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Ahmet ARSLAN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication

Sevgili Yolcular, İstanbul ülkemizin en önemli 
üretim, ticaret, turizm ve kültür merkezlerin-
den biri ve her daim gelişen ekonomisiyle sü-
rekli büyüyen bir şehir. Bu yoğunluk yeni ihti-
yaçlar ve elbette her gün yeni bir trafik oluştu-
ruyor. Bu ihtiyaçlara cevap vermek için Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marma-
ray gibi her biri ayrı ayrı prestij projeleri olan 
dev hizmetleri İstanbul’a kazandırdık. Bugün 
İstanbul’da yaşayanlar bu eserlerin İstanbul tra-
fiği üzerindeki olumlu etkilerini idrak ediyor. 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile özellikle Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü’ndeki ağır vasıta trafiğini kuzeye 
kaydırdık. Aynı şekilde Avrasya Tüneli ile de 
köprü trafikleri üzerinde ki yükü önemli ölçüde 
azalttık. Ancak İstanbul’un sürekli büyüdüğünü 
asla göz ardı etmiyoruz ve bu maksatla 3 Katlı 
İstanbul Büyük Tüneli’ni projesinin de çalışma-
larını başlattık. Büyük İstanbul Tüneli Avrasya 
Tüneli’nde olduğu gibi karayolu vasıtalarına 
hizmet verecek daha da önemlisi Marmaray’da 
olduğu gibi raylı sistemi de içeriyor olması ne-
deniyle diğer raylı sistemlerle de entegre olarak 
toplu taşımaya büyük destek verecek. Marma-
ray projesindeki banliyö hatlarını da 2018 yılın-
da bitiriyoruz.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde raylı sis-
tem ön görmüştük. Ancak henüz Anadolu ve 
Avrupa yakasında bağlantıları yok. Bu çalışma-
ları da başlatıyoruz. Başlangıçta Çayırova’dan 
başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üze-
rinden 3. havalimanına oradan Halkalı’ya bağ-
lantı sağlamış olacağız. Daha sonra burayı 
hem Kınalı tarafına uzatmak, hem de Akyazı 
tarafına uzatmak suretiyle de şehirler arası 
taşımacılığı Kuzey’e kaydırdığımız gibi bu 
sistemleri diğer raylı sistemlerle entegre ede-
rek şehrin her tarafına insanların araçlarıyla 
çıkma ihtiyacı olmadan, sadece istasyondan 
hat değiştirerek kolay seyahatini de sağlamış 
olacağız.

Dear Passengers, İstanbul is one of the most important 
production, trade, tourism, and culture centers of our country 
and it is an ever-growing city with its ever-developing 
economy. This volume creates new necessities and new traffic. 
We had İstanbul gain prestigious mega-projects such as the 
Yavuz Sultan Selim Bridge, the Eurasia Tunnel, and Marmaray 
to meet these needs. Today, the locals of İstanbul recognize 
the important positive effects of these projects on İstanbul’s 
traffic. We have moved south the heavy vehicle traffic in the 
Yavuz Sultan Selim Bridge, the Fatih Sultan Mehmet Bridge, 
and the 15 Temmuz Şehitler Bridge. We have decreased the 
traffic in these bridges with the addition of the Eurasia 
Tunnel. However, we never ignore the fact that İstanbul is an 
ever-growing city. Therefore, we have started the work on the 
3 Level İstanbul Grand Tunnel project. The Grand İstanbul 
Tunnel will be serving to on-road vehicles as the way it was 
for the Eurasia Tunnel. Most importantly, the tunnel will be 
integrated with other rail systems and will support public 
transportation, because it also includes a rail system as 
Marmaray does. We will be completing the urban lines in the 
Marmaray project in 2018.
We had foreseen a rail system on the Yavuz Sultan Selim 
Bridge. However, the system does not have connections in 
both Europe and Anatolian sides. We are also starting these 
works. We will be enabling connections starting from Çayırova 
to the 3. airport via the Yavuz Sultan Selim Bridge and from 
there to Halkalı. Later, we will be enabling easy transportation 
without the need of using private vehicles by extending these 
connections to Kınalı and Akyazı in both ends through 
integrating these systems with the other rail systems as the 
way we have moved the intercity transport to south. Our 
passengers will only have to change lines from one station to 
another.

İSTANBUL’UN	ULAŞIM	
SORUNLARI	GİDERİLİYOR

TRANSPORTATION PROBLEMS OF 
İSTANBUL ARE BEING RESOLVED



Son yıllarda ülkemizde başlatılan yerli ve milli 
ürün üretimi seferberliği tüm hızıyla devam edi-
yor.
Demiryollarına verilen önemle birlikte ülkemiz 
demir ağlarla yeniden örülürken, iktisadi bağım-
sızlığın olmazsa olmazı yerli ve milli üretime 
yönelik önemli adımlar atılıyor.
Bağlı Ortaklığımız TÜDEMSAŞ’ta Yeni Nesil 
Milli Yük Vagonunun üretimi başarıyla tamam-
lanarak raylara indirildi. Yeni Nesil Milli Yük 
Vagonunun konsept tasarımı, projelendirilmesi 
ve prototip üretimi, TCDD’nin proje koordina-
törlüğünde ve Bağlı Ortaklığımız TCDD Taşıma-
cılık AŞ’nin de desteğiyle 3 yıl gibi kısa sürede 
gerçekleştirildi. Milli Yük Vagonumuz, gerek 
üretim maliyetleri, gerekse işletmecilik maliyet-
leri açısından eşdeğer vagonlara göre büyük 
avantaj sağlıyor. 
Ankara Ray Kaynak Fabrikamızda her tipteki ma-
kasların fabrika ayarları bozulmadan, takım ha-
linde, emniyetli bir şekilde istenilen yere ulaştı-
rılması ve montajı mümkün hale getiren tama-
men yerli ve milli 5 adet Makas ve Panel Taşıma 
Vagonu üretilerek kullanıma başlandı.
Diğer taraftan Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ tesis-
lerimizde 6 silindirli 700 kW gücündeki yerli ve 
milli dizel motorun üretimi başarıyla tamamlan-
dı. Milli sinyalizasyon ve milli tren simülatörü 
projelerini tamamlayarak hayata geçirdik. Yay-
gınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. 
Ayrıca mantarı sertleştirilmiş yerli rayın proto-
tip üretimi de başarıyla tamamlandı. 
Kars, Kafkasların lojistik üssü oluyor…
Serhat Şehrimiz Kars’ı, bölgesinin ve Kafkasların 
lojistik üssü haline getirecek Kars Lojistik Mer-
kezi’nin temeli Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan tarafından 
törenle atıldı. 300 bin metrekarelik alan üzerinde 
kurulacak, yıllık 412 bin ton taşıma kapasitesine 
sahip lojistik merkezimizde 500 kişi istihdam 
edilecek. 
Demiryolları gelişiyor, yerli ve milli üretim se-
ferberliği devam ediyor. İnşa edilen tesislerle 
halkımız iş ve aş sahibi oluyor.
İyi yolculuklar…

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD
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The mobilization of indigenous and national product production that 
was introduced in our country in recent years continues at full speed.
With the importance given to the railways, crucial steps towards 
indigenous and national production, which is an indispensible for 
economic independence, are being taken as our country is being re-built 
with iron nets.
The production of the New Generation National Freight Wagon was 
successfully completed and it was launched on the rails at our subsidiary 
TÜDEMSAŞ. The concept design of the New Generation National 
Freight Wagon, its project design and prototype production were 
materialized in 3 years with the support of our subsidiary TCDD 
Transport Inc. under the coordination of TCDD. The National Freight 
Wagon offers a great advantage compared to the equivalent wagons in 
terms of both production and operating costs.
In our Ankara Rail Welding Factory, all indigenous and national 5 
Switch and Panel Transport Wagons were produced, making possible 
the transportation and assembly of all kinds of switches without any 
deterioration to their factory settings in a safe way. They are in use now. 
On the other hand, we have successfully completed the production of 
indigenous and national 6-cylinder 700 kW diesel engines at the 
TÜLOMSAŞ facilities in Eskişehir. We have completed national 
signalization and national train simulator projects. Our expansion 
efforts are continuing. In addition, prototype production of the 
hardened domestic rail-head has been successfully completed.
Kars is becoming the logistics base of the Caucasus...
Minister of Transport, Maritime Affairs, and Communications the 
Honorable Ahmet Arslan laid the foundation of the Kars Logistics 
Center, which will transform our border city Kars into the logistics base 
of its region and the Caucasus, with a groundbreaking ceremony. The 
logistics center, which will cover a 300 thousand square meter land 
surface and will have an annual transport capacity of 412 thousand ton, 
will provide employment to 500. 
Our railways are being developed, the mobilization of indigenous and 
national production continues. Our people are having jobs thanks to the 
facilities built. Have a good trip...

THE MOBILIZATION OF INDIGENOUS 
AND NATIONAL PRODUCTION ON RAILS

RAYLARDA	YERLİ	VE	MİLLİ	
ÜRETİM	SEFERBERLİĞİ
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Minister of Transport, Maritime Affairs, and Communications 
Ahmet Arslan said that every kind of support is provided for the 
development of the maritime sector and remarkable steps have 
been taken in maritime in the last 14 years. Arslan who has 
mentioned the significant progress of the Turkish maritime by 
means of the fuel support aimed at the sector, other support aimed 
at the marine transportation, and the conveniences provided to 
the producers said, “Our shipbuilding industry has made 2.8 
million USD of substructure investments between the years of 
2003 and 2016. Today, our shipbuilding industry has reached an 
annual economic growth of 2.5 million USD. Today, our merchant 
marine fleet has reached to 28.0 million DWT from 8.8 million 
DWT compared to 2003’s and the weight of cargo that has been 
handled in our harbors has reached to 430 million ton from 190 
million ton.”
Mentioning the thousands of boats that voyage in Turkish waters 
and marinas with foreign flags even though their owners are 
Turkish citizens, Arslan explained the new regulations to prevent 
this and to make the switch to the Turkish flag attractive. Arslan 
said, “We have provided extremely attractive opportunities to all 
the Turkish boat owners to switch to the Turkish flag. The 
formalities and bureaucracies have been made very convenient for 
the switch. We are experiencing a transition process that has been 
moving faster than we had thought; the demand is great. According 
to the statistics of the sector, there are about six thousand boats 
with foreign flags owned by Turkish citizens. As of today, 1,633 
boats have switched to the Turkish flag. We are expecting six 
thousand more boats to switch to the Turkish flag with this 
regulation; we are covering our seas with the Turkish flag.”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, denizcilik sektörünün gelişmesi için her türlü 
desteğin verildiğini, son 14 yılda denizciliğe yönelik 
önemli adımlar atıldığını söyledi. Sektöre yönelik ya-
kıt desteği verilmesi, deniz taşımacılığına yönelik des-
tekler ve üreticiye sağlanan kolaylıklar ile Türk deniz-
ciliğinin önemli ölçüde geliştiğine değinen Arslan, 
“Gemi sanayimiz 2003-2016 yılları arasında 2,8 milyar 
dolar alt yapı yatırımı yapmış ve bugün gemi sanayi-
miz yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar ekonomik büyüklü-
ğe ulaşmıştır. Deniz ticaret filomuz da 2003 yılına göre 
8,8 milyon DWT büyüklükten bugün 28,0 milyon 
DWT büyüklüğe ulaşmış, yine limanlarımızda elleçle-
nen yük miktarı da 190 milyon tondan 430 milyon tona 
çıkmıştır.” dedi.
Türkiye karasularında ve marinalarında Türk sahipli 
olup yabancı bayrakla dolaşan binlerce tekne olduğuna 
da değinen Arslan, bunun önüne geçmek için Türk 
bayrağını cazip kılacak düzenlemeleri hayata geçirdik-
lerini anlattı. Arslan, “Türk sahipli bütün teknelerin 
Türk bayrağına geçişi için son derece cazip fırsatlar 
tanıdık. Geçiş formaliteleri, bürokrasisi son derece 
kolaylaştırıldı. Doğrusu umduğumuzdan çok da hızlı 
bir geçiş süreci yaşıyoruz, çok talep var. Sektörün ista-
tistiklerine göre 6 bin civarında Türk sahipli yabancı 
bayraklı tekne var. Bugün itibariyle bin 633 tekne Türk 
bayrağına geçmiş durumda. Bu düzenleme ile 6 bin 
teknenin Türk bayrağına geçmesini bekliyoruz, deniz-
lerimizi Türk bayrağı ile donatıyoruz.” diye konuştu

DENİZLER	TÜRK	BAYRAĞI’YLA	DOLUYOR
THE SEAS ARE BEING COVERED WITH THE TURKISH FLAGS
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Minister of Transport, Maritime Affairs, and Communications 
Ahmet Arslan laid the foundation of the Kars Logistics Center 
with a groundbreaking ceremony in Kars on Friday April 7, 
2017. 
Minister Ahmet Arslan who delivered a speech during the 
ceremony and gave information on the investments done in the 
railway transport said, “We are covering Turkey with iron nets 
from one side to another. Konya-Ankara-Eskişehir-Bilecik-
Kocaeli-İstanbul have been using YHT now. However, we will 
not stop there. High-speed train should come to Sivas first and 
then to Erzincan, so it can come to Erzurum and Kars. Do not 
have a doubt, it will come to Kars.”
Highlighting the importance of the Kars-Tbilisi-Baku project 
and the integration of Kars Logistics Center with it, Minister 
Arslan stated that the logistics center would begin to work with 
a staff of 500 at first. 

412 thousand ton transport capacity
During his speech, TCDD General Director İsa Apaydın said 
that the logistics center would have an annual 412 thousand 
ton transport capacity and 175 thousand square meters of 
stock yard. He also mentioned that 16-km of railway would be 
built within the logistics center, which would have all kinds of 
administrative and social equipments as well as railway units, 
and it would be connected with the national railway network.

Kars Lojistik Merkezin temeli, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından 07 Nisan 
2017 Cuma günü Kars’ta düzenlenen törenle atıldı. 
Törende konuşan Bakan Ahmet Arslan; demiryolu ula-
şımına yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, “Tür-
kiye’yi bir baştan bir başa demirağlarla örüyoruz. Kon-
ya-Ankara-Eskişehir-Bilecik-Kocaeli-İstanbul şu an 
YHT’yi kullanıyor. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Hızlı 
tren önce Sivas’a sonra Erzincan’a gelmeli ki devamında 
Erzurum’a Kars’a gelsin. Hiç şüpheniz olmasın Kars’a 
kadar da geliyor.” dedi. 
Kars-Tiflis-Bakü Projesinin Türkiye için çok önemli 
olduğuna ve Kars Lojistik Merkezin ona entegre olaca-
ğına işaret eden Arslan, lojistik merkezde başlangıçta 
500 kişinin çalışmaya başlayacağını ifade etti.

412 bin ton taşıma kapasiteli 
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ise konuşmasında; 
yıllık 412 bin ton taşıma kapasitesine sahip lojistik 
merkezin konteyner stok alanının 175 bin metrekare 
olduğunu vurgulayarak, demiryolu ünitelerinin yanı 
sıra her türlü idari ve sosyal donatıların bulunduğu 
lojistik merkezin içine 16 kilometrelik demir yolu hat-
tı yapılacağını ve ulusal demiryolu ağına bağlantılı 
olacağını söyledi.

KARS LOJİSTİK MERKEZİ’NİN YILLIK 412 BİN TON TAŞIMA KAPASİTESİ; KONTEYNER 
STOK ALANI İSE 175 BİN METRE KARE OLACAK. 

KARS IS EMBRACING ITS LOGISTICS CENTER
THE KARS LOGISTICS CENTER’S ANNUAL TRANSPORT CAPACITY WILL BE 412 

THOUSAND TON AND STOCK YARD WILL BE 175 THOUSAND SQUARE METERS.

KARS,	LOJİSTİK	MERKEZİNE	KAVUŞUYOR
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HST Entertainment System that came into effect on High 
Speed Trains (Siemens) turns travel into pleasure.
HST Entertainment System that was presented by TCDD’s 
association TCDD Transport Inc. to passengers allows the 
passengers access to blockbusters, significant movies in many 
genres, documentaries, sports, and also many popular albums 
from around the world and our country such as rock, pop, 
mystique, folk, classical, Turkish folk and classical music. 
Not only the business wagon passengers, but also all other 
passengers on the train can access the system via their 
computers or mobile devices.
TCDD Transport Inc. released an “HST Entertainment 
Guide” and distributed in HSTs to introduce the system to 
passengers. The entertainment system will be enriched with 
e-book and game contents soon, as well as audio books for 
the visually impaired. 

Yüksek Hızlı Trenlerde (Siemens) uygulanmaya başlanan 
YHT Eğlence Sistemi ile yolculuk keyfe dönüşüyor. 
TCDD’nin bağlı ortaklığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 
YHT’lerde yolculara sunulan YHT Eğlence Sistemi ile yol-
cular, gişe rekortmeni filmleri ve pek çok farklı türde yerli 
yabancı film, belgesel, spor içeriklerini izleyebiliyor; Rock-
tan Tasavvufa, Poptan Türküye, TSM’den Klasik Müziğe 
çok değişik türlerde dünyadan ve ülkemizden popüler sa-
natçıların albümlerine ulaşabiliyor. Sadece Business vagon 
yolcuları değil, trendeki tüm yolcular kendi bilgisayar ya da 
mobil cihazları ile sistemden yararlanabiliyor. 
TCDD Taşımacılık AŞ, yolcularına sistemi tanıtmak ama-
cıyla “YHT Eğlence Bülteni” yayınlayarak YHT’lere dağıttı. 
Eğlence sistemi yakında e-kitap ve oyun içerikleri yanı sıra 
görme engelli yolcular için sesli kitap içerikleri ile zengin-
leştirilecek. 

YHT’LERDE	EĞLENCE	BAŞLADI
ENTERTAINMENT BEGAN ON HSTs

- Mobil cihaz ya da bilgisayarın Wi-Fi özelliği aktif
edilerek tren üzerindeki YHT ağına ücretsiz
bağlanılır.
- www.yhteglence.tcddtasimacilik.gov.tr adresine
girilir ve anasayfadaki YHT Eğlence Bölümü’nden
film ve müzik seçeneklerine ulaşılır.

-Connect to the HST network free of charge by
activating your computer’s or mobile device’s
WI-FI feature.
-Enter www.yhteglence.tcddtasimacilik.gov.tr web
address and access the movie and music selections
through HST Entertainment Section located on the
main page.

EĞLENCE SİSTEMİ NASIL KULLANILIR? HOW DO WE USE THE ENTERTAINMENT SYSTEM?

HABER / NEWS
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Hindistan’ın Başkenti Agra kentindeki Taç Mahal, sadece o 
kentin, ülkenin değil, dünyanın da en muhteşem yapıların-
dan biridir. Bir anıt mezar olan Taç Mahal, Bâbür mimarisi-
nin en güzel özelliklerini taşır. Yılda 3 milyon kişinin ziyaret 
ettiği bu olağanüstü yapı ayrıca çok derin, acı dolu bir hikâ-
yeyi ve aşkı barındırır… Bir aşkın yüzyıllarca hatıralara ka-
zınacak sembolü de sayılan Taç Mahal, Bâbür İmparatorlu-
ğu’nun 5. hükümdarı Şah Cihan tarafından eşi Begüm 
Mümtaz Mahal adına 1632 yılında yaptırılmaya başlanmış.
Yapı, Şah Cihan’ın hâkimiyeti süresinde en parlak dönemini 
yaşayan Bâbürlüler’in güç ve kudretini temsil eder. Hanedanın 
güç ve kudreti kadar, Şah Cihan ile eşi Ercümend Bânû Begüm 
arasındaki sevginin de sembolüdür. Şah Cihan’ın tahta çıkma-
sı üzerine Mümtaz Mahal adını alan Ercümend Banu, on dör-
düncü çocuğunu doğururken hayatını kaybetmiştir. Hüküm-
darın, eşine duyduğu sevginin hatırasına görkemli bir anıt 
mezar yaptırarak teselliyi sanat ve mimaride bulduğu anlatılır.

20 bin işçi çalıştı
Yapımı 20 yıl süren, 1652 yılında tamamlanan Taç Mahal’in 
baş mimarı ise ‘Nâdirü’l-asr’ Üstad Ahmed’tir. Bağdat’tan 
hattat, Buhara’dan kakma ustası, İstanbul’dan kubbe usta-
sı, Semerkant’tan minare yapımcısı, Kandahar’dan taş 
ustası, Şiraz’dan çizim ustası getirilmiş, günde 20 bin işçi 
yapımında çalışmıştır. 
350 metreye 580 metre dikdörtgen bir avlu içinde yer alan Taç 
Mahal’in kubbesinde altınlı bir âlem bulunur. Beyaz mermer-
den dört minaresi bulunan Taç Mahal’in dört bir yanında hat-
tat Serdar Efendi tarafından yazılan Yasin suresi de yer alır.  

Duvarlarını değerleri taşlar süslüyor
Taç Mahal, içinde küçük pembe mavi çizgileri barındıran beyaz 
mermerden oluşur. Ziyaretçiler güneşin durumuna göre be-
yazlıkların içinde pembe mavi renklerin dans edişine tanıklık 
ederler. Türbe, iki yanında simetrik yapılar olarak inşa edilmiş 
cami ve konuk evi ile anıtsal giriş kapısından oluşan yapılar 
bütünü içinde yer alır. Taç Mahal’in yüz binlerce akik, sedef ve 
firuze gömülü olan duvarlarında ayrıca 42 zümrüt, 142 yakut, 
625 pırlanta ve 50 adet çok iri inci vardır.
Şah Cihan ve eşi Begüm Mümtaz Mahal’in mezarlarının yer 
aldığı Taç Mahal, UNESCO tarafından 1983 yılında Dünya 
Miras Listesi’ne alınmıştır.  

AGRA	VE	TAÇ	MAHAL
TAÇ MAHAL, TAŞA KAZINMIŞ EN GÜZEL AŞKI İÇİNDE BARINDIRAN BİR ANIT MEZAR….

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

 The Taj Mahal, which is located in India’s capitol Agra, is not only 
one of the most amazing structures of that city or country, but of the 
world. The Taj Mahal, which is a mausoleum, carries the most 
beautiful Mughal architectural traits. This extraordinary structure 
visited by 3 million people every year harbors a love and a very deep 
and wailful story. The construction of the Taj Mahal, which is also 
counted as a symbol for love that has been carved into memories for 
centuries, was started in 1632 by the Mughal Empire’s 5th ruler 
Shah Cihan in the memory of his wife Begüm Mümtaz Mahal.
The structure represents the strength and power of the Mughal 
Empire, which experienced its brightest era during the rule of Shah 
Cihan. As much as it represents the power and strength of the 
dynasty it represents the love between Shah Cihan and his wife 
Ercümend Bânû Begüm. After Shah Cihan’s rise to the throne, 
Ercümend Banu who took the name of Mümtaz Mahal died giving 
birth to their 14th child. It is said that the emperor found comfort in 
art and architecture after having the mausoleum in the memory of 
his love for his wife built. 

20 thousand labors worked  
The lead architect of the Taj Mahal, which had been built in 20 
years being completed in 1652, is ‘Nâdirü’l-asr’ Üstad Ahmed. A 
calligraphist from Baghdad, an indent master from Bukhara, a dome 
master from Istanbul, a minaret master from Samarkand, a mason 
from Kandahar and a drawing master from Shiraz were brought to 
make the Taj Mahal along with 20 thousand labors.
There is a golden world depiction located on the dome of the Taj 
Mahal, which is in a rectangle courtyard that is 350 by 580 meters. 
On each four sides of the Taj Mahal, which has four marble minarets, 
there is the Yasin sura written by calligraphist Serdar Efendi.

The walls are decorated with gemstones 
The Taj Mahal is made of white marble with tiny blue and pink veins. 
Visitors witness the dance of the blue and pink depending on the 
position of the sun. The mausoleum includes the structural complex 
that consists of the mosque, guesthouse, and the memorial gate that 
had been built symmetrically on both sides. The walls of the Taj 
Mahal, which have hundreds of thousands of agates, pearls and 
turquoises embedded in them, are also decorated with 42 emeralds, 
142 rubies, 625 small diamonds, and 50 very large pearls. 
UNESCO added the Taj Mahal, which is the grave of Shah Cihan and 
his wife Begüm Mümtaz Mahal, to the World Heritage List in 1983.

AGRA AND THE TAJ MAHAL
THE TAJ MAHAL IS A MAUSOLEUM THAT HOSTS THE MOST BEAUTIFUL LOVE CARVED INTO STONE...



“Türk	dinleyiciler	çok	
sıcakkanlı	ve	ilgili	ve	

harika	bir	müzik	bilgileri	var.”

“Turkish listeners are so warm 
and involved and they have 
great knowledge of music.”
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DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TENORLARI ARASINDA SAYILAN JOSÉ CARRERAS, FINAL 
WORLD TOUR KAPSAMINDAKİ JÜBİLE KONSERİNİ İSTANBUL’DA VEREREK 
İSTANBULLU OPERA SEVERLERE ANLAMLI BİR VEDA GERÇEKLEŞTİRDİ.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK TENORU:

Jose Carreras
EYLÜL GÜLYURT BARIŞ TEKİN

Üç Tenor’ün efsanevi ismi José Carreras, Final World Tour 
kapsamında son defa Türkiye’ye geldi. Piu Entertainment 
organizasyonuyla gerçekleşen konserde efsanevi tenora, 
Soprano Simge Büyükedes ve Orkestra Şefi David Giménez 
eşlik etti. Altı yaşındayken şarkı söylemeye başlayan ve 
sekiz yaşında konservatuara giren büyük yetenek, 71 yaşın-
da ve son dünya turnesini büyük bir ilgiyle gerçekleştirdi.

 Opera ilk ne zaman ilginizi çekti?
Opera, Amerikalı tenor Mario Lanza’nın filmi “The great 
Caruso”yi seyrettikten sonra ilgimi çekti.

 Opera sanatçısı olmak istediğinizi ilk ne zaman 
anladınız?
Filmi seyrettikten sonra, kesinlikle ben de tenor olmalıyım 
diye düşündüm. Bu yüzden de şarkı söylemek için doğdu-
ğuma inanıyorum.

 Opera eğitiminin en zor yanı sizin için neydi?
Bu sanatı her şeyden çok sevdiğim için eğitim benim için 
zor değildi. Daha iyi olmak için kendi kendimle çok müca-
dele ettim. Neyse ki başardım.

 Lucresse Borgia operasında Leyla Gencer ile birlikte 
söylediniz, onunla birlikte sahnede olmak nasıldı?
Size şu kadarını söyleyebilirim ki; çok iyi bir dost ve harika 
bir şarkıcıydı. Her manada gerçek bir divaydı. Efsanesinin 
hala sürdürülmesine çok memnunum.

The legendary name of the Three Tenors, José Carreras came 
to Turkey for the last time within the scope of the Final 
World Tour. Soprano Simge Büyükedes and Maestro David 
Giménez accompanied the legendary tenor during the concert 
that was organized by Piu Entertainment. The great talent, 
who began singing at the age of 6 and entered the conservatory 
at the age of 8, is 71 years old and his last world tour grabbed 
large interest.

 When did opera grab your attention for the first time?
Opera grabbed my attention after watching American tenor 
Mario Lanza’s film titled “The Great Caruso.”

 When did you first realize that you wanted to become 
an opera singer?
After watching the film, I thought I should definitely become 
a tenor. That is why I think that I was born to sing.

 What was the hardest part of the opera education for 
you?
The education was not hard at all because I love this art more 
than anything. I fought with myself to become better. I did it.

 You sang along with Leyla Gencer at the Lucresse 
Borgia; how was sharing the same stage with her?
I can tell that she was a great friend and a wonderful singer. 
She was a real diva literally. I am glad to see that her legend 
continues.

THE GREATEST TENOR OF ALL TIMES:

AMONG THE MOST SIGNIFICANT TENORS OF THE WORLD, JOSÉ CARRERAS SAID 
A MEANINGFUL FAREWELL TO THE OPERA LOVERS OF ISTANBUL BY GIVING HIS 
JUBILEE CONCERT IN ISTANBUL WITHIN THE SCOPE OF THE FINAL WORLD TOUR.
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 Who were your unforgettable partners on the 
stage?
I had the chance to sing along with the best of my 
colleagues with the best of orchestras conducted by 
significant maestros. If I had to give you a name, I 
would say that Maestro Herbert von Karajan was the 
most impressive among them. It was so different to 
sing in a concert conducted by him. It was a very 
special ambience; it was an otherworldly experience. 
He was a genius. 

 The Three Tenors that you established with 
Plácido Domingo and Luciano Pavarotti had made 
a tremendous impact around the world; what do 

you think was the secret of your success?
The Three Tenors project was of course 

a great stage partnership. This was 
definitely one of the most 

important segments of my life 
and wonderful times. It was also 
forceful but we had great time 
together. In my opinion, the 
biggest factor in the success of 
this project was the harmony 
of our voices, although our 
characters were so different 

from each other. We all had 
respectful careers before we came 

together for this project. 

 Which operas do you like to sing the 
best?

It is hard to answer to this question; however, if I have 
to, I would say “La Bohème” and “Carmen”. Finally, I 
can say that “El Juez” the new opera that I performed 
in St. Petersburg and last year in Vienna. 

 What did your fans listen to during your Istanbul 
concert?
We presented our new program “A Life in Music” to 
the Turkish audience that was organized for the final 
world tour. In this program, opera, operetta, and 
classic works took place just as it was in the Three 
Tenor project. 

 You came to Turkey before, what was your 
impression on Turkey?
I have very nice memories and I am so lucky that I took 
the stage not only in İstanbul but in many other great 
locations of Turkey and at open air concerts. The 
audiences are so warm and involved and have great 
knowledge of music.

 Sahne üzerinde unutulmaz partnerleriniz kimlerdi?
Çok önemli şeflerin yönetiminde en iyi orkestralarda en iyi 
meslektaşlarımla şarkı söyleme şansım oldu. İlla bir isim 
zikretmem gerekirse şef Herbert von Karajan bunlardan en 
etkileyicisiydi. Onun yönettiği bir konserde şarkı söylemek 
çok farklı idi. Çok özel bir atmosfer, bu dünyaya ait olmayan 
bir tecrübe. O bir dahi idi.

 Plácido Domingo ve Luciano Pavarotti ile kurduğunuz 
Üç Tenor (The Three Tenors)    grubunuz tüm dünyada 
çok ses getirdi, sizce bu grubun bu kadar başarılı 
olmasının sırrı neydi?
Üç tenor projesinden bahsedersek elbette ki çok büyük bir 
sahne ortağıydı. Bu kesinlikle kariyerimin en önemli kesitle-
rinden biriydi ve harika zamanlardı. Tabii ki çok 
zorlayıcıydı ancak birlikte çok iyi zaman ge-
çirdik. Bence bu projenin başarılı olma-
sındaki en büyük etken seslerimizin 
birbirine çok uymasıydı, üçümüz çok 
farklı karakterlerde olsak da... Bu 
proje için bir araya gelmeden önce 
üçümüzün de saygı duyulan bir 
kariyeri vardı.

 Başarılı geçen bir konser 
sonrası nasıl hissedersiniz?
Mutlu her zamanki gibi ve sahne 
öncesi hala heyecanlı ve gergin olu-
yorum.Bir opera şarkıcısı olarak kendi-
nizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her cümleye bir mana katmaya çalışan bir 
şarkıcıyım. Bu yüzden duygulu ve tutkulu müziği 
seviyorum.
Söylemeyi en çok sevdiğiniz opera eserleri hangileri?
Buna cevap vermek çok zor ama vermem gerekirse “La Bohè-
me” ve “Carmen”. Son olarak St. Petersbourg ve geçen sene 
Viyana’da sergilediğim “El Juez” adlı yeni opera diyebilirim.

 İstanbul’daki konserinizde hayranlarınız neler 
dinlediler?
Türkiye’de son dünya turumuz için düzenlediğimiz yeni 
programımız “A life in Music”i ilk defa Türk izleyicisinin 
beğenisine sunduk. Bu programda opera, operetta ve ilk kez 
sahnelenecek olan Üç Tenor projesindeki gibi klasik eserler 
yer aldı.

 Daha önce de Türkiye’ye geldiniz, Türkiye ile ilgili 
izlenimleriniz neler?
Çok iyi anılarım var ve çok şanslıyım ki sadece İstanbul’da 
değil, Türkiye’de başka birçok harika yerde ve açık hava kon-
serlerinde sahne alabildim. Dinleyici çok sıcakkanlı, ilgili ve 
harika bir müzik bilgisi var.

“Her	cümleye	bir	mana	
katmaya	çalışan	bir	

şarkıcıyım.	Bu	yüzden	duygulu	
ve	tutkulu	müziği	seviyorum.”

“I am a singer who tries to add 
meaning to every word. This is 

why I love nocturnes and 
passionate music.”
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 Who was your favorite opera singer when you were a 
student?
This is so clear, I was a huge admirer of great Italian tenor 
Giuseppedi Stefano.

 Are there any opera singers that you listen to 
nowadays?
If I have to name a few of them, I’d say that Anna Netrebko, 
Jonas Kaufmann, Juan Diego Florez are wonderful new 
generation singers.

 What are the rules to become a successful opera singer?
This is also very clear to me; except being talented, working 
hard with discipline.

Can you tell us an unforgettable memory of yours at the 
stage?
I was welcomed wonderfully at my first performance at La 
Scala in Milano. My performance in La Boheme conducted by 
Karajan in Vienna was strongly applauded for 45 minutes. 
My first comeback concert after my recovery following 
serious health problems and the Three Tenor concerts are 
unforgettable memories or mine. 

 You have overcome your health issues; did music help 
you during the hardest experience of your life?
Music has definitely a healing effect and it can help 
overcoming difficult times. For instance, when I was at the 
hospital being treated for leukemia, there was one piece that 
gave me strength and it was the piano concerto of 
Rachmaninov.  

 Öğrenciyken hayranlık duyduğunuz opera 
sanatçısı kimdi?
Bu çok net, büyük İtalyan tenor Giuseppe di Stefa-
no’ya çok hayrandım.

 Bugünlerde dinlediğiniz opera sanatçısı var mı?
Gerçekten yeni jenerasyonda Anna Netrebko, Jonas 
Kaufmann, Juan Diego Florez gibi harika şarkıcılar var 
isim vermem gerekirse.

 Başarılı bir opera sanatçısı olmanın kuralları 
neler?
Bu benim için çok net, kabiliyet haricinde ciddi bir di-
siplinle çalışma.

 Sahne üzerinde unutamadığınız bir anınızı anlatır 
mısınız?
Milano’da La Scala’daki ilk performansımda, harika 
karşılanmıştım, Viyana’daki Karajan yönetimindeki La 
Boheme performansım 45 dakika ayakta alkışlanmıştı. 
Önemli sağlık sorunlarımdan sonraki ilk geri dönüş 
konserim ve 3 tenor konserleri benim için unutulmaz 
anılarım… 

 Sağlık sorunlarınızı yendiniz, hayatınızın bu en 
zor deneyiminde müzik size yardımcı oldu mu?
Kesinlikle müziğin iyileştirici bir efekti var ve zorlu 
zamanları aşmaya yardımcı olabilir. Mesela ben has-
tanede lösemi tedavisi görürken bana güç veren tek 
bir parça vardı, o da Rachmaninov’un piyano kon-
çertosuydu. 



Daily culture tours are made from Konya to Bilecik and 
Söğüt via High Speed Train within the scope of the 
“Grandchildren of the Seljuks Follow in the Ottoman’s 
Footsteps” project conducted by the Konya Merkez Selçuklu 
Municipality. 
The Selçuklu Municipality that took 6.800 high school 
students to Çanakkale by airplane last year has added a new 
rotation to the mentioned event. Every day, teams of 40 
depart from the Konya Train Terminal to Bilecik at 6.50am 
within this scope. During the culture tour, which is guided 
professionally, participants visit the historical places of 
Bilecik, Söğüt district where Osman Gazi founded the 
Ottoman Beylik, the tomb of the Ertuğrul Gazi who 
conquered Söğüt, the tomb of Sheikh Edebali. Grandchildren 
of the Seljuks, who visited Bilecik Tomb, Söğüt Museum of 
Culture, Kuyulu Mescit, and Pelitözü Pond, return to Konya 
by HST. 
Mayor of Selçuklu Uğur İbrahim Altay who stated that 
1.400 grandchildren of the Seljuks would be taken to Bilecik 
at the first stage said that the number of tours would reach 
to 35 in total. Reminding the 10 tours that already took 
place until today, Altay said, “In order to understand the 
heroism of our ancestors and tell it to the future generations, 
we must know our ancestors first. The legacy of Sheikh 
Edebali is for all of us, we have to understand the faith of 
Ertuğrul Gazi and his Alps. What made the Byzantines 
shiver was the power of faith of our ancestors. We are the 
grandchildren of those brave hearted heroes.”

Konya Merkez Selçuklu Belediyesi tarafından yürü-
tülen “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” pro-
jesi kapsamında her gün Yüksek Hızlı Trenle, Kon-
ya’dan Bilecik ve Söğüt’e kültür turu yapılıyor.  
Geçtiğimiz yıl 6.800 lise öğrencisini uçakla Çanak-
kale’ye götüren Selçuklu Belediyesi, söz konusu et-
kinliğe yeni bir rotasyon daha ekledi. Bu kapsamda 
her gün 40’ar kişilik ekipler, sabah 06.50’de YHT ile 
Konya Tren Garı’ndan Bilecik’e hareket ediyor. Pro-
fesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turu ile 
Bilecik’in tarihi ve eşsiz güzellikleri; Osman Ga-
zi’nin Osmanlı Beyliği’nin temellerini attığı Söğüt 
ilçesi; Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi’nin kabri; 
Şeyh Edebali’nin kabri ziyaret ediliyor. Bilecik Tür-
besi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitö-
zü Göleti’ni de ziyaret eden Selçuklu torunları, daha 
sonra YHT ile Konya’ya geri dönüyor.
İlk etapta 1.400 Selçuklu torununun Bilecik’e götü-
rüleceğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, turların toplamının 35’e ulaşacağını 
söyledi. Bugüne kadar 10 turun gerçekleştirildiğini 
de hatırlatan Altay, “Ecdadın kahramanlıklarını an-
lamak ve gelecek nesile aktarmak için önce ecdadı 
tanımak gerekiyor. Şeyh Edebali’nin vasiyeti hepi-
mizedir, Ertuğrul Gazi ve Alplerinin yüreğindeki 
iman gücünü anlamak gerekir. Bizans’ı titreten ec-
dadın iman gücüdür. Biz bu yürekli kahramanların 
torunlarıyız.” dedi.

SELÇUKLU	TORUNLARI	OSMANLI’NIN	İZİNDE
SELÇUKLU BELEDİYESİ’NİN YENİ KÜLTÜR PROJESİ İLE BİLECİK VE SÖĞÜT’E YÜKSEK HIZLI TREN’LE 
GÜNÜ BİRLİK ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. 

GRANDCHILDREN OF THE SELJUKS FOLLOW IN THE 
OTTOMAN’S FOOTSTEPS
DAILY TRIPS VIA HIGH SPEED TRAIN TO BİLECİK AND SÖĞÜT ARE ORGANIZED WITHIN THE NEW 
CULTURE PROJECT OF SELÇUKLU MUNICIPALITY.
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HARVESTING ROSES IN MAY

MAYISTA GÜL HASADI

Buram buram gül kokuyorsa mayıs; Isparta’dasınız ve za-
manlardan gül hasadı demektir. Dağların göllerle buluştu-
ğu Batı Akdeniz coğrafyasına bir de gülün rayihası eklenin-
ce, Isparta, tüm güzelliğiyle çıkıyor karşınıza. 
“Hem gölümüz, hem gülümüz meşhur.” diyor Ispartalılar. 
Haksız da değiller. Göller Yöresi’nin turizmde ne denli 
rağbet gördüğü bir sır değil. Bölge, tarih, trekking, gezi ve 
fotoğraf meraklıları için sayısız alternatifle her mevsim ilgi 
çekiyor. Mayısta gülleri koklamaya ve toplamaya gelmiş 
olsanız bile, Eğirdir Gölü’nün cazibesine karşı koyama-
yabilirsiniz. Aynı isimle anılan gölün güney kıyısına ku-
rulu Eğirdir’de, Canada, göl üzerindeki yarımada Yeşila-
da, artık kapalı çarşı olarak kullanılan Dündar Bey Med-
resesi (Taş Medrese), minaresiyle dikkat çeken Hızır Bey 
Camii, Eğirdir Kalesi ve Aya Stefanos (Yeşilada) Kilise-
si’ni görebilir, Akpınar Köyü Seyir Terası’ndan görkemli 
dağları ve ‘yedi renkli’ gölü seyredebilirsiniz. 

If May smells like roses that means you are in Isparta and it is 
the rose harvest time. When the rose scent is added to the West 
Mediterranean geography where mountains meet lakes, Isparta 
welcomes us with all its beauty. 
The locals of Isparta say, “Both our lake and rose are famous.” 
They are right. The popularity of the Lakes Region is not a 
secret. Numerous alternatives for history, trekking, travel, and 
photography enthusiasts are available all seasons. Even if you 
are there to smell and harvest roses, the beauty of Lake Eğirdir 
may captivate you. In Eğirdir, which is settled along the 
southern banks of the lake, Canada, Yeşilada, which is a 
peninsula that projects into the lake, Dündar Bey Madrasa (Taş 
Medrese) that is used as a covered bazaar now, the Hızır Bey 
Mosque that attracts attention  with its architecture, Eğirdir 
Castle, Aya Stefanos (Yeşilada) Church, Akpınar Village 
Observatian Terrace where you can watch the magnificent 
mountains and the ‘seven color’ lake are among the places to see.

ISPARTA
SON YILLARDA GEREK YERLİ GEREKSE YABANCI TURİSTLER TARAFINDAN İLGİ 
GÖREN ‘GÜL HASADI TURLARI’, ISPARTA TURİZMİNE BAŞKA BİR SOLUK KATTI.

‘ROSE HARVEST TOURS’ THAT HAVE BEEN ATTRACTING TOURISTS HAVE 
CONTRIBUTED TO ISPARTA’S TOURISM SECTOR.

BERİL ŞEN



raillife MAYIS / MAY 2017       0  3  10  3  0 raillife MAYIS / MAY 2017

Bir kentin kaderini değiştiren çiçek
Gül hasadı olsun olmasın, Isparta’da her mevsim, gü-
lün hayata kattığı keyifleri yaşamak isteyenler ve alış-
veriş meraklıları için birçok ürün var. Isparta’ya gülü 
ilk getiren ve gülcülüğü başlatanın Gülcü İsmail Efendi 
mi yoksa Îslamköylü Hacı Abdilağazade İzzet Ağa mı 
olduğu konusunda tartışmalar süredursun, en kabul 
gören hikaye şöyle: İsmail Efendi, askerliğini yapmak 
üzere Bulgaristan’a gider ve burada gül çiçeği ile tanışır. 
Bulgarlar’ın gülleri toplayıp, kazanlarda kaynatıp yağ 
çıkarıp satmasının ne kadar karlı bir iş olduğunu fark 
eder. Teskere alanlar evlerine kına götürürken, İsmail 
Efendi Isparta’ya bir gül fidesiyle döner. Rivayete göre 
fide, Kızanlık’tan Isparta’ya, yolculuk boyunca İsmail 
Efendi’nin bastonunun içinde saklıdır. 

The flower that changed the fate of a city
Whether there is rose harvest or not, many products are 
available to experience all the pleasures that rose 
contributed to life in all seasons. As the debates on who 
has brought rose to Isparta first, was it Gülcü İsmail 
Efendi or İslamköylü Hacı Abdilağazade İzzet Ağa, go 
on, here is the most acceptable story: İsmail Efendi 
becomes drafted to Bulgaria and meets the flower there. 
He realizes the nice income that Bulgarians make by 
harvesting roses, boiling them in kettles, deriving their 
oil, and selling that oil. As the ones complete their duty 
take home henna, İsmail Efendi takes a rose seedling to 
Isparta. According to a rumor, he hides the seedling 
inside his walking stick all the way from Kızanlik to 
Isparta.

Rose oil for the whole world
Among the rose products, rose oil is particularly important 
not only for Turkey but for the world. Isparta with its large 
rose gardens currently meets the 65 percent of the rose oil 
production of the world. Rose products are various: rose 
delight with petals, rose cologne, perfume, jam, water, oil, 
candle, cream, shampoo, make-up products, rose scented 
rosary and prayer rug. There are approximately 1350 rose 
species around the world. According to the information 
provided by Isparta City Culture and Tourism Department, 
24 of them are recorded in the Turkish flora. Stems of 
Isparta rose, originally named ‘rosa damascena’, are densely 
covered with thorns. The hardy flower has five leaflets, 
strong scent, and pink petals. This rose species, which is 
a hybrid, is also called pink oil rose, oil rose, gum rose, or 

Dünyanın gül yağı
Gül ürünlerinden özellikle gül yağı sadece Türkiye 
değil, dünya için de önemli. Günümüzde Isparta, bü-
yük gül bahçeleriyle, dünya gül yağı üretiminin yüz-
de 65’ini karşılıyor. Gül ürünleri çok çeşitli; yapraklı 
lokumu, gül kolonyası, parfümü, reçeli, yağı, suyu, 
kremi, mumu, şampuanı, makyaj ürünleri, gül kokulu 
tesbih ve seccade... Dünyada yaklaşık 1.350 gül türü 
bulunuyor. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü’nün verdiği bilgiye göre, bunlardan 24’ü Türkiye 
florasında kayıtlı. Orijinal adı ‘rosa damascena’ olan 
Isparta gülü, çok dikenli, az katmerli, kışa dayanıklı, 
kuvvetli kokulu ve pembe çiçekli. Melez bir tür olan 
bu gül, pembe yağ gülü, yağ gülü, sakız gülü ve Şam 
gülü adlarıyla da anılıyor. Tarih boyunca gülün alter

Eğirdir Gölü / Eğirdir Lake

Eğirdir Kalesi / Eğirdir Castle

Aya Stefanos Kilisesi / Aya Stefanos Church
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because the roses were filled into sacks in the afternoon and 
then spread out on the ground in factories; girls, who were 
born in the evenings used to be named Gülay, which meant 
‘rose and moon’. Until recently, those who came to see 
Isparta used to visit Atabey Ertokuş Madrasah, which is a 
worthy Seljuk artifact with its stylized inner dome sky 
composition, Firdevs Pasha Mosque, Isparta Museum and 
the natural surroundings of the Göller Yöresi (The Lakes 
District), purchase rose products, shop and leave. In recent 
years, both ‘local and foreign tourists’ have become 
interested in ‘rose harvest tours’, contributing to Isparta’s 
tourism sector.

A fragrant day 
‘Güller Vadisi’ (Valley of Roses) Güneykent vicinity, the 
largest rose garden of Isparta, is 40 km from Isparta and 15 
km from the junction of Burdur and Antalya. The vicinity 
attracts visitors with the promise of nice fragrance during 
the harvest from May 15 to the end of June. 15-18% of the 
roses grown in Isparta are cultivated here. The Isparta rose, 
which blooms in June and is the only rose suitable for oil 
production, has a strong scent. In Güneykent, the producers 
set out for the harvest towards their gardens with their 
families before the sunrise and together with the first lights 
of the day, they start to gather roses. The roses gathered 
until noon are transferred to the agricultural carriers called 
‘pat pat’ and taken to the factory; they are processed on the 
same day and rose oil is derived. A modern rose oil factory 
was established with the instruction of Atatürk who came to 
Isparta. Rural rose oil production has begun to leave its place 
to large-scale industrial rose oil production since 1935. 
Today, however, if there is demand, some producers produce 
rose oil with their traditional methods in the sections they 
build near their houses. It is worth seeing the traditional 
preparation of rose oil in the distillers called ‘black boiler’.

Rose is a blessing
You can take a walk in the rose garden in Güneykent, get 
information about the rose harvest from the workers, smell 
the roses, harvest roses with your bare hands, shoot photos, 
visit Yunus Emre Tomb, and sip your rose tea beside the 
waterfall at the square. Also, visit the Rose House where the 
products, handmade by the Gülkent women, are exhibited 
and the souvenirs, carpets, and sewing workshops are 
located. Isparta has more than 10 rose oil factories that 
belong to Gülbirlik and some other private organizations. 
Touring rose-plant factories and comparing old and new oil 
extraction methods will also give your tour an interesting 
perspective. Rose oil, rose preserve, rose cream, rose syrup 
will be among the souvenirs of your travel. The world of rose 
is a very colorful blessing to discover from its fragrant to 
healing powers.

natif tıpta kullanıldığı da göz önünde bulundurulursa, 
gül yetiştiriciliği ve endüstrisinin, Anadolu için öne-
mi daha da netleşiyor. 

Güller açar çocuklar doğar
Eskilerden beri Isparta, gül ile özdeşlemiş bir kent. 
Bir zamanlar, sabah 5 ila 10 arasında doğan kız çocuk-
larına, ‘gül toplayan’ anlamında Gülderen; öğleden 
sonra gül yaprakları çuvallara doldurulup, fabrikalar-
da yere serildiği için, öğleden sonra doğanlara Gülse-
ren; akşam doğanlara ise Gülay ismi verilirmiş. Yakın 
zamana kadar, Isparta’yı görüp gezmeye gelenler, 
kubbe içindeki stilize gökyüzü kompozisyonuyla kay-
da değer bir Selçuklu eseri olan
Atabey Ertokuş Medresesi’ni, Firdevs Paşa Camii, 
Isparta Müzesi ve Göller Yöresi civarındaki doğal gü-
zellikleri gezer, gül ürünleri alışverişi yapar ve bura-
dan ayrılırdı. Son yıllarda gerek yerli gerekse yabancı 
turistler tarafından ilgi gören ‘gül hasadı turları’, Is-
parta turizmine başka bir soluk kattı. 

Rayihalı bir gün
Isparta’ya 40 km, Burdur-Antalya kavşağına 15 km 
mesafede, Isparta’nın en büyük gül bahçelerinin bu-
lunduğu, ‘Güller Vadisi’ Güneykent beldesi, Mayıs 
15’ten haziran sonlarına dek, hasat zamanı, güzel 
koku vaatleriyle ziyaretçileri çeker. Isparta’da yetiş-
tirilen güllerin %15-18’i buradan sağlanır. Haziranda 
çiçeklenen ve yağ üretimine uygun tek gül olan Is-
parta gülü, güçlü bir kokuya sahip. Güneykent’te 
üreticiler hasad için, güneş doğmadan aileleriyle 
bahçelerine doğru yola koyulur, günün ilk ışıklarıyla 
birlikte de gül toplamaya başlarlar. Öğleye kadar top-
lanan güller, ‘pat pat’ denilen tarım araçlarına yükle-
nip fabrikalara götürüldükten sonra, aynı gün işlene-
rek gül yağına dönüştürülür. Isparta’ya gelen Ata-
türk’ün talimatıyla, modern gül yağı fabrikası kurul-
muş, köy tipi gül yağı üretimi, 1935’ten itibaren, 
yerini büyük ölçüde sanayi tipi gül yağı üretimine 
bırakmaya başlamıştı. Ancak bugün talep olursa, bazı 
üreticiler evlerinin yanına kurdukları bölümlerde 
geleneksel yöntemlerle, gül imbiklerinde gül yağı 
elde ediyorlar. ‘Kara kazan’ olarak nitelendirilen im-
biklerde gül yağının geleneksel olarak hazırlanması 
görmeye değer. 

Gül bir nimet
Güneykent’te gül bahçelerinde dolaşabilir, işçilerden 
gül hasadı hakkında bilgi alabilir, gülleri koklayarak, 
çıplak elle gül hasadı yapabilir, gül kokusu eşliğinde 
fotoğraf çekebilir, Yunus Emre Türbesi’ni ziyaret 
edip meydandaki şelalenin yanında gül çayınızı yu-

Hızır Bey Camii / Hızır Bey Mosque

Damask rose. If we consider that the rose has been used in 
alternative medicine in history, the importance of the rose 
cultivation and industry becomes clearer for Anatolia.

Roses blossom; children are born
Isparta is a city, which has been identified with roses since 
the old times. Girls, who were born between 5 and 10 am 
used to be named Gülderen, which meant ‘one who harvests 
roses’; girls, who were born in the afternoon used to be 
named Gülseren, which meant ‘one who spreads out roses’ 

dumlayabilirsiniz. Gülkentli hanımların ürünlerinin 
sergilendiği ve hediyelik eşya, halı, dikiş atölyelerinin 
bulunduğu Gül Evi’ne de uğrayın. Isparta’nın Gülbir-
lik’e ve özel kuruluşlara ait 10’un üzerinde gül yağı 
fabrikası var. Gül işleyen fabrikaları gezmek, eski ve 
yeni usül yağ çıkarma işlemlerini karşılaştırmak da 
turunuza ilginç bir perspektif kazandıracaktır. Gül 
yağı, gül reçeli, gül kremi, gül şurubunu da gezinizin 
keyifleri arasına katın. Gülün dünyası çok renkli; ko-
kusundan şifasına, keşfetmeye değer bir nimet. 
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TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

İNME	
KADER	DEĞİL
HAYATINIZI YÖNLENDİRİN, BEYİN 
DAMARLARINIZDA TIKANMA YA DA 
YIRTILMAYLA YAŞANAN İNME RİSKİNİ AZALTIN.

STROKE 
IS NOT FATE
ORGANIZE YOUR LIFE AND REDUCE 
THE RISK OF STROKE CAUSED BY 
BLOCKAGE OR TEARING OF BRAIN VESSELS. 

As a result of the blood failing to reach the brain or being 
pumped excessively to the brain due to blockage or tearing of 
the blood vessels leading to the brain, a damage occurs in a 
region of the brain. This is called paralysis of the brain or 
stroke, in other words. We have gathered information on why 
it happens, what causes it, how to aid the patience after 
calling an ambulance, and the latest developments in its 
treatment for the Raillife readers. 

Beyin felci ya da diğer adıyla inme; beyne giden da-
marların tıkanması sonucunda kanın beyne ulaşama-
ması ya da aşırı gitmesi ile damarlarda meydana gelen 
yırtılmaların, beynin bir bölgesine hasar vermesiyle 
meydana gelir. Beyin felcinin neden oluştuğu, riskle-
ri artıran sebepleri, ambulans çağrıldıktan sonra has-
taya ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve tedavideki 
son gelişmeleri Raillife okurları için hazırladık. 

SAĞLIK / HEALTH SAĞLIK / HEALTH
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Life style might cause a stroke
Expressing the fact that a body part that is under the 
control of a specific part of the brain that loses its function 
or gets irregular blood build up cannot work, Liv Hospital 
Neurologist Dr. Aylin Öztürk Yavuz satisfies the curiosity 
about paralysis of the brain: “There are two types of 
stroke, namely bleeding (brain hemorrhage) and occlusive 
(cerebral vascular occlusion). Transient ischemic attack is 
the spontaneous recovery of symptoms of a stroke within 
24 hours.”

“Many factors may increase the risk of having a stroke. 
Some of them may also increase the risk of having a heart 
attack. Obesity, physical inactivity, excessive use of 
alcohol and smoking, drug use are among those factors. 
High blood pressure, diabetes, sleep apnea, hearth diseases 
are among the medical factors. A family history of stroke 
or heart disease, being above the age of 55, and being a 
male are among other factors.”  

Early response in the first three hours is very important
Dr. Aylin Özturk Yavuz stated that if the clot-busting 
drug treatment is applied within the first 3-4 hour time 
window from the moment the symptoms onset, the brain 
blood flow might return to normal. Yavuz gives the 
following information about early response: “Stroke is an 
emergency medical condition. Aid of an emergency service 
should be sought (118) by calling an ambulance, even if 
any of the symptoms that was developed has alleviated its 
effect or completely recovered. If the patient has difficulty 
pronouncing simple words or cannot smile or when both 
arms are raised one stays lower than the other is, the 
symptoms should not be expected to improve. Every minute 
is important.”

Must be taken to a hospital
“In occlusive strokes, response to the therapeutic clot-
busting treatment through the vein in the first 3 hours will 
be faster and better. In bleeding strokes, the focus should 

Yaşam biçimi beyin felci nedeni olabilir 
Beynin bir bölümünün kanlanmasının bozulması ve 
fonksiyon kaybına uğraması sonucunda; beynin kon-
trolünde olan vücut bölgesinin çalışamayacağını söyley-
en, Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk 
Yavuz inmeyle ilgili merak edilenleri şöyle anlatıyor: 
“İnmenin kanayıcı (beyin kanaması) ve tıkayıcı (beyin 
damar tıkanıklığı) olmak üzere iki tipi vardır. Geçici iske-
mik atak, inme belirtilerinin 24 saat içinde kendiliğinden 
düzelmesidir.” 

Yaşam biçimine ait riskler
“Birçok faktör inme riskini artırabilir. Bazı faktörler aynı 
zamanda kalp krizi riskini de artırır. Yaşam biçimine 
ait risk faktörleri; obezite, fiziksel aktivite azlığı, aşırı 
alkol-sigara tüketimi, uyuşturucu kullanımıdır. Medikal 
risklere baktığımızda; yüksek tansiyon, diyabet, uyku ap-
nesi, kalp hastalıklarını görürüz. Ailede inme ya da kalp 
krizi öyküsü, 55 yaş ve üstü olmak, erkek cinsiyet de diğer 
risklerdir.”

İlk üç saatte erken müdahale çok önemli
Uzman Dr. Aylin Öztürk Yavuz belirtinin başladığı an-
dan itibaren 3-4 saatlik zaman penceresi içinde pıhtı 
çözücü tedavi uygulanırsa beyin kanlanmasının normale 
dönebileceğini belirtiyor. Yavuz, erken müdahaleyle ilgili 
şu bilgileri veriyor: “İnme acil bir tıbbi durumdur. Belir-
tilerden herhangi biri geliştiğinde, azalsa veya tamamen 
düzelse bile ambulans aranarak (118) bir acil servise 
başvurulmalıdır. Kişiye ‘gülümse’ dendiğinde yüzünün 
bir tarafı aşağıda kalıyorsa, ‘kollarını kaldır’ dendiğinde 
bir kolu daha aşağıda kalıyorsa, basit kelime ve cümleleri 
söyleme ve tekrarlamada güçlük çekiyorsa, belirtilerin 
düzelmesi beklenmemelidir. Her dakika önemlidir.” 

Mutlaka hastaneye kaldırılmalı
“Tıkayıcı inmelerde; ilk 3 saat içinde toplardamar-
dan verilen pıhtı eritici tedaviye yanıt daha iyi ça-
buk ve daha iyi olur. Kanayıcı inmelerde; kanama 
kontrolü ve beyin içindeki basıncın düşürülmesine 
odaklanılmalıdır. Eğer aspirin ya da diğer kan ince-
ltici ilaçlar alınıyorsa derhal kesilmeli ve kan basıncı 
kontrol altına alınmalıdır. Bütün bunlar hastane 
koşullarında uygulaması gereken tedavilerdir.”  

Nefes alma ve kas güçsüzlüğü için fizik tedavi
“Acil dönem tedavisi tamamlandıktan sonra kol 
bacak gücünün artırılması, kaybedilen fonksiyon-
ların yeniden kazanılması ve bağımsız bir hayatın 
tekrar sağlanması hedeflenir. Bunun için fizik te-
davi uzmanları ile birlikte bir rehabilitasyon pro-
gramı oluşturulur. Nefes alma, yutma ve konuşma 
güçlüğü, dengesizlik, kas güçsüzlüğü tüm bu reha-
bilitasyon programı içinde tedavi edilebilir. Reha-
bilitasyon aşaması hastanın yaşı, diğer sağlık prob-
lemleri ve beklenen yaşam şekline göre belirlenir. 
Rehabilitasyon hastaneden çıkmadan evvel başlar, 
daha sonra evde ya da rehabilitasyon merkezinde 
devam eder.”

be getting the bleeding under control and reducing the 
pressure in the brain. If the patient is taking aspirin or 
other blood thinning medications regularly, it should be 
stopped at once and the blood pressure should be taken 
under control. All of these treatments must be applied in a 
hospital.” 

Physical therapy for difficulty of breathing and muscle 
weakness
“After the emergency treatment period is completed, the 
target should be to strengthen the limbs, gain back the lost 
functions, and provide an independent life again. A 
rehabilitation program is created in cooperation with the 
physical therapy specialists to ensure these. Difficulty of 
breathing, swallowing, and speech, imbalance, muscle 
weakness can be treated within this rehabilitation 
program. The program is determined in accordance with 
the age, other health problems, and expected life style of 
the patient. The program begins before the patient leaves 
the hospital, and continues at home or at a rehabilitation 
center.”

Balance your blood pressure and protect your brain
Ideal blood pressure, which is 120/80, protects from 
getting a stroke
Dr. Yavuz explains the risk reducing methods and life style 

 Konuşma güçlüğü, anlama güçlüğü
 Kol, bacak güçsüzlüğü
 Görme bozukluğu
 Yürüme bozukluğu, dengesizlik
 Baş ağrısı

 Difficulty of speech and understanding
 Weakness of limbs
 Impaired eyesight
 Gait abnormality, imbalance
 Headache

İNMEDE YAŞANAN BELİRTİLER: 

SYMPTOMS OF A STROKE:
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Tansiyonunu dengele beynini koru
İdeal kan basıncınızın 120/80 olması inmeden korur.
İnmeden korunmak için uygulanabilecek yaşam biçi-
mini ve riski azaltacak yöntemleri, Uzman Dr. Yavuz, 
şu şekilde açıklıyor: “Kan basıncı düşürülmelidir. İde-
al kan basıncı 120/80 mm-Hg’dir. Bunu sağlamak için 
tuz tüketimi azaltılmalıdır. Günde toplam yarım çay 
kaşığından daha az olmalıdır. Yüksek kolesterollü gıda-
lardan uzak durulmalıdır. Günde 4-5 porsiyon meyve/
sebze, haftada 1-2 kez balık yenmelidir. Tahıl ve düşük 
yağ oranlı gıdalar tüketilmelidir. Günde en az 30 daki-
kalık egzersiz yapılmalıdır. Sigara bırakılmalıdır. Tansi-
yon yüksekse doktor kontrolünde ilaç kullanılmalıdır. 
Kilo verilmelidir, vücut kitle indeksi 25 ve altında tu-
tulmalıdır. Bunu sağlamak için günde 2000 kaloriden 
fazla alınmamalıdır.”

Kahvaltı sonrası yürüyün
“Kahvaltı sonrası yürüyüş yapılmalı, arkadaşlarla spor 
salonuna gidilmelidir. Asansör yerine merdiven kul-
lanılmalı, gün içinde 30 dakika hareketsiz kaldıktan 
sonra bir ara verip 10-15 dakika hareket edilmelidir. 
Alkol sınırlandırılmalıdır. Kalpte ritim bozukluğu 
varsa tedavi olunmalıdır. Bazı ritim bozuklukları 
kalpte pıhtı oluşumu riskini artırır. Bu pıhtı kalpten 
beyin damarlarına ilerleyerek inmeye neden olabilir. 
Çarpıntı, nefes darlığı gibi yakınmalar varsa doktora 
başvurulmalıdır.” 

Kan şekeriniz kontrol altında olmalı
“Diyabet tedavi edilmelidir. Kan şekeri takibi yapıl-
malıdır. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizle birlikte 
sigaranın bırakılması inmeden korunmak için en etkin 
yaşam şekli değişikliğidir.”

that can be adopted to become protected from getting a 
stroke: “Blood pressure should be reduced. Ideal blood 
pressure is 120/80 mm-Hg. Reducing salt intake helps. It 
should be less than half of a teaspoon a day. High cholesterol 
foods should be avoided. 4-5 portions of fruits/vegetables 
should be consumed daily and fish should be consumed 1-2 
times a week. Grains and low fat foods should be consumed. 
Daily exercise at least 30 minutes should be done. Smoking 
should be quitted. Medication should be taken under a 
doctor’s control, if blood pressure is high. Excess weight 
should be lost and BMI should be kept under 25. In order to 
do that, daily calorie intake should not exceed 2000.”

Walk after breakfast
“Regular walks should be taken after breakfast, and a fitness 
center should be visited with friends for more activity. Use of 
stairs should be preferred over use of an elevator. After being 
inactive for 30 minutes during the day, 10-15 minutes of 
activity should be done. Alcohol intake should be limited. 
Arrhythmia should be treated. Some arrhythmias increase 
the risk of blood clot formation in the heart. The clot might 
travel to the brain from the heart causing a stroke. A 
physician should be consulted if complaints such as 
palpitation and shortness of breath exist.”     

Blood sugar must be kept under control
“Diabetes should be treated. Blood sugar level should be 
kept under control. The most effective life style change to 
be protected from having a stroke is to quit smoking along 
with following a healthy diet and regular exercise.
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BEYAZ FIRIN İKİ ASIRLIK LEZZET SIRLARINI YENİ TATLAR VE ÖZEL REÇETELERLE 
TAÇLANDIRIYOR.

İKİ	ASIRLIK	LEZZET	DURAĞI

The Stoyanof Family has managed Beyaz Fırın, which 
started the journey filled with flavor in 1836 in Balat, 
İstanbul, for five generations. The fifth generation 
representative and general director of Beyaz Fırın, which 
has been serving with 7 branches at Ataşehir, Kadıköy, 
Erenköy, Çiftehavuzlar, Akasya, Suadiye, and Etiler in 

İstanbul, Nathalie Stoyanof Suda and Brasserie 
Department Kitchen Chief Mustafa 

Çendeoğlu met with us at the newly 
opened Beyaz Fırın Brasserie Etiler. 

We talked about the flavor 
secrets of Beyaz Fırın, which 

defy years, with the two 
masters. 

They create new specials 
together
Carrying the two centuries old 
tradition to the fifth generation 
by adjusting to the modern 

conditions, Beyaz Fırın owes this 
sustainability to the importance 

given to institutionalization. The 
fifth generation representative of 

Beyaz Fırın Nathalie Stoyanof Suda is 
assertive in the kitchen. Suda who prepares 

special dishes on the weekends for family and 
friends creates the unique flavors for the menu together with 
Beyaz Fırın chiefs. Expressing the brand being one that 
regenerates itself without losing its culture and historical 
texture, Nathalie Stoyanof Suda says, “What makes Beyaz 
Fırın different is its openness to new ideas. We always have 
our target mass meet with new flavors. We never lost the 
excitement of presenting new products that have not been 
tried in Turkey before. We have the understanding of ‘old 
but always modern’. I first dream of the product that I want 
to make. Later, I share my idea with our chiefs. By working 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

TWO CENTURIES OLD FLAVOR STOP
BEYAZ FIRIN CROWNS THE TWO CENTURIES OLD FLAVOR SECRETS WITH NEW DELIGHTS 

AND SPECIAL RECIPES.

Beyaz Fırın Brasserie Bölümü Mutfak Şefi Mustafa 
Çendeoğlu ve Beyaz Fırın Genel Müdürü Nathalie 

Stoyanof Suda
Beyaz Fırın Brasserie Department Kitchen Chief 

Mustafa Çendeoğlu and Beyaz Fırın General 
Director Nathalie Stoyanof SudaDomates soslu sucuklu poşe 

yumurta
Pouched eggs with tomato 
sauce and sausage

Burrata peynirli salata
 Salad with burrata 

cheese

Lezzet yolculuğuna 1836’da İstanbul Balat’ta başlayan 
Beyaz Fırın, 5 kuşaktır Stoyanof Ailesi tarafından yö-
netiliyor. İstanbul’da Ataşehir, Kadıköy, Erenköy, Çif-
tehavuzlar, Akasya, Suadiye ve Etiler olmak üzere 
toplamda 7 şubeyle hizmet veren Beyaz Fırın’ın 5’inci 
kuşak temsilcisi ve genel müdürü Nathalie Stoyanof 
Suda ve Beyaz Fırın Brasserie Bölümü Mut-
fak Şefi Mustafa Çendeoğlu ile yeni açı-
lan Beyaz Fırın Brasserie Etiler’de 
buluştuk. İki lezzet ustası ile Be-
yaz Fırın’ın yıllara meydan 
okuyan lezzet sırları hakkında 
konuştuk.

Beyaz	Fırın	Brasserie	Etiler,	
özel	sabah	kahvaltılarıyla	da	ilgi	

çekiyor.	Börek	tabağı,	kahvaltı	tavası,	
keçi	peynirli,	cevizli,	otlu	menemen	ve	
domates	soslu	poşe	yumurtalı	burrata	

peyniri	gibi	lezzetleri	mutlaka	tatmalısınız…

Beyaz Fırın Brasserie Etiler grabs interest with special 
breakfast menu items. You should definitely try the 

specials such as pastry platter, pan breakfast, 
omelet with goat cheese, walnut, and herbs, 

and pouched eggs with tomato sauce 
and burrata cheese. 

Hellim peynirli şiş köfte
Shish kabob with 
hellim cheese
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Ingredients for Beğendi: 1-kg eggplant, 300-gram 
milk, 30-gram flour, 30-gram butter, 50-gram grated 
cheese, 5-gram salt and freshly grounded black pep-
per.
Preparation of Beğendi: Peel the eggplants after 
barbecuing. Sear the butter and flour in a small pot, 
add the milk, and cook until it thickens. Add the 
peeled eggplants into the pot. Add salt, pepper, and 
cheese, and cook it until it boils. Remove from heat. 
Ingredients for meatballs: 500-gram ground beef, 
5-gram salt, 2-gram black pepper, 2-gram cumin, 
50-gram breadcrumbs, 30-gram finely sliced onion, 
25-gram milk, and 40-gram olive oil.
Preparation of meatballs: Wet the breadcrumbs with 
milk. Mix all the ingredients in a bowl and knead. 
Make 30-gram balls and place them on a tray. 
Spread with oil. Bake in the oven heated at 170 
degrees for 15 minutes.
Ingredients for nut sauce: 100 pine nuts, 20-gram 
olive oil, 10-gram fresh basil, 10-gram fresh thyme.
Preparation for nut sauce: Brown the nuts with oil 
until they change color. Add fresh basil and thyme. 
Add meatballs; after turning them a few tims in the 
pan, serve them over the beğendi. Enjoy. 

Beğendi için malzemeler: 1 kg patlıcan, 300 gram süt, 
30 gram un, 30 gram tereyağı, 50 gram rende kaşar 
peyniri, 5 gram tuz ve değirmen karabiber.
Beğendinin hazırlanışı: Patlıcanları ocakta közledikten 
sonra kabuklarını soyun. Tereyağını ve unu ufak tence-
rede kavurun, sütü ilave edip koyulaşana kadar pişirin. 
Köz patlıcanları tencereye ilave edin. Ardından tuz, 
karabiber ve kaşar peynirini ilave edip bir taşım kayna-
tıp kenara alın.
Köfte için malzemeler: 500 gram kıyma, 5 gram tuz, 2 
gram karabiber, 2 gram kimyon, 50 gram bayat ekmek 
içi, 30 gram ince doğranmış soğan, 25 gram süt ve 40 
gram zeytinyağı.
Köftenin hazırlanışı: Bayat ekmek içini süt ile ıslatıp 
ufalayın. Bütün malzemeleri bir kabın içerisinde karıştı-
rıp yoğurun ve 30 gramlık yuvarlak toplar haline geti-
rip bir fırın tepsisine dizin. Son olarak üzerinde zeytin-
yağını gezdirip 170 derecelik fırında 15 dakika pişirin
Fıstık için malzemeler: 100 adet dolmalık fıstık, 20 
gram zeytinyağı, 10 gram fesleğen, 10 gram taze kekik 
veya taze zahter.
Fıstığın hazırlanışı: Dolmalık fıstığı ve zeytinyağını 
tavada rengi dönene kadar kavurun. Taze fesleğen ve 
taze kekiği ilave edin. Köfteleri ilave edin ve tavada 
birkaç dakika çevirdikten sonra beğendinin üzerinde 
servis edin. Afiyet olsun.

ŞEF MUSTAFA ÇENDEOĞLU’NDAN BEĞENDİLİ 
FISTIKLI MİNİ KÖFTE TARİFİ

together with our chiefs on this dream, we create the product 
and place it to our menu. We created the brand of Beyaz 
Fırın Brasserie by choosing privatization over becoming 
prevalent. Being unique is important to us. Our most 
important principle is to be taste-oriented. Beyaz Fırın is 
a boutique brand, not only at pastry but also at brasserie, 
that presents 330 daily products.”
 
Importance given to design and presentation
Nathalie Stoyanof Suda and Beyaz Fırın Brasserie 
Department Kitchen Chief Mustafa Çendeoğlu that we 
met at Beyaz Fırın Brasserie Etiler expressed that they 
added many different dishes that were developed at the 
new branch to the menu. Pouched eggs with burrata cheese, 
pouched eggs with ricotta cheese and zucchini, mosaic 

cheesecake, and Paris Brest are only a few of those specials. 
Mustafa Çendeoğlu who works with a team of 50 since 
2012 at Beyaz Fırın is a successful name of the food sector. 
Çendeoğlu who has 20 years of experience at the Italian 
cuisine highlights his expertise also for all the products 
that take place in the brasserie concept. Given importance 
to developing new products, design, and presentation 
because of his expertise at the world cuisine owing it to his 

Yeni spesiyalleri birlikte yaratıyorlar
2 asırlık geleneği, modern koşullara uyarlayarak 5’inci kuşa-
ğa kadar başarıyla getiren Beyaz Fırın, bu sürdürülebilirliği 
kurumsallaşmaya verdiği öneme borçlu. Beyaz Fırın’ın be-
şinci kuşak temsilcisi Nathalie Stoyanof Suda, mutfak ko-
nusunda oldukça iddialı. Hafta sonları fırsat buldukça mut-
fağa girerek dostları ve ailesi için özel lezzetler hazırlayan 
Nathalie Stoyanof Suda, mönüdeki özgün spesiyalleri, Be-
yaz Fırın şefleriyle birlikte yaratıyor. Beyaz Fırın’ın tarihi 
dokusunu ve kültürünü kaybetmeden yenilenen bir marka 
olduğunu belirten Nathalie Stoyanof Suda, “Beyaz Fırın’ı 
farklı kılan en önemli özellik; yeniliklere açık olmamız. He-
def kitlemizi her zaman yeni lezzetlerle buluşturuyoruz. 
Türkiye’de hiç yapılmamış ürünleri ilk kez sunma heyeca-
nını hiç kaybetmeyerek, ‘eski ama hep modern’ algısını ta-

şıyoruz. Önce yapmak istediğim ürünü hayal ediyorum. 
Daha sonra bu hayalimi ustalarımızla paylaşıyorum. Usta-
larımızla birlikte bu hayal üzerinde çalışarak ürünü, birçok 
denemenin ardından hayata geçiriyor ve mönümüze alıyo-
ruz. Yaygınlaşmayı değil, özelleşmeyi tercih ederek Beyaz 
Fırın Brasserie markasını yarattık. Özgün olmayı önemsi-
yoruz. Lezzet odaklı olmak en önemli ilkemiz. Beyaz Fırın, 
sadece pastacılıkta değil, günde 330 ürün sunan brasserie 
konseptiyle de butik bir marka.” diyor.

Tasarım ve sunuma önem veriyor
Beyaz Fırın Brasserie Etiler’de bir araya geldiğimiz Nathalie 
Stoyanof Suda ve Beyaz Fırın Brasserie Bölümü Mutfak Şefi 
Mustafa Çendeoğlu, yeni şubede mutfak ekibiyle geliştiri-
len pek çok farklı lezzetin de mönüye eklendiğini dile getiri-
yor. Burratalı poşe yumurta, ricottolu mücverli poşe yu-
murta, mozaik cheesecake ve Paris-Brest, bu özel lezzetler-
den yalnızca birkaçı… 2012’den beri Beyaz Fırın’da 50 kişi-
lik bir ekiple görev yapan Mustafa Çendeoğlu, yeme-içme 
sektöründe son derece başarılı bir isim. İtalyan mutfağında 
20 yıllık bir deneyime sahip olan Çendeoğlu, brasserie 

MINI MEATBALL WITH NUTS AND BEĞENDI RECIPE BY 
CHIEF MUSTAFA ÇENDEOĞLU 
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work history in different hotels around the world, Çendeoğlu 
says, “We work with Nathalie in great harmony. She sends 
us the entire new cook books published out of country. We 
participate in trainings. We follow the world cuisine closely. 
We work on many products and add our own revisions. This 
is what makes Beyaz Fırın products different.”

New recipes are tried one by one
Çendeoğlu, who starts the day at the Ataşehir branch and 
then moves on to Etiler, tries to visit at least two branches 
in a day. Given importance to hygiene, Çendeoğlu says, “We 
check the cabinets and products daily. Serving our products 
fresh is so important. Arriving to work on time is necessary. 
Preparing a dish wrong or making it late will make me upset. 
First phases of all dishes and creating their recipes are under 
my control. Following this phase, I check them one by one in 
the kitchen. We change our menu every six months. The 
first three months pass quickly with developing the new 
menu items and their recipes. During this whole process, we 
work with Nathalie. A trial phase follows the decision on 
the new products. After this trial phase, we organize training 
sessions at our 7 branches. Following the switch to the new 
menu, we check if the same standards are followed in all of 
the branches and see if the recipes are being followed 
precisely.” 

konseptinde yer alan tüm ürünlerde de uzman olduğunun 
altını çiziyor. Farklı otellerde dünya mutfağı alanında uzman-
laştığı için yeni ürün geliştirme, tasarım ve sunuma büyük 
önem veren Çendeoğlu, “Nathalie Hanım ile bu konuda bü-
yük bir uyumla çalışıyoruz. Yurt dışında yeni çıkan tüm ye-
mek kitaplarını Nathalie Hanım takip ederek bizlere ulaştırı-
yor. Eğitimlere katılıyoruz. Dünya mutfağını da yakından 
takip ediyoruz. Birçok ürün üzerinde çalışıyor ve kendi yoru-
mumuzu katıyoruz. Bu da Beyaz Fırın lezzetlerini farklı kılı-
yor.” yorumunda bulunuyor.

Yeni reçeteler tek tek deneniyor
Güne Ataşehir şubesinde başlayan daha sonra Etiler’e geçen 
Çendeoğlu, günde en az 2 şubeye gitmeye çalışıyor. Hijyene 
büyük önem veren Çendeoğlu, “Her gün dolap ve ürün 
kontrolü yapılır. Ürünlerin taze servis edilmesi bizim için 
çok önemli. İşe saatinde gelinmesi şart. Yemeğin gecikmesi 
ya da yanlış yapılması beni kızdırır. Bütün yemeklerin bi-
rinci evresi ve reçetelendirilmesi öncelikle benim kontro-
lümden geçiyor. Bu aşamadan sonra mutfakta bunların bi-
rebir kontrollerini yapıyorum. 6 ayda bir mönü değişimimiz 
oluyor. İlk 3 ay zaten yeni yemekler ve yemek reçeteleri 
geliştirmekle geçiyor. Tüm süreç boyunca Nathalie Hanım 
ile birlikte çalışıyoruz. Yeni yemeklerin neler olacağına ka-
rar verdikten sonra bir denenme süreci var. Denenme süre-
cinden sonra birlikte onayladığımız yemeklerin reçetelerini 
hazırlıyoruz ve 7 şubemizde yeni yemeklerin eğitimini veri-
yoruz. Yeni mönüye geçtikten sonra da her şubede aynı 
standardın uygulanırlığını ve reçeteleri kontrol ediyoruz. 
Şubeleri gezerken, reçetelerin eksiksiz uygulanıp uygulan-
madığını da kontrol ediyorum.” diyor.

Cevizli yoğurtlu krokanlı 
patlıcan
Eggplant with walnut, yogurt, 
and croquant

Trio



If we were to make a list of the most beautiful cities of the 
world that are surrounded by walls, the touristic city of 
Croatia, Dubrovnik would take place near the top without a 
doubt. No matter how many books you have read or how many 
photos you have seen, you can never be well prepared for the 
moment that you see this city for the first time. The mesmerizing 
coastal settlement that is as shiny as the Adriatic embraces a 
small harbor that embraces giant stone ramps, towers, houses 
with orange roof tiles, copper domes, and graceful bells.

Dünyanın surlarla çevrili en güzel kentlerinin listesi 
yapılsa, kuşkusuz Hırvatistan’ın bu en turistik kenti 
Dubrovnik ilk sıralarda yer alırdı. Ne kadar kitap 
okuyup ne çok fotoğrafına bakmış olursanız olun, ilk 
karşılaşma anınıza hiçbir koşulda hazırlıklı olamazsı-
nız. Adriyatik Denizi’nin parıltısını almış bu büyüle-
yici kıyı yerleşimi, küçük bir limanı sarmalar. Bu li-
mansa dev taş rampaları, kale kulelerini, turuncu ki-
remit çatılı evleri, bakır kubbeleri ve zarif çanları 
kucaklar.

BERİL ŞEN

A PEARL THAT SHINES ON 
THE ADRIATIC: DUBROVNIK 

THE GREATEST TEMPTATION OF THIS CITY IS THE 
HARDNESS OF IMAGINING ITS ESTABLISHMENT. 
IS IT EVER POSSIBLE TO BECOME BORED OF ITS 

MARBLE STREETS, BAROQUE STRUCTURES, 
NARROW AND STEPPED RAMPS, AND THE VAST 

BLUE OF THE ADRIATIC?

BU KENTİN EN BÜYÜK CAZİBESİ, 
KURULUŞUNU HAYAL ETMEKTE 

ZORLANIYOR OLMAMIZ. MERMER 
SOKAKLARINDAN, BAROK BİNALARINDAN, 

DAR, MERDİVENLİ YOKUŞLARINDAN VE 
ADRİYATİK’İN MAVİSİNDEN SIKILMAK 

MÜMKÜN MÜ?

ADRİYATİK’TE	
PARILDAYAN	BİR	
İNCİ:	DUBROVNİK
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3-meter in height. As the Min eta Tower protected the city 
against the attacks that came from the landside; the Bokar 
Tower and Lawrence Tower were situated to face the sea on the 
east. The Revelin and St. wwJohn towers were planned to 
defeat attacks from the east and the Old Harbor. Entering the 
inner walls is possible through the Pile and Ploce gates and the 
Marine Museum. Upon entrance through the crowded Pile 
Gate, the Onofrio Fountain and the Frensisken Monastery 
from the 15th century welcome you. The oldest pharmacy of 
Europe, history of which goes back to 1317, takes place in the 
monastery.   

To the Adriatic from the heights
In less than four minutes, you can find yourself on 
Mount Sr. from the north of the ramparts by cable car. 
Everything is under your feet here: Tiles of the Old 
City, Lokrum Island, Elafiti Islands and the Adriatic... 
Telescopes bring you closer to these beauties. The 
Panorama Restaurant is open for both lunch and 
dinner. The city is a fascinating place with its nightly 
lights from here. 

deniz tarafındakiler yaklaşık 1.5 ila 3 metre arasında. 
Yuvarlak Min eta Kulesi, kenti karadan gelecek 
saldırılardan korurken, Bokar Kulesi ile Lawrence Kulesi 
batıya denize doğru bakıyor. Revelin ile St. John kuleleri 
ise doğudan ve Eski Liman’dan gelebilecek saldırılara 
karşı planlanmış. Sur içine Pile Kapısı, Ploce Kapısı ve 
Deniz Müzesi’nden girmek mümkün. En kalabalık Pile 
Kapısı’ndan girince 15. yüzyıla ait Onofrio Çeşmesi ile 
Frensisken Manastırı karşınıza çıkıyor. Manastırda 
aynı zamanda, tarihi 1317 yılına dayanan, Avrupa’nın 
en eski eczanelerinden biri var.

Yükseklerden Adriyatik’e                                                                                     
Dört dakikadan daha kısa bir sürede, teleferikle kendi-
nizi surların kuzeyinden Sr. Dağı’nda bulabilirsiniz. 
Burada her şey ayaklarınızın altında; 405 metreden, Eski 
Kent’in kiremit çatıları, Lokrum Adası, Elafiti Adaları 
ve Adriyatik… Teleskoplar sizi bu güzelliklere daha da 
yaklaştırır. Panorama Restaurant hem öğle hem akşam 
yemeği için açık. Kentin buradan görünen gece ışıklı 
hali bir başka büyüleyici.

World heritage walls
Your condition must be good to visit Dubrovnik. The city, which 
takes place in the UNESCO’s World Heritage List, should be 
seen from the top of the walls that make it famous. The view 
from the top of these walls is really breath taking. It is also an 
unmissable opportunity for shutterbugs. At the end of a journey, 
which can be done on the counter clock wise and can be  
completed in 2-3 hours, you can watch the magnificent view of 
the Stari Grad and the Adriatic, which is especially beautiful at 
sunset. You can take short breaks at the small cafes surrounded 
by walls and see the gardens and courts of the houses that lean 
their backs to the walls. It is not hard to notice the roof damage 
left by the siege of 1990. The tiles had to be replaced. The first 
section of the walls had been built in the 9th century. The 
defense had been strengthened in the midst of the 14th century 
by adding 15 towers to the 1.5-meter thick walls. The fortress 
had been secured in the 15th century and more added. At the 
end, all of the settlement had been surrounded with a stone 
defense structure, which is 2 km long and 25-meter high. The 
height of the walls on the landside, where they are the thickest, 
reach to 6-meter; as the walls on the seaside reach to 1.5 to 

Dünya mirası surlar                                                                                        
Dubrovnik’i görmek için biraz kondisyon gerekiyor. Bu 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki kenti, onu ünlü 
yapan surların üzerinden görmeli. Gerçekten de 
dünyanın en iyileri arasında yer alan şehir surlarından 
görünen kent, başka güzel. Fotoğraf meraklıları için de 
kaçırılmaz bir fırsat. Saat istikametinin aksi yönünde 
yapılan ve 2-3 saat sürebilecek gezinin sonunu bir de 
günbatımına denk getirebilirseniz, Eski Kent’in (Stari 
Grad) Adriyatik ile manzarası benzersiz olacak. Sur 
duvarlarına yaslanmış evlerin bahçe ve avlularını 
gözlemleyebilir, sur içindeki küçük kahvelerde mola 
verebilirsiniz. 1990 kuşatmasının zararlarını çatılarda 
fark etmek zor değil. Kiremitleri değiştirilmek zorunda 
kalınmış. Surların ilk kısmı, 9. yüzyılda yapılmış. 14. 
yüzyılın ortalarında 1.5 metre kalınlığında duvarlara 15 
kule eklenerek savunma güçlendirilmiş. 15. yüzyılda 
kaleler sağlamlaştırılmış ve yenileri eklenmiş. Sonuçta 
tüm yerleşim, 2 km uzunlukta ve 25 metre yükseklikte, 
taş bir savunma yapısının içine alınmış. Kara tarafında 
daha kalın olan duvarlar 6 metreye kadar ulaşırken, 

Eski Kent/ Stari Grad Sr. Dağı/ Mount Sr.
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Escape to islands                                                                          
When we look at Dubrovnik’s place in the Adriatic, it seems 
that the inter-island transportation is not difficult. There 
are excursions from the Old Town to the three of the Elafiti 
islands throughout the day (Lopud, Kolocep, Sipan). The 
second most popular beach of Dubrovnik, after the closest 
beach Banje to the walled city, is in Lapad Gulf. Lokrum 
Island with its forests that consist of pine, olive, and plane 
trees is a real escape. The beaches are rocky but the sea 
water-filled lake called ‘Dead Sea’ is very popular. There is 
a medieval monastery in the mystic air of the island. Here, 
there is a restaurant and an exhibition on the history of the 
island and on the ‘Game of Thrones’ series, some of which 
were shot here. In the botanical garden, it is possible to see 
the palms and giant agaves brought from Brazil and South 
Africa.

Adalara kaçış                                                                                      
Dubrovnik’in Adriyatik’teki yerine bakınca, adalar 
arası ulaşımın zor olmadığı anlaşılıyor. Eski Kent’ten 
gün boyu Elafiti adalarının üçüne de (Lopud, Kolocep, 
Sipan) seferler var. Sur içine en yakın plaj olan 
Banje’den sonra Dubrovnik’in ikinci en popüler plajı, 
Lapad Körfezi’nde. Çam, çınar ve zeytin ağaçlı 
ormanlarıyla Lokrum Adası ise, gerçek bir kaçış. 
Plajları kayalık ancak ‘Ölü Deniz’ olarak adlandırılan 
deniz suyu dolu gölü çok rağbet görüyor. Adanın 
mistik havası içinde ortaçağa ait manastır bulunuyor. 
Burada bir restoran ve adanın tarihi ile bir kısmı 
burada çekilen ‘Game of Thrones’ serisi üzerine bir 
sergi var. Botanik bahçesinde ise, Brezilya ve Güney 
Afrika’dan getirilmiş palmiyeleri ve dev agaveleri 
görmek mümkün.

A geography that stretches your imagination
When there were not any settlements or roads around it, 
how did the walls erected from the sea 700 years ago? The 
greatest temptation of this city is the hardness of imagining 
its establishment. Is it ever possible to become bored of its 
marble streets, baroque structures, narrow and stepped 
ramps, and the vast blue of the Adriatic? Is there an explorer 
who would become tired of walking along the city walls? The 
city that had been under siege for seven months in 1991 was 
born from its ashes, even though it suffered significant 
damage from shelling. There you can watch the red sunrays 
that wash the stones and silhouettes of the towers close to 
sundown; observe its history and the museums that are full 
of art works; climb to Mount Sr. by a lift to embrace the 
landscape; discover the small shops and restaurants on 
narrow streets; dive into the blue waters at the end. 

Hayal gücünü zorlayan coğrafya                                                                                  
Etrafında henüz bir yerleşim ya da yol yokken, 700 yıl önce 
bu surlar nasıl oldu da denizden yükseldi? Bu kentin en 
büyük cazibesi, kuruluşunu hayal etmekte zorlanıyor 
olmamız. Mermer sokaklarından, barok binalarından, dar, 
merdivenli yokuşlarından ve Adriyatik’in mavisinden 
sıkılmak mümkün mü? Hele kentin surları boyunca 
yürümekten bıkacak bir gezgin var mı? 1991’te, yedi ay 
kuşatma altında kalan kent, havan toplarıyla sürekli 
dövülmüşse de, yeniden küllerinden doğmuş. Gün batmaya 
yakın, kulelerin siluetlerini, taşlara vuran kızıl ışığı, gölge 
oyunlarını seyredin, tarihinin labirentlerinde geçmişinin 
iniş ve çıkışlarını, sanat eserleriyle dolu müzelerinde 
inceleyin, tüm manzarayı kucaklamak için teleferikle Sr.
Dağı’na çıkın, dar sokaklarda küçük, tipik dükkanlar, 
restoranlar keşfedin ve sonunda maviye dalın.
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The crown of the gothic renaissance
While Dubrovnik was the capital of the Republic of Ragusa, the 
‘Rectors’ were the administrators. At the Rector’s Palace in the 
Gothic-Renaissance style of the 15th century, the rector has offices, 
private rooms, public halls, administrative offices, and a cellar. 
Rectors were almost imprisoned in the country to protect their 
impartiality without the Senate’s consent, and they were not 
allowed to be seen by their families. The building, which is located 
on the main street Stradun within the city walls and today is the 
Museum of History of the Cultural Heritage, exhibits works of the 
city’s stately days. Do not miss to see the fancy staircase and the 
finely sculpted column headers in the courtyard where the concerts 
are often held at the Summer Festival. When you are on Stradun 
Street, you notice that the city is especially crowded in the summer 
months. Booking for accommodation is a necessity. There are quite 
a lot of luxurious accommodation alternatives. When it comes to 
affordable accommodation, it is hard to find such a nice place like 
the family guesthouse, the  Red Dwarf Guesthouse. Transportation 
to everywhere is very practical; the rooms are clean; the rooms with 
view are pleasant and the atmosphere is also very nice; there is no 
limit to the hospitality. The owner of the place, Nasuf, is a character 
worthy of getting to know. 

Gotik-rönesansın süsü                                                                                  
Dubrovnik, Ragusa Cumhuriyeti’nin başkentiyken 
‘rektör’ler yöneticiymiş. 15. yüzyıla ait gotik-rönesans 
tarzdaki Rektör’ün Sarayı’nda, rektörün ofisi, özel 
odaları, halk salonları, idari ofisler ve bir de mahzen 
bulunuyor. Rektörler tarafsızlıklarını korumaları için 
Senato’nun izni olmadan, adeta saraya hapsedilir, 
aileleriyle görüştürülmezlermiş. Surların içindeki ana 
cadde Stradun üzerinde bulunan ve bugün Kültür 
Mirası Tarih Müzesi olan binada, kentin şaaşalı 
günlerine ait eserler sergileniyor. Yaz Festivali’nde sık 
sık konserlerin verildiği avlusundaki süslü merdiveni, 
incelikle yontulmuş sütun başlıklarını kaçırmayın. 
Stradun Caddesi’ndeyken iyice fark edersiniz; kent 
özellikle yaz aylarında tıklım tıklımdır. Konaklama 
için rezervasyon şart. Lüks konaklama alternatifleri 
oldukça fazla. Ekonomik konaklamaya gelince, bir aile 
konukevi olan Red Dwarf Guesthouse gibisi az bulunur. 
Her yere ulaşım oldukça pratik, odalar tertemiz, 
manzaralı odaları ve atmosferi keyifli, konukseverliğin 
sınırı yok. Mekanın sahibi Nasuf, tanımaya değer bir 
karakter.

Rektör’ün Sarayı/Rector’s Palace

Saraybosna’dan kiralayacağınız araçla,
Dubrovnik’e gidebilirsiniz. 
OQLA d.o.o (+387 61 227 009)

ARAÇ KİRALAMA
Starting from Sarajevo, it is possible to
travel Dubrovnik. 
OQLA d.o.o (+387 61 227 009)

RENT A CAR

GEZİ / TRAVEL
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FOR THOSE LOOKING FOR 
DYNAMISM AND ADRENALINE

Bahar mevsimi geldi. Çok yakında yaz ayları kapımızı çala-
cak. Deniz sezonunu açmadan önce çok daha formda bir 
vücuda sahip olmak isteyenlere, geleneksel fitness egzer-
sizlerinden katbekat daha çok kalori yaktıracak yeni egzer-
siz önerilerimiz olacak. Rebounding, bouldering, flywheel, 
zumba ve emekleme gibi yeni spor konseptlerini sağlıklı 
yaşam ajandanıza kaydetmenizde büyük fayda var.

The spring season has arrived. Very soon, the summer months 
will be knocking on our doors. We have some new exercise 
recommendations that will burn so much more calories than 
traditional fitness exercises for those who want to get a healthier 
body before the beach season opens up. It is beneficial to add new 
sports concepts like rebounding, bouldering, flywheel, zumba, 
and crawling to your healthy life agenda.  
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Zumba: dance and exercise 
Zumba, which was created by choreographer and dancer 
Alberto Beto Perez in the ‘90s in Columbia, is inspired 
by Latin dances. It is a fitness program made up of 
dance and aerobic figures. Zumba’s choreography uses 
kumbia, hiphop, samba, salsa, merengue, mambo, 
martial arts, Bollywood, and oriental dance moves all 
together. Besides these moves it also benefits from 
‘squat’ and ‘lunge’ exercises. Zumba, which is both 
dance and exercise, allows us to learn how to dance 
while having fun with its figures that put classic exercise 
moves aside. With Zumba classes, you will be able to get 
away from the stress of daily life in a fun way while 
feeling happier, staying in shape and losing weight at 
the same time. Zumba, which fixes irregular posture in 
time because it is a physical activity, also increases 
characteristics like teamwork, resistance and 
assertiveness. It allows you to be more confident. 
Zumba, which is suitable dance especially for children, 
aids their development with its benefits towards flexibility, 
strength, coordination, balance, and agility.  

SELİN AKGÜN

Zumba: Hem dans hem de spor
1990’larda dansçı ve koreograf Alberto Beto Perez tara-
fından Kolombiya’da ortaya çıkarılan, Latin esintili bir 
dans fitness programı olan zumba, dans ve aerobik fi-
gürlerinden oluşuyor. Zumba koreografisinde kumbi-
ya, hiphop, samba, salsa, merenge, mambo, savaş sanat-
ları, Bollywood ve oryantal dans hareketleri bir arada 
kullanılıyor. Bu hareketlerin yanı sıra ‘squat’ ve ‘lunge’ 
egzersizlerinden de faydalanılıyor. Hem dans hem de 
spor olarak adlandırılan zumba, klasik egzersiz hareket-
lerini bir kenara bırakan figürleri ile dans etmeyi, eğle-
nerek öğrenmenizi sağlıyor. Zumba kursu ile günlük 
hayatın stresinden eğlenceli bir şekilde uzaklaşırken 
aynı zamanda kendinizi daha mutlu hissedecek, formda 
kalacak ve kilo vereceksiniz. Fiziksel bir aktivite olduğu 
için duruş bozukluklarını da zamanla gideren zumba, 
ekip çalışması, girişkenlik ve direnç gibi özellikleri de 
artırıyor. Kendinize daha çok güvenmenizi sağlıyor. 
Özellikle çocuklar için uygun bir dans olan zumba; es-
neklik, kuvvet, koordinasyon, denge ve çeviklik gibi 
faydaları ile çocukların gelişimine katkı sağlıyor.
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Yepyeni bir fitness trendi: Emekleme
2017’nin en ses getiren fitness trendi, ‘emekleme’ olacak. Ün-
lülerin rağbet ettiği ‘ab cracks’ yani dikine karın kası akımın-
dan sonra fitness dünyasında ‘emekleme’ dönemi başladı. 
Spor eğitmenleri, bebek gibi emeklemenin, en etkili yağ yakıcı 
hareketlerden biri olan ‘plank’in yeni bir versiyonu olduğunu 
belirtiyor. Bu hareketin, tamamen vücut ağırlığı ile yapılmasın-
dan dolayı kondisyonu çok daha fazla geliştirdiği ifade ediliyor. 
Spor eğitmeni Ashley Hunt, bebek gibi emeklemenin güç, denge 
ve özellikle de dayanıklılığı geliştirdiğini vurgulayarak, “Emekle-
me tamamen vücut ağırlığıyla yapılıyor. Bir ekipmana ihtiyacı-
nız yok. Evinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Özellikle kalça 
bölgesi olmak üzere vücudun her yerini çalıştırıyor. Parmak, 
dirsek ve hatta bileğe bile etkisi var.” yorumunda bulunuyor.
Bireysel antrenör Ally Gray de bu hareketin sadece güce etki 
etmediğini, aynı zamanda bilek ve omuzlardan kalçalara, ayak 
bileklerine ve ayak parmaklarına kadar dayanıklılık sağladığı-
nı, çekirdeğin sağlamlılığına katkıda bulunduğunu belirtiyor. 
Hareketi yaparken bebek emeklemesi pozisyonunu alıp 
omurganın duruşunu bozmadan ileri ve geri hareket etmek 
gerekiyor. Emekleme stilinde birkaç kez ileri ve geri gittikten 
sonra dizlerinizi hafifçe kaldırın, yerden bir miktar yukarıda 
tutarak bir süre durun. Sonra tekrar ileri ve geri emeklemeyi 
yapın. Farkı hemen hissedeceksiniz.

A completely new fitness trend: crawling 
The most influencing fitness trend of 2017 will be ‘crawling’. 
After the ‘ab crack’ trend as in vertical abdominal muscles, 
which was made popular by celebrities, the ‘crawling’ period 
has begun in the fitness world. Fitness trainers state that 
crawling like a baby is a new version of one of the best fat 
burning exercises, the ‘plank’. It is indicated that this move 
develops high condition because it is done completely with 
the weight of the body. Fitness trainer Ashley Hunt makes the 
following comment while emphasizing that crawling like a 
baby develops strength, balance, and especially durability: 
“Crawling is done completely with body weight. You can 
easily do it at home. It makes every part of your body work 
especially the buttocks. It even has effects on your fingers 
elbows and even wrists.” 
Personal trainer Ally Gray also states that this move doesn’t 
only effect your strength, but that it also increases durability 
of your wrists, shoulders, buttocks, ankles and toes. While 
doing the moves you need to take the form of a crawling baby 
and move back and forth without changing the position of 
your spine. After going back and forth a few times in crawling 
position, lightly raise your knees a bit higher from the ground 
and keep them up for a little while. Then crawl back and forth 
again. You will immediately feel the difference.

Time for rebounding, bouldering, and flywheeling. 
If you want to lose weight and satisfy the child within you at 
the same time then you should absolutely try ‘rebounding’. By 
doing cardio by jumping on a trampoline, you can have fun 
like a child and get a few steps ahead at burning fat at the 
same time. By the way, let us quickly remind that rebounding 
can be done both indoors and outdoors.  
If you are an outdoor sports enthusiast than it is beneficial to 
you that you don’t miss bouldering activities. Bouldering is 
one of the most trending sports branches, which carries rock 
climbing to inside sports facilities. Its only difference is that 
the climbing is done on shorter boulders. With bouldering, 
those interested in climbing sports will be able to experience 
the excitement of climbing and hard challenges safely in an 
indoor sports facility.   
The latest technology flywheel bicycles, which add speed 
to exercising, have sensors that calculate how much energy 
you use. Some gyms benefit from this opportunity and 
create a competitive atmosphere to make you exercise 
more by showing your names and statistics on a large 
screen in the middle of the gym. Flywheel bicycles also 
have numerous weights to work your upper body as well as 
your lower body. Some gyms can combine flywheel with 
yoga and pilates.

Rebounding, bouldering ve flywheel zamanı 
Hem kilo verip hem de içinizdeki çocuğu mutlu etmek 
istiyorsanız, ‘rebounding’i mutlaka denemelisiniz. 
Trambolin üzerinde kardiyo yaparak hem çocuklar gibi 
eğlenebilir hem de yağ yakmada bir anda birkaç adım öne 
geçebilirsiniz. Bu arada hemen hatırlatalım, reboun-
ding’i hem açık hem de kapalı alanda yapmak mümkün. 
Eğer outdoor sporu tutkunuysanız, bouldering aktivite-
lerini kaçırmamanızda da büyük fayda var. Bouldering, 
kaya tırmanışını spor salonlarına taşıyan en trend spor 
dallarından biri… Tek farkı, tırmanışın daha alçak kaya-
lar üzerinde yapılıyor olması. Bouldering ile tırmanış 
heyecanını ve zorlu mücadeleleri spor salonlarında ya-
şamak, tırmanış sporlarına ilgi duyanlar için güvenli bir 
deneyim alanı olacak. 
Egzersize hız katan son teknoloji flywheel bisikletleri-
nin ne kadar enerji harcadığınızı ölçen sensörleri bulu-
nuyor. Bazı spor salonları bu fırsattan yararlanarak re-
kabet ortamı yaratıp daha çok çalışmanızı sağlamak için 
adınızı ve istatistiklerinizi salonun ortasında kocaman 
bir ekrana yansıtabiliyor. Flywheel bisikletlerinde ayrı-
ca üst vücudunuzu çalıştırmak için çeşitli ağırlıklar da 
yer alıyor. Bazı spor salonları flywheel’i yoga ve pilates 
ile de birleştirebiliyor.

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY
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30 years from Erasmus to Erasmus+ 
The Erasmus Program, which started to be implemented in 
1987 as an exchange program that provides opportunities for 
higher education students to live and study abroad in Europe, 
has evolved over the past 30 years into a structure that 
encompasses different activities and target groups. The 
Erasmus+ Program today offers projects to institutions through 
activities including education, training, internship, job 
observation and voluntary work, and gives individuals the 
opportunity to take part in these projects. The Erasmus+ 
Program is run by the EU Education and Youth Programs 
Center (Turkish National Agency), which is a related 
organization of the European Union Ministry in Turkey. This 
year, the Erasmus Program celebrates its 30th year with a series 
of events to be held at both European and local/international 
levels. The Erasmus+ Program offers individuals the opportunity 
to work abroad, learn, volunteer, and meet with new colleagues. 
It also aims to increase young people’s social ties, entrepreneurial 
spirit, and social entrepreneurial skills. With the Erasmus+ 
Youth Program, youth groups from different countries come 
together. These young people have the opportunity to put their 
creative ideas into practice in order to solve social problems 

Erasmus’tan, Erasmus+’ya 30 yıl
Avrupa’da yükseköğretim öğrencilerine yurt dışında yaşama 
ve eğitim görme imkânı sunan bir değişim programı olarak 
1987’de uygulanmaya başlanan Erasmus Programı, 30 yıl 
içerisinde gelişerek farklı faaliyetleri ve hedef kitleleri de içi-
ne alan bir yapıya dönüştü. Erasmus+ Programı bugün; eği-
tim, öğretim, staj, işbaşı gözlem ve gönüllü çalışmaları da 
içeren faaliyetler yoluyla kurumlara proje yapma, bireylere 
ise bu projelerde yer alma fırsatı sunuyor. Erasmus+ Progra-
mı, Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu 
olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 
(Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından yürütülüyor. Bu yıl Eras-
mus Programı hem Avrupa düzeyinde hem de yerel/ulusal 
düzeylerde gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikle 30’uncu yaşı-
nı kutluyor. Erasmus+ Programı, bireylere yurt dışında staj, 
öğrenim, gönüllülük ve farklı meslektaşlarla bir araya gelme 
fırsatı sunuyor. Ayrıca gençlerin sosyal bağlılıklarını, giri-
şimcilik ruhlarını ve sosyal girişimcilik becerilerini artırmayı 
amaçlıyor. Erasmus+ Gençlik Programı ile faklı ülkelerden 
gençlik grupları bir araya geliyor. Bu gençler, sosyal girişimler 
sayesinde sosyal hayattaki problemlere çözüm üretmek için 
yaratıcı fikirlerini pratiğe dökme imkânı buluyor.

SHAPE YOUR FUTURE WITH ERASMUS+
ERASMUS+ PRESENTS AN INSPIRATIONAL ROADMAP FOR ENTREPRENEURSHIP, 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP, AND EMPLOYMENT.

GELECEĞİNİZE	ERASMUS+	
İLE	YÖN	VERİN	

ERASMUS+ PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE İSTİHDAM ADINA 
İLHAM VERİCİ BİR YOL HARİTASI SUNUYOR.

Girişimcilik ile birlikte son dönemlerde sıklıkla duymaya 
başladığımız kavramlardan biri de ‘sosyal girişimcilik’… 
Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümlerle yaklaşmak ve bu 
çözümleri geniş ölçekte uygulamak şeklinde tanımlanabile-
cek sosyal girişimcilik, günümüzün işgücü piyasasında 
gençlerin istihdam edilebilirliklerini artıran unsurlardan 
biri olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa çapında 30’uncu yılı 
kutlanan, Türkiye’de ise 2004’ten bu yana uygulanmakta 
olan Erasmus+ Programı, başta gençler olmak üzere giri-
şimcilik ve sosyal girişimcilik alanlarına yönelik projelerle 
bireylere önemli destekler sağlıyor.

SELİN AKGÜN

One of the concepts we have been hearing recently together with 
entrepreneurship is ‘social entrepreneurship’. Social 
entrepreneurship, which can be defined as an innovative 
approach to social problems and implementing the innovative 
solutions on a broad scale, is a factor that may increase the 
employability of young people in today’s work force market. The 
Erasmus+ Program, which is celebrating its 30th anniversary 
across Europe and has began to be implemented in Turkey since 
2004, provides significant support with projects for 
entrepreneurship and social entrepreneurship to individuals, 
especially to young people.  
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3 ana faaliyet üzerinde duruluyor
Gençlerin sosyal girişimcilik dahil olmak üzere girişimcilik ve 
inisiyatif alma gibi örgün öğretim dışında edinebilecekleri 
çapraz becerilerinin geliştirilmesi ise istihdam edilebilmele-
rinde önemli rol oynuyor. Avrupa Birliği eğitim ve gençlik 
programları 7 yıllık periyotlar halinde Avrupa’nın değişen 
ekonomik ve toplumsal koşullarına göre revize ediliyor. 
2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı; bireylerin 
mesleki ve kişisel gelişimleri için gerçekleştirilecek projelere 
fon kaynağı sunuyor. Programın genel yapısına bakıldığında 
3 ana faaliyet göze çarpıyor. ‘Hareketlilik Faaliyetleri’ kapsa-
mında okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yükse-
köğretim ve gençlik alanlarındaki kurum ve kuruluşların 
personeli yurt dışındaki proje ortağı kurum ve kuruluşlarda 
eğitim alabiliyor ve eğitim verebiliyor. Erasmus+ Programı 
ile gerçekleştirilecek faaliyetlerden biri de ‘Stratejik Ortaklık 
Projeleri’… Stratejik Ortaklık Projeleri, eğitim ve gençlik 
alanlarında yer alan kurum ve kuruluşlara faaliyet alanları ile 
ilgili yaşanan sorunlara çözümler bulabilme, yeni eğitim me-
totları ve müfredat geliştirme veya yurt dışındaki iyi uygula-
maları Türkiye’ye transfer edebilme imkânı sağlıyor. Eras-
mus+ Programı’nın gençlere sunduğu bir başka faaliyet türü 
ise ‘Yapılandırılmış Diyalog Projeleri’… Gençlerin, kendileri-
ni doğrudan ilgilendiren konulardaki politika yapım sürecine 
dâhil edilmesi ve bu süreçte gençler ve karar alıcıların bir 
araya getirilmesi amaçlanıyor. 

Farklı projeler geliştiriliyor
Anadolu Üniversitesi koordinatörlüğünde Almanya ve Çek-
ya ortaklığında gerçekleştirilen ‘Eğitim İş Uyumsuzluğunu 
Gidermek için Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Uzaktan Eğitim 
Sistemi Modülü’ adlı stratejik ortaklık projesi ile gençlerin 
istihdam konusunda daha bilinçli ve donanımlı hale getirile-
rek, kendi kariyer planlamalarını yapabilecek düzeye getiril-
mesi amaçlandı. İzmir’de faaliyet gösteren Mavi Pencere 

Özel Eğitim Derneği, İngiltere, İspanya, İtalya ve Romanya 
ortaklığında gerçekleştirdiği ‘Sign Language Speaking Tour 
Guides-İşaret Dili Bilen Tur Rehberleri’ adlı projesi kapsamın-
da, işaret dili kullanan işitme engelli tur rehberleri yetiştirmek 
amacıyla bu alanda yeni bir mesleki eğitim sertifika programı 
hazırladı. Proje, işitme engelli bireylerin istihdam edilmesini 
kolaylaştıracak yeni bir iş alanı sağlamayı hedefliyor. Proje so-
rumlusu Gökhan Kaya, “Çalışarak kendi geçimini sağlamak ve 
hayata dâhil olmak  herkes gibi işitme engellilerin de temel is-
teği... İstatistiksel verilere göre ülkemizde ve dünyada işitme 
engellilerin en büyük sorunu eğitim ve istihdam. Biz, bu proje-
mizle onların iş sahibi olmalarını amaçladık.” diyor.

Erasmus+’yla değişen yaşamlar
Aynı zamanda milli sporcu olan proje katılımcısı Tütem 
Banguoğlu, “Bu proje kapsamında aldığım yurt içi ve yurt 
dışı eğitimler bana çok şey kazandırdı. Bu alanda daha önce 
hiç çalışma yapılmamış. Yapabileceğimiz çok şey olduğuna 
inanıyorum.” yorumunda bulunurken, bir diğer proje katı-
lımcısı Esra Yıldız ise, “Proje kapsamında gerçekleştirilen 
tüm eğitim faaliyetlerine katıldım. Özellikle yurt dışında 
Uluslararası İşaret Dili Eğitimi almak bana çok faydalı oldu. 
Bu alanda çalışmak istiyorum ve imkân verilirse kendimi 
daha da geliştirebileceğimi biliyorum.” açıklamasında bu-
lunuyor. Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti’nden yararla-
narak Erasmus Programı ile Avrupa’da okuyan Tayfun 
Yılmaz’ın hikâyesi de son derece ilginç. Yılmaz, “Kardeşim 
Remzi otizmli. Onun için bir şeyler yapmak istedim. Avru-
pa Gönüllülük Hizmeti, beni ve kardeşimi birlikte iş yap-
maya teşvik etti. 2015’te Remo adında bir marka kurdum. 
Remo ile kardeşimin çizimleri farklı tasarımlar üzerine ba-
sılarak sunuluyor. Eğer bugün Norveççe konuşabiliyorsam 
ve Remo ürünlerini Norveç’te farklı mağazalara yerleştire-
biliyorsam, bunun arkasında Erasmus+ Avrupa Gönüllük 
Hizmeti’nde öğrendiklerim var.” diyor.

Focused on 3 main activities
The development of cross-skills that young people can acquire 
except formal education, such as entrepreneurship and taking 
initiative, including social entrepreneurship, play an important 
role in their employability. European Union education and 
youth programs are revised in seven year periods according to 
the changing economic and social conditions of Europe. The 
Erasmus+ Program covering the years 2014-2020 offers funding 
for projects to be undertaken for professional and personal 
development of individuals. Looking at the overall structure of 
the program, 3 main activities are striking. Within the scope of 
‘Mobility Activities’, the staff of institutions and institutions in 
the fields of school education, vocational education, adult 
education, higher education, and youth are able to receive 
education and training in project partner institutions and 
organizations abroad. One of the activities to be materialized 
with the Erasmus+ Program is ‘Strategic Partnership Projects’. 
Strategic Partnership Projects offer the possibility of finding 
solutions to the problems related to fields of activity of 
institutions and organizations in the fields of education and 
youth, developing new training methods and curriculums or 
transfer the good practices abroad to Turkey. Another type of 
activity that the Erasmus+ Program offers to young people is 
‘Structured Dialogue Projects’. It is aimed to include young 
people in the policy making process, which is directly related to 
them, and bringing together the young people and decision 
makers together in this process.

Different projects are being developed 
With the strategic partnership project “EMLT Module Distance 
Education System as a New Product for Reducing the Education 
Job Mismatch” under the coordination of Anadolu University 
and the partnership of Germany and Czech Republic, it was 
aimed to make young people more aware and equipped about 
employment and to be able to make their own career planning. 
The Mavi Pencere Special Education Association in Izmir 
prepared a vocational training certificate program within the 
scope of the project named ‘Sign Language Speaking Tour 
Guides’ which is carried out in partnership with England, Spain, 
Italy and Romania with the aim of training hearing- impaired 
tour guides who use sign language. The project aims to provide a 

new business area that will facilitate the employment of 
hearing-impaired individuals. Project manager Gökhan Kaya 
said, “Working for our own livelihood is the basic desire of 
hearing impaired people also, including being involved in life. 
The biggest problem of the hearing impaired in our country 
and in the world according to statistical data is education 
and employment. We are aiming to help them become 
business owners with this project.”

 Lives changed with Erasmus+ 
Project participant who is also a national athlete Tütem 
Banguoğlu said, “I have received a lot of domestic and foreign 
training within the scope of this project. This area has never 
been worked before. I believe that there is a lot we can do.” 
Another project participant Esra Yıldız said, “I participated 
in all the training activities carried out within the project and 
it was very useful for me to get International Sign Language 
Education abroad. I want to work in this field and I know I 
can improve myself if an opportunity is given.” The story of 
Tayfun Yılmaz, who is studying in Europe with the Erasmus 
Program taking advantage of Erasmus + European Voluntary 
Service, is also very interesting. Yılmaz says, “My brother 
Remzi has autism. I wanted to do something for him. The 
European Volunteer Service encouraged me and my brother 
to do business together. In 2015, I established a brand called 
Remo. With the help of Remo, my brother’s drawings can be 
printed on different designs. If I am able to speak Norwegian 
today and I can put Remo products in different stores in 
Norway, I owe it to what I have learned in Erasmus+ European 
Volunteer Service.”

Tayfun Yılmaz



ZANAAT / CRAFTZANAAT / CRAFT

0  6  2 raillife MAYIS / MAY 2017 raillife MAYIS / MAY 2017      0  6  3

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Madem Sanat’ın kurucusu heykeltıraş Timuçin Gözaydın
Madem Sanat’s founder sculptor Timuçin Gözaydın

Kadıköy Rasimpaşa’daki Madem Sanat adlı atölyesinde 
başta heykel, modern sanat, dekor, ahşap, mobilya ve ev 
aksesuarları olmak üzere birbirinden özel tasarımlara 
imza atan Timuçin Gözaydın, son derece butik bir viz-
yona sahip. Madem Sanat’a girer girmez, gözünüze ilk 
olarak el yapımı ve ahşap ağırlıklı aydınlatma tasarımla-
rı çarpıyor. Biraz ilerlediğinizde irili ufaklı ahşap saksı-
lara özenle yerleştirilmiş kaktüsler ile karşılaşıyorsu-
nuz. Gözaydın’ın her bir tasarımı, insanda hem yaşan-
mışlık hem de heyecan uyandıracak kadar içten.

Timuçin Gözaydın, who put his signature under unique designs, 
which are mainly sculptures, modern art works, decorative 
objects, wood, furniture and home accessories, at his workshop 
named Madem Sanat at Rasimpaşa, Kadıköy, has an utmost 
boutique vision. The moment you enter Madem Sanat, the first 
things to catch your eye are the handmade wood focused lighting 
designs. When you move a bit forward, you encounter cactuses 
that have been carefully placed in large and small wooden 
flowerpots. Every design of Gözaydın is sincere enough to 
awaken excitement and life experience in a person.

GEOMETRİK	ŞEKİLLERDEN	SIRA	
DIŞI	AKSESUARLAR	TASARLIYOR

AHŞAP, TAŞ VE BRONZ AĞIRLIKLI AYDINLATMA VE DEKORATİF ÜRÜN 
TASARIMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN HEYKELTIRAŞ TİMUÇİN GÖZAYDIN, 

GEOMETRİK ŞEKİLLERDEN İLHAM ALIYOR.

SCULPTOR TİMUÇİN GÖZAYDIN WHO DRAWS ATTENTION WITH HIS WOOD, 
STONE AND BRONZE FOCUSED LIGHTING AND DECORATIVE PRODUCT DESIGNS 

IS INSPIRED BY THE GEOMETRICAL FIGURES.

HE DESIGNS EXTRAORDINARY ACCESSORIES OF 
THE GEOMETRICAL FIGURES
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Ahşap, taş ve metale şekil veriyor
2013 yılında Timuçin Gözaydın tarafından kurulan Madem 
Sanat atölyesi, özel yapım ve türünün tek örneği işlerin yanı 
sıra proje bazlı çalışmalara da ev sahipliği yapıyor. Modern 
üretim yöntemleri ile geleneksel el işçiliğini harmanlayan 
Gözaydın, ağırlıklı olarak masif malzemelerden kişiye ve 
mekâna özel tasarımları hayata geçiriyor. Bu ürünlerin en 
önemli ortak noktası ise yer alacakları mekânın karakterinde 
belirleyici bir rol oynamaları… 33 yaşındaki Gözaydın, Kocaeli 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Heykel 
Anasanat Dalı Bölümü’nden 2011’de mezun oldu. Askerden 
döndükten sonra İstanbul Kemerburgaz’daki Taş Dünyası’nda 
taş ve mermer odaklı heykeller tasarladı. 2 sene sonra artık 
kendi heykel atölyesini kurmanın zamanının geldiğine inanan 
Gözaydın, Kadıköy Rasimpaşa’da Madem Sanat’ı açtı. 
Dekorasyon, mobilya ve ev aksesuarlarına yönelik farklı 
siparişler alan, Mardin Müzesi’ne yönelik heykeller tasarlayan 
Gözaydın, daha çok ahşap, metal ve taş odaklı tasarımlara 
odaklanıyor. Materyal konusunda yelpazeyi geniş tutmaya 
çalışan Gözaydın, son zamanlarda ağırlıklı olarak ahşap işlere 
yoğunlaştığını ve taşla çalışmanın hem zor hem de çok zaman 
gerektirdiğini dile getiriyor.

Yoga figürlerinden oluşan bir sergiye hazırlanıyor
Geometrik şekillerden ilham alan Timuçin Gözaydın, niş işler 

He gives shape to wood, stone and metal 
The Madem Sanat Workshop, which was founded by 
Timuçin Gözaydın in 2013, hosts custom made unique 
works along with project-based works. Gözaydın, who 
harmonizes modern production methods and 
traditional artisanship, materializes designs for 
persons and places, using solid materials heavily. The 
most important thing that these products have in 
common is that they play a character-determining role 
in the place they will be put. Gözaydın, who is now 33 
years old, was graduated from Kocaeli University Fine 
Arts Faculty Plastic Arts Department of Sculpting in 
2011. After completing his military duty, he designed 
stone and marble focused sculptures at the Taş Dünyası 
in Kemerburgaz, İstanbul. After 2 years, Gözaydın, 
who believed that it was time to open his own sculpting 
workshop, opened the Madem Sanat at Rasimpaşa, 
Kadıköy. Gözaydın had received different orders of 
decorative objects, furnishings, and home accessories 
while he was designing sculptures for the Mardin 
Museum. He focuses more on wood, metal, and stone 
designs. Gözaydın tries to keep a variety of the 
materials he uses widely. He expresses that he has 
recently been focusing on wood works and that working 
with stone is very hard and requires much time.

ürettiğini ve butik bir konsepte sahip olduğunu vurguluyor. 
Karma sergi ve sempozyumlara katılan Gözaydın, kişisel bir 
sergi açmayı planlıyor. Bu serginin yoga hareketlerini içeren 
figürlerden oluşan bir konsepte sahip olacağını söyleyen 
Gözaydın, “Eşim yoga yapıyor. Ondan ilham alarak farklı bir 
içerik yaratmak istedim. Yaklaşık 15 yoga figüründen oluşacak 
bu sergide yer alan tasarımlar ahşap, bronz ve polyester gibi 
materyallerden oluşacak.” diyor. Gözaydın’ın dekoratif 
tasarımlarında önemli bir yoğunluğu aydınlatma objeleri 
oluşturuyor. Daha çok masaüstü aydınlatmaları, abajur, rölyef 
tarzı duvara asılan objeler ve oturma grubu tasarımları dikkat 
çekiyor. Hem müzelerin taleplerine hem de bireysel 
müşterilerin isteklerine göre farklı tasarımlara imza atan 
Timuçin Gözaydın, hedef kitlesinin kendisine Instagram ve 
Facebook başta olmak üzere ağırlıklı olarak soysal medya ile 
ulaştığını vurguluyor. Yaptığı her tasarımın hedef kitlesini 
mutlu etmesi felsefesinden yola çıktığını dile getiren Gözaydın, 
“Tasarımlarımı satın alan her bir bireyin, o eseri her gördüğünde 
mutlu olması, beni amacıma bir adım daha yaklaştırıyor. Her 
eserimin farklı bir kompozisyona sahip olması ve hedef kitleme 
farklı bir mesaj verebilmesi en temel ilkem.” yorumunda 
bulunuyor.

Minyatür eserler tasarlıyor
Timuçin Gözaydın, Madem Sanat atölyesinin dönemsel olarak 

Getting ready for an exhibit that consists of yoga figures
Inspired by the geometrical figures, Timuçin Gözaydın 
emphasizes that he produces niche works and has a boutique 
concept. Participating in group exhibitions and symposiums, 
Gözaydın is planning to open a solo exhibit. Expressing that the 
exhibit will consists of yoga figures, Gözaydın says, “My spouse 
does yoga. I wanted to create a different content being influenced 
by her. About 15 designs that take place in this exhibition will be 
made out of materials such as wood, polyester, and bronze.” The 
emphasis is on the lighting objects among the decorative designs 
of Gözaydın. Mostly desktop lighting, lamps, relief wall objects, 
and sitting groups draw attention. Creating different designs in 
accordance with the demand from the museums and the wishes 
of the individual clients, Timuçin Gözaydın says that his target 
clients reach him through social media platforms such as 
Instagram and Facebook. Stating that every design is created 
with the thought of making his target clients happy, “If an 
individual who purchases one of my designs gets happy every 
time he or she sees it, this brings me closer to my goal. My basic 
principal is to have every work of mine have a different 
composition and give a different message to my target mass.” 

Designs miniature works
Timuçin Gözaydın emphasizes that the Madem Sanat’s shared 
workshop that hosts different artists and designers from various 
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farklı disiplinlerden sanatçı ve tasarımcıları da ağırlayan 
paylaşımlı atölye alanı ile işlerin sergilendiği showroom’un 
ziyaretçilere her zaman açık olduğunu vurguluyor. Daha çok 
doğaçlama bir tarza sahip olduğunu belirten Gözaydın, “Bir 
şeye başlamadan önce kafamda tasarlıyorum. Daha sonra 
tasarım sürecine geçiyorum. Taşla çalışmayı çok seviyorum. 
Taş Dünyası’nda çalışırken, iki ya da üç metrelik taş heykeller 
tasarlıyordum. Şu an bu boyutlarda çalışabilmem mümkün 
olmadığı için daha çok minyatür eserler tasarlıyorum.” diyor. 

Yurt dışından teklif alıyor
5-10 yıl içerisinde atölyesini güneye taşıyarak metropol 
hayatından uzaklaşmak istediğine dikkat çeken Timuçin 
Gözaydın, “Planladığım gibi güneye gidebilirsem, tüm 
konsantrasyonumu taş odaklı heykeller ve dekoratif ürünler 
tasarlamaya yönlendireceğim.” diyor. Neon 
ışıklandırmalardan ahşap mobilya ve saksılara kadar son 
derece geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan Timuçin 
Gözaydın, 2017 bitmeden yeni bir showroom açmayı 
planladığını belirtiyor. Elgiz Müzesi’nin Teras Sergileri’ne 
katılacağını da söyleyen Gözaydın, şu an Sri Lanka’dan gelen 
teklifleri değerlendiğini ifade ediyor. Yurt dışındaki otellerden 
farklı iş teklifleri alan Gözaydın, bahçe düzenlemesi, heykel 
ve giydirmelere odaklanıyor. Gözaydın; Amerika, Suudi 
Arabistan gibi ülkelerle de irtibat halinde…

disciplines seasonally and the showroom where the works 
are exhibited are always open to visitors. Highlighting that 
having more of an extemporaneous style, Gözaydın says, 
“Before I begin to work, I design it in my mind first. Later, 
I start the design process. I like working with stone. When 
I was working at the Taş Dünyası, I was designing two to 
three meter tall stone sculptures. Right now, it is not 
possible to work on that size, therefore I design miniature 
works.”

Offers come from abroad
Stating his wish of moving his workshop to the south in 
5-10 years to get away from the city life, Timuçin 
Gözaydın says, “If I can move to the south as I have 
planned, I will aim all my focus to creating stone oriented 
sculptures and decorative products.” Having a wide range 
of products from neon lighting to wooden furniture and 
pots, Timuçin Gözaydın states that he is planning to open 
a new showroom before 2017 ends. Gözaydın who said 
that he would be participating in the Teras Exhibit in the 
Elgiz Museum stated that he has been considering the 
offers came from Sri Lanka. Getting different job offers 
from the foreign hotels, Gözaydın focuses on landscape 
designs, sculpting, and cladding. He also keeps in touch 
with countries such as the USA and Saudi Arabia. 



curtains on windows/ Empty house.” Nominative case of train 
is travel case, journey case. Train runs as if it advances through 
eternity. Wind is its curtain. 
“Objective case of house, morning/ Come on, you are late/ 
Right when your sleep is sweet/ You will leave your house.” 
Who knows the objective case of train the best? First, its 
passengers; second, the ones who are waiting for it; third, let’s 
cut it short and say that the poet knows it the best. Train goes 
on its journey as we go on our ways with prayers in the morning. 
What else could come in the mornings like a foggy memory but 
a train poem? The objective case of poem is train.
“Dative case of house, all day long/ Hang on you old horse!/ 
Carrying the load of years on your back/ Go to your house early 
in the evening.” The dative case of house and the dative case of 
train are the same; I think they are working at the same place. 
What kind of a place is this thing that they call the world? Can 
it be bought or sold? Can it be read or written? Can it be 
stopped by or stayed? Poetry asks, because it is civil; however, 
train is a public worker. Even if it does not seem to ignore, it 
seems uninterested. We will see about that!
“Possessive case of house, happiness/ Warming up in front of 
fireplace/ Against stars with their lights out/ If there is light in 
our house.” Possessive case of train is happiness. Our train is 
the single word definition of happiness. Everyone knows that 
this is true for me. Maybe, it is the same for you, too. I run into 
many people who go to Kars by the East Express these days. I 
think the poem of the ones who find happiness in train is going 
to Kars; accompanied by a Kars poem, which is a “Cemal 
Süreyya masterpiece.” Please read it and have others read it, 
too.
“Vocative case of house, you are far/ Even as we live in it/ 
House, we have to leave you behind/ On shoulders of loved 
ones.” Vocative case of train sounds distant, which means we 
shouldn’t stay so distant from it. We should consider getting 
back on right when we are getting off. We should leave it 
behind always with nice memories and new acquaintances. We 
should look at the world from a train; dive into the past and 
reach to the future. 
All five cases of train are nice. Train itself with its feeling and 
its image is a case all by itself. It is sometimes like a house; 
sometimes like a street; sometimes like a path. And sometimes 
it is like a garden. No matter what case it is and no matter on 
which case we are a passenger, we feel ourselves like a passenger 
twice. Why? Because, on a train we travel separately from our 
inner self. We travel on a train both with strangers and alone 
within ourselves as if there is no one else but us. This is why 
train is closer to poetry. Just as good poetry does, train does 
have many meanings different from each other. We catch 
different beauties and arrive to new meanings at each reading 
or travel. We cannot get enough of poetry and travel. 
We travel on train partly because of its cases. We like the 
poetry case of train the most.

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLESTREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

HAYDAR ERGÜLEN

TRENİN	HALLERİ

CASES OF TRAIN

TRENİN BEŞ HALİ DE GÜZEL. TRENİN KENDİSİ, DUYGUSU, İMGESİ BAŞLI BAŞINA 
BAŞKA BİR HAL ZATEN...

ALL FIVE CASES OF TRAIN ARE NICE. TRAIN ITSELF WITH ITS FEELING AND ITS 
IMAGE IS A CASE ALL BY ITSELF...
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hali. Bozkırda, boşlukta, adeta sonsuzlukta yol alıyor-
muş gibi koşar tren. Perdesi esen rüzgârdır.
“Evin –i hali, sabah/Geciktiniz haydi,/Uykuların tatlan-
dığı sularda/Bırakacaksınız evi.” Trenin –i halini en iyi 
kim bilir? Bir, yolcusu, iki, bekleyeni, üç deyip uzat-
mayalım, bunun yerine bir de diyelim, şairi bilir. Sa-
bah duayla yola çıkılır gibi, tren de şiirle yola çıkar. 
Sabah, sisli bir anı gibi çıkıp gelen, sökün eden tren 
şiir değilse nedir? Şiirin –i hali de trenden başkası 
değildir.
“Evin –e hali, gün boyu/Ha gayret emektar deve!/
Sırtınızda yılların yorgunluğu/Akşam erkenden eve.” 
Evin –e haliyle trenin –e hali aynı, galiba aynı yerde 
çalışıyorlar. Şiire bakılırsa ikisi de dünya diye bir yer-
de çalışıyor olmalı. Kuzum ne mene bir şeydir bu 
dünya dedikleri? Alınır mı satılır mı? Okunur mu ya-
zılır mı? Geçilir mi kalınır mı? Şiir sorar, zira sivildir, 
lakin tren kamu görevlisidir, bilmezden gelmese de 
sormazdan gelir. Gelsin bakalım!
“Evin –de hali, saadet/Isınmak ocaktaki alevde/Sön-
müş yıldızlara karşı/Işıklar varsa evde.” Trenin –de 
hali de saadet. Trende: İşte saadetin tek kelimeyle 
tanımı… Benim için böyle olduğunu cümle âlem bili-
yor da, belki sizin için de öyledir, öyle olabilir. Bu-
günlerde kimi görsem Doğu Ekspresi ile Kars’a gidi-
yor. Sanırım saadeti trende bulanların şiiri de Kars’a 
gitmek. Tabii “Bir Cemal Süreya güzelliği olan” Kars 
şiiriyle. Lütfen okuyun, okutun, binip gidin. 
“Evin –den hali, uzaksınız/Hatta içinde yaşarken/
Aşkların, ölümlerin omzunda/Ayrılmak varken ev-
den.” Trenin –den hali de uzaklık bildiren bir hal, 
tıpkı ev gibi. Bu demektir ki tren-den fazla uzak kal-
mamalı, tren-den inerken yeniden binmeyi düşleme-
li, tren-den hep güzel anılarla, yeni tanışlarla ayrıl-
malı, tren-den dünyaya bakmalı, tren-den geçmişe 
dalmalı, geleceğe uzanmalı…
Trenin beş hali de güzel. Trenin kendisi, duygusu, 
imgesi başlı başına başka bir hal zaten... Bazen ev gibi, 
bazen sokak gibi, bazen yol gibi. Bazen de bahçe gibi. 
Ama hangi halinde olursa olsun ve biz bu hallerin 
hangisinde yolcu olursak olalım, kendimizi iki kere 
yolcu gibi hissederiz. Niye mi? Çünkü trende insanın 
içi ayrı gider, dışı ayrı gider. Trende hem başkalarıyla 
gideriz hem kendimizle, sanki bizden başka kimse 
yokmuş gibi. Trenin şiire en yakın olması biraz da 
bundandır. Tıpkı iyi şiirler gibi tren de çok anlam 
barındırır, birbirinden farklı anlamlar. Her okuyuşta 
ya da her yolculukta yepyeni güzellikler yakalamak, 
yepyeni anlamlara varmak. Şiire ve yolculuğa doya-
mamak...
Trene biraz da bu halleri yüzünden biniyoruz, en çok 
da trenin şiir halini seviyoruz. 

“Bir Behçet Necatigil klasiği olan…” diye başlayalım ve 
daha baştan bir klişeyle yola koyulalım. Klişenin güzel-
liği ara sıra kullanılmasındadır, bu onu sevimli de kıla-
bilir. Hem de kimi zaman herkesin söylediğini söyle-
mekte de komik, eğlenceli bir yan olabilir. Hiçbir şey 
olmasa insan kendisiyle dalga geçer! İşte bu şarttır, 
yoksa işler fenadır!
Sevgili ve kalender hocamız Necatigil, hocaların hocası 
olduğu için bize darılmaz, öğrenci halinden anlar, derse 
geç kalan öğrenciye kızmadığı gibi, yazıya geç giren öğ-
renciye de kızmaz. Behçet Hoca’nın pek çok klasik ol-
muş şiirinin başında da evlere dair yazdıkları gelir. O 
yazdığı için de evler şiir gibi gelir. Yazmasa dar gelirdi! 
“Evlerle Savaş” şiirini görmezden gelemeyiz ama şimdi 
“Evin Halleri” şiirine bakalım. Bakalım trenin halleriyle 
akrabalığı var mı evin hallerinin?
“Evin yalın hali/İster cüce, ister dev,/Camlarında perde 
yok,/Bomboş ev.” Trenin yalın hali yol hali, yolculuk 

Let’s begin with “As a Behçet Necatigil classic...” and move on 
with a cliché from the start. What makes a cliché good is the 
rareness of its usage. This might even make it sound cute. 
Sometimes, it might even make it fun to use something that 
everyone else does. One could even make fun of himself or 
herself, if for nothing! Now, this is the condition; otherwise, 
things might end up badly!
Our dear teacher Necatigil would never become angry with us 
because he is among the masters. He understands his students. 
He wouldn’t snap at the student who is late to the class just as 
he wouldn’t snap at the student who is late to enter the article. 
Many of his poems that have become classics are written about 
houses. Just because he had written them, those houses sound 
like poems. Otherwise, they would seem boring. We cannot 
ignore his poem titled “Fight with Houses”; however, let’s 
observe his poem titled “Cases of House” now. Let’s see if we 
can catch any similarities with the cases of train?
“Nominative case of house/ Whether dwarf or giant/ No 



M. Orhan Okay’ın üslubu sadece ‘Bir Başka Paris’ 
veya ‘Mehmet Kaplan’dan Mektuplar’ gibi hatırat ki-
taplarında değil ‘Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı’ 
veya ‘Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti’ 
gibi konuları çok ağır araştırma-inceleme kitapların-
da bile okuyucusunu sarıp sarmalayan bir akıcılığa, 
sıcaklığa sahiptir. Aynı akıcılık 
ve samimiyet 2015’te yayımla-
nan ‘Anadolu’dan Hatıralarla 
Nurettin Topçu’nun Mektup-
ları’nda da (Cümle Yayınları) 
var.

İsmail Kara’nın, vefatı (Ocak 
2017) dolayısıyla Dergâh der-
gisinde (sayı: 324, Şubat 2017) 
yayımladığı günlüklerinden as-
lında Nurettin Topçu’yla ilgili 
bir monografi çalışması yap-
mak istediğini öğreniyoruz. İs-
mail Kara, “Bugüne kadar kıs-
met olmadı.” diyor. Sonra da 
Nurettin Topçu’nun mektupla-
rından söz ediyor, düştüğü 
dipnotta.

İsminden de anlaşılacağı üzere 
‘Nurettin Topçu’nun Mektup-
ları’nda iki kişi vardır. Birisi 
Orhan Okay, diğeri Nurettin 
Topçu. Maalesef Orhan 
Okay’ın Nurettin Topçu’ya yazdığı mektupların ta-
mamı kitapta yok. Sadece Nurettin Topçu’nun sakla-
dığı ve arşivinde bulunan iki mektubu kitaba eklen-
miş. Sanırım Orhan Okay bu eksikliği gidermek, Top-
çu’yla nasıl bir ilişkisi olduğunu göstermek için mek-
tupların yazıldığı tarih dilimini, mektuplarda geçen 
konuların arka planını, öncesini ve sonrasını da yaz-
ma gereği duymuştur kitapta. Diğer türlüsü sadece 

M. Orhan Okay’s style has a flow that envelopes its readers with 
warmth not only in his memoirs like ‘Another Paris’ or ‘Mehmet 
Kaplan’s Letters’, but also in research-review books with heavy 
subjects such as ‘ Turkish Literature during the Westernization 
Era’ or ‘Beşir Fuad: First Turkish Positivist and Naturalist’. The 
same fluency and sincerity existed in ‘Letters of Nurettin Topçu 

with Memories from Anatolia’, 
(Cümle Publications) published in 
2015.

We learn that Ismail Kara wanted to 
do a monograph of Nurettin Topçu 
from his diary published in Dergah 
magazine (issue: 324, February 2017) 
on his death (January 2017). Ismail 
Kara says, “It has not happened till 
today.” Then he talks about Nurettin 
Topçu’s letters in a footnote.

As the name implies, there are two 
persons in the Letters of Nurettin 
Topçu. One is Orhan Okay, the other 
is Nurettin Topçu. Unfortunately, 
the letters written by Orhan Okay to 
Nurettin Topçu are not in the book. 
Only the two letters that were 
archived by Nurettin Topçu have 
been added to the book. I think Orhan 
Okay has had the need to write down 
the period of the letters written and 
the background of them to fill this 

deficiency and to show how his relationship with Topçu was. The 
other variant would only be a book made up of Topçu’s letters; 
however, Topçu does not have enough letters to turn into a book. 
If the letters were printed like a small booklet, it would consist 
only of the exact phrases Topçu had established on a few 
subjects. Other topics and names mentioned in the letters would 
not be known. That is why the Letters of Nurettin Topçu, which 
centers on the letters of Topçu, is an exquisite book that makes 

Topçu’nun mektuplarından oluşan bir kitap olacaktı 
ki, Topçu’nun Okay’a kitap çapında mektubu yoktur. 
Mektuplar küçük bir risale gibi basılsaydı, sadece Top-
çu’nun birkaç konu üzerine kurduğu isabetli cümleler-
den ibaret kalacaktı. Mektupta geçen diğer konu ve 
isimler bilinemeyecekti. O yüzden merkezde Top-
çu’nun mektupları olan, o merkezden hareketle de 
Orhan Okay’ın Anadolu hatıralarını yazdığı, 1960’ların 
Türkiye’sine dair de birçok tespitin yapıldığı enfes bir 
kitaptır Nurettin Topçu’nun Mektupları...

Orhan Okay’ın ilk görev yeri Artvin’dir. Sonra asker-
liğini yapmak için Merzifon’a gider. Askerlik dönü-
şünde ise Diyarbakır’da göreve başlar. Sonra Erzu-
rum’a geçiş yapar. İstanbul’da okumuş, büyümüş ve 
Topçu’nun etkisiyle Anadoluculuk fikrine kapılmış 
biri için, Anadolu’ya dair bu ilk intibalar çok canlı, 
etkileyici ve düşündürücüdür. Topçu, tecrübe sahibi 
bir mütefekkir hoca olarak Okay’a yardımcı olur, 
yönlendirici fikirlerini yazar. Burada Topçu’nun üs-
lubu ve öğrencisine yaklaşımı çok öğreticidir. Kesin-
likle üst perdeden, her şeyi halletmiş birisi olarak 
mektup yazmaz Topçu. Okay’ı bir arkadaşı, dostu gibi 
görür ve onun yazdıklarını uzun uzun düşünür, hatta 
onlardan etkilenir, ondan sonra onlara dair düşünce-
lerini yazar. Bu yüzden kitapta hoca-öğrenci mektup-
laşmasıyla birlikte kaygı ve sorumluluk sahibi iki 
idealist mütefekkirin fikir alış verişiyle karşılaşırız.

Özellikle öğretmen ve öğrencilerin, bunun ötesinde 
herkesin okuyup tat alacağı, istifade edeceği, eline 
aldığında bitirmeden bırakamayacağı bir kitaptır Nu-
rettin Topçu’nun Mektupları. Her iki müellife de 
Allah’tan rahmet diliyoruz.  

many observations on the 1960s’ Turkey and written on his 
Anatolian memorabilia from that center. 

The first mission of Orhan Okay was in Artvin. Then he goes to 
Merzifon to do his military service. After completing his military 
service, he begins to work in Diyarbakır. Then he switches to 
Erzurum. For someone who has studied and grew up in Istanbul, 
and has been captivated by the idea of Anatolianism with the 
influence of Topçu, these first impressions of Anatolia are very 
lively, impressive and thought provoking. Topçu helps Okay as a 
gifted and experienced teacher, writes his guiding ideas. Here the 
style of Topçu and his approach to his student is very instructive. 
Topçu certainly does not write a letter as a person who has done 
everything pedantically. He sees Okay as a friend and thinks 
about his writings for a long time, even becomes influenced by 
them, then writes his thoughts on them. Therefore, we are faced 
with the exchange of ideas between two idealist minds that have 
worries and responsibility along with teacher-student 
correspondence in the book.

The Letters of Nurettin Topçu is a book that teachers and 
students, in particular, will not be able to set aside before 
finishing and anyone who reads the book will enjoy it. May both 
their souls rest in peace.

HATIRALAR	VE	MEKTUPLAR

MEMOIRS AND LETTERS

1960’LARIN TÜRKİYE’SİNE DAİR DE BİRÇOK TESPİTİN YAPILDIĞI ENFES BİR KİTAPTIR NURETTİN 
TOPÇU’NUN MEKTUPLARI...

THE LETTERS OF NURETTİN TOPÇU IS A GREAT BOOK THAT MAKES MANY OBSERVATIONS ON 
THE 1960s’ TURKEY.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSISKİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS
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‘Street style’ yani Türkçesiyle ‘sokak modası’, 
hayatımıza girmiş durumda. Sokak modası, moda-
cıların kalıplarından ziyade kuralların olmadığı, 
insanların yaratıcılıklarını kullanarak kendi stille-
rini oluşturduğu bir akım... İnsanların müzik, dü-
şünce, inanış, kişilik ve zevklerini ortaya koyan 
sokak modası, ünlü modacı ve tasarımcılara da 
inanılmaz fikirler sunuyor. Moda, önceki zaman-
larda podyumlardan çıkarken son yıllarda sokak-
lardan çıkarak artık kuralsızlığa gitmekte… 
İşte modanın gerçek yeri olan sokak modasının 
son trendleri ve öneriler:

Street style has entered our lives. Street style has 
no rules such as the trends determined by famous 
fashion designers. People use their creativity and 
come up with their own styles. Revealing the 
thoughts, believes, and characters of people, this 
style presents unbelievable ideas to the famous 
designers. As fashion used to be originated from 
podiums, it has begun to be originated from streets 
in recent years.
Here are the latest trends of street style where 
fashion really belongs and our tips:   

ESİLE TAN EBRU İNAL

SOKAK 
MODASININ	SON	
TRENDLERİ

THE	LATEST	
TRENDS	OF	
STREET	STYLE

YÜKSEK BELLİ RAHAT PANTOLONLAR
2017 ilkbahar-yaz sokak modasında öne 
çıkan pantolonlar yüksek belli ve rahat 
pantolonlar olacak. Aşırı salaş değil düzgün 
ve vücudu rahat şekilde saran pantolonlar 
sizin kadınsı ve zarif bir görünüm 
kazanmanızı sağlayacak. 

Öneri:
Yüksek belli pantolonlardaki fırfırlı paçalar, 
sezonun hiti olacak. Bu fırfırlı paçaların 
üstüne siyah beyaz puantiyeli gömlekleri 
deneyerek hoş bir görünüm kazanabilirsiniz. 

BLAZER CEKETLER
Her sezon tercih edilmeye başlanan blazer ceketler 

bu sezonda da yine çok moda. Hem şık hem spor 
havaya tarz katan blazer ceketler iş hayatınızda, 

davetlerde, günlük yaşantınızda ve sokak 
modasında rüzgâr gibi esmeye devam edecek. 

Öneri:
•Blazer ceketleri jean pantolonlarla giyerek klasik 

ama bir o kadar da şık ve elegan bir görünüm 
kazanabilirsiniz. 

•Farklı ve dikkat çekici olmak istiyorsanız şortların 
üstüne de blazer ceketleri giyinebilirsiniz.

HIGH WAIST RELAXED PANTS
High waist and relaxed pants will become 
prominent in 2017 spring-summer fashion. 
Regular snug pants will offer you a feminine 
and elegant look.

Tip:
High waist ruffled pants will be a hit this season. 
You might want to gain a nice look by combining 
polka-dot black or white shirts with the ruffled 
pants.

BLAZER JACKETS
Blazer jackets that are preferred every 
season are again popular this season. 

Contributing style to both elegant and casual 
outfits, blazer jackets will continue to blow as 

a spring breeze at business and daily life 
activities, on streets, and at special occasions.

Tip:
•You can gain a both elegant and classic look 
by combining blazer jackets with jean pants. 
•If you want to look different and attractive, 

you can top your jean shorts with a blazer 
jacket.      

MODA / FASHION MODA / FASHION



BASIC TİŞÖRTLER
İlkbahar-yaz sokak modasının vazgeçilmezi 
basic tişörtler bu sezon da yine oldukça 
trend. Günlük yaşamın parçası haline gelen 
basic tişörtler önündeki baskı ve yazılarıyla, 
elbise gibi giyilmesiyle, hatta omuzlara 
konulan vatkalarıyla yeniden yorumlandı. 

Öneri:
•İlkbahar ve yaz aylarında konserler bir hayli 
fazla. Rahat ama bir o kadar da tarz olmak 
isterseniz uzun basic tişörtlerinizi, botlar ve 
takılarla tamamlayabilirsiniz. 

BASIC T-SHIRTS
Basic t-shirts, indispensables of spring-summer 
street style are again trendy this season. Becoming 
a part of our daily lives, t-shirts are revised with 
prints and messages in front; they have shoulder 
pads, and can be worn like a dress.

Tip:
•The number of concerts increases in spring and 
summer. If you want to be both stylish and 
comfortable, you might want to combine your long 
basic t-shirts with boots and accessories. 
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ŞIK ELBİSELER
Sokaklarda artık sadece spor ve günlük 
kıyafetler değil, şık ve birbirinden etkileyici 
elbiseler de yer almakta. Davetlerin ve 
etkinliklerin sokaklara taşınmasıyla birlikte 
birbirinden güzel ve iddialı elbiseleri sokaklarda 
görmeye başlayacağız. 

Öneri:
•Birbirinden güzel, şık ve iddialı elbiseleri 
tamamlayan aksesuarların başında tarz güneş 
gözlükleri ve ayakkabılar gelecek. Takıların 
yerini alan bu ikili sizi daha stil gösterecek.  

ELEGANT DRESSES
Nowadays, not only casual or daily outfits take 
place on streets but also elegant and impressive 
dresses. Along with the trend of having 
receptions and events out on the streets, we will 
begin to see gorgeous dresses also on the streets. 

Tip:
•Stylish sunglasses and shoes will be the major 
accessories to complete these beautiful and 
elegant dresses.
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ELA DEMİRCİLER
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Düğün sezonunun açılması ile birlikte yeni evlenecek çiftler 
için ev kurma heyecanı da başladı. Birlikte yaşanılacak evin 
kurgulanması çiftler için zevkli olmasının yanı sıra bir o 
kadar da zorlu bir süreç. Çünkü iki farklı dünyanın ve iki 
farklı zevkin bir potada eritilip ortak zevklerin tespit edil-
mesi, bunun da eve uyarlanması gerekiyor. 
Bu süreçte birlikte yaşanılacak yuvada, renklerden eşyalara 
kadar her şeyin ortak zevkin ürünü olması gerekiyor. Dik-
kat edilmesi gereken bir diğer konu da her şeyi tam yapma 
telaşı ile kimi zaman eve uyum sağlamayan ya da gereksiz 
eşyaların, aksesuarların alınması konusu… 

Düğün öncesinde ideal bir ev dekorasyonu için şu önerileri 
dikkate almanızı öneriyoruz:

Along with the wedding season, the excitement of setting up a home 
has started for the soon to be married couples. Fictionalizing the 
home that they will live in together is as hard a process for the 
couples as it is fun. Because two different worlds and two different 
tastes must be melted together in one pot determining the common 
tastes and fitting them into one home. Everything from the colors 
to the objects that will take place in the house where they will live in 
together must be the product of their common tastes. Another 
subject that must be taken into consideration is buying objects and 
accessories that don’t fit in or are unnecessary in the haste of trying 
to make everything fit in and be complete...  

We recommend you consider our following tips for an ideal pre-
wedding home decoration: 

YENİ BİR EV DEKORE ETMEK EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN KEYİFLİ OLDUĞU KADAR STRES 
YARATAN BİR KONU… BİRLİKTE YAŞAYACAKLARI EVİ TASARLARKEN ORTAK ZEVKLERDE 
BİRLEŞMEK, GEREKSİZ EŞYALARDAN UZAK DURMAK İŞİN KİLİT NOKTASI…

YENİ	EVLENECEKLER	
DEKORASYONLARINI	NASIL	PLANLAMALI?

DECORATING A NEW HOME IS AS MUCH FUN AS IT IS STRESSFUL FOR THE COUPLES 
SOON TO BE MARRIED... THE KEY TO DESIGN A HOUSE WHERE THE NEWLYWEDS WILL 
LIVE TOGETHER IS TO COMBINE COMMON TASTES AND AVOID UNNECESARRY OBJECTS... 

HOW SHOULD THE COUPLES WHO WILL WED SOON 
PLAN THE HOME DECORATION? 
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KULLANIŞLI PARÇALAR SEÇİN
Duvarların rengi, perdeler, halılar, odada kullanılacak 

eşyalar, aksesuarlar düşünülüp birbirine uyumlu 
dekore edilmeli. Yaşam alanlarınızı ferah kullanmak 

için büyük parçalardan ve fazla eşyadan kaçının. 
Özellikle salonu çok fazla eşya ile doldurmayın. 

Perde ve halıların birbiri ile uyumuna dikkat edin. 
Açık renk perdelerle koyu renk halı modelleri tercih 

edebilirsiniz. 

CHOOSE PRACTICAL PIECES 
The color of the walls, curtains, carpets, furniture, 

and accessories that are going to be used in a 
room should match. To keep your home spacious, 

avoid getting too big and too many pieces. Do not 
cram especially the living room with too many 
objects. Carefully match the curtains with the 

carpets. You can combine lively colored curtains 
with dark colored carpets.  

UYUMA DİKKAT!
Dikkat edilmesi gereken en önemli konular-
dan biri de renk seçimi. Eşyalar ve duvarlar 
arasındaki renk uyumu da oldukça önemli. 

Aslında her ortama kolayca uyum sağlayabi-
len pastel renkleri tercih etmeniz işinizi kolay-
laştıracaktır. Küçük bir banyonuz varsa mutla-
ka bej, mavi gibi açık renkleri kullanabilirsiniz. 

Mavi renk mutfaklara hem şıklık hem de 
huzur katar. 

PAY ATTENTION TO HARMONY!
One of the most important things to consider 

is the color preference. The color harmony 
between the walls and furniture is very 

important. In fact, choosing pastel colors that 
can easily adapt to any environment will 
make your job easier. If you have a small 

bathroom, you can definitely choose light 
colors like beige and blue. The color blue 
adds stylishness and serenity to kitchens.  

BALKON ÖNEMLİ
Evinizin en önemli alanlarından 
biri de balkon. Küçük ya da büyük 
bir balkonunuz varsa uygun bir 
dekorasyonla balkonunuzda keyif-
li saatler geçirebilirsiniz. Küçük bir 
balkonda katlanabilir masa ve 
sandalyeler kullanarak yerden 
tasarruf edebilirsiniz. 

THE BALCONY IS IMPORTANT 
One of the most important areas 
of a house is its balcony. 
Whether it’s big or small, you can 
spend fun hours at your balcony, 
if you decorate it suitably. You 
can save space by using foldable 
chairs and tables. 

LİSTE YAPIN
Evinizi dekore ederken ihtiyaç listesi yap-
malısınız. Kiralık bir evde oturacaksanız 
daha sonra başka bir eve geçebileceğiniz 
ihtimalini de düşünerek eşya seçin. Genel 
ihtiyaca yönelik eşyaları alıp detayları yavaş 
yavaş tamamlayarak şık ve hesaplı bir 
dekorasyon planlayabilirsiniz. 
Kanepeler, koltuklar, sandalyeler, yatak 
odası takımı alırken görselliğin yanı sıra 
mobilyanın sağlamlığına ve kullanışlı olma-
sına dikkat edin. Koltuk ve yatak alırken 
mutlaka oturup denemeli ve kolay temizle-
nen kumaşları tercih etmelisiniz.

MAKE A LIST
You must make a list of what you need before 
decorating your home. If you are going to live 
in a rental house then choose furniture wisely, 
considering the possibility of moving into a 
different house in the future. You can plan a 
both stylish and economic decoration by 
buying the general needs first and then slowly 
completing the details. While getting couches, 
sofas, chairs and bedroom groups make sure 
that they are durable and practical along with 
their appearances. While buying couches you 
must definitely sit in to try them and make 
sure to prefer easy to clean upholstery.



Otomotivde yılın en büyük buluşması Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda sadece satışına hemen başlanacak otomobiller 
değil, markaların gelecekten izler taşıyan özel çalışmaları 
da büyük dikkat çekti. Neredeyse her marka, yakın gele-
cekte kullanmayı planladığı yeni teknolojileri, özel tasa-
rımları fuarda sergileyip, otomotiv dünyasında yaşana-
cak gelişmelerin ipuçlarını ziyaretçilerle paylaştı. 
İşte otomobil dünyasında büyük yankı uyandıran en yeni 
çalışmalar…

Not only did automobiles that were going to be released right 
after the fair but also special projects that carried traces from 
the future gathered much attention at the biggest meeting of 
the year in automotive at the Geneva Motor Show. Almost 
every brand displayed the new technologies and special designs 
that they plan to use in the future, giving clues to the visitors 
for the developments that will occur in the automotive world. 
Here are the new projects that influence the automobile 
world... 

OTOMOTİV DÜNYASINDA KISA BİR SÜRE SONRA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIMIZ YENİ TEKNOLOJİLER 
DE CENEVRE OTOMOBİL FUARI’NDA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI. BİLİMKURGU FİLMLERİNDEN FIRLAMIŞ 

GİBİ GÖRÜNEN KONSEPT ARAÇLAR DA SERİ ÜRETİM MODELLER KADAR İLGİ ÇEKTİ.

CENEVRE’DE	GELECEĞİN	
AYAK	İZLERİ	

THE NEWEST TECHNOLOGIES THAT WE WILL SEE IN THE AUTOMOTIVE WORLD VERY SOON HAVE 
MET DAYLIGHT AT THE GENEVA MOTOR SHOW. CONCEPT VEHICLES THAT LOOKED LIKE THEY’VE 
COME OUT OF A SCI-FI MOVIE GAINED AS MUCH ATTENTION AS MASS PRODUCTION MODELS DID. 

THE FOOTSTEPS OF THE FUTURE IN GENEVA

ERTUĞRUL ARSLAN

2030’DA MOTOSİKLETLER BÖYLE 
OLACAK
2030’lu yıllarda şehirlerdeki ulaşım için vizyoner kim-
liği ile çözümler üretmeye devam eden Toyota, 2017 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda esin kaynağını ‘kayak’ 
metodundan alan aktif eğim teknolojisine sahip 
i-TRIL Concept’i tanıttı. Hiç pedalın kullanılmadığı 
araç, tamamen elle kontrol ediliyor. Gelecekte toplu 
ulaşım araçlarına ve motosikletlere alternatif olması 
için tasarlanan i-TRIL Concept, düşük hızlarda gider-
ken bile eğlenceli bir sürüş gerçekleştiriyor. 200 
km’den fazla menzile sahip bu elektrikli konsept, 1+2 
kişilik oturma düzenine sahip.

MOTORCYCLES OF 2030 
Toyota that continues to create solutions about 
urban transportation in the 2030s with its 
visionary identity introduced the i-TRIL concept, 
which has the active slope technology inspired 
by the ‘ski’ method, at the 2017 Geneva 
Automobile Fair. The vehicle that does not use 
any pedals is controlled completely by hand. 
The i-TRIL concept, which was designed to be 
an alternative public transportation to 
motorcycles, is fun to drive even at low speeds. 
The electric concept that has a range over 200 
km has a seating arrangement of 1+2..

HİDROJENLE 800 KM GİDİYOR
Hyundai, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı yeni 
teknoloji ürünü FE Concept modeliyle eko-modeller prog-
ramında yeni bir dönemi başlattığını ilan etti. Hyundai FE 
Concept, markanın bugüne kadar ürettiği dördüncü jene-
rasyon hidrojen yakıt hücreli otomobil. Hyundai ix35 Fuel 
Cell ile kıyaslandığında, daha yeni bir teknoloji ve şık tasa-
rım anlayışı ortaya çıkarken aynı zamanda önceki seriye 
göre yüzde 20 daha hafif yapısıyla da dikkat çekiyor. FE 
Concept, hafif olmasının getirdiği avantajla, %10 daha az 
yakıt tüketimi sergiliyor. Ayrıca geliştirilmiş yakıt hücreleri 
sayesinde de %30 daha fazla menzile sahip. FE Concept, 
tek dolumla 800 km’den fazla yol gidebiliyor.

IT GOES 800 KM ON HYDROGEN 
Hyundai declared that they’ve started a new era in eco-
modular programs with their new technology products that 
they introduced at the 2017 Geneva Motor Show, the FE 
Concept. The Hyundai FE is the 4th generation hydrogen 
fueled automobile produced by the company. When 
compared with the Hyundai ix35 Fuel Cell, it brings out a 
newer technology and a more stylish design philosophy while 
also attracting attention with its structure that is 20% lighter 
than its previous series. The FE Concept consumes 10% less 
fuel with the advantage brought by its lightness. Additionally 
it has 30% more range thanks to its enhanced fuel cells. The 
FE Concept can travel more than 800 km on one charge. 
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DRONE ZAMANI YAKLAŞIYOR
Uçan otomobiller çok uzun süredir otomotiv dünyası-
nın gündeminde. Bu alanda hazırlanmış çok sayıda 
prototip daha önce sergilenmesine rağmen 
Cenevre’de ilk kez gösterilen bu konsept büyük ilgi 
çekti. Avrupalı uçak üreticisi Airbus ve ünlü tasarım 
firması Italdesing tarafından geliştirilen Pop Up adlı 
konsept özellikle şehir içi ulaşım için düşünülmüş. 
Tamamen elektrikli olarak çalışan ve üzerinde 4 ayrı 
pervane bulunan drone tarzı araç karbon fiber göv-
deden üretilmiş. 2.6 metre uzunluğunda olan araç 
gerektiğinde kara yolunda da kullanılıp, yapay zekây-
la kontrol edilecek. Ancak her iki şirket de çok ilgi 
çekse de Pop Up’un gelecekte üretilip üretilmeyeceği 
konusunda bir açıklama yapmadı.

THE TIME FOR DRONES IS APPROACHING
Flying automobiles have been in the agenda of the automotive 
world for a long time. Even though many prototypes 
prepared in this field were displayed before, the concept that 
was displayed for the first time in Geneva gained much 
attention. The concept named Pop Up, which was developed 
by the European aircraft producer Airbus and the famous 
design company Italdesing, was thought of especially for 
urban transportation. The drone styled vehicle that works 
completely with electricity has 4 different propellers and a 
carbon fiber body. The vehicle, which is 2.6 meters long, will 
be used on highways when needed and be controlled 
through an AI. Regardless of the much attention Pop Up got, 
neither one of the companies has made an announcement 
whether the vehicle will be produced in the future or not. 

EN HAVALI SUV
Citroen’in kompakt SUV segmentindeki yeni 
aracının ön gösterimi olan C-Aircross Concept, 
markanın yakın gelecekteki tasarım çizgisini 
de yansıtıyor. Fransız üreticinin ürün strateji-
sinde yeni bir aşama olan C-Aircross Concept, 
C4 Cactus ile başlayan, yeni C3 ile devam eden 
yeni tasarım vizyonunu daha da somutlaştırı-
yor. C-Aircross Concept, sade ve ferah kabi-
ninde kullanılan sıcak malzemeler ve kullanıcı 
dostu teknolojileriyle kompakt SUV segmenti-
ne farklı bir anlayış getiriyor.

THE COOLEST SUV 
The C-Aircross Concept, which is the 
sneak peek of the compact SUV 
segment of Citroen, reflects the design 
vision of the brand in the near future. 
C-Aircross Concept, which is the new 
phase of the product strategies of the 
French producer, materializes the 
new design vision that started with C4 
Cactus and continues with the new C3. 
C-Aircross Concept brings a new 
understanding to compact SUV segment 
with the materials used in its simple and spacious 
cabin and its user-friendly technologies. 

BİLİMKURGU FİLMİNDEN 
FIRLADI
Elektrikli araçlar ve otonom sürüş konu-
sunda yoğunlaşacağını daha önce açıkla-
yan Volkswagen, fuarda sergilediği Sedric 
ile bu alanda nasıl modeller geliştireceğini 
de gösterdi. Bir uzay aracı görünümünde-
ki konsept araç sadece elektrikli olarak 
ulaşımı sağlıyor. Aracın en önemli özelliği 
ise bir akıllı telefon veya tabletle yönlendi-
rilmesi... Dört kişilik bir oturma odası görü-
nümündeki Sedric’te sadece üç düğme ve 
bir ekran bulunuyor.

IT CAME FLYING OUT OF A 
SCI-FI FILM 
Volkswagen that already announced that 
they would focus more on electric vehicles 
and autonomous drive recently showed 
what kind of models they would develop in 
this area with the Sedric introduced at the 
Fair. The concept vehicle, which has the 
appearance of a space vehicle, only 
provides transportation with electricity. 
The most important feature of the vehicle 
is that it can be directed via a smart phone 
or tablet. Sedric that is as spacious as a 
living room with four seats has only 3 
buttons and a screen.

HIZLI VE ELEKTRİKLİ ZOE
Fuarda ilk kez sergilenen ZOE e-Sport tek koltuklu 
Renault e.dams ile aynı sportif stile ve gövde rengi-
ne sahip. Renault ZOE e-Sport konsept otomobili-
nin batarya (450 kg) dahil 1.400 kilogramlık göv-
desi tamamen karbon fiberden üretilmiş. ZOE 
e-Sport’un 0’dan 100 km/s’ye hızlanması sadece 
3,2 saniyede gerçekleşiyor.

THE FAST AND ELECTRIC ZOE
The ZOE e-Sport that was displayed at the show for the 
first time has the same sportive style and chassis color 
as the single seated Renault e.dams. The 1,400-kilogram 
chassis, including its battery (450kg), of the Renault 
ZOE e-Sport concept automobile is made completely 
from carbon fiber. It takes only 3.2 seconds for the ZOE 
e-Sport’s speed to go from 0 to 100 km/h.  
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Dijital dünyamızın bizim için her zamankinden daha önem-
li olduğu şu günlerde, akıllı telefonumuzdaki, bilgisayarı-
mızdaki, hatta akıllı TV’deki verilerimiz bile bizlere kaybet-
me korkusu yaşatabiliyor. Böyle bir felaketle karşılaşma-
mak için düzenli yedekleme yapmak, en iyi çözüm.
Söz konusu yedekleme olduğunda ise seçeneğiniz bol. Taşı-
nabilir depolama cihazları, hareket hâlindeyken dosyaları-
nızı taşımak için idealken, büyük NAS sürücüler ise işletme-
ler ve büyük ölçekli dosya depolama yönelik bir çözüm. 
Herhangi bir bilgisayardan veya akıllı telefondan yedekleme 
yapmak isteyenler için ise bulut depolama çözümleri mevcut. 
Kısaca, herkese uygun bir yedekleme çözümü var; hangisinin 
sizin için uygun olacağını ise yazımızda okuyabilirsiniz. 

In these days that our digital records are more important 
than ever, it is possible to have the fear of losing the data on 
your smart phone, computer, or even your smart TV. The best 
solution to avoid such a disaster is regularly backing up their 
data. 
When the subject is backing up, we can suggest many options. 
Portable storage devices are ideal for carrying your data while 
on the road, as the big NAS drives are the solution for 
businesses and mass file storage. For those who want to 
backup any smart phone or computer, there is the cloud 
storage solution. In short, there is a backup solution for 
everyone. In our article, you can read which is the most 
suitable for you.

THE BEST SOLUTION TO THE FEAR OF LOSING THE DATA ON OUR SMART DEVICES OR 
COMPUTERS IS BACKING THEM UP REGULARLY.  

THE BEST WAY TO PROTECT YOUR DIGITAL WORLD  

AKILLI CİHAZLARIMIZ YA DA BİLGİSAYARLARIMIZDAKİ VERİLERİ KAYBETME KORKUSU 
YAŞAMAMAK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM DÜZENLİ YEDEKLEME YAPMAK

DİJİTAL	DÜNYANIZI	KORUMANIN	
EN	İYİ	YOLU

AYTUN ÇELEBİ
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WD MY PASSPORT
Boyutları biraz daha büyük olabilir, fakat son 
dönemde satışa çıkan yeni WD My Passport gibi 
taşınabilir diskler, eskinin hantal tasarımlarını 
aratmayacak kadar şık. USB bağlantılı bu cihaz, 
WD Backup yazılımı ile otomatik yedekleme 
yapıyor. 256 bit AES şifrelemesi ile verilerinizi 
koruyan cihaz, sizin dışınızda birisi diske erişti-
ğinde, dosyalarınızın gizli kalmasını sağlıyor ve 
size haber veriyor.

Their sizes might have been bigger but portable 
discs like the new WD My Passport are stylish 
enough not to make you miss their old bulky 
design. This device, which has a USB connection, 
can make automatic backups through the WD 
Backup software. The device that protects your 
data with 256 bit AES coding secures your files 
in case of someone other than you accesses 
the disc and warns you.

SAMSUNG T3 SSD
Samsung’un 1 TB kapasiteli T3 SSD modeli, sani-
yede 450 MB’a kadar aktarım hızları elde etmeyi 
başarıyor. Hız, kapasite ve boyut konusunda en 
iyiyi yakalayan cihazın favori diskiniz hâline gel-
mesi işten değil.

Samsung’s 1 TB capacity T3 SSD model can 
reach up to 450 MB a second of data transfer 
speed. It is easy to say that the device, which is 
the best at speed, capacity, and size, can 
become your favorite disk. 

GOOGLE DRIVE
Toplam 15 GB depolama alanı verdiğini düşü-
nünce, en cömert bulut depolama hizmetinin 
Google Drive olduğunu söylemek mümkün. 
Ancak, Google, bu alanı tüm hizmetleri için size 
ayırıyor. Dolayısıyla, e-postanız, fotoğraflarınız 
hatta YouTube hesabınınız kabarıksa, çok da 
avantajlı olmayabilir. Google, kendi ofis düzen-
leyicisi ile dosya düzenleyebilmenizi sağlıyor. 
Dosya ve klasör paylaşımı yapmak da mümkün...

It is possible to say that the most generous 
cloud storage service is provided by Google 
Drive when you think about its total 15 GB of 
free storage space. However, Google reserves 
this area for all of its services for you. Therefore, 
it may not be so advantageous if your e-mails, 
pictures and, even your YouTube account are 
inflated. Google allows you to organize your 
files with its own office organizer. It is also 
possible to share files and folders.
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DROPBOX
Ücretsiz 2 GB depolama alanı veren Dropbox, 
masaüstü ve mobil cihazlar için istemci sunuyor. 
Web’den erişilebilen sistemde, yazılımı bilgisa-
yara kurduktan sonra, belirlediğiniz Dropbox 
klasörüne koyduğunuz dosyalar, otomatik ola-
rak bulut alanına yükleniyor. Paylaşımlı klasörler 
ile ortak çalışma alanı yaratmak ya da dosyaları 
tek tek (bağlantı adresi ile) paylaşmak mümkün. 
Belirli bir süre boyunca, bir dosyanın eski sürüm-
lerine de ulaşılabilmesi en önemli avantajı.

Dropbox, which gives 2 GB of free storage 
space, is offering a client for desktops and 
mobile devices. On the system that can be 
accessed from the web, after setting up the 
software, the files you save in the Dropbox 
folder are automatically uploaded to a cloud 
drive. With shared files, it is possible to create 
a shared work space or share the files one by 
one (via a link). Being able to reach the old 
versions of a file for a certain amount of time is 
an important advantage.

SYNOLOGY DS115J 
NAS sürücüleri, aynı anda farklı cihazlardan 
yedekleme yapılabilen cihazlardır ve terabayt-
larca kapasite sunabilirler. Bilgisayar veya yazı-
cının yanı sıra, NAS’ınıza akıllı TV’den de kablo-
suz olarak bağlanabilir, 4K ya da Full HD yayın-
ları kaydedebilir ya da oyun konsoluna bağlaya-
rak, depolama alanınızı genişletebilirsiniz. 
Synology DS115j, kendi Cloud Station Backup 
yazılımı ile herhangi bir şey yapmanıza gerek 
kalmadan, her değişiklik sonrasında bilgisayarı-
nızdaki klasörleri sürekli olarak yedeklemek 
üzere ayarlanabiliyor.

NAS drives are devices with terabytes of 
storage space that can backup a multitude of 
devices at the same time. Besides computers 
and printers, your NAS can wirelessly connect 
to your smart TV, record 4K or Full HD streams 
or expand its storage space by connecting to a 
gaming console. The Synology DS115j can be 
set to backup all of the files on your computer 
automatically after every update on them 
without you needing to do anything, thanks to 
its own Cloud Station Backup software.
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Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım
Let’s Meet with Fırat Tanış
 Ali Doğan Sahnesi, Ankara
Ali Doğan Stage, Ankara

14
Kalben - Mabel Matiz 
ODTÜ Vişnelik, Ankara

14
Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları

Bards of Thousand Years with Yavuz Bingöl
CRR Konser Salonu, İstanbul
CRR Concert Hall, İstanbul

Emma Shapplin featuring Mercan Dede
 Uçhisar Çiftlik Evi, Nevşehir

Uçhisar Farm House, Nevşehir

19
Cem Adrian-Ahmet Aslan 
ODTÜ Vişnelik, Ankara

27

OSMANLI SUBAYI / THE OTTOMAN 
LIEUTENANT
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
19 Mayıs 2017 / May 19, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Joseph Ruben

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett, 
Ben Kingsley, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem

TÜR: GENRE
Dram, Savaş / Drama, War

FİLM ÖZETİ: Film I. Dünya Savaşı sırasında 
Doğu Anadolu’da yaşananları Amerikalı bir 
hemşirenin gözünden anlatıyor.

SYNOPSIS: The movie tells what happened in 
Eastern Anatolia during the World War I from 
the perspective of an American nurse.

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR’IN 
İNTİKAMI / PIRATES OF THE CARIBBEAN: 
DEAD MEN TELL NO TALES 
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
26 Mayıs 2017 / May 26, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR:
Espen Sandberg, Joachim Rønning

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Johnny Depp, Brenton Thwaites, Orlando 
Bloom, Javier Bardem, Kaya Scodelario, 
Geoffrey Rush, Golshifteh Farahani

TÜR: GENRE
Komedi, Macera / Comedy, Adventure

FİLM ÖZETİ: Başı beladan eksik olmayan Jack 
Sparrow, şu ana kadar karşılaştığı en dişli 
düşmanı Kaptan Salazar ile yüzleşiyor. 

SYNOPSIS: Jack Sparrow, who is always in deep 
water, is facing his most formidable enemy ever, 
Captain Salazar.

Gerçeğin İki Yüzü 
The Two Faces of the Truth

Dram/Drama

T2 Trainspotting
Dram/Drama

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
King Arthur: Legend of the Sword

Macera, Fantastik/Adventure, Fantasy

Kahramanlar Takımı 
Monkey King: Hero is Back

Çizgi Film/3D Animation

New York Masalı 
New York Tale

Romantik, Komedi/Romantic, Comedy
05 05 12 19 19

İSTANBUL ARABESQUE 
PROJECT 
Her kesimden dinleyicinin içindeki 
‘arabesk aşkı’nı ortaya çıkarmakla nam 
salmış olan Türkiye’nin ilk ve tek 
arabesk grubu İstanbul Arabesque 
Project (IAP), 18 Mayıs’ta IF 
Performance Hall Ataşehir’de 
müzikseverlerle buluşacak. 

The first and only arabesque band of 
Turkey, İstanbul Arabesque Project 
(IAP), which became famous by bringing 
out the ‘love of arabesque’ in everyone, 
is at IF Performance Hall Ataşehir on 
May 18.

22

NAVDHARA INDIA DANCE 
THEATRE - BOLLYWOOD 
GEÇİDİ
Bollywood tüm ihtişamıyla 
Türkiye’de… Navdhara India Dance 
Theatre muhteşem gösterileri 
“Bollywood Geçidi” (A Passage to 
Bollywood) ile Türkiye’de ilk kez 
sezon kapanış gösterisiyle 23 
Mayıs’ta İş Sanat, 25 Mayıs’ta 16. 
Mersin Uluslararası Müzik 
Festivali’nde!   

NAVDHARA INDIA DANCE 
THEATRE - BOLLYWOOD 
PASSAGE
Bollywood is in Turkey with all its 
might. Navdhara India Dance Theatre 
is in Turkey with their fantastic show 
called “A Passage to Bollywood.” 
The first season finale show can be 
watched at İş Sanat on May 23 and 
at the 16th Mersin International Music 
Festival on May 25! 
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

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.  

[ 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.

BERTAN KODAMANOĞLU

ACABA
AHBAP
ALAYSI
ALIŞKIN

BAYINDIRLIK
ÇAYIR
EMARE

ESMER
HAKKANİYET

HAMİYET
HIZMA
İSVEÇ
KEŞİF
NEPAL

PENSE
SONUÇ
SUÇSUZ
TİNER
UYARI

YAPIŞTIRICI
ZİNDE
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[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

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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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]


