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SİDNEY VE OPERA BİNASI / SYDNEY AND THE OPERA HOUSE

A JOURNEY TO THE CHILDREN’S WORLD
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SHE DEPICTS THE WOMAN SHE WANTS TO BECOME: 

Zerrin Tekindor
HÜZÜNDEN DİRİLİŞE: 

SARAYBOSNA
FROM GRIEF TO RESURRECTION: 
SARAJEVO

EN POPÜLER 
FİTNESS TRENDLERİ
THE MOST POPULAR 
FITNESS TRENDS
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VİZYON / VISION

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication

Bugün kendinden emin ve gücüne inanan bam-
başka bir Türkiye var. Ekonomisiyle, iç ve dış 
politikasıyla, bölgesinde liderliğe oynayan bir 
Türkiye. Ulaşım altyapısıyla da geleceğe taşın-
mış bir Türkiye. Hamdolsun, demiryollarımız da 
bu değişimi en hızlı yaşayan altyapılarımızdan 
biri haline geldi.
Ancak değişim sadece demiryolları altyapısında 
olmadı. 15 yıldır yaptıklarımızla demiryollarımı-
zı “küresel oyuncu” haline getirdik; dünya ölçe-
ğinde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmaya 
başladık. Tabi ki yerli sanayiniz olmazsa, kendi 
rayınızı, kendi araçlarınızı, kendi tekerinizi üre-
temezseniz küresel oyuncu olamazsınız. Bu ne-
denle ilk olarak yerli sanayimizi kurduk, kısa sü-
rede çok önemli bir yol kat ettik.
Artık Erzincan’da ray bağlantı elemanları üreti-
yoruz ve ihracat yapıyoruz. Adapazarı’nda Yük-
sek Hızlı Tren araçlarını, metro araçlarını ürete-
cek fabrikayı kurduk. Karabük’te hızlı tren rayla-
rını üretmeye başladık. Kırıkkale’de tekerlek ta-
kımlarını Makine Kimya ile birlikte üretiyoruz.  
Çankırı’da Hızlı Tren Makas Fabrikasını kurduk. 
Eskişehir’de TÜLOMSAŞ, yıllardır yeni nesil lo-
komotif üretip, ihracat yapıyor. Şimdi de milli 
motoru üretip dünyaya ihraç ediyor. Milli Yük-
sek Hızlı Trenimizin yapım sürecine de başlandı.
Yeni Nesil Milli Yük Vagonunun ise üretimi de 
TÜDEMSAŞ’ta başarıyla tamamlandı.  Prototip 
olarak üretimi yapılan vagonumuzun kısa bir 
süre sonra seri üretimine geçilecek. Darasının 
hafifliği sebebiyle diğer yük vagonlarına göre 
yüzde 15 oranında yük taşıma maliyetini düşü-
ren yeni nesil vagonumuzu bu yıl içerisinde 150 
adet üreteceğiz. Yakın zamanda da ihracatını ya-
pacağız.

İyi yolculuklar dilerim.

Today, there is an all-new Turkey that is self-confident and believes 
in its own power; a new Turkey that races to the leadership with its 
economy, and its interior affairs and foreign policy in its region; a 
different Turkey that has been transferred to the future with its 
transportation substructure. Thank God, our railways have become 
one of our substructures that have experienced this change the fas-
test. 
However, this change did not only take place in the substructure of 
our railways. We have turned our railway industry into a ‘global 
player’ by means of our works in the last 15 years. We have begun to 
have our railways embrace a structure that can compete across the 
world. If you don’t have domestic industry and cannot produce your 
own vehicles and wheels, you cannot become a global player. This 
was why we first established our domestic industry and advanced 
significantly in short time. 
We are now producing and exporting rail connector elements in 
Erzincan. We established a factory that will manufacture Hi-
gh-Speed Train and metro vehicles in Adapazarı. We began to 
produce high-speed rails in Karabük. We are producing wheel sets 
in corporation with Makine Kimya in Kırıkkale. We established the 
High Speed Train Level Junction Factory in Çankırı. TÜLOMSAŞ in 
Eskişehir has been manufacturing and exporting new generation 
locomotives. Now, it is producing and exporting the national engine 
to the world. The National High Speed Train’s production process 
has been started.  
The production of the New Generation National Freight Wagon has 
been completed at TÜDEMSAŞ. The mass production of the wagon, 
which was produced as a prototype, will commence shortly. 150 
units of the new generation wagon, which reduces the freight 
transport cost by 15 percent compared to the other freight wagons 
due to the lightness of its tare, will be manufactured this year. We 
will be exporting it soon. 
Have a nice trip.

MİLLİ	ÜRÜNLERİMİZLE	
DÜNYA	LİDERLİĞİNE	
OYNUYORUZ

WE ARE RACING TO THE WORLD 
LEADERSHIP WITH OUR NATIONAL 
PRODUCTS
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Eurasia Rail 2017 fuarını 02-04 Mart 2017 tarihle-
rinde İstanbul’da gerçekleştirdik. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yar-
dımcımız Sayın Yüksel Coşkunyürek ve Bakanlı-
ğımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Orhan Birdal’ın 
şereflendirdiği fuara, Uluslararası Demiryolları 
Birliği (UIC) Genel Müdürü Jean Pierre Loubionux 
ile çok sayıda yerli ve yabancı sektör temsilcisi 
katıldı.
Fuarın açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcı-
mızın, son 14 yılda gerçekleştirilen ve 304 milyar 
TL’ye ulaşan ulaştırma yatırımlarında aslan payı-
nın demiryollarının aldığını vurgulayarak, Türki-
ye’nin 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi-
ne ulaşmasında demiryollarının rolüne işaret et-
mesi çok önemliydi.
TCDD olarak; yüksek hızlı trenler başta olmak 
üzere son yıllarda lojistik merkezlerden, yolların 
yenilenerek sinyalli ve elektrikli hale getirilmesi 
ve araç filosunun modernize edilmesine kadar 
hayata geçirdiğimiz büyük projeler, dünya demir-
yolu sektörünün yüzünü ülkemize çeviriyor, ilgi 
görüyoruz. Bu anlamda bağlı ortaklarımızla birlik-
te yer aldığımız fuarın en gözde kuruluşu da TCDD 
olmuştur.
Fuar süresince dünyada hızla gelişen demiryolu 
endüstrisinde meydana gelen teknolojik gelişme-
leri yakından takip etmenin yanı sıra TCDD olarak 
eriştiğimiz imkân ve kabiliyetleri diğer ülkelerle 
paylaşma fırsatı bulduk. Sayıları her yıl artan yerli 
ve milli üreticilerimizle gururlandık.
Türkiye’deki demiryolu sektörünün serbestleş-
mesindeki son durum ve süreç içerisinde kayde-
dilen başarı hikâyesi, fuarda en fazla gündeme ge-
len konuların başında yer aldı. 
İlgili Kanunun ardından ikincil mevzuatın ta-
mamlanmış olması, TCDD’nin yeniden yapılan-
ması ve yük ve yolcu taşımacılığı yapmak üzere 
TCDD Taşımacılık AŞ’nin kurulmuş olması yerli 
ve yabancı sektör temsilcilerinden büyük övgü 
aldı.
TCDD ve ülkemizdeki demiryolu sektörünün hız-
lı koşusu artarak devam edecek. Yeni fuarlarda 
buluşmak dileğiyle…
İyi yolculuklar…

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD
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We have materialized the Eurasia Rail 2017 Exhibition in İstanbul 
between March 2 and 4, 2017.
Many foreign and local representatives of the industry and General 
Director of Union of International Railways (UIC) attended the 
exhibition that was honored by the participations of Deputy Minister of 
Ministry of Transport, Maritime Affairs, and Communications the 
Honorable Yüksel Coşkunyürek, and Deputy Secretary of our Ministry 
the Honorable Orhan Birdal.
It was very important for our Deputy Minister, who spoke at the 
opening ceremony of the exhibition, to point out the role of the railways 
in reaching the $500 billion export target of Turkey in 2023, to 
emphasize the lion’s share of the transportation investments, which 
reached to 304 billion TL in the last 14 years, belonged to the railways.
As TCDD, the big projects done in recent years, especially high-speed 
trains, logistics centers, signaling and electrification of new roads, and 
the modernization of the fleet had the world’s railway sector’s face turn 
to our country, we are receiving attention. In this sense, TCDD has 
become the most popular organization of the exhibition, where we were 
involved with our affiliated partners. 
During the exhibition, in addition to following closely the technological 
developments that took place in the rapidly developing railway industry 
in the world, we also had the opportunity to share our talents and 
capabilities with other countries as TCDD. We are proud of our 
domestic and national producers whose numbers are increasing each 
year.
The latest situation in the liberalization of the railway sector in Turkey 
and the success story noted in the process took place among the most-
talked topics at the exhibition.
Completion of the secondary legislation following the related law, 
restructuring of TCDD, and the establishment of TCDD Transport Inc. 
to transport freight and passengers were highly praised by the local and 
foreign sector representatives.
The run of TCDD and the railway sector in our country will continue to 
increase in speed. Wish to meet at new exhibitions...
Have nice trips...

THE HEART OF THE WORLD RAILWAYS 
BEAT IN İSTANBUL

DÜNYA	DEMİRYOLLARININ	
KALBİ İSTANBUL’DA ATTI



The favorite childhood game of the middle-aged generation was to ask 
the riddle “back to back rooms chase each other” and then get the 
answer as ‘train’ with great happiness. Because in their world, the train 
was not just a means of transport but a charming vehicle that changed 
the world.
While the train carried freight and people to the most remote corners 
of Anatolia, it carried civilization at the same time. Many Anatolian 
people met many firsts of their lives thanks to the train, carried the 
produce they harvested to the distant markets by trains, trains were 
like the wise that brought doctors, teachers, theater, and cinema to 
them.
Nowadays the train does not sound as it did in the riddle. It is a state-
of-the-art vehicle that competes with the airplane. However, its 
mission has never changed. It continues to change the places it visits.
In the age of YHT, transportation habits change; cities become 
suburbs of each other; demand also increases. We have also increased 
the number of our YHT trips by 25 percent since March 10, 2017 to 
respond to demands of our people.
We continue our assertiveness at international passenger transport. 
We put a new train named İstanbul-Sofia Express into service to 
operate between İstanbul and Sofia.
Train is also the greatest support of our producers and industrialists. 
With the liberalization of railway transport, our cooperation with the 
private sector continues to strengthen. We plan to carry more freight 
with our flexible tariff policy.
The other good news is that Turkey has become a railway corridor that 
provides the shortest distance between Asia and Europe with huge 
projects. Freight transportation will drop from 45-60 days to 15 days.
Hereby, I would like to express my gratitude to our Honorable 
President, Prime Minister, and Minister for the development of the 
railway as a priority sector.
As I wish nice travels with YHT, the 98 percent satisfaction of our 
passengers with our services according to our surveys makes us happy 
as the TCDD Transport Inc. family. Thank you for choosing the train, 
best regards.

Orta yaş kuşağımızın çocukluğunda en sevdiği 
oyun, ‘sıra sıra odalar birbirini kovalar’ diye bilmece 
sorup; büyük bir mutlulukla ‘tren’ diye cevap ver-
mesiydi. Çünkü onların dünyasında tren, sadece bir 
ulaşım aracı değil, dünyalarını değiştiren tılsımlı bir 
araçtı.
Tren, yükleri, insanları Anadolu’nun en ücra köşe-
lerine kadar ulaştırırken, aynı zamanda medeniyet 
de taşıdı. Anadolu insanı birçok ilki trenle tanıdı, 
toprağındaki ürünü uzak pazarlara trenle taşıdı, tren 
doktoru, öğretmeni, tiyatroyu, sinemayı ayağına 
kadar getiren bilge gibiydi.
Günümüzde ise tren, bilmecedeki gibi değil… Uçak-
la yarışan, teknoloji harikası araç artık... Ama mis-
yonu hiç değişmedi. Ulaştığı yerleri değiştirmeye 
devam ediyor. 
YHT çağında ulaşım alışkanlıkları değişiyor, kentler 
birbirinin banliyösü haline gelirken,  talep de artı-
yor. Biz de halkımızın taleplerine cevap vermek 
üzere, YHT seferlerini 10 Mart 2017 tarihinden iti-
baren yüzde 25 artırdık. 
Uluslararası yolcu taşımacılığında da iddiamızı sür-
dürüyoruz. İstanbul- Sofya arasında çalışmak üzere 
İstanbul- Sofya Ekspresi adlı yeni bir tren sefere 
koyduk.  
Tren, üreticimizin, sanayicimizin de en büyük daya-
nağı… Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesi ile 
birlikte özel sektörle işbirliğimiz güçlenerek devam 
ediyor. Esnek tarife politikamızla daha fazla yükü 
taşımayı planlıyoruz. 
Diğer sevindirici haber ise, Türkiye, dev projelerle 
Asya ile Avrupa arasında en kısa mesafeyi sağlayan 
demiryolu koridoru oluyor. Yüklerin ulaşımı 45-60 
günlerden 15 güne düşecek. 
Bu vesile ile öncelikli sektör olarak demiryolunun 
gelişmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımıza ve Bakanımıza şükranlarımı arz edi-
yorum. 
YHT ile keyifli yolculuklar dilerken; yaptığımız an-
ketlerde siz yolcularımızın yüzde 98 oranında hiz-
metlerimizden memnun olması TCDD Taşımacılık 
AŞ ailesi olarak bizleri mutlu etmektedir. Treni 
tercih ettiğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 

TREN	ULAŞIM	ARACINDAN	
ÇOK	DAHA	FAZLASIDIR

TRAIN IS MORE THAN 
A MEANS OF TRANSPORT

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Veysi KURT
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü

TCDD Transport Inc. General Director
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The introduction of the “New Generation National Freight 
Wagon” produced by Turkish Railway Machinery Industry 
Inc. (TÜDEMSAŞ) was carried out in Sivas. Minister of 
Transport, Maritime Affairs, and Communications Ahmet 
Arslan, who took part in the opening ceremony, explained the 
advantages of the national freight wagon.
Minister Arslan, who talked about the national freight wa-
gon’s capacity that yields to over 4 tones more freight 
transport compared to the equivalent wagons in Europe, 
explained that this feature will give the operator a high ad-
vantage. Arslan shared the following information about the 
characteristics of the wagon: “The ability to carry a contai-
ner, which is long enough to be carried by two wagons, in a 
single wagon with a length of 29.5 meters is very important; 
another important feature is its weight, which is about 9.5 
tons lighter than similar wagons. This means that it is 26 
percent lighter. In addition, 15 percent more freight or low 
coast due to the lightness of the tare. The cost of transporting 
cargo has been reduced by 15 percent thanks to the 3 H type 
bogies and compact braking system produced for the first 
time in our country. Another advantage of the operation of 
these freight cars is the reduced noise level during the 
transport. The production cost of a single new generation 
freight car, which can serve as two wagons, is 15 percent 
lower, which also means that the cost of long-term mainte-
nance is also low. Our goal is to commence mass production 
of the wagon that was produced as a prototype shortly and 
hopefully turn towards exportation from that point forward.” 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEM-
SAŞ) tarafından üretilen “Yeni Nesil Milli Yük Vago-
nu”nun tanıtımı Sivas’ta gerçekleştirildi. Açılışa katı-
lan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, milli yük vagonunun avantajlarını anlattı.
Milli yük vagonunun Avrupa’daki eş değer vagonlara 
göre 4 tondan daha fazla yük taşıma fırsatı verdiğini 
anlatan Bakan Arslan, bu özelliğin işletmeciye yüksek 
avantaj sağlayacağını açıkladı. Arslan vagonun özel-
likleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “29,5 metre uzun-
luğuyla 2 vagonluk konteyneri tek bir vagonda taşı-
yabilme özelliği çok önemli. Benzer vagonlardan yak-
laşık 9,5 ton daha hafif olması bir başka önemli özel-
liği. Bu, yüzde 26 daha hafif olması anlamına geliyor. 
Daranın hafifliği nedeniyle de yüzde 15 oranında daha 
fazla yük ya da daha düşük maliyet demek. Ülkemizde 
ilk defa üretilen 3 adet H tipi boji ve kompakt fren 
sistemi sayesinde yüzde 15 oranında yük taşıma ma-
liyeti düşürülmüş durumda. Seyir sırasındaki düşük 
ses seviyesi de gürültüden uzak, yine bu yük vagonla-
rımızın işletmecilik anlamındaki bir başka avantajı. 
İki adet vagonun görevini görebilen tek bir adet yeni 
nesil milli yük vagonunun üretim maliyeti de yüzde 
15 daha düşük. Elbette ki aynı zamanda bu, uzun so-
luklu bakım maliyetinin de düşük olması anlamına 
geliyor. Prototip olarak üretilen vagonun kısa bir sü-
rede seri üretimine geçilmesini ve buradan da inşallah 
ihracatını amaçlıyoruz.”

HABER / NEWS

MİLLİ	YÜK	VAGONU	TANITILDI
BAKAN ARSLAN: “PROTOTİP OLARAK ÜRETİLEN VAGONUN KISA BİR SÜREDE SERİ 
ÜRETİMİNE GEÇİLMESİNİ VE BURADAN DA İNŞALLAH İHRACATINI AMAÇLIYORUZ.”

NATIONAL FREIGHT WAGON WAS INTRODUCED
MINISTER ARSLAN: “OUR GOAL IS TO COMMENCE MASS PRODUCTION OF THE 

WAGON THAT WAS PRODUCED AS A PROTOTYPE SHORTLY AND HOPEFULLY TURN 
TOWARDS EXPORTATION FROM THAT POINT FORWARD.” 
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7th International Railway, Light Rail Systems, Infrastructure 
and Logistics Exhibition - Eurasia Rail 2017 was held in 
İstanbul last month. The favor of the exhibition, where the 
leading representatives of the sector were welcomed, was 
TCDD that opened a stand with its subsidiaries.
Deputy Minister of Ministry of Transport, Maritime 
Affairs, and Communications Yüksel Coşkunyürek, Deputy 
Secretary of Transport, Maritime Affairs, and 
Communications Orhan Birdal, General Director of TCDD 
İsa Apaydın, General Director of UIC International Union 
of Railways Jean Pierre Loubiounux and senior executives of 
leading institutions and organizations attended the opening 
ceremony of the exhibition.
Çoşkunyürek who spoke at the ceremony said, “Transport 
investments in the last 14 years have reached 304 billion TL. 
One of the areas with the greatest share is railway projects. I 
would like to emphasize that the total amount of investment in 
this area is 60 billion TL in the last 14 years.” Coşkunyürek 
said that the Kars-Tbilisi-Baku line will be completed this 
year and will provide uninterrupted access to London from 
Beijing.

“We are in for the global race”
General Director of TCDD Apaydın underlined that the global 
race on the rails that affected the world continues with 
increasing momentum and said, “Since 2003, we have said 
that we will take place in this race with the railway being 
accepted as a state policy. Apaydın stated that the exhibition, 
which he saw as an opportunity to follow the developing 
technologies in the railway industry, enabled the TCDD’s 
talents and capabilities to be shared with other countries.

7. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altya-
pı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail 2017 Fuarı, geçtiğimiz 
ay İstanbul’da gerçekleştirildi. Sektörün önde gelen 
temsilcilerinin ağırlandığı fuarın gözdesi, bağlı ortak-
lıklarıyla birlikte stant açan TCDD oldu.
Fuarın açılışına; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Ulaştırma De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Orhan Birdal, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, UIC 
Uluslararası Demiryolları Birliği Genel Müdürü Jean 
Pierre Loubionux ve sektörde önde gelen kurum ve ku-
ruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.
Açılış töreninde konuşan Çoşkunyürek, “Son 14 yılda 
gerçekleştirilen ulaştırma yatırımları 304 milyar TL’ye 
ulaştı. Bu yatırımların içerisinde en büyük payı alan alan-
lardan birisi demiryolu projeleridir. Son 14 yılda bu alana 
yapılan yatırımın toplam tutarının 60 milyar lira olduğu-
nu vurgulamak istiyorum.” dedi. Coşkunyürek, Kars-Tif-
lis-Bakü hattının bu yıl tamamlanarak Pekin’den Lond-
ra’ya kesintisiz ulaşımın sağlanacağını aktardı.

“Küresel yarışta biz de varız”
TCDD Genel Müdürü Apaydın ise konuşmasında, dünya-
yı etkisi altına alan raylar üzerindeki küresel yarışın artan 
ivmeyle devam ettiğinin altını çizerek, “2003 yılından iti-
baren demiryolunun devlet politikası olarak kabul edilme-
siyle birlikte bu yarışta biz de varız dedik. Kulvardaki ye-
rimizi aldık.” dedi. Apaydın, demiryolu endüstrisinde ge-
lişen teknolojilerin takip edilmesi için fırsat olarak gör-
dükleri fuarın, TCDD’nin eriştiği imkân ve kabiliyetleri 
diğer ülkelerle paylaşmaya olanak sağladığını ifade etti. 

EURASIA	RAIL	2017’DE	TCDD	RÜZGÂRI	ESTİ
FUARDA BAĞLI ORTAKLARI İLE BİRLİKTE STANT AÇAN TCDD, YABANCI 
KATILIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

THE WINDS OF TCDD BLEW AT THE EURASIA RAIL 2017
TCDD THAT OPENED A STAND WITH ITS SUBSIDIARIES AT THE EXHIBITION GRABBED GREAT 

ATTENTION FROM THE FOREIGN PARTICIPANTS.

HABER / NEWS
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GÖLBAŞI          BELEDİYESİ

Mevlana Spor Merkezi

Eymir Mah. Sosyal Tesisi

Şehir Parkı

Seğmenler Pazar Yeri

Ankara

www.ankaragolbasi.bel.tr

A new train named İstanbul-Sofia Express was put into service 
on February 20, 2017 in order to ensure the non-stop 
transportation of passengers between our country and Europe 
with the completion of the road renovation work on the 
İstanbul-Kapıkule railway line.
The express, which is put into the daily round trip service with 
the corporation of TCDD Transport Inc. and Bulgarian 
Railways, converts journey into pleasure thanks to its TVS 
2000 type sleeping and couchette cars. The express that 
departs from Halkalı at 22.40 and from Sofia at 21.00 
completes the trip in 9 hours and 50 minutes.
Additional cars will be connected to the express where the fares 
are suitable to enable İstanbul-Belgrade and İstanbul-
Bucharest connections in the summer.
As it is well known, passenger transportation between our 
country and the European countries was being provided by 
the Bosfor Express operated between İstanbul and Bucharest. 
The express was being operated via bus transfer between 
Kapıkule and İstanbul due to the road renovation work in 
the Thrace region.

İstanbul-Kapıkule demiryolu hattındaki yol yenileme ça-
lışmalarının tamamlanması ile ülkemizle Avrupa arasında 
aktarmasız yolcu taşımacılığını sağlamak üzere, 20 Şubat 
2017 tarihinden itibaren İstanbul-Sofya Ekspresi adlı yeni 
bir tren sefere konuldu. 
TCDD Taşımacılık AŞ ile Bulgar Demiryolları işbirli-
ğinde her gün karşılıklı olarak sefere konulan ekspres, 
TVS 2000 tipi yataklı ve kuşetli vagonları ile yolculuğu 
keyfe dönüştürüyor. Halkalı’dan 22.40’da, Sofya’dan 
21.00’de hareket eden Ekspres; yolculuğunu 9 saat 50 
dakikada tamamlıyor. 
Bilet ücretlerinin çok uygun olduğu eksprese ayrıca, yaz 
aylarında İstanbul-Belgrad ve İstanbul-Bükreş bağlantısı-
nı sağlamak üzere vagonlar bağlanacak. 
Bilindiği üzere; ülkemizle Avrupa ülkeleri arasındaki 
yolcu taşımacılığı İstanbul-Bükreş arasında işletilen 
Bosfor Ekspresi ile sağlanıyordu. Ekspres, Trakya 
bölgesindeki yol yenileme çalışmaları nedeniyle Ka-
pıkule-İstanbul arasında otobüs aktarmalı olarak iş-
letiliyordu. 

TÜRKİYE-AVRUPA	ARASINDA	YENİ	BİR	TREN…	
KEŞFETMENİN TADINI İSTANBUL-SOFYA EKSPRESİ İLE ÇIKARIN. 

A NEW TRAIN BETWEEN TURKEY AND EUROPE...
ENJOY THE PLEASURE OF DISCOVERY ON İSTANBUL-SOFIA EXPRESS.

HABER / NEWS

2 yataklı vagonda bir kişi: ...............................33,48 Avro
1 yataklı vagonda bir kişi: ................................ 62,72 Avro 
4’lü kuşetli vagonda bir kişi: ..........................32,48 Avro
6’lı kuşetli vagonda bir kişi: ............................ 27,88 Avro

One passenger in a 2-bed car: .....................33.48 Euro
One passenger in a 1-bed car: ...................... 62.72 Euro 
One passenger in a couchette for 4: .........32.48 Euro
One passenger in a couchette for 6: .........27.88 Euro

İSTANBUL-SOFYA EKSPRESİ BİLET FİYATLARI İSTANBUL-SOFIA EXPRESS TICKET FARES



‘Şehir Parkı’ projesi, 7’den 70’e herkese hizmet 
sunacak şekilde önemli yatırımlarımız arasında 

yerini aldı. Bu projenin en 
önemli özelliği ise tüketeceği 
tüm enerjiyi güneş panelle-
rinden sağlamasıdır. Böylece 
tamamen yeşil olan yenile-
nebilir enerji sayesinde baş-
kentin en çevreci parkı ola-
cak.”

Yatırımların odağı Gölbaşı 
“Bu yatırımların yanı sıra ya-
pımlarına devam edilen ve 
2017 yılında tamamlanarak 
Gölbaşı’na değer katacak 
projelerimiz arasında Gölba-
şı’ndaki ailelere sosyal imkân 
sunacak ‘Eymir Sosyal Tesis-

leri’, her yaştan semt sakininin ziyaret etmek 
isteyeceği Ankara’nın en sosyal pazar yeri ‘Seğ-
menler Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’, gelecek ne-
sillere sağlık açısından önemli ölçüde fayda sağ-
layacak ‘Mevlana Spor Merkezi’ yer alıyor.”

si’nin desteğiyle toprakta özel bir çalışma yapıla-
rak, 3 bin metrekare bir alana ekiliyor. Mayıs ve 
haziran aylarında açan, bölgenin simgesi halini 
alan Sevgi Çiçeği, birçok kişinin ilgisini çekiyor.
Adından anlaşılacağı gibi Ankara’nın göller ilçe-

si olan Gölbaşı, inşaat ve ıslah çalışmaları 
alanlarında yapılan yeni yatırımlarla 

her geçen gün kendisinden daha çok 
söz ettiriyor.

“Avrupa’nın en büyük iç su 
temizlik projesi”
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih 

Duruay, ilçede yaptıkları yeni ya-
tırımlarla, bütün Başkentlilerin ya-

rarlanacağı projelere imza attıklarını 
ifade ederek, şunları kaydetti: “Mogan Gölü 

temizlik çalışmamız hızla devam ediyor. Mogan 
Gölü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın destekleriyle Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyemi-
zin ortak çalışmasıyla temizlenerek tekrar hayat 

Ankara’nın 20 kilometre güneyinde bulunan ve 
doğal nimetler açısından oldukça zengin bir 
yöre olan Gölbaşı, Başkentlilerin nefes alabile-
ceği, yeşilin, kuşların ve gölün keyfine varabile-
ceği bir yer olma özelliği taşıyor.
Ankara’nın sayfiye yeri olarak da bilinen tu-
ristik tesislere ve olanaklara sahip olan 
Gölbaşı, yaklaşık olarak 561 hektar-
lık yüz ölçümüne sahip Mogan 
Gölü ve bu gölde yaşayan yüzler-
ce çeşit nesilleri tükenen kuş çe-
şitleri, endemik olarak yetişen ve 
tehlike altında olan Sevgi Çiçeği 
ile Başkentlilerin vazgeçilmez 
mekânlarının başında yerini alıyor.
Kuş Cenneti ve Mogan Gölüyle anılan 
ilçenin doğal güzellikleri sıralamakla bitmiyor. 
Gölbaşı’nda bulunan Yanardöner, Peygamber 
Çiçeği olarak da adlandırılan endemik bitki tür-

lerinden olan Sevgi Çiçeği, yalnızca Gölbaşı 
ilçesine bağlı Hacı Hasan Mahallesi 

civarında yetişiyor.
Nesli giderek tükenmekte olan 
Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Belediye-

bulacak. Mogan Gölü’nün temizliği projesi Av-
rupa’nın en büyük, dünyanın ikinci en büyük iç 
su temizlik projesi olma 
özelliği taşıyor. Gölümüz bu 
proje kapsamında eski te-
mizliğine kavuşacak ve gölün 
etrafında vatandaşlarımız 
daha huzurlu vakit geçire-
cek.”

“Başkentliler Gölbaşı ile 
nefes alacak”
Şehir hayatından uzaklaş-
mak isteyenlerin büyük ilgi 
gösterdiği Gölbaşı, Mogan 
Gölü’nün kenarındaki yürü-
yüş yolları ve bisiklet yolla-
rıyla insanların hafta sonunu 
değerlendirerek stres attık-
ları ilçelerin başında yerini alıyor. Bunların ya-
nında Ankara’ya ve Gölbaşı’na nefes aldıracak 
projeler ile daha gelişmiş bir ilçe olma hedefiyle 
yola çıktıklarının altını çizen Başkan Duruay, 
şöyle konuştu: “2017 yılında tamamlanacak 

ADVERTORIAL

GÖLBAŞI 
BAŞKENTİN GÖZDESİ: 

“MOGAN GÖLÜ”, “SEVGİ ÇİÇEĞİ” VE “KUŞ CENNETİ” GİBİ BİRÇOK DOĞAL 
GÜZELLİĞE SAHİP OLAN ANKARA’NIN GÖLBAŞI İLÇESİ, KENTİN CAZİBE MERKEZİ 

OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR.

Fatih Duruay
Gölbaşı Belediye Başkanı
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The building is 183 m tall and 118 m wide as it covers 1.8 
hectares of land. Its unique roof goes as high as 67 meters and 
was decked with 1 million 56 thousand ceramic tiles imported 
from Sweden. 580 concrete supports go as deep as 2222 meters 
below the ground to carry the 160 thousand ton structure. 
The Opera house has five theatre halls: the 2.679 seat 
Concert Hall, the 1.547 seat Opera Theatre, the 544 seat 
Drama Theatre, the 398 seat Playhouse, and the 364 seat 
Studio Theatre. The place holds a large number of changing 
rooms, rehearsal studios, 4 cafeterias, 6 bars and a large 
number of gift shops. The building, which is one of the most 
distinguishing buildings of the 20th century and one of the 
famous art centers of the world, promises pleasant hours to 
the visitors. 

Bina 183 m uzunlukta ve 118 m genişlikte olup 1,8 hektar-
lık bir alanı kaplıyor. Benzersiz çatısı 67 metreye kadar 
yükseliyor ve İsveç’ten getirilmiş 1 milyon 56 bin adet 
beyaz seramik fayansla bezenmiş. 580 adet beton ayak, 
yerin 2222 metre kadar derinine inerek yaklaşık 160 bin 
ton ağırlığındaki yapıyı taşıyor.
Opera binası; 2 bin 679 koltuklu Concert Hall, bin 547 kol-
tuklu Opera Theatre, 544 koltuklu Drama Theatre, 398 kol-
tuklu Playhouse ve 364 koltuklu Studio Theatre olmak üzere 
5 tiyatro salonuna sahip. Toplamda bin odalı yapıda, çok sa-
yıda soyunma odası, prova stüdyoları, 4 lokanta, 6 bar ve çok 
sayıda hatıra dükkânı da bulunuyor. 20. yüzyılın en ayırt 
edici binalarından ve dünyanın ünlü sanat merkezleri arasın-
da sayılan bina, ziyaretçilere oldukça keyifli saatler sunuyor.

The Sydney Opera House which is the face of Sidney on 
postcards leaves everyone who sees it amazed with its 
autonomous location in the middle of the sea, its amazing 
appearance that reminiscences sliced orange peels and of course 
its size. The building is the symbol of Sydney, and even the 
symbol of modern Australia. The building that won Danish 
architect Jorn Utzon the 2003 Pritzker Architecture Prize has 
been on the UNESCO’s World Heritage List since 2007.   
The official construction of the Opera House began in March 
1959. The project was built in three stages: Stage I (1959-
1963), Stage II (1963-1967) and Stage III (1967-1973). The 
Sydney Opera House was expected to be inaugurated in 1963 
but instead it was opened in 1973. While it was expected to cost 
7 million dollars, its final cost exceeded 100 million dollars. 

Sidney’in kartpostallara taşınan yüzü Sidney Opera Binası 
(Sydney Opera House), deniz ortasındaki özerk konumu, di-
limlenmiş portakal kabuğunu andıran muhteşem görünümü 
ve tabi ki büyüklüğüyle gören herkesi kendine hayran bırakı-
yor. Bina, tüm Sidney’in ve hatta modern Avustralya’nın 
sembolü durumunda. Danimarkalı ünlü mimar Jorn Utzon’a 
2003 Pritzker Mimarlık Ödülü’nü kazandıran bina, 2007 yı-
lından beri UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor.
Opera Binası’nın inşaatı resmi olarak Mart 1959’da başla-
dı. Proje üç aşamalı olarak inşa edildi: Evre I (1959-1963), 
Evre II (1963-1967) ve Evre III (1967-1973). Sidney Opera 
Binası’nın 1963’te açılması bekleniyordu ama 1973’te açı-
labildi. 7 milyon dolara mal olması beklenirken maliyeti 
100 milyon doları da geçti. 

SİDNEY	VE	OPERA	BİNASI
DANİMARKALI ÜNLÜ MİMAR JORN UTZON’A 2003 PRITZKER MİMARLIK ÖDÜLÜ’NÜ 
KAZANDIRAN BİNA, 2007 YILINDAN BERİ UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALIYOR.

SYDNEY AND THE OPERA HOUSE
THE BUILDING THAT WON THE DANISH ARCHITECT JORN UTZON THE 2003 PRITZKER 
ARCHITECTURE PRIZE HAS BEEN ON THE UNESCO’S WORLD HERITAGE LIST SINCE 2007.

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR
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Known as an actress by the most, Zerrin Tekindor also 
signs under successful works as a painter. Expressing that 
she has been painting since as long as she can remember, 
the successful actress wanted to study painting but her 
mother did not like the idea. For every person who passio-
nately falls in love with arts, Zerrin Tekindor’s path even-
tually intersected with painting professionally. Zerrin 
Tekindor who exhibits her paintings in Gallery Selvin in 
İstanbul also represents our country abroad. Tekindor 
took part in Art Stuttgart in Germany and Aqua Art Mia-
mi in America. She made our country proud as the only 
Turkish artist who participated in the Aqua Art Miami. 
The artist who graduated from the painting department of 
Bilkent University by going back to school after long years 
had worked in the workshops of some famous painters such 
as Mehmet Güleryüz and Bedri Baykam. We had the op-
portunity to chat with Zerrin Tekindor at the Gallery 
Selvin in Arnavutköy.  

 When did you first begin painting?
I don’t remember. My first memories are all painting related.

 You went back to university after long years to receive 
painting education, how was your experience after all 
those years as a student?
I had lovely time. Bilkent University had a fun and com-
fortable environment to offer. Our work spaces were large 
and we had access to whatever supplies we wanted. It was 
so nice to become a student once again. Even getting a 
scolding from the student affairs’ secretary was fun.

Çoğunluk onu oyunculuğu ile tanıyor ama Zerrin Tekin-
dor aynı zamanda ressam kişiliği ile büyük başarılara 
imza atıyor. Kendini bildi bileli resim yaptığını söyleyen 
başarılı oyuncu aslında liseden sonra resim okumak iste-
miş ama annesi çok sıcak yaklaşmamış bu duruma. Sana-
ta gönlünü ve aklını kaptıran her kişi gibi Zerrin Tekin-
dor’un yolu sonunda resim ile profesyonel olarak da bu-
luşmuş. İstanbul’da resimlerini Galeri Selvin’de sergile-
yen Zerrin Tekindor yurt dışında da ülkemizi temsil 
ediyor. Almanya’da Art Stuttgart’ta, Amerika’da Aqua 
Art Miami fuarına katılan Tekindor, Aqua Art Miami’ye 
katılan tek Türk sanatçı olarak da ülkemizi gururlandırdı. 
Uzun yıllar sonra üniversiteye dönerek Bilkent Üniver-
sitesi’nde resim bölümünü bitiren sanatçı, Mehmet Gü-
leryüz ve Bedri Baykam gibi ünlü ressamların atölyele-
rinde çalışmış. Arnavutköy’deki Galeri Selvin’de bir ara-
ya geldiğimiz Zerrin Tekindor’a merak ettiklerimizi sor-
ma fırsatı yakaladık.

 Resim yapmaya ilk ne zaman başladınız?
Hiç hatırlamıyorum. İlk anılarım hep resimle ilgili.

 Uzun yıllar sonra üniversiteye giderek resim 
alanında eğitim aldınız, ikinci öğrencilik yıllarınız 
nasıl geçti?
Çok güzel zamanlardı. Çok eğlenceli, çok konforlu bir or-
tam vardı Bilkent Üniversitesi’nde. Çalışma alanlarımız 
çok genişti ve her istediğimiz malzemeye rahatlıkla ulaşa-
biliyorduk. Yeniden öğrenci olmak çok hoştu, öğrenci işle-
rinde sekreterden fırça yemek bile hoşuma gidiyordu.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

AMERİKA’DA AQUA ART MİAMİ FUARI’NA KATILAN TEKİNDOR, FUARA KATILAN TEK            
TÜRK SANATÇI OLARAK DA ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI.

TEKINDOR WHO ATTENDED THE AQUA ART MIAMI IN AMERICA HAS MADE OUR COUNTRY 
PROUD AS THE ONLY TURKISH ARTIST WHO TOOK PART IN THE FAIR. 

OLMAK İSTEDİĞİ KADINI RESMEDİYOR:
SHE DEPICTS THE WOMAN SHE WANTS TO BECOME: 

Zerrin Tekindor
EYLÜL GÜLYURT BARIŞ TEKİN

“Kendi kendime 
resim	yapmakla	okulda	

resim	yapmak	arasında	çok	fark	
vardı.	Çünkü	resmi	kendi	kendime	

yaptığımda	hep	sevdiğim,	yapabildiğim	
kadarını	yapıyordum.”

“Drawing pictures on my own and 
drawing pictures at the school were so 

different from each other; because, 
when I did it on my own, I was 

doing it only as much as I 
loved and I could.”
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 Were you a good student?
Drawing pictures on my own and drawing pictures at the 
school were so different from each other; because, when I 
did it on my own, I was doing it only as much as I loved and 
I could. I wanted my paintings to be much better but I didn’t 
know how to do it. It was so much fun to spend time in the 
workshop at the school. I used to study hard, yes. 

 You worked at workshops of Mehmet Güleryüz and 
Bedri Baykam, what did these workshops contribute to 
you?
I was at Halil Akdeniz workshop. Mehmet Güleryüz and 
Bedri Baykam were guest trainers. I had been to all of their 
workshops. They are all precious teachers. I have learned a 

lot from them.

 How do you feel about making a 
second career in a different field 

as an artist?
I used to think that it has to be 

like this for me because painting 
and acting have always been 
together in my life. It is what 
feels normal to me. I cannot 
think of them separately.

 What does inspire you in 
painting? Are you the women 

with big eyes and wavy hair we 
see in your paintings?

The art of theater is the greatest 
source of inspiration with never-ending 

supplies. Let’s call the woman in my pain-
tings the woman that I want to become.

 What type of atmosphere do you need when you are 
painting? Do you have any rituals?
The most important thing is to have my supplies complete. A 
spacious place and music...

Who are your favorite painters in Turkey and abroad? 
Could you give us some contemporary artist names?
My favorite painter is Van Gogh. I also like Modigliani, 
Matisse, Chagall, Edward Hopper, Henri Le Sidaner. John 
Currin, Lita Cabellut, Mehmet Güleryüz, Ran Ortner, Ray 
Caesar, Aron Wiesenfeld were the first names that came to 
my mind when you mentioned contemporary painters. 

 Do you follow the developments in this field out of 
Turkey?
I do, of course. I follow art fairs, galleries, and museums. 
I never miss one.

 Çalışkan bir öğrenci miydiniz?
Kendi kendime resim yapmakla okulda resim yapmak 
arasında çok fark vardı. Çünkü resmi kendi kendime yap-
tığımda hep sevdiğim, yapabildiğim kadarını yapıyordum. 
Çizimlerimin daha iyi olmasını istiyordum fakat bunu 
nasıl yapacağımı bilemiyordum. Okulda atölyede uzun 
saatler geçirmek çok zevkliydi. Çok çalışırdım, evet.

 Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam atölyelerinde 
çalıştınız, neler kattı size çalıştığınız atölyeler?
Ben Halil Akdeniz atölyesindeydim. Mehmet Güleryüz ve 
Bedri Baykam konuk eğitmen olarak gelmişlerdi. Hepsinin 
atölyesinde bulundum. İnanılmaz değerli hocalardır hepsi. 
Çok şey öğrendim onlardan.

 Bir sanatçı olarak ikinci bir alanda 
kariyer yapmak size neler 
hissettiriyor?
Hayatımda hep resim ve tiyatro 
birlikte gittiği için zaten böyle 
olması gerektiğini düşünüyo-
rum kendim için. Benim nor-
malim bu. İkisini birbirinden 
hiç ayırmadım.

 Resimde ilham 
kaynaklarınız neler? 
Resimlerinizde 
gördüğümüz o iri gözlü 
dalgalı saçlı kadın siz 
misiniz?
Tiyatro sanatı müthiş bir ilham kay-
nağıdır. Malzemesi bitmez. Çizdiğim ka-
dınlara da olmak istediğim kadın diyelim...

 Resim yaparken nasıl bir atmosfere ihtiyaç 
duyuyorsunuz? Resim yapma ritüelleriniz var mı?
En önemli şey eksik malzememin olmaması... Mekânın 
geniş olması ve müzik…

 Türkiye’den ve dünyadan beğendiğiniz ressamlar 
kimler? Çağdaşlarınızdan da isim verebilir misiniz?
En sevdiğim ressam Van Gogh. Modigliani, Matisse, Cha-
gall, Edward Hopper, Henri Le Sidaner’ı da çok severim. 
Çağdaş ressamlardan John Currin, Lita Cabellut, Mehmet 
Güleryüz, Ran Ortner, Ray Caesar, Aron Wiesenfeld he-
men düşününce aklıma gelenler.

 Resim alanında yurt dışındaki gelişmeleri takip 
ediyor musunuz?
Ediyorum tabii. Hem sanat fuarlarını hem de galerileri ve 
müzeleri takip ederim, hiç kaçırmam.
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“Hayatımda	
hep	resim	ve	tiyatro	

birlikte	gittiği	için	zaten	böyle	
olması	gerektiğini	düşünüyorum	
kendim	için.	Benim	normalim	bu.	
İkisini	birbirinden	hiç	ayırmadım.”

“I used to think that it has to be like 
this for me because painting and 

acting have always been together in 
my life. It is what feels normal 

to me. I cannot think of 
them separately.” 
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 What did painting contribute to your life?
The painting is the reason of the person I become. It is also 
not easy for me to give you an answer since I do not have an 
exact date as the start of my painting life. 

 Do you purchase paintings?
Yes, I do. There are painters whom I would like to purchase 
their works. I can reach to some of them; I haven’t had any 
luck with some, yet. I hope I will someday.

 If you were to say a few words on painting and acting, 
what would they be?
Being in both art fields that add meaning to my life makes 
me feel so lucky.

 You took part in Aqua Art Miami recently, what 
would you say about that?
I was so excited. Having my paintings exhibited in an inter-
national platform is a wonderful feeling.

 We had talked about the offers to play noble and 
gracious woman roles after Matmazel. Is the Leyla 
character that you animate in ‘Kara Sevda’ such a role? 
That is true; Leyla is also a gracious woman. However, she is 
not like secretive Matmazel who had more strict rules. There 
were times that I said, ‘come on, doesn’t she ever make jokes?’ 
but the characteristics of her that they wrote were right, ot-
herwise I could turn Matmazel into Zerrin immediately. I have 
a side that makes fun of these kinds of things. It is a part of me 
that I enjoy; however, what is essential in acting is not to make 
the character look like you but entering the character. Ot-

 Resim yapmak hayatınıza neler kattı?
Benim böyle biri olmamın sebebidir resim. Resme 
başladığım bir tarih olmadığı için bunun cevabını ve-
rebilmem çok zor.

 Siz de resim alıyor musunuz?
Tabii alıyorum. Eserlerini almak istediğim ressamlar var. 
Bazılarına ulaşabiliyorum, bazılarına ulaşamadım henüz. 
Umarım bir gün olur.

 Resim ve oyunculuk için bir iki kelime söyleseniz 
neler söylersiniz?
Hayatıma anlam katan iki sanat dalının da içinde olmam 
kendimi çok şanslı hissettiriyor.

 Çok yakında Aqua Art Miami’ye katıldınız neler 
söylersiniz?
Çok heyecanlandım. Uluslararası platformda resimleri-
min sergileniyor olması harika bir duygu. Orada birçok 
ülkenin çağdaş resim sanatçılarının işlerini görmek 
mümkün... 

 Matmazel’den sonra sana sürekli asil ve zarif 
kadın rolleri önerildiğini konuşmuştuk.  ‘Kara 
Sevda’da oynadığınız Leyla da öyle bir rol değil mi?
Leyla da evet haza hanımefendi. Ama Matmazel gibi değil, 
o daha kuralları olan, ser verip sır vermeyen biriydi. Hatta 
ben, ‘hiç mi bir espri yapmaz?’ derdim ama aslında onların 
çizdiği hatlar doğruydu, yoksa ben onu hemen Zerrin’e 
çevirebilirdim. Çünkü bende öyle işleri matrağa vuran bir 
taraf vardır. Memnun olduğum da bir taraftır ayrıca ama 



herwise, turning each role into you with the excuse of ‘appreci-
ating naturalness’ would be wrong. Though, finding some of 
your own features in the character you play makes you enjoy 
your role much more. For instance, what made me impressed 
with Leyla was her ability not to look at the past.  

 As the years pass, you become even more beautiful, 
what is your secret?
After ‘Kara Sevda’ there were rumors about me having proce-
dures done on my face in the social media. However, I don’t 
think it is right to have any procedures done on face. I am 51 
years old and I think it should take its natural course. This re-
ally made me upset. I do not do anything. I only keep my face 
clean, I don’t go to bed with makeup on, with a face that has 
carried the all day’s load, this is the only thing that I believe. 

 You have done the stage design of ‘Köprüden 
Görünüş’ that was directed by your son Hira. How did 
the process develop? 
When Hira said, ‘Mom, I want you to design the décor’ I thou-
ght ‘what else?’ I did not do such a task before. Also, the play 
had many stage switches. But then, he said, ‘I want a wall from 
you.’ So, I made a wall that looked like a wall on which the 
silhouettes, images, and marks of the people who had lived 
there had left. It is just like when you move into a house, in 
which many lives had been lived surrounded by its walls, but 
you do not know of them… A new life begins after painting 
those walls. Seçkin Selvi came to watch the play. She is an 
educator, translator, and critic, in other words, she is a valuab-
le woman of theater, she talks about just the thing that I wan-
ted to do in her article. I was so happy that she had noticed that.  

oyunculukta asıl olan rolü kendine benzetmek değil, o role 
gitmektir bana göre. Yoksa, ‘ben doğallığı seviyorum’ di-
yerek her rolü kendine benzetmek gibi bir yanılgıya düşü-
lebilir. Tabii kendine benzeyen haller yakaladığın zaman, 
daha çok seviyorsun karakteri. Mesela beni Leyla’da en 
çok etkileyen şey, geçmişe bakmaması oldu.

 Yıllar geçtikçe daha da güzelleşiyorsunuz, sırrınız 
nedir?
‘Kara Sevda’dan sonra sosyal medyada demişler ki, ‘Zerrin 
Tekindor’un yüzü bir değişik geldi, ne yaptırmış?’ Hâlbuki 
ben yüze bir işlemi doğru bulmuyorum. 51 yaşındayım ve 
bunun doğal seyrinde gitmesinden yanayım. Buna hakika-
ten canım sıkıldı. Bir şey yapmıyorum, sadece temiz olsun 
yüz, gece makyajla, günün bütün yükünü çekmiş suratla 
yatılmasın, bir tek ona inanıyorum.

 Oğlunuz Hira’nın yönettiği ‘Köprüden 
Görünüş’ün sahne tasarımını yaptınız. Nasıl gelişti 
süreç?
Hira, ‘anne ben dekoru senden istiyorum’ dediğinde, ‘daha 
neler?’ dedim haliyle, daha önce yapmamıştım çünkü. Bir 
de çok fazla sahne değişimi var oyunda. Ama, ‘ben bir du-
var istiyorum senden’ dedi. Üzerinde görüntüler, siluetler, 
orada yaşamış insanların izleri kalmış gibi duran bir duvar 
yaptım. Hani bir eve yerleşirsin, o duvarlarda hayatlar 
geçmiş ama biz bilmeyiz. Üstüne bir badana yapılır, yeni 
bir hayat başlar. Seçkin Selvi geldi oyuna kendisi hoca, 
çevirmen, eleştirmen yani çok değerli bir tiyatro kadınıdır, 
yazısında tam da yapmak istediğim şeyden bahsediyor. 
Onu fark ettiği için çok mutlu oldum.
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İstanbul tüm kaosuna rağmen çocukların gözünde masal 
kent olma özelliğini kaybetmiyor. Son yıllarda çocuklar, 
AVM’lere mecbur bırakıldıysa da, yine de farklı alanlarda 
aktivite mümkün. Kemerburgaz yolu üzerinde, Türki-
ye’nin orman içinde yer alan en büyük doğa macera parkı 
Forestanbul’da, uzun macera ip parkuru, paitnball, tırman-
ma duvarı ve okçuluk gibi alanlar adrenalinle eğlenceyi bi-
rarada yaşatıyor. 

Miniatürk’te Anadolu turu 
Türkiye’nin kaydadeğer bina ve tarihi eserlerinin bire 25 
ölçekli maketlerinin yer aldığı Sütlüce’deki Miniatürk, 
adeta gezenlere bir Anadolu turu yaptırıyor. O tarafa git-
mişken Haliç’in kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi’ni de 
kaçırmamalı. Haftasonu Fenerbahçe Vapuru’nda boyama, 
enerji, astronomi, heykel, kukla, film, denizcilik, dans ve 
drama atölyeleri yapılıyor. 

Oyuncak Müzesi
Göztepe’de bulunan İstanbul Oyuncak Müzesi, çocuklar için 
çekici bir mekan. Üsküdar’daki Mehmet Naci Aköz Uçurtma 
Müzesi, Türkiye’de bir ilk. Uçurtma atölyelerine katılan ço-
cuklar kendi uçurtmalarını yapıp sonra da uçurabiliyorlar. 
Dünya çapında üne sahip, Gülhane’deki İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nin Çocuk Müzesi bölümünde, çanak-çömlek yapı-
mı, yazının ve paranın icadı gibi tarihte yaşanan ilklerle ilgili 
eserlere ve canlandırmalara yer veriliyor. 

İTÜ Bilim Merkezi ve diğerleri…
İTÜ Bilim Merkezi, Paşabahçe Cam Atölyesi, Jurassic Land; 
Florya’daki İstanbul Akvaryum ve Sealife, Türkiye’nin ilk 
kapalı kayak ve kar oyunları merkezi Snowpark, Osmanlı 
mirasını aktaran Ottomanya İnteraktif Osmanlı Müzesi, 
Türkiye’nin ilk kapalı tema parkı Moi Park, Beykoz’daki 
Kelebek Çiftliği, çocukların yeni mesleklerle tanıştığı Kid-
Zania İstanbul’un çocuklara sunduğu seçeneklerden… 

Çocukları anlamak ve onların dünyasında yer almak 
mesai ister. En önemlisi de, onların bir taraftan eğlenip 
bir taraftan bilgiyle besleneceği aktiviteler bulmak, ya-
ratmak. Daha iyi bir dünya için çocuklara yatırım yap-
malı. Çocuğunuzla kaydadeğer aktiviteler arıyorsanız, 
önerilerimize bir göz atın. Çünkü onlar mutlu olduğu 
ölçüde gelecek aydınlık olacak. 

Despite the chaos in İstanbul, the city never loses the title of 
being a magical city for children. Although, children have 
recently been forced to shopping malls, finding activities in 
different fields are still possible. The largest nature 
adventure park of Turkey, which takes place in a forest on 
the way to Kemerburgaz, Forestanbul combines adrenaline 
and fun by means of its zip line, paintball, climbing wall, and 
archery zones. 

Anatolian tour at Miniatürk
Miniatürk where the 1/25 sized models of Turkey’s 
noteworthy buildings and historical structures are exhibited 
in Sütlüce takes the visitors to a tour around Anatolia. 
While you are there, do not miss to visit the Rahmi M. Koç 
Museum located at the Halic front. Painting, astronomy, 
sculpting, puppetry, filmmaking, navigation, dance, and 
drama workshops are held at Fenerbahçe Vapuru (ferry) on 
the weekends. 

Toy Museum
İstanbul Toy Museum, which is located in Göztepe, is an 
interesting location for children. Mehmet Naci Aköz Kite 
Museum in Üsküdar is a first in Turkey. Children who join 
the workshops make their own kites and then fly them. 
Works and animations on the groundbreaking events of 
history such as making pottery, the invention of money and 
paper take place at the Toy Museum section of the world-
famous Archeology Museum of İstanbul in Gülhane. 

İTÜ Center of Science and the others...
İTÜ Center of Science, Paşabahçe Glass Workshop, Jurrasic 
Land, İstanbul Aquarium and Sealife in Florya; Turkey’s first 
indoor center of ski and snow games Snowpark; the Ottomanya 
Interactive Ottoman Museum, the first indoor theme park of 
Turkey Moi Park, Butterfly Farm in Beykoz, KidZania where 
children get to learn about new professions are among the 
places that İstanbul has to offer for kids. 

Understanding children and being able to get into their world 
require overtime. The most important thing is to find and create 
activities that will nourish their minds and entertain them as 
well. We should invest in our children for a better world. If you 
are looking for noteworthy activities to do with your children, 
take a look at our recommendations, because the brightness of 
our future is in direct proportion to their happiness.  

BÜYÜK KENT, MASAL KENT
METROPOLIS, MAGIC CITY 

İSTANBUL

ÇOCUKLARIN DÜNYASINDA BİR GEZİNTİ
A JOURNEY TO THE CHILDREN’S WORLD
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Çocuklar Türkiye’nin başkentini merak eder. Anka-
ra’nın merkezinde görülecek birçok yer var. Tandoğan 
Meydanı’nda bulunan Anıtkabir ve Barış Parkı, her daim 
ziyaret edilen etkileyici bir alan. Atatürk’ün Evi’nin bu-
lunduğu Atatürk Orman Çiftliği’nde ise piknik alanları, 
Gazi Orman Çiftliği Parkı, çocuk oyun alanları ve müze 
bulunuyor. Endüstri ve teknoloji eserlerinin sergilendiği 
ve eğitim atölyelerinin düzenlendiği Çengelhan Rahmi 
M. Koç Müzesi’nin oyuncak bölümü de çocukların ilgisi-
ni çekebilir. Türkiye’nin hem en iyi hem de en güzel 
kampüse sahip üniversitelerinden olan ODTÜ’deki Bi-
lim ve Teknoloji Müzesi’nde, Anadolu’nun teknoloji ve 
bilim alanında geliştirilen eserleri sergileniyor. Yine 
ODTÜ kampüsünde bulunan, doğa harikası Eymir Gölü, 
piknik yapmak ya da bisiklete binmek isteyen çocuklar 
için bir nefes alma alanı. 

Ankara klasikleri
Suya ve denize hasret Ankaralılar az değil ama çocuklar 
için bunun çözümü daha kolay; Aqua Vega Akvaryum. 
Özellikle tünel kısmı etkileyici olan akvaryumun bir de 
dalış okulu var. Ankara Üniversitesi’nin bir Oyuncak Mü-
zesi bulunuyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi de çocuk-
ların ilgisini çekecek alanlarıyla gerçek bir hazine. Havuz-
ları, basketbol, futbol sahaları ve lunaparkıyla Gençlik 
Parkı’nda vakit geçirebilirsiniz. Yaşı daha ileri çocuklar 
için, Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası), TCDD 
Demiryolları Müzesi, Ankara Kalesi, bugün müze olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hapishanesi Ulucanlar Ceza-
evi görülebilir. Tunalı Hilmi’deki Kuğulu Park da kuşku-
suz tüm aile için bir Ankara klasiği. 

BAŞKENT MERAKI
CURIOUS ABOUT THE CAPITAL

Bir çocuk için Kapadokya adeta fantastik bir oyun parkıdır: 
Vadilerde ilginç oluşumların arasında trekking yapmak 
eşsiz bir coğrafyayı balondan kuşbakışı seyretmek; at sır-
tında ırmakları geçmek; Kızıl Vadi’nin renklerini seyret-
mek; peribacalarındaki kiliselere tırmanmak; Devrent’te 
hayalgücünü harekete geçirerek; peribacalarının farklı for-
masyonlarının neye benzediğini tahmin edebilmek; Ava-
noslu bir çömlekçinin yardımıyla çamura bulanarak çanak 
çömlek yapmak; mağara otellerde konaklamak… 

Çocuklara büyülü bir atmosfer
Bu coğrafya cömertliğiyle, büyükleri olduğu kadar ço-
cukları da büyüler. Kapadokya’nın çok gezilmeyen ancak 
kaçırılmaması gerekli bir başka bölgesi de, Ürgüp’e bir 
saatlik mesafedeki Ihlara Vadisi’nin sağ ayağının eteğin-
de, kayaya oyulmuş Selime Katedrali, bölgenin en büyük 
manastırı. Tüf kayaların arasındaki dar geçitleri, tünel-
leri ve yumuşak kıvrımlı kaya formasyonlarıyla, burası 
sürprizlerle doludur ve bir çocuk için son derece eğlen-
celidir. Buraya gelmişken Ihlara Vadisi’ni de kaçırmama-
lı. Çayın kıyısındaki restoranlardan birinde yemek mo-
lası vermek keyifli. Sütte kavrulan meşhur kabak çekir-
deği leziz bir yerel tad. 

Children are curious about the capital of Turkey. There are many 
places to see in the center of Ankara. Anıtkabir and the Barış Park 
that are located at the Tandoğan Square are among the impressive 
landmarks visited often. Atatürk Forest Farm, where Atatürk’s 
house is located, offers picnic areas, playgrounds for children, a 
museum, and Gazi Forest Farm Park. The toy exhibition of the 
Çengelhan Rahmi M. Koç Museum that organizes training 
workshops and exhibits on industrial and technological works 
might also attract children’s interest. The works that were 
developed in the fields of science and technology from all over 
Anatolia are exhibited at the Science and Technology Museum in 
ODTÜ, which is among the best universities of Turkey with a 
great campus. A natural wonder, Eymir Lake, which is also 
located at the ODTÜ campus, offers a zone to breathe for 
children who want to have a picnic or ride their bicycles. 

Ankara classics
People who live in Ankara long for sea; however, the solution to 
that for children is so easy: Aqua Vega Aquarium. The tunnel 
part of the aquarium is especially impressive and there is also a 
diving school within the aquarium. Ankara University has a toy 
museum. The Museum of the Anatolian Civilizations is a real 
treasure with its sections that would grab children’s interest. You 
can spend time at the Gençlik Park with its pools, basketball 
courts, soccer fields, and amusement park. The Museum of the 
National War of Independence (I. TBMM building), the Museum 
of the TCDD Railways, the Castle of Ankara, the first penitentiary 
in the Republic’s history, Ulucanlar Penitentiary, which is now a 
museum, may be interesting to visit for older children. Kuğulu 
Park (Swan Park) in Tunalı Hilmi is an Ankara classic for the 
whole family without a doubt.

Cappadocia equals to a fantastic playground for a child: 
trekking among the interesting formations in the valley; 
watching an unbelievable geography from a hot-air balloon; 
crossing rivers on the back of a horse; observing the colors of 
the Kızıl (red) Valley; climbing up to the churches inside the 
fairy chimneys; play a guessing game about what the fairy 
chimneys look like by putting your imagination to work at 
Devrent; making pottery covered in mud with the help of a 
craftsman from Avanos; staying at cave hotels.    

A magical atmosphere for children
This generous geography enchants children as well as adults. 
Another location of Cappadocia, which is not visited often; 
however, not to miss, is the Selime Cathedral that is carved in 
rocks at the Ihlara Valley, which is one hour away from Ürgüp. 
It is the largest monastery in the region. This place is full of 
surprises for a child because of its narrow passageways, 
tunnels, and smoothly curved rocky formations. Do not miss 
to see the Ihlara Valley while you are here. It would be 
pleasant to stop for lunch at one of the restaurants located at 
the banks of the creek. Famous pumpkin seeds roasted in milk 
are among the delicious local flavors. 

ANKARA
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FANTASTİK BİR OYUN PARKI
A FANTASTIC PLAYGROUND

KAPADOKYA
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Türkiye’nin ilk kelebek müzesi… 56 futbol sahası bü-
yüklüğünde. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Bö-
cek Müzesi, sıradışı bir keşif. Yetişkinler için olduğu 
kadar çocuklar için de bambaşka bir dünyanın şaşırtıcı 
ve eğitici hikayeleriyle dolu. Avrupa’nın en büyük ke-
lebek uçuş alanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi’n-
deki serada kelebekler özgürce uçabiliyor. Kelebek 
davranışı ve kelebek sınıflandırması vitrinleri ile va-
roluşundan ölümüne kelebeğin her anına yakınlaşmak 
mümkün. Kelebek ve böcekler kendi yaşam alanların-
da gözlemleniyor. 

Kelebekler hakkında herşey
Burada üretilen kelebek koleksiyonlarının dünyanın 
dört bir yanına ihraç edilmesi ve 10 bin kelebeğin bir 
araya getirileceği merkezin aynı zamanda dünyanın en 
büyük kelebek bankaları arasına girmesi de planlanıyor. 
Çocuklar, eğitim sınıfında Benekli, Pırpır, Sivri, Uzun 
ve Vızvız gibi doğa eğitimleri alabiliyorlar ayrıca tropi-
kal doğadan 15 tür kelebeğin yanısıra papağanları da 
görebiliyorlar. Kelebekler Vadisi Parkı’nda gezinti yol-
ları, piknik alanları, yapay dağ ve şelale, göletler ve 
Böcek Müzesi bulunuyor. Kılık değiştirmede usta kele-
bekler ve dünyanın en büyük geyik böceğinin bulundu-
ğu Tropikal Kelebek Bahçesi, mimarisiyle de göz alıcı. 

Turkey’s first butterfly museum is as large as 56 soccer fields. 
The Tropical Butterfly Garden and Bug Museum of Konya is an 
extraordinary journey. The place is filled with amazing and 
educational stories of another world for both children and adults 
as well. Butterflies fly freely in the conservatory at the Tropical 
Butterfly Garden, which has the largest butterfly flying field of 
Europe. You can observe a butterfly’s life cycle closely thanks to 
the butterfly behavior and butterfly classification exhibits. You 
can also see butterflies and bugs in their own environments.

Everything about butterflies
Having this place enter among the world’s largest butterfly 
banks and exporting butterfly collections that are going to be 
produced here at the center, which will bring together ten 
thousand butterflies, to many parts of the world are being 
planned. Children can obtain nature trainings in various 
classes that sounds fun such as Benekli (speckled), Pırpır, Sivri 
(pointy), Uzun (long), and Vızvız (buzzbuzz). They can also see 
parrots as well as 15 species of butterflies of the tropical 
nature. Walking trails, picnic grounds, a manmade mountain 
and a waterfall, ponds, and the Bug Museum can be enjoyed at 
the Butterflies Valley Park. The Tropical Butterfly Garden 
that is the home to the world’s largest stag beetle and the 
butterflies that are the masters of disguise is also breathtaking 
with its architecture. 

KAPAK / COVER
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Çocuğunuzla bir Avrupa kentinde gezme antrenmanı 
yapmak isterseniz, bu neden Eskişehir olmasın? Çocuk-
ları en çok etkileyen mekanlardan biri, Sazova Parkı 
içinde bulunan 3 bin 300 metrekarelik kapalı alana yayı-
lan Masal Şatosu. Parkı trenle gezebilir, duraklarda inip 
tekrar binebilirsiniz. Evvel Zaman Sokağı başka bir dün-
ya, burada masal kahramanları cirit atarken, turlara da 
katılmak mümkün. Korsanların yaşamına bir göz atmak 
için, ahşap tekne görünümündeki Korsan Gemisi’ne uğ-
ramalı. 
Türkiye’deki en büyük planetaryum Sabancı Uzay Evi’n-
de. Tam Kubbe Macerası ile çocuklar mekan ve zaman 
yolculuğu yapıyor, üç boyutlu filmleri, NASA ve ESA’dan 
alınan gerçek zamanlı uzay görüntüleri üzerine anlatım-
lar izleyebiliyorlar. Turların bilim iletişimcileri tarafın-
dan yapıldığı Bilim Deney Merkezi’nde ise ses, basınç, 
denge, mekanik gibi kavramlar üzerine hayata dair ör-
nekler veriliyor.

Devrim arabası TÜLOMSAŞ’ta
Türkiye’nin ilk yapay plajı Kentpark’ta. Balmumu 
Heykel Müzesi, atölyelerin düzenlendiği Çağdaş Cam 
Sanatları Müzesi, kentin eski yerleşim yeri Odunpa-
zarı, Türkiye’nin ürettiği ilk yerli araba olan Devrim 
Otomobili’nin sergilendiği TÜLOMSAŞ, farklı coğ-
rafyalardan getirilen balıkların olduğu Eti Sualtı 
Dünyası ve Havacılık Müzesi de görülebilir. Hava 
güzelse, Porsuk Çayı’nda tekne turu ya da daha da 
ilginci gondol sefası çocukları neşelendirecektir. Ağ-
zının tadını bilen çocuklar içinse, kentin geleneksel 
tadı çiğbörek, boza, Balaban kebabı, Eskişehir dene-
yimini tamamlar. 

AVRUPA HAVASI
EUROPEAN AMBIENCE 

If you would like to practice visiting a European city with your 
child first, Eskişehir will serve to this purpose. The Fairytale 
Castle that is located at the Sazova Park, which covers three 
thousand three hundred square meters of land, is among the 
places that impress children the most. You can ride around the 
park by train that you can hop on/off freely at the stops. Once 
Upon a Time Street is a magical world, where you can see 
many of the fairytale characters walking around. It is possible 
taking tours in here. If you would like to take a look at how 
pirates live, pay a visit to the Pirate Ship. 
The largest planetarium of Turkey takes place in the Sabanci 
Space House. Full Dome Adventure takes children to a 
journey through places in time. They can watch 3D films and 
listen to commentaries along with streaming images of the 
space that are obtained from NASA and ESA. Concepts such 
as sound, pressure, balance, and mechanics are exemplified 
on life at the Scientific Experiments Center where the tours 
are organized by the science communicators. 

Devrim Automobile is at TÜLOMSAŞ
The first artificial beach of Turkey is at the Kentpark. The Wax 
Museum, the Contemporary Glass Arts Museum, which 
organizes workshops, Odunpazarı, which is an old settlement of 
the city, TÜLOMSAŞ where the Turkey’s first indigenous car 
Devrim (Revolutionary) Automobile is exhibited, the Eti 
Underwater World that exhibits different types of fish from 
around the world and the Aviation Museum can be visited. If the 
weather is nice, a boat tour at the Porsuk Creek or more 
interestingly a gondola tour is going to make the kids happy. 
Having a taste of the traditional flavors of the city such as 
çiğbörek, boza, and Balaban kebob is going to complete your 
Eskişehir experience. 

ESKİŞEHİR
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THE TROUBLE THAT COMES WITH THE 
WINDS OF SPRING: ALLERGY 
WIND-BORN POLLENS AFFECT THE ONES WITH 

SENSITIVE IMMUNE SYSTEM. 

Polenler hapşırtabilir, nefesi zorlayabilir
Bahar aylarında özellikle ağaç ve çiçek polenlerinin vücudu-
muzun bağışıklık sistemini etkileyerek, anormal bir tepki 
vermesine yol açtığına dikkat çeken Lokman Hekim Hasta-
nesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bülent Bozkurt, 
vücudumuzun yaşadığı değişimi şöyle anlatıyor: “Polen-
ler bahar alerjisinin en sık rastlanan nedenleridir. 
Ancak iklime bağlı olarak hava sıcaklığının 
ve nem oranının değişmesine paralel ev 
tozu akarları, küf mantarları gibi havay-
la taşınan diğer alerjenlerin yoğunluğu 
da değişmektedir. Nisan-haziran ay-
ları, atmosfer havasında polen yükü-
nün en fazla arttığı aylardır.” 

Yağmurlar polenleri etkiliyor
“Bahar mevsiminin başlangıç zamanı, 
havanın yağmurlu olması gibi nedenler 
de havada bulunacak olan polenin çıkma 
zamanı ve yoğunluğunu etkileyecektir. Bu da 
klinik bulguların çıkma zamanı ve şiddetinin değiş-
mesine neden olacaktır. Polenler büyük partikül yapısına 
sahip oldukları için sıklıkla nefes alırken burunda tutul-
dukları için alerjik saman nezlesine neden olurlar. Partikül 
çapı daha küçük olanlar ya da ağızdan soluma ile bronşlara 
ulaşanlar ise daha az oranda alerjik astıma yol açarlar.”

Kaşıntı ve kızarıklığa dikkat
“Bu mevsimde alerjik yapılı kişilerde alerjenler burunda 
hapşırma, burun akıntısı, burun kaşıntısı, gözlerde yanma 
sulanma ile görülen saman nezlesine, akciğerde bronşlar-
da ise hırıltılı nefes alıp verme, nefes darlığı ve koyu bal-
gam çıkarma ile ortaya çıkan alerjik bronş astımına, deride 
ise kaşıntı, kızarıklık ve kuruluğa neden olan alerjik egza-
maya neden olurlar. Bu şikâyetler süreklilik göstermeleri, 
kişinin performansını yakından etkileyerek normal yaşa-
mı kısıtlamaları, iş gücü kaybı ve okul devamsızlığına yol 
açmaları nedeniyle tedavi edilmesi gereken çok önemli 
sağlık sorunları arasında yer almaktadır.”

Allergy is described as a condition in which 
exposure to a substance causes an overreaction 
by the immune system. Some substances that 
are not harmful to human body normally can 
cause some reactions in allergic people. Air-
born tree, weed, and flower pollens are carried 
from place to place with the wind in especially 
spring and this affect the eyes and the 
respiratory system. The experts explain the 
ways to be protected against allergies in spring 
and what to eat for a strong body. 

Alerji; kişilerin bağışıklık sistemlerinin, temas 
veya solunum yollarıyla değişik maddelere ver-
diği aşırı duyarlılık ve reaksiyonlar olarak tanım-
lanıyor. Normalde insan vücuduna zararı olma-
yan bazı maddeler, alerjik insanlarda çeşitli sı-
kıntılara sebep olabilir. Özellikle bahar aylarında 
ağaç polenleri, otlar, çiçekler rüzgârın da etkisiy-
le sık sık yer değiştirdiği için gözleri ve solunum 
sistemini etkiliyor. Uzmanlar bahar aylarında 
alerjiden korunmanın yollarını ve güçlü bir vü-
cut için nasıl beslenileceğini anlatıyor. 

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

SAĞLIK / HEALTH

Pollens might cause sneezing and hard breathing 
Highlighting that especially tree and flower pollens in spring 
affect our immune system and cause it to react abnormally, 
Lokman Hekim Hospital Chest Disease Specialist Assoc. 
Prof. Dr. Bülent Bozkurt explains the change in our bodies 
due to seasonal allergies as follows: “Pollen is the most 
common cause of spring allergy. However, depending on the 
climate, the density of other airborne allergens, such as house 
dust mites, mold fungi, also changes in parallel with changes 
in air temperature and humidity. The months of April to June 
are the months when the amount of pollen increases the most 
in the atmosphere.”

Rain affects pollens
“Various reasons like the beginning of the spring season, the 
rainy weather will also affect the time and intensity of pollen 
emerging in the air. This will cause the timing and severity of 
clinical signs to change. Pollens often cause hay fever because 

they have a large particle structure and are often 
accumulated in the nose while breathing. Those 

with smaller particle diameters or those that 
reach the bronchi by mouth breathing cause 

slightly less allergic asthma.”
Watch for itching and redness
“In this season, allergens cause hay 
fever that is seen with the symptoms of 
sneezing, nasal discharge, nasal itch, 
and bleary eyes; allergic bronchial 
asthma that is seen with the symptoms 

of wheezing in the lungs, shortness of 
breath, dark phlegm production in the 

lungs; and allergic eczema that causes itching, 
redness, and dryness of the skin. These complaints 

are among the most important health problems that 
need to be treated because of their continuity, their impact 
on the sufferer’s life quality by reducing their performance; 
they may also cause loss of work power and lead to 
absenteeism from work or school.”

HAVA YOLUYLA TAŞINAN POLENLER, HASSAS 
BÜNYELERİ OLAN KİŞİLERİ ETKİLİYOR. 

BAHAR YELİ İLE GELEN SIKINTI:

ALERJİ
Havadaki 

polenler	solunum	
yoluyla	burunda,	

bronşlarda	veya	gözlerde	
birikir.

The pollens in the air 
accumulate in nose, 
bronchi, or eyes via 

respiration. 
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 Akşamüstü ve sabahları güneş doğduktan bir iki 
saat sonra polen yoğunluğu en üst düzeydedir. Bu 
koşullarda dışarıda olmayın.

 Polen mevsiminde açık havada gezinti, piknik, 
bahçe işleri gibi aktivitelerde bulunmayın. Dışarıda 
dolaşırken gözlük takın.

 Geceleri odanızı havalandırabilirsiniz, ancak 
yatarken pencerelerinizi açık bırakmayın.

 Arabanızı kullanırken camlarını açık tutmayın. 
Toplu taşıma araçlarında, açık pencere veya 
kapılardan uzakta oturun.

 Akşam eve döndüğünüzde duş alıp ev 
kıyafetlerinizi giyin.

 Yıkanan kıyafetlerinizi balkona veya dışarıya 
asmayın.

 Polen mevsiminde dış ortamlarda spor yapmayın. 
 Rüzgârlı havalar, yağmur sonrası toprağın 

tazelendiği dönemlerde dışarı çıkmayın.

 Pollen concentration is the highest in the 
evenings and in the mornings one or two hours 
after sunrise. Do not be outdoors at these times.

 During pollen season, avoid outdoor activities 
such as walks, picnics, or garden activities. Wear 
sunglasses while you are outdoors.

 You may ventilate your room for the night, but do 
not leave your windows open after you go to bed.

 Do not keep the windows open while driving. On 
public transport, sit away from open windows or 
doors.

 In the evening when you get home, take a 
shower; change your clothes.

 Do not leave your wet laundry outdoors to dry.
 Do not play sports outdoors during the pollen 

season.
 Do not go out in windy weather or after the rain 

when the soil is refreshing.

POLEN ALLERJİSİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
POINTS TO BE CONSIDERED IN THE POLLEN ALLERGY

First step in treatments: Protection
Lokman Hekim Hospital Chest Disease Specialist Assoc. Prof. 
Dr. Bülent Bozkurt who emphasizes that substance or 
substances causing allergies should be determined first warns, 
“The type and severity of the condition and the damage caused 
by it should be determined and appropriate treatment should 
be initiated. The patient should be kept in close observation 
and the treatment should be changed according to the 
response.” Bozkurt says, “First of all, protection is essential 
and it is possible by avoiding the triggering factors (indoor and 

outdoor allergens, chemical substances, infections, 
medicines, etc.). In cases where the diagnosis of 

allergic disease is confirmed by skin or blood 
tests and allergen or allergens can be detected, 
the best approach is to stay away from the 
allergen or allergens as much as possible. “

Respiratory and nasal decongestants 
can be applied

“Medication used in treatment can be 
administered in various ways (oral pills, nasal 

sprays, drops, or creams). These medicines containing the 
anti-allergy drugs or cortisone are administered at increasing or 
decreasing doses depending on the patient’s need.”

Doctor determines the need for vaccine treatment
“Immunotherapy, called vaccine therapy, can be considered 
in patients who do not improve adequately with protective 
measures and drug therapy. Immunotherapy treatment 
intends to reduce the reactions given by the immune system 
by administering to the patient in increasing doses of the 
allergen, to which the patient is sensitive. This treatment 
should only be decided by allergy-immunology specialists.”

Watch what you eat in the approaching months of 
spring!
Common complaints such as fatigue, tiredness, joint pain, 
sleepiness, memory loss, unhappiness, and stress can be 
observed in many people during the spring season. The reason 
to these complaints is the increase in the electric charge in the 
air, the proliferation of allergens, and the deterioration of 
hormone balance due to weather change. Dietitian Hazel 
Doğan from Lokman Hekim Hospital talks about nutritional 
recommendations to balance hormone and blood values: “The 
ideal diet to follow in the spring season is the balanced diet of 
vegetables, fruits, whole grains, proteins (meat, poultry, fish) 
and dairy products. Seasonal vegetables must be consumed 
with every meal. Seasonal vegetables or fruits should also be 
preferred for snacks. Red meat, once weekly; fish, at least twice 
a week; dry legumes, twice weekly; and 2 cups of yoghurt / milk 

/ kefir daily should be consumed. We should prefer 
whole grain products (whole wheat, rye, oats) 

to meet our needs of bread and cereal 
groups.” 

Do not eat heavy and fatty 
foods at dinner
“We should be careful not to 
eat particularly heavy and 
fatty meals at dinner. We 
should have breakfast in the 
mornings. We should reduce 
the amount of caffeinated 
beverage intake. We should 

avoid deep-frying and roasting 
foods. We should drink at least 

2-2.5 liters of water a day. We 
should exercise regularly and take 

brisk walks for 45 minutes 3 days a 
week. It is important to consume less fatty 

foods in spring than you consume in winter, and 
to prefer organic olive oil.”

Vitamin C protects
“Consumption of rosehip, pepper, and parsley with high 
vitamin C content will protect you against infections. Fresh 
vegetables such as parsley, dill, peppermint, squash, and 
arugula can be consumed every day. Consuming vegetables 
and salads is beneficial in the aspect of vitamin C intake as 
well. Every food group needs to be consumed in balance every 
day (cereal group, meat group, dairy group, vegetable-fruit 
group). If protein is being consumed at one meal, then the 
next meal should be rich in vegetables. Carbohydrate-rich 
foods such as rice, pasta, potatoes should not be overly 
consumed. Dairy products should be consumed especially at 
snack times.”

Tedavide ilk basamak: Korunma
Öncelikle alerjiye neden olan madde veya maddelerin 
belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Lokman Hekim 
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bülent 
Bozkurt, “Hastalığın tipi, ağırlığı, hasarı saptanıp uy-
gun tedavi şekline başlanmalı, hasta yakın izlemede 
tutulup alınan cevaba göre tedavi değiştirilmelidir.” 
uyarısında bulunuyor. Bozkurt şöyle konuşuyor: “Ön-
celikle korunma esastır. Korunma, tetikleyici etkenler-
den (ev içi ve ev dışı alerjenler, kimyasal maddeler, in-
feksiyonlar, ilaçlar, vs.) uzaklaşma ile olur. 
Alerjik hastalığın tanısı deri veya kan testle-
ri ile doğrulanıp alerjen veya alerjenler 
tespit edilebildiği durumlarda en uygun 
yaklaşım alerji nedenlerinden mümkün 
olduğunca uzaklaşmaktır.”

Nefes ve burun açıcı uygulanabilir
“İlaç tedavisinde kullanılan ilaçlar değişik 
yollarla (ağızdan hap şeklinde, nefes yolu ile 
burun spreyi, damla şeklinde, göze damla/
krem şeklinde) uygulanabilir. Hastalara antialerjik 
ilaçlar veya kortizon içeren bu ilaçlar hastanın ihtiyacına 
göre artan ya da azalan dozlarda verilir.” 

Aşı tedavisini doktor belirlemeli
“Koruyucu önlemler ve ilaç tedavisi ile yeterince düzel-
meyen hastalarda aşı tedavisi adı verilen immünoterapi 
düşünülebilir. İmmünoterapi tedavisinde hastaya du-
yarlı olduğu alerjen giderek artan dozlarda verilerek 
bağışıklık sisteminde verilen tepkilerin azaltılması 
amaçlanır. Bu tedaviye yalnızca alerji uzmanları tara-
fından karar verilmelidir.”

Yaklaşan bahar aylarında beslenmeye dikkat!
Bahar aylarında birçok kişide halsizlik, yorgunluk, eklem 
ağrıları, uyku isteği, hafıza kaybı, mutsuzluk, stres gibi 
ortak şikâyetler gözlenebilir. Bunun sebebi; havadaki 
elektrik yükünün artması, çoğalan alerjenler ve hava deği-
şikliğiyle birlikte hormon dengesinin bozulmasıdır.  Lok-
man Hekim Hastanesi’nden Diyetisyen Hazel Doğan, 
hormon ve kan değerlerini dengeleyecek beslenme öneri-
lerini şöyle dile getiriyor: “Bahar ayında uygulanacak en 
ideal beslenme şekli sebze, meyve, tam tahıllar, protein 
grubu (et, tavuk, balık), süt ürünlerinin dengeli olduğu 
beslenme tarzıdır. Her öğünde mevsim sebzeleri mutlaka 
tüketilmelidir. Ara öğünlerde de yine mevsim sebzeleri 
veya meyveleri tercih edilmelidir. Haftada bir kez kırmızı 
et, en az iki kez balık, iki kez kuru baklagiller ve her gün 2 
su bardağı kadar yoğurt/süt/kefir mutlaka tüketilmelidir. 
Ekmek ve tahıl grubu ihtiyacımızı ise tam tahıl 
ürünlerinden (tam buğday, çavdar, yulaf) 
tercih etmeliyiz.”

Akşamları ağır ve yağlı 
yemeyin
“Akşam öğünlerinde özellikle 
ağır ve yağlı yemek yeme-
meye özen gösterilmeliyiz. 
Sabah kahvaltısını mutlaka 
yapmalıyız. Kafeinli içe-
cekleri azaltmalı veya 
kontrollü tüketmeliyiz. Kı-
zartma ve kavurmalardan 
uzak durmalıyız. Günde en 
az 2-2,5 litreye yakın su tü-
ketmeliyiz. Düzenli olarak haf-
tada 3 gün 45 dakika süreyle tem-
polu yürüyüşü içeren aktif bir spor 
yapmalıyız. Bahar aylarında, kış ayla-
rında tükettiğinizden daha az yağlı yiyecek-
ler tüketmek ve bu yağları genellikle organik zeytin-
yağı olarak tercih etmek önemlidir.”

C vitamini koruyucudur
“Kuşburnu, biber ve maydanoz tüketimi yüksek C vitami-
ni içeriğiyle enfeksiyonlara karşı sizi koruyacaktır. May-
danoz, dereotu, nane, semizotu, roka gibi çiğ tüketilen 
yeşillikler her öğünde tüketilebilir. Sebze ve salata tüketi-
mi yapmak da C vitamini açısından faydalıdır. Her bir gıda 
grubundan bir gün içinde dengeli almak gerekir (tahıl 
grubu, et grubu, süt grubu, sebze-meyve grubu). Bunun 
için bir öğünde protein alınıyorsa diğer öğünde sebze ağır-
lıklı beslenilmelidir. Pilav, makarna, patates gibi karbon-
hidrat ağırlıklı besinler abartılmamalıdır. Özellikle ara 
öğünlerde süt ürünleri tüketilmelidir.”

Alerji yapacak şeylerden 
mümkün olduğunca 

uzaklaşılmalıdır. 

Stay away from 
exposure to allergens 
as much as possible.
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Ordu’nun en özel lezzetlerinden biri olan Ordu pidesini, 
pide tutkunlarıyla buluşturan Nelipide Gurme, sakarca 
kayganası, fasulye kavurması, pancar diblesi gibi yöresel 
lezzetleri ve kahvaltı spesiyalleriyle de dikkat çekiyor. 
Aktaşlar Lezzet Grubu bünyesinde hizmet veren Nelipide 
Gurme, Ordu yöresinden özel olarak gelen ürünlerle ha-
zırlanan spesiyalleriyle, lezzet meraklılarına 
farklı bir deneyim sunuyor. Vejetaryen pi-
deden ıspanaklı pideye, tavuklu pide-
den beğendili pideye, kıymalı pide-
den peynirli pideye kadar pek çok 
pide alternatifiyle öne çıkan Neli-
pide Gurme sadece Türk değil, 
dünya mutfağından özel spesi-
yalleriyle de beğeni topluyor.

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

NELİPİDE GURME’NİN TAŞ FIRINDA, ODUN ATEŞİYLE PİŞEN VE TAMAMEN YÖRESEL 
LEZZETLERLE HAZIRLANAN ORDU PİDELERİNİ TATMAYAN KALMASIN.

ORDU	PİDESİ	GÖRSEL	BİR	ŞÖLEN	
İLE	SUNULUYOR

EVERYONE SHOULD TASTE NELİPİDE GURME’S ORDU PITAS THAT ARE BAKED IN STONE 
OVENS OVER WOOD FIRE AND PREPARED COMPLETELY WITH LOCAL FLAVORS.

ORDU PITAS ARE SERVED WITH A GREAT PRESENTATION 
THAT APPEALS TO EYES

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Having Ordu pita, one of the most special flavors of Ordu, 
meet pita lovers, Nelipide Gurme also attracts attention 
with local specialties such as sakarca kaygana, sautéed 
beans, beetroot, and breakfast specials. Nelipide Gurme, 
which serves within the Aktaşlar Lezzet Group, offers a 
different experience to flavor enthusiasts with specially 

prepared products from the Ordu region. 
Nelipide Gurme, which stands out with its 

many pita alternatives from vegetarian, 
spinach, and eggplant pita to chicken, 

beef, and cheese pita, is also 
appreciated with not only Turkish 
but also with the specialties of 
the world cuisine.

A concept with spirit was 
created
We met with Nelipide Gurme’s 
kitchen coordinator Kazım 

Kıran, responsible for the pita 
process, at Nelipide Gurme’s 

Bağdat Street restaurant. Nelipide 
Gurme, operating within the Aktaşlar 

Lezzet Group, operates in Istanbul with 
3 branches namely, Bağdat Street, Ataşehir 

and Beylizdüzü. We had an extremely pleasant 
interview with Tamer Aktaş, Chairman of the Board of 
Directors of the Aktaslar Lezzet Group, who was trying to 
introduce Ordu pitas not only to Turkey but also to the 
whole world.
The story of Nelipide, which brought together pita 
enthusiasts and Ordu pitas, started in 1981 in Ordu 
with a pita restaurant, established by the family elders. 
In 2001, the Aktaslar Lezzet Group Chairman Tamer 
Aktaş, who took charge of the business and has been 
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Pide	spesiyallerinin	yanı	
sıra	etli	lahana	sarma,	sakarca	
kayganası,	karalahana	diblesi,	

kaldirik	turşu	kavurması	gibi	yöresel	
lezzetlere	mevsimine	özel	olarak	

mönüde	yer	veriliyor.

Local specialties such as stuffed cabbage 
leaves, sakarca kaygana, kale, roasted 

pickles take place in the menu 
depending on the season as 

well as pita specials. 

Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Tamer Aktaş (sağda) ve Nelipide Gurme Mutfak 

Koordinatörü Kazım Kıran (solda)

Aktaşlar Lezzet Group Chairman of the Board 
Tamer Aktaş (on the right) and Nelipide Gurme 
Kitchen Coordinator Kazım Kıran. (on the left)
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Fasulye kavurması
Sautéed beansKaldirik kayganası

(kırmızı biberli)

Sakarca 
kayganası
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For the dough: 2.5 cups of water, 1 dessert spoon of 
sugar, 750 grams of flour, 1 dessert spoon of fresh 
yeast, 1 dessert spoon of salt. 
For the filling: 2 green peppers, 300 grams of 
ground beef, 1 onion, salt and pepper to taste.
Directions: Place salt, sugar, and flour into a large 
bowl. Add the yeast and mix. Knead until it becomes 
dough. Rest for 45 minutes. Sauté the ground beef 
with a little bit of olive oil in a pan. Add finely sliced 
onion to the beef and keep sautéing. Add salt and 
pepper to taste. Divide the dough into pieces and 
shape each piece as a kayak in a length of 30-35 cm 
and a width of 10-15 cm. Place some of the filling in 
the middle of each kayak longitudinally. Fold the 
sides over the filling. Bake for 10-12 minutes in a 
preheated oven at 220 degrees. Serve after brush-
ing the sides with butter. 

Hamurun malzemeleri: 2.5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı 
toz şeker, 750 gram un, 1 tatlı kaşığı yaş maya, 1 tatlı 
kaşığı tuz.
İç harcın malzemeleri: 2 adet biber, 300 gram kıyma, 
1 adet kuru soğan, kararında karabiber ve tuz.
Hazırlanışı: Geniş bir kaba tuz, toz şeker ve unu ilave 
edin. Daha sonra mayayı karıştırarak una ekleyin, 
hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamur kıvam 
aldığında 45 dakika mayalandırın. Tavaya çok az zey-
tinyağı koyarak kıymayı biraz kavurun. Kavurma işle-
mine ince kıyılmış soğanı da ekleyerek devam edin. 
Tuz ve karabiberle tatlandırın. Mayalanan hamurdan 
parçalar alın ve elinizle kayık şekli vererek, 30-35 cm 
boyunda ve 10-15 cm eninde açın. Açılan hamurun 
ortasına boylamasına harçtan koyun. Malzemenin 
dışında kalan hamuru, malzemenin üzerine doğru 
kıvırıp iki kenarda birleştirerek kapatın. 220 derecede 
ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Piştikten sonra 
tereyağı sürerek servis edin.

KAZIM KIRAN’DAN KIYMALI PİDE TARİFİ

carrying out the process to a much different dimension 
ever since, says that they are investing in 
institutionalization, branching, brand awareness, taste 
and the best service quality. Emphasizing that they are 
focused on creating a breathing lively concept with 
spirit, Tamer Aktaş knows all the delicacies of pita 
making since he has been in this business since 
childhood. Whenever necessary, Aktaş puts on his apron 
and enters the kitchen. He loves eating pitas as much as 
he loves making them. In the meantime, let us remind 
you that a new brand, Pideor, will be introduced to the 
fast food lovers in the middle of 2017.

Both the dough and the process of fermentation are 
different
One of the most important details of Nelipide Gurme’s 
pitas is the dough. A much thinner dough than bread dough 
is prepared. The remarkable difference of this dough is its 
crispiness. Ingredients to all the specialties prepared in 
Nelipide Gurme are fresh from Ordu. The kitchen team of 
Nelipide Gurme was also established with great care. 

Kazım Kıran, the kitchen coordinator in the field of pita, 
and İlker Akdoğan, the kitchen coordinator of the local 
tastes, are remarkable. Kazım Kıran, who has been working 
for Aktaşlar for 24 years, has served as kitchen coordinator 
of Nelipide Gurme since 2014. Claiming to be pretentious 
about making lahmajun and pita, Kıran says, “We offer 19 
kinds of pitas in Nelipide Gurme. Seven of them are 
presented to our guests as our specialties. Ordu pita has a 

Ruhu olan bir konsept yaratıldı
Nelipide Gurme’de pide sürecinden sorumlu mutfak koor-
dinatörü Kazım Kıran ile Nelipide Gurme’nin Bağdat Cad-
desi’ndeki restoranında buluştuk. Aktaşlar Lezzet Grubu 
bünyesinde faaliyet gösteren Nelipide Gurme, İstanbul’da 
Bağdat Caddesi, Ataşehir ve Beylizdüzü olmak üzere 3 şu-
beyle faaliyet gösteriyor. Ordu pidesini sadece Türkiye’ye 
değil, tüm dünyaya tanıtmak için kolları sıvayan Aktaşlar 
Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş’ın da 
aramıza katılmasıyla son derece keyifli bir röportaj yaptık. 
Pide meraklılarını Ordu pideleriyle buluşturan Nelipide’nin 
öyküsü, 1981’de Ordu’da aile büyüklerinin kurduğu bir pide 
salonuyla başlıyor. 2001’de bu işlerin başına geçen ve süreci 
çok daha farklı bir boyuta taşıyan Aktaşlar Lezzet Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, kurumsallaşmaya, 
şubeleşmeye, marka bilinirliğine, lezzete ve en iyi servis 
kalitesine yatırım yaptıklarını söylüyor. Ruhu olan, yaşayan 
ve capcanlı bir konsept yaratmaya odaklandıklarını vurgu-
layan Tamer Aktaş, çocukluğundan bu yana bu işin içinde 
olduğundan, pide yapımının tüm inceliklerini biliyor. Ge-
rektiğinde önlüğünü takıp mutfağa giren Aktaş, pide yap-

mak kadar pide yemenin de hakkını sonuna kadar veriyor. 
Bu arada hemen hatırlatalım, 2017’nin ortalarına doğru fast 
food meraklılarına hitap eden yepyeni bir markanın, yani 
Pideor’un da lansmanı yapılacak.

Hamuru da mayalandırma süreci de farklı
Nelipide Gurme’nin pidelerini bu kadar özel kılan en önem-
li detaylardan biri de hamurları… Ekmek hamurundan çok 
daha ince bir hamur hazırlanıyor. Bu hamurun dikkat çekici 
farkı ise her daim çıtır çıtır olması… Nelipide Gurme’de 
hazırlanan tüm spesiyallerin malzemeleri taze taze Or-
du’dan geliyor. Nelipide Gurme’nin mutfak ekibi de büyük 
bir titizlikle kurulmuş. Pide alanındaki mutfak koordinatö-
rünün Kazım Kıran, yöresel tatlar mutfak koordinatörünün 
ise İlker Akdoğan olduğu dikkat çekiyor. 24 yıldır Aktaşlar 
bünyesinde görev yapan Kazım Kıran, 2014’ten bu yana da 
Nelipide Gurme’nin mutfak koordinatörü olarak hizmet 
veriyor. Lahmacun ve pide konusunda oldukça iddialı oldu-
ğunu söyleyen Kıran, “Nelipide Gurme’de 19 çeşit pidemiz 
var. Bunlardan 7’si misafirlerimize spesiyal lezzet olarak 
sunuluyor. Ordu pidesinin farklı bir hazırlama tekniği var. 

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

PITA WITH GROUND BEEF RECIPE BY KAZIM KIRAN
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Tadım pide

Peynirli pide

Her türlü pide

different preparation technique. We attach great 
importance to making the dough always thin and crispy. 
We use the best flour and we have our own unique 
fermentation technique. ‘Ground beef’, ‘mixed’ and ‘beef’ 
pitas are among our most preferred specialties. All these 
specials are cooked in stone oven over wood fire.”

All materials come from Ordu
Kazım Kıran, who underlines that all the materials used in 
the pita making belong to the Ordu region, emphasizes 
that they attach great importance to freshness and 
naturalness. Kıran also provides information about his 
kitchen secrets: “We have products such as cheese and 
butter made according to our own standards. We grow 
vegetables in our own greenhouses in Ordu. We also 
supply meat products from our own livestock. In short, we 
produce and use all our products in accordance with our 
own conditions. All the materials used for breakfast are 
special selections. Featured local delicacies are bread that 
our mothers used to make in the kitchen while they were 
young in the village, pastries, and roasted pickles.” Stating 
the importance given to hygiene, kitchen layout and 
discipline in the kitchen, Kazım Kıran said, “Kitchen and 
material checks and controls are being done at the 
beginning of the morning shift. The dough is checked. I 
work on new products and tastes during the day. Other 
branch audits are done from time to time. I spend most of 
my time in Bağdat Street restaurant.”

Hamurun daima ince ve çıtır olmasına büyük önem veriyo-
ruz. En iyi unu kullanıyoruz ve kendimize özgü bir mayalan-
dırma tekniğimiz bulunuyor. ‘Kıymalı’, ‘her türlü’ ve ‘kuş-
başılı’ pidelerimiz en çok tercih edilen spesiyallerimiz ara-
sında yer alıyor. Tüm bu özel lezzetler taş fırında ve odun 
ateşinde pişiyor.” diyor.

Tüm malzemeler Ordu’dan geliyor
Pide yapımında kullanılan tüm malzemelerin, Ordu yöre-
sine ait olduğunun altını çizen Kazım Kıran, tazelik ve 
doğallığa büyük önem verdiklerini vurguluyor. Mutfak 
sırları hakkında da bilgi veren Kıran, “Peynir ve tereyağı 
gibi ürünleri kendi standartlarımıza göre özel olarak yaptı-
rıyoruz. Sebzeleri Ordu’da kendi seralarımızda yetiştirip 
kullanıyoruz. Et ürünlerini de kendi besi hayvanlarımız-
dan tedarik ediyoruz. Kısaca bütün ürünlerimizi kendi 
şartlarımıza uygun şekilde üretip kullanıyoruz. Kahvaltıda 
kullanılan tüm malzemeler özel seçilerek alınıyor. Öne çı-
kan yöresel lezzetler ise köyde küçükken annelerimizin 
bize yaptığı kuzine ekmeği, yufka böreği ve turşu kavur-
malarıdır.” yorumunda bulunuyor. Mutfakta hijyene, 
mutfak düzenine ve disipline büyük önem verdiğini belir-
ten Kazım Kıran, “Sabah mesai başlangıcında mutfak ve 
malzeme kontrolleri yapılıyor. Üretilen hamur kontrol 
ediliyor. Gün içerisinde yeni ürün ve lezzetler üzerinde 
çalışıyorum. Zaman zaman diğer şubelerin denetlemeleri 
de oluyor. Zamanımın büyük kısmını daha çok Bağdat 
Caddesi’ndeki restoranda geçiriyorum.” diyor.

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN
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Bir kenti kent yapan izleriyse, Saraybosna bu 
vaadi taşıyor olmalı… 1992-1995 yıllarında ya-
şanan iç savaştan bu yana Bosna Hersek’in baş-
kenti, acıları geride bırakmak için direndi. So-
kaklarında dolaşırken, Balkanlar’ın bu gözde 
destinasyonunun,hüzünden dirilişe uzanırken 
başarılı olduğunu teslim ediyor insan. Saraybos-
na sık sık geçmişine referans yapsa da, bugünü 
ve geleceği asla elden bırakmıyor. Hayat dersi 
niteliğindeki tarihi,kendini tüm gücüyle hisset-
tiren Türk ve Osmanlı geleneği, genç dinamizmi 
ve farklı kültür ve inançların birarada varolabil-
diği atmosferiyle “Avrupa’nın Kudüs’ü” olarak 
da adlandırılanSaraybosna, tanıdıkça yakınlaşan, 
aşinalaşan bir kent. Saraybosna’nın biraz acısın-
dan biraz da ayakta dimdik duran halinden bir 
kılavuz derledik. 90’lı yıllarda dünyanın en tehli-
keli kentlerinden birinin nasıl turistik bir desti-
nasyon haline geldiğini anlamak için bir göz atın. 
Balkanlar’ın bu dirençli kenti tanımaya değer.  

If the marks of a city make it a city, then Sarajevo 
must be apt to this promise. The capital of Bosnia 
Herzegovina has made a stand for leaving all the 
sorrow behind since the civil war between 1992 and 
1995. As you walk on its streets, you will deliver the 
fact that this popular destination of the Balkans was 
successful at this reach from grief to resurrection. 
Although, Sarajevo refers to the past often, this city 
never lets today and the future go out of its hands. 
Sarajevo that has been referred as “Jerusalem of 
Europe” is a city that becomes familiar as you get to 
know it by means of its history, which carries the 
characteristics of a life lesson, Turkish and Ottoman 
traditions that make one feel their presence strongly, 
its young dynamism, and its ambience where different 
cultures and faiths can exist together. We created a 
guide to Sarajevo that still stands straight despite all 
the grief it has been through. Read our article to 
understand how a city that was one of the world’s 
most dangerous places to visit during the 90s has 
become a popular touristic destination. This resilient 
city of the Balkans is worth learning about it. 

BERİL ŞEN

GEZİ / TRAVEL

FROM GRIEF TO RESURRECTION: SARAJEVO
SARAYBOSNA
HÜZÜNDEN DİRİLİŞE: 

GEZİ / TRAVEL
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Başçarşı
Ever lively Başçarşı, located at the heart of the city, bares the 
marks of the Ottoman with its traditional wooden shops, 
restaurants, and cafes. At the very entrance, the city’s symbol 
Başçarşı Fountain welcomes you. It was built in the 18th century 
by the order of Governor Hacı Mehmet Pasha. The fountain that 
resembles the public fountains in İstanbul has a dome with 
wooden engravings. This place is also known as the Güvercin 
(pigeon) Square because of the pigeons that crowd the square all 
the time. You come across on Başçarşı streets to shops that keep 
alive the traditional crafts such as wooden and copper engraving, 
as well as inns, madrasahs, the mosque that was built by the 
order of Gazi Hüsrev Bey, and many other significant structures. 
At the Başçarşı, where you would love to visit over and over 
again, the Clock Tower that was ordered to be built by Gazi 
Hüsrev Bey, the Gazi Hüsrev Bey Mosque made by Mimar 
Sinan, the Gazi Hüsrev Bey Madrasah that used to have a 
library, which consisted of fifty thousand books in the Ottoman 
period and also known as the Kurşunlu Madrasah, the Moriça 
Inn, which is popular with its cafes and shops that sell items such 
as authentic carpets, the indoor bazaar Brusa Bezistan, which 
was built in 1551 by the order of Rüstem Pasha to market Bursa 
silk take place. Many alternatives are available here to taste the 
traditional Cevapi (meatballs) and Burek (Bosnian pastry).   

City Hall (the National Library)
Vijecnica (1898) with its arched façade, dating from the 
Austro-Hungarian period, is the most beautiful structure of 
the city and it is the demonstration of the city’s resurrection. 
The building that was damaged seriously during the siege in 
1990 was reopened after a thorough restoration in 2014. 
When the heir to the throne, Franz Ferdinand, and his spouse 
Sophie were assassinated in 1914, they were on their way back 
from this place. The Serbs bombed the structure, which was 
turned into the National Library after 1949, in August 1992. 
Ninety percent of the books that belonged to the Bosnian 

Başçarşı
Kentin kalbinde, her daim capcanlı Başçarşı, geleneksel 
ahşap dükkanları, restoran ve kafeleriyle, Osmanlı izleri 
taşır. Hemen girişinde, İstanbul’daki çeşmeler model 
alınarak, Vali Hacı Mehmet Paşa tarafından 18. yüzyılda 
yaptırılmış, ahşap oyma kubbeli Başçarşı Sebili, kentin 
sembolü. Burası aynı zamanda etrafından eksik olmayan 
güvercinler nedeniyle, Güvercin Meydanı olarak da anı-
lır. Gazi Hüsrev Bey’in yaptırdığıcami, han ve medrese 
gibi birçok önemli yapının yanısıra tahta oymacılığı, ba-
kır işlemeciliği gibi birçok geleneksel zanaatin sürdürül-
düğü dükkanlarda, Başçarşı’nın sokaklarında karşınıza 
çıkar. Tekrar tekrar gelmek isteyeceğiniz Başçarşı’da;Ga-
zi Hüsrev Bey Vakfı tarafından 17. yüzyılda yaptırılan 
Saat Kulesi;Mimar Sinan’ın eseri Gazi Hüsrev Bey Cami; 
Osmanlı döneminde 50 bin kitaplı bir kütüphaneye sahip 
olan ve Kurşunlu Medrese olarak da adlandırılan Gazi 
Hüsrev Bey Medresesi; kafeleriyle revaçta bir mola yeri 
ve otantik kilim gibi eşyaların satıldığı Moriça Han; 
1551’de Rüstem Paşa tarafından, Bursa İpeği satışı için 
yapılmış kapalı pazar Brusa Bezistan bulunuyor. Gele-
neksel Cevapi (köfte) ve Burek (Boşnak böreği) tatmak 
için burada birçok alternatif var.

Belediye Sarayı (Ulusal Kütüphane)
Kemerli cephesiyle Vijecnica (1898), kentin Avustur-
ya-Macaristan devrine ait en güzel yapısı ve aynı zaman-
da dirilişinin de göstergesi. 1990 kuşatması sırasında 
ciddi hasar gören bina, zorlu bir restorasyonun ardından 
2014’te açılmıştı. 1914’de veliaht Franz Ferdinand ve eşi 
Sofia vurulduklarında, buradan dönüyorlardı. 1949’dan 
sonra Milli Kütüphane’ye dönüştürülen bina,Ağustos 
1992’de Sırplar tarafından bombalanmıştı. Yeri doldu-
rulması imkansız el yazmaları koleksiyonunun ve Boşnak 
edebiyatına ait kitapların yüzde 90’ı yok oldu. Alt katta 
1914-1981 dönemini kapsayan bir sergi var.

Latin Köprüsü
Milli Kütüphane’nin hemen karşısında bulunan, Miljac-
ka Nehri üzerindeki Osmanlı dönemine ait köprünün, 
kent ve dünya için azımsanmayacak bir önemi var. Ken-
tin sembollerinden olan Latin Köprüsü, 1914’te Bosna 
Hersek, Avusturya-Macaristan yönetimindeyken yö-
netimin Sırbistan’da olması gerektiğini savunan Genç 
Bosna Örgütü’ne üye Gavrilo Princip’in veliaht Franz 
Ferdinand ve eşi Sofia’yı öldürmesine sahne olmuş ve 
bu suikast I. Dünya Savaşı’nın başlangıcı olarak tarihte 
yerini almıştı. 

At Meydanı Parkı
Saraybosna’da Milijacka Nehri kıyısında yürümek bü-
yük keyif. Bir zamanlar At Meydanı Parkı’nda, köle ti-
careti yapılır ve idamlar gerçekleştirilirdi. Eskiden at 
alım satımı ve yarışlar da burada yapılırdı. Banklarında 
oturup nehri seyredenlere sık rastlanan parktaki müzik 
köşkü, 1913 yılında inşa edilmiş ancak II. Dünya Sava-
şı’nda zarar görmüştü. 

Žuta Tabija  
Saraybosna’nın kırmızı çatılı panoramik manzarasına-
yükseklerden bakmak isterseniz, en güzel açılardan biri, 
1809 tarihli kale burcunun bulunduğu, piknikçilerin de 
rağbet ettiği Žuta Tabija olarak bilinen ağaçlıklı tepeden 
görülebilir. Ramazan bittiğinde top atışı buradan yapılı-
yor. 

Bosna Hersek Ulusal Müzesi
Bölgenin en eski müzesi, Avusturya-Macaristan döne-
minde inşa edilen Bosna Hersek Ulusal Müzesi (1888). 
Savaş sırasında zarar gören müzede bulunan en ünlü 
eser,İspanya’dan sürülen Sefarad Yahudisi bir ailenin 
yanında Bosna’ya getirdiği Saraybosna Haggadah’ı ola-
rak bilinen ve Yahudiler için büyük önem taşıyan el 

literature and a collection of irreplaceable codices were lost. 
An exhibit that consists of books dating from the period 
between 1914 and 1981 takes place at the lower floor.   

The Latin Bridge
The bridge, dating from the Ottoman period, that connects the 
two sides of the Miljacka River across the National Library has a 
significance, which should not be underestimated, for the city and 
the world. Among the city’s symbols, the Latin Bridge was the 
background to the assassination of crown prince Franz Ferdinand 
and his spouse Sophie by Gavrilo Princip, who was a member of 
Young Bosnia Organization that claims the governing power 
should be Serbia, in 1914. The Austro-Hungarian Empire ruled 
Bosnia Herzegovina at the time. Their assassination sparked a 
series of events that eventually led to the First World War. 

The Horse Square Park
It is a great pleasure to walk along the front of Milijacka River in 
Sarajevo. Slave trade and executions used to take place at the 
Horse Square Park once upon a time, in addition to horse trade 
and races. The music mansion at the park where you can often 
see people who sit on the benches to watch the river was built in 
1913; however, it was damaged during the Second World War. 

Žuta Tabija  
If you would like to look at the Sarajevo’s panoramic scenery 
filled with red rooftops from above, the best angle would be the 
hill named Žuta Tabija, where the castle bastion dating from 
1809 takes place. The location is also popular among the 
picnic lovers. The artillery shootings at the end of the Ramadan 
are made at this hill. 

Bosnia Herzegovina National Museum
The oldest museum in the region is the National Museum of 
Bosnia and Herzegovina (1888) built during the Austro-
Hungarian period. The most famous work in the museum 
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structure but found out that a house, which belonged to 
Benderija, a native of Sarajevo, was located there. Benderija did 
not let them demolish his house but required them to move it to 
the other shore. Today, the house called “The House of 
Stubbornness” is a restaurant that has been offering Bosnian 
food since 1997.

Eternal Fire
The Eternal Fire Memorial (Vjecna Vatra), located at the 
beginning of Ferhadija Street, closed to traffic, and erected for the 
liberation of Sarajevo in the World War II, was made in memory 
of soldiers and civilians who lost their lives during the war.

Tunnel of Hope (Life)
In order to understand the war experiences of Sarajevo and its 
people in the 1990s, you should visit the Tunnel of Hope. The 
most impressive part of the museum is the 25 meter section 
of the tunnel, which is dug by hand and 1 meter wide and 1,6 
meters high. This tunnel, just beneath the airport floor, was 
one of the most critical points for the Bosnian during the 
Bosnian War. During the 1992-95 Serbian siege, this last 
area, known as Butmir, dominated by the Bosnian people was 
the breath of life that extended to the outside world. However, 
there was an airport runway that stretched between Butmir 
and the rest of the city. Although, this region was neutral and 
controlled by the United Nations, it was suicide to pass 
through it during the war. As a solution, a tunnel of 800 
meters, which allowed the transportation of food and 
ammunition under the runway, was opened and railed here. 
The 960-meter-long tunnel, which was made by Bosnian 
volunteers during consecutive eight-hour shifts, allowed the 
city to survive four years of siege. The restored part of the 
tunnel gains more meaning with an interesting museum that 
is established in a house that has been exposed to gun fire, 
hiding the entrance to a tunnel, a video that consists  of 
archive images, and a mine field.

that was damaged during the war is a manuscript of great 
importance to Jews, known as the Sarajevo Haggadah and 
brought to Bosnia by a family of Sephardic Jews that was 
exiled from Spain. According to some rumors, the work was 
hidden in the house of a Muslim family or in the floor of a 
mosque in Bjelasnica to avoid harm in World War II. Brought 
back to the museum in 1945, the work was hidden in a bank 
vault during the war between 1992-1995. The museum has 
archeology, ethnology, natural sciences, and library 
departments as well as a botanical garden.

Svrzo’s House
Restored faithfully, it is a typical Ottoman period house of the 
17th century. This wooden house, surrounded by vines, makes it 
easy to imagine the past Sarajevo life. You can take a guided tour 
of the house that has separate sections for men (selamlık) and 
women (haremlik) and listen to the stories about the house. 

Alifakovac Muslim Cemetery
Many graveyards in Sarajevo have been turned into martyrs’ 
cemetery after the civil war. The cemetery in the Alifakovac area 
along the Milijacka River is one of them. On this hill are the 
graves of Sarajevo’s famous leader Aliya Izzetbegovic and 1700 
martyrs. On many of the gravestones, the year of the war, which 
is 1993, is written as the date of death.

The House of Stubbornness (Inat Kuca)
The sign on the front of a house by the river reads, “I used to 
stand on the other side, but I moved to this place out of 
stubbornness.” This note is a good example of Bosnian 
stubbornness. This interesting place in Sarajevo arouses 
curiosity. The house has a story: In the 19th century, the Austro-
Hungarian Empire occupied Sarajevo, destroying the city’s 
buildings for power, and replacing them with magnificent state 
buildings. Their intention was to make an unrivaled city hall in 
the Balkans. He chose the edge of the Miljacka River to build the 

nı seçer ancak karşılarında orada evi bulunanBenderija 
adlıSaraybosnalıyı bulurlar. Benderija evini yıktırmaz 
ve diğer kıyıya taşınmasını şart koşar. Bugün“İnat Evi” 
olarak anılan ev, 1997’den beri Boşnak yemeklerini 
sunan bir restoran. 

Sonsuz Ateş
Trafiğe kapalı Ferhadija Caddesi’nin başında bulunan ve II. 
Dünya Savaşı’nda Saraybosna’nın kurtuluşu için dikilen 
Sonsuz Ateş (Vjecna Vatra) anıtı, savaşta hayatını kaybeden 
asker ve siviller anısına yapılmış. 

Umut (Hayat) Tüneli
Saraybosna ve halkınınyaşadığı 1990’ların savaş dene-
yimlerini anlayabilmek için Umut Tüneli’ni gezmeniz 
gerekir. Müzenin en etkileyici kısmı, elle kazılmış 1 
metre genişliğinde ve 1.6 metre yüksekliğindeki tünelin 
25 metrelik bölümü. Havaalanı pistinin hemen altından 
geçen bu tünel, Bosna Savaşı süresince Bosnalılar için 
en kritik noktalardan birisiydi. 1992- 95 Sırp kuşatması 
sırasında, Butmir olarak bilinen ve Bosnalılar’ın haki-
miyetindeki bu son bölge, kentin adeta dış dünyaya 
uzanan nefes borusuydu. Ancak Butmir ile kentin geri 
kalanı arasında uzanan bir havaalanı pisti vardı. Her ne 
kadar bu bölge tarafsız ve Birleşmiş Milletler kontro-
lünde idiyse de, savaş sırasında burayı geçmek intihar 
demekti. Çare olarak, pistin altından,yiyecek ve cepha-
ne nakliyesine imkan tanıyan,800 metrelik bir tünel 
açılarak buraya ray döşendi. Bosnalı gönüllüler tarafın-
dan sekiz saatlik mesailer ile kazılan ve tamamlandığın-
da 960 metre uzunluğunda olan tünel,dört yıllık kuşat-
ma sırasında kentin ayakta kalmasını sağladı. Tünelin 
restore edilmiş bölümü,arşiv görüntülerinden oluşan 
bir video, bir mayın bahçesi ve tünelin girişini gizleyen, 
top ateşine maruz kalmış bir evin içindeki ilginç müzey-
le daha anlamlanıyor. 

yazması.Eser, II. Dünya Savaşı’nda zarar görmemesi 
için Müslüman bir ailenin evinde, bazı rivayetlere göre 
ise Biyelaşnitsa’da bir caminin zemininde gizlenmiş. 
1945’te müzeye geri getirilen eser, 1992-1995 yılları 
arasındaki savaş sırasında ise bir banka kasasında giz-
lenmişti. Müzenin arkeoloji, etnoloji, doğal bilimler ve 
kütüphane bölümleri ile bir de botanik bahçesi var.

Svrzo’nun Evi
Gerçeğine sadık kalınarak restore edilmiş,17. yüzyıla ait 
tipik bir Osmanlı Dönemi evi. Sarmaşıklara dolanmış 
bu ahşap ev, geçmişin Saraybosna yaşamını hayal etme-
yi kolaylaştırıyor. Haremlik selamlık bölümleri bulunan 
evigezebilir, rehberli turlarda evin hikayelerini dinleye-
bilirsiniz.

Alifakovac Müslüman Mezarlığı
Saraybosna’daki birçok mezarlık içsavaşın ardından 
şehitliğe dönüştürülmüş. Milijacka Nehri kıyısındaki 
Alifakovac bölgesindeki mezarlık da bunlardan biri. Bu 
tepede Saraybosna’nın ünlü lideri Aliya İzzetbegoviç’in 
ve 1700 şehitin mezarları bulunuyor. Mezartaşlarının-
birçoğunun üzerinde ise ölüm tarihi olarak savaş yılı 
1993 yazıyor. 

İnat Evi (Inat Kuca)
Nehir kıyısındaki bir evin önündeki tabelada; ‘bir za-
manlar diğer tarafta duruyordum, ama inadına bu ya-
kaya taşındım’ yazar. Bu not, Boşnak inadının iyi bir 
örneğidir aslında. Burası Saraybosna’da merak uyandı-
ran, ilginç bir mekan. Evinbir hikayesi var; 19. yüzyıl-
da, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Saraybos-
na’yı işgal etmiş, güç gösterisi için şehirdeki binaları 
yok edip yerine görkemli devlet binaları yapıyor. Ni-
yetleri Balkanlar’da rakipsiz bir belediye sarayı yap-
mak. Binayı inşa etmek için Miljacka Nehri’nin kenarı-
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Organized by the Yunus Emre Institute, ‘Fairytales for 
Everyone Festival’ will be held in Ankara between April 19 and 
24, 2017 with the aim of establishing a common ground and 
executing projects through sharing information and experience 
by gathering with all similar institutions and organizations in 
the field of cultural diplomacy.
In the project, which will be animated with the aim of 
strengthening tolerance and sincerity among different cultures 
through exhibition and narration of the fairytales that are 
accepted as the building blocks of cultures on the international 
platforms, the related representatives from the member 
countries and a storyteller will exhibit story-telling 
performances in Ankara.
While the theme of the festival is determined as the common 
feeling and language of the humanity, “Love”, the fairy tale 
narrator from each country will tell the fairy tale in their native 
tongue not to exceed 15 minutes. In addition to brief information 
about each narrator’s tale at the beginning, a short summary of 
each title will be reflected in both Turkish and English contexts. 
This will enable listeners to comprehend the tale.
Turkey will participate in the project with the tales titled as the 
Phoenix Bird, Nardaniye Hanım, Basil Girl, Silent Princess 
(Sultan), Laughing Apple-Crying Apple, and Rose Beauty. In 
the event, the countries will introduce their cultures with the 
following tales: The Philippines with Manik Buangsi, South 
Korea with The Woodcutter and the Beautiful Girl, Nigeria 
with Ekineta, Poland with The Treasure under the Bridge, 
Taiwan with The Story Told in the Big Tent - Peace Made with 
the Pacer, and Hungary with Hedgehog and Black Rooster.

Yunus Emre Enstitüsü’nün kültürel diplomasi alanında 
dünyadaki tüm benzer kurum ve kuruluşlarla bir araya 
gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla ortak bir zemin 
oluşturma ve projeler yürütme hedefi kapsamında düzen-
lediği “Herkes İçin Masallar Festivali” 19-24 Nisan 2017 
tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. 
Kültürlerin temel yapı taşı olarak kabul edilen masalların, 
uluslararası bir platformda sergilenmesi ve anlatılması 
yoluyla, farklı kültürler arasında hoşgörü ve samimiyeti 
güçlendirme amacıyla hayata geçirilecek projede, üye ülke 
kurumlarından ilgili temsilcileri ve bir masal anlatıcısı 
Ankara’da masal anlatım performansları sergileyecek.
Festivaldeki masalların teması insanlık âleminin ortak 
duygusu ve dili olan “Sevgi ve Aşk”  olarak belirlenirken, 
her ülkeden masal anlatıcısı kendi millî kültüründe var 
olan bu temadaki masallarını 15 dakikayı geçmeyecek şe-
kilde ana dillerinde anlatacak. Başlangıçta her anlatıcının 
masalına dair verecekleri kısa bilgilere ek olarak masalların 
kısa özeti Türkçe ve İngilizce olarak bir perdeye yansıtıla-
cak. Böylelikle dinleyicilerin masala girmesi sağlanmış 
olacak. 
Türkiye, projeye, Zümrüdü Anka Kuşu, Nardaniye Hanım, 
Fesleğenci Kız, Suskun Prenses (Sultan), Gülen Elma-Ağ-
layan Elma ve Gül Güzeli masallarıyla katılacak. Etkinlikte, 
Filipinler Manik Buangsi, Güney Kore Oduncu ve Güzel 
Kız, Nijerya Ekineta, Polonya Köprünün Altındaki Hazine, 
Tayvan “Rahvan Giden Atla Yapılan Barış-Büyük Çadırda 
Anlatılan Hikâye ve Macaristan da Kirpi ve Siyah Horoz 
adlı masallarıyla kültürlerini tanıtacak.

DÜNYA	MASALLARI	TÜRKİYE’DE	BULUŞUYOR
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜN DÖNEM BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ KÜRESEL KAMU 
DİPLOMASİSİ AĞI (GPDNET) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “HERKES İÇİN MASALLAR” 
PROJESİYLE ÜLKELER, SEVGİ VE AŞK TEMALI HİKÂYELERİNİ PAYLAŞACAK.

THE FAIRYTALES OF THE WORLD MEET IN TURKEY
THE COUNTRIES WILL SHARE LOVE THEMED FAIRYTALES IN THE PROJECT NAMED “FAIRYTALES 
FOR EVERYONE” THAT IS ANIMATED BY GLOBAL PUBLIC DIPLOMACY NETWORK (GPDNET), OF 
WHICH THE CHAIRMANSHIP HAS BEEN OPERATED BY THE YUNUS EMRE INSTITUTE.

HABER / NEWS



Artık her spor dalının kendine göre bir konsepti var. 
Dünyada giderek popülerleşen yeni fitness trendlerini 
Raillife okuyucuları için araştırdık. Hollywood yıldız-
larının favori antrenmanları olarak öne çıkan aerial 
yoga, tabata ve barre-fusion adlı konseptlerin odak 
noktası ise aynı anda vücudun pek çok kasını aktif hale 
getirmesi… Vücudunuzu kısa süreli ve yorucu olma-
yan idmanlarla çok daha sportif bir hale getirmek isti-
yorsanız, bu konseptlere mutlaka göz atın.

Now every sports branch has a concept within each. We 
researched the most popular new fitness trends around 
the world for the Raillife readers. While aerial yoga 
stands out as the favorite exercise of Hollywood stars, 
the focus of the concepts named tabata and barre-fusion 
is making a large deal of muscles in your body active at 
the same time. If you want to make your body more 
athletic through short and non-tiring exercises then 
definitely take a look at these concepts. 

Aerial yoga injects happiness
Aerial fitness classes where traditional yoga positions are 
executed in the air with the help of circus hammocks are 
especially popular in America. Aerial yoga, which has quickly 
became popular with the attention of world stars such as 
Gwyneth Paltrow, Mariah Carey and Britney Spears, promises 
a different type of excitement to the targeted masses.
In the aerial yoga concept, which stands out as an exercise 
method that targets to find the body’s orientation and to 
rearrange its energy with the power of gravity by the aid of a 
hammock, there are moves that contain advanced acrobatics, 
yoga asanas (yoga poses), dance, pilates, and meditation. 
Aerial yoga is a technique enriched by the support of these 
disciplines and using gravity to its advantage by gaining 
more flexibility with less energy that makes you earn more 
power and balance and makes you experience the 
inexpressible feeling of flight.  
The benefits of aerial yoga are countless. It increases your 
flexibility and muscle power. It develops your coordination 
ability. It cleanses you of stress and relieves you. It stretches 
out your spine and rests your nervous system. It creates 
strength to store energy by clearing your energy. Thanks to 
this, your brain wave frequency dimensions, happiness and 
relief hormones reach a maximum level.

SELİN AKGÜN
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Aerial yoga mutluluk aşılıyor
Geleneksel yoga pozisyonlarının sirk hamakları yardı-
mıyla havada uygulandığı aerial fitness dersler, özel-
likle Amerika’da son derece yaygın. Gwyneth Paltrow, 
Mariah Carey ve Britney Spears gibi dünya yıldızları-
nın ilgisiyle son dönemde hızla popülerleşen aerial 
yoga, hedef kitlesine farklı bir adrenalin vaat ediyor. 
Vücut enerjisini yeniden düzenlemek ve vücut hiza-
sını bulmak için yer çekimi kuvvetinin etkisiyle ha-
mak yardımıyla çalışan bir egzersiz metodu olarak 
öne çıkan aerial yoga konseptinde, yoga asanaları 
(yoga pozları), dans, pilates, meditasyon ve ileri dü-
zeyde akrobasi içeren hareketler bulunuyor. Aerial 
yoga, bu disiplinlerin desteği ile zenginleştirilmiş, 
yer çekimini avantaja çevirerek daha az enerji ile daha 
yüksek esneklik, güç ve denge kazanımı sağlayan ve 
uçmanın tarifsiz duygusunu yaşatan bir teknik. 
Aerial yoganın faydaları saymakla bitmiyor. Esnekliği 
ve kas gücünüzü artırıyor. Koordinasyon becerinizi 
geliştiriyor. Stresten arındırıp rahatlatıyor. Omurga-
nızı uzatıp sinir sisteminizi dinlendiriyor. Enerjinizi 
temizleyerek, enerji depolayacak gücü oluşturuyor. 
Bu sayede beyin dalga frekans boyutları, mutluluk ve 
rahatlama hormonları maksimum seviyeye çıkıyor.

AERİAL YOGA, TABATA VE BARRE-FUSİON ADLI FİTNESS TRENDLERİYLE ÇOK 
DAHA FİT VE SAĞLIKLI BİR BEDENE SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

EN	POPÜLER	FİTNESS	TRENDLERİ

YOU CAN HAVE A FIT AND HEALTHY BODY BY FOLLOWING THE FITNESS 
TRENDS SUCH AS AERIAL YOGA, TABATA, AND BARRE-FUSION.

THE MOST POPULAR FITNESS TRENDS
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Barre-fusion, bacak kaslarınızı güçlendiriyor
Bale barına tutunarak egzersiz yapma fikrinden doğan 
barre, son yıllarda en trend fitness akımlarından biri… 
Son trend ise barre ve hızlı fitness’ın eğlence ile birleş-
tiği fusion’ı bir araya getirerek bu ilginç egzersizi daha 
heyecanlı ve etkili kılmak. 
Güç, denge ve esnekliğe odaklanan hızlı hareketleriyle 
barre-fusion, kalori yakmak isteyenlere bale barına tu-
tunarak egzersiz yapmaktan çok daha fazlasını sunuyor. 
Barre-fusion kapsamında vücudunuzdaki her kası ayrı 
ayrı çalıştırabilme şansına sahipsiniz. Özellikle bacak 
bölgesini inceltmek isteyen kadınların, bu konsepte 
odaklanmalarında fayda var. Örneğin, sırtınızı bale ba-
rına yaslayarak ayakta durmaya çalışın. Bir bacağınızı 
parmak uçlarınız ileriye doğru bakacak şekilde uzatarak 
kaldırın. Yerdeki bacağınızı kullanarak bedeninizi, kal-
dırdığınız bacağınızın tam tersi yönde aşağıya doğru 
indirip kaldırdığınızda tüm bacak kaslarınızı aktif hale 
getirmiş oluyorsunuz. Plie hareketi, muhtemelen en 
ünlü bale hareketidir. Bunun en önemli nedeni ise hem 
dört başlı kasları hem diz ardı kirişlerini hem de kalça 
kaslarını aynı anda çalıştırması… Barre-fusion antren-
manlarında yer alan egzersizleri yaparak çok daha form-
da ve kaslı bir vücuda sahip olmanız artık hayal değil.

Tabata protokolü ile metabolizmanız hızlanıyor
En dikkat çeken yeni spor konseptlerinden biri de Taba-
ta… 20 saniye maksimum enerji harcayıp 10 saniye dinle-
niyor ve bunu toplamda 8 kez tekrar ediyorsunuz. Araştır-
malar bu tür egzersizlerle dakikada 15 kalori yakılabilece-
ğini gösteriyor. Bu dört dakikalık yağ yakma egzersizi 
doğru uygulandığında, yürüme bandında geçireceğiniz 20 
dakikadan en az 4 kat daha etkili bir sonuca ulaşılıyor. Ta-
bata protokolü bir ‘High Intensity Interval Training’  
(HIIT) yani ‘Yüksek Yoğunlukta Interval Antrenman’ 
olarak öne çıkıyor. 1996’da Japonya’da Dr. Izumi Tabata 
tarafından geliştirilen bu protokol; 20 saniye çalışma ve 10 
saniye dinlenme esasına dayanıyor.
Tabata protokolüyle yapılan bir antrenman, ne egzersizi 
olursa olsun metobolizma hızını ve nabzını artırıyor. Yoğun 
bir egzersiz olduğu için vücudunuzun adaptasyon ve egzersi-
zi takip etmek için daha fazla çalışması gerekiyor. Bu egzer-
sizler kapsamında kalbiniz daha fazla kan pompalamaya baş-
lıyor. Tabata başlangıç seansı için şınav, squat, plank ve bur-
pees’ten oluşan dörtlü bir egzersiz sistemi öneriliyor. Yani 
20’şer saniye şınav, squat, plank ve burpees egzersizi yaptık-
tan sonra her defasında 10’ar saniye dinlenmelisiniz. Antren-
mana başlamadan önce 5-10 dakika ısınmayı ve antrenman 
bittikten sonra da esneme hareketlerini yapmayı unutmayın.

Barre-fusion strengthens your leg muscles 
Barre, which was born from the idea of exercising while 
holding on to a ballet bar, is one of the most popular 
fitness trends recently. The last trend is fusion: a 
combination of barre, fast fitness and some fun to 
make this interesting exercise more exciting and 
efficient.   
Barre fusion offers much more than exercising while 
holding on to a ballet bar for those who want to burn 
calories with its quick moves that focus on strength, 
balance, and flexibility. You have the chance to activate 
every muscle in your body individually within the scope 
of barre-fusion. It is beneficial especially for women 
who want to have thinner legs to focus on this concept. 
For example, try standing up while resting your back on 
the ballet bar. Lift one of your legs while making it so 
that your toes point forward. When you lower and lift 
your body with your leg that is on the ground, you 
activate all of the muscles in your legs. The Plie move is 
probably the most famous ballet move. The most 
important reason to that is that it works your buttocks, 
quadriceps, and your hamstrings at the same time. 
Having a muscular and fit body is no longer a dream by 
doing the exercises in Barre-fusion workouts. 

Your metabolism accelerates with the tabata protocol 
One of the most conspicuous new sports concepts is Tabata. 
You use energy for a maximum of 20 seconds and rest 10 
seconds repeating this for 8 times. Research shows you can 
burn 15 calories a minute doing these types of exercises. 
When this 4 minute fat burning exercise is executed 
successfully you will reach a result at least 4 times better 
than 20 minutes you spend on a treadmill. The Tabata 
protocol stands out as a ‘High Intensity Interval Training’ 
(HIIT). This protocol developed in 1996 in Japan by Dr. 
Izumi Tabata, bases itself on the fundamental of working 
for 20 and resting for 10 seconds.  
A workout done with the Tabata protocol increases the 
speed of your metabolism and your pulse no matter what 
the exercise is. Because it is an intensive exercise, your 
body needs to work more to adapt and follow the exercise. 
During these exercises, your heart starts pumping more 
blood. A quartet exercise system made up of 20 push-ups, 
squats, planks, and burpees is recommended for a tabata 
starting session. So, after 20 push-ups, squats, planks 
and burpees you have to rest 10 seconds in between each 
of them. Don’t forget to warm up for 5-10 minutes 
before starting the workout and doing stretches after its 
done.  



GİRİŞİM / INITIATIVE

Orta vadede tüm sektörlerin önemli bir dönüşümden ge-
çeceği bir döneme girdik. Bu nedenle de hizmet verilen 
sektör özelinde fark yaratabilmenin bir numaralı kuralı, 
tüketicilerin değişik ihtiyaçlarına yanıt verebilen çözüm-
ler üretebilmek olacak. Uzay turizminden tekstile, pera-
kendeden seyahat sektörüne kadar pek çok alanda yepyeni 
bir dönüşüm başlatacak girişimleri, inovatif bir bakış açı-
sıyla analiz ettik.

We have entered an era where all sectors at a middle term will 
go through an important transformation. For this reason, the 
number one rule of creating a difference within the majority 
of the service providing sectors is producing multiple solu-
tions for the different needs of consumers. With a number of 
viewpoints, we have analyzed a number of innovations that 
will start completely new transformations from space tour-
ism to textile and from retail to the tourism sector.  

UZAYDA GİYİLEBİLECEK KIYAFETLERDEN 
DENEYİM ODAKLI MAĞAZALARA 
KADAR PEK ÇOK ALANDA İNOVATİF 
DÖNÜŞÜMLER YAŞANACAK.

A NUMBER OF INNOVATIVE 
TRANSFORMATIONS WILL BE EXPERIENCED 
IN THE FUTURE FROM CLOTHING THAT CAN 
BE WORN IN SPACE TO STORES THAT ARE 
FOCUSED ON EXPERIENCE.

GİRİŞİM / INITIATIVE

DÖNÜŞÜM	
ÇAĞININ	KODLARI

THE CODES OF THE 
TRANSFORMATION AGE

Tüm tasarımlar teknolojinin hâkimiyetinde
Dünya genelinde yapılan araştırmalar ve fütüristlerin ön-
görüleri doğrultusunda 2030 ve sonrasında en dikkat çeki-
ci gelişmelerin, uzay turizmi alanında yaşanacağı gözlem-
leniyor. Uzay turizmine hitap eden yeni perakende mağa-
zaları açılacak ve uzayda giyilebilecek tasarımlara yönelik 
mağazalar devreye girecek. Şu an zaten birçok marka bu 
konuda çalışmaya başladı bile…Örneğin, Yohji Yamamato, 
Ocak 2016’dan bu yana Adidas ve Virgin Galactic ile bir-
likte bu konuya yönelik tasarımlar üzerinde çalışıyor. 
Özellikle hafif, ağırlığı olmayan hi-tech malzemeler kulla-
nılacak. 
Aksesuarlar ve güzellik ürünleri de uzay atmosferine yö-
nelik olarak geliştirilecek. Hazır giyim-tekstil sektörlerin-
de de farklı konseptler üzerinde çalışılıyor. Örneğin Levi’s, 
2017 yaz sezonu kapsamında üzerinde alıcı-verici teller 
olan bir mont tasarladı. Artık telefonunuzu montunuza 
taktığınız anda yaptığınız hareketleri algılayarak, kimi 
aramak istediğinizi anlayabilecek. Bu dokunmatik monta 
‘jacquard enabled jacket’ deniyor. İnsanlar artık dokundu-
ğu şeyleri severek kullanmak istiyor. Çok sevdiğiniz bir 
atkınız var diyelim. Aynı zamanda müzik dinlemek de en 
büyük keyfiniz. Bu atkıya takılan bir çip sayesinde ekstra 
bir kulaklık kullanmadan müzik dinleyebileceğimiz ya da 
telefonda konuşabileceğimiz bir dönem başlayacak.

All designs are under the control of technology 
According to research done throughout the world and the 
predictions of futurists, it is speculated that the most inter-
esting developments will be experienced in the space tour-
ism sector in 2030 and after. New retail stores that appeal 
to space tourism will be opened and stores that focus on 
designs that can be worn in space will come into play. Even 
now, numerous brands have started working on this sub-
ject... For example, Yohji Yamamato has been working on 
designs oriented towards this subject with Adidas and Vir-
gin Galactic since January 2016. Light, weightless hi-tech 
materials will be used. 
Accessories and beauty products for space will also be de-
veloped. Ready wear and textile sectors are also working on 
different concepts. For example, Levi’s designed a coat with 
receiver-sender wires for the 2017 summer season. Now 
when you connect your phone to your coat it will be able to 
tell whom you want to call by sensing your movements. This 
touch-sensor coat is called a ‘jacquard enabled jacket’. Peo-
ple now want to use things they touch with enthusiasm. 
Let’s say you have a scarf you really like. And at the same 
time listening to music is one of your greatest pleasures. 
Thanks to a chip installed into this scarf, an era where you 
can listen to music or talk on the phone without extra head-
phones will begin.

SELİN AKGÜN
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Ev teknolojilerinden kişiye özel seyahatlere
Ev teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşanacak. Ev-
deki bütün teknolojik donanımları arabanızdan bile 
kontrol edebileceğiniz bir yapı gelişecek. O gün ne 
kadar su içmeniz gerektiği konusunda size bilgi vere-
cek farklı mutfak aletleri yaşamımıza girecek. Eviniz-
deki tüm araçlar, sizi tanıyacak. Bireyin her konuda 
en tasarruflu şekilde hareket etmesini kolaylaştıracak 
akıllı evler gündeme gelecek. İşten eve geldiğinizde 
alacağınız her hizmet, alışkanlıklarınıza göre prog-
ramlanacak. 
Google, Amazon gibi markalar da şu an konuşabilen 
asistanlar üzerinde çalışıyor. Ürünler de akıllı olmaya 
başlayacak. Örneğin, su arıtma cihazının filtresi eski-
meye başladıysa, kendi kendine yeni filtre siparişi ve-
rebilecek. Buzdolaplarını ‘patates bittiğinde ya da et 
bittiğinde sipariş ver’ tarzında programlayabileceğiz. 
Farklı alanlarda kendini gösteren bu değişim, seyahat 
sektörünü de etkisi altına alacak. Yükselen trend ise 
‘tek başına seyahat’ olacak. Aile tatillerini tercih eden-
ler ise bir yeri gezmek yerine, gidilen ülkede farklı bir 
deneyim sahibi olmayı hedefliyor. Örneğin; Aspen’de 
kar motosikletiyle gezmek ve ekstrem deneyimler ka-
zanmak gibi farklı isteklerin devreye gireceği bir dö-
nem başlayacak.

From home technologies to customized trips 
There will be important developments at home tech-
nologies. A structure that will allow you to control all 
of the technological equipment in your home from 
your car will be developed. Kitchen utensils that will 
tell you how much water you need to drink today will 
enter your life. All of the tools in your home will rec-
ognize you. Smart homes that will make life easier in 
every field of life will enter the agenda. Every service 
you receive will be programmed accordingly to your 
habits. 
Brands like Google and Amazon are currently work-
ing on assistants that can talk. Products will be get-
ting smart. For example, when the filter of your wa-
ter purifier starts to become old it will automatical-
ly order a new one. We will be able to program re-
frigerators to ‘order potatoes or meat when they are 
finished’.  
This change that shows itself in different areas will 
also affect the travel sector. The rising trend however 
will be ‘travelling alone’. Those who prefer family va-
cations aim at having a different experience at the 
country they visit rather than touring it. For example, 
an era where different desires such as a snow ski ride in 
Aspen or gaining extreme experiences will step in.  

GİRİŞİM / INITIATIVE
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Perakende sektörünün odak noktası deneyim olacak 
Peki, orta vadede perakende sektöründe ne gibi farklı 
gelişmeler yaşanacak? İnsanlar artık mağaza odaklı 
alışveriş yapmaktan çok, sıra dışı bir alışveriş dene-
yimi yaşamak istiyor. Londra’daki The Dandy Lab 
mağazasının ortağı Peter Jeun Ho Tsang, bu konuda 
önemli bir çalışmaya imza attı. The Dandy Lab mağa-
zasındaki ürünlerle sanki bir laboratuvar ortamın-
daymışçasına oynanabiliyor. Dolayısıyla The Dandy 
Lab, deneyimsel mağazacılığın da ilk örnekleri arasın-
da yer alıyor. Burada alışveriş yapan kişilere özel bir 
form dolduruluyor. Favori renginizin ne olduğunu 
belirttiyseniz, bir sonraki gelişinizde daha siz sorma-
dan beğendiğiniz renklere yönelik ürün seçenekleri 
sunuluyor. 
Artık mağazalar bireylerin girip ürün soracağı yerler 
olmaktan çıkacak ve ürünlerin tüketiciye farklı dene-
yimler katacağı yerlere dönüşecek. Bu sadece kıyafet 
alışverişi ile de ilgili olmayacak. Herhangi bir zücaci-
ye mağazasına gittiğinizde çevrenizde bardak ya da 
tabak gibi aksesuarlar olmayacak. Sizi belki de bir 
restoran gibi karşılayacaklar. İstediğiniz dekordaki 
bir sofraya oturup, o sofrada yemek yiyip, tabak, bar-
dak ve çatalı deneyimledikten sonra satın almaya ka-
rar vereceksiniz.

The focus of the retail sector will be experience  
Well then, what kind of different developments will be 
experienced in the middle term retail sector? People 
nowadays want to live a different shopping experience 
rather than doing store focused shopping. The partner 
of The Dandy Lab store in London, Peter Jeun Ho Tsang 
has put his signature under an important project re-
garding this subject. You can play with the products in 
The Dandy Lab store as if you are in a laboratory envi-
ronment. Therefore, The Dandy Lab is one of the first 
examples of experimental merchandising. The people 
who shop here fill out a special form. If you stated what 
your favorite color is, the next time you visit, products 
of your favorite color will be offered for you to view 
without your request.  
From now on, stores will stop being places where peo-
ple enter and ask products, but become places where 
the products will contribute different experiences to 
the consumers. This won’t only be valid for clothes 
shopping. There will not be accessories like cups and 
plates around you when you enter any glassware store. 
They may welcome you like a restaurant. You will de-
cide whether to buy the plates, cups and forks or not 
after experiencing them at a decorated dinner table 
that you choose.



Kadıköy Rasimpaşa’daki Yücel Kale Heykel Atölyesi’n-
de ahşap, cam, yarı değerli taş ve metal gibi farklı mal-
zeme gruplarıyla son derece orijinal heykel tasarımları-
na imza atan Yücel Kale, değişik kombinasyonlar dene-
mekten büyük keyif alan bir heykeltıraş. Son derece 
disiplinli bir ruh haline sahip olan Kale, yaratıcılığını 
inovatif bakış açısıyla birleştirerek birbirinden özgün 
tasarımlara hayat veriyor. 19 yıllık meslek hayatında 
15’i aşkın kişisel sergi açan Yücel Kale, 2017’de de deği-
şik konseptteki sergileriyle dikkat çekecek.

Yücel Kale, who makes very original sculpture designs with 
material groups such as wood, glass, semi precious stones, 
and metal in the Yücel Kale Sculpting Workshop located, in 
Rasimpaşa, Kadıköy, is a sculptor who takes great pleasure 
from trying different combinations. Kale who has an 
uttermost disciplined state of mind gives life to unique 
designs by combining his creativity and innovative 
perspective. Yücel Kale, who has opened over 15 solo exhibits 
in his 19-year career, will draw attention in 2017 with his 
exhibits that presents different concepts.   

ZANAAT / CRAFTZANAAT / CRAFT

DERİNLİĞİYLE	
İZ	BIRAKAN	HEYKELLER	

TASARLIYOR	
HEYKELTIRAŞ YÜCEL KALE, TASARIMLARINDA YARI DEĞERLİ 

TAŞLARDAN CAMA, AHŞAPTAN METALE KADAR FARKLI MALZEME 
GRUPLARIYLA İZ BIRAKAN TASARIMLARA İMZA ATIYOR.
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Heykeltıraş Yücel Kale
Sculptor Yücel Kale 

THE SCULPTOR YÜCEL KALE DESIGNS STATUES THAT APPEAL TO EVERYONE 
AND IN WHICH EVERYONE CAN FIND SOMETHING FAMILIAR.  

HE DESIGNS STATUES THAT LEAVE MARKS 
WITH THEIR DEEPNESS 



Yeni tarzlar deniyor
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hey-
kel Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan Yücel Kale, ilk 
sergisini öğrencilik yıllarında açtı. Heykeltıraş olmaya 
karar vermeden önce bir kuyumcuda 6-7 yıl çıraklık da 
yapan Yücel Kale, 19 yılda yaklaşık 15’in üzerinde kişisel 
sergiye imza attı. Kadıköy Rasimpaşa’daki heykel atölye-
sinde farklı malzemeler kullanarak değişik tasarımlara 
yoğunlaşan Kale, “Değişik malzemeleri bir arada kullan-
maktan, yeni şeyler denemekten büyük bir keyif alıyo-
rum.” diyor. 

Artbag’ler yani heykel çantalar tasarlıyor 
Şu an kristal-yarı değerli taşları işleyerek hazırladığı ve 
G-Art’ta sergilenecek yeni sergisine hazırlanan Yücel 
Kale, her gün atölyeye geldiğini ve uzun uzun çalıştığını 
söylüyor. Yücel Kale’nin en değişik tasarımlarından biri 
de ‘Artbag’ adını verdiği, özel çanta tasarımları... İzmir 
Swissotel’de oluşturulan vitrin sergisi konseptinde ilk 
kez sergilenen Artbag tasarımlarının büyük beğeni top-
ladığını dile getiren Kale, “Artbag’lerin, her çağda kulla-
nılmış, sahibinin özeti olan çok önemli bir eşya oluşu 
beni heyecanlandırıyor. Günümüz aynılaşma çağı. Han-
gi alana baksanız, benzer şeyler ve bu çok sıkıcı. Bu 
çantaların her biri birbirinden farklı, tek ve üstelik hey-

kel... Kimlikleriyle arkadaşlık edebilirler insana. Artbag 
tasarlarken çok eğleniyorum. Bir artbag’i ise yaklaşık 10 
günde tasarlıyorum.” diyor.

Taşlarla ilgili sergisine hazırlanıyor
Yarı değerli taşlarla çalışmanın son derece farklı ve mis-
tik bir duygu olduğunu ifade eden Yücel Kale, sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Taşların hepsi canlıdır ve farklı 
gizemler içerir. Doğanın böyle bir şeyi yaratmış olması 
beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Şu an Kastamo-
nu’dan çıkan yeşil opal taşı ile çalışıyorum. Bu taş ıslan-
dığında inanılmaz bir renk alıyor. Yeşil insana apayrı bir 
enerji veriyor. Bu taşı kullanarak, yılanlı bir figür tasar-
lıyorum.” 
Yeni bir şeyler öğrenmekten, sıra dışı parçaları ya da 
malzemeleri bir araya getirmekten büyük keyif aldığını 
belirten Yücel Kale, tasarım sürecinde her detayı akışı-
na bırakarak ilerlediğini dile getiriyor. Sakinken ve ge-
leceği düşünmüyorken, çok daha yaratıcı ve huzurlu bir 
tempoda çalıştığını söyleyen Yücel Kale, eşinin de ken-
disi gibi heykeltıraş olduğunu ve bu atölyeyi beraber 
kullandıklarını vurguluyor. Yeni sergisine hazırlanır-
ken, eşinin de kendisine her konuda yardımcı olduğunu 
söyleyen Yücel Kale, eşiyle aynı atmosferde omuz omu-
za çalışmaktan büyük bir keyif alıyor.

Trying new styles 
Yücel Kale, who graduated from the Fine Arts Faculty of 
Mimar Sinan University in 2000, opened his first exhibi-
tion in his student years. Yücel Kale, who had been an 
apprentice at a jewelry shop for 6-7 years, put his signa-
ture under over 15 exhibitions in 19 years. Kale who fo-
cuses on different designs using diverse materials in his 
sculpting workshop, located in Rasimpaşa, Kadıköy, says, 
“I take great pleasure out of using different materials for 
one piece and trying new things. 

He is designing artbags or in other words sculpture bags 
Yücel Kale, who is currently being prepared for his new 
exhibition, which consists of works created by engraving 
crystal-semi precious stones, at the G-Art, says that he 
comes to the workshop everyday and works for very long 
periods. One of Yücel Kale’s unique designs is his speci-
al bag creations that he names ‘ArtBags’. Kale told us 
that his artbag designs being displayed in a showcase 
format for the first time at İzmir Swissotel gather much 
recognition. He adds, “The fact that the artbags are 
very important items that summarize their owners exci-
tes me. We are in a dedifferentiation era. Whichever 
area you look into, you will see similar things and this is 
so boring. Each of these bags is unique, single, and a 

sculpture on top of that. They can befriend people by 
means of their identities. I have much fun while desig-
ning artbags. However it takes about 10 days to design 
an artbag.” 

He is preparing for his exhibition related to stones  
Expressing the extreme difference and mystical sensation 
of working with semi-precious stones, Yücel Kale conti-
nues to his words: “All of the stones are alive and they all 
contain different mysteries. The fact that nature has cre-
ated such a thing really excites me. Right now, I am wor-
king with green opal stone that was quarried in Kastamo-
nu. This stone takes an amazing color when it is wet. 
Green gives you a quite different energy. I am designing a 
snake figure by using this stone.” 
Pointing out the pleasure of learning new things and 
bringing unordinary pieces or materials together, Yücel 
Kale lets every detail to the flow during the design pro-
cess. Kale says that when he is calm and not thinking 
about the future he works in a much more peaceful and 
creative tempo. He emphasizes that his wife is also a 
sculptor and that they use this workshop together. While 
he is getting ready for his new exhibition, his wife helps 
him in every way she can. Kale enjoys working shoulder to 
shoulder in the same atmosphere with his wife. 

ZANAAT / CRAFTZANAAT / CRAFT
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Yücel Kale, kristal ve yarı değerli taşlardan 
oluşan yeni sergisine hazırlanıyor.

Yücel Kale is getting ready for his new 
exhibition, which consists of crystals and 

semi precious stones. 



Herkes, her şey, yola alfabesiyle çıkar. İster elifba diyelim 
ister alfabe, o hepimizin kılavuzudur. Bazılarının alfabesi 
yazıyladır, bak şu A, şu da onun uykudaki hali işte, küçük 
a, bu mu, bu B, hayli gösterişli duruyor değil mi, küçük b 
ise sanırsın bir şehzade, C’ye gelince, o geceden düşmüş, 
aydan inmiş bir harf gibidir, küçük c ise, ayları kırpıp kır-
pıp yıldız yaparlar ya, onlardan biri… İyi de sen bana 29 
harfi de saydıracaksın bu gidişle, hem büyüğünü hem kü-
çüğünü! Ç diyoruz ona, çetin ceviz sayılır mı bilmem ama 
bir çete hali var. Anadolu’da köylerde yaman kadınlara, 
tuttuğunu koparan hatun kişilere ‘çete’ denildiğini çokça 
işittim, ne de olsa Cumhuriyet’in kurulması, Türkiye’nin 
bağımsızlığına kavuşması için ulusal kurtuluş mücadelesi 

Everyone and everything go on the way along with own 
alphabet. No matter what we call it, it is the guide to us 
all. Alphabets of some are written; see this is A and this 
is when it is asleep: lower case a; this, this is B, it looks 
very flashy, right; small b looks as if a prince; C is as if 
it descended with the night from the moon; small c is 
one of the stars made out of the moon... If I go on like 
this, you are going to make me count all of the 29 letters 
in the alphabet, both small and big! We call it Ç; I don’t 
know if we can say that it is a tough cookie but it looks 
like a pack of criminals, a crew. I have heard often that 
in Anatolia, strong women who are go-getters are called 
a crew. No wonder… They are the descendents of the 

women who fought for the independence of Turkey and 
for the establishment of the Republic during the war. 
Small ç must be one of the grandchildren of those 
women. 
We did not even realize that we come to the D station. 
There are passengers who would like to get off here; 
however, we shall go until the last station. We got on 
the A station and we shall get off at the Z terminal! 
Capital D might be the first person who took you to a 
ride on a train for the first time, maybe your granddad. 
Small d must travel a lot on trains. I feel like saying 
‘Excellency’ when someone says E, since it is big; and I 
feel like stretching it to say sleeeeep baby sleeeeep 
something like a lullaby. When F comes the next in line, 
I feel the need to take a break and have some snacks like 
nuts. G makes me want to stretch my arms and walk up 
and down the wagon, I think it is going to be good for 
our health too. So, let’s walk with the upper case G and 
stretch with the lower case g. 
“Let’s walk… The roads won’t get worn by walking!” 
said once a famous ex-president of Turkey. Let’s not 
forget Ğ. We are acting as if everything still would work 
without it. No! An alphabet without it would be 
tasteless. We should not forget it if we want to keep the 
flavor of an article. Right little ğ! It would not become 
offensive by my calling, because it knows how much 
protective I am about it. This is a little joke between us. 
I said H, he… Many people say he in our trains. However, 
I feel like a chatterbox, I forgot about the readers. I 
forgot about so little left to reach the Z terminal. We 
came to I. Little i is not as insistent as its larger version, 
it yields the way. We said thank god that we came to I. 
The little i would be understanding and wave us goodbye 
to our destination J. We are half way now!
You shall stop at K a bit. Count the names of plants, 
flowers, trees, animals that begin with K. Amaze at the 
number that sums up. There is also the little k where the 
counting continues but you should not be surprise. Do 
not underestimate L. It is one of the letters that 
resembles a human the most. Look at it closely, examine 
it well, don’t forget the little l. M is a letter like an 
angel. Mercy, mistreated, modest… There is also mighty, 
but let’s write it with little m so it won’t look so might 
after all. Just like the proverb: “Don’t feel so mighty my 
sultan, there is the god mightier than you are!”  
Here is the beautiful N, my favorite letter, because 
there is n in pomegranate and it never ends. N is like a 
pomegranate seed. O causes heart to beat faster. There 
is big O and there is little o to say ‘O-oh!’ Let’s blow a 
big kiss to the big Ö and go to asleep for a while in here. 
The two third of the alphabet and the path are over. 
Let’s complete the rest in spring!

vermiş kadınların soyundan geliyorlar, ‘çete’ de sayılırlar 
‘kadın efe’ de. Küçük ç de herhalde o kadınların torunları 
filan olmalı...
Tren, alfabe derken D istasyonuna gelmişiz bile, burada 
inecekler var ama biz son harfe kadar gidelim, A garında 
bindik, Z garında inelim! Büyük D belki de trene seni ilk 
bindiren kişidir, büyük dededir, küçük d’ye gelince onun 
trenlerle daha çooooook yolculuk etmesi gerekir. E deyin-
ce hemen ‘efendim’ demek geliyor içimden, büyük ya, e 
deyince de biraz uzatmak, “eee bebeğim eee” diye nin-
ni-şarkı arası bir şeyler mırıldanmak. Fakat sıra tam F 
harfine geldiğinde insan kendini biraz frenlemek gereksi-
nimi duyuyor ve fındık fıstık kabilinden küçük bir şeyler 
atıştırmak istiyor. G’ye geldik, şöööyle kollarımızı açıp 
biraz gerinmek, sonra da vagonu boydan boya bir gidip 
gelmek sanırım sağlığımıza da iyi gelecek. Öyleyse büyük 
G ile gerinelim, küçük g ile yürüyelim.
“Yürüyelim arkadaşlar...” Fötr şapkası ve unutulmaz söz-
leriyle ünlü eski bir cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘yü-
rümekle yollar aşınmaz!’ Yumuşak G’yi (Ğ) unutmayalım, 
nedense olmasa da olurmuş gibi davranıyoruz ona karşı, 
hiç olur mu, olmaz! Yumuşak G’siz bir alfabe, tatsız tuzsuz 
bir yemeğe benzer, lezzetsiz olur. Yazının lezzetini koru-
mak istiyorsak onu ihmal etmeyelim, değil mi ufaklık ğ! 
Yoo, o benim ‘ufaklık’ dediğime bozulmaz, zira kendisini 
ne kadar sevdiğimi, koruyup kolladığımı bilir, aramızda 
küçük bir şaka bu! H dedim he, hem bizim trenlerde de ‘he’ 
diyen çoktur, küçük h’nin de üstüne yoktur! Lakin çeneyi 
uzun tuttuk, okuyanı uyuttuk, Z garına az kaldığını unut-
tuk, geldik ısrarla I’ya. Küçük ı, büyüğü kadar ısrarcı değil, 
yol verdi bize, iyi dedik İ’ye gelmişiz çok şükür, küçük i de 
halden anlar, bizi fazla tutmaz, J’ye yollar, oradan küçüğü 
derken alfabe de yolu yarılar!
K deyince biraz duracaksın, bitkilerden, çiçeklerden, ağaç-
lardan, hayvanlardan K ile başlayanları saymaya başlaya-
caksın, ne kadar çok olduğunu görüp şaşıracaksın, bir de 
küçük k var, onda da devam ediyor bu saymaca, şaşırıp da 
küçük dilini yutmayacaksın! L deyip geçme, insana en çok 
benzeyen harflerden biri, biraz yakından bak, eğil, incele 
istersen, küçüğünü de unutma! Melek gibi bir harf şu M... 
Mazlum, mağdur, mahzun, merhamet, mavi… Mağrur da 
var ama onu küçük m ile yazalım bari fazla mağrur olmasın 
diye! Ne demişler, “Mağrur olma padişahım, senden bü-
yük Allah var!”
İşte dünya güzeli N, benim en sevdiğim harf, Nar onunla 
başlıyor çünkü ve hiç bitmiyor. Küçüğü,  büyüğü nar tane-
si bir harf N. O işte, hep parmakla gösterilen, kalp çarpın-
tılarına neden olan O, küçüğü de var, daha çok oyun yap-
mak, tekerleme uydurmak için, “ooooo karamela sepeti” 
demek için. Ö’ye de kocaman bir öpücük yollayalım ve 
burada biraz uykuya dalalım. Yolun da alfabenin de üçte 
ikisi bitti, kalanını da baharda tamamlayalım! 

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLESTREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

HAYDAR ERGÜLEN

TRENİN	HARFLERİ

LETTERS OF TRAIN

TREN, ALFABE DERKEN D İSTASYONUNA GELMİŞİZ BİLE, BURADA 
İNECEKLER VAR AMA BİZ SON HARFE KADAR GİDELİM, A GARINDA 

BİNDİK, Z GARINDA İNELİM!

AS WE TALK ABOUT TRAIN AND ALPHABET, WE ALREADY ARRIVED AT THE D STATION; 
SOME ARE GOING TO GET OFF HERE; HOWEVER, LET US GO UNTIL THE LAST LETTER; WE 

GOT ON THE A TERMINAL, WE SHALL GET OFF AT THE Z TERMINAL!
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İslâmın Dirilişi’nin (Diriliş Yayınları) ilk baskısı 1967 
yılında yapılmış. Fakat kitap, yazıldığı dönemde kalma-
mış. Diğer ifadeyle bugünü de aydınlatan, Müslüman 
toplumların bugüne nasıl, hangi engellere karşı mücadele 
vererek geldiğini de gösteren, üstelik onları tespit et-
mekle kalmayıp, yorumlayan, dünden bugüne tarihsel 
gelişmeleri göz önünde bulundurarak tahminlerde bulu-
nan, tezler geliştiren, önerilerde bu-
lunan, çok güçlü bir yöne de sahip. 
Kitabın 11. baskısı 2012’de yapılmış.
İslâmın Dirilişi için; 1960’lardaki si-
yasi, kültürel, toplumsal ve düşünsel 
olaylardan yola çıkılarak yapılmış, 
yeni bir dünya tarihi okuması diye-
biliriz. Sezai Karakoç’a göre Müslü-
manlar, İslami bir hareketi güçlen-
dirmek için ihtiyaç duydukları “dış 
şartlar”a II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
kavuşmuştur. Başka ifadeyle II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra daha rahat 
hareket etmişler; dış ülkelerin baskı-
larını üzerlerinde daha az hissetmiş-
lerdir. İç şartlar ise, İslâm’da mevcut 
bulunan, onun her zaman diri kalma-
sını sağlayan “gerçeklik değeri”, “ya-
pısı” ve “özü”yle birlikte “İslâm 
halklarının şuuraltlarının İslâm özle-
miyle dolu olması”dır. Bu şartlar ne-
ticesinde “Türkiye’de Necip Fazıl 
Kısakürek, Mısır’da Seyyid Kutup (…), Pakistan’da 
Mevdudi, Nedevi (…), Kuzey Afrika’da Malik Bin 
Nebi…” gibi hareketler doğmuştur. Hepsinin ortak 
özelliği de, “batı köleliğine” karşı çıkmaktır.
Sezai Karakoç İslâmın Dirilişi’ne genel planda dünya siya-
setinin ne yönde ilerlediğini; Avrupa, Afrika, Asya ve Or-
tadoğu ülkelerinde ne gibi siyasi, kültürel, sanatsal veya 
ekonomik gelişmelerin olduğunu anlatarak başlar. Kara-
koç’un tespitleri gayet yerinde ve orijinaldir. Belki de İslâ-
mın Dirilişi’ni günümüzde de okunur kılan, ondaki düşün-

The first print of The Resurrection of Islam (Diriliş 
Publishing) was done in 1967. However, the book was not 
only for the period that it was written. In other words, the 
book has a strong aspect that illuminates today, shows how 
the Muslim societies came to these days and the obstacles 
they had to face, determines the obstacles, interprets them, 
makes predictions by examining historical developments, 

develops thesis, and makes claims. The 
eleventh print of the book was done in 
2012.
We can say that The Resurrection of 
Islam is a new world history reading, 
which is based on the political, cultural, 
social, and intellectual events of the 
1960s. According to Sezai Karakoç, 
Muslims retrieved the ‘foreign 
conditions’ that they needed to 
strengthen an Islamic movement after 
the Second World War. In other words, 
they were able to act more freely after it 
and felt the pressure of the foreign 
countries less. The subconsciousness of 
the Islamic societies must be full of 
longing for Islam along with its reality 
value, structure, and essence, which 
already existed in Islam and kept it alive; 
and this is the domestic condition. As a 
result of these conditions, the 
movements such as Necip Fazıl 

Kısakürek in Turkey, Seyyid Kutup in Egypt, Mevdudi and 
Nedevi in Pakistan, Malik Bin Nebi in North Africa were 
born. The common ground of them all is opposing the 
‘western slavery’.
Sezai Karakoç starts the Resurrection of Islam by discussing 
the direction of the world politics and the political, cultural, 
economical, and artistic developments in the European, 
African, Asian, and Middle Eastern countries. The 
determinations of Karakoç are pertinent and original. Maybe, 
these features of being original and having a poet’s senses are 

celerin belli bir dönemde parlayıp, sonraki dönemlerde 
sönmesine engel olan özelliği bu orijinallik ve şair sezgisi-
dir. Örneğin Karakoç, Avrupa için kendini hiçbir zaman 
sevdirememe gibi bir dramdan söz eder. Evet, Avrupa’dan 
çekinilir, belki onun takdir edilen birçok yönü de vardır, 
fakat Avrupa diğer ülkeler tarafından hiçbir zaman sevil-
memiştir.  Sevilmediği için de “…bir antipati ve cevapsız-
lık karşısında” kalmıştır. Bu, Avrupa medeniyetinden 
önce hiçbir medeniyette görülmemiş bir vakıadır.
İslâm ölmüş müdür ki yeniden dirilsin? Karakoç’un “İs-
lâmın dirilişi”nden kastı kesinlikle İslâm’ın prensipleri 
değildir. İslâm prensipleri hiçbir zaman ölmemiştir, öl-
mez; onlar daima diridir, ezeli ve ebedidir.  “İslâmın diri-
lişi”nden kasıt, Müslüman halkların yeniden ortaya çık-
maları, kendini göstermeleri, “milletler arası tarihi kan 
davalarını” sona erdirmeleridir.
Sezai Karakoç’a göre İslâmın dirilişi ilk önce düşünce, 
sonra inanç, daha sonra da kültür planında gerçekleşe-
cektir. Bu hareketin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, 
büyütülmesi ve geniş kitlelerce benimsetilmesi için, 
önce bir aydın kadrosuna ihtiyaç vardır. İslâm aydınları, 
Batıcı aydınlar gibi halkı küçümsemeyecek, aksine onun 
inanç, düşünce ve sanat dinamiklerini inceleyecek, anla-
yacak ve yaşayacaklardır.
İslâmın Dirilişi olaylara bambaşka bir perspektiften bak-
mak isteyenler için bulunmaz bir hazinedir.

what make this work readable even today. These features also 
keep the star of the book shine at all times. For instance, 
Karakoç talks about a drama: Europe can never make itself 
loveable. Yes, Europe might be bewared, although, it has 
aspects that might be appreciated. However, other countries 
never liked Europe. This is why Europe faces ‘...an antipathy 
and non-response’. This is an event that has never been seen 
in any civilization before the European civilization.   
Has Islam been dead, so it would resurrect? What Karakoç 
means by the Resurrection of Islam is not the principal of 
Islam. The principal of Islam can never die; it is always alive 
and eternal. What he means by ‘the resurrection of Islam’ is 
the rebirth of the Islamic societies, the manifest of these 
societies, and their ending the ‘historical vendettas between 
the nations’.  
According to Sezai Karakoç, the resurrection of Islam would 
take place first in thought, later in faith, and much later in 
culture. An illuminated team was needed to reveal, develop, 
expand, and have this movement be adapted by large masses. 
Enlightened people of Islam would understand, examine, and 
experience the faith, thought, and artistic dynamics of the 
populace, to the contrary of the enlightened people of 
Westernism who despise them. 
The Resurrection of Islam is a treasure for the ones who 
would like to look at events from another perspective. 

21.	YÜZYILIN	ALÂMETİFARİKALARI

TRADEMARKS OF THE 21ST CENTURY

İSLÂMIN DİRİLİŞİ İÇİN; 1960’LARDAKİ SİYASİ, KÜLTÜREL, TOPLUMSAL VE DÜŞÜNSEL 
OLAYLARDAN YOLA ÇIKILARAK YAPILMIŞ, YENİ BİR DÜNYA TARİHİ OKUMASI DİYEBİLİRİZ.

WE CAN SAY THAT THE RESURRECTION OF ISLAM IS A NEW WORLD HISTORY READING, WHICH 
IS BASED ON THE POLITICAL, CULTURAL, SOCIAL, AND INTELLECTUAL EVENTS OF THE 1960S.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSISKİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

YAZARIN KİTAPLIĞI 
THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Eski Ustalar, Thomas Bernhard, 2015,           
Yapı Kredi Yayınları 
Old Masters, Thomas Bernhard, 2015,         
Yapı Kredi Publishing

Tehlikeli Belki, Osman Konuk, 2014,         
Profil Yayınları
Dangerous Maybe, Osman Konuk, 2014, 
Profil Publishing

Kültürden İrfana, Cemil Meriç, 2015,        
İletişim Yayınları
From Culture to Wisdom, Cemil Meriç, 
2015, İletişim Publishing

Melek Kayıtları, Abdullah Harmancı,           
2016, İz Yayınları
Angel Recordings, Abdullah Harmancı, 
2016, İz Publishing
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✓
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ÖMER YALÇINOVA

İslâmın	Dirilişi	olaylara	bambaşka	bir	
perspektiften	bakmak	isteyenler	için	bulunmaz	

bir	hazinedir.

The Resurrection of Islam is a precious 
treasure for the ones who want to look at 

the events from a different angle. 



Son yıllarda önemli markaların başlattığı, ünlü anne-baba-
ların da yaygınlaştırdığı bir trend: Anne ile kızları ve baba ile 
oğullarının bir örnek giyinmesi… Siz de bu modayı takip 
etmek isteyenlerdenseniz dikkat etmeniz gereken önemli 
noktalar var. Bu da anne-babanın küçük çocuk görünümüne 
ya da çocuğunuzun, çocukluktan çıkıp büyük insan görünü-
müne bürünmemesinin gerekliliğidir. Bu önemli çizgiye 
dikkat etmeniz sizi moda kurbanı olmaktan kurtaracak, 
sevimli bir görüntü vermenize yardımcı olacaktır. 
Çocuklarıyla bir örnek giyinmek isteyen ebeveynler için 
öneriler şöyle:

AYNI MARKA ZORUNLULUK DEĞİL
Çocuğunuzla aynı giyinmek için, büyük markaların ebe-
veyn-çocuk trendine dönük pahalı ürünlerinden almak 
zorunda değilsiniz. Hem büyük hem çocuk ürünleri satan 
markaların daha uygun fiyatlı, birbirine benzeyen ürünlerini, 
farklı reyonlardan satın alabilirsiniz. 

USING THE SAME BRAND IS NOT 
MANDATORY 
You don’t have to buy expensive brand name products that 
are made especially for this trend to dress same as your 
child. You can buy more suitably priced, similar products of 
brands that sell children and adult wear from different 
departments.  

It is a trend that was started by important brands and 
popularized by the famous parents in the last few years: 
Mothers and daughters, fathers and sons dressed alike. 
You must consider some important things, if you also want 
to follow this trend. This trend does not mean that parents 
will look like a child and the children will look like an 
adult. Taking our advice on this will save you from 
becoming a fashion victim and help you attain a cute 
appearance.
Here are the recommendations for parents who want to 
dress alike with their children:

TEK PARÇADA AYNI KALMAK DAHA DOĞRU
Bu modayı takip etmek; sizi çocuk, çocuğunuzu büyük 
görünümüne büründürmemeli. Bunun için de tek parçada 
aynı kalmak daha doğru bir seçim olacaktır. Mesela aynı 
montu ya da bluzu tercih edip; alt giyside çocuğunuzun 
rahat edeceği bir model ve doku kullanmanız, sizin bilinçli 
bir tercih yaptığınızı gösterecektir. 

MATCHING ONLY ONE PIECE IS BETTER
Following this trend should not make you have the 
appearance of a child or your child has the appearance of 
an adult. So, matching only one piece will be a better 
choice. For example, choosing the same coat or blouse 
while preferring bottom clothing models that will make 
your child feel more comfortable will show that you have 
made a conscious selection.  

ÇEKİRDEK AİLE 
Aynı kıyafet modası anne-baba-çocuk olarak üçlü giyim-
de de söz konusu… Bunun için de yine gittiğiniz yer ve 
mevsime göre; aynı trençkotu, aynı spor ayakkabıyı 
ya da sadece bir şapkayı aynı tutmak daha doğru 
bir tercih olacaktır. 

NUCLEAR FAMILY 
The trend of wearing similar clothes also 
applies to mother-father-child tri-dressing... 
Again according to the season and the 
occasion, you may wear matching trench 
coats, sneakers, or just matching your hats 
will be a better choice. 

ESİLE TAN EBRU İNAL

MODA / FASHION MODA / FASHION
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ANNE-KIZ,	BABA-OĞUL	
BİR	ÖRNEK
ÇOCUKLARI İLE BAŞTAN AYAĞA AYNI GİYİNMEK İSTEYEN 
EBEVEYNLERİ HEDEF ALAN YENİ TRENDİ TERCİH EDERKEN, 
ÇOCUKLARINIZIN RAHATINI KAÇIRMAYIN. 

AS YOU PREFER THE TREND THAT TARGETS THE PARENTS WHO 
WANT TO DRESS ALIKE WITH THEIR CHILDREN FROM HEAD TO 
TOE, TRY NOT TO UPSET YOUR CHILDREN.

MOTHERS	AND	DAUGHTERS,	FATHERS	
AND	SONS	DRESSED	ALIKE



0  7  6 raillife NİSAN / APRIL 2017

MODA / FASHION

GİTTİĞİNİZ ORTAM ÖNEMLİ
Aynı giysileri tercih etmek; babalar-oğullar için bir spor 
müsabakası, bir piknik organizasyonunda sevimli durabilir. 
Anne ve kızları için ise yine aile içi toplantılar, arkadaşlarla 
buluşma, bebek partileri için uygun ortamlardır. Ciddi 
davetler için bu tercihler doğru olmayabilir.  

THE AMBIENCE AT WHERE YOU ARE 
GOING IS IMPORTANT 
Wearing the same clothes might look cute for fathers and 
sons going to a sports game or a picnic organization, so 
might for mothers and daughters going to family gatherings, 
get-togethers with friends, and baby showers. However, 
these preferences may not be suitable for serious invitations. 

ÇOCUK HASSASİYETİNİ UNUTMAYIN 
Kendiniz için kullanacağınız doku ve kumaş çocuğunuzun 
daha hassas olan teni için uygun olmayabilir. Bu sebeple, 
payet işlemeli bir tişörtü kendinize, aynı tişörtün payetsiz, 
pamuklusunu çocuğunuza alabilirsiniz. Alt giysilerde de 
aynı hassasiyeti göz önünde bulundurarak alışverişinizi 
tamamlayabilirsiniz. 

DO NOT FORGET CHILD SENSITIVITY
The texture and fabric you will use for yourself may not be 
suitable for the more sensitive skin of your child. Therefore, 
you can get a sequined t-shirt for yourself as you get a non-
sequined cotton one for your child. You can complete your 
shopping by considering the same sensitivity for bottom 
clothing. 



DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

ELA DEMİRCİLER
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Dünyayı, görme, dokunma, koklama, duyma ve tatma gibi 
beş duyumuzdan bize ulaşan bilgiler vasıtasıyla algılarız. 
Yaşam alanlarımızı da beş duyuyla kurar, hatırlar ve özle-
riz. Dış dünya ile ilişkilerimizi yöneten beş duyumuzu 
evimizde de uyguluyoruz. Öyle ki, her evin 5 duyuya hitap 
eden bir yanı var. Eskiden yaşadığımız bir evi kokusuyla 
hatırlarız hatta yaşadığımız keyifli anları bir melodi ile 
anımsayıp yüzümüzde bir gülümseme oluşur… 
Zevklerimizi ince detaylarına kadar aktardığımız evimizin 
beş duyuya hitap eden bir kişiliği de var. Gündelik rutinde 
bunu fark etmemiş olabilirsiniz. Ama dikkatli düşündüğü-
nüzde yaşayıp tadını çıkardığınızı fark edebilirsiniz. Peki, 
evimizin 5 duyusu neler? İşte bu sorunun yanıtı:

We perceive the world with information we receive from our 5 
senses of sight, touch, smell, taste and hearing. We establish, 
remember, and miss our living spaces with these 5 senses. We 
use our 5 senses which govern our relations with the outside 
world in our homes as well. Every house has a part that appeals 
to each of the 5 senses. We remember a house we used to live in 
by its smell and even remember the happy memories we had 
there with a smile on our faces... 
Our house, into which we have transferred our tastes up to the 
smallest details, also has a personality that appeals to the 5 
senses. You may have not noticed this in your daily routine. 
However, when you think about it, you will realize that you 
have even been actually enjoying it. So what are the 5 senses of 
our homes? Here is the answer: 

EVLERİMİZİN GÖRME DUYUSU DEKORASYONDA 
KULLANILAN RENKLER… LAVANTA TONLARINI 
GÖREREK HUZUR BULAN RUHLAR PARLAK 
SARILARLA COŞAR. 

DEKORASYONDA	
EVİNİZİN	5	DUYUSU

THE SENSE OF SIGHT OF OUR HOMES IS THE 
COLORS USED IN THEIR DECORATION… 
YOUR SPIRIT THAT FINDS SERENITY IN THE 
TONES OF LAVENDER WILL GLOW WITH 
BRIGHT YELLOWS. 

THE FIVE SENSES OF YOUR 
HOME IN DECORATION 

GÖRME
Bir evin ilk bakışta 

göze çarpan estetik 
ögesi renk uyumudur. 

Bir eve girdiğinizde 
gördüğünüz renk 

ahengi evlerin görme 
duyusuna hitap eder. 

Lavanta tonları ile 
huzur bulan ruhumuz 

parlak sarı ile coşar, 
pastel mavilerle 

sakinleşirken canlı 
yeşillerle tazelenir. 

Renkler evlerin gözle-
ridir; bir evdeki renk 

uyumu kişilerin evleri-
ni sevmelerine ya da 

sevmemelerinde 
oldukça etkilidir. Bu 
nedenle uyumlu ve 

enerji veren renklerin 
kullanımı önemlidir.

SIGHT 
The first aesthetic 

element of a house 
that strikes one’s eye 
is the harmony of the 

colors. When you 
enter a home, the 

color harmony appeals 
to the sense of sight. 
Your spirit that finds 
serenity in the tones 
of lavender will glow 

with bright yellows 
and will become calm 

with pastel blues, 
while being refreshed 

with lively greens. 
Colors are the eyes of 

homes; the color 
harmony of a home 

can really affect 
whether some people 

will like their homes or 
not. For this reason, 

using compatible and 
energetic colors is 

important.  
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DUYMA
Müzik seçimleri ev sahiplerinin zevklerini ve ruh 
hallerini yansıtırken bir evde çalınan müzik dışarıdan 
rahatsız eden seslerin gelmesini de engelleyecektir. 
Bir evin kapısı açıldığında dışarıdan gelen gürültü ya 
da kuş sesleri de o evin duyma duyusuna hitap 
eder. Örneğin keyifli bir kahvaltı ya da dostlarınızla 
yediğiniz yemeği çalınan keyifli bir müzikle hatırla-
yabilirsiniz. Belki de balkonunuzda kuş sesleri eşli-
ğinde içtiğiniz bir beş çayının tadı hala damağınızda 
olabilir… Yaşadığımız evleri orayı anımsatan melodi-
lerle özleriz. Bu nedenle evinizde keyifli saatlerinizi 
melodilerle tamamlamanız öneriliyor.

HEARING
While music preferences reflect the taste and 
mood of the homeowner, playing music will 
also block the discomforting noises coming 
from outside. When the door of a home opens, 
the discomforting noises or bird sounds 
coming from outside will appeal to the hearing 
sense. For example, you can remember an 
enjoyable breakfast or a dinner you had with 
your friends by a pleasant music that was 
being played. Maybe the taste of some tea you 
drank on your balcony in the company of birds 
that were singing could still be on your 
tongue... We miss our homes with the melodies 
that remind us of them. That is why, it is 
recommended to complete your idle hours at 
home accompanied by melodies. 

KOKU ALMA
Kimi evler sabun, kimi evler çiçek kokar. 
Kokulu mumlar, tütsüler evinizin koku 
alma duyusuna hizmet ederken koku 
kimliğinin oluşmasına da yardımcı olur. 
Kahve kokusu, kek kokusu, yeni pişen 
yemeğin kokusu bir evin yaşam tarzını 
göstermenin yanı sıra zihinlere kazınarak 
koku alma duyusuna hitap eder. 
Günümüzde tekstil şirketlerinden otellere 
kadar marka kimliği yaratmak üzere 
kokular kullanılıyor. Siz de bir koku seçe-
rek kendi evinizin koku kimliğini oluştura-
bilirsiniz.

SMELL 
Some houses smell like soap while others 
smell like flowers. While scented candles 
and incense serve for the sense of smell 
of your home, they also help it shape its 
smell identity. The smell of coffee, cake, 
or a food that has just been cooked 
shows the lifestyle of your home along 
with appealing to the sense of smell by 
embedding itself into your mind. From 
today’s textile companies to hotels, 
scents are used for creating a brand 
identity. You can also create the identity 
of your home by choosing a scent.

DOKUNMA
Evlerimizin dokunma duyusunun karşılı-
ğı tekstiller oluyor. Örneğin pelüş, yapay 
kürk gibi dokular tazelik duygusunu 
harekete geçiriyor. Yumuşacık rahat 
kanepenin üzerinde yünlü battaniyelerin 
altında kıvrılıp film izlemek dokunma 
duyusuna hitap ettiği için hafızanızda 
güzel bir his bırakıyor. Yatağınızda kul-
landığınız ipek saten çarşaf ve nevre-
simler de uyurken serinlik ve huzur 
vererek dokunma duyunuza hitap eder-
ken evinizin duyularını size anımsatır. 

TOUCH 
Textiles are the equivalents of the 
sense of touch in our homes. For 
instance, textures such as plush or 
artificial fur invoke our feeling of 
freshness. Because lying down in your 
soft comfortable sofa under the wool 
blankets and watching a movie appeal 
to your sense of touch and leave a 
good feeling in your memories. The silk 
satin sheets and bedclothes that you 
use for your bed appeal to your sense 
of touch by giving you coolness and 
serenity, when sleeping while reminding 
you of your home’s senses.

TAT ALMA
Yaşadığımız evlerimizin tat alma 
duyusu sofralardır. Yemek odaları ya 
da mutfaklarımız tasarımları, renkleri 
ve kullanılan işlevsel mobilyalarla 
yemek yemeyi hızlı yapılması gere-
ken bir eylemden keyifli bir etkinliğe 
dönüştürebilir. Bir sofrada lezzetli 
yemekler önemlidir ama bunun yanı 
sıra kullanılan tabakların ve masa 
örtülerinin iyi bir sunum eşliğinde 
yapılması da yemeği ayrı bir keyfe 
dönüştürecektir. Özel sofra takımları, 
kesme çiçekler ve güzel bir sunumla 
yenilen yemekler akılda daha kalıcı 
olmayı sağlayacaktır.

TASTE 
The sense of taste of our homes is our 
tables. Their designs, colors, and 
functional furniture in our kitchens and 
dining rooms turn eating into a fun 
activity from an action, which needs to 
be quickly done. Delicious food is 
important for a meal but the plates and 
table sheets used along in its 
presentation will also turn eating into a 
pleasure. Special dining sets, cut 
flowers, and food eaten accompanied 
by a pleasant presentation will make it 
much more memorable.
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Ülkemiz pazarında da satış adetleri her geçen yıl artan 
küçük sınıf otomobiller arasındaki rekabet katlanarak 
büyüyor. Sınıfın en çok satılan modelleri yenilendik-
ten sonra birbiri ardına satışa sunulmak için hazırlanı-
yor. Görsel değişiklikler dışında teknik özellikleri de 
gelişen küçük sınıf otomobiller, ekonomik motorları, 
yüksek donanım seviyeleri ve rekabetçi fiyatlarıyla 
tüketicileri etkilemek için tüm hünerlerini sergiliyor.
İşte küçük sınıfın yenilenen tüm modelleri...

The competition in small car models that are having an 
increase in share in sales numbers in our country’s market 
every following year is getting bigger and bigger. The best-
selling models of the class are being prepared to be sold back to 
back after being renewed. Apart from visual changes, the 
technical features also display all of their tricks to influence 
consumers with the developing small class cars, economical 
engines, high equipment levels, and competitive prices. Here 
are all of the renewed models of the small class...   

PAZAR PAYLARI HIZLA ARTAN KÜÇÜK SINIFTAKİ MODELLERİN NEREDEYSE TÜMÜ 
YENİLENEREK DAHA GÜÇLÜ BİR REKABETE HAZIRLANIYOR.

KÜÇÜK	SINIFTA	BÜYÜK	
REKABET	BAŞLIYOR

ALMOST ALL OF COMPACT CLASS CAR MODELS THAT ARE INCREASING THEIR SHARE IN THE 
MARKET ARE GETTING RENEWED TO BE READY FOR A TOUGHER COMPETITION. 

BIG COMPETITION STARTS IN SMALL CLASS

ERTUĞRUL ARSLAN

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

PRESENTED FIRST IN THE TURKISH MARKET 
The Hyundai i10, which is produced in Turkey and is also the 
leading model of the A segment, is continuing to surpass the 
limits of its segment by adopting a brand new identity with 
its modern design and increased technological and safety 
items. The new model that was introduced at the Paris Auto 
Show last year for the first time was offered for sale in our 
country’s market first. The leading model of its class, the i10, 
features a new type of gradual front grille and a front 
bumper with sportive air vents. The vehicle, which will be 
offered for sale with its large and spacious interior close to 
bigger cars’, a robust body of high technology, and a high 
level of equipment, aims to create a more emotional 
connection with its users. The i10, the most ambitious model 
of its segment in Europe as well as Turkey, is also an 
extremely important contributor to the image of the brand 
in the region. While the Hyundai i10 is offered with a new 
bumper, the LED daytime running lights in the previous 
model that illuminated in the shape of a boomerang at the 
bottom are being transferred to the front grille with a new 
round design. 

ÖNCE TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU
Türkiye’de üretilen ve yine Türkiye’de A segmentinin 
lider modeli olan Hyundai i10, modern tasarımı, artan 
teknolojik ve güvenlik öğeleriyle yepyeni bir kimliğe 
bürünerek segmentinin sınırlarını aşmaya devam edi-
yor. İlk kez geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarı’nda 
tanıtılan yeni model öncelikle ülkemiz pazarında 
satışa sunuldu. Segmentinin lider modeli i10, yeni tip 
basamaklı ön ızgarası ve sportif hava girişleri olan ön 
tamponuyla dikkat çekiyor. Kendinden daha büyük 
otomobillere yakın geniş ve ferah iç mekânı, yüksek 
teknoloji ürünü sağlam gövdesi ve üst düzey dona-
nım seviyesiyle satışa sunulacak olan araç, kullanıcı-
larıyla daha duygusal bir bağ oluşturmayı hedefliyor. 
Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da segmentinin 
en iddialı modeli olan i10, markanın bölgedeki imajı-
na da son derece önemli bir katkıda bulunuyor. 
Hyundai i10, yeni bir tampon ile sunulurken bir önce-
ki modelde alt kısımda bumerang şeklinde verilen 
LED gündüz sürüş farları ise yeni yuvarlak tasarımıy-
la ön ızgaraya taşınıyor.
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FORD FIESTA 7. KEZ YENİLENDİ
Ford’un küçük sınıftaki başarılı oyuncusu Fiesta’nın 
kısa bir süre sonra satışına başlanarak tümüyle yenile-
nen 7. nesli tanıtıldı. İlk kez yüzünü Almanya Köln’de 
düzenlenen Ford Go Further etkinliklerinde gösteren 
yeni modelin genel tasarımı dışında teknik özellikle-
rinde de değişiklikler göze çarpıyor. Eski versiyona 
kıyasla 7 cm daha uzun olan araç tasarım ayrıntılarıy-
la daha da büyükmüş hissi veriyor. Daraltılmış stop 
lambaları sayesinde arka kısmı daha modern ve şık 
görünen otomobil yenilenirken destek sistemleri de 
önemli ölçüde yükseltilmiş. Araç takip sistemleri ve 
kaza önleme asistanları sayesinde güvenlik seviyesi 
de üstlere taşınmış. Dört ayrı donanım seçeneğiyle 
2017’de satışa sunulacak olan yeni Fiesta’da en büyük 
talep gören motorun 1.0 lt’lik turbo benzinli olması 
bekleniyor. Bu motorda otomatik şanzıman da alına-
bilecek. Dizel ve benzinli motorların yakıt tüketimleri 
de iyileştirilmiş.

THE FORD FIESTA HAS BEEN RENEWED 
FOR THE 7TH TIME  
The seventh generation of the successful player of Ford in 
the compact class Fiesta that will begin to be marketed 
soon was introduced. The new model that showed its face 
for the first time during the Ford Go Further events, which 
was organized in Köln, Germany, stands out with its 
technical features, as well as its all over design. The vehicle, 
which is 7 cm longer than its older version, is felt larger than 
it is due to its design details. The rear side of the car looks 
more modern and elegant by means of its narrowed down 
stop lights. The support systems of the vehicle were 
upgraded also. The level of safety was increased significantly 
thanks to vehicle tracking and accident prevention systems. 
In the new Fiesta that will begin to be marketed in 2017 
with four different levels of equipments, the most popular 
engine option is expected to be 1.0-lt turbo oil. This engine 
will offer automatic transmission option. Fuel consumption 
rate of diesel and oil engines were also improved. 

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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KIA PICANTO OTOMATİK OLARAK 
KONFORLU
KIA’nın küçük otomobili Picanto da yenilenen modeller 
kervanına katıldı. 2017 model olarak satışına başlanacak 
Kia Picanto’da LED gündüz farları, ön ve arka kısımda 
optik değişiklikler dikkat çekiyor. KIA’nın marka karak-
terini yansıtacak şekilde değiştirilen dış tasarım dışında 
otomobilin iç mekânında da yeni tasarımlar fark edili-
yor. Yeni versiyonun iç mekânında üç kollu direksiyon 
simidi, yeni kontrol düğmeleri, kokpitin ortasına yerleş-
tirilen geniş ekran yapılan değişiklikler olarak göze çar-
pıyor. GT versiyonundaki pedal kiti ve spor koltuklar da 
aracın sportif yönünü vurgulayan değişiklikler olarak 
öne çıkıyor. Yeni versiyonda sadece 85 beygirlik 1.25 lt 
benzinli motor ve CVVT dört ileri kademeli otomatik 
şanzımanla pazara sunulan model, 100 km’de ortalama 
5.6 litre yakıt tüketimiyle de beğeni topluyor.

KIA PICANTO IS COMFORTABLE 
AUTOMATICALLY
KIA’s compact car Picanto has also joined the renovated 
models gang. In the Kia Picanto, which will be sold as 
a 2017 model, LED daytime running lights and optical 
changes in the rear and front grab attention. Except 
the exterior design that was changed in a way to 
reflect KIA’s brand features, the new design details can 
be noticed in the interior. We can name the changes in 
the interior as the three-spoke steering wheel, new 
control buttons, the large display placed in the middle 
of the cockpit. Pedal kit and sports seats in the GT 
version highlight the sporty aspect of the vehicle. The 
model, which will be marketed with only 85 hp engine 
1.25-lt oil engine and CVVT four forward automatic 
transmission, gains popularity with its oil consumption 
of 5.6-lt per 100 km on average.  

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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Yükseklerde olmak, insan vücudu kadar teknolojik cihaz-
lar için de zor. Her ne kadar, birçok elektronik cihaz daha 
üretim aşamasına geçmeden bu tip dayanıklılık testlerine 
maruz kalarak geliştiriliyor olsa da, ısının sıfırın altında 
olduğu zor şartlarda onları destekleyecek ekipmanlara ih-
tiyaç duyabilir ya da bu şartlar için özel geliştirilmiş bazı 
cihazları tercih edebilirsiniz. Elbette, teknolojik cihazları-
nızı düşünürken, kendinizi ihmâl etmeyin. 
İşte sizin için incelediğimiz koruyucu ve pratik cihazlar: 

Being aloft is as hard for technologic devices as it is for the 
human body. Despite the fact that many electronic devices are 
developed by being put through durability tests even before their 
production stage, when the temperature is below zero, your need 
for equipment that will support them in these harsh conditions 
arises, or you might just prefer devices that have been especially 
developed for these conditions. But of course, while thinking 
about your technological devices, do not forget about yourselves. 
Here are the practical and protective devices we examined for you:

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

AYTUN ÇELEBİ
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SOLARMONKEY EXPEDITION
Saatler, kameralar ve telefonlar tatilde daha çok 
kullanılırlar. Sık sık şarja ihtiyaç duyan bu tekno-
lojik cihazları, neden güneş ile şarj etmeyesiniz 
ki? Bu güneş paneli, 5V giriş gerektiren her ciha-
zı şarj edebiliyor. Kafanız karışmasın, bu cihazla-
ra iPhone 7 ve GoPro Hero da dâhil. Dört saate 
yakın bir sürede bu iki cihazı da şarj edebilen 
ürün, düşük ışık koşullarında da şarj edebilen 
özel bir teknolojiye sahip.

Watches, cameras, and phones are used more 
often on vacations. Why not charge these 
technologic devices that are frequently in need of 
a recharge via the sun? This sun panel can charge 
any device with a 5V socket. Don’t be confused, 
this includes the iPhone 7 and GoPro Hero. This 
product that can recharge both of these devices 
in almost 4 hours has a technology that allows it 
to charge in even low light environments.

DRAGON ALLIANCE MOUNTAINEER X
Yüksek rakım içeren aktiviteler için Mountaineer 
X güneş gözlükleri, her iki göz için de güneş 
kalkanı, yüzünüze göre ayarlanabilen tutucu 
kablolarla sabit duruş sağlamanın yanı sıra, tuzlu 
su ve güneşe karşı koruma sağlayan özel lensle-
re sahiptir.

The Mountaineer X sunglasses made for activities 
in high altitudes has a sun shield for each of your 
eyes; clip wires that can be adjusted to your face 
allow you to stabilize the glasses. The glasses 
also have special lenses that provide protection 
against the sun and salt water.

BLACK WOLF STRATO 40
Hem sağlam hem de tüm ekipmanlarınızı alabi-
lecek bir çanta arıyorsanız, uzaklara bakmayın. 
Bu teknoloji dostu çanta, hava alan yapısıyla 
terletmezken, RFID korumalı cep ile banka ve 
kredi kartlarınızı koruyabilir, özel bölmesinde 
dizüstü bilgisayarınızı rahatça taşıyabilirsiniz. 
Üstten doldurulması sayesinde, içindekilere de 
kolayca erişilebiliyor.

If you are looking for a backpack that is sturdy 
and can carry all of your equipment then don’t 
look far. With this tech-friendly backpack that 
doesn’t make you sweat thanks to its breathing 
structure, you can protect your credit and ATM 
cards in its RFID protected pocket and easily 
carry your laptop in its special compartment. 
Because it can be filled from the top, you can 
easily reach its contents.   

TEKNOLOJİK	TIRMANIŞ
İSTER KAYAK YAPMAYA GİDİN İSTER TIRMANARAK YENİ 
ZİRVELER KEŞFEDİN. TEKNOLOJİNİN SİZİN İÇİN YAPABİLECEĞİ        
BİR ŞEY HER ZAMAN VAR. İŞTE SOĞUK NEDİR BİLMEYENLER   
İÇİN EN BAŞARILI CİHAZLAR...

TECHNOLOGICAL CLIMB
WHETHER YOU GO SKIING OR CLIMBING TO 
DISCOVER NEW PEAKS... THERE IS ALWAYS 

SOMETHING TECHNOLOGY CAN DO FOR 
YOU. NOW, HERE ARE THE MOST 

SUCCSESSFUL DEVICES FOR THOSE WHO DO 
NOT KNOW WHAT COLD IS...



TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY
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OLYMPUS TOUGH TG-TRACKER
Oldukça dayanıklı bu kamera, 30 metreye kadar 
su geçirmiyor, -10 °C’ye kadar donmuyor, 2,1 met-
reden düşmeye, 100 kg’a kadar darbelere ve bun-
lar yetmediyse, toza da dayanıklı malzemelerden 
oluşuyor. Geniş açıda 4K video çekebilen cihazda 
GPS, ivme ölçer, pusula, barometre ve termomet-
re gibi algılayıcılar da her şeyi takip ediyor.

This quite durable camera is waterproof up to 
30 meters of depth, freeze proof until -10 °C, 
shock proof up to 2.1 meters and impact 
resistant up to 100kg; and if you think these are 
not enough, it is made from dust-resistant 
materials. The device, which can record 4K 
video in a wide angle, keeps track of everything 
with its GPS, accelerometer, compass, 
barometer and thermometer.   

JETBOIL MINIMO
Sağlam bir tırmanış sonrasında acıktınız mı? 
Yanınıza buna benzer bir özel pişirici almazsanız, 
hayatınız bırakın dağ koşullarını, kampta bile 
oldukça zorlaşabilir. Bu kullanışlı ve minik ocak, 
-6 °C’ye kadar çalıştırılabiliyor. Yeniden tasarla-
nan ağız kısmı da eşit ısı dağılımı sağlıyor. 
Yanında bir kahve aparatı olması da harika!

Are you hungry after a tough climb? If you 
don’t take a special cooker like this with you, 
your life may get harder even at a camp, let 
alone mountain environments. This practical 
and small stove can work in temperatures as 
low as -6 °C. Its pour spout, which has been 
redesigned, allows equal heat distribution. The 
fact that it comes with a coffee apparatus is 
wonderful!

TOMTOM ADVENTURER
Artık tüm tatil istatistiklerinizi bu GPS saat ile 
görebilirsiniz. Snowboard, kayak ve yürüyüş 
modları bulunan cihazın dâhilî nabız ölçeri, 
barometresi ve pusulası da istatistiklerin kapsa-
mını genişletiyor. 7/24 uyku, kalori ve adım 
takibinin yanında, müzik çaları da mevcut.

Now you can see all of your vacation statistics 
on this GPS watch. The device, which has 
snowboard, ski, and jogging modes, expands 
the scope of its statistics with its internal 
pulsimeter, barometer, and compass. Along 
with its 24/7 sleep, calorie, and steps 
monitoring, it also has a music player.  
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Mor ve Ötesi
Dorock XL, İstanbul

08
Onur Mete

222 Park, Eskişehir

12
Riff Cohen Konseri
Salon İKSV, İstanbul

19-20
Kurtalan Ekpres
6:45 KK Ankara

12
 Uluslararası Galaxy Circus
International Galaxy Circus

Ankara Spor Salonu
Ankara Sports Center

22

AHMET ÖZHAN - KUTLU DOĞUM KONSERİ 
1960’lı yılların sonlarında İstanbul Belediye 
Konservatuvarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik 
eğitimini tamamlayan Ahmet Özhan, popüler ve klasik 
Türk müziğinin yanı sıra, 80’li yılların başından itibaren 
tasavvuf müziği çalışmalarına başladı. Tokyo’dan San 
Francisco’ya kadar pek çok yurt dışı ve sayısız yurt içi 
konserleri ile müzik birikimini sanatseverlere sunan 
Özhan, 19 Nisan akşamı Kutlu Doğum Konseri’yle 
İstanbul CRR Konser Salonu’nda Hz. Peygamber sevgi-
sini, saz ve söze büründürecek.

AHMET ÖZHAN - HOLLY BIRTH CONCERT
Completed his music education at İstanbul 
Municipality Conservatory and Üsküdar Music 
Assembly in the end of the 1960s, Ahmet Özhan 
began his work in Sufi music in the beginning of the 
80s, as well as popular and classical Turkish music. 
Özhan who presents his musical richness to art lovers 
during his concerts in and out of country from Tokyo 
to San Francisco will be on stage with the Holly Birth 
Concert at the İstanbul CRR Concert Hall, having the 
love of our Prophet embraced by music on April 19. HIZLI VE ÖFKELİ 8  / THE FATE OF THE FURIOUS

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
13 Nisan 2017 / April 13, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
F. Gary Gray

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, 
Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jason Statham

TÜR: GENRE
Aksiyon / Action

FİLM ÖZETİ: Hızlı ve Öfkeli 8, ekibin en zorlu görevine 
odaklanıyor. Brian ve Mia’nın tüm bu hengâmeden 
emekli olması sonrası Dom, gizemli suçlu Cipher’ın etki-
si altına girip ekibine sırtını döner. Hobbs ve Letty 
önderliğindeki ekip, bu sefer Dom’u durdurmaya çalışa-
caktır.

SYNOPSIS: The Fate of the Furious focuses on the most 
dangerous mission of the team. Following the retirement 
of Brian and Mia from all this turmoil, Dom gets under the 
influence of the mysterious criminal Cipher, turning his 
back to the team. This time the team, which is led by 
Hobbs and Letty, will try to stop Dom. 

KOCA DÜNYA / THE BIG WORLD
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
07 Nisan 2017 / April 7, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR:
Reha Erdem

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Ecem Uzun, Berke Karaer, Melisa Akman, 
Murat Deniz, Ayta Sözeri

TÜR: GENRE
Dram/ Drama

FİLM ÖZETİ: Ali ve Zuhal, yetimhaneden çıkar 
çıkmaz suçla tanışır. Onlar için artık insanlar ara-
sında yaşamak olanaksız hale gelmiştir; sığındık-
ları orman, onlar için bir tür ıssız adaya dönüşür. 
İki çocuk, insanlığın tüm serüvenini burada sil 
baştan yaşayacaktır. 

SYNOPSIS: Ali and Zuhal meet with crime right 
after they leave the orphanage. Living among 
people is now impossible for them. The forest 
where they find shelter turns into a deserted island 
to them. The two children will relive the whole 
adventure of humanity from the beginning.

Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel 
Cipher of Sümela 3: Junior Temel

Komedi/Comedy

Yaşamak Güzel Şey
Living Is a Beautiful Thing

Komedi, Dram/Comedy, Drama

Son Macera
Going in Style

Komedi, Suç/Comedy, Crime

Maşa ve Koca Ayı 
Masha and the Bear
Çizgi Film/3D Animation

Galaksinin Koruyucuları
Guardians of the Galaxy

Macera, Aksiyon/Adventure, Action
07 14 21 21 28

PINK MARTINI
Pink Martini yepyeni 
albümleri ‘Je Dıs Ouı’nin 
Avrupa turnesi kapsamında 
Pasion Turca 
Organizasyon’u ile 15 
Nisan’da İstanbul’da 
Volkswagen Arena’da!

Pink Martini is at the İstanbul 
Volkswagen Arena within the 
scope of their new album ‘Je 
Dıs Ouı’’s European tour, 
which is organized by Pasion 
Turca, on April 15!



[ 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.

[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU

[ 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.  
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NİYAZ
NİYET
REAYA
SİRKE

TABLET
ULEMA

YÖNERGE

AYGIT
BARON
DİCLE
DİKEN
GERİCİ
GEZGİN
HAYDİ

İDEAL
İHTİMAL

KAZIBİLİMİ
KİMYA
MADEN

MEŞRUBAT
MÜKELLEFİYET

Hayal, hülya

Resimdeki
şarkıcı

Anlam
Kurnaz

Aylak
Cezayir
plakası

Eski bir
uygarlık

Bir tür
lahana

Siyasetçi

Lityum imi

Telefon sözü

Bayındırlık

Ahu, gazal
Yüksek ses,

nara

Satıh

Rus alfabesi

Pot

Yunan
alfabesinin

üçüncü harfi
Erler

İnceleyerek
bakmak

Üretme
gücü olan,
çok üreten

Razı olma
Bir işte

kullanılan
işe özel
nesne

Kaçak

Bir nota

Tarikat
büyüğü

Önden açık
üst giysisi

Adalet

Oyunda
beraberlik

Gelir getiren
mülk Belgelik Kadın

hortlak
Geniş ve bol

karşıtı,
ensiz

Güç, iktidar

Yapı kurma
Boksta

korunma Casus Gramofon
plağı

Yakışır,
uygun

Yönetimce
bağımsız
büyük il

Çözümleme Varsayımsal
Kuzey

Amerika
ülkesi

Üzerinde
maden

dövülen araç

Gelenek

Sav
Belgegeçer

Günah

Yurtsever
Bir meyve

Kaygı

Kolay kanan

Bir ay adı

Çizgi Vücudun dış
yüzü

Şehzade
eğitmeni

Kesilen parça,
kırpıntı

Kusur

Başıboş,
serbest

Körpe Bir örgütün
etkin üyesi



[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

Hayal, hülya

Resimdeki
şarkıcı İ Anlam M Kurnaz

Aylak U Cezayir
plakası

Eski bir
uygarlık İ Bir tür

lahana K Siyasetçi

Lityum imi P
E M R E A Y D I N Telefon sözü

Bayındırlık A L O
Ahu, gazal G Yüksek ses,

nara

Satıh A V A Z Rus alfabesi

Pot K İ R İ L
C E Y L A N Yunan

alfabesinin
üçüncü harfi G A M A Erler İ

İnceleyerek
bakmak

Üretme
gücü olan,
çok üreten Ü Razı olma R I Z A Bir işte

kullanılan
işe özel
nesne A L E T

S Ü Z M E K Kaçak F İ R A R İ
Bir nota

Tarikat
büyüğü R E Önden açık

üst giysisi
Adalet

Oyunda
beraberlik H A K

Ş E Y H P A T A
Gelir getiren

mülk T Belgelik I Kadın
hortlak N Geniş ve bol

karşıtı,
ensiz C

A K A R C A D I
Güç, iktidar

Yapı kurma E R K Boksta
korunma Casus A Gramofon

plağı

İ N Ş A G A R D
Yakışır,
uygun

Yönetimce
bağımsız
büyük il İ Çözümleme Varsayımsal J Kuzey

Amerika
ülkesi İ

R E V A Üzerinde
maden

dövülen araç

Gelenek Ö Sav D Belgegeçer

Günah F A K S
Yurtsever Y Bir meyve

Kaygı N A R Kolay kanan

Bir ay adı A V A N A K
V A T A N S E V E R Çizgi N Vücudun dış

yüzü

Şehzade
eğitmeni

Kesilen parça,
kırpıntı L A L A Kusur K A B A H A T
K E S İ N T İ Başıboş,

serbest A Z A D E
Körpe T A Z E Bir örgütün

etkin üyesi M İ L İ T A N
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KOLAY ORTA ZOR



 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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Çayın altın değerindeki en üst 
yapraklarıyla harmanlanan 
yeni Altınbaş çay, şimdi 
kolay demlik paketinde.

kolayca demle
Altınbaş Kolay Demlik’le

kolayca temizle

YENi
KOLAY
DEMLiK


