar yangınlar 
yaşayan Bergen’de ahşap görünümlü taş binalar 
yapılıyor artık. Şehre ayrı bir hava veren, açık 
hava müzesi gibi bu evlerin arasında genişliği 
sadece 2 metre olan daracık sokaklar yer alıyor. 

Masal evleri
Sokaklarda yaklaşık 100 metre yürüdükten 
sonra bir avluya çıkacağınız bu evlerin merdi-
venlerinin darlığı ve kapılarının küçüklüğü 
dikkatinizi çekecek. Bir de evlerin üst katların-
daki makaralar. Kapı ve merdivenlerdeki bu 
dezavantaj yüzünden Bergenliler eşyalarını ta-
şımak için evlerinin üst katlarına makaralar 
yerleştirmiş. Her dar sokakta yürüdüğünüzde 
ufak masa ve sandalyelerde oturan kent sakin-
leriyle karşılaşacağınız ve hediyelik eşya satan 
dükkânlardan alışveriş yapabileceğiniz Hansa 
evleri sizi bambaşka bir dünyaya götürecek. 
Evlerin arasında keyifli bir gezinti yaptıktan 
sonra birbirinden güzel fotoğraflar çekebilir; 
ardından evlerin önünde kurulan balık pazarı-
nı ve yakınındaki çiçek pazarını ziyaret edebi-
lir; fiyordları görmek için de fiyord yazılı va-
purlarla günübirlik geziler yapabilirsiniz.

The Hanseatic houses that are named after the 
Hanse Empire that had ruled in the area until 
the 1350s have become the symbol of Bergen. 
They are located at the Vagen Bay along the 
seaside. Most of the houses are used as souvenir 
shops today. Some of them are used as 
restaurants or nightclubs.
These colorful three-story houses that surround 
a common courtyard are the only wooden 
structures of the city with their roofs, side walls, 
and triangle facades. Even, the ground between 
the houses is made of wood. Except these houses, 
use of wood in buildings is not permitted in 
Bergen now. After experiencing many damaging 
fires for long years, only wooden-like stone 
buildings are constructed in Bergen. Between 
the houses resembling an open-air museum that 
give the city a different ambience, only 2-meter 
wide wooden alleys take place.  

Fairytale houses
These houses are also going to grab your 
attention with the small size of their doors and 
stairs. That is why they installed spools on the 
top floors. The locals of Bergen had to use 
these spools to carry furniture because of the 
doors and stairs being small. The Hanseatic 
houses, where you can shop at the souvenir 
shops and come across the locals who enjoy 
chatting each other around the small tables 
that are placed on the narrow alleys behind the 
houses, are going to take you to another world. 
After a pleasant walk between the houses, you 
might want to take beautiful photos and then 
visit the fish market set in front of the houses 
and the flower market set nearby. You can 
also take a daily boat trip to see the fjords by 
boats written ‘fjord’ on them.
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ÜÇ NESİLE HİTAP EDEN MUHTEŞEM SES:

80’DEN FAZLA ŞARKISINA TÜRKÇE SÖZLER YAZILAN VE ÜLKEMIZDE ÇOK SEVILEN ENRICO 
MACIAS, 50. MESLEK YILINI PARIS OLYMPIA KONSERLERINDEN ÖNCE TÜRKIYE’DE KUTLADI.

TURKISH LYRICS HAVE BEEN WRITTEN FOR OVER EIGHTY OF HIS SONGS, ENRICO MACIAS, 
WHO HAS BEEN ADORED IN OUR COUNTRY, CELEBRATED HIS 50TH ANNIVERSARY YEAR IN 

MUSIC IN TURKEY BEFORE HIS PARIS OLYMPIA CONCERTS.

A FANTASTIC VOICE THAT APPEALS TO THREE GENERATIONS: 

ENRICO MACIAS

You feel the urge to sing along with him the moment you 
hear his melodies. Originally from Algeria, French Enrico 
Macias sings his songs in French at the stage and his 
Turkish fans sing along with him in Turkish. He enjoys 
that. The artist who performed a duet with Şevval Sam 
during his last concert in İstanbul expresses his admiration 
for Ajda Pekkan every time he gets the chance. We had a 
lovely chat with the world-famous singer about music, his 
achievements, and İstanbul. 

 You have over eighty songs that are translated to 
Turkish. Zingarella, La Guitar, Solenzara are only the 
three of them. What do you think about their 
translations?
I am aware of that over eighty of my songs have been 
translated to Turkish. There is no other foreign singer, 
whose songs have been translated to your language more 
than mine have. I have appealed to three generations. 
Among my listeners, there are young people, parents, and 
grandparents. Ajda Pekkan performed the important ones 
and their lyrics were written by Fikret Şenses. If I examine 
the documents that I have, 17 Turkish singers have performed 
my songs. I congratulate them all for their success. 

 Most of your songs are about peace, freedom, and 
equality. What do you think, your songs might become 
true some day?
I guess, “If dreams came true” was a song title… I would 
love to see my songs bring peace, freedom, and equality. 
Isn’t that the mission of a singer? We spread hope in a way 
through our lyrics. There is a meaningful proverb: “No life 
is without hope.”     

Melodilerini nerede duyarsanız hemen tanıyarak, eş-
lik etme isteği duyarsınız. Cezayir asıllı Fransız Enri-
co Macias sahnede Fransızca şarkı söylerken Türk 
dinleyicilerinin ona Türkçe eşlik etmelerinden büyük 
bir mutluluk duyduğunu söylüyor. İstanbul’da verdiği 
son konserde Şevval Sam ile düet yapan sanatçı Ajda 
Pekkan’a olan hayranlığını da dile getiriyor. Dünyaca 
ünlü sanatçı ile müzik, başarıları ve İstanbul üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

 Türkçeye çevrilmiş pek çok şarkınız bulunuyor, 
80’den fazla. Zingarella, La Guitar, Solenzara 
bunlardan sadece üçü, çeviriler hakkındaki 
düşünceleriniz nedir?
80’den fazla şarkımın Türkçe sözleri olduğunu biliyo-
rum. Adaptasyonda benden başka bir yabancı şarkıcı 
daha yok, bu kadar eserleri Türkçeye çevrilmiş. 3 nesile 
hitap ettim. Benim dinleyicilerim içinde; gençler, an-
ne-babaları ve dedeleri de var. Bu şarkılardan bence 
önemlileri Fikret Şeneş’in Türkçe sözler yazdığı ve Ajda 
Pekkan’ın okuduğu melodilerdir. Elimdeki dokümanlara 
bakacak olursam 17 tane Türk şarkıcısı Enrico Macias 
bestesi okumuş. Başarılarından ötürü hepsini kutlarım.

 Şarkılarınız genellikle barış, özgürlük ve eşitlik 
üzerine şarkılar. Ne dersiniz sizce şarkılarınız 
gerçek olur mu bir gün?
‘Hayaller gerçek olsa’ bir şarkı adı galiba… Pek tabii ki 
şarkılarımın barış, özgürlük ve eşitlik getirmesini arzu 
ederim. Zaten bir şarkıcının da görevi bu değil midir? Bir 
yerde o sözlerle umut dağıtıyoruz. Güzel bir atasözü 
vardır, ‘umutsuz bir hayat olmaz’.

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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 The Turks adore you and your songs, what would you 
like to tell us about your concerts in here?
At the end of each song during my concerts in Turkey, the 
Turkish audience applauses continuously like crazy as if it is 
the end of the concert. I performed 22 songs this way. These 
are the best moments in a singer’s life, because I perform these 
songs in French but my Turkish fans who fill the concert hall 
tightly sing along in Turkish. So, to make a long story short, 
we have created a fantastic chorus by singing my song together. 
Giving a concert in İstanbul is a privilege. I am the only singer 
in the world who has been coming to give concerts for fifty 
years. I have become famous in Turkey before France. I have 
placed Turkey in my heart, instead of my home country 
Algeria that I cannot go. Because, the Turks adopted me. 

 You have signed under over 20 albums and about 10 
films, what would you tell about your success in life?
I have composed about 800 melodies. When you put my films 
and TV series all together, it makes a large package. I tried to 
act as a good comedian in the films. The films that were 
successful at the box office brought me more fans since my 
name was written on their posters. If we examine the two 
different branches of performance arts, over 40 million 
albums sold definitely takes my music to forefront.  

 Are you thinking of releasing a new album?
I have two albums in the market. One of them is made for my 
50th anniversary year in music. It consists of duets with 
many famous singers such as Carla Bruni Sarkozy, Danny 
Brillant, Cali, Mickael Miro, Khaled, Sofia Essaidi, Riff 
Cohen, Gerard Darman, Natasha StPier, Cobra Casay, Dani, 
Bruno Maman… 12 singers accompanied me. My other 
album was released in the recent months. It was just in time 
for the concert at Olympia on January 16-17. During the TV 
shows that I was invited, I felt that my songs were admired. 
This made me very happy. 

  How did you compose the song titled ‘Adieu Mon 
Pays’ which means ‘Goodbye my Country’; could you 
share it with us?
Adieu Mon Pays was the first melody that I composed. That 
song became number one worldwide and the Ankara Radio 
selected it as the song of the year in 1962. At that time, 
Erkan Özerman, Entertainment Broadcasting Manager of 
the Ankara Radio also the first DJ of Turkey if I am not 
wrong, made me number one in your country in three 
months. One thing that I cannot forget is that I gave two 
concerts in one day at the Grand Cinema at 2pm and at 5pm 
in 1963. At night, I went on the stage at the Ankara Palas. If 
there were time, they would have had me given a forth one. 
But, believe me there was no time. Turkey was the first 
country to embrace me; they love me. The Algerians were 

 Türkler sizi ve şarkılarınızı çok seviyor, burada 
verdiğiniz konserlerle ilgili neler söylersiniz?
Türkiye konserimde her şarkımın sonunda sanki kon-
ser bitimindeki gibi sürekli ve çılgın alkışlarla destekli-
yorlar. Tam 22 tane melodimi bu şekilde sundum. Bir 
şarkıcının hayatında yaşayabileceği en güzel anlar böy-
le anlar çünkü ben bu şarkıları Fransızca okuyorum, 
tıklım tıklım dolu olan salonda hayranlarım Türkçe 
okuyor. Kısacası şarkıları hep beraber okuyarak birlikte 
muhteşem bir koro meydana getirdik. İstanbul’da kon-
ser vermek bir ayrıcalık… 50 senedir hala gelip konser 
veren dünyadaki tek şarkıcıyım. Ben Fransa’dan önce 
Türkiye’de meşhur oldum. Gidemediğim ana vatanım 
Cezayir’in yerine gönlümde Türkiye’yi oturttum. Çün-
kü Türkler beni evlat edindiler.

 20’den fazla albüme ve 10 kadar filme imza attınız, 
hayattaki başarınızla ilgili neler söylersiniz?
800’e yakın bestem var. Film ve televizyon dizilerim 
hepsini yan yana koyduğunuz zaman gerçekten büyük 
bir paket. Özellikle filmlerde iyi bir komedyen olmaya 
gayret ettim. Gişesi çok başarılı olan filmlerde afişlerde 
adım yazıldığı için bir sinema oyuncusu kadar da hay-
ranlarım oldu. Bu iki ayrı sanat dalını tek tek inceleye-
cek olursak pek tabii ki 40 milyondan fazla plak satmış 
olmam müziği çok ön plana çekiyor. 
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İyi bir mekana...
İyi bir mobilya gerek!
ERSA, mobilyanın var olduğu her alanda, mümkün 
olan en fazla kişiye temas ederek, Türkiye ve dünya 
tüketicisinin mobilya, tasarım, üretim ve mimari 
ihtiyaçlarına yaratıcı ve kaliteli çözümler geliştirir.

ersamobilya.com

arrow
designed by Claudio Bellini



offended by ‘Adieu Mon Pays’ but Turkey has embraced me. 
Turkey adopted me and treated me with great respect. With 
your endless love, you made me experience the joy of visiting 
my home country each time I came in here for 53 years. 
Thank you...

 How do you feel when you are on stage?
It is a different world... There is only God and I on the 
stage... The feeling of it is more than a matter of finding 
the correct words. Singing is just as important as 
worshipping to God for people like me. 

 If you had the chance to go back to your twenties, what 
would you tell to yourself?
If I had the chance to live those days again, I would be 
thankful. My life is beautiful now, so I am in peace with my 
age. I have come a long way. As your legendary poet says, “I 
am on a long fine road,” and I have been walking for over 
half a century. 

 What do you have to say about the Turkish cuisine?
Let me give you a secret! After each concert, my old friend 
and I sneak out to eat dried navy beans stew. My first 
choice among the Turkish dishes. 

 Yeni bir albüm yapmayı düşünüyor musunuz?
Piyasada iki tane yeni albümüm var. Biri 50. yıl anısına 
yapılan birçok ünlü sanatçıyla düet yaptığım albüm. 
Kimler yok ki o albümde, Carla Bruni Sarkozy, Danny 
Brillant, Cali, Mickael Miro, Khaled, Sofia Essaidi, Riff 
Cohen, Gerard Darman, Natasha St Pier, Cobra Casay, 
Dani, Bruno Maman… 12 şarkıcı bana eşlik etti. Onunla 
beraber piyasada olan en son plağım ise geçtiğimiz aylar-
da çıktı. Olympia’da 16-17 Ocak’ta verdiğim konsere 
yetiştirdiler. Gittiğim televizyon programlarında şarkı-
larımın çok beğenildiğini hissettim bu da bana büyük bir 
mutluluk verdi.

 ‘Adieu Mon Pays’ yani ‘Hoşçakal Ülkem’ şarkınızı 
nasıl yazdınız, anlatır mısınız?
Adieu Mon Pays şarkısı benim ilk bestemdi. Herhalde en 
büyük şansım da o oldu. Dünyanın her yerinde bir nu-
mara olan bu eser 1962’de Ankara Radyosu’nda yılın 
şarkısı seçildi. O zaman radyonun Eğlence Yayınları 
Müdürü ve yanılmıyorsam Türkiye’nin ilk DJ’yi olan 
Erkan Özerman’ın üç ay içinde beni ülkenizde 1 numara 
yapmasına imkân verdi. Unutamadığım tek şey Anka-
ra’da 1963 yılında Büyük Sinema’da saat 14.00’te ve 
17.00’de olmak üzere bir gün içinde iki konser verdim. 
Gece de Ankara Palas’ta sahneye çıktım. İmkân olsaydı 
dördüncü konseri de hazırlamışlardı ama inanın zaman 
yoktu. Beni her zaman çok seven, bağrına basmış olan ilk 
ülke Türkiye’dir. Adieu Mon Pays şarkısını yaptım diye 
Cezayirliler bana darıldı. İşte o zaman Türkiye beni ku-
cakladı. Evlat edindi ve baş tacı yaptı. 53 yıldır bitmeyen 
bir sevgiyle ülkenize her gelişimde ana vatanıma gitme 
mutluğunu da yaşattınız. Teşekkür ederim…

 Sahnedeyken nasıl hissedersiniz?
Orası bambaşka bir dünya… Sadece Tanrı ve ben oluyo-
rum. Kelimelerle anlatmaktan daha çok bu bir hissetme 
meselesidir. Şarkı söylemek benim tarzımdaki insanlar 
için ibadet etmek kadar önemlidir. 

 20’li yaşlarınıza dönme şansınız olsaydı kendinize 
ne söylerdiniz?
Şayet o günleri tekrar yaşamak için bir şans verilmiş 
olsaydı teşekkür ederdim. Şimdi yaşadıklarım o kadar 
güzel ki onun için yaşımla barışığım. Çok uzun bir yol 
yaptım. Sizin efsanevi şairinizin söylediği gibi, ‘uzun 
ince bir yolda’ yarım asırdan fazladır yürüyorum. 

 Türk yemekleri ile ilgili neler söylersiniz?
Bir sırrımı vereyim, her konserden sonra kimseye belli 
etmeden biz gider Türk yemekleri yapan bir mutfakta 
kadim dostumla kuru fasulye yeriz. Birinci tercih etti-
ğim yemek odur. 
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yaz aylarında Türkiye’ye davet ederek farklı şehirlerde 
Türk kültürünü, Türkçeyi ve günlük yaşamı daha ya-
kından öğrenme ve tecrübe etme imkanı veriyor. Her yıl 
yaz aylarında yapılan bu “Yaz Okulu” seyahatleri, İstan-
bul’da bütün katılımcıların biraraya geldiği coşkulu bir 
“Türkçe Bayramı” ile taçlandırılıyor. 
Bu yıl 25 Temmuz’da başlayacak olan “Yaz Okulu” kap-
samında Avrupa, Afrika, Amerika ve Asya’dan 500’ün 
üzerinde öğrenci katılacak. Ülkemizin farklı şehirlerin-
de kültürel geziler yapıp hem o güne kadar kitaplarda 
gördükleri Türkiye’yi ve sınıf içinde öğrendikleri Türk-
çeyi bizzat görecek, duyacak ve hissedecekler hem de 
farklı ülkelerden, farklı dil ve kültürlerden gelen yaşıt-
larıyla belki hayat boyu sürecek yepyeni arkadaşlıklar 
kuracaklar. Yaklaşık bir ay sürecek olan bu geziler, İs-
tanbul’da büyük bir törenle son bulacak. 
Türkiye’nin en genç kuruluşlarından biri olan Yunus 
Emre Enstitüsü gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında 
adını duyurarak Türkiye’nin doğru yöntemlerle ve doğ-
ru biçimde tanıtılmasını amaçlıyor. Bugün gelinen nok-
taya bakıldığında, bu büyük ve zorlu hedefe varmak için 
yaptıklarıyla, kısa bir süre içinde elde ettiği başarılar ve 
kat ettiği mesafeyle Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’nin 
sesi olarak çalışmalarına yıllarca devam edecek.  

2009 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü bugün iti-
barıyla bazılarında birden fazla olmak üzere ABD, Al-
manya, Avusturya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, 
Bosna-Hersek, Gürcistan, İngiltere, İran, İtalya, Japon-
ya, Karadağ, Kazakistan, KKTC, Kosova, Lübnan, Maca-
ristan, Makedonya, Mısır, Polonya, Romanya ve Ür-
dün’de faaliyet gösteren kırk altı kültür merkezi ve yüz 
irtibat noktası ile “Türkiye’yi, Türk dilini, kültürünü ve 
sanatını tanıtmak, Türkiye’nin diğer ülkelerle dostlu-
ğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak” için 
gece gündüz çalışıyor. 
İlk merkezini Saraybosna’da açmasından bu yana dün-
yanın bir çok ülkesinde sayısız sergi, konser, panel, 
konferans, söyleşi, film gösterimi, sanat ve zanaat kurs-
ları düzenleyen Enstitü, Türk kültürünü tanımak iste-
yenlere eşsiz bir imkan sunuyor. Türkçe öğretimi ala-
nında isteyen herkesin yararlanabileceği, modern eği-
tim teknolojilerinin kullanıldığı kaynaklar üretiyor. 

Türkçe Yaz Okulu ve Türkçe Bayramı
Yıl boyunca Türkiye dışında sürdürülen sayısız etkinli-
ğe ek olarak Enstitü dünyanın farklı ülkelerinde Türkçe 
kurslarına katılan öğrencilerine her yıl önemli bir fırsat 
daha sunuyor: Dil kurslarında başarılı olan kursiyerleri 

TÜRKİYE’NİN PENCERESİ: 
YUNUS	EMRE	ENSTİTÜSÜ

YUNUS EMRE ENSTITÜSÜ, “TÜRKIYE’YI, TÜRK DILINI, KÜLTÜRÜNÜ VE SANATINI TANITMAK, 
TÜRKIYE’NIN DIĞER ÜLKELERLE DOSTLUĞUNU GELIŞTIRMEK, KÜLTÜREL ALIŞVERIŞINI 

ARTIRMAK” IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR. 
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Having a Blue Flag is an indicator of prestige in the world 
tourism. This document underlines that beaches are 
microbiologically clean and competent in the aspect of 
environmental management. Some become prominent thanks 
to their untouched nature and some with their clear waters and 
managements that are sensitive to environment. The 
International Blue Flag Jury awarded the second place to 
Turkey with 444 beaches among 50 countries in 2016. In 
addition, 21 marinas are qualified for a Blue Flag. We created a 
selection for you by considering Blue Flag beaches that analyze 
their waters every 15 days according to their regional vacation 
destinations so; you can enjoy swimming your mind at peace...   

Mavi Bayrak, dünya turizminde bir prestij göstergesi. 
Bu belge, plajların mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre 
yönetimi yönünden yetkin olduğunun altını çiziyor. 
Bazıları bakir doğalarıyla öne çıkıyor, bazıları temiz 
suları ve çevreye duyarlı tesisleriyle. Uluslararası Mavi 
Bayrak Jürisi, 2016 yılı Mavi Bayrak ödüllerinde plaj 
sıralamasında ikinciliği, 50 ülke içinde 444 plaj ile Tür-
kiye’ye verdi. 21 marina da Mavi Bayrak almaya hak 
kazandı. 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılan 
Mavi Bayraklı plajları, bulundukları bölgenin tatil des-
tinasyonları ile birlikte ele alarak sizin için bir seçki 
yaptık. Gönül rahatlığıyla, keyifle yüzebilmeniz için...

KAPAK / COVER

BLUE FLAG BEACHES

MAVİ BAYRAĞIN DALGALANDIĞI

‘BAKIR DOĞA, TEMIZ DENIZ, DUYARLI TESIS’ ÜÇLÜSÜNÜN BIRARADA 
BULUNABILECEĞI EN ZENGIN ÜLKELERDENIZ.

WE ARE AMONG THE RICHEST COUNTRIES WHERE YOU CAN FIND THE TRIO OF ‘UNTOUCHED 
NATURE, CLEAR WATERS, AND RESPONSIVE FACILITY’ ALL TOGETHER. 

BERİL ŞEN
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KAPAK / COVER

Ölüdeniz (Blue Lagoon) is one of the places to see and to 
swim in its blueness at least once in a lifetime. It has a 
fantastic nature. A 13-km long road that is surrounded by 
forests on both sides stretches from Fethiye to Ölüdeniz. 
At the end of this road, the blueness of Blue Flag Belcekız 
Cove catches your eyes. At the Belcekız Public Beach, 
which is pretty with its white sands and its waters that 
change color from white to blue because of the refraction 
of light, the seawater is analyzed often. A Blue Flag holder, 
Kumburnu Public Beach is special because it is a lagoon. 
Although the sands and the aquarium blue waters are 
perfect at Ölüdeniz, still what makes swimming there 
special is the beautiful nature that surrounds the water.     

Popular and pleasant
Despite its popularity, the coast of these blue waters under 
the shades of pine trees and people who paraglide is highly 
enjoyable. Only if you like to fight with waves, this place is 
not for you, because its waters are as calm as a lake’s. As the 
Belcekız beach is hit by waves during the stormy days, 
Ölüdeniz only gets choppy. It is possible to come across 
swimmers any time of year. Some areas of the water are warm 
as some others are cold. Sea level goes up and down about half 
meters every few days due to the tidal effects. The part of 
Kumburnu that projects into the sea deepens slowly, as the 
Belcekız part deepens after just a few steps taken into the 
water. The area that covers Blue Lagoon and the Kıdrak 
Beach is a protected site today within the Special 
Environmental Protection Area. The National Park of 
Kumburnu, located between Belcekız and Ölüdeniz, is a 
public beach and the lagoon part is in here. Seaside camping 
locations are available at the upper side of the National Park.       

Hayatta mutlaka en az bir kez görmeye ve sularında yüz-
meye değer maviliklerden biridir Ölüdeniz. Akıllar dur-
durucu bir doğaya sahiptir. Fethiye’den Ölüdeniz’e, iki 
yanı çam ormanlarıyla kaplı 13 km’lik bir yol uzanır. Yo-
lun sonunda Mavi Bayraklı Belcekız Koyu’nun maviliği 
hemen gözünüzü kamaştırır. Bembeyaz kumsalı ve ışık 
kırılmalarıyla beyazdan maviye renk değiştiren deniziyle, 
mavi bayraklı Belcekız Halk Plajı’nın tamamında sıklıkla 
deniz suyuna ilişkin ölçümler yapılır. Yine Mavi Bayraklı 
Kumburnu Halk Plajı, lagün olması nedeniyle özeldir. 
Kumu ve akvaryum maviliğindeki suyu önemli bir özellik 
olsa da, Ölüdeniz’de yüzmenin en güzel yanı denizi çevre-
leyen doğadır. 

Popüler ama keyifli
Çamların ve gökyüzünde tandemle uçanların gölgesinde, 
tüm popülerliğine rağmen bu suyun kıyılarında keyif al-
mamak mümkün değil. Eğer dalgalarla boğuşmaktan zevk 
alıyorsanız burası kesinlikle sizin için uygun değil. Çünkü 
Ölüdeniz, adı gibi durgun bir göl adeta. En fırtınalı günler-
de Belcekız kıyılarına dalgalar vururken Ölüdeniz’de sa-
dece çırpıntılar oluşur. Güneşli günlerde burada yıl bo-
yunca yüzenlere rastlamak mümkün. Su yer yer sıcak, yer 
yer soğuk. Gel git etkisiyle iki üç günde bir deniz ortalama 
yarım metre yükseliyor ve alçalıyor. Kumburnu’nun bu-
run kısmı yavaş yavaş, Belcekız bölümü ise birkaç adımda 
derinleşebiliyor. Ölüdeniz Lagünü ve Kıdrak Plajı’nı kap-
sayan alan, bugün SİT bölgesi ve Özel Çevre Koruma 
Alanı içinde. Belcekız ile Ölüdeniz arasındaki Kumburnu 
Milli Parkı halk plajı niteliğinde ve lagün olarak adlandırı-
lan kısım burada. Milli parktan yukarı doğru hepsi denize 
sıfır kampingler var. 

GÖKYÜZÜNDEN SEYREDİN, DERİNLİKLERE DALIN: ÖLÜDENİZ                                 
WATCH IT FROM THE SKY; DIVE INTO ITS DEPTHS: BLUE LAGOON
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Karaburun, founded on the rocks at the entrance of the 
Izmir Bay at the northernmost point of the peninsula, has 
the clearest waters and the prettiest coves of the region. 
That’s why the place has three Blue Flag coves. It is 
possible to see Sakız Island, Foça, and Urla from the hills 
of Karaburun, in 100 km distance from Izmir. The coves 
are lined back to back following the Karaburun Pier. The 
seawater remains clear because of the undercurrents. The 
most luxurious hotel of Karaburun is Narcissus and it is 
located at the Aquarium Bay. It is possible to reach this 
cove with clear waters from the outside of the hotel. In 
Karaburun, there is a small beach at the Blue Flag İncirli 
cove with beach umbrellas, camping area, and a cafeteria.

Elegant villas
Following this cove, the German Cove with the most 
elegant looking villas of Karaburun comes. It has been 
founded on steep rocks with the best view of Karaburun. 
You can reach this cove through the steps on the way. 
Another Blue Flag beach is located at the Bodrum Cove 
where the Astoria Hotel is. This is the most popular cove 
of Karaburun. Another popular beach of Karaburun is the 
Blue Flag Kuyucak Public Beach located under the Mimas 
Hotel. Thanks to Çeşme that attracts the tourist crowds 
Karaburun is more modest. It is worth spending time in its 
villages as well as its beaches.

İzmir Körfezi’nin girişinde, yarımadanın en kuzeyin-
de yer alan, kayaların üzerine kurulu Karaburun, bu 
civarın en güzel koylarıyla en temiz denizine sahip. 
Bu nedenle de tam üç Mavi Bayraklı koyu var. İzmir’e 
100 km mesafedeki Karaburun’un tepelerinden, Sa-
kız Adası, Foça ve Urla’yı görmek mümkün. Karabu-
run İskelesi’nden başlayarak, ardarda koylar sırala-
nıyor. Dip akıntıları sayesinde, deniz suyu burada 
temiz kalabiliyor. Karaburun’un en lüks oteli Narcis-
sus, Akvaryum Koyu’nda. Berrak bir denizi olan bu 
koya, otelin dışından da ulaşmak mümkün. Karabu-
run’daki Mavi Bayraklı İncirlikoy’da küçük bir plaj, 
şemsiyeler, kamp yeri ve bir de kafeterya var. 

Şık villalar
Bu koydan sonra, Karaburun’un en güzel manzarala-
rından birine sahip, sarp kayaların üzerine inşa edil-
miş, şık villaların olduğu Alman Koyu geliyor. Bu 
koya da, yol üzerindeki merdivenlerle ulaşılıyor. Bir 
diğer mavi bayraklı plaj, Astoria Oteli’nin de bulun-
duğu Bodrum Koyu’nda. Bu, Karaburun’un en rağbet 
gören koyu. Karaburun’un bir diğer popüler plajı da, 
Mimas Otel’in altındaki mavi bayraklı Kuyucak Halk 
Plajı. Turist kalabalığını toplayan Çeşme sayesinde 
Karaburun biraz daha mütevazıdır. Sadece plajların-
da değil küçük köylerinde de vakit geçirmeye değer. 

KAPAK / COVER

MAVİ BAYRAK ZENGİNİ: KARABURUN 
HAS PLENTY OF BLUE FLAGS: KARABURUN
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KRALİÇELERE LAYIK: KLEOPATRA PLAJI
FIT FOR QUEENS: CLEOPATRA BEACH

Alanya sells the sun. Its slogan: Where the sun smiles... 
Until recently, the locals used to tell each other: “Your 
castle, your tower, your cave... What more are you looking 
for?” Alanya doesn’t lean its tourism on only its beaches, 
the sun, and entertainment without a doubt; however, they 
carry importance as well as its castle, tower, and caves. The 
Inner Castle of Alanya is the highest point of the peninsula. 
The beaches stretching 3-km to west and 8-km to east can 
be viewed panoramically from here. The most popular one 
among them is the 2-km long Cleopatra Beach. 

Golden sands
According to the legend, Antonius had presented Alanya 
and the surrounding area to Egyptian Queen Cleopatra as a 
gift. The queen had climbed down the castle to the beach 
every day to bathe. In fact, there was also a tunnel, if 
Cleopatra wished to swim, she could have directly reached 
the beach from the castle. Cleopatra had stopped by this 
beach every time she had made a sail. The wide beach has 
thin golden sands. The depth of the seawater reaches about 
8 to 10 meters and it is very clear.

Alanya, güneş satıyor. Sloganı: Gneşin gülümsediği yer… 
Bundan kısa bir  süre öncesine kadar, Alanyalı Alanyalı’ya 
şöyle diyordu: “Galen, gulen, magaran... Daha ne aran?’’ 
Alanya, kuşkusuz turizmini sadece deniz, güneş ve eğlen-
ceye yaslamıyor ancak bunlar kalesi, kulesi ve mağaraları-
nın yanısıra oldukça önem taşıyor. Alanya’nın İç Kale’si 
yarımadanın en yüksek noktası. Batıya doğru 3 km, doğu-
ya doğruysa 8 km boyunca göz alabildiğine uzanan plajla-
rı buradan kuşbakışı görülebilir. En popüler olanı, 2 km’lik 
Kleopatra Plajı…

Altın renkli kumlar
Efsaneye göre Romalı Antonius Alanya ve çevresini Mı-
sır Kraliçesi Kleopatra’ya hediye ettiğinden, kraliçe her 
gün banyo yapmak için kale yamacından Kleopatra Pla-
jı’na inermiş. Aslında bir tünel de varmış ve  Kleopatra 
yüzmek istediğinde kaleden doğrudan plaja inebilirmiş. 
Kleopatra Akdeniz’de çıktığı her seferde Alanya’ya uğrar 
ve bu plajda denize girermiş. Plajın deniz ve sahilinde 
altın renkli kum var. İnce kumlu sahili geniş, 8-10 met-
reye kadar sığ olan denizi berrak.

KAPAK / COVER
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Mersin’s 600 meter long Kızkalesi (Maidencastle) Public 
Beach is surrounded with rocks acting as a natural jetty on 
one side and Korikos Castle on the other. The sea is as calm 
as a pool at any time of day because the waves cannot enter 
the cove thanks to these rocks. Maiden Castle that has given 
the beach its name takes place between Korikos Castle and 
the wave breaker. The beach once awarded with a Blue Flag 
is flagless now. However, four-star Hotel Anemurion with a 
pier in its Blue Flag beach, located in Bozyazı district at the 
seaside, holds on to its flag tight since 2006. This place 
encourages its guests for historical sightseeing. 

Windy cape
The word definition of the ancient settlement of Anemurium, 
located at the foot of the Taurus projecting into the sea, is 
‘windy cape.’ Although, the city seems to spread over a large 
piece of land, the cemetery with about 350 to 400 tombs 
seems to be what actually covers the most land surface. This 
city of the dead is one of the best-conserved necropolis sites 
in Anatolia at the same time. Don’t skip to see Mamure 
Castle as you travel from Anamur to east, to Silifke 
direction. Mamure Castle had been laid on ancient 
foundations just as many other Anatolian castles.

Mersin’in 600 metrelik Kızkalesi Halk Plajı’nın bir ya-
nında Korikos Kalesi, diğer yanında ise doğal dalgakıran 
görevini üstlenmiş bir kayalık bulunuyor. Dalgakıran 
nedeniyle dalgaların koya girmemesi sayesinde deniz 
günün her saatinde adeta bir havuz dinginliğinde. Kori-
kos Kalesi ve dalgakıran arasında ise plajın adını aldığı 
Kız Kalesi var. Bir zamanlar Mavi Bayrak almış bu plaj 
artık bayraksız. Ancak Bozyazı ilçesinde, Mavi Bayraklı 
ve iskeleli bir plajı bulunan denize sıfır, dört yıldızlı Ho-
tel Anemurion, 2006 yılından beri bayrağı sıkıca tutu-
yor. Buranın en kaydadeğer özelliği sizi deniz tatiline 
sıkıştırmayıp tarihle buluşturması. 

Rüzgarlı burun
Denize uzanan Toros Dağları’nın yamaçlarındaki, antik 
yerleşim Anemurium, ‘rüzgarlı burun’ anlamına geliyor. 
Kent, geniş bir alana yayılmış gibi görünüyorsa da, asıl en 
büyük alanı kaplayan, sayısı 350- 400 civarında olan me-
zarlar. Bu ‘ölüler kenti’, aynı zamanda Anadolu’nun en iyi 
korunmuş nekropol alanlarından biri. Anamur’dan, doğu-
ya, Silifke yönüne doğru giderken, Mamure Kalesi’ni atla-
mayın. Mamure Kalesi de, birçok Anadolu kalesinde oldu-
ğu gibi, antik temeller üzerine kurulmuş. 

TARİH VE MAVİ BİRARADA: ANEMURİUM PLAJI
WHERE HISTORY AND BLUE COMBINED: ANEMURIUM BEACH
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Imagine a seaside where seeing the herds of horse and boar 
go down to beaches is ordinary. For the patrons of the 
National Park of Dilek Peninsula, it is an ordinary thing that 
requires no panic. Moreover, the actual inhabitants of the 
park love to be handfed. Within the borders of Güzelçamlı 
and in 28 km distance from Kuşadası, the National Park of 
Dilek Peninsula located between Küçük Menderes (Little 
Meander river) and Büyük Menderes (Meander river) is a 
part of the Meander, which is 500 million years old. Having 
been divided by many deep canyons, valleys, and streams, 
the peninsula has a wild nature. The young animals born in 
here to the horses and cattle that were left in the peninsula 
years ago have become wild. 

Unspoiled nature
This nature zone is beautiful with its vegetation, wild bird, 
and animal species seen in the Aegean, Mediterranean, and 
Black Sea, its caves, and valleys, and beaches located at its 
30-km long coast. Among the coves located at the Park, 
İçmeler Cove, the one with a sandy beach, has a noteworthy 
Blue Flag beach. Each beach is equipped with showers, 
changing cabins, drinking water, restrooms, picnic area, and 
a cafeteria. Currently, renting canoes and pedalos, 
snorkeling, line fishing both from shore and from a boat are 
possible at the park. In addition, there are 28 different 
trekking courses; however, most of them are unmarked.  

Yaban atları ve plajlara kadar inen yaban domuzu sürü-
leri görmenin olağan olduğu bir deniz kıyısı hayal edin. 
Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın müdavimleri için bu 
sıradandır ve paniğe gerek yoktur. Hatta parkın bu asıl 
sahipleri elle beslenmekten de çok hoşlanır. Güzelçam-
lı sınırları içinde, Kuşadası’na 28 km uzaklıktaki Dilek 
Yarımadası Mili Parkı, Küçük Menderes ile Büyük 
Menderes arasında ve beş yüz milyon yıllık Menderes 
kütlesinin bir parçası. Birçok derin kanyonla ve vadiyle 
bölünmüş, akarsularla parçalanmış vahşi bir doğası var. 
Yıllar önce yarımadaya bırakılan at ve sığırların burada 
yetişen yavruları yabanileşmiş.

Bozulmamış doğa
Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında görü-
len bitki örtüsü, yabani kuş ve hayvan türleri, mağara-
ları ve vadileriyle bozulmamış bu doğal alanın aynı za-
manda 30 km’lik kıyı şeridinde güzel plajları var. Park-
taki koylar arasında kum olan, Mavi Bayraklı İçmeler 
Koyu, kaydadeğer bir kumsala sahip. Her plajda duş, 
soyunma kabini, içme suyu, tuvalet ve bir büfe bulunu-
yor. Ayrıca piknik alanları da var. Parkta şimdilik deniz 
bisikleti ve kano kiralamak, hem kıyıdan hem de tekne-
den olta balıkçılığı ve şnorkel yapmak mümkün. Ayrıca 
yıl boyu trekking yapılacak 28 ayrı parkur var ancak 
çoğu işaretlenmemiş. 

KAPAK / COVER

YABAN HAYATI İÇİNDE YÜZMEK: DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI
SWIMMING IN WILD LIFE: THE NATIONAL PARK OF DILEK PENINSULA 
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, 
yükseköğretimin önündeki zaman ve mekân engellerini 
ortadan kaldırmış, işine veya özel hayatına ait sebeplerle 
üniversiteye devam etme imkânı bulamayan yahut Türkiye 
Türkçesi ile öğrenim görme arzusuna rağmen, dünyanın 
farklı bölgelerinde yaşıyor olmaları sebebiyle buna imkân 
bulamayan insanlara da bu fırsatı tanımaktadır.
Dersler, Türkiye’nin dört bir tarafındaki seçkin üniversite-
lerden alanında tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli 
olarak, uzaktan canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm 
dersler kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin dersi is-
tediği zaman diliminde tekrar tekrar izlemesine imkân sağ-
lanmakta ve bu yolla öğrencilerin derse devam durumları 
sağlanabilmektedir. Eğitim, ara sınavlar ve ödevler internet 
üzerinden yürütülmekte, dönem sonundaki final ve bütün-
leme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir ve Kazakistan’ın 
Türkistan şehrinde eş zamanlı olarak sınıf ortamında yüz 
yüze yapılmaktadır. Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Programlarında Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü 
düzeyde 20 farklı programda eğitim verilmektedir. Normal 
eğitim süresi Ön Lisans programında 2 yıl, Lisans progra-
mında 4 yıl, Yüksek Lisans programlarında 2 yarıyıl olarak 
sürdürülmektedir. Uzaktan eğitimde iddialı olan program-
larımız, uluslararası kalite ve standartlarda hazırlanmıştır.

Diplomalarda ulusal ve uluslararası geçerlilik
Diplomalarımız, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve 
seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumları diplo-
malarına ve milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, 
mezunlarımıza aynı hakları sağlamaktadır. TÜRTEP, Ön 
Lisans ve Lisans programlarına Türkiye’den öğrenci alımı, 
ÖSYM tarafından uygulanan merkezi yerleştirme sınavı 
ile yapılmaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 31 Ekim 1992 tarihinde Tür-
kiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası an-
laşma doğrultusunda kurulan, Türkiye’nin ve Kazakis-
tan’ın özerk statüye sahip, ilk ortak devlet üniversitesi-
dir. Üniversite bu anlamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması sebebiyle 
önemli bir misyon üstlenmiştir.
Ahmet Yesevi Üniversitesi, teknolojik donanımı ve mo-
dern fiziki altyapısıyla Kazakistan ve Türkiye’de en iyi 
üniversiteler arasında yer almaktadır. Eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetleri açısından uluslararası saygınlıkta, 
örnek bir kurumdur.
Üniversitemizde, 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından 
itibaren uzaktan eğitim programları “Türkiye Türkçesiy-
le Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmeye başlamış ve 
hâlen 1 Ön Lisans, 4 Lisans, 15 Lisansüstü programla 
eğitim öğretime devam etmektedir.

Mekân ve zaman kısıtlılığı yok
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, 
öğrencilerine kaliteli bir eğitim fırsatı sunarak sürekli ge-
lişim içerisinde olan öğrenen bir toplum oluşturmak ve 
ülkemizin geleceğine azami katkı sağlayabilecek bireyler 
yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu sistemin tercih edilme-
sinin nedeni, klasik eğitimdeki sınırlı öğrenci sayısı, kısıt-
lı mekân ve zaman boyutunu aşan, eğitime erişme imkânı 
olmayanlara bu imkânı sunmayı amaçlayan, daha etkili ve 
verimli bir sistemin tercih edilmesidir. Bu sistemle eğitim, 
24 saat canlı tutulmakta ve öğrenciye 24 saat bilgi alma 
imkânı yaratılmakta, etkili ve dinamik boyut ve imkânlar-
da danışman öğretim üyesiyle sürekli iletişim içinde bu-
lunması sağlanmaktadır.

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN	EĞİTİMDE	İDDİALI

TÜRKIYE TÜRKÇESIYLE UZAKTAN EĞITIM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 
MERKEZI (TÜRTEP), WEB TABANLI INTERNET ORTAMINDA KALITELI BIR EĞITIM VERIYOR. 
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KÖKLÜ GEÇMİŞTEN GÜÇLÜ GELECEĞE

EN UYGUN KAYIT ÜCRETİ

ZAMAN VE MEKÂNDAN BAĞIMSIZ EĞİTİM
DİPLOMA DENKLİĞİ BULUNMAKTADIR

 ALES ŞARTI ARANMAMAKTADIR

Bilgi için: bilgi@turtep.edu.trİLETİŞİM
Tel : 0 312 216 06 50

Faks : 0 312 216 06 59

Adres : TÜRTEP Başkanlığı Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sok.  
   No:30 Bahçelievler/ANKARA

@Ahmetyeseviunv
Ahmetyeseviuniv

Ahmetyeseviuniversitesi
AhmetYesevi Üniversitesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZSİZ)
• Bilgisayar Mühendisliği  
• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  
• Eğitim Yönetimi ve Denetimi  
• İngiliz Dili Eğitimi  
• İşletme  
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
• Turizm İşletmeciliği  
• Yerel Yönetimler  
• Yönetim Bilişim Sistemleri  
• Yönetim ve Organizasyon  
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Arap Dili Eğitimi *(Yeni)  
• Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi *(Yeni)  
• Uluslararası İlişkiler *(Yeni)

ÖN LİSANS PROGRAMLARI
• Bilgisayar Programcılığı

LİSANS PROGRAMLARI
•  Bilgisayar Mühendisliği

•  Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği

•  Endüstri Mühendisliği
•  Yönetim Bilişim Sistemleri

AÇILMASI PLANLANAN PROGRAMLAR

• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Lojistik

• Siber Güvenlik

www.ayu.edu.trwww.turtep.edu.tr



YAZ	GÜNEŞİ	SADECE	ISITSIN	
ZARAR	VERMESİN

UZMANLAR CILT VE VÜCUT SAĞLIĞINIZ IÇIN GÜNEŞ IŞINLARINDAN NASIL 
KORUNABILECEĞINIZI, BESLENME DÜZENINIZI ANLATIYOR.

LET THE SUMMER SUN WARM YOU 
WITHOUT HARMING

EXPERTS EXPLAIN HOW TO BE PROTECTED FROM THE SUN RAYS FOR YOUR SKIN 
AND BODY HEALTH, AND NUTRITION.

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

During this warmest period of the year, spending long time in 
the sun might lead to unwanted results. Though the sun has 
undeniably beneficial effects on life, it is necessary to avoid the 
sun or to have limited contact with it. Because sunlight is 
among the most important factors contributing to the 
premature aging of the skin. It causes freckles and unwanted 
spots on the skin to occur. The most significant harmful effect 
of the sunrays that has gained a scientific certainty is the 
increased risk of developing skin cancer. Experts explain how to 
be protected for your skin and body health, and nutrition. 

Yılın en sıcak olduğu bu dönemde, güneşle ilişki iyi ku-
rulmazsa kötü sonuçlar doğurabilir. Güneşin yaşam için 
yararlı etkileri tartışmasız olsa da, güneşten kaçınmak ya 
da güneşle sınırlı temasta bulunmak gereklidir. Çünkü 
güneş ışığı, cildin erken yaşlanmasını artıran en önemli 
faktördür. Ciltte istenmeyen lekeler, çiller oluşmasına 
yol açar. Güneşin bilimsel olarak kesinlik kazanan en 
önemli zararı ise, deri kanseri oluşum riskini arttırması-
dır. Uzmanlar cilt ve vücut sağlığınız için nasıl korunabi-
leceğinizi, beslenme düzeninizi anlatıyor…

SAĞLIK / HEALTH
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Cool off with +30 protection and white clothes
Having stated that the measure to be taken in the first place to 
protect ourselves from the sun is to wear tightly woven, light-
colored clothing and wide-brimmed hats, Ankara Medical 
Park Hospital Department of Dermatology Specialist Dr. Seçil 
Soylu recommended the following: “Sunscreen lotions prevents 
the UV rays from reaching the skin by absorbing, reflecting, 
and distributing their path. Sun protection factor (SPF) 
determines the effectiveness of creams. Higher sun protection 
factor means higher efficiency. Using creams with at least 
30-protection factor during the summer months would be 
appropriate. In recent years, sunscreen product companies 
have developed various cosmetic alternatives such as sun block 
lotions for spotty, sensitive, dry and combination skin, and 
products with mineral and antioxidant contents.” 

Do not stay in the sun between 11am and 3pm 
“Re-use of the product is required after each contact with water 
or sweating for continuous and intensive protection from the 
sun. Once a day usage is not enough for protection, re-use your 
products in 3-4 hours. Be careful not to stay in the sun around 
noon between 11am to 3pm, when the sunrays become the most 
harmful. Other than these hours try to stay in the shade and 
protect especially children with an umbrella, hat, or by dressing 
them in white or light-colored clothing if necessary.”

Risk of disease 
“Staying in the shade cannot fully protect you from the 
harmful effects of the sun. People with pale or pink skin, 
blonde-haired people, and red-haired ones usually do not 
bronze easily; sunburns occur when they stay long enough in 
the sun. As repeated exposure to the sun is combined with 
genetic susceptibility, the risk of getting skin cancer increases 
later in life. Children must use protective sunscreen lotions 
and this protection from the sun should be supported by 
dressing them in light-colored hats and T-shirts.” 

+30 koruma ve beyaz giysilerle serinleyin
Güneşten korunmak için en başta alınması gereken ted-
birlerin sıkı dokunmuş, açık renkli giysiler giyilmesi ve 
geniş kenarlı şapka takılması olduğunu ifade eden Me-
dical Park Ankara Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uz-
manı Uzm. Dr. Seçil Soylu, şu tavsiyelerde bulunuyor: 
“Güneş koruyucular; UV ışınlarının, emme, yansıtma 
ve dağıtma yolu ile deriye ulaşmasını engeller. Kremle-
rin etkinliğini, güneş koruma faktörü (SPF) belirler. 
Güneş koruma faktörü ne kadar yüksek ise, etkinlik o 
kadar artacaktır. Yaz aylarında en az 30 koruma faktörlü 
kremler uygun olacaktır. Güneşten koruyucu ürünlerde 
son yıllarda; sivilceli, kuru ve karma, hassas, mineral 
içerikli, antioksidan gibi, kozmetik olarak çeşitli alter-
natifler gelişmiştir.”

11-15 arası güneşte kalmayın
“Yoğun ve sürekli güneşten korunma için her su teması 
sonrasında veya terlemeyle ürünlerin tekrar kullanılması 
gereklidir. Günde bir kez kullanım koruma için yeterli 
olmamaktadır, ürünlerinizi 3-4 saatte bir tekrar kullanın. 
Güneş ışınlarının en zararlı olduğu öğle saatlerinde (11- 
15 arası) güneşte kalmamaya dikkat edin. Bu saatler dı-
şında ise daha çok gölgede kalın ve özellikle çocukları 
şemsiye, şapka gerekir ise beyaz veya açık renkli giysiler 
ile güneşten koruyun.”

Hastalık riski
“Gölgede kalmak, güneşin zararlı etkilerinden tam olarak 
korumaz. Cilt rengi beyaz ve pembe olanlar ile sarışın ve 
kızıllar genellikle bronzlaşmaz, güneşte uzun süre kalınca 
kolayca yanıklar oluşur. Tekrarlayan güneşe maruziyet, 
genetik yatkınlığın da etkisiyle özellikle ilerleyen yaşlar-
da cilt kanseri riskini arttırmaktadır. Çocuklarda mutla-
ka güneşten koruyucu kullanmak, ayrıca açık renk şapka 
ve tişörtlerle korumanın desteklenmesi gereklidir.”



Let your skin glow!
One of the most important issues of the summer is spots 
that become more visible. Brown spots that formed on 
cheeks, forehead, and lips are seen more commonly in 
women. Ankara Medical Park Hospital Department of 
Dermatology Specialist Dr. Seçil Soylu explains how to deal 
with them:

Solution for brown spots 
“Dark spots on the face become lighter in winter and darker 
in summer. Creams that lighten their colors, mesotherapy, 
procedures such as PRP, and some chemical peelings can be 
applied in summer. Application of chemical peelings and 
laser treatments give better results in winter. During and 
after the treatment, a very good sun protection should be 
applied otherwise spots might reappear.”

Moisturizing mask
“Change your moisturizer with water-based products. Skin 
moisturizing masks, and exfoliating, cleansing masks should be 
used as often as needed, usually once or twice a week. 
Meanwhile sunscreens and tanning lotions used during 
summer cause dead layers and deposits under your skin. 
Peeling and purifying masks keep your skin clean and vibrant.”

Cildiniz ışıldasın!
Yazın en önemli sorunlarından biri belirginleşen lekeler-
dir. Yanak, alın ve dudak üstünde oluşan kahverengi le-
keler kadınlarda daha fazla görülür. Lekelerle nasıl başa 
çıkacağımızı Medical Park Ankara Hastanesi Dermatolo-
ji Bölümü Uzmanı Uzm. Dr. Seçil Soylu şöyle anlatıyor: 

Kahverengi lekelere çözüm
“Cilt lekeleri kışın hafifler, yazın koyulaşır. Leke açan 
kremler, mezoterapi, PRP gibi işlemler, bazı kimyasal 
peelingler yaz aylarında uygulanabilir. Kışın kimyasal 
peeling ve lazer tedavilerinin daha yoğun olarak kullanıl-
ması leke tedavisinde iyi sonuçlar verir. Tedavi sırasında 
ve sonrasında çok iyi güneş koruması uygulanmalıdır 
aksi halde lekeler yeniden belirebilir.”

Nem maskesi
“Nemlendiricilerinizi su bazlı ürünlerle değiştirin. Hafta-
da 1-2 kez nem maskesi ve cildi soyucu, temizleyici mas-
keler de ihtiyaca uygun sıklıkta kullanılmalıdır. Bu arada 
yaz boyunca kullanılan koruyucular, bronzlaştırıcılar cilt 
altında birikintilere ve ölü tabakaya neden olur. Soyan ve 
arındıran maskeler, cildin temiz ve canlı kalmasını sağlar.”

SAĞLIK / HEALTH

MUTFAKTAN YÜZÜNÜZE MASKELER
Yulaf maskesi: Pişmiş yulaf ezmesini yüzünüze 
sürün, 15 dakika bekletip, ılık suyla temizleyin. 
Vücudunuza da uygulayabileceğiniz bu maske, 
cildi derinlemesine temizler, siyah noktaları 
giderir, yağlanmayı önler. 
Avokado maskesi: Kışın sert etkisini gidermek 
için kullanılır. Püre haline getirilmiş avokadoya 
2’şer damla zeytinyağı ve limon ekleyin. 
Yüzünüzde 10 dakika bekletin. Bu maske 
yüzünüzdeki pürüzlü tabakayı yok eder, cilde 
vitamin sağlar.
Limon peeling: Yağlı cilt için uygulanır. 2’şer 
yemek kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu ve 
yulaf unu ile 6 yemek kaşığı buğday kepeği 
karıştırılır. Az su eklenerek esnek bir lapa haline 
getirilir. Dairesel hareketlerle, 2-3 dakika boyunca 
cilt ovalanır. Ilık suyla yıkanır. 

MASKS FROM YOUR KITCHEN TO YOUR FACE
Oatmeal mask: Put some cooked oatmeal on your 
face, and then wait for 15 minutes, rinse with 
warm water. This mask that you can also apply on 
your body cleans the skin, removes blackheads, 
and prevents oily skin. 
Avocado mask: It is used to alleviate the harsh 
effects of winter. Add 2 drops of each olive oil 
and lemon juice into mashed avocado. Put this 
mixture on your face and wait for 10 minutes. This 
mask destroys the rough layer on your face and 
provides vitamins.
Lemon peeling: This one is applied to oily skin. 2 
tbsp of each finely grated lemon peel and oat 
flour is mixed with 6 tablespoons of wheat bran. 
By adding a little bit of water, form it into an 
elastic paste. In a circular motion, rub it on your 
skin for 2-3 minutes. Wash it off with warm water.
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Greet the sun by eating healthy 
As the increase on the weather temperature becomes 
evident this month, dehydration is experienced and 
vitamins are eliminated from the body. Drawing attention 
to the necessity of restoring our bodies’ needs, Medical 
Park Ankara Hospital’s Expert Dietitian Bürge Köker has 
the following recommendations:

Turn your face to the sun
“Because of working indoors and dressing in layers during 
winter, our bodies cannot store enough vitamin D. Vitamin D 
can only be provided from the sun and supplements. Open 
your arms and walk at least 15 minutes your face turned to 
the sun, particularly from 10 am to 3 pm. Drink 8-12 glasses 
of water a day to meet your body’s needs. Do not forget that 
drinking more would lead to water retention. Do not wait to 
feel thirsty to drink water.”

Regulate the work of your digestive system 
“Primarily to regulate your digestive system and your 
metabolism, you should eat plenty of high-fiber foods. This 
also regulates your blood sugar and blood pressure that have 
the risk of increasing in hot temperatures. Do not peel fruit and 
vegetables. Do not peel kiwi; consume apples and berries with 
their stems and seeds. Foods that contain probiotics such as 
yogurt and kefir should be on your table for every meal.”

Sağlıklı beslenerek güneşi selamlayın
Sıcaklıktaki artışların belirginleştiği bu ayda hem yaşa-
nan sıvı kaybı hem de vücudun vitamin ihtiyacının gide-
rilmesi gerektiğine dikkat çeken Medical Park Ankara 
Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Bürge Köker şu öne-
rilerde bulunuyor:

Yüzünüzü güneşe çevirin
“Kış boyunca kapalı ortamlarda çalışmaktan, üst üste 
giyinmekten dolayı vücut yeterince D vitamini depola-
yamaz. D vitaminini sadece güneşten ve besin takviyele-
rinden karşılanabilir. Özellikle saat 10.00-15.00 arası 
kollarınızı açıp, yüzünüzü güneşe çevirip en az 15 dakika 
yürüyün. Günde 8-12 bardak su, ihtiyacı karşılar, daha 
fazla sıvı alımının ödeme yol açacağını unutulmayın. Su 
içmek için susamayı beklemeyin.”

Sindirim sisteminiz düzenli çalışsın
“Metabolizmanızın ve sindirim sisteminizin düzen-
lenmesi için öncelikle bolca lifli gıda tüketmelisiniz. 
Böylece sıcak havada artma riski yüksek olan kan ba-
sıncınızın düzenlenmesi ve kan şekerinizin kontrolü 
de sağlanır. Meyve ve sebzeleri soymayın. Kiviyi 
soymayın, elmanın çöpünü, dutun sapını da tüketin. 
Probiyotik içeren yoğurt, kefir gibi gıdaları da sofra-
nızdan eksik etmeyin.”

SAĞLIK / HEALTH

1 HAFTALIK YAZ DETOKSU
Sabah: 1 kâse kefirin içine yarım su bardağı 
greçkayı (kara buğday) koyun. Sabah içine 2 
hurma veya kuru kayısı doğrayıp yiyin.  
Ara: 1 yemek kaşığı yaban mersini.
Öğlen: 1 porsiyon sebze yemeği veya 1 kâse 
sebzeli bulgurlu çorba, 1-2dilim yulaf ekmeği, bol 
yeşillikli salata.
Ara: 1 tatlı kaşığı chia tohumu eklenmiş 1 kâse 
yoğurt, 10-15 adet kiraz veya çilek.
Akşam: Yarım su bardağı kuru baklagilli veya 
ızgara tavuklu bol yeşillikli salata (1 yemek kaşığı 
kuru üzüm ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilaveli), 1-2 
dilim yulaf ekmeği, 1 su bardağı fesleğenli ayran.
Ara: 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 yemek kaşığı 
çekirdekli kuru üzüm.

ONE-WEEK SUMMER DETOX
Breakfast: Add half cup of buckwheat into 1 cup 
of kefir. Eat it in the morning after adding 2 
chopped dates or dried apricots.
Snack: 1 tablespoon of blueberries.
Lunch: 1 serving of vegetables or 1 cup of 
vegetable bulgur soup, 1 or 2 slices of oat bread, 
plenty of greens salad.
Snack: 1 cup of yogurt with 1 dessertspoon of chia 
seeds, 10-15 cherries or strawberries.
Dinner: Salad with half cup of legumes or grilled 
chicken (1 tablespoon of raisins and 1 teaspoon of 
olive oil added), 1-2 slices of oat bread, 1 cup of 
yogurt drink with basil.
Snack: 1 cup of lactose-free milk, 1 tablespoon of 
seeded raisins.
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Onbirmetrekare Mantı House that gets credit with its different 
specialties appeals not only its patrons in İstanbul but to all 
‘mantı’ lovers (a Turkish dish that resembles tortellini) around 
the world. Everyone who has eaten mantı in here at least once 
takes away some for their loved ones, so they can taste mantı 
too. Diet mantıs prepared with whole wheat and vegetarian 
mantıs accompany other mantı specials such as Sinop style 
mantı, Turkmen style mantı, ‘bohça’ mantı with meat. One 
other thing that makes these mantıs special is their sauce 
prepared with 21 different spices. 

From colorful pasta to mantı
Owner and Chef of the Onbirmetrekare Mantı House Olcay 
Aydın is among the few people with a strong entrepreneurial 
spirit that I have known until today. Aydın who is 42 years old 
has worked at many jobs. He had been in export-import business; 
he had worked as an art director. Olcay Aydın who highlights 
that he always had the idea of opening his own place someday in 
his mind has materialized this dream in the beginning of 2015 
successfully. Having felt that the ‘for rent’ sign hanging on a 
shop window at Acıbadem, Kadıköy was a special sign sent for 
him, Aydın goes inside immediately and rents the place.   

Changed his mind about pasta
When he went home that night, he told his wife that he was 
going to open the restaurant that he has been dreaming of for 
years. At the beginning, he was primarily making both pasta 
and mantı; however, he changed his mind about pasta in a 
short time and he only began to make mantı. Since the place is 
only eleven square meters, he decided to call it ‘Onbirmetrekare.’ 
Aydın who began to work by making fresh pasta says, “I used to 
prepare delicious pastas in the rainbow colors with carrots, 
spinach, and beets after working on them for hours. Later, 
these pastas had a huge demand. When the number of people 
who ordered these pastas for delivery increased rapidly, I 
realized that I couldn’t deal with this demand by myself and I 
canalized on making mantı.”

Farklı spesiyalleriyle beğeni toplayan Onbirmetrekare 
Mantı Evi sadece İstanbul’daki müdavimlerine değil, dün-
yanın dört bir yanındaki mantı severlere de hitap ediyor. 
Burada bir kez mantı yiyen herkes, bu mantıları sevdikle-
rinin de tatması için özel olarak fırınlatıp vakumlatıyor. 
Sinop mantısı, Türkmen mantısı, kıymalı bohça mantı gibi 
spesiyallere vejetaryen ve kepek unundan hazırlanan diyet 
mantılar da eşlik ediyor. Bu mantıların en büyük özelliği 
ise 21 farklı baharattan hazırlanan özel bir sosla servis 
edilmesi…

Rengârenk makarnalardan mantıya
Onbirmetrekare Mantı Evi’nin sahibi ve şefi Olcay Aydın, 
bugüne kadar tanıdığım en girişimci ruhlu isimlerden 
biri… 42 yaşındaki Aydın, bugüne kadar pek çok işte çalış-
mış. İthalat-ihracatla ilgilenmiş, sanat yönetmenliği yap-
mış. Aklının bir köşesinde her zaman bir mekân sahibi 
olma fikrinin olduğunu belirten Olcay Aydın, bu hayalini 
2015 yılının başında radikal bir hamleyle hayata geçirmiş. 
Kadıköy Acıbadem’de önünden geçtiği dükkânın camekâ-
nına asılan ‘kiralık’ yazısının, kendisine gönderilen özel bir 
işaret olduğunu hisseden Aydın, o an içeri girmiş ve bu 
dükkânı tutmuş. 

Makarnadan vazgeçti
Akşam evine gidince de eşine artık yıllardır hayalini kurduğu 
restoranı açacağını söylemiş. Aydın, ilk başlarda makarnacı 
ve mantıcı olarak öne çıksa da kısa bir süre sonra sadece 
mantıcı olarak yola devam etme kararı almış. Mekân, 11 
metrekare olduğu için dükkanına da Onbirmetrekare adını 
vermiş. İlk başlarda el yapımı taze makarna yapımına yöne-
len Aydın, “Saatlerce uğraşarak birbirinden lezzetli, gökku-
şağı renklerinde havuçlu, pancarlı, ıspanaklı makarnalar ha-
zırlıyordum. Daha sonra bu makarnalara çok talep oldu. Dı-
şardan taze makarna siparişi veren kişi sayısı hızla artınca, 
bu özel talebi tek başıma yetiştiremeyeceğimi anladım ve 
mantıya yöneldim.” diyor. 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

FOR THE LOVER OF ‘MANTI’ 
THE FAME OF THE MANTIS MADE WITH CARE AT THE ONBIRMETREKARE                                

MANTI HOUSE HAS REACHED FROM TURKEY TO INDIA.

MANTI	MERAKLILARINA	DUYURULUR…
ONBIRMETREKARE MANTI EVI’NDE ÖZENLE HAZIRLANAN MANTILARIN NAMI 

TÜRKIYE’DEN HINDISTAN’A KADAR ULAŞTI.
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Onbirmetrekare 
Mantı Evi’nin 
sahibi ve şefi 
Olcay Aydın 

Owner and Chef of 
Onbirmetrekare 
Mantı House    
Olcay Aydın
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Team of three makes mantı
Olcay Aydın works at a high pace with care at the 
Onbirmetrekare Mantı House to make ‘bohça’ mantı with 
meat, Turkmen mantı with potato, cheese, and walnut, 
vegetarian mantı, diet mantı, and Sinop style mantı. He 
hosts the patrons of the place. He prepares the fillings and 
the pastry himself with care. He has a team of three to 
assemble them at the end. 

The special sauce consists of 21 spices
Aydın who states that they produce 10 kg of mantı daily, 
5 kg for serving at the restaurant and 5 kg for filling 
special orders, says, “Whether served or catered, all our 
mantıs have the same taste and quality since they are 
made by the same person. The most significant factor that 
made the specialties of the Onbirmetrekare Mantı House 
that popular is the importance given to sustainability. 
Change of taste is not possible, because we use the same 
certain recipes for our specialties. Even the spices we use 
while serving the mantıs are special. This special mixture 
that consists of 21 different spices from cardamom to 
cumin and from thyme to red pepper adds a unique taste 
to our mantıs. We are open from 11 am to 10 pm. From 
some people’s hands, things taste more delicious. I believe 
that is true. My father was such a person. I think I’ve 
inherited this from him. My meatballs and appetizers are 
also pretty famous.”  

3 kişilik ekip mantı büküyor
Son derece titiz bir çalışma temposuna sahip olan Olcay 
Aydın, Onbirmetrekare Mantı Evi’nde kıymalı bohça man-
tı, kıymalı, patatesli, peynir ve cevizli Türkmen mantısı, 
vejetaryen mantı, diyet mantı ve Sinop mantısı ile müda-
vimlerini ağırlıyor. Mantıların hamurunu ve iç harçlarını 
kendisi özel olarak hazırlıyor ve kulaklı mantıları kapatma 
konusunda 3 kişilik özel bir ekiple yol alıyor.

21 çeşit baharattan oluşan özel sos
Günde 5 kilosu özel sipariş ve 5 kilosu da restoranda servis 
edilmek üzere 10 kilo mantı ürettiklerini dile getiren Ay-
dın, “Mantılarımız tek elden çıktığı için hem sipariş mantı-
larımız hem de restoranda servis edilen mantılarımız aynı 
lezzette ve kalitede sunuluyor. Onbirmetrekare Mantı 
Evi’nin spesiyallerinin bu kadar çok beğenilmesindeki en 
önemli unsur da bu sürdürülebilirliğe büyük önem veril-
mesi. Tat değişikliği olması mümkün değil. Çünkü her şey 
belli reçeteler aracılığıyla hazırlanıyor. Mantıları servis 
ederken kullandığım baharat bile son derece özel. Kakule-
den naneye, kekikten isota, kimyondan sumağa, kırmızıbi-
berden rezeneye kadar 21 çeşit baharatın yer aldığı bu özel 
karışım, mantılarımıza özel bir lezzet katıyor. Sabah 
11.00’den akşam 22.00’ye kadar açığız. El lezzeti denen bir 

Kıymalı bohça mantısı
Bohça mantı with meat

Malzemeler: Hamuru için; 3 su bardağı un, 1 su 
bardağı su ve 2 yumurta ve tuz. İç harç için; 1 kilo 
kıyma, 4 soğan, karabiber ve tuz.
Hazırlanışı: Mantı hamurunu güzelce yoğurduktan 
sonra 3 saat dinlendirin. İç harcı hazırlayın. Mantı hamu-
runu incecik açıp içine kıymalı harçtan koyarak kapatın. 
Tencereye bolca su koyun ve su iyice ısındığında bir 
tatlı kaşığı tuz ilave edin. Bir taşım kaynattıktan sonra 
mantıyı koyun. Mantılar 7-8 dakika içinde haşlanmış 
oluyor. Mantılar haşlanırken, ayrı bir yerde tavaya tere-
yağı ile sıvı yağı koyun. Ardından 21 çeşit baharattan 
hazırlanan özel karışımı ilave edin. Porsiyon olarak 200 
gramlık mantınızı süzün ve güveç kabına alın. Sarımsaklı 
yoğurdu çırpın ve mantının üzerine yayın. Tereyağlı 
baharat karışımını ilave ettikten sonra mantının üzerine 
bolca ceviz rendeleyin.

ŞEF OLCAY AYDIN’DAN SİNOP 
MANTISI TARİFİ

Ceviz rendesi ile servis edilen kıymalı Sinop mantısı
Sinop style mantı served with grinded walnuts
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şey var. Bu gerçekten çok doğru... Babam çok güzel yemek-
ler yapardı. Sanırım ben ondan el almışım. Köftelerim ve 
mezelerim de çok meşhurdur.” yorumunda bulunuyor.

Hindistan’a mantı gönderdi
Olcay Aydın’ın mantılarının müdavimleri sadece İstanbul 
ile de sınırlı değil. Aydın’ın mantılarını tadanlar, bu lezzet-
leri Türkiye dışına da götürüyor. Olcay Aydın, bu konu 
hakkında, “Burada mantı yiyenler, bu lezzetleri Türkiye dı-
şında yaşayan akrabalarının da tatmasını istiyor. Bu neden-
le özel olarak vakumlanmış mantı siparişi de veriyorlar. 
Mantıları fırında biraz kurutup vakumluyoruz. Böylece 
mantıları uzun süre muhafaza etmiş oluyoruz. Onbirmetre-
kare Mantı Evi’nin mantıları İngiltere, Hollanda hatta Hin-
distan’a kadar gitti.” açıklamasında bulunuyor.

Tasarım odaklı butik otel açacak
Aydın’ın bundan sonraki hayali ise Ayvalık’ta özel bir butik 
otel açmak... Eski buzdolaplarını özel dokunuşlarla mutfak 
dolabı ya da gardırop olarak değerlendiren Aydın, en erken 
1 yıl, en geç ise 3 yıl içinde açacağı bu butik otelde, özel ta-
sarım ürünlerinin sergileneceği bir konsept yaratmayı 
planlıyor. Bu otelde kalan herkesin organik meyve ve seb-
zelerle hazırlanan spesiyalleri tadacağını belirten Aydın, 
“Bu otel tamamen tasarım odaklı bir otel olacak. Gündüz 
saatlerinde misafirlerin yüzdüğü havuz, akşam saatlerinde 
üstü kapatılarak farklı bir yaşam alanına dönüşecek.” diyor.

Shipped mantı to India
Fans of Olcay Aydın’s mantıs are not only limited to 
İstanbul. People who taste Aydın’s mantıs take this taste out 
of Turkey, too. Olcay Aydın made the following comment on 
the subject: “The people who eat mantı here want their 
relatives that live out of Turkey to taste them, too. That is 
why they also order mantı in vacuumed packages. We let the 
mantı dry in the oven a bit then vacuum. This conserves 
mantıs for a long time. The mantıs of the Onbirmetrekare 
Mantı House has been to England, Holland, and even India.”

He is going to open a boutique hotel focusing on design
The next dream of Aydın is to open a boutique hotel in 
Ayvalik that is special. Aydın, who can reuse the old 
refrigerators as kitchen cabinets after few touches, is 
planning to create a concept where special design products 
could be displayed. He says he is going to materialize this 
dream in one year the earliest or in three years the latest. 
Aydın who states that everyone who stays in this hotel is 
going to be served specialties made with organic fruits and 
vegetables says, “This hotel is going to focus on design 
completely. The pool which our guests would be using to 
cool during the day is going to be transformed into a 
different living area in the evenings by covering its top.” 

Ingredients: For the dough: 3 cups of flour, 1 cup of 
water, 2 eggs, and salt. For the filling: 1 kg of ground 
beef, 4 onions, black pepper and salt.
Directions: After kneading the dough well, let it 
rest for 3 hours. Prepare the filling. Roll the dough 
thin and place a bit of the filling in the middle then 
turn it over. Add plenty of water into a deep pot 
and when it becomes hot add 1 dessertspoon of 
salt. Bring it to a boil. Add the mantıs. They 
become boiled in 7-8 minutes. As they are boiling, 
add butter and oil into a separate pan. Add the 
special mixture made with 21 spices. Drain 200 
grams of mantı as a portion and place it into a 
casserole dish. Mix yogurt with crushed garlic and 
spread over mantıs. Add the butter, spice mixture 
on top, and grind walnuts on top generously.

SİNOP STYLE MANTI RECIPE FROM 
CHEF OLCAY AYDIN

Peynirli-cevizli Türkmen mantısı
Turkmen mantı with cheese and walnut

Patatesli Türkmen mantısı 
Turkmen mantı with potatoes
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BERİL ŞEN

MANY DESTINATIONS ARE AVAILABLE TO TRAVEL WITHOUT A VISA WHENEVER YOU FEEL 
LIKE IT FROM THE BALKANS TO SOUTH AMERICA AND TO CENTRAL ASIA.

NO VISA DESTINATIONS FOR 
WHENEVER YOU WISH TO TRAVEL

BAŞINIZDA SEYAHAT RÜZGARLARI ESTIĞINDE BALKANLAR’DAN GÜNEY AMERIKA’YA, 
ORTA ASYA’YA KADAR VIZESIZ OLARAK GIDEBILECEĞINIZ BIRÇOK ÜLKE VAR. 

AKLINIZA	ESTİĞİ	AN:	
VİZESİZ	DESTİNASYONLAR

GEZİ / TRAVEL
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Seyahat tutkunuz varsa ancak vize kuyrukları kâbusunuz olu-
yorsa, işte size birkaç gün içinde yolculuk planı yapabileceği-
niz, aklınıza estiği an, teferruatlarla uğraşmadan yola çıkabile-
ceğiniz Balkanlar’dan Güney Amerika’ya, her biri diğerinden 
kaydadeğer, Türkiye’ye vize uygulamayan destinasyonlar…

If you have a passion for travelling but the lines at the visa offices are 
becoming your nightmares, here are some of the destinations that 
don’t have visa requirements from the Balkans to South America. 
Whenever you feel like travelling, you can just grab your luggage and 
leave without going through small details such as preparing visa 
documents…

TROPİKAL CENNET: SEYŞELLER
‘Cennete kaçış’ kulağınıza nasıl geliyor? İşte 
Şeyseller böyle bir destinasyon. Hint Okyanu-
su’nun cennet bahçeleri, granit ve mercan ada-
ları, zümrüt yeşili lagünleri, bembeyaz kumsal-
ları, palmiyeleri, tropikal meyveleri ve çiçekle-
riyle sözünü tutuyor. Bu tropikal takımadaları, 
cam gibi denizi, mavi ve yeşilin muhteşem 
tonlarıyla her adasında güzellikleriyle şaşırtı-
yor. Mahe, Praslin ve La Digue gibi birkaç adaya 
uğrayın, granit kayaların çevrelediği kumsallar-
da yüzün, tropikal yağmurların serinlettiği bir 
sabaha uyanın. 

Uçsuz bucaksız okyanus
Hint Okyanusu kıyısında yıldızların altında 
uyuyun, kendinize özel kumsallar keşfedin, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Vallee 
de Mai’in palmiye ormanını ve hindistance-
vizlerini görün, Kreol kültürünü ve mimari-
sini tanıyın... Ada kuşlarını gözlemeyi, cangı-
lın içinde trekking yapmayı ve şnorkelle sual-
tını keşfetmeyi de ihmal etmeyin. Seyşeller, 
mercan kayalıklarıyla birlikte, ucu bucağı ol-
mayan bir okyanusta ard arda büyüleyen gö-
rüntüler saklıyor.

TROPICAL PARADISE: THE SEYCHELLES
How does ‘escape to paradise’ sound like to 
you? The Seychelles is such a destination… 
The heavenly gardens, granite and coral 
reeves, emerald green lagoons, white beaches, 
palm trees, and tropical fruits and flowers of 
the Indian Ocean deliver this promise. This 
tropical archipelago fascinates us with its 
clear waters and natural wonders in every tone 
of blue and green. Stop by at a few islands such 
as Mahe, Praslin, and La Digue; swim at the 
beaches surrounded by granite rocks; wake up 
to a morning cooled by tropical rains. 

The vast ocean
Fall a deep sleep under the stars at the coast of the 
Indian Ocean; discover your own private beach; 
see the palm forest and coconuts of the Vallee de 
Mai, which is in the UNESCO’s World Heritage 
List; become familiar with the Creole culture and 
architecture. Don’t forget to watch the birds of 
the island, trek in the jungle, and explore the 
underwater with snorkel. The Seychelles hide 
mesmerizing landscapes along with coral reeves in 
the vast Indian Ocean.   

raillife AĞUSTOS / AUGUST 2016       0  4  7



0  4  8  raillife AĞUSTOS / AUGUST 2016

GEZİ / TRAVELGEZİ / TRAVEL

Bosnia Herzegovina is a great destination in the Balkans 
with its history stretching from the ruins of war to a new 
life and its resistive-to-surrender capital city Sarajevo. 
One feels the existence of the Turkish and the Ottoman 
traditions there strongly as well as the melt of many 
cultures and faiths in the same pot. The heart of Sarajevo, 
which was reborn after the Bosnian War, is Başçarşı, a 
marketplace that has never lost its dynamism since the 
16th century. Don’t skip to try the local flavors in here 
such as cavabici, burek, and dried meat.

Latin Bridge, Fatih Mosque, Mostar…
The Latin Bridge, where Franz Ferdinand was assassinated that 
became casus belli of the World War I, Sarajevo Museum, 
National Bosnia Herzegovina Museum, Alija Izetbegovic 
Museum, Kurşunlu Madrasah, and Fatih Mosque are worth 
seeing. While you are here, don’t miss to see Mostar Bridge, 
which was built by Mimar (Architect) Hayreddin who was a 
student of Mimar Sinan over Neretva River in 1566. The bridge 
that was destroyed during the war in 1933 was rebuilt and 
declared as a World Heritage by UNESCO in 2005.  

Bosna Hersek, savaşın izlerinden yeni bir yaşama uza-
nan tarihi ve özellikle direnen başkenti Saraybosna ile 
Balkanlar’da göz dolduran bir destinasyon. Çeşitli kül-
tür ve inancın birarada var olabilmesinin yanısıra Türk 
ve Osmanlı geleneği güçlü bir şekilde hissediliyor. 
Bosna Savaşı’nın ardından yeniden doğan Saraybos-
na’nın kalbi, dinamizmini hiç kaybetmeyen 16. yüzyıla 
ait Başçarşı… Burada cavabici, burek ve kuru et gibi 
özgün tatları denemeyi ihmal etmeyin. 

Latin Köprüsü, Fatih Camii, Mostar…
1. Dünya Savaşı’nı başlatan Franz Ferdinand cinaye-
tinin işlendiği Latin Köprüsü, Saraybosna Müzesi, 
Ulusal Bosna Hersek Müzesi, Aliya İzetbegoviç Mü-
zesi, Kurşunlu Medresesi ve Fatih Camii görmeye 
değer. Buralara kadar gelmişken orijinali Mimar Si-
nan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından inşa 
edilen (1566) Neretva Nehri üzerindeki Mostar Köp-
rüsü’nü de kaçırmayın. 1993’te savaşta yıkılan köprü 
yeniden inşa edildi ve 2005’te UNESCO tarafından 
Dünya Mirası ilan edildi. 

SAVAŞIN İZLERİNDEN YENİ YAŞAMA: BOSNA HERSEK
FROM THE RUINS OF WAR TO A NEW LIFE: BOSNIA HERZEGOVINA
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Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, el değmemiş doğal yaşamı, 
köyleri ve milli parklarıyla, gerçek bir Afrika deneyimi 
sunar. Tanzanya demek, bir safari cenneti olan Serengeti 
Milli Parkı demektir. Serengeti bu ülkenin yerlileri olan 
Maasai’lerin dilinde ‘sınırsız topraklar’ anlamına geliyor. 
Yaklaşık 15 bin kilometrekarelik bir alana yayılan ve son-
suzmuşcasına uzanan düz bir savan olan ve UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Serengeti, yeryüzünün 
en eski ve bozulmamış ekosistemlerinden.

1 milyon yıldır değişmedi
İklimi, bitki örtüsü ve faunasıyla son bir milyon yıldır ne-
redeyse hiç değişmedi. Yeryüzündeki en fazla memeli 
hayvanı barındıran bu alandaki hayvanlar ayrıca Afrika’nın 
herhangi bir yerinde görülenlerden daha iri ve güçlü olma 
özelliğine sahip. Milli park sınırları içindeki Ngorongoro 
Krateri Koruma Parkı, Tanzanya’daki üç UNESCO Dünya 
Mirası ünvanlı yerden biri. Flamingo dolu bir gölü de var. 
Burada sürüler halinde gezen antilopları, Thompson cey-
lanlarını, zebraları, zürafaları ve wildebeest’leri (öküz başlı 
Güney Afrika antilopları) de bol bol göreceksiniz. 

Tanzania promises a real African experience as an East 
African country with its untouched natural life, villages, 
and national parks. Tanzania is also identified with the 
Serengeti National Park. Serengeti means ‘lands without 
borders’ in the Maasais’ language, native people of this 
country. Spreading approximately 15 thousand square 
meters of area and stretching as if it is endless, the flat 
savannah called Serengeti is in the UNESCO’s World 
Heritage List and has the world’s oldest and unspoiled 
ecosystem.   

Unchanged for 1 million years
Its climate, vegetation, and fauna almost have not 
changed for the last one million years. The animals that 
live in this area are the largest and the strongest of the 
ones that live anywhere else in Africa. The most number 
of mammals live in here. Ngorongoro Conservation Area 
within the national park borders is one of the three 
UNESCO World Heritage Sites in Tanzania. You can 
see plenty of antelopes, Thompson deer, zebras, giraffes, 
and wildebeests rambling around in herds.   

SAFARİNİN KALBİNİN ATTIĞI YER: TANZANYA
WHERE THE HEART OF SAFARI BEATS: TANZANIA

raillife AĞUSTOS / AUGUST 2016       0  4  9



0  5  0  raillife AĞUSTOS / AUGUST 2016

GEZİ / TRAVELGEZİ / TRAVEL

GÖZLERDEN UZAK: MOĞOLİSTAN
SECLUDED: MONGOLIA

Few places on earth could achieve to remain secluded as 
much as Mongolia did. It is such a unique country that 
you ignore its toughness while you travel through the 
deserts. Traveling in these lands, located at the other 
end of the world where the traditional life goes on 
without mercy, requires a little bit of nuttiness as well as 
having a great passion for traveling. You must feel the 
reality of this culture by mingling freely with the locals 
during the summer festivals in Mongolia, which has 
endless deserts, moorlands, mountain lakes, and jungles 
that host the largest diversity of natural life in Asia.     

Stay at nomadic hostels
Experience the city life in the capital city Ulaanbaatar; 
stay at nomadic hostels in the moorlands under the blue 
sky where horses, sheep, goats, and camels run around 
freely; see the inscriptions erected for Kul Tigin and 
Bilge Khagan in Orhon Valley where Gokturks and Huns 
established their states; don’t skip the ones erected for 
Tonyukuk; go on an adventure by four-wheelers in the 
Gobi Desert to get to know this geography.   

Yeryüzünde çok az yer Moğolistan kadar gözlerden uzak 
kalabilmiştir. Uzak ancak öylesine kendine özgü bir ülke 
ki, çöllerde yol alırken zorluklarını görmezden geliyorsu-
nuz. Geleneksel yaşamın tavizsiz sürdüğü dünyanın bir 
ucundaki bu topraklarda seyahat etmek, iyi bir gezgin 
kadar çılgın olmayı da gerektirir. Başı ucu olmayan çölleri, 
bozkırları, dağ gölleri ve Asya’daki en büyük çeşitliliğe 
sahip doğal yaşamlardan birini barındıran vahşi ormanla-
rıyla Moğolistan’da, özellikle yazın şenliklerde, göçebeli-
ğini doludizgin yaşayan Moğollar’ın arasına karışarak bu 
kültürü tüm gerçekliğiyle hissedin. 

Göçebe yurtlarına misafir olun
Başkent Ulanbatur’da kent hayatını deneyimleyin, atla-
rın, koyunların, keçilerin, develerin dolandığı mavi gök-
yüzünün altında, bozkırların üzerinde göçebelerin yurtla-
rına misafir olun, Hunlar’ın, Göktürkler’in devlet kur-
dukları topraklarda, Orhun Vadisi’nde Bilge Kağan ve 
Kültigin için dikilmiş kitabeleri görün, Tonyukuk adına 
dikilmiş kitabeleri atlamayın, Gobi Çölü’nde dört çeker-
lerle macera yaşamak bu coğrafyanın olmazsa olmazıdır.



Hayatın suyunu çıkaran bir halk varsa onlar muhtemelen 
Brezilyalılar’dır. Yeryüzünün en neşeli, en renkli insanla-
rı olarak adlandırılmaları bir klişe değil. Çılgınlıklarla 
güçlenen bu yaşama dürtüsü özellikle futbol karşılaşma-
larında, plajlarda, samba kulüplerinde ve sokaklarda ken-
dini hissettirir. Yüzlerce, bazen de binlerce insanın bir 
arada dansettiği dünyanın en büyük sokak partilerinin 
organizatörü yine onlardır. 

Müzik tutkusu 
Ülkenin en büyük kentinden en fakir yerleşimine hal-
kının asla tökezlemeyen bir müzik tutkusu vardır. Af-
rika’ya uzanan kökleriyle Brezilya müziği kolektif top-
lumsal bir aktivitedir. Pagode, samba, frevo, forro, 
lambada, caz, bossa nova, tropicalismo... “Bahia’ya 
geldiniz gülümseyin!” ya da, “Bahia’dasınız aceleye 
gerek yok.” tabelalarına Brezilya’nın Afrika etkisinin 
en çok hissedildiği bu bölgesinde sık rastlanır. Palmiye 
ağaçlarının eğildiği plajlardan, yalnız adalardan, küçük 
yerleşimlerden müzik yayılır. Rio, ülkenin kalbi ancak 
Bahia’nın başkenti Salvador’un ve bölgedeki adaların 
da yabana atılmayacak cazibeleri var. Karnaval için 
Olinda aklınızda olsun.

If there is any nation that could get the juice out of life, 
that would be the Brazilians. Naming them as the world’s 
merriest and most colorful people is not a cliché. This 
urge to live that strengthens with craziness is felt the 
most at beaches, in samba clubs, streets, and during 
soccer games. They are also the organizer of the world’s 
largest street parties where thousands of people dance 
together.

Passion for music
The country has a passion for music that doesn’t miss its 
footing from the largest city to the poorest settlement. 
The Brazilian music, which its roots originate from 
Africa, is a joint public activity: pagoda, samba, frevo, 
forro, lambada, jazz, bossa nova, tropicalismo… The 
signs written, “Smile, you are in Bahia!” or “No need to 
rush, you are in Bahia!” are seen often in the area where 
the African influences are felt the most. The beaches 
where the palm trees bend towards the sands, the lonely 
islands, and the small settlements radiate music. Rio is 
the heart of the country; however, the capital of Bahia, 
Salvador and the regional islands are very tempting, too. 
Keep Olinda in mind for the carnival.

ŞENLİĞİN ÜLKESİ: BREZİLYA
COUNTRY OF FESTIVALS: BRAZIL 

GEZİ / TRAVEL
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TREKKING’E	VAR	MISINIZ?
TAM BIR TREKKING PARKURU CENNETI OLAN TÜRKIYE’DE YEPYENI ROTALARI KEŞFEDEREK 

KEYIFLI BIR HAFTA SONU GEÇIRMEK ELINIZDE…

A WEEKEND FULL OF FUN WAITS FOR YOU AS YOU DISCOVER THE NEW DESTINATIONS 
IN TURKEY THAT IS A PARADISE OF TREKKING COURSES.

ARE YOU UP FOR TREKKING?
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SELİN AKGÜN

Uzun ve yorucu yürüyüş anla-
mına gelen ‘trekking’, ‘doğal engellerle 

dolu bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı 
olmadan yürüyerek aşmak’ olarak nitelendiriliyor. 

Özellikle Türkiye, bu konuda son derece iddialı parkurlara 
sahip. Trekking boyunca yürüyüş süresi, parkurun zorluk 

derecesine göre değişiklik gösteriyor. Orta dereceli bir parkur 
yaklaşık 5-6 saat sürüyor. Şehir hayatının yoğun temposundan 

kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak iste-
yen sporseverler için en popüler trekking rotalarını araştırdık. 

‘Trekking’ that means long and tiring walk is also known as ‘the 
act of making a long journey across difficult country on foot.’ 

Especially Turkey has highly challenging courses on the 
subject. The duration of walk changes depending on the 
difficulty of the course. A medium level course usually 
takes 5 to 6 hours to complete. We explored the most 

popular trekking routes for sports fans who want 
to get away from the busy tempo of the city 

and unite with nature. 



Trekking’in püf noktaları
Eğer uzun soluklu bir yürüyüşe çıkacaksanız yürüyüş 
ayakkabınızın ve sırt çantanızın rahat olması son dere-
ce önemli. Spor ayakkabınız uzun bilekli, ayağınızı 
vurmayan ve rahat bir forma sahip olmalı. Su matarası, 
şapka, bere ve yağmurluğunuz da yanınızda olmalı. 
Yedek çorap ve atleti de unutmamanızda fayda var. 
Trekking’e mutlaka size eşlik edecek ve gittiğiniz böl-
geyi bilen bir grup rehberiyle çıkmanız gerekiyor. Yol-
culuğa genellikle sabah çok erken çıkılıyor. Yolculuk 
sırasında rehberlerden programla ilgili bilgi almalısı-
nız. İlk defa böyle bir tura katılıyorsanız, sizi çok zor-
lamayacak bir parkurla başlamanız çok daha yerinde 
bir adım olur. 

Talimatlara uyun
Her türlü yürüyüş ekibinin başında bir rehber ve so-
nunda ise bir artçı bulunur. Yürüyüşe katılan kişiler bu 
isimleri tanımalıdır. Rehber ve artçını talimatlarına da 
birebir uyulması gerekiyor. Yürüyüşe katılan kişiler 
rehberi geçmemeli ve artçıdan geri kalmamalı. Grup 
düzenini bozucu hareketlerde bulunulmamalı. Kulak-
lıkla müzik dinlemeniz olası tehlikelerin algılanmasını 
geciktirerek zarar görmenize neden olabilir. Eller cep-
lere sokulmamalı, iki yanda serbest olmalıdır. Böyle-
likle dengenizi kaybettiğinizde ya da düşerken denge-
nizi sağlarsınız. Verilecek mola süreleri fazla tutulma-
malıdır. Uzun mola süreleri vücudu soğutur. Her mola 
sonrası kendinizi dinlenmiş değil, daha yorgun ve is-
teksiz hissedersiniz.

Trekking tips
It is very important for your backpack and trekking shoes 
to be comfortable, if you are going on a long walk. Your 
shoes should be ankle-high; they shouldn’t hurt your feet 
and should have a comfortable model. You should also 
take your raincoat, hat, water bottle, and cap with you. It 
would also be useful to bring an extra pair of socks and an 
undershirt. You must go trekking with a group guide who 
knows the area. The journey usually begins very early in 
the morning. You should get information about the 
program from the guides during the tour. It would be a 
better choice to participate in an easier tour that won’t 
push you, if this is your first time.

Follow the instructions 
A guide in the front and a rear guard behind the group 
accompany every type of trekking group. People who join 
the walk must meet them and know their names. You must 
exactly follow the instructions of the guide and the rear 
guard. The people attending the trek must not pass the 
guide or stay behind the rear guard. You shouldn’t take any 
actions that would break the order of the group. Listening to 
music with headphones may delay your perception of 
possible threats, which may harm you seriously. You must 
not place your hands in your pockets; you should keep them 
on your sides. This will allow you to regain your balance if 
you lose it or if you are about to fall. Duration of the breaks 
should not be very long, because long breaks lower your 
body temperature. After each break, you would feel more 
tired and unwilling instead of rested.
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EN POPÜLER TREKKİNG PARKURLARI
Likya Yolu: Likya Yolu, Fethiye’den Antalya’ya kadar 
uzanıyor. Likya Yolu sadece Türkiye’nin değil, dünya-
nın da en iyi 10 trekking parkuru arasında yer alıyor. 
Likya Yolu parkurunun bölümleri arasında Faralya ve 
Dodurga köyleri, Sidyma Antik Kenti, Pınara Ören Yeri, 
Letoon antik kenti ve Xanthos Antik Kenti’ne yürüyüş 
rotaları bulunuyor. 
Ihlara Vadisi: Ihlara Vadisi, Türkiye’nin en iyi trekking 
noktaları arasında bulunuyor. 14 kilometre uzunluğundaki 
vadide kayalara oyulmuş mağaralar, kiliseler ve bol mik-
tarda mezar kalıntıları bulunuyor. Hem uzun hem de kısa 
trekking’ler için son derece uygun bir altyapıya sahip. 
Kaz Dağları: Kaz Dağları, özellikle son yıllarda yerli ve 
yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Doğayla iç içe 
parkurlara sahip olan Kaz Dağları’nın neredeyse her 
noktası yürüyüş için oldukça ideal. Ayı Deresi, Sutüven 
Şelalesi ve Manastır Çayı çevresinde, Tozlu Yaylası’n-
da, Sarıkız Tepesi’nde ve Mıhlı Çayı’nda farklı alterna-
tifler sizleri bekliyor.
Kaçkar Dağları: Doğru zamanda giderseniz, Kaçkar-
lar’da yeşilin binbir tonunu görebilirsiniz. Ambarlı 
Yaylası doğal güzellikleri ile hem trekking yapanlara 
hem de fotoğrafçılara farklı bir ambiyans sunuyor. 
Kaçkar Dağları’nın en güzel noktalarından biri de Çat 
Vadisi-Verçenik Yaylası ve Kapalı Göller Parkuru… 

THE MOST POPULAR TREKKING COURSES
The Lycian Way:  The Lycian Way stretches from Fethiye 
to Antalya. The Lycian Way is not only one of Turkey’s but 
one of the world’s top ten trekking trails. There are walking 
trails to the Faralya and Dodurga villages, the Ancient city 
of Sidyma, The Pınar Ruins, the Ancient city of Letoon and 
the Ancient city of Xanthos between the sections of the 
Lycian Way trail. 
Ihlara Valley: Ihlara Valley is one of Turkey’s best trekking 
locations. Ruins of caves, churches, and tombs that were 
carved in to the boulders stretch along the 14 km long 
valley. The valley represents proper basis both for long and 
short treks.
The Ida Mountains: The Ida Mountains have drawn the 
attention of domestic and foreign visitors especially in the 
last few years. Almost every part of the Idas, which have 
courses that are united with nature, is ideal for walking. 
Different alternatives such as the Ayı Creek, the Sutüven 
Falls, the Tozlu Plateau, the Manastır Run surroundings, 
the Sarıkız Hill, and the Mıhlı run await you.
The Kaçkar Mountains: If you go at the right time, you can 
see many different shades of green at the Kaçkars. The 
Ambarlı Plateau presents a different ambience to 
photographers and trekkers with its natural beauties. One 
of the best features of the Kaçkar Mountains is the Çat 
Valley -Verçenik Plateau - Kapalı Lakes course.  

Likya Yolu / The Lycian Way

Kaz Dağları / The Ida Mountains

Ihlara Vadisi / Ihlara Valley

Kaçkar Dağları / The Kaçkar Mountains
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Aladağlar: Aladağlar, yaz aylarının en ideal trekking 
parkurlarını içinde barındırıyor. En yüksek zirvesi 3 
bin 756 metre olan Demirkazık Dağı’ndan yürüyüşe 
başlayabilirsiniz. Aladağlar’ın önemli parkurları 
arasında Maden Boğazı, Yedigöller, Kapuzbaşı Şela-
lesi, Sokulupınar, Emli Vadisi ve Barasama Vadisi 
yer alıyor. 
Bafa Gölü: Günübirlik trekking yapmak isteyenler 
genelde Bafa Gölü çevresini tercih ediyor. Geçmişten 
günümüze kadar tahrip olmamış doğal güzellikler 
arasındaki Bafa Gölü, hem arkeolojik hem de doğal 
güzelliklerin bir arada bulunduğu özel bir konuma 
sahip. Keyifli bir trekking’in yanı sıra Herakleia ve 
Keramos antik kentlerini de ziyaret edebilirsiniz.
Yenice Ormanları: Karabük’ün Yenice Ormanları 
hafta sonu yaşam stresinden kaçmanız için güzel bir 
fırsat. Yenice Ormanları’nda günübirlik onlarca yü-
rüyüş rotası bulunuyor. Orman içindeki yaylalara 
kamp kurarak trekking maceranızı renklendirebilir-
siniz.
Ballıkayalar: Erikli Şelalesi gibi trekking sporcularını 
zorlayacak olan Ballıkayalar, İstanbul ve Kocaeli ili-
nin sınırında kalan Gebze’nin Tavşanlı Köyü’nde yer 
alan bir vadi. Vadinin geneli neredeyse tamamen ka-
yalardan oluşuyor. Ballıkayalar’a gelirseniz, şelaleler 
bölgesini ziyaret etmeyi unutmayın.

The Aladağlar Mountains: The Aladağlar Mountains 
offers the most ideal summer time trekking courses. You 
can start your walk from Demirkazık Mountain, which has 
the highest peak with 3756 meters. The Maden Pass, 
Yedigöller, the Kapuzbaşı Falls, Sokulupınar, the Emli 
Valley, and Barasama Valley take place among the 
important courses of the Aladağlar Mountains.  
Bafa Lake: People who want to take a daily trekking tour 
usually choose Bafa Lake. Bafa Lake, which is one of the 
natural beauties that haven’t been ruined over the 
centuries, has a special location that is home to both 
archeological and natural beauties. Besides trekking, 
you might also want to visit the Ancient cities of 
Herakleia and Keramos.
The Yenice Forests: The Yenice Forests in Karabük are a 
good opportunity to escape the weekend life stress. There 
are many routes for daily walks at the Yenice Forests. You 
can add more excitement to your trekking adventure by 
camping in the plateaus in the forest.
Ballıkayalar: Ballıkayalar is a valley, which will push 
trekkers just as much as the Erikli Falls will, located in 
the Tavşanlı Village of Gebze, which takes place right 
between the borders of Istanbul and Kocaeli. A serious 
part of the valley is made up of boulders. Don’t forget to 
visit the waterfalls area, if you happen to visit 
Ballıkayalar.

raillife AĞUSTOS / AUGUST 2016       0  5  5

Aladağlar / The Aladağlar Mountains

Yenice Ormanları / The Yenice Forests
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Türkiye’de girişimcilik kültürü 
son yıllarda farklı bir dönüşüm 
sürecine girdi. Kariyerine kendi 
işini kurarak devam etmek 
isteyen kadın girişimci 
sayısında da önemli bir artış 
olduğu gözlemleniyor. Bunun en 
önemli nedenlerinden biri de 
kadınların sosyal ve ekonomik 
yaşama katkıda bulunmaları 
sürecine destek veren sivil 
toplum kuruluşu sayısının hızla 
artması. Bu noktadan yola 
çıkarak Galata İş Melekleri, 
Etohum ve KAGİDER Ödülleri 
kapsamında 2015’te 
projeleriyle dikkat çeken ve 
farklı bir iş alanı yaratan 
kadın girişimcileri 
araştırdık.

The culture of entrepreneurship 
in Turkey has entered a different 

transformation process in the last 
few years. It has been speculated 

that there is a significant increase 
in the number of the female 
entrepreneurs who want to 

continue their careers by 
establishing their own businesses. 

One of the most important 
reasons for this is the 

substantially increasing number 
of non-profit organizations that 

support women contributing to 
social and economic life. From 

this point, we researched the 
female entrepreneurs who 
created different business 

fields and attracted 
attention with their 

projects in 2015 within 
Galata Job Angels, 

Etohum and 
KAGIDER. 

GİRİŞİM / INITIATIVE

BU	3	KADIN	GİRİŞİMCİYE	DİKKAT!
YEPYENI IŞ ALANLARI YARATARAK DIKKATLERI ÜZERINE ÇEKEN KADIN 

GIRIŞIMCI SAYISI HIZLA ARTIYOR.

ATTENTION TO THE TREE FEMALE 
ENTREPRENEURS!

THE NUMBER OF FEMALE ENTREPRENEURS WHO ATTRACT ATTENTION TO THEMSELVES BY 
CREATING NEW BUSINESS FIELSD IS INCREASING.

SELİN AKGÜN

0  5  6  raillife AĞUSTOS / AUGUST 2016



GİRİŞİM / INITIATIVE

raillife AĞUSTOS / AUGUST 2016       0  5  7

She designs vertical gardens
Co-founder of Flowerbox Ebru Başak 
Güven is one of the most prominent female 
entrepreneurs under the roof of the Galata 
İş Melekleri (Job Angels) in 2015… 
Flowerbox that introduces a product that 
has never been practiced or known before 
spreads the use of 100 percent natural 
plants that can preserve its naturalness and 
freshness for 7 years without the need of 
water and light at hospitals, restaurants, 
hotels, and at homes. 

Lowers the maintenance cost
Co-founder of Flowerbox Ebru Başak 
Güven who states that trying to grow 
plants indoors is a serious expense for 
businesses says, “It is very hard to 
continuously preserve the freshness and 
beauty of the living plants. Although, 
there is also the artificial/plastic plants 
option, many establishments have halted 
the use them completely within their 
structures. We design vertical trees and 
gardens by embalming the plants with a 
natural process in France. These plants 
are 100 percent recyclable in nature; they 
don’t produce bad odors and cause 
infestation they are anti-allergic. We 
concentrated on our offline sales in 2016. 
We have started considering the franchise 
requests as an addition to our newly 
opened gallery in Istanbul Bebek as of the 
second half. We plan to have the Flowerbox 
services experienced in more cities starting 
with İzmir, Antalya and Ankara.”

“Canlı bitkilerin devamlı aynı tazeliğini, güzelliğini 
korumak çok zor. Bunun yanında bir de plastik, ya-
pay bitki seçeneği olmasına karşın birçok kuruluş 
kendi bünyesinde plastik/yapay bitki kullanımını 
tamamen durdurmuş durumda. Fransa’da doğal bir 
işlemle mumyalanan bu bitkilerle dikey bahçeler, 
ağaçlar tasarlıyoruz. Bu bitkiler anti-alerjik, böcek 
ve koku yapmıyor ve doğada yüzde 100 geri dönü-
şümlü… 2016’da offline satışlarımıza ağırlık verdik. 
İstanbul Bebek’te açılan galerimize ek olarak ikinci 
yarı itibariyle franchise taleplerini değerlendirme-
ye başladık. İzmir, Antalya ve Ankara başta olmak 
üzere Flowerbox deneyimini daha fazla ilde yaşat-
mayı planlıyoruz.” diyor.

Dikey bahçeler tasarlıyor
Galata İş Melekleri çatısı altında 2015’te en dikkat 
çeken kadın girişimcilerden biri de Flowerbox Kurucu 
Ortağı Ebru Başak Güven… Daha önce uygulanmamış 
ve bilinmeyen bir ürünü kullanıcılarla tanıştıran 
Flowerbox, hastanelerde, restoranlarda, otellerde ve 
evlerde 7 sene boyunca su ve ışık ihtiyacı olmadan 
doğallığını ve tazeliğini koruyacak yüzde 100 doğal 
bitki kullanımını yaygınlaştırıyor. 

Bakım maliyeti düşüyor
İç mekânlarda bitki yetiştirmeye çalıştırmanın iş-
letmeler için ciddi bir maliyet olduğunu ifade eden 
Flower Box Kurucu Ortağı Ebru Başak Güven, 

Flowerbox 
Kurucu Ortağı 
Ebru Başak 
Güven

Co-founder of 
Flowerbox Ebru 
Başak Güven
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pazar kapısı, işletmemizde ise kadınlara istihdam 
yarattık... 2015, girişimciliğimizin en sönük yılı ola-
rak geçti diyebilirim. Özellikle yılın ikinci yarısında 
yaşanan terör olayları, esnafı ve turizm sektörünü 
olumsuz yönde etkiledi. Tabii ki girişimci olarak bu 
durumdan çok fazla olumsuz etkilenmemeye çalışa-
rak yaptığımız işe devam ettik. 2016 hedefimiz, ha-
len inşaatı ve restorasyonu devam eden tarihi evi 
restorana çevirerek, Kars Kaz Evi’ne orada devam 
etmek. Böylece hem atıl vaziyette olan tarihi yeni-
den yaşatacağız hem de gelen misafirleri bu ortamda 
ağırlayacağız. Ayrıca tüy fabrikası kurmayı, büyük 
bir şehirde şube açmayı veya franchise modeline 
geçmeyi planlıyoruz.” diyor. 

Kars’ın en sevilen kadın girişimcisi 
2015’te 9’uncusu düzenlenen Türkiye’nin Kadın 
Girişimci Yarışması’nda “Türkiye’nin Yöresinde 
Fark Yaratan Kadın Girişimcisi” seçilen Kars Kaz 
Evi’nin Kurucusu Nuran Özyılmaz, 2008’de bu giri-
şimle Kars’ın ilk kadın restoran işletmecisi olduğu-
nu belirtiyor.

Kaz satıcılarına pazar kapısı
Şehrin en büyük eksikliği olan yöresel yemekleri ve 
Kars kazını tanıtarak fark yarattıklarının altını çizen 
Özyılmaz, “Maliyeti yüksek, sunumu, pişirmesi me-
şakkatli olan ürünü gün ışığına çıkardık. Yurt içi ve 
yurt dışında tanıtım yaparak Karslı kaz satıcılarına 

Kars’s most beloved female entrepreneur
Founder of the Kars Kaz Evi (Goose House) Nuran Özyılmaz, 
who was selected as the “Women Entrepreneur of Turkey 
Who Made a Difference In Her Region”  in the 9th  Women 
Entrepreneur of Turkey Competition that was organized in 
2015, states that she is the first female restaurant manager 
in Kars by means of this enterprise in 2008.                                                                                                                                

A way of marketing for goose sellers
Özyılmaz who underlines that they make a difference by 
introducing the things that the city lacks the most, Kars goose 

and regional foods, says, “We have brought a product that 
is expensive and hard to cook and present to daylight. 

By promoting it in and out of country, we opened a 
door to goose sellers in Kars and created employment 

opportunities for women in our establishment... I 
can say that 2015 was the dullest year for 

entrepreneurship. The terror incidents 
experienced especially during the second 

half of the year influenced the tourism 
sector and small businesses negatively. 
Of course, as an entrepreneur, we tried 
not to be overcome by the incidents and  
to continue doing our jobs. Our goal in 
2016 is to transform the historic house 
into a restaurant and continue 
operating the Kars Kaz Evi in there. 
The place is currently being 
constructed and restored. Thus we 

will be able to re-live history and 
receive our guests in such environment. 

We are also planning to open a 
feather factory and a branch in a 

big city or to adopt the 
franchising model.” 

Kars Kaz Evi’nin 
Kurucusu Nuran 
Özyılmaz

Founder of the 
Kars Kaz Evi 
Nuran Özyılmaz
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An end to wasting time with manicures  
Istemanikur.com that appeals to working women who 
cannot spare enough time to themselves because of the 
busy tempo of their work lives was chosen as one of the 
most successful 15 enterprises of 2015 in the Etohum 
Entrepreneurship Summit. Müge Meydan, the founder 
of istemanikur.com that has been serving to women 
who have been working at establishments such as 
Eczacıbaşı, Boyner, Danone, Avon, LC Waikiki, AXA 
Insurance and P&G until today, makes a comment on 
the job concept: “Actually, we came up with this job 
idea while we were rushing from one meeting to another 
in the middle of the corporate life. Just as all the plaza 
people were, we were also racing against time. Let’s say 
you schedule your manicures after work or on the 
weekends. The process takes over an hour when you 
calculate the time you waist while waiting in the 
traffic, finding a parking spot, and waiting in the line if 
the place you are going to is crowded. If we consider 
that you are getting manicures twice a month, it would 
make about 24 hours in a year, in other words one day 
of our lifespan...”

The time reserved for manicures is reduced to 8 hours
From this point forth, we studied the foreign examples. 
We said that business people shouldn’t go to get 
manicures. We should go to them so they can spend the 
time they spared for manicures with their families 
instead. Let’s reduce the time spent on manicures to 8 
hours from 24 hours in a year with 20-minutes 
appointments and enable them gain 16 hours as 
precious as gold! In 2016 we will work to make 
istemanikur.com the brand that everyone will think 
about when someone mentions beauty and care 
services.”

geçiyor. Ayda 2 defa manikür yaptırdığınızı düşünür-
sek, yılda 24 saati yani hayatımızdan 1 günü maniküre 
ayırıyoruz demek…”

Maniküre ayrılan süre 8 saate iniyor
Buradan yola çıkarak, yurt dışı örnekleri gözlemledik. 
Dedik ki iş insanları maniküre gelmesin. Kendilerine, 
ailelerine zaman ayırabilmeleri için biz onlara gide-
lim. 20 dakikalık seanslar olarak verilen randevularla  
manikürde geçirilen saati yılda 24’ten 8 saate indire-
lim ve onlara çok daha verimli geçirilebilecek altın 
değerinde 16 saat kazandıralım! 2016’da ise istemani-
kur.com’u şirketlerin güzellik ve bakım servisleri de-
nildiğinde akla gelen ilk markası haline getirmek için 
çalışacağız.”

Manikürle zaman kaybına son 
İş hayatının yoğun temposu nedeniyle kendine yeteri 
kadar vakit ayıramayan iş kadınlarına hitap eden iste-
manikur.com, Etohum Girişimcilik Zirvesi’nde 2015’in 
en başarılı 15 girişiminden biri seçildi. Bugüne kadar 
Eczacıbaşı, Boyner, Danone, Avon, LC Waikiki, AXA 
Sigorta, P&G gibi kurumlarda çalışan kadınlara hizmet 
veren istemanikur.com’un kurucusu Müge Meydan, iş 
konsepti hakkında şu yorumda bulunuyor: “Aslında bu 
iş fikrini kurumsal hayatın tam ortasında, toplantıdan 
toplantıya koştururken oluşturduk. Tüm plaza insan-
ları gibi zamanla yarışıyorduk. Manikür yaptırmak için 
ya iş çıkışında ya da hafta sonu zaman ayırdınız diye-
lim. Trafikte geçirilen zaman, park yeri bulmak, gittiği-
niz yerin yoğunluğu, beklemek derken işlem 1 saati 

İştemanikur.
com’un 
Kurucusu Müge 
Meydan 

Founder of 
İştemanikur.
com Müge 
Meydan
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

MUM	TASARIMI	İLE	FARKLI	BİR	TERAPİ
DALDIRMA TEKNIĞIYLE HAZIRLANAN ÖZEL MUM TASARIMLARIYLA 

IÇINIZDEKI YARATICILIĞI KEŞFETMEK ELINIZDE…

A DIFFERENT THERAPY THROUGH 
DESIGNING CANDLES

IT IS POSSIBLE TO DISCOVER THE CREATIVITY INSIDE OF YOU WITH SPECIAL 
CANDLE DESIGNS MADE WITH A DIPPING TECHNIQUE...

1 yıl önce Kadıköy’de 
Rasim Paşa Mahallesi’nde açılan 

Atölye Mumyap, aslında farklı bir hobi atölyesi. 
Çocuklar ve yetişkinler için daldırma tekniği ile özel 

mum atölyesi çalışmalarının yanı sıra mandala workshop’u, 
yaratıcı drama atölyeleri, ebru çalışmaları ve seramik 

workshopları da düzenleniyor. Atölye Mumyap’ın kurucuları Aylin 
Aydın ve Oktay Aydın’ın en büyük hedefi bu atölyeyi butik bir sanat 

atölyesine dönüştürmek… İkilinin bu alanda yarattığı en büyük fark ise 
mum yapımını tıpkı Avrupa’da olduğu gibi park ya da bahçe gibi dış 

ortamlara taşımaları… Atölye Mumyap’ın daldırma tekniği ile mum yapımı 
workshop’larına katılan herkes, günlük hayatın yoğun koşturmasına iki 

saatliğine de olsa keyifli bir mola veriyor. 

The candle workshop Atölye Mumyap that was opened 1 year ago in Rasim Paşa 
neighborhood in Kadıkoy is actually a different kind of hobby workshop. Besides 
dipping techniques workshops for adults and children, they also offer mandala, 

creative drama, marbling, and ceramic workshops. The biggest goal of founders of 
the Atölye Mumyap Aylin Aydın and Oktay Aydın is turning this workshop 
into a boutique art studio. The biggest difference that this couple has made 

in this area is carrying candle making outdoors into places like parks and 
gardens just like the way it is done in Europe. Everyone who attends 

to the Atölye Mumyap’s candle making with dipping 
technique workshops can take a pleasant break from 

the busy routine of their daily lives, even if it’s 
only for two hours. 
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İkisi de farklı alanlarda deneyim sahibi
Atölye Mumyap’ın kurucuları Aylin Aydın ve Oktay 
Aydın farklı alanlarda pek çok yeteneğe sahip. Oktay 
Aydın, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Opera Şan Bölümü’nden mezun. 7 yıl 
Hollanda’da yaşayan Oktay Aydın, ahşap ve resim 
alanında pek çok workshop’a katılmış. Seramik alanında 
ise farklı sertifika programlarına katılarak kendini 
geliştirmiş. Şu an yaratıcı drama eğitmenliği yapan 
Aylin Aydın ise Anadolu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde halkla ilişkiler eğitimi almış. 34 yaşından 
sonra Çağdaş Drama Derneği’nin ‘Yaratıcı Drama 

Eğitmenliği Programı’ndan mezun olan Aylin 
Aydın, bu eğitimini tiyatro eğitimiyle 

de harmanlamış. 10 yıldır evli 
olan Aylin Aydın ve Oktay 

Aydın, Atölye Mumyap’taki 
aktivitelerin dışında özel 

okullarda eğitmenlik 
yapıyor. 

Both of them have experience in different areas
Founders of the Atölye Mumyap Aylin Aydın and Oktay 
Aydın have a number of skills in different areas. Oktay 
Aydın is a graduate of Mimar Sinan University’s Faculty 
of Fine Arts Department of Opera. Oktay Aydın who had 
lived in Holland for 7 years participated in many wood and 
painting workshops there. He also improved himself by 
attending different certificate programs for ceramics. 
Aylin Aydın who is currently a creative drama educator 
took public relations education in Anatolian University’s 
Communication Faculty. Aylin Aydın who graduated from 
the Çağdaş Drama Association’s ‘Creative Drama 
Educator Program’ after the age of 34 also harmonized 
this education with her theater education. Aylin Aydın 
and Oktay Aydın who have been married for 10 years are 
educators at private schools outside of their activity at the 
Atölye Mumyap. 

They were inspired by Sweden
The couple who travel abroad frequently emphasize that the 
public candle making events that are arranged in Sweden 
during the winter months and especially during the New Year 
inspire them. Aylin Aydın makes this comment about their 
inspiration: “We saw that in these workshops that were 
organized in parks and gardens, in other words outdoors, 
candles were made in cauldrons from the scratch with only 
candlewicks by the use of the dipping technique. The candles 
that were prepared with this method were then shaped with 
ceramic and sculpting tools.”

Atölye Mumyap’ın 
kurucuları Aylin Aydın ve 

Oktay Aydın 

Founders of Atölye 
Mumyap Aylin Aydın and 

Oktay Aydın 
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İsviçre’den ilham aldılar
Sık sık yurt dışına giden ikili kış aylarında özellikle 
yılbaşı dönemlerinde İsviçre’de halka açık mum yapımı 
etkinliklerinin düzenlenmesinden ilham aldıklarını 
vurguluyor. Aylin Aydın, “Park ve bahçelerde, farklı 
bir ifadeyle açık alanlarda yapılan bu workshop’larda 
kazanlarda sıfırdan bir mum fitiliyle, daldırma 
yöntemiyle mum hazırlandığını gördük. Hazırlanan bu 
mumlara, seramik ve heykeltıraşlık aletleriyle şekil 
veriliyordu.” yorumunda bulunuyor. 

Terapi alanı
Bu noktadan yola çıkarak, Avrupa’da yaygın bir şekilde, 
özellikle de halka açık alanlarda sosyal bir etkinlik 
şeklinde düzenlenen daldırma tekniğini Türkiye’de 
yaygınlaştırabilmek amacıyla Atölye Mumyap çatısı 
altında hem yetişkinlere hem de çocuklara özel kurs ve 
workshop programları kurguladıklarını ifade eden 
Aylin Aydın, “Daldırma tekniği ile hazırlanan mum 
tasarımları, bireylerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını 
keşfetmelerini sağlıyor. Uzun süren bir teknik olduğu 
için hemen sonuç alınmıyor. Workshop’lar ortalama 2 
saat sürüyor. Atölye çalışmalarına katılan bireyler 
mumlarını tasarlarken, sabırlı olmayı da deneyimliyor. 
Mum yapımı iş ve soysal hayatın tüm keşmekeşinden 
uzakta, rahatça konsantre olup stres atabileceğiniz 
farklı bir terapi alanı yaratıyor. Mum yapımı iki 
modülden oluşuyor. İlk adımda mumu hazırlıyor, 
ikinci adımda da ise hazırlanan mumu askılara takıp 
şekil veriyoruz. Şekil verme sürecinde ise kişinin hayal 
gücü, yaratıcılığı ve el becerisi de öne çıkıyor.” diyor. 

Therapy Area
Starting from this point, Aylin Aydın expresses that they offer 
children and adults private courses and workshop programs at 
the Atölye Mumyap to widespread the dipping technique events 
in Turkey, which are organized in Europe especially in public 
places in the fashion of a social event. She says, “Candles made 
with the dipping technique allow individuals to discover their 
creativity and manual skills. Because it is a long process, it 
doesn’t give results instantly. The workshops usually take 2 
hours. While individuals who attend workshops design candles, 
they also experience patience. Candle making creates a different 
type of therapy zone where you can comfortably focus and 
relieve your stress away from the chaos of social and work life. 
Candle making consists of two modules. In the first stage, we 
prepare the candles, and in the second stage, we hang the candles 
on hangers and shape them. During the shaping process, the 
person’s imagination, manual skills, and creativity come forth.” 

It appeals to everyone from 7 to 70
Aylin Aydın who expresses that they work with every age group 
from 7 to 77 in the Atölye Mumyap makes the following 
statement: “At the Atölye Mumyap, daily workshops are about 
2 hours long and 20-25 people can participate in them. Children 
are especially interested in the works done in the candle 
workshop. It develops the children’s manual skills, creativity, 
and imagination. Children gain self-confidence and the ability 
to cooperate with each other. Their artistic and esthetic senses 
increase. We also have a private course program that is 12 hours 
a month. A daily workshop activity costs 70 TL and our monthly 
course price is 300 TL. Besides the workshops, we also cooperate 
with other schools and different institutions. We are members 

Mum fitilleri önce parafine ardından da suya batırılıyor. Bu işlem mum kalınlaşana kadar devam ediyor.
The candlewicks are first dipped in paraffin then dipped in water. This process goes on until the candle thickens.
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7’den 70’e herkese hitap ediyor
Atölye Mumyap’ta 7’den 77’ye her yaş grubuyla 
çalıştıklarını dile getiren Aylin Aydın, bu konu hakkında 
şu açıklamada bulunuyor: “Atölye Mumyap’ta günübirlik 
workshop’lar ortalama 2 saat sürüyor ve 20-25 kişi 
katılabiliyor. Mum atölyesindeki çalışmalara özellikle 
çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Çocukların hem el becerileri 
hem yaratıcılıkları hem de hayal güçleri gelişiyor. Çocuklar 
birlikte hareket etme becerisi kazanıyor ve özgüvenleri 
artıyor. Estetik ve sanatsal algıları gelişiyor. Ayda 12 saat 
süren özel bir kurs programımız da var. Günlük workshop 
etkinliği 70 TL, aylık kursumuz ise 300 TL. Buradaki 
atölye çalışmalarının yanı sıra farklı kurum ve okullarla da 
iş birliği yapıyoruz. Garanti Bankası ve Garanti Emeklilik 
Hobi Kulüpleri’nin üyesi ve program ortağıyız. Farklı iş 
yerlerinin motivasyon etkinliklerinde şirket çalışanları 
grup olarak daldırma tekniği ile mum yapıyor. Mumdan 
pek çok özel tasarım hazırlanıyor. Mumdan tablolar, 
bebeklerin ayak izleri ve dekoratif mum tasarımları gibi 
çalışmalara imza atılıyor.” 

Mum yapımının püf noktaları
Oktay Aydın’a daldırma tekniği ile mum yapımının püf 
noktalarını sorduk ve şu yanıtı aldık: “Katılımcılar, 
ellerindeki mum fitillerini içlerinde farklı renklerde wax 
bulunan kazanlara daldırıp çıkarıyor. Havayla temas eden 
mum katmanı soğuyarak sertleşiyor. Bu işlem mum, 
çeşitli renk katmanlarına ve istenilen kalınlığa ulaşana 
kadar devam ediyor. Aynı anda birkaç tane mum 
üretilebiliyor. Son aşamada beklemeye alınan mumlar, 
çeşitli aletlerle işlenerek dekoratif objelere dönüşüyor.”

and program partners of the Garanti Bank and the Garanti 
Retirement Hobby Club. During the motivational events of 
different businesses, the company workers make candles with 
the dipping technique in groups. Many special designs are made 
from candles such as paintings made from candles, babies’ 
footprints, and decorative candle designs.” 

Tips for candle making
We asked Oktay Aydın for tips on making candles with the 
dipping technique and received this answer: “Participants dip 
and remove the candlewicks that they hold into cauldrons 
filled with different colors of wax. The layer of candle that 
contacts with air cools down and hardens. This process 
continues until the layers of candle are colorful enough and 
the candle reaches the desired thickness. More than one 
candle can be produced simultaneously. In the last step, the 
candles that were cooling down are turned into decorative 
objects by being processed with a number of tools.”

    Daldırma tekniği ile hazırlanan mum 
tasarımları bireylerin yaratıcılığını ve hayal 
gücünü öne çıkarıyor. Bu etkinliğe çocuklar da 
büyük bir zevkle katılıyor.

    Candle designs made with the dipping 
technique bring forth people’s creativity and 
imagination. Children also join this activity 
with pleasure.  

Mum tasarımı iki aşamadan oluşuyor. Önce mum hazırlanıyor ardından muma şekil veriliyor.
The candle is designed in two steps. First the candle is prepared then it is shaped.
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İslam geleneğinde sultan arketipi Hz. Süleyman’dır 
(as). Türk, Arap ve Fars edebiyatı ve tarihi Hz. Süley-
man’ın (as) ihtişam, adalet ve yeteneklerine dair anla-
tılarla doludur. Kur’an-ı Kerim’e göre Süleyman, Al-
lah’ın yeryüzünde kendisine saltanat bahşettiği bir 
peygamberdir; bundan dolayı da Allah’ın yarattığı ka-
der sayesinde tahta oturduğunu iddia eden her emir 
Hz. Süleyman’ı bir meşruiyet modeli olarak almıştır. 
Kendi sultanlarının propagandasını yapan kâtip ve ta-
rihçiler onlardan daima, “Allah’ın yeryüzündeki gölge-
si” olarak bahsetmiştir. 
Hal böyle olunca Osmanlı sınırlarını neredeyse üç 
katı büyüklüğe ulaştıran ve bunun için Safeviler ve 
Memluklarla yoğun bir harbe tutuşan Yavuz Sultan 
Selim’in tek oğluna Süleyman ismini vermesi mani-
dardır. Selim Han oğlu Süleyman o sıralar Anadolu 
göklerinden Asya, Afrika ve Avrupa üzerine bir güneş 
gibi doğan Osmanlı Devleti’nin ihtişam, adalet ve 
kabiliyet sahibi sultanı olmak üzere dünyaya geldi 
dersek abartmış olmayız. 

Kanuni mi muhteşem mi?
Süleyman Han, kanunname çıkarıp Osmanlı hukuk siste-
mini düzene soktuğu için Orta Doğu’da “kanuni” olarak, 
döneminde Osmanlı Devleti’nin ulaştığı zenginlik ve güç-
ten dolayı ise Avrupa’da “muhteşem” sıfatıyla tanınıyor. 
Muhteşem Kanuni’nin doğum tarihiyle ilgili olarak tarih-
çiler bir tartışma içinde. Kimileri doğum tarihini 4 Kasım 
1494 olarak verirken kimileri de sultanın gerçek doğum 
tarihinin 29 Nisan 1495 olduğunda ısrarlı. Hangisi doğru 
bilemeyiz ama Süleyman Han’ın doğum yerini kesin ola-
rak biliyoruz. Süleyman babası şehzade Selim’in sancak-
beyi olduğu Trabzon’da dünyaya geldi. 

In the Islamic tradition, Solomon is the sultan archetype. 
Turkish, Arabic, and Persian literature and history are 
full of references to Solomon’s magnificence, justice, and 
skills. According to the Quran, Solomon was a prophet 
upon whom sultanate was bestowed by God. That is why 
every Amir who captured the throne claimed that it was 
the faith drawn by God and took Solomon as a model to 
legitimize themselves. Record keepers and historians who 
promote their own sultans had always referred to them as 
“the shadow of Allah on earth.”   
It was meaningful to name as Suleiman the only son of 
Yavuz (The Stern) Sultan Selim, who tripled the size of 
the Ottoman territory and fought with the Mamelukes 
and the Safavids to achieve that. If we tell that ‘Suleiman 
the son of Sultan Selim was born to become the 
magnificent, just, and skilful sultan of the Ottoman 
State that was rising over Asia, Africa, and Europe from 
Anatolia like the sun at that time’ we wouldn’t be 
exaggerating.  

Lawgiver of magnificent?
Sultan Suleiman is known as ‘the lawgiver’ in the Middle 
East because he legislated laws to regulate the Ottoman 
legal system and as ‘the magnificent’ in Europe because 
of the wealth and power, the Ottoman State had captured 
during his reign.
The historians are in a disagreement about the birth date 
of the Magnificent Lawgiver. Some give his date of birth 
as November 4, 1494, as some others insist on April 29, 
1495. We don’t know which one is correct; however, we 
know the birth place of Sultan Suleiman for sure. 
Suleiman was born in Trabzon of which his father 
Shahzade Selim was the sanjakbey at the time. 
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HAKAN ARSLANBENZER

SÜLEYMAN:	ÜÇ	KITANIN	HÂKİMİ
SÜLEYMAN HAN, OSMANLI HUKUK SISTEMINI DÜZENE SOKTUĞU IÇIN ORTA DOĞU’DA 

“KANUNI”; DÖNEMINDE OSMANLI DEVLETI’NIN ULAŞTIĞI ZENGINLIK VE GÜÇTEN 
DOLAYI ISE AVRUPA’DA “MUHTEŞEM” SIFATIYLA TANINIYOR. 

SULEIMAN: THE RULER OF THE 
THREE CONTINENTS

IN “POPULISM IN TURKEY 1908-1923,” ZAFER TOPRAK TRIES TO SHINE LIGHT ON ALL 
KNOWN AND UNKNOWN ASPECTS OF POPULISM FROM POLITICS TO LITERATURE               

AND FROM ECONOMY TO MEDIA. 
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Süleyman’ın annesi ise Kırım hâkimi Menli Han’ın kızı 
Ayşe Hafsa Sultan’dır. Hem anne hem baba tarafından han 
sülalesine mensup Süleyman aynı zamanda Selim’in tek 
oğlu olduğu için babası tahta geçer geçmez Osmanlı tahtı-
nın tek varisi konumuna gelecekti. Özetle, adının kaderini 
yaşıyordu şehzade; adeta taht için dünyaya gelmişti.

Altın zincirin muhteşem halkası
Şehzade Süleyman yedi yaşındayken mutat üzere Top-
kapı Sarayı dâhilindeki Enderun mektebine gönderildi. 
Bir nevi devlet koleji hüviyetini haiz olan Enderun’da 
padişahlar, vezirler ve komutanlar yetişiyordu. Süley-
man’ın Enderun’da nakli ve akli ilimler öğrendiğine 
kuşku yok. Biraz ayrıntıya girmek gerekirse mantık, 
matematik, hadis, fıkıh, edebiyat ve şiir, tarih ve stra-
teji okuduğunu görüyoruz. Şehzade bu ilimlerin yanın-
da çok ciddi bir dil eğitimi de aldı. Beş dil biliyordu: 
Arapça, Sırpça, Çağatayca, Farsça ve Urduca. Doğu 
dillerinin ağırlığı dönemin ruhuna uygundur. Süley-
man’ın babası Selim doğu fatihiydi zira. 
Süleyman, döneminin en iyi eğitim almış kişilerinden 
biriydi. Strateji hünerini savaşta gösterirken barış za-
manlarında da çok iyi bir şairdi; Muhibbi mahlasıyla 
şiirler yazıyordu. “Olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi” mısra-ı bercestesi onundur. Süleyman’ın 
uzun süren hükümdarlığı esnasında Osmanlı saray 
çevresi âlimler, sanatçılar ve şairlerle dolup taşıyordu. 
Sultanın her biri kendi dalında birer zirve olan çağ-
daşlarıyla da samimi ilişkileri vardı. Bu yetenekler 
arasında şair Baki, şeyhülislam Ebussud, kaptan-ı 
derya Piri Reis, mimarbaşı Sinan ve sadrazam İbrahim 
anılmaya değer. 

Fetih çağı
Yavuz Sultan Selim 1520’de öldüğünde oğlu Süley-
man’a çok geniş topraklara sahip bir devlet bırakmıştı. 
Taht üzerinde hak iddia eden kimse olmadığı için genç 
sultanın devlet içindeki siyasi pozisyonu gayet net ve 
güvenliydi. Sınırların ötesinde ise Memluklar ve Safe-
viler dize getirilmiş olduğu için Avrupa içlerine yöne-
lik fetih stratejisi için Süleyman’ın önü sonuna kadar 
açıktı. Ayrıca Selim oğluna çok güçlü bir donanma bı-
rakmıştı ki bu Osmanlı tarihinde bir ilkti. 
Kanuni, 46 senelik hükümdarlığı sırasında 13 büyük 
sefer düzenledi ve aşağı yukarı 10 sene süreyle savaştı. 
Belgrad’ın fethini müteakip Hospitalye Şövalyeleri’ni 
önüne kattı. Hospitalye Şövalyeleri Türkiye’de bazen 
Rodos bazen Malta Şövalyeleri olarak anılıyor. Bunlar 
Haçlı Seferleri sırasında doğan savaşçı bir Hıristiyan 
tarikatıydı ve haçlı ruhunu yaşatıyorlardı. Ki Hospi-
talye Şövalyeleri’nin siyasi varlıkları bugün bile devam 
ediyor; kendilerine ait toprakları olmadığı halde Bir-

Ayşe Hafsa Sultan, the mother of Suleiman, was the 
daughter of the ruler of Crimea Sultan Menli. Suleiman 
would become the only heir to the throne when his father 
Sultan Selim ascended to the throne because he was 
coming from royal families on both mother and father’s 
side. To summarize, shahzade was living his faith; he was 
born for sultanate.   

The magnificent ring of the golden chain
Shahzade Suleiman was sent to Enderun school within 
the Topkapı Palace customarily. At Enderun, which is 
counted as a state college in a way, sultans, viziers, and 
commanders were raised. There is no doubt that Suleiman 
studied theology and life sciences there. If we are to give 
some details, we see that he had studied logic, 
mathematics, hadith, literature, poetry, history, strategy, 
and Islamic law. Shahzade had studied many languages 
as well as these sciences. He used to speak five languages: 
Arabic, Serbian, Persian, Chagatai, and Urdu. 
Preferability of the eastern languages was appropriate 
for the period. Suleiman’s father, Selim was the conqueror 
of the east.      
Suleiman was among the people who received the best 
education of his time. As he demonstrated his strategic 
skills at war, he displayed his poetic skills at peace. He 
used to write with his pen name ‘Muhibbi’. “There is no 
state in the world more valuable than a breath of health” 
belongs to him. During the long reign of Suleiman, the 
Ottoman court was overflowing with scientists, artists, 
and poets.
The Sultan had sincere connections with his coevals who 
were at the summit of their branches. We can count Baki, 
Sheik-ul Islam Ebussud, Admiral Piri Reis, Architect 
Sinan and Grand Vizier İbrahim among these talents.  

Age of conquests
When Yavuz Sultan Selim died in 1520, Suleiman 
inherited a state with an expansive territory. The political 
state of the young Sultan was very clear and secure 
because there was no one else to claim rights to the 
throne. Suleiman’s way was wide open for conquests 
inside Europe, because the Mameluks and the Safavids 
had already fallen on their knees beyond the borders. In 
addition, Selim had left a very powerful fleet to his son 
and this was a first in Ottoman history.   
The Lawgiver had organized 13 large expeditions during his 
46 years of reign and fought battles about 10 years. 
Following the conquest of Belgrade, he swept the Knights 
Hospitaller. They are referred as the Knights of Rhodes or 
Malta sometimes in Turkey. It was a warrior Christian 
order born during the Crusades and they were keeping the 
spirit of the Crusaders alive. Their political existence 

TARİH / HISTORY



leşmiş Milletler’de temsil ediliyorlar ve yüzden fazla 
ülkede siyasi dokunulmazlığa sahipler. 
Kanuni’nin 1522 tarihli Rodos fethine bir de bu pence-
reden bakmak lazım. Hospitalye Şövalyeleri’nin merke-
zi olan Ege adasının fethiyle, genç sultan kim olduğunu 
tüm dünyaya duyurmak için Batı’nın haçlı ruhunun 
kalbine Osmanlı kılıcıyla darbe vuruyordu. 

Savaş ve strateji
Kanuni dört yıl sonra Mohaç’ta bir darbe de Macaris-
tan’a vurdu ve Macar tahtına kral atayacak kadar et-
kili bir pozisyona geldi. Hapsburglar tehlikeyi gör-
dükleri için hemen Macaristan’a girip kralı değiştir-
diler gerçi. Bu da Osmanlı-Hapsburg strateji savaşla-
rının başlangıcı oldu. 
1529’da Kanuni Hapsburglara asıl büyük darbeyi in-
dirmek için Macaristan’ı önemli oranda fethedip Vi-
yana’yı muhasara altına aldı. Hapsburglar var güçle-
riyle dayandılar ve muhasara neticesiz kaldı. İki taraf 
arasındaki strateji savaşı yıllar boyu devam edecekti. 
Hapsburg tarafı bu savaşta Avrupa’nın kalkanı rolünü 
üstlenmek dışında pek önemli başarılar elde edemedi. 
Osmanlı tarafı ise yeni topraklar kazanamadıysa da 
Fransa, İngiltere ve ayrıca dinî azınlık durumundaki 
Protestanlara destek vererek Avrupa siyaseti üzerin-
deki etkisini artırdı. 

Irakeyn seferi ve trajediler
Batı sınırları güvenli hale gelince Kanuni yönünü bir 
kere daha doğuya döndü ve meşhur Irakeyn Seferi’ne 
çıktı, yani bugünkü İran ve Irak üzerine savaş açtı. Üç 
yıl süren bu seferin meyvesi olarak Tebriz ve Bağdat 
ele geçirilerek Safevilere karşı muhakkak bir galibiyet 
kazanıldı. Aynı sıralarda deniz seferleri de devam 
ediyordu. Kanuni döneminde Osmanlı donanması 
Endonezya’dan Tunus’a kadar muazzam genişlikte bir 
coğrafyaya hükmediyordu. 
Ne yazık ki Kanuni hükümdarlığının son on senesinde 
birçoğu kendinden kaynaklanan trajedilere tanık 
oldu. Büyük strateji tek lider tanıdığı için, Muhteşem 
Sultan, büyük oğlu Mustafa’yı idam ettirerek derin 
bir acıya neden olacaktı. Yeniçeri şair Taşlıcalı Yah-
ya’nın mısralarında ölümsüzleşen Şehzade Mustafa 
hadisesi tarihin acı olayları arasında ön safta yer alır. 
Kanuni dönemindeki idamlar ayrı bir yazı konusu 
olacak kadar derin bir konudur.
Yaşadığı dönemin en büyük hükümdarı Kanuni Sul-
tan Süleyman yine bir askeri sefer esnasında 5 Eylül 
1566’da bugünkü Macaristan’da vefat etti. 2015 yı-
lında Kanuni’nin iç organlarının defnedildiği saha 
Türk ve Macar araştırmacıların gayretleriyle Zigatvar 
şehri yakınlarında tespit edildi. 

continues even today; although, they don’t possess any 
territory, they are represented in the United Nations and 
they have political immunity in over one hundred countries.
We must also examine Kanuni’s conquest of Rhodes in 
1522 within this aspect. By the conquest of the Aegean 
island that was the headquarter of the Knights 
Hospitaller, the young sultan delivered a major blow to 
the Crusader spirit of the West by the Ottoman sword to 
announce his name to the world.     

War and strategy
Kanuni delivered another blow to Hungary at Mohacs 
and came to a position powerful enough to assign a king 
to the Hungarian throne. However, the Habsburgs came 
at once and changed the king immediately after noticing 
the danger. This was the beginning of the Ottoman-
Habsburg strategy wars. 
In 1529, Kanuni conquered a considerable part of Hungary 
and sieged Vienna to deal the actual blow on the Habsburgs. 
The Habsburgs held with all their strength and the siege 
remained inconclusive. The strategy wars between the two 
would continue for years. The Habsburgs couldn’t achieve 
much more than being a shield for Europe. Even though, the 
Ottomans didn’t gain new territories, they increased their 
power over the European politics by supporting France, 
England, and the Protestants that were a religious minority.    

Irakeyn campaign and the tragedies
When the Western borders became secured, Kanuni once 
again turned to the east and launched his famous Irakeyn 
(meaning two Iraqs) expedition, in other words he declared 
war against today’s Iran and Iraq. He captured Tabriz and 
Baghdad as the fruits of this three-year long campaign and 
won a certain victory against the Safavids. Sea expeditions 
were continuing at the same time. During the reign of the 
Magnificent, the Ottoman navy dominated an enormous 
geography from Indonesia to Tunisia.
Unfortunately, Suleiman the Magnificent witnessed 
tragedies most of them caused by himself in the last decade 
of his reign. A great strategy recognizes only one leader, so 
the magnificent Sultan would have his eldest son Mustafa 
executed, causing a deep pain. Immortalized by the verses 
of the poet-Janissary Yahya of Taşlıca, Shahzade Mustafa 
incident takes place among the most painful events of 
history. The executions during the Kanuni’s reign are a 
subject deep enough to be a separate discussion.
The greatest ruler of the period in which he lived, 
Suleiman the Magnificent, died during a military 
campaign in today’s Hungary on September 5, 1566. The 
burial site of his internal organs were found nearby 
Szigetvar in 2015 with the efforts of the Turkish and 
Hungarian researchers.
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YERLİ	YERİNCE
AZIZ ŞENSES’TEN ALINAN BU ADANA TÜRKÜSÜNÜ AHMET YAMACI DERLEMIŞ. 

HER SÖYLEYENDEN DINLEYEBILIRSINIZ. 

I’VE FALLEN IN LOVE; THEY DON’T APPROVE US.
AHMET YAMACI HAD COLLECTED THIS BALLAD OF ADANA BY AZIZ ŞENSES. 

YOU MAY LISTEN TO IT PERFORMED BY WHOEVER SINGS IT.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

İbrişim örmüyorlar. Örseler bir “örgü” çıkacak ortaya… 
İbrişim örmek eyleminden bir gönül münasebeti çıka-
ran aşığa aşk olsun… İbrişim örülmesi kavuşma/düğün 
hazırlığını, çeyiz hazırlığını imlediği kadar, bu aşkın 
vuslatla neticelenme sürecini de imliyor. İbrişim örse-
ler, sevdiğini verecekler çünkü…
Bir sonraki dizede “sevmişim vermiyorlar” dizesi 
var çünkü…  Türkünün ikinci dörtlüğünde örtülü 
olarak kızın da oğlana gönüllü olduğu bilgisi var. 
Ancak “Tanrı’nın zalimleri” münasip görmediği 
için bu gönül hikâyesinden sadece ölümsüz bir tür-
kü kalıyor.

They are not knitting silk yarn. If they were, knitting would 
be made. God bless the soul of who could bring a love story 
out of ‘knitting silk yarn.’ Knitting silk yarn symbolizes 
union/ wedding preparations/ dowry preparations as well 
as the ending process of this love story with separation. 
Because, if they were knitting silk yarn, that would mean 
that they would approve their marriage.
Because the following line says, “I’ve fallen in love; they don’t 
approve us.” When we listen to the second line of the ballad, 
we realize that the girl is also in love with the man. However, 
‘the cruel people of God’ don’t see their relation fit and end this 
love story which only keeps its existence in this eternal ballad.   
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İbrişimle, nakarattaki altın yüzükle, hoş bilezikle bu 
münasip görmemenin zenginlik-fakirlik meselesi 
olduğunu hissediyoruz bir ölçüde… 
Zengin kız-fakir oğlan hikâyesi bir nevi… 
İkinci dörtlükte “karadut” benzetmesi bir yaz tazeliği, bir 
olgunluğu verirken bu aşka, aynı zamanda kızın ne kadar 
güzel ve beyaz tenli olduğunu da söylüyor bize.
Beddua da çok güzel: “Beni yardan ayıran/Kurusun yap-
rak gibi…” Karadut ve kaymak çağrışımındaki canlılık 
kuru yaprak çağrışımıyla mutsuz sonla neticeleniyor 
ancak, sonuçta ezgisiyle, sözleriyle, inanılmaz güzellikte 
bir türkü çıkıyor ortaya…
Türkü şöyle: 
“İbrişim örmüyorlar
Sevmişim vermiyorlar
Tanrı’nın zalimleri
Münasip görmüyorlar

(Altın yüzük kol bilezik kollar 
nazik oy oy
Ben yârimden ayrılmışım 
dayanamam ben
Ben güzelden ayrılmışım 
sabredemem ben)

Karadut parmak gibi
Kız yüzün kaymak gibi
Beni yardan ayıran
Kurusun yaprak gibi”

Notaya alınırken 
“üçüncü” dize yer alma-
sa da “kız ağzından” 
söylenen bir dörtlüğü 
daha var türkünün. Kız 
da oğlana yangın… Esasın-
da böyle bir türküyü söyle-
ten aşkın karşılıklı oluşu bi-
raz da…

“Kaleden indim ancak
Elimde yeşil sancak
Ne kız oldum ne gelin
Ateşe yandım ancak”

Bu dörtlük farklı yörelerde farklı türkülerde söy-
lense de “İbrişim örmüyorlar” türküsüne yakışı-
yor.
Aziz Şenses’ten alınan bu Adana türküsünü Ahmet 
Yamacı derlemiş.
Her söyleyenden dinleyebilirsiniz.
Ben Nazlı Öksüz’den dinlemeyi seviyorum.

We get the feeling that this decision of finding their 
relation as unfit was a matter of wealth in a way because of 
silk yarn, gold rings, and bracelets in the reprise.   
This is kind of a rich girl and poor boy story.
In the second stanza, the assimilation of blackberry gives a 
maturity and summer freshness to this story, as well as 
implying the white-skinned beauty of the girl.
Ill wish of the man is hilarious: “Who separates me from my 
beloved/ Shall dry as a leaf.” Liveliness of the blackberry 
and cream of milk connotation ends up unhappy with the 
dry leaf connotation. However, the ballad that comes out is 
unbelievably beautiful with its tune and lyrics. 

Here is the ballad:
“They are not knitting silk yarn

I’ve fallen in love; they don’t approve us
Don’t see us fit the cruel people of God 

(Gentle arms full of bracelets, gold 
rings...
I am separated from my beloved; 
endure, I cannot 
I am separated from the beauty; be 
patient, I cannot)

Blackberry as big as my finger
My girl, your face looks like cream 

of milk
Who separates me from my 
beloved
Shall dry as a leaf”

When it is sung, the third stanza 
is not performed. However, the 

ballad contains one more stanza, 
which is told by the female character 

of the story. She is also in love with the 
man… In fact, what made this ballad 

come to existence is partly their reciprocal 
love.  

“Down the fortress I climbed
Carrying a green flag only

I have become neither a girl nor a bride 
I’ve been burning only”

Although, this fourth stanza has been sung with some 
other ballads in different regions, it still goes best with 

“They are not knitting silk yarn.”
Ahmet Yamacı had collected this ballad of Adana by Aziz 
Şenses. 
You may listen to it performed by whoever sings it. 
I like to listen to it by Nazlı Öksüz.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

raillife AĞUSTOS / AUGUST 2016       0  6  9



HAYDAR ERGÜLEN

Bana ne söylenmelidir, bilmiyorum. ‘Ol mahiler ki derya 
içredir deryayı bilmezler’ mi, olabilir. Hayali’nin “Bil-
mezler” redifli gazeli sanırım halimi beyan için elverir. 
Üstelik niye bir trenler gazeli yazmadım bugüne dek diye 
de, beni giden trenin ardından bakakalan yolcu gibi kara 
kara düşündürür. Unutmayın, düşünmek de öyle tek 
renkli değil. Zannımca onun da anına, zamanına, yerine, 
yordamına, ortamına, çapına, yüzölçümüne, enine boyu-
na, genişliğine, derinliğine, zorluğuna, kolaylığına, uzak-
lığına, yakınlığına ve elbette konusuna mevzusuna, hafif-
liğine, ağırlığına, uzunluğuna kısalığına, aciliyetine ya-
vaşlığına, mevsimine saatine, sıkıntısına üzüntüsüne 
keyfine sevincine göre bir rengi var. Bazen kara kara dü-
şünür insan, bazen pembe pembe, yeşil yeşil, mavi mavi...

Haydarpaşa…
Mavi mavi düşünmek dedim de aklıma hemen Haydarpa-
şa geldi yine. Diyeceksiniz ki, birader senin de hiç aklın-
dan çıkmıyor ki! Sizin çıkıyor mu? Haydarpaşa, ne akıl-
dan ne gönülden ne de gözden çıkarılabilir! Gündüzleri 
gözde, geceleri düşte dedikleri bir gönül sarayıdır o. Öyle 
bir saray ki her gün içinden binlerce insan geçerdi de do-
ğudan batıdan kuzeyden güneyden, yine de şikâyet et-
mez, yüzünü dökmez, içini kapatmaz, gönlünü daralt-
mazdı. Yine öyle, çoktur yolcu geçmediğine bakmayın 

I do not know what I should be told. Maybe, “Fish are in 
water but they don’t know it.” Hayali’s ode with the 
rhyme of “They don’t know,” may also explain my mood. 
Moreover, it makes me get lost in dark thoughts like a 
passenger who looks behind the departing train, why I 
didn’t write an ode for trains until today. Do not forget, 
the act of thinking does not only have one color. I guess, 
it changes its color depending on its time, moment, place, 
way, ambience, size, surface, width, length, deepness, 
hardness, easiness, distance, closeness, and of course, 
lightness, heaviness, shortness, urgency, slowness, 
season, hour, sadness, boredom, joy, happiness. 
Sometimes, one gets lost in dark thoughts, sometimes in 
pink, green, or blue.
 
Haydarpaşa…
The moment I mentioned blue thoughts, I recalled 
Haydarpaşa once again. You are going to say, “Well, 
brother, you never forget about it!” Do you? Haydarpaşa 
never gets out of my mind, my heart, or it can never be 
discarded! It is a palace of heart as they say “It is in the 
eyes by day and in the dreams by night.” It is such a palace 
where thousands of people pass through it every day from 
north to south and west to east and nevertheless, it doesn’t 
complain, it doesn’t wince, it doesn’t withdraw. It still is 

BAKAKALIRIM	GİDEN...	
HAYDARPAŞA GARI’NDA KITAP GÜNLERI DÜZENLENDI, BENI DE YOLSEVER, TRENSEVER, 

HAYDARPAŞA’YI HEPSINDEN ‘ÇOKSEVER’ BIRI OLARAK ÇAĞIRDILAR.

I LOOK BEHIND THE DEPARTING TRAIN...
BOOK DAYS WERE ORGANIZED AT THE HAYDARPAŞA TERMINAL; I WAS INVITED 

AS A ROAD LOVER, A TRAIN LOVER, AND AS SOMEONE WHO LOVES 
HAYDARPAŞA MORE THAN ALL OF THEM.

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

0  7  0  raillife AĞUSTOS / AUGUST 2016



içinden, eski yolcuların anıları geçiyor, rüzgârları geçi-
yor, sözleri, gülüşleri, şarkıları, telaşları, sabırsızlıkları, 
coşkuları geçiyor, bazen birer birer bazen bir okul gezisi-
ne giden öğrenciler gibi şen gürültüleriyle geçiyor.
Hem en çok tren gençler içindir, ben de en çok gençken 
trene bindiğimden mi böyle söylüyorum yoksa yahu 
dur hele nereye gidiyorsun dercesine geçip gitmiş olan 
gençliğimin ardından mı söylüyorum, orası trenle genç-
liğim arasında bir mevzu olarak kalsın. Ama benden 
söylemesi, geçip gitmiş treni ve geçip giden gençliği bir 
daha yakalayamazsın! O yüzden treni kaçırmayacaksın, 
gençliğini de gençken yaşayacaksın!

Yoo yoo Haydarpaşa Garı’na tezgah açmış da öğüt veriyor, 
akıl satıyor, kahve falı bakıyor filan değilim. Tam tersine, 
‘dediğini yapacaksın, yaptığını yapmayacaksın’ sözünün 
ne kadar doğru olduğunu kendimden örnek vererek anlat-
maya çalışıyordum. Malumunuz yıllardır bu 
hatta yazılarımla gider gelirim. Trenlerle 
ilgili bir kaç kitabım var, şiirlerim var, 
torunu değilim ama Haydarpaşa’yı da 
çok severim, hem kim sevmez değil 
mi? Üstelik hepimiz Haydarpa-
şa’nın dizeleriyiz. Bu arada Hay-
darpaşa’nın yeniden o eski, güzel 
günlerine kavuşacağı, hızlısı, ma-
visi, ekspresi trenlerin yine oradan 
kalkacağı, geleceği ümidini hiç yi-
tirmedim. Garın üstündeki saat de 
bence o gün yeniden tıkır tıkır, tıpkı 
rayların üstünde kayıp giden trenler 
gibi çalışmaya başlayacak. Memleket saat 
ayarı olacak, Haydarpaşa gardır, gar kalacak.

Gerçekleşmeyen buluşma
Haydarpaşa Garı’nda kitap günleri düzenlendi, beni de 
yolsever, trensever, Haydarpaşa’yı hepsinden çoksever 
biri olarak çağırdılar, 2 gün üst üste imza günü yapacak, 
ayrıca trenler ve edebiyat üstüne de sohbet edecektim. 
Düşünebiliyor musunuz mutluluğumu? Hani bayram 
olsa ancak bu kadar sevinebilirim. Lakin yerdeki kara 
treni kıskanan gökteki karabulut birden boşanınca, dü-
zenlediğim bir uluslararası şiir buluşmasının da üstüne 
siyah bir ağırlık gibi kaderin cilvesi çöküverdi. Böylece 
Orhan Veli’nin pek sık tekrarladığım, gerçi o gemiler 
için yazmıştı ama olsun, ‘bakakalırım giden geminin 
ardından’ dizesi, tren garındaki kitap buluşması için 
gerçek oldu. Gidemedim, göremedim. Gelecek yıla di-
yorum artık, ama bu kez duran vagonlar değil, yolcusu-
nu almış ve yoluna koyulmuş vagonların içinde 
okur-yazar-şair buluşmaları dileyerek Haydarpaşa’ya 
selam ediyorum. Bekle beni Haydarpaşa!

the same way. Though, there hasn’t been any passengers 
passing through it for a long time. The memories of the old 
passengers, their breezes, words, laughter, songs, fusses, 
headiness, excitements, noises like the children going on a 
field trip pass through it now. 
Train is for the youth the most. I don’t know if I am saying 
this because I rode trains the most when I was young, or I 
am saying it as if I am calling after my youth that has 
already passed, “stop, where are you going.” Let this be a 
matter between my youth and trains. But, I am telling you 
that you cannot catch a train that has already passed 
neither your youth! So, you must not miss the train. You 
must live your youth while you are still young!
No, no; it is not as if I set up a stand at the Haydarpaşa 
Terminal and selling a piece of mind, or advice, or telling 
fortunes. To the contrary, I was trying to explain the 
trueness of the saying, “do as you say, don’t do as you do,” 

by giving examples from myself. As it is well 
known, I have been traveling in this line by 

my articles for years. I have written a few 
books and poems about trains. I love 

Haydarpaşa-though, I am not a 
grandchild of him-who doesn’t? We 
are all verses of Haydarpaşa. By the 
way, I never lost hope in 
Haydarpaşa that it is going to 
embrace its old happy days once 
again. Speed, blue, and express 

trains are going to depart from there 
once again. The clock at the terminal 

is going to start running once again just 
as the trains that run smoothly on the rails. 

Haydarpaşa is a terminal; it will stay that way.

A meeting that never happened
Book days were organized at the Haydarpaşa Terminal; I 
was invited as a road lover, a train lover, and as someone 
who loves Haydarpaşa more than all of them. I was going to 
sign books for two days in a row and talk about literature. 
Can you imagine my happiness? I could be that happy, if it 
were only a holiday. However, the dark clouds in the sky 
that were jealous of the dark trains on the ground began to 
cry all of a sudden. They descended over the international 
poetry meeting that I arranged like a dark twist of faith. 
The line that I repeat often written by Orhan Veli became 
true for our book meeting at the terminal: “I look behind the 
departing ship.” Though, he wrote it for ships. I couldn’t go; 
I couldn’t see. I am hoping to go next year. I am greeting 
Haydarpaşa wishing to go there and meet with readers 
surrounded by the trains that is not parked but working, 
arriving, and departing with their passengers on. Wait for 
me Haydarpaşa!

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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ÖMER YALÇINOVA

‘Angelika’da (2015, Kapı Yayınları); Angelika, Alissa, Mü-
berra ve Hüküm gibi ayrı dünyaların, farklı hayallerin, de-
ğişik mücadelelerin kadınları anlatılır. Bir de tabii ki yazar 
olmak isteyen Hilal’le, şiir yazmaya çalışan genç kız var. 
Hepsi de kendilerini yansıtmakla kalmazlar, içinde bulun-
dukları kültürel ortamın da temsilcisi olurlar.
Yıldız Ramazanoğlu Angelika’da meselelerle bir hikâyeci 
olarak nasıl uğraşılması gerektiğini gösterir. Onun yakla-
şımı bir sosyolog, felsefeci veya akademisyeninki gibi de-
ğildir. Sadece akli olanla yetinmez o; olayların, şahısların 
duygusal yönlerine de dikkat çeker. İkisi arasındaki den-
geyi ve gelgitleri yakalamaya çalışır. Bu yüzden Angeli-
ka’da okuyucu, düşüncenin değişik boyutları arasında 
yolculuk yapar. Bir duygudan başka bir duyguya geçer. 
Arasındaki dengeyi ve çatışmayı yaşar. Yıldız Ramazanoğ-
lu bu şekilde okuyucusunu hikâyenin atmosferine çeker, 
orada birlikte yolculuk etmeye çağırır.
Angelika küçük bir kızdır. Ailesi Almandır. Hıristiyan bir 
Alman ailesiyle, Müslüman bir Türk ailesi dost olduğunda 
ortaya ‘müthiş bir fikir’ çıkar: Çocukları bir yıllığına değiş 
tokuş etmek. Aslında ailelerin kötü bir niyeti yoktur. Zol-
ner ailesi erkek çocuğa hasret kalmışlardır. Ali Amca da 

‘Angelika’ (2015, Kapı Publishing) tells the story of 
women such as Angelika, Alissa, Müberra, and Hüküm 
who belong to different worlds, different fights, and 
different dreams. And then there is also Hilal, who wants 
to become a writer, and the young girl, who tries to write 
poems. Not only they don’t stop at reflecting themselves, 
but they also symbolize the cultural environments, in 
which they are. 
Yıldız Ramazanoğlu shows how matters must be dealt as a 
story teller in Angelika. His approach is not like one that 
belongs to a sociologist, philosopher, or an academician. 
He doesn’t settle with only what is rational; he also 
highlights the emotional aspects of events and individuals. 
He tries to capture the balance and ups and downs between 
the two. That is why the readers travel between the 
different dimensions of thought in Angelika. They go from 
one emotion to another. They experience the balance and 
the conflict between them. Thus, Yıldız Ramazonoğlu 
attracts the readers to his story’s atmosphere; he invites 
them to a journey together. 
Angelika is a little girl. Her family is German. ‘A fantastic 
idea’ was born when a Christian German family and a 
Muslim Turkish family became friends: Exchanging the 
kids for a year... The families have good intentions only. 
The Zolner Family longs for a son. Uncle Ali sees the 
opportunity to send his nephew to Germany to learn the 
language and to breath in the European air, satisfying 
their longing for a boy in return. He tells his idea to his 
brother. The Zolners come to Ankara; they have decided to 
become Muslim. They would leave Angelika for a year and 
take the Muslim boy to Munich in her stead.

The author makes the girl talk with success
Angelika is a little girl whose brother is sent to Munich in 
“The Oblivion of Angelika.” He is one year younger than 
Angelika is. Yıldız Ramazanoğlu makes the little girl talk 
with masterful skills and reflects the special inner world of 

KENDİSİ	OLAN	KADINLAR
YILDIZ RAMAZANOĞLU ANGELIKA’DA MESELELERLE BIR HIKÂYECI OLARAK 

NASIL UĞRAŞILMASI GEREKTIĞINI GÖSTERIR.

THE WOMEN WHO CAN BE THEMSELVES
YILDIZ RAMAZANOĞLU SHOWS HOW MATTERS MUST BE DEALT AS 

A STORY TELLER IN ANGELIKA.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS
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fırsattan istifade hem Türkiye’deki erkek yeğeninin Al-
manca öğrenmesini, geniş bir kültüre sahip olması için 
çocuk yaşta Avrupa’yla tanışmasını sağlamak, hem de 
Zolner’lerin erkek çocuk hasretini biraz olsun dindirmek 
amacıyla böyle bir fikri kardeşine açar. Zolner ailesi Anka-
ra’ya gelir, Müslüman olmaya karar vermişlerdir. Bir yıllı-
ğına Angelika’yı bırakıp, Müslüman erkek çocuğunu ala-
rak Münih’e döneceklerdir.

Yazar çocuğu ustalıkla konuşturuyor
“Angelika’nın Unutuşu”nda anlatıcı, ağabeyi Münih’e 
gönderilen, küçük bir kız çocuğudur. Angelika’dan bir yaş 
küçüktür. Yıldız Ramazanoğlu küçük bir kız çocuğunu 
ustalıkla konuşturur, onun kendine özel iç dünyasını ay-
rıntılarıyla yansıtır. Hikâyede her şey kız çocuğunun iç 
dünyasında gerçekleşir. Ve hikâye okunurken, bu söyle-
nenler veya yaşananlar kız çocuğuna uygun değil, onun 
dünyasında gerçekleşme ihtimali yoktur diye düşündür-
mez. Masum bir çocuğun iç dünyasında yaşadığı gelgitler, 
okuyucu tarafından yadırganmayacak şekilde anlatılmış-
tır. Ramazanoğlu’nun gücü de burada gizlidir. Okuyucu 
olarak bir masal gibi olan o kız çocuğunun dünyasına ta-
nıklık ederiz. Angelika’yı onun aynasından görürüz. O ay-
nada merhamet, kıskançlık, dostluk, incelik, empati, ıstı-
rap vardır. Angelika’nın dramını, anlatıcının dramı içinde 
anlamlandırır, okuruz. Bu şekilde ayrı iki dünyanın insan 
olmak noktasında nasıl buluştuğunu da görürüz. Hikâye-
nin etkileyiciliği, teorik bir iddia üzerinden değil yaşan-
mışlık üzerinden meseleyi ele almasında yatar.
Kitapta Angelika’yı anlatırken gözetilen yoğunluk ve ince-
lik HIV virüsü taşıyan, yoksul Afrika’nın yoksul Ho-
da’sında yaşayan, tevekkülün ve zarafetin örneği Hüküm; 
sahip olduğu kültür ve zekâyla çevresini ezmediği için saf 
ve akılsız sanılan Alissa ve artist olma hayallerini hiçbir 
zaman kaybetmeyen Müberra’da da gösterilir. İçinde biri-
ken hikâyeleri bir türlü kâğıda dökemeyen Hilal üzerinden 
ise kadın yazar olmanın güçlükleri tartışılır.

her in detail. Everything takes place in her inner world in 
the story. As the story advances, readers don’t question 
whether the events are appropriate for a little girl’s inner 
world or not. The ups and downs of an innocent young 
girl’s inner world are told in a way that won’t be found odd 
by the readers. This is where the power of Ramazanoğlu 
hides. As the readers, we witness the fairytale-like world 
of that little girl. We see Angelika in her mirror. 
Compassion, jealousy, friendship, grace, emphatic, and 
sorrow exist in this world. We read and make sense of 
Angelika’s drama in the narrator’s drama. This way, we 
see how the two different worlds unite at the point of being 
human. He treats the matter over experience, not over 
theoretical suggestions and this is where the impressiveness 
of it comes from. 
Consistency and fineness that were favored while telling 
Angelika’s story are used for Hüküm, who lives in Africa’s 
poor Hoda and has HIV, the example of faith and grace; for 
Alissa, who is considered as gullible or simple minded 
because she doesn’t crush anyone with her culture and 
intelligence; and for Müberra, who never loses her dreams 
of becoming an artist. The hardship of becoming a female 
writer is treated over Hilal who cannot write down the 
stories that piles up in her mind.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

Hıristiyan bir Alman ailesiyle, Müslüman 
bir Türk ailesi dost olduğunda ortaya 
‘müthiş bir fikir’ çıkar: Çocukları bir 

yıllığına değiş tokuş etmek…

‘A fantastic idea’ was born when a 
Christian German family and a Muslim 

Turkish family became friends: Exchanging 
the kids for a year...
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KISA PAÇA PANTOLON GIYINMEK ÖZELLIKLE GENÇ ERKEKLERIN VAZGEÇILMEZI HALINE GELDI. 
BU MODELLE ILGILI EĞLENCELI YORUMLARI GÖZE ALANLARA KISA IPUÇLARI…

KISA	PAÇA	MODASI	REZİL	DE	EDEBİLİR!

THE SHORT-LEGGED TROUSERS TREND 
MIGHT HUMILIATE YOU!

WEARING SHORT LEGGED TROUSERS HAS BECOME A TREND ESPECIALLY AMONG 
YOUNG MEN. IF YOU DARE TO READ OUR TEASING TIPS, HERE THEY ARE! HAVE FUN!

Modaya uygun giyinmek her zaman iyi görünmek anlamı-
na gelmiyor. Bazen kadınların bazen de erkeklerin başına 
gelen bu talihsizlik; vücut tipini tanımadan giyinme, ye-
rinde ve zamanında giyinmeme, bölgesel farklılıkları göz 
ardı etme gibi durumlardan kaynaklanıyor. Son dönem-
lerde erkeklerin birçoğunun kötü görüntü vermesine se-
bep olan ‘kısa paçalı pantolon modası’ da bu kapsamda 
değerlendirilebilir. İtalyan modacıların son 3-4 yıldır es-
tirdiği bu trend şimdi Türkiye sokaklarında… Bu trendi 
takip etmek herkesin kendi tercihi ancak, doğru uygula-
mak için uzmanların önerilerine kulak vermek şart. 

Following the new trends doesn’t always mean having a 
good appearance. This unfortunate event that might 
happen to both men and women is the result of wrong 
knowledge of your body type, not dressing appropriately 
for the occasion, and avoiding regional differences. 
Recently, the trend of wearing short-legged trousers 
that causes many men to have an unpleasant appearance 
enters to this category. Being created by the Italian 
designers, this trend is now on our streets... Following 
it is up to you; however, minding the tips of pros would 
be useful to practice it correctly. 

MODEL-RENK-KUMAŞ
Ağırlıkla ilkbahar-yaz erkek giyimi için 
uygundur. İnce kumaşın tercih edildiği 
bu modeller, İtalyan giyim tarzında 
sıklıkla görülüyor. İspanyol erkek 
firmaları ise sezona bağlı olarak 
koleksiyonlarında kısa paça erkek 
pantolon modelleri bulunduruyor. 
Şimdilerde tüm markalarda kısa paça 
modelini çeşitli kumaşlarda ve 
renklerde, farklı paça boylarında 
görmek mümkün… 

Öneriler: 
• Hem bu modeli giyinip hem de 
kadınsı görünmek istemiyorsanız, renk 
tercihinizi koyu tonlardan yana 
kullanın. 
• Tercih ettiğiniz modelin kumaşının 
kaliteli olması olası kötü görüntülerin 
önüne geçecektir.

MODEL-COLOR-FABRIC
This trend fits the spring and 
summer men’s fashion the best. 
These models, where thin fabrics 
are preferred, are seen often in 
the Italian dressing style. The 
Spanish men’s wear companies 
keep short-legged trousers in 
their collection depending on the 
season. Nowadays, it is possible 
to see short-legged models made 
in many colors and fabrics and in 
different leg heights in all brands. 

Tips:
• If you don’t want to look 
feminine in this model, use your 
vote for wearing a dark color.
• Choosing a model made of 
quality materials would prevent 
possible bad looks.  

MERAL ERDOĞANNAGEHAN AYDIN
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VÜCUT TİPİ
Doğru giyimin baş kuralı, 
vücut tipine göre 
giyinmektir. Bu 
bağlamda kısa paça 
pantolonu tercih 
edeceklerin en başta 
vücut tiplerini göz 
önünde bulundurmaları 
gerekiyor. Unutmayın; 
kısa boylu ve kilolu iseniz 
bu modelin 
gardırobunuzda işi 
olamaz!

Öneriler:
• Kısa paça bacak 
boyunu daha da kısa 
gösterir. Paça boyunu 
çok yukarda tutmadan 
daha makul ölçüde 
kullanabilirsiniz.  
• Kalın bacak ve kalın 
bileklerini vurgulamak 
istemeyenler bu 
modelden uzak durmalı.

BODY TYPE
Dressing according to 
your body type is the 
main rule of being 
stylishly correct. 
Therefore, if you are 
going to wear short-
legged pants, first rule of 
thumb would be 
considering your body 
type. Do not forget that 
if you are short and 
overweight, you 
shouldn’t have anything 
to do with this model!

Tips:
• Short legged pants 
make your legs look 
shorter. 
• If you don’t want to 
highlight your bulky legs 
or ankles stay away from 
this model.



ODAK NOKTA AYAKKABI
Kısa paça pantolon 
giyiminde en önemli odak 
nokta ayak bileği ve 
ayakkabıdır. Bu tarzı 
benimseyenler de ilginin 
burada olduğunu göz 
önünde bulundurup, 
seçimlerini buna göre 
yapmalı. 

Öneriler: 
• Ayakkabınız tamamen 
ortada olacağından bakımlı 
ve temiz olmasına gayret 
gösterin. 
• Takım elbisenin parçası 
bile olsa, kısa paça 
pantolonun altına uzun 
burunlu klasik ayakkabılar 
yerine biraz daha spor 
modeller tercih edin.

FOCUS IS ON SHOES
Focus is on ankles and 
shoes when it comes to 
wearing short-legged 
trousers. Whoever adopts 
this style should consider 
these focus points and 
choose accordingly.

Tips:
• Since your shoes will be 
completely revealed, take 
good care of them by 
keeping them clean and 
shiny. 
• Even though, your short-
legged pants may be a 
part of your suit, choose a 
sportier model to go 
under, instead of a classic 
long toed model.   

MODA / FASHION

NEREDE GİYİNMELİ?
Çalıştığınız yere göre 
değişmekle birlikte işyeri 
giyimi için bu moda çok da 
uygun olmayabilir. Sokak 
stili, yaz partileri, spor-şık 
(casual) tarz ya da akşam 
yemeklerinde tercih 
edilebilir. 

Öneriler:
• İş görüşmelerinde 
bıraktığınız izlenim önemli 
olduğundan, kısa paça 
yerine şık, temiz ve klasik 
bir kumaş pantolon tercih 
edin. 
• Ayakkabısız bir şekilde 
bu modelin kötü 
görüneceğini unutmayın. 
Ayakkabılarınızı çıkarmak 
zorunda olduğunuz yerleri 
düşünerek o günkü giyim 
programınızı yapın. 
• Kısa paçalı takım 
elbiselerde çorap da tercih 
edebilirsiniz. 

WHERE TO WEAR?
Depending on where you 
work, this style may not be 
so appropriate for 
business. This style may be 
worn for summer parties, 
casual occasions, or for 
dining out. 

Tips:
• Since the impression you 
make during the business 
meetings are important, 
instead of wearing short 
legs choose classic pants. 
• Don’t forget that this 
model looks ridiculous 
without shoes. If you are 
going to somewhere that 
you might have to remove 
your shoes, make your 
attire plans accordingly for 
the day. 
• You may choose wearing 
socks under short-legged 
pants suits. 
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ELA DEMİRCİLER

DEKORASYON / DECORATION

FERAH	BİR	EV	NASIL	
DEKORE	EDİLİR?

HOW DO YOU DESIGN 
A SPACIOUS HOME?
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Türk insanı için ev demek günün stresinden kaçıp sığındı-
ğı ve rahatladığı mekân demek. İşte bu nedenle Türk halkı 
için ev dekorasyonu önemli bir konu. Hemen herkes evini 
dekore ederken ferah ve huzur veren bir mekân oluştur-
mayı tercih ediyor. Ancak kimi zaman da keyifli bir mekân 
dekore edelim derken yapılan küçük hatalarla evimizi 
karmaşık, gözü yoran bir mekân haline getirebiliyoruz. 
İşte bu gerçekten yola çıkarak ferah bir ev dekore etmek 
üzere nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırdık:

For the Turks, home means where they can get away 
from the day’s stress, find shelter, and relax. That is 
why home decoration is an important subject for them. 
Almost everyone prefers to create a pleasant and 
spacious place while decorating their homes. However, 
sometimes small mistakes might turn our homes into 
complicated places that strain our eyes. We started 
from this point and searched for the things to do to 
decorate a spacious house:

SALONDAN YATAK 
ODASINA, ÇOCUK 
ODASINDAN 
MUTFAĞA       
KADAR 
FERAH BIR EV 
DEKORE ETMENIN 
SIRRI SADELIKTE 
GIZLI… 
IŞTE FERAH BIR 
EVIN 
DEKORASYON 
SIRLARI...

THE SECRET TO 
DECORATING A 

SPACIOUS HOME 
FROM BEDROOM 
TO KIDS’ ROOM 

AND TO KITCHEN 
IS HIDDEN IN THE 
SIMPLICITY. HERE 

ARE THE 
DECORATION 

SECRETS FOR A 
SPACIOUS 

HOME...



DEKORASYON / DECORATION

ÜRÜNLERDE RENK TERCİHİ 
Bir evin huzurlu ve ferah bir 
mekân haline getirilmesinde 
kullanılan renklerin büyük önemi 
var. Toprak tonları ve açık renkler 
ferahlık verirken çok renkli ve bol 
desenli mobilyalar gözünüzü 
yorup sizi rahatsız edebilir. 
Örneğin çocuk odalarında pastel 
tonlar kullanarak çocuklarınızın 
rahat ders çalışmasından tutun da 
uykuya daha kolay geçmelerine 
kadar birçok konuyu çözmüş 
olursunuz.

COLOR PREFERATION ON 
PRODUCTS
Colors carry great importance 
when you try to turn your home 
into a peaceful and spacious 
place. As the earth tones and 
light colors offer roominess, 
colorful furniture with plenty of 
patterns might strain your eyes. 
For instance, you could resolve 
many issues from studying in 
comfort to falling asleep easily 
by only painting your children’s 
rooms in pastel tones. 

DUVARLARDA ZAMANSIZ 
RENKLER
Salonunuzda ve odaları birbirine 
bağlayan koridorlarda açık renk 
boya tercih ederek mekânın daha 
geniş ve aydınlık görünmesini 
sağlayabilirsiniz. Koyu renk seçimi 
mekânın daha dar görünmesine 
neden olacaktır. Ekrunun tonları 
ve beyaz, mekânı geniş 
göstermesi bakımından zamansız 
renkler olarak tanımlanıyor. Yatak 
odalarını oluştururken de sarı, 
mor gibi renkler asla 
kullanılmamalı. Çünkü bu renkler 
sabah uyandığınızda kendinizi 
solgun ve mutsuz hissetmenize 
neden olur.

TIMELESS COLORS ON THE 
WALLS
You might make your place look 
brighter by using light colors in 
your living room and in the halls 
that connect your rooms to each 
other. Selecting dark colors for 
these areas might make your 
house look smaller. Tones of ecru 
and white are defined as timeless 
colors since they make the place 
in which they are used look more 
spacious. You should never use 
the tones of yellow or purple in 
bedrooms, because these colors 
make you feel unhappy and pale 
when you wake up in the 
morning.
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DOĞRU AKSESUAR SEÇİLMELİ
Bir ev dekore edilirken aksesuar 
seçimi de en az mobilya seçimi 
kadar önem taşıyor. Çünkü 
yanlış aksesuar seçimi evinizde 
yakalamayı hedeflediğiniz 
havanın yok olmasına bile neden 
olabilir. Örneğin yemek 
masasının ardında bulunan 
büfenin üstünde mutlaka ayna 
bulunması gerekmiyor. Huzurlu 
bir mekân için hoş bir tablo ile 
de dekorasyon tamamlanabilir.

CHOOSING RIGHT 
ACCESSORIES
While decorating a house, 
selecting accessories is as 
important as selecting furniture. 
Because choosing the wrong 
furniture might cause the 
ambience that, you are trying 
to catch, disappear. For 
example, placing a mirror over 
the china cabinet in your living 
room is not always necessary. 
For a peaceful place, you may 
complete the decoration by 
using only a painting. 

HALI-PERDE SEÇİMİ
Bir evin en önemli 
unsurlarındandır halı ve perdeler… 
Özellikle el dokuması kök boyalı 
halılar mekânlara güzellik katıyor. 
Koltukları almadan önce halıyı 
seçip ona uygun koltuk alınması 
öneriliyor. Sade, püskülsüz perde 
seçmek de mekânları daha ferah 
gösterir. Perdenizin rengini 
seçerken duvar renginizin devamı 
bir renkte olması mekânınızı daha 
ferah gösterecektir. Tül seçerken 
de düz ve desensizleri seçmeniz 
öneriliyor. Böylece zamansız ama 
şık bir ev dekorasyonuna sahip 
olabilirsiniz.

CARPET-CURTAIN SELECTION
Carpets and curtains are among 
the most important elements of 
a home. Especially, the 
handcrafted root dyed rugs will 
beautify your space. Purchasing 
rugs first, then picking your 
matching furniture is 
recommended. Plain fringeless 
models make places look 
spacious. As you choose the 
color of your curtains, choosing a 
following wall color will make 
your space look roomier. 
Choosing sheer curtains in solid 
colors with no patterns is 
recommended. This is going to 
allow you to have a timeless and 
elegant house decoration.





OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

OTOMOTİVDE	İKİNCİ	YARI	
HAREKETLİ	BAŞLADI

NEREDEYSE TÜM MARKALAR TÜMÜYLE YENILENEN VEYA MAKYAJLANAN
MODELLERINI SAHAYA SÜRMEYE HAZIRLANIYOR.

THE SECOND HALF IN AUTOMOTIVE 
HAS STARTED BRISKLY

ALMOST ALL OF THE BRANDS ARE PREPARING TO TAKE THEIR COMPLETELY RENEWED 
OR MODIFIED MODELS TO THE FIELD.

Otomotiv satışları yılın ilk aylarından itibaren yaka-
ladığı yükselişi hep korudu. Markaların satış kam-
panyaları kadar, birbiri ardına pazara sunulan yeni 
modeller de satışların artmasında etkili oldu. Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç pazarında, 2016’nın ilk 
beş ayında binek ve hafif ticari araç olarak toplam 
347.277 adet satış gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında 
satışa sunulacak yeni modellerde bu satış adetleri 
daha da yükselecek. İşte Türkiye pazarında önemli 
satış adetlerine ulaşacak yeni modeller.

Automotive sales have maintained the growth caught in the 
first months of the year. The new models that are being 
released one after another are affecting this increase in sales as 
much as the promotional campaigns of the brands. In the first 
five months of 2016, 347,277 sedan and light commercial 
vehicle sales occurred in Turkey’s automobile and light 
commercial vehicle market. The new models that will be sold in 
the second half of the year will increase the sales figures even 
more. Here are the new models that will reach important sales 
figures in the Turkish market. 

ERTUĞRUL ARSLAN
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RENAULT CLİO’YA GENÇLİK AŞISI
Üretiminden günümüze kadar toplam 13 milyon 
adet satılan Renault Clio, kapsamlı bir yenilenme 
operasyonu geçirdi. Markanın genel tasarım çiz-
gisini koruyacak şekilde, Megane ve Scenic’e 
benzer hatlara kavuşan otomobilde, geniş rayda-
tör ızgarası, büyük marka amblemi ve krom 
yüzeyler ilk bakışta fark edilen yenilikler olarak 
dikkat çekiyor. Ön ızgaradaki trapez formlu hava 
giriş ızgarası, LED sürüş farları ve tasarımı değiş-
tirilen stop lambaları da yapılan gençleştirme 
operasyonundan etkilenmiş. Görsel değişiklikler 
dışında Clio’nun iç mekânında da yenilikler yapıl-
mış. Üst sınıfta görmeye alışık olduğumuz malze-
melere yer verilen otomobilde, kullanılan plastik 
ve krom detaylarla kalite hissi yükseltilmiş. Dört 
yeni renk seçeneğinin eklendiği otomobilde ayrı-
ca daha fazla kişiselleştirme opsiyonları da sunu-
luyor Yeni yüzüyle sonbaharda düzenlenecek 
Paris Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak 
yeni Cilo, bu yılın sonundan itibaren Avrupa ve 
ülkemiz pazarında satışa sunulacak.

A YOUTH INJECTION TO RENAULT CLIO 
Renault Clio, which has made 13 million total 
number of sales to this day since its production, 
has undergone a renewal operation. The 
automobile that has finally met with features 
similar to Megane’s and Scenic’s in accordance 
with the generic design line of the brand now 
has renovations that catch eyes at the first 
glance such as a wide radiator grille, a large 
brand badge, and chrome surfaces. The 
trapezoid shaped air inlet grill on the front grill, 
new LED headlights, and redesigned stop lights 
were also affected by the youth operation.  
Besides the visual changes, Clio’s interior has also 
received renovations. The automobile, which is 
furnished with materials that we are used to see 
in the upper class, now presents a feeling of 
higher quality with the plastic and chrome 
details. The vehicle, which now has four new 
color options, has more customization options as 
well. The new face of the renewed Clio, which will 
officially be promoted in the Paris Motor Show 
that will be held this fall, will begin to be sold at 
the end of this year in Europe and our country.

MERCEDES’İN ÇEKİK GÖZLÜ İKİZİ 
Renault ve Nissan ittifakının premium segmentteki oyuncusu Infiniti, 
kompakt sınıfta bir crossover’i baştan üretmektense, Daimler ile 
işbirliği yapmaya karar verdi ve markanın yeni aracı Q30 İngiltere’de 
üretilmeye başlandı. Ebatları, silueti, iç mekânı, motor ve şanzımanı 
Mercedes’le ortak olan yeni Q30, en önemli farklı otomobilin GLA’ya 
göre farklı bir açıyla inen arka camı ve fiyatıyla yaratıyor ve ikiz kar-
deşi Mercedes GLA’dan yaklaşık yüzde 15 daha ucuza satılıyor. 
Premium kompakt crossover sınıfındaki ilk Infiniti modeli Q30’un 156 
beygir gücündeki 1,6 litre turbo beslemeli, 7 ileri çift kavramalı oto-
matik şanzımanlı premium donanım seviyesine sahip modeli 139 bin 
850 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemiz pazarındaki yerini aldı. 
Otomobil Türkiye pazarına 3 farklı motor ve 7 farklı donanım seviye-
si ile sunuluyor. 2.0T modelinde ise 4 tekerlekten çekiş sistemi stan-
dart olarak sunuluyor.

SLANT-EYED TWIN OF MERCEDES
Infiniti, the player in the premium segment of the Renault and Nissan 
alliance, decided to co-operate with Daimler instead of making a 
crossover from scratch in the compact class and so the new vehicle 
of the brand, Q30, started being produced in England. Q30, which 
has the same size, interior, silhouette, motor, and transmission as 
Mercedes, creates the biggest difference with its rear windows that 
descend in a different angle and its price compared to GLA and is 
sold 15 percent cheaper than its twin Mercedes GLA.
The first Infiniti model in the premium compact crossover class, Q30, 
which has a 156 horse power 1,6-liter turbo feed, 7-speed dual clutch 
automatic transmission, and premium level of equipment, is for sale 
in our country’s market at prices starting from 139,850 TL. The 
automobile is being presented to the Turkish market with 3 different 
motors and 7 different level of equipments. Its 2.0T model comes 
with the 4-wheel drive system as standard. 



OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

VOLVO’NUN EN LÜKSÜ HAZIRLANIYOR
Volvo’nun lüks sınıftaki yeni modeli S90’nın Türkiye 
tanıtımı yapıldı. Ön siparişleri alınmaya başlanan Volvo 
S90 eylül ayından itibaren sahiplerine teslim edilecek. 
Dört silindirli, 2.0 lt hacimli 235 beygir gücündeki dizel 
motorlu, D5 AWD versiyonunun fiyatıysa 291 bin 
TL’den başlayacak. 
Gelişmiş özelliklerle donatılan otomobil 130 km/s hızla 
seyrederken, şerit çizgileri içerisinde kalması için hafif 
direksiyon uyarıları sağlıyor ve başka bir aracı izleme 
gerekliliği kalmıyor. Ayrıca City Safety Sistemi, S90’la 
birlikte yeni özellik olarak kullanılmaya başlandı. Bu 
teknoloji ile gece ve gündüz süresince, yola çıkabile-
cek engelleri algılıyor. Aynı zamanda, sürücüyü uyarı-
yor ve çarpışmayı önlemek için fren desteği sağlıyor.

THE MOST LUXURIOUS VOLVO IS BEING PREPARED
Volvo’s new luxury class model, S90, has been introduced in 
Turkey. Volvo S90s, which can be now preordered, will start 
being delivered to their owners in September. Its D5 AWD 
version that has a 4-cylinder 2.0-lt capacity 235-hp diesel 
motor will be sold at prices starting from 291 thousand TL.
As the automobile that has been equipped with advanced 
features roams at a speed of 130 km/h, it supplies minor 
navigational warnings to stay between the lane lines 
eliminating the need to follow another vehicle. Also the 
City Safety System has started being used in S90’s as a 
new feature. Thanks to  this technology, the vehicle can 
sense obstacles that may appear on the road all day and 
night. At the same time, it warns the driver and provides 
brake support to prevent a collision.
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ADAPAZARLI SAMURAY MAKYAJ TAZELEDİ
Adapazarı fabrikasında üretilen Toyota Corolla, 
gençleşme operasyonunun ardından satışa çıkıyor. 
Kapsamlı şekilde elden geçirilen Corolla’da yenilen-
me operasyonunun ilk izleri ön görünümde fark edi-
liyor. Yeni ön ızgara, LED ön ve arka aydınlatma 
gurubu, tasarımı farklılaştırılan tamponlar, karartıl-
mış arka camlar ile aracın görünümü değiştirilmiş. 
Kapı kollarındaki krom detaylarla aracın şıklığı 
arttırılırken, 7” Toyota Touch 2 dokunmatik ekran, 
4.2” renkli (TFT) çok fonksiyonlu ekran, yeni 
döşeme seçenekleriyle iç mekandaki kalite de 
yükseltilmiş. Yeni yüzüyle ay sonunda satışına 
başlanacak Corolla’nın fiyatında da bir değişiklik 
yapılmadı.

THE SAMURAI OF ADAPAZARI RENEWED ITS MAKEUP
Toyota Corolla that is being produced at the factory in 
Adapazarı will be put on the market after its rejuvenation 
operation. The first traces of the renewal operation in 
Corolla, which has been extensively revised, are 
noticeable on its front appearance. The appearance of 
the vehicle has been changed with new front grills, LED 
head and tail lights, buffers with different designs, and 
darkened rear windows.
As the chrome details on the door handles of the vehicle 
are more stylish, its 7-inch Toyota Touch 2 touch screen, 
4.2-inch (TFT) multi-functioning color screen, and new 
upholstery options have its interior quality increased. 
Corolla will be sold in a new appearance at the end of the 
month and no changes have been made to its price. 





THE VEHICLES OF THE FUTURE IN 
PRIVATE TRANSPORTATION

THE MINI VEHICLES THAT ARE ALSO KNOWN AS ELECTRIC SCOOTERS, ELECTRIC 
SKATEBOARDS, OR HOVER BOARDS OFFER SELF-BALANCING FEATURES AND ARE ABLE 

TO TRAVEL APPROXIMATELY 20 KM OF DISTANCE.

İki tekerlekli ve şarjlı hoverboard’lar yaklaşık iki yıldır 
hayatımızdalar ve şimdiden birçok yerde karşımıza çık-
maya başladılar. Birkaç saat şarj ederek tam dolu pil 
kapasitesine ulaşan ve 10 kg civarı ağırlıklarıyla kolayca 
taşınabilen bu cihazları kullanması da son derece kolay. 
İki ayak için iki algılayıcı alanı bulunan hoverboard’lar 
öne bastırıldığında ileri doğru gidiyor, topuklarla ağırlık 
verildiğinde ise duruyor ya da geri gidiyor. Dönüş yap-
mak içinse dönülecek yöne ağırlık vermek yeterli. Dü-
şünmeden kullanma aşamasına geçiş ise kişiye fark et-
tirmeden, hızla oluveriyor.

Rechargeable electric hover boards with two wheels have 
been in our lives for about two years and we began to see 
them in many different places. It is very easy to use 
these devices that are easy to carry, weighing around 10 
kg, and can be fully charged in a few hours. The hover 
boards that have two separate sensor zones for two feet 
go forward when your press your feet forward and go 
backwards when you put pressure on your heels. To 
turn, it is enough to lean towards the direction you want 
to turn. You get used to using the device so quickly, you 
don’t even notice it.

ELEKTRIKLI SCOOTER, ELEKTRIKLI KAYKAY YA DA HOVERBOARD ADLARIYLA BILINEN 
VE KENDINI DENGELEME ÖZELLIĞINE SAHIP BU MINI TAŞITLAR, TEK ŞARJ ILE 

YAKLAŞIK 20 KM MESAFE KAT EDEBILIYORLAR.

KİŞİSEL	ULAŞIMDA	GELECEĞİN	
TAŞITLARI

AYTUN ÇELEBİ



NINEBOT MINI PRO
Aslında 2001 yılında tanıtılan 

Segway’in devamı olan bu model, 
benzer bir şekilde çalışıyor. Ayak pedalları 

yerine bir scooter gibi dizine kadar gelen kol ile 
kumanda ediliyor. Ninebot Mini Pro’nun bir farkı da 

aynı anda iki kişiyi taşıyabilmesi, 18 km/sa hıza 
erişebilmesi ve 30 km mesafe gidebilmesi. Ayrıca akıllı 
telefon uygulamasıyla kalan menzil, anlık hız bilgileri 
görülebildiği gibi, üzerinde kimse yokken de hareket 

ettirilebiliyor ve ön/arka farları çalıştırılabiliyor. 

This model that is actually the proceeding model of the Segway 
that was promoted in 2001 works in a similar way. Instead of 
foot pedals, it is controlled through a bar that comes up to 
your knees like a scooter. One feature that makes Ninebot 

Mini Pro different from others is that it can carry two 
people at once, reach 18 km/h and travel up to 30 km. 

Also, you are able to control the mini vehicle, turn 
its headlights on and off, and see the 
remaining distance and instantaneous 

speed information by a smart 
phone application.



SWAGWAY X1
Hız ve kullanım süresi 

anlamında en iyi seçeneklerden birisi 
olan Swagway X1, 16 km/sa hızına erişirken 
tek şarjla 5 saat kullanılabiliyor. Başlangıç 

seviyesindekiler için de, uzman kullanıcılar için de 
uygun. Dilerseniz alışma periyodu ya da çocukların 
kullanımı için azamî hızı limitleyebilirsiniz. Cihazın, 

üzerine sadece tek ayak konduğunda uyarı veren güvenlik 
özelliği ve LED dönüş sinyalleri de onu farklı yapıyor.

The Swagway X1 that is one of the best options in terms of 
speed and battery life can be used for 5 hours on a fully 
charged battery and can reach to 16 km/h. It is suitable 
for beginner and advanced users. If you wish, you may 

place a maximum speed limit for children’s use or 
for an adaptation period. The LED turning signals 

and the safety feature that warns the rider 
when only one foot is placed also make 

this device different from the 
others.

POWERBOARD
Beyaz, kırmızı, mavi ve 

siyah renk seçenekleriyle sunulan 
Powerboard, dönüşler ve gece 

kullanımında görünürlük için LED ışıklarla 
donatılmış. Yaklaşık 6 saatlik kullanım süresine 

karşılık, 13 km/sa hıza erişebiliyor. Dâhili pil 
göstergesi ise cihazın ne kadar mesafe gidebileceğini 
gösteriyor. Ancak bir başlangıç modu olmadığını ve 
benzerlerinden biraz daha ağır olduğunu hatırlatalım.

The Powerboard that comes in white, blue, and black 
is equipped with LED lights for turns and visibility at 

night. The device has an approximate usage time 
of 6 hours and it can reach a speed of 13 km/h. 

Its built-in battery indicator shows how far 
the device can travel. However, let us 
remind that it does not have a start 

mode and it is heavier than 
similar devices.



ZOOM AIR 2
Toplam 10,7 kg ağırlığı ile 
dünyanın en hafif elektrikli 

scooter’larından birisi olan Air 2, katlanarak 
kolayca taşınabiliyor. Gidon ile yön verilen ve 

kullanılan cihaz, şarjı bitince normal scooter olarak 
da işlev görüyor. Gidondaki LED göstergeden hız, 

mesafe, şarj durumu bilgilerini görebileceğiniz Air 2, 
kullanılırken bir yandan şarj oluyor. Azami hızı 26 km/sa 

olan bu scooter, 25 km menzil ile iddialı seçeneklerden birisi.

The Air 2, which is one of the lightest electric scooters in the 
world with a total weight of 10.7 kg, can be carried with ease 

by folding it. The device, which is used and navigated by a 
handlebar, can be used as a normal scooter when it is out 
of charge. The LED indicator on the handlebar of the Air 

2 allows you to see information about its speed, 
distance, and battery status. The Air 2 can be 
charged while in use. This scooter that has a 

maximum speed of 26 km/h and a 
range of 25km is one of the very 

assertive options.
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AJANDA / AGENDA

JAMALA 
2016 Eurovision Şarkı 
Yarışması’nda “1944” adlı 
şarkısıyla Ukrayna’ya birincilik 
getiren Jamala, Turkcell Yıldızlı 
Geceler kapsamında 17 
Ağustos’ta İstanbul Harbiye 
Açıkhava Tiyatrosu’nda 
Türkiye’deki ilk solo konserini 
verecek.
Ukraynalı şarkıcı ve besteci 
Jamala küçük yaşlarda Kırım 
tatar ve çocuk şarkıları 
söyleyerek müzikle tanıştı ve ilk 
profesyonel kaydını 9 yaşında 
yaptı. Şu ana kadar kariyerine       
4 albüm sığdırdı. 2016’da Kırım 
Tatarlarının sürgününü anlatan 
“1944” şarkısıyla Eurovision’da 
birinci olmasının ardından 
Jamala, tüm dünyada dikkat 
çeken bir isim oldu.

Jamala who has brought the first 
place to Ukraine with her song titled 
“1944” in the 2016 Eurovision Song 
Contest is going to give her first solo 
concert in Turkey within the scope 
of Turkcell Yıldızlı Geceler (Starry 
Nights) at İstanbul Harbiye Open-Air 
Theater on August 17.
Ukrainian singer and composer 
Jamala met with music at a young 
age by singing Crimean and Tatarian 
children’s songs. She made her first 
professional record when she was 
nine. She already fit four albums into 
her career. Following her 
achievement by winning the first 
place in the Eurovision in 2016 with 
her song titled “1944” that tells about 
the exile of Crimean Tatars, Jamala 
has become a name that drew 
attention in the world.  

ROJAS AND RODRIGUEZ 
2-3 Ağustos - August 2-3 
Bodrum Kalesi / Bodrum Castle

BUIKA
7 Ağustos - August 7 
İstanbul Harbiye Açıkhava 
Tiyatrosu
İstanbul Harbiye Open-Air Theater 

STING
9 Ağustos - August 9 
Antalya EXPO 2016

ZUHAL OLCAY
10 Ağustos - August 10 
İzmir Bostanlı Suat Taşer 
Açıkhava Tiyatrosu
İzmir Bostanlı Suat Taşer Open-Air 
Theater

FERİDUN DÜZAĞAÇ
20 Ağustos - August 20 
İstanbul Kadıköy Sahne

LARA FABIAN
26 Ağustos - August 26 
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
Çeşme Open-Air Theater

MONICA MOLINA
Aşk şarkılarının büyülü sesi 

İspanyol diva Monica Molina, 12. 
Uluslararası D-Marin Klasik Müzik 

Festivali kapsamında 23 Ağustos’ta 
Bodrum’da! 

Enchanting voice of the love songs 
Spanish diva Monica Molina is in 

Bodrum within the scope of the 12th 
International D-Marin Classic Music 

Festival on August 23!
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU

Yalnızca

Resimdeki
oyuncu

İnce yağmur

Katma Değer
Vergisi

Şekerle
kaynatılmış

meyve

Oksijen
bileşiği

Tüysüz,
ince, yün
kumaş

Ampul takılan
yer

Hoş ve ince bir
güzelliği olan

Nitelikli

Törende yer
alan

topluluk

Beyanat
Gönderme

Beceri

İmge, hülya

Baba

Zaman
gösteren

alet

Lityum imi

Bağırma

Kalsiyum imi

Bir işte verilen
ek süre

Müsavi

Bir bağlaç
Diretme

Arıtma,
ayıklama,
temizleme

Çözüm yolu
Kırmızı

Bakışımsız
Hiç değilse

Yiyecek,
içecek şey,

azık

Tavlada bir
sayı

Konutlar
topluluğu

Kokulu ve
uçucu sıvı Seri

İyilik etme,
iyi

davranma
Göreceli

Sevgi
bağlılığı

Canlılık,
hareket

Çabukluk,
sürat
Rast

getirememe

Fecir
Doğu

Anadolu'da
bir nehir

Kalınca,
yağlı çörek Bir tür meze

Gemi işleten
kimse

İkinci tekil
kişi

Eğik
olmayan

Zıt, karşıt

Aktarma

Vilayet

Dilemma

İstenen şeyin
olmasıyla

duyulan coşku

Kir izi
Nezir

Orta
Doğu'da bir

halk

Gemilerde
oda

Yanma ile
oluşan toz

Eleme aracı
Mağlup

Lesotho
plakası

Ölçüsünde,
derecesinde

Pek az Lakin

Arınık Takma ad
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[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]
Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!

Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.

Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how may lines cross over 
that number. Lines may cross where there are no numbers.  

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ][ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

1- Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2- Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi 
 geçtiğini gösteriyor.
3- Çapraz çizgiler kapalı bir şekil  oluşturmamalı.

1- Each square should include a cross line.
2- Each number shows how many lines 
 crosses over it. 
3- Cross lines cannot create a closed shape.

ADANA
AKİDE
ALLIK

BAYINDIRLIK
BOĞAZ
DESİSE
DİZGE

ERİME
İDDİA

ISTAKOZ
KAYIT
LOKAL

MUAZZAM
POLARİZASYON

ROMAN
SELEF

SORUMLULUK
TAHMİN
ULUSAL

VURDUMDUYMAZ
ZALİM
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Her satırı, her sütunu ve  her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.

Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Yalnızca

Resimdeki
oyuncu S İnce yağmur Ç

Katma Değer
Vergisi

Şekerle
kaynatılmış

meyve
K Oksijen

bileşiği
Tüysüz,

ince, yün
kumaş Ç Ampul takılan

yer

Hoş ve ince bir
güzelliği olan D Nitelikli K

K A D İ R D O Ğ U L U Törende yer
alan

topluluk A
Beyanat D Gönderme

Beceri S E V K İmge, hülya

Baba H A Y A L
D E M E Ç Zaman

gösteren
alet S A A T Lityum imi

Bağırma L İ
Kalsiyum imi

Bir işte verilen
ek süre C A Müsavi

Bir bağlaç E Ş İ T Diretme İ N A T
M E H İ L Arıtma,

ayıklama,
temizleme T A S F İ Y E

Çözüm yolu
Kırmızı

Bakışımsız A L Hiç değilse D Yiyecek,
içecek şey,

azık L
Ç A R E B A R İ

Tavlada bir
sayı

Konutlar
topluluğu S E Kokulu ve

uçucu sıvı Seri
İyilik etme,

iyi
davranma I Göreceli

S İ T E D İ Z İ
Sevgi

bağlılığı M Canlılık,
hareket S Çabukluk,

sürat
Rast

getirememe H I Z
V E F A I S K A
Fecir
Doğu

Anadolu'da
bir nehir T A N Kalınca,

yağlı çörek A Bir tür meze F
A R A S Gemi işleten

kimse
İkinci tekil

kişi G Eğik
olmayan D Zıt, karşıt

Aktarma A N T İ
Vilayet

Dilemma İ L
İstenen şeyin

olmasıyla
duyulan coşku

Kir izi S E V İ N Ç Nezir A Orta
Doğu'da bir

halk

İ K İ L E M Gemilerde
oda

Yanma ile
oluşan toz K A M A R A

Eleme aracı
Mağlup

Lesotho
plakası Y E N İ K Ölçüsünde,

derecesinde K A D A R
E L E K Pek az C Ü Z İ Lakin A M A
Arınık S T E R İ L Takma ad L A K A P

9 1 7 8 6 4 2 5 3
2 4 5 3 9 7 8 6 1
6 3 8 5 2 1 4 7 9
5 8 1 2 3 9 7 4 6
4 9 6 1 7 5 3 2 8
7 2 3 6 4 8 9 1 5
3 6 4 9 5 2 1 8 7
1 7 9 4 8 6 5 3 2
8 5 2 7 1 3 6 9 4

8 4 1 7 2 5 9 6 3
5 7 6 3 9 1 2 4 8
9 3 2 8 4 6 7 5 1
3 9 8 4 6 2 5 1 7
1 6 5 9 7 8 3 2 4
7 2 4 1 5 3 6 8 9
4 5 9 2 1 7 8 3 6
2 8 7 6 3 4 1 9 5
6 1 3 5 8 9 4 7 2

8 7 5 4 3 2 6 1 9
6 9 3 1 5 8 2 4 7
2 4 1 7 9 6 8 5 3
4 3 8 9 6 7 1 2 5
5 1 6 3 2 4 7 9 8
9 2 7 5 8 1 4 3 6
7 5 2 8 4 3 9 6 1
1 6 9 2 7 5 3 8 4
3 8 4 6 1 9 5 7 2

7 4 1 3 8 2 5 9 6
6 3 2 7 5 9 8 1 4
8 9 5 1 6 4 3 7 2
5 7 8 9 3 6 4 2 1
1 2 9 8 4 7 6 3 5
3 6 4 5 2 1 7 8 9
9 1 3 6 7 5 2 4 8
4 5 7 2 1 8 9 6 3
2 8 6 4 9 3 1 5 7

3 5 9 8 1 2 6 7 4
1 2 7 6 3 4 8 5 9
8 6 4 9 5 7 1 2 3
6 4 8 5 2 9 7 3 1
7 9 1 3 6 8 2 4 5
2 3 5 7 4 1 9 6 8
9 8 2 4 7 5 3 1 6
4 7 3 1 9 6 5 8 2
5 1 6 2 8 3 4 9 7

3 8 7 6 5 9 2 4 1
6 4 9 3 1 2 7 8 5
2 1 5 8 7 4 6 3 9
7 3 4 5 6 8 9 1 2
5 9 2 4 3 1 8 6 7
8 6 1 9 2 7 4 5 3
1 2 6 7 8 5 3 9 4
9 7 8 1 4 3 5 2 6
4 5 3 2 9 6 1 7 8

9   8    5 
2    9    1
 3     4  9
     9  4 
 9  1 7 5  2 
 2  6     
3  4     8 
1    8    2
 5    3   4

 7    2   9
6   1 5    
      8 5 
4     7  2 5
 1  3  4  9 
9 2  5     6
 5 2      
    7 5   4
3   6    7 

   7   9  3
5       4 
  2   6   1
3     2 5  
 6  9 7 8  2 
  4 1     9
4   2   8  
 8       5
6  3   9   

        6
    5  8 1 
 9    4 3 7 2
5    3   2 
 2  8  7  3 
 6   2    9
9 1 3 6    4 
 5 7  1    
2        

       7 4
1    3  8  9
8     7 1  3
   5 2    1
   3  8   
2    4 1   
9  2 4     6
4  3  9    2
5 1       

3 8 7 6  9   
 4    2   5
2   8   6  
 3  5     2
        
8     7  5 
  6   5   4
9   1    2 
   2  6 1 7 8

KOLAY ORTA ZOR



ANKARA SİNCAN POLATLI ESKİŞEHİR BOZÜYÜK BİLECİK ARİFİYE İZMİT GEBZE PENDİK
06.00 06.28 06.47 07.40 07.58 08.19 09.03 09.26 09.58 10.15
08.40 09.08 10.17 11.56 12.28 12.45
12.00 12.28 12.47 13.40 14.57 15.20 16.08
14.05 14.33 15.42 17.21 17.53 18.10
17.00 17.28 17.47 18.40 18.58 19.19 20.03 20.26 20.58 21.15
19.00 19.28 20.37 22.16 22.48 23.05

ANKARA - İSTANBUL

KONYA ESKİŞEHİR BOZÜYÜK BİLECİK ARİFİYE İZMİT GEBZE PENDİK
07.00 08.44 09.02 09.24 10.09 10.32 11.04 11.21
17.45 19.30 19.48 20.09 20.53 21.16 21.48 22.05

KONYA - İSTANBUL

PENDİK GEBZE İZMİT ARİFİYE BİLECİK BOZÜYÜK ESKİŞEHİR KONYA
07.30 07.47 08.20 08.41 09.27 09.51 10.13 11.56
18.15 18.32 19.05 19.26 20.12 20.36 20.58 22.41

İSTANBUL - KONYA

PENDİK GEBZE İZMİT ARİFİYE BİLECİK BOZÜYÜK ESKİŞEHİR POLATLI SİNCAN ANKARA
06.30 06.47 07.20 07.41 08.27 08.51 09.13 10.01 10.21 10.48
08.55 09.12 09.45 11.31 12.36 13.03
11.35 11.52 12.25 12.46 14.12 15.00 15.20 15.47
13.45 14.02 15.39 16.21 17.27 17.54
17.30 17.47 18.20 18.41 19.27 19.51 20.13 21.01 21.22 21.49
19.20 19.37 20.10 21.56 23.03 23.30

İSTANBUL - ANKARA

ANKARA SİNCAN POLATLI ESKİŞEHİR
06.30 06.58 07.18 08.06
11.05 11.33 11.53 12.41
16.00 16.28 16.48 17.36
18.00 18.28 18.48 19.36
20.50 21.18 21.38 22.26

ANKARA -ESKİŞEHİR

ANKARA SİNCAN POLATLI KONYA
06.45 07.13 07.33 08.40
08.55 09.23 09.43 10.50
11.40 12.08 13.32
13.50 14.18 14.38 15.45
16.35 17.03 17.23 18.30
18.40 19.08 19.28 20.35
21.40 22.08 22.28 23.35

ANKARA -KONYA

ESKİŞEHİR POLATLI SİNCAN ANKARA
06.30 07.19 07.39 08.06
08.40 09.29 09.49 10.16
13.25 14.14 14.34 15.01
18.20 19.09 19.29 19.56
21.10 21.59 22.19 22.46

ESKİŞEHİR - ANKARA

KONYA POLATLI SİNCAN ANKARA
06.30 07.35 07.55 08.22
09.15 10.20 10.40 11.07
11.30 12.50 13.17
14.10 15.15 15.35 16.02
16.20 17.23 17.42 18.09
19.00 20.05 20.25 20.52
21.15 22.20 22.40 23.07

KONYA - ANKARA

Tren istasyonda durmaz.
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11.07.2016 tarihinden itibaren geçerlidir (V18).

YÜKSEK HIZLI TRENLER TARİFESİ

ANKARASİNCANPOLATLIESKİŞEHİRBOZÜYÜKBİLECİKARİFİYEİZMİTGEBZEPENDİK
06.0006.2806.4707.4007.5808.1909.0309.2609.5810.15
08.4009.0810.1711.5612.2812.45
12.0012.2812.4713.4014.5715.2016.08
14.0514.3315.4217.2117.5318.10
17.0017.2817.4718.4018.5819.1920.0320.2620.5821.15
19.0019.2820.3722.1622.4823.05

ANKARA - İSTANBUL

KONYAESKİŞEHİRBOZÜYÜKBİLECİKARİFİYEİZMİTGEBZEPENDİK
07.0008.4409.0209.2410.0910.3211.0411.21
17.4519.3019.4820.0920.5321.1621.4822.05

KONYA - İSTANBUL

PENDİKGEBZEİZMİTARİFİYEBİLECİKBOZÜYÜKESKİŞEHİRKONYA
07.3007.4708.2008.4109.2709.5110.1311.56
18.1518.3219.0519.2620.1220.3620.5822.41

İSTANBUL - KONYA

PENDİKGEBZEİZMİTARİFİYEBİLECİKBOZÜYÜKESKİŞEHİRPOLATLISİNCANANKARA
06.3006.4707.2007.4108.2708.5109.1310.0110.2110.48
08.5509.1209.4511.3112.3613.03
11.3511.5212.2512.4614.1215.0015.2015.47
13.4514.0215.3916.2117.2717.54
17.3017.4718.2018.4119.2719.5120.1321.0121.2221.49
19.2019.3720.1021.5623.0323.30

İSTANBUL - ANKARA

ANKARASİNCANPOLATLIESKİŞEHİR
06.3006.5807.1808.06
11.0511.3311.5312.41
16.0016.2816.4817.36
18.0018.2818.4819.36
20.5021.1821.3822.26

ANKARA -ESKİŞEHİR

ANKARASİNCANPOLATLIKONYA
06.4507.1307.3308.40
08.5509.2309.4310.50
11.4012.0813.32
13.5014.1814.3815.45
16.3517.0317.2318.30
18.4019.0819.2820.35
21.4022.0822.2823.35
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ESKİŞEHİRPOLATLISİNCANANKARA
06.3007.1907.3908.06
08.4009.2909.4910.16
13.2514.1414.3415.01
18.2019.0919.2919.56
21.1021.5922.1922.46
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06.3007.3507.5508.22
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11.3012.5013.17
14.1015.1515.3516.02
16.2017.2317.4218.09
19.0020.0520.2520.52
21.1522.2022.4023.07

KONYA - ANKARA
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ANKARASİNCANPOLATLIESKİŞEHİRBOZÜYÜKBİLECİKARİFİYEİZMİTGEBZEPENDİK
06.0006.2806.4707.4007.5808.1909.0309.2609.5810.15
08.4009.0810.1711.5612.2812.45
12.0012.2812.4713.4014.5715.2016.08
14.0514.3315.4217.2117.5318.10
17.0017.2817.4718.4018.5819.1920.0320.2620.5821.15
19.0019.2820.3722.1622.4823.05
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07.3007.4708.2008.4109.2709.5110.1311.56
18.1518.3219.0519.2620.1220.3620.5822.41

İSTANBUL - KONYA

PENDİKGEBZEİZMİTARİFİYEBİLECİKBOZÜYÜKESKİŞEHİRPOLATLISİNCANANKARA
06.3006.4707.2007.4108.2708.5109.1310.0110.2110.48
08.5509.1209.4511.3112.3613.03
11.3511.5212.2512.4614.1215.0015.2015.47
13.4514.0215.3916.2117.2717.54
17.3017.4718.2018.4119.2719.5120.1321.0121.2221.49
19.2019.3720.1021.5623.0323.30

İSTANBUL - ANKARA

ANKARASİNCANPOLATLIESKİŞEHİR
06.3006.5807.1808.06
11.0511.3311.5312.41
16.0016.2816.4817.36
18.0018.2818.4819.36
20.5021.1821.3822.26

ANKARA -ESKİŞEHİR

ANKARASİNCANPOLATLIKONYA
06.4507.1307.3308.40
08.5509.2309.4310.50
11.4012.0813.32
13.5014.1814.3815.45
16.3517.0317.2318.30
18.4019.0819.2820.35
21.4022.0822.2823.35

ANKARA -KONYA

ESKİŞEHİRPOLATLISİNCANANKARA
06.3007.1907.3908.06
08.4009.2909.4910.16
13.2514.1414.3415.01
18.2019.0919.2919.56
21.1021.5922.1922.46

ESKİŞEHİR - ANKARA

KONYAPOLATLISİNCANANKARA
06.3007.3507.5508.22
09.1510.2010.4011.07
11.3012.5013.17
14.1015.1515.3516.02
16.2017.2317.4218.09
19.0020.0520.2520.52
21.1522.2022.4023.07
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ANKARASİNCANPOLATLIESKİŞEHİRBOZÜYÜKBİLECİKARİFİYEİZMİTGEBZEPENDİK
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08.4009.0810.1711.5612.2812.45
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PENDİKGEBZEİZMİTARİFİYEBİLECİKBOZÜYÜKESKİŞEHİRPOLATLISİNCANANKARA
06.3006.4707.2007.4108.2708.5109.1310.0110.2110.48
08.5509.1209.4511.3112.3613.03
11.3511.5212.2512.4614.1215.0015.2015.47
13.4514.0215.3916.2117.2717.54
17.3017.4718.2018.4119.2719.5120.1321.0121.2221.49
19.2019.3720.1021.5623.0323.30

İSTANBUL - ANKARA

ANKARASİNCANPOLATLIESKİŞEHİR
06.3006.5807.1808.06
11.0511.3311.5312.41
16.0016.2816.4817.36
18.0018.2818.4819.36
20.5021.1821.3822.26

ANKARA -ESKİŞEHİR

ANKARASİNCANPOLATLIKONYA
06.4507.1307.3308.40
08.5509.2309.4310.50
11.4012.0813.32
13.5014.1814.3815.45
16.3517.0317.2318.30
18.4019.0819.2820.35
21.4022.0822.2823.35

ANKARA -KONYA

ESKİŞEHİRPOLATLISİNCANANKARA
06.3007.1907.3908.06
08.4009.2909.4910.16
13.2514.1414.3415.01
18.2019.0919.2919.56
21.1021.5922.1922.46

ESKİŞEHİR - ANKARA

KONYAPOLATLISİNCANANKARA
06.3007.3507.5508.22
09.1510.2010.4011.07
11.3012.5013.17
14.1015.1515.3516.02
16.2017.2317.4218.09
19.0020.0520.2520.52
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ANKARASİNCANPOLATLIESKİŞEHİRBOZÜYÜKBİLECİKARİFİYEİZMİTGEBZEPENDİK
06.0006.2806.4707.4007.5808.1909.0309.2609.5810.15
08.4009.0810.1711.5612.2812.45
12.0012.2812.4713.4014.5715.2016.08
14.0514.3315.4217.2117.5318.10
17.0017.2817.4718.4018.5819.1920.0320.2620.5821.15
19.0019.2820.3722.1622.4823.05

ANKARA - İSTANBUL

KONYAESKİŞEHİRBOZÜYÜKBİLECİKARİFİYEİZMİTGEBZEPENDİK
07.0008.4409.0209.2410.0910.3211.0411.21
17.4519.3019.4820.0920.5321.1621.4822.05

KONYA - İSTANBUL

PENDİKGEBZEİZMİTARİFİYEBİLECİKBOZÜYÜKESKİŞEHİRKONYA
07.3007.4708.2008.4109.2709.5110.1311.56
18.1518.3219.0519.2620.1220.3620.5822.41

İSTANBUL - KONYA

PENDİKGEBZEİZMİTARİFİYEBİLECİKBOZÜYÜKESKİŞEHİRPOLATLISİNCANANKARA
06.3006.4707.2007.4108.2708.5109.1310.0110.2110.48
08.5509.1209.4511.3112.3613.03
11.3511.5212.2512.4614.1215.0015.2015.47
13.4514.0215.3916.2117.2717.54
17.3017.4718.2018.4119.2719.5120.1321.0121.2221.49
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İSTANBUL - ANKARA

ANKARASİNCANPOLATLIESKİŞEHİR
06.3006.5807.1808.06
11.0511.3311.5312.41
16.0016.2816.4817.36
18.0018.2818.4819.36
20.5021.1821.3822.26

ANKARA -ESKİŞEHİR

ANKARASİNCANPOLATLIKONYA
06.4507.1307.3308.40
08.5509.2309.4310.50
11.4012.0813.32
13.5014.1814.3815.45
16.3517.0317.2318.30
18.4019.0819.2820.35
21.4022.0822.2823.35

ANKARA -KONYA

ESKİŞEHİRPOLATLISİNCANANKARA
06.3007.1907.3908.06
08.4009.2909.4910.16
13.2514.1414.3415.01
18.2019.0919.2919.56
21.1021.5922.1922.46

ESKİŞEHİR - ANKARA

KONYAPOLATLISİNCANANKARA
06.3007.3507.5508.22
09.1510.2010.4011.07
11.3012.5013.17
14.1015.1515.3516.02
16.2017.2317.4218.09
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ANKARASİNCANPOLATLIESKİŞEHİRBOZÜYÜKBİLECİKARİFİYEİZMİTGEBZEPENDİK
06.0006.2806.4707.4007.5808.1909.0309.2609.5810.15
08.4009.0810.1711.5612.2812.45
12.0012.2812.4713.4014.5715.2016.08
14.0514.3315.4217.2117.5318.10
17.0017.2817.4718.4018.5819.1920.0320.2620.5821.15
19.0019.2820.3722.1622.4823.05

ANKARA - İSTANBUL

KONYAESKİŞEHİRBOZÜYÜKBİLECİKARİFİYEİZMİTGEBZEPENDİK
07.0008.4409.0209.2410.0910.3211.0411.21
17.4519.3019.4820.0920.5321.1621.4822.05

KONYA - İSTANBUL

PENDİKGEBZEİZMİTARİFİYEBİLECİKBOZÜYÜKESKİŞEHİRKONYA
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18.1518.3219.0519.2620.1220.3620.5822.41

İSTANBUL - KONYA

PENDİKGEBZEİZMİTARİFİYEBİLECİKBOZÜYÜKESKİŞEHİRPOLATLISİNCANANKARA
06.3006.4707.2007.4108.2708.5109.1310.0110.2110.48
08.5509.1209.4511.3112.3613.03
11.3511.5212.2512.4614.1215.0015.2015.47
13.4514.0215.3916.2117.2717.54
17.3017.4718.2018.4119.2719.5120.1321.0121.2221.49
19.2019.3720.1021.5623.0323.30

İSTANBUL - ANKARA

ANKARASİNCANPOLATLIESKİŞEHİR
06.3006.5807.1808.06
11.0511.3311.5312.41
16.0016.2816.4817.36
18.0018.2818.4819.36
20.5021.1821.3822.26

ANKARA -ESKİŞEHİR

ANKARASİNCANPOLATLIKONYA
06.4507.1307.3308.40
08.5509.2309.4310.50
11.4012.0813.32
13.5014.1814.3815.45
16.3517.0317.2318.30
18.4019.0819.2820.35
21.4022.0822.2823.35

ANKARA -KONYA

ESKİŞEHİRPOLATLISİNCANANKARA
06.3007.1907.3908.06
08.4009.2909.4910.16
13.2514.1414.3415.01
18.2019.0919.2919.56
21.1021.5922.1922.46

ESKİŞEHİR - ANKARA

KONYAPOLATLISİNCANANKARA
06.3007.3507.5508.22
09.1510.2010.4011.07
11.3012.5013.17
14.1015.1515.3516.02
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