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VİYANA VE HUNDERTWASSER/VIENNA AND THE HUNDERTWASSER

Monica Belluci 

A CITTASLOW GUIDE FOR A SLOW LIFE

YAVAŞ BİR YAŞAM İÇİN 
CITTASLOW REHBERİ

BÜYÜLEYEN CAZİBE
BEWITCHING CHARM
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Ahmet ARSLAN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication
Sevgili Okuyucular, 
1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren “6461 sayılı Tür-
kiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hak-
kında Kanun” ile başlayan serbestleşme sürecinde, 
TCDD’nin; demiryolu altyapı işletmecisi olarak TCDD 
ve demiryolu tren işletmecisi olarak TCDD Taşımacılık 
A.Ş. şeklinde yeniden yapılandırılması ile çok önemli bir 
adım atıldı. 
TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. fiili olarak ayrışmaları-
nı tamamladı ve 2017 yılı için Şebeke Bildirimini yayım-
layarak, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren özel sektöre, de-
miryolu tren ve altyapı işletmecisi olarak faaliyet imkânı 
getirildi. Serbestleşme ile özel demiryolu tren işletmecile-
rinin sektöre getireceği dinamizm ve Türkiye demiryolu 
ağında sürdürülmekte olan Yüksek Hızlı Tren, Hızlı Tren, 
Lojistik Merkezler ve kentiçi demiryolu projeleri ile kara-
yolundaki yük ve yolcu taşımacılığı payının bir kısmını 
demiryolu taşımacılığına kaydırmayı hedefliyoruz. Yeni 
işletmecilerle oluşacak rekabetin, sektöre daha etkin tren 
işletmeciliğini, yeni teknolojilere uyum ve daha iyi çalışma 
koşullarını getireceğine inanıyoruz. Yurtdışı taşıma kori-
dorlarından daha fazla pay alınmasını sağlayacağını ve ülke 
ekonomisine daha çok katkıda bulunacağını düşünüyoruz. 
Uzun vadede taşıma türleri arasında uyumun sağlanması, 
karayolu lehine oluşan dengesizliğin demiryolu lehine de-
ğişmesini öngörüyoruz. Bu süreçte; karayoluna göre uzun 
olan güzergâhlarda koridor iyileştirilmeleri yapıyor daha 
hızlı ve kısa zamanda gidilebilen güzergahlar oluşturuyo-
ruz. Demiryolunun diğer ulaşım türleriyle bütünleştiril-
mesi için limanlar, OSB’ler, üretim-yük merkezleri, fabri-
kalar ve maden sahalarına iltisak hatları yapıyoruz. Bu ça-
lışmalarla birlikte 2023 yılında, Türkiye’de yapılan yük 
taşımacılığının yüzde 15’inin, yolcu taşımacılığının ise 
yüzde 10’unun demiryoluyla yapılmasını hedefliyoruz. 
İyi yolculuklar dilerim.

Dear Readers,
A very important step was taken in the liberalization process, 
which started with “Law No. 6461 on the Liberalization of the 
Turkish Railway Transposition” which entered into force on 
May 1, 2013, with the restructuring of TCDD as a railway 
infrastructure operator and TCDD Transportation Inc. as a 
railway train operator. 
TCDD and TCDD Transportation Inc. actually completed 
the decomposition and by publishing the Network Notice for 
2017, operating as railway train and infrastructure operator  
became possible for the private sector, as of January 1, 2017. 
We aim to shift some of the share of the highway cargo and 
passenger transportation to railways by means of the 
dynamism that private railway train operators will bring with 
liberalization and the High Speed Train, Speed Train, Logistic 
Centers, and urban railway projects that are being conducted 
in the Turkish railway network. We believe that competition 
with new entrepreneurs will lead to more efficient train 
operation, adaptation to new technologies and better working 
conditions in the sector. We think that it will get more share 
from the international transportation corridors and will 
contribute more to the economy of the country.
We anticipate that the compatibility between long-haul 
transport types will take place; and the imbalance in favor of 
the highway will change in favor of the railway. In this process, 
we are making corridor improvements on routes that are 
longer than the highway and we are creating routes that can be 
accessed faster and in shorter time. In order to integrate the 
railway with other modes of transport, we are making 
junctions with ports, organized industrial zones, production-
freight centers, factories and mine sites. Along with these 
works, we aim to make 15% of freight transport and 10% of 
passenger transport done in Turkey by railway in 2023.
Have a nice trip!

DEMİRYOLLARINDA 
YENİ DÖNEM BAŞLADI

NEW ERA AT RAILWAYS BEGAN
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Hızla akıp giden zamana karşı bugün hala dimdik ayakta 
duran, içinden tren geçen şehirlerin olmazsa olmazı is-
tasyonlar…
1856 yılından itibaren Anadolu topraklarını çepeçevre 
kuşatan demirağlarla birlikte trenlerin ikmal, buluşma ve 
yük-yolcu hizmetleri için gar ve istasyonlar inşa edildi. 
Bu gar ve istasyonlar temelinde yeni bir şehir medeniye-
ti oluşmaya başladı.
Gerek Osmanlı Dönemi, gerekse Cumhuriyet’in ilk 50 
yılına kadar yük ve yolcu taşımacılığının ekseriyeti de-
miryolu ile yapıldığından hayatın akış yönü hep istas-
yonlara doğru oldu. 
Şehirler istasyonlar etrafında kuruldu.

İstasyon mahalleleri, istasyon meydanları ve çay 
bahçeleri, istasyon caddeleri…
Şehirlerin en güzel yerleşim yerleri, ekseriyeti bahçeli ev-
lerden oluşan istasyon mahalleleridir. 
Rengârenk çiçeklerle bezenmiş, bin bir çeşit ağaçların boy 
attığı bahçelerin içerisine bina edilen demiryolu lojmanla-
rı, istasyon mahallelerinin mihenk taşlarıdır.
İstasyonların hemen hemen hepsinin şehre bakan yüzle-
rinde şehrin en güzel ve en geniş meydanları kuruldu. 
Bu meydanların içinde bulunan çay bahçeleri, tren yolcu-
larının zaman geçirdikleri mekân olmanın ötesinde, bütün 
şehirlinin buluşma adresidir.
Şehir merkezine giden en kısa yoldur istasyon caddeleri… 
Ağaçlarla süslenmiş bakımlı yollarıyla, her iki tarafa 
dizilmiş işyerleriyle şehirlerin en canlı yerleridir. 
Polatlı Malıköy’de olduğu gibi bazı istasyonlarımız da 
var ki Milli Mücadelenin seyrini değiştirecek kadar 
önemli rol üstlendiler.
Tarihimizde derin izler bırakmış istasyonlarımız ve 
istasyon ismiyle başlayan mekânlar, halkın gönlünde-
ki yerini ilelebet koruyacaktır.
TCDD olarak, hızlı demiryolu hatlarında hizmet vere-
cek yeni hızlı tren garları inşa ederken, 160 yıllık köklü 
bir kuruluş olmanın sorumluluğuyla tarihi gar ve is-
tasyonlarımıza da sahip çıkıyoruz.
İyi yolculuklar…

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

Stations are the indispensables of our cities, standing erect against 
quickly passing time, where trains go through. 
Along with the iron network that has been circling the Anatolian 
territories since 1856, terminals and stations have been built for 
the refueling, junction, and freight-passenger services of trains. A 
new urban civilization has begun to develop based on these 
terminals and stations. 
The life has always flowed towards stations, because most of the 
freight and passenger transportation were done by railways both in 
the Ottoman period and in the first 50 years of our Republic.  
Cities were established around stations.

Station districts, station squares, and teahouses, station 
streets…
The most beautiful settlements of cities are mainly the station 
districts that consist of homes with gardens.
Railway lodges built in the gardens with colorful flowers, where 
varieties of trees grow, are the cornerstones of station districts. 
The most beautiful and largest squares of the cities were established 
in front of almost all stations’ facades that face the city. 
The teahouses within these squares are the meeting points for all 
townsmen and women, beyond being a location where train 
passengers spend time. 
Station streets are the closest ways to reach the city centers.
They are the liveliest locations of the cities with well maintained 
roads with trees planted and shops lined on both sides.
Some of our stations held an important position as to change the 
course of the National Struggle such as Malıköy, Polatlı.
Our stations that have left significant traces in our history and 
places that start with station names will maintain their places in 
the hearts of our people forever. 
As TCDD, while we are building the new high-speed terminals that 
will serve on high-speed rail lines; we are embracing our historical 
train terminals and stations with the responsibility of being a 160 
year old deep rooted establishment.  
Have a good trip...

CITY AND STATION

ŞEHİR VE İSTASYON
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Minister of Transportation Maritime and Communications 
Ahmet Arslan examined the work on the Baku-Tbilisi-
Kars Railway Project on-site. Arslan, who gave important 
information about the project after the examination, said 
that the project is important not only for Turkey but also 
for the world.
Arslan said, “The project is important for our region, but 
it is much more important for our country. It is a railway 
project that will make the middle corridor uninterrupted 
from Asia to Europe, especially if you consider the ‘one 
way, one generation’ project. The project is important for 
Central Asia, including Azerbaijan, Kazakhstan, 
Turkmenistan and China, and equally important for 
Europe, because it will also make the freight transport 
uninterrupted with Europe.”
Minister Arslan thanked President Recep Tayyip Erdoğan 
and Prime Minister Binali Yıldırım for their support from 
the outset of the project and pointed out that it is a very 
serious work and effort in the railway project. Arslan said, 
“By the end of this month Turkey side will be completed. 
The train will be operational on these tracks. Georgia has 
about three months of work. We will have finished Turkey 
side by the end of June. By the beginning of September, 
when Georgia side ends, we will make this railway 
uninterruptedly usable. 79 kilometers of the project is 
located in Turkey and 26 kilometers of it is located in 
Georgia. Our friends made an extraordinary effort on 
behalf of the completion of the Iron Silk Road.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’ne ilişkin çalış-
maları yerinde inceledi. İncelemenin ardından projeye 
ilişkin önemli bilgiler veren Arslan, projenin sadece Tür-
kiye için değil dünya için de önemli olduğunu aktardı. 
Arslan şöyle konuştu: “Proje, bölgemiz için önemli ama 
ülkemiz için çok daha önemli. Avrupa’dan Asya’ya özel-
likle ‘tek yol, tek kuşak’ projesini de düşünürseniz orta 
koridoru kesintisiz hale getirecek bir demiryolu projesi. 
Bu hat sadece Türkiye için değil Gürcistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Çin dahil Orta Asya açısından 
da önemli. Aynı şekilde Avrupa ile yük hareketini kesinti-
siz hale getirecek olması nedeniyle Avrupa için de aynı 
derece öneme haiz.” 
Projenin başlangıcından itibaren verdikleri destekten ötü-
rü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan 
Binali Yıldırım’a teşekkürlerini sunan Bakan Arslan, de-
miryolu projesinde çok ciddi bir çalışma ve emek olduğuna 
dikkati çekti. Arslan, “Bu ayın sonu itibarıyla Türkiye ta-
rafı tamamlanmış olacak. Bu raylarda tren çalışabilir hale 
gelecek. Gürcistan tarafından ise yaklaşık üç aylık iş var. 
Biz Türkiye tarafını haziran ayı sonu itibarıyla bitirmiş 
olacağız. Eylül ayı başı itibarıyla Gürcistan tarafı da bitti-
ğinde bu demiryolunu kesintisiz kullanabilir hale getirece-
ğiz. Projenin 79 kilometresi Türkiye, 26 kilometresi de 
Gürcistan tarafında yer alıyor. Demir İpekyolunun ta-
mamlanması adına arkadaşlar olağanüstü bir gayret sarf 
ettiler.” dedi.

BTK’NIN TÜRKİYE TARAFI TAMAMLANIYOR
THE PART OF BTK LOCATED IN TURKEY IS BEING COMPLETED

HABER / NEWSHABER / NEWS
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General Director of TCDD İsa Apaydın visited the 
Italian Raillines (FS) and its subsidiaries between May 
23 and 26, 2017.  
Within the scope of his visit, ‘Memorandum of 
Understanding for Improving Cooperation in the Railway 
Area between TCDD and FS’, which was expired, was 
extended by the signatures of General Director of TCDD 
and Vice President of UIC İsa Apaydın and General Director 
of FS and President of UIC Renato Mazzoncini. 
During the bilateral discussion that was realized during the 
Apaydın’s visit to Italy, issues such as the development of 
the international railway sector, UIC General Board 
meeting that will take place in Istanbul in July and will be 
hosted by TCDD, UIC World High-Speed Congress that 
will be held in Ankara on May 8-11, 2018 were addressed. 
Within the scope of the visit, where a series of meetings 
were actualized with Italferr and Italcertifer, subsidiaries of 
the Italian Raillines operator FS, observations were carried 
out at the mentioned establishments’ technical facilities. 
Apaydın received information from the authorized persons 
on the Rome Termini Station that provides intermodal 
transportation to Frecciarossa 1000 high-speed train with a 
400 km/h design and 360 km/h operational speed, and the 
tractive and trailing stock lab within the YHT Control 
Center Italcertifer.

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, 23-26 Mayıs 2017 
tarihleri arasında, İtalyan Demiryolları (FS) ve bağlı ku-
ruluşlarına ziyaretlerde bulundu.
Ziyaret kapsamında, süresi sona eren “TCDD ve FS ara-
sında Demiryolu Alanındaki İşbirliğinin Geliştirilmesine 
Yönelik Mutabakat Zaptı”, FS CEO’su, Genel Müdürü 
UIC Başkanı Renato Mazzoncini ile TCDD Genel Müdü-
rü ve UIC Başkan Yardımcısı İsa Apaydın tarafından im-
zalanarak uzatıldı.
Apaydın’ın İtalya ziyareti süresince gerçekleşen ikili gö-
rüşmede ayrıca uluslararası demiryolu sektörünün gelişti-
rilmesi, TCDD’nin ev sahipliğinde Temmuz ayı içerisinde 
İstanbul’da düzenlenecek UIC Genel Kurulu ve 08-11 
Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olan UIC Dün-
ya Yüksek Hız Kongresine dair konular da ele alındı.
İtalyan Demiryolları işletmecisi FS’nin bağlı kuruluşları 
olan Italferr ve Italcertifer’le de bir dizi toplantıların 
gerçekleştirildiği ziyaret kapsamında ilgili kuruluşların 
teknik tesislerinde incelemelerde bulunuldu.
Apaydın; saatte 400 km tasarım ve 360 km işletim hızı-
na sahip olan Frecciarossa 1000 yüksek hızlı trenine, 
intermodal taşımacılık imkanı sunan Roma Termini İs-
tasyonu ile YHT Kontrol Merkezi Italcertifer’e bağlı 
çeken ve çekilen araç laboratuvarı hakkında yetkililer-
den bilgi aldı.

APAYDIN VISITED THE ITALIAN RAILLINES
APAYDIN İTALYAN DEMİRYOLLARINI ZİYARET ETTİ
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As of June 2, 2017, the connection between Bucharest and 
Belgrade began to be provided via the İstanbul-Sofia express, 
serving between Halkalı and Sofia since February 20, 2017, by the 
aid of additional cars attached for the months of summer. As 
traveling to Europe becomes much more affordable and 
comfortable with the İstanbul-Sofia express that consists of 
sleeping cars and couchettes, trips for business or pleasure have 
gained another flavor.

20 Şubat 2017 tarihinden itibaren Halkalı-Sofya arasında 
hizmet veren İstanbul-Sofya Ekspresi’ne, 02 Haziran 
2017 tarihinden itibaren yaz aylarında ilave edilen va-
gonlarla, Bükreş ve Belgrad bağlantısı sağlanmaya baş-
landı. Yataklı ve kuşetli vagonlardan oluşturulan İstan-
bul-Sofya Ekspresi ile Avrupa’ya yolculuk hem rahat 
hem ekonomik hale gelirken, iş, turistik vb. amaçlı seya-
hatlere de ayrı bir tat geldi.

BALKANLARIN MERKEZİNE EN EKONOMİK, 
EN RAHAT ULAŞIM

THE MOST AFFORDABLE AND COMFORTABLE ACCESS TO 
THE CENTER OF THE BALKANS

HABER / NEWS

Halkalı (K.)   22.40 
Sofya (V.)    08.43
Sofya (K.)   09.40
Belgrad (V.)     18.14
Bükreş (V.)     18.58

Belgrad (K.)    09.25
Sofya (V.)    20.10
Sofya (K.)    21.00
Bükreş (K.)    12.45
Halkalı (V.)    06.49

                                                 2. Mevki      1. Mevki
Halkalı-Sofya                      18,48 €        27,72 €
Halkalı-Belgrad                   46,80 €         70,20 €
Halkalı-Bükreş                     37,20 €         55,80 €

Halkalı-Sofya 
4 kişilik kuşetli gece ve kişi başı: 10,00 €                        
6 kişilik kuşetli gece ve kişi başı: 9,40 €
Halkalı-Belgrad/Bükreş
4 kişilik kuşetli gece ve kişi başı: 14,00 €

                                    3 Kişilik      2 Kişilik      1 Kişilik
Halkalı-Sofya              -                15,00 €        35,00 €
Halkalı-Bükreş       22,00 €        33,00 €        77,00 €

İSTANBUL-SOFYA EKSPRESİ’NİN KALKIŞ/VARIŞ 
SAATLERİ VE ÜCRETLERİ: 

BİLET ÜCRETLERİ: 

KUŞET SÜPLEMANLARI:

YATAK SÜPLEMANLARI (KİŞİ BAŞI):

Halkalı (D.)   22.40 
Sofia (A.)                       08.43
Sofia (D.)                       09.40
Belgrade (A.)                     18.14
Bucharest (D.)                     18.58

Belgrade (D.)                     09.25
Sofia (A.)                     20.10
Sofia (D.)                     21.00
Bucharest (D.)                   12.45
Halkalı (A.)                   06.49

                                                 2. Class            1. Class
Halkalı-Sofia                     18,48 €        27,72 €
Halkalı-Belgrade                  46,80 €        70,20 €
Halkalı-Bucharest                37,20 €        55,80 €

Halkalı-Sofia
Couchette for 4 per night per passenger: 10,00€
Couchette for 6 per night per passenger: 9,40 €
Halkalı-Belgrade/Bucharest
Couchette for 4 per night per passenger: 14,00€

                                      For 3          For 2                For 1
Halkalı-Sofia      -                     15,00 €            35,00 €
Halkalı-Bucharest     22,00 €         33,00 €            77,00 €

DEPARTURE/ARRIVAL TIMES AND TICKET PRICES 
FOR İSTANBUL-SOFIA EXSPRESS:

TICKET PRICES:

COUCHETTE SUPPLEMENTS: 

SLEEPING SUPPLEMENTS (PER PASSENGER):



HABER / NEWS

The Malıköy Station Museum, which is used as infirmary, 
military ammunition and logistics center, and aircraft 
runway in the Battle of Sakarya , is being crowded with 
visitors. In the first five months of 2017, seven thousand 
people visited the museum, which welcomed different 
sections of the society from primary education to university 
students, workers, officers and tradesmen.
The Malıköy Station on the Ankara-Eskişehir railway line 
in the Polatlı district of Ankara, was gained as a museum by 
our cultural life in 2008 with the cooperation of the General 
staff, Ministry of Transport Maritime and Communications, 
and the TCDD. The martyrdom monument made in the 
name of 5 thousand 713 Mehmetçik martyrs of the Battle of 
Sakarya, as well as the museum settlement where Mustafa 
Kemal Atatürk memorial, where he was depicted in his 
civilian clothing, exhibits a German-made locomotive and a 
German-made wagon used in the Battle of Sakarya in 1897, 
a station building, and 2 aircrafts made faithfully.
In the museum where the War of Independence is represented 
by sculptures and visual materials, railroad objects used at 
that time are also exhibited.

Sakarya Meydan Muharebesi’nde revir, askeri mühim-
mat ve lojistik merkezi ile uçak pisti olarak kullanılan 
Malıköy İstasyon Müzesi ziyaretçilerle dolup taşıyor. 
İlköğretimden üniversite öğrencilerine, işçi memur ve 
esnaf olmak üzere toplumun farklı kesimlerini ağırlayan 
müzeyi 2017 yılının ilk beş ayında 7 bin kişi ziyaret etti. 
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Ankara-Eskişehir demir-
yolu hattı üzerinde bulunan Malıköy İstasyonu; Genel 
kurmay Başkanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve TCDD’nin işbirliğiyle 2008 yılında müze 
olarak kültürel hayatımıza kazandırıldı. Sakarya Mey-
dan Muharebesi’nde şehit düşen 5 bin 713 Mehmetçik 
adına yapılan Şehitlik Anıtı’nın yanı sıra Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sivil giysili anıtının yer aldığı müze yerleş-
kesinde; Sakarya Meydan Muharebesi sırasında kulla-
nılan 1897 tarihli Alman yapımı lokomotif ve Alman 
yapımı bir adet vagon, aslına uygun olarak yapılan 2 
adet uçak ile istasyon binası yer alıyor.
Kurtuluş Savaşı’nın heykellerle ve görsel materyallerle 
temsil edildiği müzede, o dönemde kullanılan demiryo-
lu objeleri de sergileniyor.

VISITOR ACTIVITY OF MALIKÖY STATION MUSEUM
MALIKÖY İSTASYON MÜZESİ’NE ZİYARETÇİ AKINI
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Resim, seramik sanatı tadında tasarlanan Hundertwas-
ser binası, sadece Viyana’nın değil, Avusturya’nın da en 
çok ilgi gören önemli yapılarından biridir. Tasarımı 
Avusturyalı başarılı sanatçı Friedensreich Hundertwas-
ser’e ait olan bina, 1983 ve 1986 yılları arasında Joseph 
Krawina ve Peter Pelikan isimli iki mimar tarafından 
inşa edilmiştir. 
Ressam Hundertwasser, resimlerindeki parlak ve canlı 
renkleri tasarımını yaptığı yapılarına da taşımıştır. Bu 
parlak ve canlı renkleri yakalama konusunda da seramik 
malzemesinden yararlanmıştır. Yine seramikten yarar-
landığı Hundertwasser’in yapısı oldukça ilginçtir. Ta-
banı dalgalı olan evin çatısı toprak ve çimenle kaplıdır. 
Odaların içerisinden yükselen ağaçların dalları pencere-
lerden dışarıya doğru uzanmaktadır. 
Dalgalı taban fikri, “Eğri büğrü bir yüzey, ayaklara tatlı 
bir melodi gibi gelir.” düşüncesine dayanmaktadır. Ya-
pıdaki her daire, çizgi etkisi yaratan mozaik bantları ve 
farklı farklı boyanmış renkleriyle uzaktan bile ayırt 
edilebilir.

Düşük gelirli aileler yaşıyor
Sanatçı Hundertwasser, evin tasarımı için hiçbir ücret 
talep etmemiştir. Bu alanda çirkin bir yapının yüksel-
mesine içinin el vermediğini belirtmiştir. Yerleri enge-
beli, pencereleri asimetrik, faklı renk ve şekillerde ko-
caman seramik parçalardan oluşan sütunlara sahip şirin 
bina, sanatçının isteği üzerine düşük gelirli ailelerin 
yaşadığı bir apartman olarak kullanılıyor. 
Binanın içerisinde 52 daire, 4 ofis, 16 özel teras ve top-
lamda 250 ağaç ve çalılık bulunuyor.

The Hundertwasser House, which was designed with a taste of 
paintings and ceramics, is the most attractive building not only 
in Vienna, but also in Austria. The building that was designed 
by the successful Austrian artist Friedensreich Hundertwasser 
was built by the two architects Joseph Krawina and Peter 
Pelikan in 3 years between 1983 and 1986. 
The Artist Hundertwasser carried his use of bright and lively 
colors in his paintings to his designs of structures. To capture 
these bright and lively colors, he took advantage of ceramic 
materials. The structure of the Hundertwasser, where he again 
took advantage of ceramics is very interesting. The roof of the 
house, which has a wavy base, is overlaid with soil and grass. 
The branches of the trees that rise from the rooms reach out the 
windows. 
The wavy base idea is based on the idea of “A crooked and wavy 
surface, feels like a sweet melody to the feet.” The mosaic strips 
that decorate every apartment of the structure create a line 
effect and they have been painted in various different colors 
that can be distinguished even from afar. 

Families with low incomes live there 
The artist Hundertwasser did not request any payment for 
designing the house. He also remarks that he couldn’t bring 
himself to let an ugly structure be erected in this area. The cute 
building that has rough floors, asymmetric windows and 
columns made up of giant ceramic pieces of different shapes 
and colors, is used as an apartment building for families with 
low incomes upon the request of the artist himself.  Inside the 
building there are 52 apartments, 4 offices, 16 private terraces 
and a total of 250 trees and bushes.

VİYANA VE 
HUNDERTWASSER 
BİNASI
YERLERİ ENGEBELİ, PENCERELERİ ASİMETRİK, 
FAKLI RENK VE ŞEKİLLERDE KOCAMAN 
SERAMİK PARÇALARDAN OLUŞAN SÜTUNLARA 
SAHİP OLAN BİNA, VİYANA’NIN EN 
GÖRKEMLİSİ...

VIENNA AND THE 
HUNDERTWASSER 

HOUSE
THIS BUILDING THAT HAS ROUGH FLOORS, 

ASYMMETRICAL WINDOWS AND COLUMNS 
THAT ARE MADE UP OF GIANT CERAMIC PIECES 

IN DIFFERENT SHAPES AND COLORS, IS THE 
MOST MAGNIFICENT BUILDING OF VIENNA. 

TÜRKAN BALABAN 
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RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW

ITALIAN BEAUTY MONICA BELLUCI HAS DAZZLED EVERYONE AT THE CANNES FILM 
FESTIVAL THAT SHE PARTICIPATED IN THIS YEAR. THE BEAUTIFUL STAR WHO IS IN HER 50s 

SAYS THAT BEING AN ACTRESS IS WHAT MAKES HER THE HAPPIEST. 

The famous star Monica Belluci has a bewitching charm with 
her beauty and natural shine. Belluci who enjoys her 50s was 
among the names that marked the Cannes Film Festival this 
year. We had the opportunity to chat with the Italian actress 
on her personal life and professional career. 

 How was your childhood?
I had a great childhood. I was dying to get my freedom when I 
became a young adult. I don’t know why but I never appreciate 
people who keeps interfering in my life. I was hurrying to 
jump into action and work. That was why I began working 
when I was still going to school. 

 How did your career begin as an actress?
I began to work as a model after 16, later in the 90s; I decided 
to become an actress. I took small parts in TV series. I had my 
first big motion picture experience in 1992. I was one of the 
vampire ladies of Dracula in Francis Ford Coppola’s Bram 
Stoker’s Dracula. Many famous actors took place in the 
movie such as Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony 
Hopkins, and Keanu Reeves. 

 Where did you get your beauty from?
I took it from my mother. Women in my family always care 
about their appearance. My grandmother never gave up 
taking care of her appearance even at the age of 80. My 
mother, my grandmother always preferred wearing high 
heels.

 Where does beauty come from in your opinion?
I think it comes from our souls. Cinema has everything to do 
with beauty but it comes from the soul. 

Ünlü oyuncu Monica Belluci, doğal ışığı, güzelliği ile bü-
yüleyici bir etkiye sahip. 50’li yaşlarını tüm doğallığı ile 
sürdüren Belluci, bu yılki Cannes Film Festivali’ne de 
damga vuran isimler arasında yer almayı bildi. İtalyan 
oyuncu ile özel yaşamı ve oyunculuğu üzerine röportaj 
gerçekleştirme fırsatı yakaladık. 

 Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
Çocukluğum çok güzel geçti. Ergenliğe geldiğimde hemen 
bağımsızlığımı kazanmak istedim. Nedense birilerinin 
benim hayatıma müdahale etmesi hoşuma gitmiyordu. 
Hemen hayata atılmak, çalışmak istiyordum. Bu sebeple 
okurken çakışmaya başladım. 

 Oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı?
16 yaşımdan sonra modellik yapmaya başladım, sonra 
90’ların başında oyunculuk yapmak istediğime karar ver-
dim ve bazı televizyon dizilerinde küçük roller oynadım. 
1992’de ilk büyük sinema deneyimim oldu. Francis Ford 
Coppola filmi Bram Stoker’s Dracula’da, Dracula’nın 
vampir kadınlarından birini canlandırdım. Filmde kimler 
yoktu ki, Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hop-
kins ve Keanu Reeves başrollerdeydiler.

 Siz güzelliğinizi kimden aldınız?
Annemden aldım. Bizim ailenin kadınları her zaman 
bakımlı olmaya çok özen gösterirdi. Anneannem 80 ya-
şındayken bile bakımlı olmaktan vazgeçmedi. Annem, 
anneannem her zaman topuklu ayakkabı giymeyi tercih 
ettiler.

 Güzellik nereden geliyor sizce?

Monica Belluci
İTALYAN GÜZELİ MONICA BELLUCI BU YIL KATILDIĞI CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE YİNE 

HERKESİ BÜYÜLEDİ. 50’Lİ YAŞLARINI SÜREN GÜZEL OYUNCU ONU EN MUTLU EDEN 
DUYGUNUN OYUNCULUK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

BÜYÜLEYEN CAZİBE
BEWITCHING CHARM

ŞEBNEM KIRCI

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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 You are a mother. How do you feel about motherhood?
The best thing I have ever had all in my life is motherhood. I am 
so glad that I became a mother.

 You can act in French, English, and Italian when you play 
roles in international projects. In which language would 
you like to act the most?
I prefer Italian.

 You have worked with Guy Édoin in Ville Marie. What 
can you tell us about your experience?
Working with him was a great experience. He helped me a lot for 
the character that I was animating. The movie tells an interesting 
story where the lives of four different people cross at some 
certain point. I played an actress who was trying to hide her 
weakness behind her acting.

 How do you prepare for a role?
After reading the scenario and accepting the part, I follow my 
instincts. I try to make the character look real.

 What would you tell us about being a James Bond girl?
As you know, there is a repeating line in all Bond movies: “Bond, 
James Bond.” It felt great to know that for just once that line 
would be repeated at me. It was both funny and ironic. James 
Bond name has a certain burden. When Sam Mendes offered me 
the part, I accepted. He told me that he would show me just the 
way I was at my 50. It made me happy.

 What would you say about your experience with the 
famous director Emir Kusturica?

Bence güzellik ruhtan gelir ve sinema da güzellikle ilgili-
dir ama ruhtan gelen bir güzellik.

 Annesiniz annelikle ilgili duygularınız neler?
Hayatımda yaşadığım en güzel duygu annelik. İyi ki anne 
oldum. 

Uluslararası projelerde yer aldığınız için Fransızca, 
İngilizce ve İtalyanca dillerinde oynuyorsunuz, en 
çok hangi dilde oynamayı tercih ediyorsunuz?
İtalyanca oynamayı tercih ediyorum.

 Guy Édoin ile Ville Marie filminde çalıştınız neler 
söylersiniz?
Onunla çalışmak harka bir deneyimdi. Bana canlandırdı-
ğım karakter için çok yardımcı oldu. Dört farklı hayattan 
gelen insanın bir noktada kesiştiği ilginç bir hikaye anlat-
tık. Ben güçsüzlüğünü oyunculuğu ile kapatmaya çalışan 
bir oyuncuyu canlandırdım.

 Bir role nasıl hazırlanırsınız?
Senaryoyu okuyup kabul ettikten sonra sezgilerimle iler-
lerim. Karakterin gerçek görünmesi için çaba harcarım.
James Bond kızı da oldunuz ne söylersiniz?
Biliyorsunuz filmin hep tekrar eden bir cümlesi var: 
“Bond, James Bond.” Bu sefer bu cümlenin bana söylene-
cek olması çok hoşuma gitti. Bu bana komik ve dokunak-
lı geldi. “James Bond” ağırlığı olan bir isim. Sam Mendes 
bana bu rolü teklif ettiğinde kabul ettim. O bana, beni 50 
yaşımda olduğum gibi göstermek istediğini söyledi bu da 
beni mutlu etti.

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile 
faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. HD Ses 
Teknolojisi, 4.5G şebekesi üzerinden HD kalitede ses görüşmesi gerçekleştirilmesini sağlar. Bu servisten uyumlu cihazlar ile faydalanılabilir. Detaylar için: 4bucakg.com

Hasret çekenlere
Vodafone 4.5G’den
HD Ses Teknolojisi
Vodafone

VF BabalarGunu_21x27cm.indd   1 20/06/17   15:49

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW

Emir works very detailed. He spends a lot of time and effort 
to choose the colors that he wants to work with. Scenario is 
just a mark to him and he changes its course during the 
recording process. I can let myself free when I work with 
him. I become ready to follow him. As my part requested, I 
learned to speak Serbian. Emir told me that I was good at it. 

 This year you were the host of the Cannes Film Festival. 
With which words would you describe Cannes?
I would say love and no expectations.   

 When did you first take place in the Cannes Film 
Festival?
It was 2002; the best days ever… Being on the red carpet next 
to Morgan Freeman and Gene Hackman was an exciting 
feeling.

 You maintain your beauty via natural ways. What do 
you think about getting cosmetic surgeries?
I don’t direct my life only according to how I look. As I watch 
my two daughters grow, I do not feel old. I think every woman 
should enjoy their age. Cosmetic surgeries are not for me. 

 What are your upcoming projects?
I am reading scenarios; however, nothing is clear yet. 

 Would you like your daughters to become actresses?
It is up to them.

 What can you tell us about your fans?
 It is great to be loved; however, I am not doing this job to be 
loved or to become popular. It is the nature of our job. When 
I make my decisions, the part I am going to play is much more 
important than the popularity of the movie.

 Ünlü yönetmen Emir Kusturica ile de çalıştınız onunla 
ilgili neler söylersiniz?
Emir çok ayrıntılı çalışır, kullanmak istediği renkleri seç-
mek için zaman vakit ve emek harcar. Senaryo sadece bir 
izdir ve Emir onu çekim sürecinde değiştirir. Bu bir tecrübe 
işi. Beni büyüleyen bir yönetmen. Onunla çalışırken ben de 
kendimi rahatlıkla bırakabiliyorum. Onu takip etmeye hazı-
rım. Rolüm gereği Sırpça öğrendim. Emir gayet iyi konuştu-
ğumu söyledi.

 Bu yıl Cannes Film Festivali’nde ev sahipliği yaptınız, 
Cannes’ı hangi kelimelerle tanımlarsınız?
Sevgi ve beklentisizlik diyebilirim.
Cannes Film Festivali’ne ilk ne zaman katılmıştınız?
2002 senesiydi, çok güzel günlerdi. Morgan Freman ve Gene 
Hackman ile kırmızı halıda olmak çok heyecan vericiydi.

 Güzelliğini doğal yollardan muhafaza ediyorsunuz. 
Estetik ameliyatlar için ne düşünüyorsunuz?
Hayatımı sadece dış görünüme göre yönlendiremem. Zaten 
iki kızımı büyürken görünce yaşlandığımı hissetmiyorum. 
Bence her kadın yaşını yaşamalıdır. Estetik ameliyatlar bana 
göre değil.

 Bundan sonra projeleriniz neler?
Senaryo okuyorum ama netleşmiş bir durum yok.

 Kızlarınızın da oyuncu olmasını ister misiniz?
Onlara kalmış bir karar.

 Hayranlarınızın ilgisi ile ilgili neler söylersiniz?
Sevilmek çok güzel ama ben bu işi sevilmek, popüler olmak 
için yapmadım. İşin doğası bu. Seçimlerimi yaparken filmin 
popülerliği değil oynayacağım rol benim için daha önemli.
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Floransa’nın Greve in Chianti kasabasının eski belediye baş-
kanı Paolo Saturnini’nin vizyonuyla ortaya çıkan ‘Cittaslow 
hareketi’, özellikle hızlı kent yaşamının çarklarına kendini 
kaptıranları önemli bir soruyla baş başa bırakıyor: “Doğadan 
gittikçe uzaklaşan insan, kısıtlı ve en önemli değeri olan ya-
şamını sağlıksız yiyecekler, hava kirliliği, trafik, tüketim ve 
yalnızlıkla mı harcamalıdır?” 
Bu soru içinizi karartıyorsa, Cittaslow felsefesine ve kentler 
reçetesine kulak verin: Hayatı, yaşamaktan zevk alınacak bir 
hızda yaşayabilmek, komşular ve yerel esnafla sıcak bir ileti-
şim kurabilmek, kendine yetebilmek, el sanatlarına, doğası-
na, gelenek ve göreneklerine sahip çıkabilmek, yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanabilmek… Bugün 28 ülkede 182 
üyeye yayılmış olan Cittaslow hareketi, kentleri; yaşam ka-
litelerini yükseltmeleri ve farklı bir kalkınma modeli ortaya 
koymaları için motive ediyor. Ülkemizde de, bu listeye gir-
meye hak kazanmış, Akdeniz’den Güneydoğu’ya, farklı 
bölgelerdeki yerleşimlerin bazılarını sizin için ele aldık. 
Yavaşlamak ve yaşamdan zevk almak için, Cittaslow rehbe-
rimize göz atın…

The Movement of Cittaslow that was born through the Paolo 
Saturnini’s intuition, past Mayor of Greve in Chianti, a 
town of Florence, leaves those who are captured by the fast 
pace of the city life with one important question: “Must 
humans who have become stranded from nature day by day 
waste their precious lives that will end some day with 
unhealthy foods, polluted air, traffic, consumption, and 
loneliness?” If this question depresses you, listen carefully 
to the philosophy of Cittaslow and the recipe of the cities: 
being able to live life at an enjoyable pace, to establish bonds 
with neighbors and local artisans, to become self-sufficient, 
to maintain local crafts, nature, traditions and customs, to 
use renewable energy sources... Today, the movement of 
Cittaslow that spreads out to 182 members in 28 countries 
motivates cities to raise their life qualities and bring out a 
different development model. We researched some of the 
settlements that entered into this list located in different 
regions of our country from the Mediterranean to Southeast.
Take a look at our Cittaslow guide to slow down and enjoy 
life...

‘HAYATI, YAŞAMAKTAN ZEVK ALINACAK BİR HIZDA YAŞAYABİLMEK’ 
FELSEFESİNE DAYANAN CITTASLOW HAREKETİNE DAHİL OLAN ÜLKEMİZDE 
DE, BİRÇOK DESTİNASYON BULUNUYOR. 

THERE ARE MANY DESTINATIONS IN OUR COUNTRY THAT HAS BEEN 
INCLUDED IN THE CITTASLOW MOVEMENT, WHICH IS BASED ON ‘LIVING 
LIFE AT AN ENJOYABLE PACE’.

YAVAŞ BİR YAŞAM İÇİN 
CITTASLOW REHBERİ

A CITTASLOW GUIDE FOR A SLOW LIFE

BERİL ŞEN

KAPAK / COVERKAPAK / COVER



KAPAK / COVERKAPAK / COVER

Ordu-Samsun karayolu üzerinde, doğal bir koy ve bir sa-
hil kasabası olan Perşembe, aynı zamanda Doğu Karade-
niz’in ikinci büyük limanı. Perşembe, Efirli’de başlayıp 
Belicesu’da sona eren 40 km’lik kıyı boyu, koyları, su altı 
mağaraları, sıradışı kaya oluşumları, kumsal ve doğal 
manzaralarıyla özelliklidir. 

Özel bir rota
Doğasına doyamayacağınız birçok durağı var. İnce ve be-
yaz kumu, temiz deniziyle Çaka Kumsalı; kıyı boyunca 
tekne gezisi yapmanın keyifli olduğu, güzel koy Mersin 
Köyü Balıkçı Barınağı; akşam çayı için mola verebileceği-
niz Çeşmeönü; denizden yükselen fındık bahçeleri ve 
manzarası ile dikkat çeken Kışlaönü; Perşembe’ye 1 km 
mesafede, motorlarla Acısu’ya ulaşılan Aktaş Plajı; akasya 
ağaçlarıyla güzel bir doğaya sahip Efirli Plajı; Perşembe’ye 
3 km mesafede, altı metre yükseklikten gölete düşen Şen-
yurt Şelalesi; küçük kumsalı, kamp yeri ve kır kahvesiyle 
Belicesu; etkileyici manzarasıyla ve dillere destan Uzun-
saçlı’nın Yeri ile Medreseönü; eskiden gemicilerin bir tür 
depo ve sığınak olarak kullandığı ve üzerinde hala sur ka-
lıntıları olan Hoynat Adası… 

Kıyısında yıl boyunca balık bulunur
Kordon Tepe adlı dik bir tepenin eteğindeki Perşembe’nin 
iki kara çıkıntısından biri Yason Burnu, diğeri ise derin bir 
koyun üzerindeki Çam Burnu’dur. 1880 yılında Fransız-
lar’ın, Osmanlı’ya olan borçlarına karşılık yaptıkları Çam 
Burnu Feneri, bir asrı aşkındır gemilere yol gösteriyor. 
Arkeolojik ve doğal sit alanı olan Yason Burnu ise, yörede 
yaşayan Rumlar tarafından yapılmış ve denizcilere adan-
mış kilisesi (1869), kaçırılmaması gereken bir Perşembe 
klasiğidir. Yıl boyunca balık bulunan Perşembe kıyıları, 
damak düşkünleri için de dikkate değer. 

Perşembe is a natural cove and a seaside town on the Ordu-
Samsun highway. It is also the second largest port of the Eastern 
Black Sea. Perşembe is special with its 40 km long coastline 
beginning at Efirli and ending at Belicesu, its coves, underwater 
caves, unusual rock formations, sandy beaches and scenic 
landscapes.

A special route 
There are many stops you will not be able to get enough of them. 
Çaka Beach with its thin and white sands and clear waters; the 
beautiful cove Mersin Village Fishing Port where it is pleasant to 
have a boat trip along the coast; Çeşmeönü, where you can take a 
break for a glass of evening tea; Kışlaönü that draws attention with 
its hazel trees rising above the sea and its scenery; Aktaş Beach 
from where you can reach to Acısu by motors located at a distance 
of 1 km from Perşembe; Efirli Beach with a beautiful nature among 
the acacia trees; Şenyurt Falls, which falls from a height of six 
meters, located 3 km away from Perşembe; Belicesu with its small 
beach, campsite and countryside cafe; Medreseönü with its 
impressive view and the famous Uzunsaçlı’nın Yeri; Hoynat 
Island, formerly used by ships as a kind of repository and shelter, 
with its still remaining wall ruins...

Fishing is possible year round
One of the two land projections of Perşembe positioned on a steep 
hill named Kordon Tepe is Cape Yason and the other is Cape Çam 
located at a deep bay. The Cape Çam Lighthouse, which was made 
by the French in 1880 to compensate their debts to the Ottoman 
Empire, guides ships over a century. Cape Yason, an archaeological 
and natural site, is a Perşembe classic not to be missed with its 
church made by the Greeks living in the region and dedicated to 
sailors (1869). Perşembe’s coastline where fishing is possible year 
round is also worth visiting. This place is also worth considering for 
those who want to please their palates.

Yeşil ve mavinin bolluğu içinde, ürünlerin doğal ortamda 
yetiştiği, çevre kirliliği olmayan Akyaka’nın bir vizyonu var: 
Doğaya saygılı, mimari yapısını koruyan, hizmet altyapısı 
güçlü, sürdürülebilir ve alternatif turizme odaklı, insanların 
birlik ve beraberlik içinde ortak hareket edebildiği Akyaka...
Muğla-Marmaris yolunun 15. km’sinde, Sakar Geçidi’nden 
aşağıya inerken, mavi yolculuk geleneğinin başladığı Gökova 
Körfezi’ni seyretmek için durmalısınız. 27. km’de, Akyaka- 
Sedir Adası sapağından girince çamların arasından geçen 
yol, Gökova kıyısındaki, sakin, huzurlu, bol oksijenli Akya-
ka’ya varır. Su samurlarından yılan balıklarına, Akdeniz 
foklarından flamingolara, doğayla içiçe Akyaka’nın iki temel 
cazibesinden biri Azmak deresi diğeri de mimarisi. Uzunlu-
ğu yaklaşık 2 km’yi bulan Azmak’ın, akvaryum misali buz 
gibi, berrak ve akıntısı oldukça güçlü suyunda, ördek ve 
kazların yanısıra su tavuğu ve meke kuşu gibi yabani hay-
vanlara da rastlamak mümkün. Azmak boyu bir tekne gezisi, 
olmazsa olmazdır. Suyun berraklığı, sualtının canlılığı ve 
yosunların hareketliliği dikkat çekici. 

Ahşap evleri ile özel
Akyaka’nın kendine has mimari özellikteki ahşap evleri ka-
rakteristiğidir. Hemen merkezde kumsalı olan Akyaka, de-
niz tutkunları için ideal bir konumda. Virajlı orman yoluna 
girince sırasıyla 3 km mesafede Çınar, 4 km sonra Hayıtlı, 
birbirinden birkaç kilometrelik mesafelerde Kandilli, Tunalı, 
Asarcık ve Akyaka’dan 20 km mesafede ise Özel Çevre Ko-
ruma Bölgesi kapsamında, çam ağaçları ve zeytinlikler ara-
sındaki Akbük var. Ormanın içinden devam ederek Orman 
Kampı’na girmek, çam ormanları içinde yürümek ve kampın 
içindeki saklı koylardan denize girmek mümkün. 

Akyaka, which is located among the abundance of greens and blues 
where products are grown in nature where there is no pollution, has 
a vision: An Akyaka, which is respectful to nature; maintains its 
architectural structure; has a powerful service substructure; is 
focused on sustainable and alternative tourism; and is a place 
where people act in unity.You should stop at the 15th kilometer of 
Muğla-Marmaris highway as you drive down the Sakar Passage to 
observe the Gökova Bay, which is where the Blue Voyage tradition 
has begun. The road that goes through the pine trees when you take 
the Akyaka-Sedir Island exit on the 27th kilometer takes you 
directly to quiet and peaceful Akyaka, which has very clean air. One 
of the two basic attractions of Akyaka, which embraces nature 
from the Mediterranean seals and flamingos to eels and sea otters, 
is its architecture and the other is the Azmak Creek. The Azmak 
that stretches almost 2 km allows ducks and geese enjoy its clear 
and cold waters with strong currents as well as wild animals such as 
coots. You should take a boat tour along the Azmak. The clearness 
of the water, liveliness of the underwater, and the movements of 
the seaweed are extraordinary to observe.
    
Special with its wooden homes
The wooden homes of Akyaka with their unique architecture are 
among its characteristics. Akyaka that has a beach at the center has 
an ideal location for the beach lovers. As you enter the winding 
forest road Hayıtlı welcomes you 4 km after Çınar that takes place at 
the 3rd kilometer. Later you reach Kandilli, Tunalı and Asarcık that 
are located a few kilometers away from each other. Among the pine 
and olive trees, Akbük, which is within the Special Environmental 
Protection Area, is 20 km away from Akyaka. It is possible to 
continue the road through the forest to enter the Forest Camp and 
walk among the pine trees, swim in the hidden coves’ waters.

DOĞAYA SAYGILI, MİMARİ YAPISI KORUNMUŞ
RESPECTFUL TO NATURE, ARCHITECTURAL STRUCTURE IS MAINTAINED

AKYAKA

DOĞAL LİMAN VE ETKİLEYİCİ KIYILAR
NATURAL HARBOR AND AN IMPRESSIVE COAST

PERŞEMBE
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Betonlaşmaya direnmiş, cumbalı, renkli evleriyle, Os-
manlı döneminin tipik köylerinden… Marmara’nın doğu-
sunda, Sakarya ilinde bulunan Taraklı, ortasından Göy-
nük Deresi’nin aktığı, küçük, sakin bir yerleşim yeri ve 
birinci derece SİT alanı. Dar bir vadide kurulu, çevresi 
ormanlarla çevrili Taraklı’nın rutubetsiz, tertemiz bir 
havası var. 
Geleneksel küçük dükkanlardan, trafiğe kapalı Eski Çar-
şı’sından geçip, çay bahçesinin bulunduğu meydana gel-
diğinizde, karşınıza çıkan iki konak da etkileyici. Bunlar-
dan Kadirler Konağı’nda konaklamasanız bile bahçesinde 
bir çay içebilir, mimarisine ve yöresel ürünlerin satıldığı 
dükkanına göz atabilirsiniz. 

Mimar Sinan eseri burada
Taraklı’nın tarihi yapıları da dikkate değer; Yavuz Sultan 
Selim’in Mısır Seferi sırasında Vezir-i Azamı Yunus Paşa 
tarafından yaptırılan Yunus Paşa Camii (1517), bir Mimar 
Sinan eseri. Hemen yakınındaki Osmanlı dönemi hama-
mından çıkan buhar, merkezi sistemle caminin alttan ısıtıl-
masında kullanılmış. Arnavut kaldırımı sokakları; dinlen-
me taşları; Bağdat Yolu güzergahında kervanların konakla-
dığı Tarihi Han; Osmanlı’nın topraklarına kattığı yerleşim 
yerlerine çınar ağacı dikme geleneğini Taraklı’da da sür-
dürdüğünün bir göstergesi olan Yusuf Bey Mahallesi’ndeki 
yedi asırlık çınar ağacı; tarihi su sarnıçları ile savunmada 
stratejik öneme sahip Hisar Tepesi’ndeki Hisar…
Osmangazi tarafından alınışından bu yana Taraklı halkı 
şimşir kaşık ve tarak yapımıyla geçinmiş. Buraya ismini 
veren ünlü tarakların üretiminden artık eser yok ancak 
ağaç oyma el işleri ve Taraklı bezi yeniden hayat buluyor. 
Taraklı’nın doğası hem termal, hem de yayla ve mağara 
turizmine imkan tanıyor. 

It is among the typical villages of the Ottoman period with its 
colorful homes with balconies that resisted dense housing. In the 
east of the Marmara, Taraklı, located in the province of Sakarya, is 
a small, quiet residential area and a first degree archaeological site 
where the Göynük Stream runs through it. Settled on a narrow 
valley, Taraklı is surrounded by forests and has a dry, clean air. As 
you walk among the traditional small shops, passing through the 
old bazaar closed to traffic, the two impressive mansions greet you 
when you arrive to the square with the tea house. Even if you do not 
stay at Kadirler Mansion, you can have a cup of tea in its garden, 
and you can browse its architecture and its shop that sells local 
products.

Work by Mimar Sinan is here
The historical structures of Taraklı are note-worthy. The Yunus 
Pasha Mosque (1517), which was built by the order of Yunus 
Pasha, Grand Vizier of Yavuz Sultan Selim, during the Egypt 
Campaign is a work made by the great architect Mimar Sinan. 
Right near it, the steam that is released from the Ottoman period 
bath is used to floor heat the mosque through a central system.   
Cobble stoned streets; resting stones; the historical inn where 
caravanserais used to rest on the route to Baghdad; located at the 
Yusuf Bey district, the seven centuries old plane tree, which is an 
indicator of the Ottoman tradition of planting plane trees in 
settlements that they added to their territory and they continued 
this tradition in Taraklı too; historical water cisterns; and the 
fortress located at the Hisar Hill that has a strategic importance. 
The locals of Taraklı have been earning their income through 
making boxwood spoons and combs since Orhangazi took over the 
place. There is no trace left of the famous combs that gave the place 
its name any more; however, wood engraving and Taraklı cloth are 
coming back to life. Nature of Taraklı enables basis for thermal, 
flatland, and cave tourisms. 

KAPAK / COVER

Birecik Barajı’nın suları altında kalan Urfa’nın Halfeti 
ilçesine bir de tekneden bakın... Kimbilir evleri, bahçeleri 
ve sevdiklerinin mezarları an be an suya gömülenler için, 
her şey nasıl zor algılanabildi. “Su sizi götürecek diye anons 
ettiler, inanmadık, bize yetişene kadar sabah olur, 
derelerden tepelerden taşar sandık. Öyle olmadı.” gibi 
anlatılar sıradışı değil buralarda. 
Beşte üçü sular altında kalan Halfeti, barajın hizmete girdiği 
2000 yılını artık geride bırakmış ve bunu avantaja çevirerek 
ziyaretçilerini ağırlıyor. Fırat Vadisi’nde ilerlerken, yerli ve 
yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, Atatürk Barajı’nı 
Birecik Barajı’na bağlayan, tepe üzerindeki görkemli 
Rumkale, 1113’lü yıllarda başpiskoposluk olarak hizmet 
vermiş bir dini merkezdi. Buraya ulaşabilmek için, 70 
metre yükselen nehirde feribot seferleri başlatılmıştı. 
Yöreye has sarı kesme taşla inşa edilmiş, Ermeni 
mimarisinin örnekleri evler, artık butik konukevleri. 
Merdivenli dar sokaklardan geçip, birinin damından Fırat’ı 
seyredin. Fırat Nehri’nden barajın getirdiği büyük değişimi 
tüm açıklığıyla görmek mümkün.

Siyah gül burada
Tekne turunda, Çekem mahallesi, Savaşan köyü, su altında 
kalan evler, ağaçlar, elektrik direkleri, suyun içinden 
yükselen bir cami minaresi, camiler, mağaralar (kız 
mağarası) ve çay bahçeleri görmek mümkün. Rumkale’nin 
içinde ise, 12. yüzyıla ait Aziz Nerses Kilisesi, 13. yüzyılda 
burada yaşayan Yakubi Azizi Barşavma’nın inşa ettirdiği 
Barşavma Manastırı, su sarnıçları ve su kuyuları bulunuyor. 
Fırat nehri üzerinde bulunan yüzer restoranlarda, Fırat’ın 
meşhur balığı şabutun yanısıra, yöreye özgü tadları 
deneyebilirsiniz. Halfeti’nin doğası da, kanyonları ve 
endemik bitkileriyle (siyah gül) dikkate değer.

Take a look at the Halfeti district of Urfa that was sunk under the 
waters of the Birecik Dam... Who knows how hard it was to 
comprehend for those who lost their homes, gardens, and graves of 
their loved ones. “There was an announcement about the water 
washing us up, we did not believe in it, we thought it would come in 
the morning, and it would only overflow from the creeks and 
mountains. It did not happen like that.” These talks such as this 
one are not extraordinary in here. 
Three out of five of Halfeti is under water now. The district has left 
behind the year 2000 when the dam was put into service and hosts 
its visitors turning this into an advantage. In the Valley of Fırat, the 
magnificent Rumkale, which is located over the hill that connects 
the Birecik Dam and the Atatürk Dam, is crowded by local and 
foreign tourists. It used to be a religious center that served as an 
archiepiscopate in the 1113s. Ferry trips were started to reach here 
on the river that rose 70m. The examples of the Armenian 
architecture, local homes built with yellow cut stones unique to the 
region are now serving as boutique hotels. Observe the view of the 
Fırat from the roof of one, as you walk down the narrow streets with 
steps. It is possible to see clearly the whole change that was brought 
by the dam from the Fırat River.

Black rose is here
You can see the Çekem district, the Savaşan Village, homes, trees, 
power poles, and a minaret of a mosque that rises from the water, 
mosques, caves (maiden cave) and teahouses that are now under 
water on a boat tour. The Rumkale Fortress consists of the Saint 
Nerses Church from the 12th century, the Barşavma Monastery 
that was built by the order of Yakubi saint Barşavma who had lived 
here in the 13th century, water cisterns, and wells. You can try the 
famous fish of Fırat called ‘şabut’ at the floating restaurants on the 
Fırat, as well as local dishes. Nature of Halfeti is as beautiful as its 
canyons and endemic plants (black rose). 

DİRENCİNİ TARİHİNDEN ALIYOR
RESISTANCY COMES FROM HISTORY

TARAKLI

FIRAT’A GÖMÜLMÜŞ OLSA DA, TURİZMDE İDDİALI
AMBITIOUS AT TOURISM ALTHOUGH IT IS SUNK UNDER THE FIRAT

HALFETİ
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SICAK HAVA GIDA HİJYENİNİ ZORLAŞTIRIYOR. ÇİĞ SEBZE VE 
SALATALARDAN KAÇININ, TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERİN.

SAĞLIK / HEALTH

DO NOT LET YOUR VACATION TURN 
INTO A NIGHTMARE!

HOT WEATHER MAKES FOOD HYGIENE DIFFICULT. AVOID RAW VEGETABLES AND 
SALADS; CARE FOR SANITATION.

After a long, exhausting and busy work-school tempo, we are 
finally ready to make our summer vacation and travel plans. In 
addition to the open buffets in the hotels, there are also famous 
local foods, sweets, drinks, fast food products that we can find 
at the streets of the cities that are being visited... However, 
along with the increase of the heat, not paying enough attention 
to what we consume also increases the risk of getting a disease. 
Especially, the difficulty in providing food hygiene due to the 
hot weather, the risks brought by the travels, diseases caused by 
microorganisms which may be caught from the pools make 
taking measures necessary. Experts say that personal hygiene 
and food hygiene become very important at this point.

Drink plenty of water; spend a relaxed summer
The risk of illness increases with the summer heat. Dr. Aylin 
İzat Liceoglu from the Bayındır Health Group, who highlights 
the increased risk of infectious diarrhea due to the lack of 
attention to hygiene and changes in the air temperature, has 
the following suggestions: “The scary part of diarrhea and 
vomiting is dehydration and loss of minerals. Dehydration 
caused by diarrhea can be dangerous, especially for children 
under the age of 5, elderly people, and people with chronic 
diseases. It is advised to consult a doctor, if there is a lot of 
fluid loss accompanied by fever. The priority in protection 
should be given to personal hygiene and food hygiene.”

Uzun, yorucu ve yoğun iş-okul temposundan sonra, nihayet 
yaz tatili ve seyahat planları kapımızı çaldı. Otellerdeki açık 
büfelerin yanı sıra seyahat edilen şehirlerin sokaklarındaki 
meşhur yöresel yiyecekler, tatlılar, içecekler, çoğu yerde bu-
labileceğimiz fast-food ürünler de cabası… Ancak sıcakların 
artmasıyla birlikte tüketilen gıdalara dikkat edilmemesi has-
talıkları artırıyor. Özellikle sıcak yüzünden gıda hijyenini 
sağlamanın zorluğu, seyahatlerin getirdiği riskler, havuzlar-
dan alabilecek mikroorganizmalara bağlı hastalıklara karşı 
tedbir almak bu süreçte zorunlu hale geliyor. Uzmanlar ko-
runmada öncelikle kişisel hijyene ve gıda hijyenine dikkat 
etmek gerektiğini söylüyor. 

Bol bol su için, yazı rahat geçirin
Yazın sıcakla birlikte hastalık riski de artar. Özellikle de 
hava değişimi ve hijyene dikkat edilmemesi sebebiyle bula-
şıcı ishal açısından riskin yükseldiğine dikkat çeken Bayın-
dır Sağlık Grubu’ndan Uzm. Dr. Aylin İzat Liceoğlu şu 
önerilerde bulunuyor: “İshal ve kusmaların bizi korkutan 
tarafı öncelikle sıvı ve mineral kaybıdır. Özellikle 5 yaş altı 
çocuklar, ileri yaştakiler ve kronik hastalıklara sahip kişiler-
de ishal nedeni ile oluşan sıvı kaybı tehlikeli olabilir. Ateşin 
eşlik ettiği, sıvı kaybının fazla olduğu durumlarda doktora 
başvurmak uygun olacaktır. Korunmada öncelik kişisel hij-
yene ve gıda hijyenine dikkat etmektir.”

SAĞLIK / HEALTH

TATİLİNİZ KABUS OLMASIN!

TÜRKAN BALABAN 

0  3  4 raillife TEMMUZ / JULY 2017 raillife TEMMUZ / JULY 2017       0  3  5



0  3  6 raillife TEMMUZ / JULY 2017

SAĞLIK / HEALTH

Tatilde kilonuzu ve sağlığınızı koruyun
Tatillerde birçoğumuz, sonu gelmeyen açık büfelerde ne 
yediğimizi ve ne kadar yediğimizi fark etmeden masaları-
mızı çeşit çeşit tatlılar, hamur işleri, bol yağlı yiyecekler ve 
yüksek kalorili içeceklerle dolduruyoruz. 
Bayındır Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’n-
den Uzman Diyetisyen Işınsu Köksal, hem kiloyu hem de 
sağlığı koruyacak şu önerilerde bulunuyor: “Mümkün ol-
duğunca aileniz ve arkadaşlarınızla aktif faaliyetlerde bulu-
nun (gün batımı yürüyüşü, şehir gezisi, yüzme, orman ge-
zintisi, kumda voleybol gibi). Bu tarz aktiviteler metaboliz-
mayı hızlandırarak kilo kontrolünde yardımcı olacaktır. 
Susuzluğunuzu gidermek için şekerli, gazlı içecekler yeri-
ne, bol su ve mineral deposu maden suyu (limon dilimli) 
veya ayran/kefir içmeye özen gösteriniz.”

Açık büfede neler tüketebilirsiniz? 
“Yemekleri, büyük servis tabakları yerine küçük tabak-
larda yemeye özen gösterin. Bu sayede hem gözünüz do-
yacak hem de aşırı miktarlardan kaçınmış olacaksınız. 
Açık büfede sağlıklı ve kilo almanızı önleyecek başlangıç-
lar; bol yeşillikli salata, zeytinyağlı mezeler, zeytinyağlı 
yemekler, humus ve yoğurtlu mezelerdir. Ana öğün ola-
rak ise 1 porsiyon ızgara ya da buharda pişirilmiş et, ta-
vuk veya balık ile 1 kase çorba veya 1 porsiyon meyve 
hem tok tutacak hem de enerji ihtiyacının karşılamasını 
sağlayacaktır. Açık büfede kaçınılması gerekenler; hamur 
işleri, aşırı miktarda kızartılmış yiyecekler, hazır meyve 
suları, şerbetli tatlılardır.” 

Protect your weight and health at vacation
Most of us fill our plates with variety of desserts, bakery 
products, fatty foods, and high calorie drinks at open buffets 
without even noticing how much or what we ate during our 
vacations. 
Dietitian Işınsu Köksal from the Bayındır Health Group 
Nutrition and Dietetic Department gives tips regarding how to 
protect both our weight and health: “Participate in activities 
with your family and friends as much as possible (sunset walk, 
city walk, swimming, forest sightseeing, beach volleyball, etc.). 
These types of activities increase the metabolic rate and help 
weight control. Drink plenty of water, yoghurt drink or kefir, 
mineral water (with a slice of lemon) instead of sugary drinks 
and sodas.”

What should you pick from an open buffet?
“Try to eat from small plates instead of large ones. This will help 
you eat less and satisfy your eyes. Starters at an open buffet that 
will help you protect your weight: green salads, cold dishes made 
with olive oil, hummus, and dishes made with yoghurt. As a main 
dish you can have one portion of grilled or steamed beef, chicken 
or fish and soup or 1 portion of fruit to meet your daily need of 
calories and energy. Foods to avoid at an open buffet: bakery 
products, deep fried foods, processed fruit juices, desserts with 
syrup.”    
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Kıl dönmesi kuyruk sokumu bölgesinde sık karşılaşılan kro-
nik bir hastalıktır.

Kuyruk sokumunda içeride bulunan kıllar bu bölgede iltihap, 
akıntı, apse, ıslaklık ve kaşıntıya sebep verebilmektedir. Kuy-
ruk sokumunda şişlik ve ağrı hissedilebilir, kuyruk sokumu 
bölgesinde bir giriş deliği görülebilir. Hastanın günlük hayatını 
olumsuz etkiler. Hastalığın tedavi seçenekleri arasında cerrahi 
tedavi ve cerrahi dışı yöntemler (kristalize fenol uygulaması) 
yer almaktadır. Ameliyat sonrası, uzun süreli pansuman gerek-
sinimi, anestezi uygulanması, uzun süre iş gücü kaybı, ameli-
yata bağlı ağrı yaşanırken; kristalize fenol uygulanması sonrası 
bu dezavantajlardan hiç biri yaşanmamaktadır. Hastalığın tek-
rar etme oranı her ikisinde de benzerdir. Fenol tedavisi cerrahi 
dışı yöntemler içerisinde en sıklıkla kullanılandır. Lokal anestezi 
altında kıl dönmesi içerisine enjekte edilerek sinüsün yapışma-
sını ve kapanmasını sağlar. Fenol tedavisi poliklinik ortamın-
da aynı gün içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Uzun süreli 
pansumana ihtiyaç yoktur. Hastaneye yatış gerektirmemekte-
dir. Işten uzak kalma zamanını azaltmaktadır. Ameliyat sonrası 
oluşan ağrı bu tedavi yönteminde olmamaktadır.
Lokman Hekim Demet Tıp Merkezi’nde ameliyatsız kıl dönmesi 
tedavisi yapılmaktadır.

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi
(İlaç Enjeksiyonu)

Sünnet Hakkında
Merak Edilenler
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Lokman Hekim Hastaneleri Çocuk Cerrahı Op. Dr. Tuba 
Dikmen, sünnet kararı alırken işlem zamanı, yapılacak 

yer ve yapacak kişi açısından iyi karar verilmesi gerektiğini 
söyledi.
 
Sünnetin cerrahi bir işlem olduğuna dikkati çeken Dikmen, 
cerrahi işlemlerin tamamının ameliyathanede ve steril 
koşullarda olması gerektiğini belirtti. “Sünnet bu alanda 
uzmanlaşmış olan çocuk cerrahları ve çocuk ürologları ta-
rafından yapılmalıdır” ifadelerini kullanan Dikmen, sün-
net için her mevsimin uygun olduğunu ifade etti. Dikmen, 
“Önerdiğimiz belli bir mevsim yoktur. Ancak yapılacak işle-
min çocuğun eğitiminin aksamasına engel olmaması ve di-
ğer arkadaşlarının da bu dönemde yapıldığını görerek daha 
kolay ikna olması, bu işlemin olağan bir işlem olduğunu 
düşünmesi açısından okul çocuklarında yaz dönemi tercih 
edilebilir” dedi.
 
Sünnet için en uygun zaman
Yenidoğan dönemi olarak bilenen 0-28 gün aralığının 
yapılan sünnetin son dönemde revaçta olduğuna vurgu 
yapan Dikmen, “Yenidoğan sünnetinin en önemli faydası 
lokal anestezi ile yapılabilmesi ve dokuların daha hızlı iyi-
leşebilmesidir. 6 yaşından sona bir haftada iyileşen sünnet 
yarası, yeni doğan sünnetinde 2-3 günde iyileşir” diye ko-
nuştu. Dikmen, sünnetin iki yaşına kadar yaptırılması, eğer 
bu süre geçilmiş ise altı yaşının beklenmesinin psikolojik 
açıdan daha uygun olduğunu ifade etti.
 
Sünnet Sonrası Olabilecek Sorunlar Nelerdir?
Lokman Hekim Hastaneleri Çocuk Cerrahı Op. Dr. Tuba Dik-
men, şöyle devam etti:
“En çok korkulan komplikasyon kanamadır, ancak kanama 
damla tarzında olduğu takdirde önemsemek gerekir. Bu 
durumda sünneti yapan cerrahla temasa geçilmelidir. Bu 
durum, yetersiz kanama kontrolünden olabileceği gibi, 
çeşitli ilaç kullanımlarına bağlı, bazı kan hastalıkları veya 

travmadan da kaynaklanabilir. Sızıntı, lekelenme tarzında-
ki kanamalar olabilir. Bunlar için miktarında artış olmadığı 
takdirde bir şey yapmaya gerek yoktur.
Enfeksiyon olma ihtimali oldukça düşüktür. Yeterli hijyen 
sağlanırsa enfeksiyon beklenmez. En çok akla takılan soru-
lardan biri çocuk bezinin enfeksiyona zemin hazırlayabilme 
ihtimalidir. Düzenli bez değişimi yapıldığında enfeksiyon 
oluşmaz. Aynı zamanda bez travmalardan korunma açısın-
dan da faydalı olabilir.
 
Sünnet sonrası, peniste şişlik, lokal anestezi yapılmasına 
bağlı morluklar olabilir, endişe edilmemelidir. Sünnet de-
risinin penis başına yapışık olma durumunda, işlem esna-
sında bu yapışıklığın açılmasına bağlı ince bir tabaka deri 
sıyrılabilir ve bu sünnetin ilk zamanlarında kızarıklık, son-
rasında kabuklanmaya yol açar. Bezli çocuklarda bu kabuk-
ların nemli olmasından sarı-beyaz renkli plaklar oluşabilir. 
Bu durum iltihaplanma sanılabilir. Ancak bahsedilen tüm 
bu durumlar normaldir.”

Let your children enjoy a healthy vacation
Bayındır Health Group Pediatrics Specialist Dr. Özlem 
Türkoğlu, who highlights the positive effects of having a 
vacation where children can read books and play on their 
physical and mental development, makes the following 
suggestions: 

Drink plenty of yoghurt drink
“Children sweat more due to the effects of the hot air 
temperatures and become dehydrated. This is why you 
should have your children drink more water in summer. 
You need to provide them with healthy and natural fluids 
such as water and yoghurt drink, instead of tea, coke, and 
other processed drinks. Children who usually don’t want to 
take a break from playing in water or outside forget eating. 
Parents should make sure that they eat a healthy breakfast 
to start the day and feed them with healthy dishes rest of 
the day.”   

Sea instead of pool
“Sunburn is the other danger that children might face in 
summer, although they use sunscreen. Sunscreen must be 
used especially between 10am and 4pm, even in shade. 
This should be done periodically. Urinary tract infection, 
eye and ear infections are seen more often in children who 
swim in pools. If it is possible, let them swim in the sea 
instead of a pool. Against the insects, do not use chemical 
repellents that are applied onto skin.”  

Çocuklarınız sağlıklı tatil yapsın
Çocukların öncelikle oynayacakları, kitap okuyacakları bir 
tatil yapmalarının onların fiziksel ve ruhsal gelişimini 
olumlu etkileyeceğine dikkat çeken Bayındır Sağlık Grubu 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Türkoğlu, 
şu önerilerde bulunuyor:

Bol bol ayran içirin
“Sıcak havanın etkisiyle daha fazla terleyen çocuklar sıvı 
kaybedeler. Dolayısıyla da su ihtiyaçları artar. Bu nedenle 
yaz aylarında çocuklarınıza daha fazla su içirin. Çocuklarını-
zın sıvı ihtiyacını çay, kola ve diğer yapay içeceklerle değil 
su, ayran gibi doğal içeceklerle karşılayın. Tatilde gün boyu 
deniz, havuz ya da bahçede oynayan çocuklar genellikle ye-
mek yemeyi unutmaktadır. Anne-babalar çocukların sağ-
lıklı bir kahvaltı ile güne başlamalarını sağladıktan sonra, 
tüm öğünlerde sağlıklı besinler tüketmesini sağlamalıdır.”

Havuz yerine deniz
“Tatilde çocukları bekleyen bir diğer tehlike her ne kadar 
güneş koruyucular kullanılsa da güneş yanıklarıdır. Özellik-
le 10.00-16.00 saatleri arasında gölgede bile mutlaka güneş 
koruyucu kremler sürülmeli ve belli aralıklarla tekrar edil-
melidir. İdrar yolu enfeksiyonu, göz ve kulak enfeksiyonları 
da havuza giren çocuklarda daha sık görülür. Mümkünse 
havuz yerine denize girmelerini sağlayın. Sinek ve bö-
cek sokmalarına karşı cilde uygulanan kimyasal sinek 
kovucular kullanmayın.”

SAĞLIK / HEALTH
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AIDA-VINO E CUCINA’NIN ŞEFİ KEREM UZTÜRK, FARKLI KÜLTÜRLERE AİT LEZZETLERİ YENİ 
TARİFLERLE BİRLEŞTİREREK FARK YARATIYOR.

ENDÜSTRİYEL TASARIMCILIKTAN 
RESTORAN ŞEFLİĞİNE

Chef of Aida-Vino E Cucina that serves in Moda, Istanbul, 
Kerem Uztürk is one of the lucky names who has aimed for 
the food sector after listening to his heart, despite his 
industrial design degree, and found the passion in his 
career for which he was looking. We talked about his 

adventure as a chef from Peru to Greece and 
İstanbul and his signature dishes at Aida-

Vino E Cucina that has an Italian style 
menu with Uztürk who studied 

French Cuisine, pastry, bakery, 
and molecular gastronomy at Le 

Cordon Bleu in London and 
graduated with a degree.

He chased his dreams
Kerem Uztürk, who is now 
30, started over a new career 
and proved that he was not 
late for anything. Uztürk, 

who graduated from the 
industrial design department 

of the Politecnicodi Milano 
University in Italy after completing 

Istanbul Italian High School, worked 
in design offices for a while. Kerem 

Uztürk, who said that his interest in food 
preparing started at an early age and that his passion was 
engrained in him by his family, says, “Apart from my 
professional career, I devoted a considerable part of my 
time to food research and to finding new recipes. Over 
time, I began to get more and more interested in the 
‘Food Design’ sector, where design and food cultures are 
combined in time, and I decided to take this training. I 
thought working in a professional kitchen would be a 
great contribution to myself. Therefore, I started to work 
in a restaurant kitchen. For me, it was the entrance that 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

FROM BEING AN INDUSTRIAL DESIGNER TO BECOMING A CHEF 
CHEF OF AIDA-VINO E CUCINA KEREM UZTÜRK MAKES THE DIFFERENCE BY COMBINING 

FLAVORS OF DIFFERENT CULTURES AND NEW RECIPES.

İstanbul Moda’da hizmet veren Aida-Vino E Cucina’nın 
şefi Kerem Uztürk, endüstriyel tasarım eğitimi aldığı 
halde kalbinin sesini dinleyerek yemek sektörüne yö-
nelen ve kariyerinde aradığı tutkuyu bulan şanslı isim-
lerden biri… Le Cordon Bleu Londra’da Fransız Mutfağı, 
pastacılık, fırıncılık ve moleküler gastronomi 
eğitimi alıp dereceyle mezun olan Uztürk 
ile Peru’dan Yunanistan’a oradan da 
İstanbul’a uzanan şeflik serüveni 
ve İtalyan usulü bir mönüye sa-
hip olan Aida-Vino E Cucina’da 
ne gibi lezzetlere imza attığı 
hakkında konuştuk.

Hayallerinin peşinden 
gitti
Şu an 30 yaşında olan Ke-
rem Uztürk, kariyerini sil 
baştan kurguladı ve hiçbir 
şey için geç olmadığını ispat-
ladı. İstanbul İtalyan Lisesi’ni 
bitirdikten sonra İtalya’daki Po-
litecnico di Milano Üniversite-
si’nin endüstriyel tasarım bölümün-
den mezun olan Uztürk, bir süre tasarım 
ofislerinde çalıştı. Yemeğe olan ilgisinin küçük 
yaşlarda başladığını ve bu tutkuyu kendisine ailesinin 
aşıladığını söyleyen Kerem Uztürk, “Profesyonel mes-
leğimin dışında zamanımın önemli bir kısmını yemek 
araştırmalarına ve yeni tarifler bulmaya ayırıyordum. 
Zaman içinde tasarım ve yemek kültürünün birleştiği 
‘food design’ sektörüne daha çok ilgi duymaya başladım 
ve bu işin eğitimini almaya karar verdim. Profesyonel 
bir mutfakta çalışmanın, bana büyük katkısı olacağını 
düşünüyordum. Bu nedenle İstanbul’a dönüp bir resto-
ranın mutfağında çalışmaya başladım. Benim için giriş, 

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

Aida-Vino E Cucina’da 
portakallı ördek but confit, ballı-

keçi peynirli tempura, ‘leche de tigre’ 
soslu ceviche, bonfile tartar ve klasik 
bolonez ragulu ev yapımı lazanya gibi 

spesiyalleri mutlaka tatmalısınız…

You must taste the dishes such as orange 
duck confit, honey-goat cheese 

tempura, ceviche with ‘leche de tigre’,
steak tartar, and homemade 

Bolognese lasagna of 
Aida-Vino E Cucina.

Aida-Vino E Cucina’nın şefi Kerem Uztürk
Chef of Aida-Vino E Cucina Kerem Uztürk
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Ingredients: 1 small onion, 1 clove of garlic, 2 tbsp finely 
sliced parsley, 320 grams of Italian Arborio rice, 400 
grams of variety of mushrooms, 1 lt hot chicken stock, 
60 grams of butter, 50 grams of grated parmesan 
cheese, salt and pepper.
Directions: After cleaning the mushrooms well, chop 
them at the desired size and sauté with olive oil. Cut 
the dried onion and garlic into cubes in a separate 
place and brown them with the olive oil in a pan. Add 
rice and boil for 1-2 minutes. Bring the pan over 
medium heat and add 1 scoop of hot chicken stock. Mix 
with a wooden spoon during cooking. Continue to add 
the stock by scoops as the juice becomes reduced and 
add salt. Add sautéed mushrooms into this mixture. Let 
the rice become al dente. Add the chopped parsley. 
Take the pan from the heat and add butter and grated 
parmesan. The rice grains must stick to each other and 
have a slightly puffy consistency because of the 
melting parmesan cheese. Get Risotto on to a flat 
serving plate. Serve it with parsley, black pepper, 
parmesan and olive oil. Enjoy.

Malzemeler: 1 küçük soğan, 1 diş sarımsak, 2 çorba 
kaşığı ince kıyılmış maydanoz, 320 gram İtalyan 
Arborio pirinci, 400 gram karışık mantar, 1 litre sıcak 
tavuk suyu, 60 gram tereyağı, 50 gram rendelenmiş 
parmesan peyniri, tuz ve karabiber.
Hazırlanışı: Mantarları güzelce temizledikten sonra 
istenilen boyutta doğrayın, zeytinyağı ile soteleyin. 
Ayrı bir yerde kuru soğan ve sarımsağı küp küp kesip 
pilav tenceresinde zeytinyağı ile pembeleştirin. Pirinci 
ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Tavayı orta ateşe alın 
ve sıcak tavuk suyunu 1’er kepçe olacak şekilde ekle-
yin. Pişirme süresince tahta kaşık ile karıştırın. Su 
azaldıkça eklemeye devam edin ve tuzu ekleyin. Bu 
karışıma sotelenmiş mantarları ilave edin. Pirincin 
hafif diri kalmasına özen gösterin. Kıyılmış maydano-
zu ekleyin. Tavayı ateşten alıp tereyağı ve parmesan 
rendesini ekleyin. Eriyen parmesan peyniri sayesinde 
pirinç taneleri birbirine yapışmalı ve hafif lapamsı bir 
kıvam almalı. Risotto’yu düz bir tabağa alın. Maydanoz, 
karabiber, parmesan ve zeytinyağı ilave ederek servis 
edin. Afiyet olsun.

I have been waiting for. The design profession is almost 
entirely carried out on the computer. The moment I 
realized that I did not want to work at a desk, the idea of 
becoming a professional chef became clear. I started 
researching the culinary education institutions around 
the world and decided on Le Cordon Bleu London. Here I 
have graduated with a degree in classical French Cuisine, 
bakery, pastry, and molecular gastronomy.” 

An international feast with the Italian concept 
Kerem Uztürk, who had great pleasure in combining the 
flavors of different cultures with new recipes and making 
experiments, mentions that he is assertive at Turkish, 
Italian, French and Latin American cuisine. Uztürk, who 
worked in the Flamingo Restaurant in Istanbul, in Lima, 
Peru with Chef Pedro Miguel Schiaffino, who is one of 
the best in South America, in Restaurante Malabar 
where they used materials from the Amazons, and in 

Pantelis Restaurant in Simi Island of Greece. Uztürk now 
works as the chef of Aida-Vino E Cucina that serves in 
Moda, Istanbul for the last four months. Uztürk said that 
they have an Italian style menu more than an Italian 
Cuisine menu. He says, “Everything on the menu does not 
belong to the Italian Cuisine. There are also delicacies 
from different cuisines. But we aim to be able to take 
orders as starter, primo, secondo and closing and to offer 
this kind of dining experience. The venue, which has been 
serving since July 2015, offers an international feast in 
its Italian concept to its target mass. Everything comes 
from different origins, such as orange duck confit, honey-
goat cheese tempura, ‘leche de tigre’ ceviche, steak tartar 
and homemade lasagna with classic bolognese. With 
these special tastes we quickly adapt to the different 
demands of our target group.”

His biggest dream is to open his own place
Expressing that a team of 8 people working alternately in 
the kitchen, Kerem Uztürk explains how one day goes: 
“Our kitchen, which opens its doors at 9 in the morning, 
starts the day with a general cleaning. Then bread and 

o giriş oldu. Tasarım mesleği neredeyse tamamen bilgi-
sayar üzerinden yürütülüyordu. Daha fazla masa başın-
da çalışmak istemediğimi anladığım an, profesyonel bir 
aşçı olma fikrim kesinleşti. Dünya çapında aşçılık eği-
tim kurumlarını araştırmaya başladım ve Le Cordon 
Bleu Londra’da karar kıldım. Burada klasik Fransız Mut-
fağı, pastacılık, fırıncılık ve moleküler gastronomi eğiti-
mi alıp derece ile mezun oldum.” diyor. 
 
İtalyan konseptinde enternasyonal bir ziyafet
Farklı ülkelerin kültürlerini yeni tariflerle birleştirmek-
ten ve denemeler yapmaktan büyük keyif alan Kerem 
Uztürk; Türk, İtalyan, Fransız ve Latin Amerika mut-
faklarında iddialı olduğunu belirtiyor. İstanbul’da Fla-
mingo Restaurant’ta, Peru Lima’da Güney Amerika’nın 
en iyileri arasında yer alan Şef Pedro Miguel Schiaffino 
ile Amazonlardan gelen malzemeleri kullandıkları Res-
taurante Malabar’da ve Yunanistan’ın Simi Adası’ndaki 

Pantelis Restaurant’ta çalışan Uztürk, 4 aydır İstanbul 
Moda’da hizmet veren Aida-Vino E Cucina’nın şefi ola-
rak görev yapıyor. İtalyan Mutfağı’ndan çok İtalyan 
usulü bir mönüye sahip olduklarını dile getiren Uztürk, 
“Mönüdeki her şey İtalyan Mutfağı’na ait değil. Değişik 
mutfaklardan da lezzetler var. Ama başlangıç, primo, 
secondo ve kapanış olarak sipariş alınmasını ve bu tarz 
bir yemek deneyimi sunabilmeyi hedefliyoruz. Tem-
muz 2015’ten bu yana hizmet veren mekân, hedef kitle-
sine İtalyan konseptinde enternasyonal bir ziyafet su-
nuyor. Portakallı ördek but confit, ballı-keçi peynirli 
tempura, ‘leche de tigre’ soslu ceviche, bonfile tartar ve 
klasik bolonez ragulu ev yapımı lazanya gibi spesiyalle-
rin her biri farklı kökenlerden geliyor. Bu özel lezzetler-
le hedef kitlemizin farklı taleplerine hızla uyum sağlıyo-
ruz.” yorumunda bulunuyor.

En büyük hayali kendi mekânını açmak
Mutfakta dönüşümlü olarak çalışan 8 kişilik bir ekip 
olduğunu dile getiren Kerem Uztürk, bir günlerinin na-
sıl geçtiğini ise şöyle anlatıyor: “Sabah 09.00’da kapıla-
rını açan mutfağımız, genel temizlik ile güne başlıyor. 

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

ŞEF KEREM UZTÜRK’TEN MANTARLI RİSOTTO TARİFİ (4 kişilik)
MUSHROOM RISOTTO RECIPE BY CHEF KEREM UZTÜRK (4 servings)
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pasta dough is prepared daily. Preparations for the day are 
made. The final preparations are meticulously carried out 
with the participation of the remaining team after lunch. 
Our restaurant, which starts the service at 6pm, begins to 
slow down at 11pm. Since our kitchen has a compact area, 
we can utilize every surface that is open to use with 
practical solutions in order to obtain maximum efficiency 
and it provides great convenience at the time of service. As 
it happens in every kitchen, we too overcome the stressful 
moments through calmness and the right communication.”
According to Uztürk, the most beautiful aspect of his 
profession is that it is both convertible and it can be 
performed without the effects of the language barrier in 
every part of the world. Uztürk thinks that experiencing 
the pleasure and feedback of those who taste his dishes 
much faster compared to the other professions is an 
important privilege. The biggest dream of Uztürk, who has 
worked as a chef in different countries until now, is to 
meet different cultures and diversify his experiences and 
one day to open his own place by combining all those 
experiences.

Ardından günlük olarak ekmek ve makarna hamurları 
açılıyor. Günün hazırlıkları yapılıyor. Öğleden sonra 
kalan ekibin aramıza katılmasıyla son hazırlıklar titiz-
likle yerine getiriliyor. Saat 18.00’de servise başlayan 
restoranımızın yoğun temposu, saat 23.00 gibi yavaşla-
maya başlıyor. Mutfağımız kompakt bir alana sahip ol-
duğu için kullanıma açık her yüzeyi maksimum verim 
almak adına pratik çözümlerle değerlendirmemiz, ser-
vis anında büyük kolaylık sağlıyor. Her mutfakta olduğu 
gibi stresli anların üstesinden soğukkanlılık ve doğru 
iletişim ile geliyoruz.” 
Uztürk’e göre şeflik mesleğinin en güzel tarafı  hem de-
ğişken olması hem de dünyanın her yerinde dil unsuru 
gözetmeksizin icra edilebilmesi… Uztürk; ortaya çıkan 
tabakları tadanların aldığı haz ve geri dönüşü, diğer 
mesleklere göre çok daha hızlı deneyimlemenin de 
önemli bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor. Bugüne kadar 
farklı ülkelerde şeflik yapan Uztürk’ün en büyük hayali 
ise farklı kültürlerle tanışıp deneyimlerini çeşitlendir-
mek ve bir gün tüm tecrübelerini birleştirerek kendi 
mekânını açmak.

Ton balığı tataki
Tuna tataki

Bruschetta
Keçi peynirli tempura 
Goat cheese tempura

Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 39 Balgat / Çankaya / ANKARA
0312 284 65 60

www.theparkhotel.com.tr  I  info@theparkhotel.com.tr
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THE CITY THAT TAKES REFUGE IN 
THE DANUBE: BUDAPEST
BUDAPEST IS A DYNAMIC AND A LYRIC DESTINATION 
THAT AMAZES THE VISITORS WITH ITS STRIKING 
ARCHITECTURE, MUSEUMS, BAZAARS, GALLERIES, 
LANDSCAPES AND PLACES. 

BUDAPEŞTE
TUNA NEHRİ’NE SIĞINAN KENT: 

BUDAPEŞTE, ÇARPICI MİMARİSİ, MÜZELERİ, 
ÇARŞILARI, GALERİLERİ, ZİYARETÇİLERİ ŞAŞIRTAN 
MANZARA VE MEKANLARIYLA DİNAMİK VE LİRİK 
BİR DESTİNASYON...

BERİL ŞEN

Orta Avrupa’nın şiirselliğini kendine özgü bir edayla taşı-
yan Budapeşte, bunu büyük ölçüde ilham kaynağı Tuna 
Nehri’ne borçlu. Nehrin ayırdığı, farklı karakterli iki yakası 
Buda ve Peşte, Macaristan’ın başkentini merakla gezen 
gözlere keyif verecek sayısız keşifle dolu. Her geçen gün, 
komünist dönem imajını geride bırakarak, Avrupa kimliği-
ne daha fazla bürünen Budapeşte, çarpıcı mimarisi, müze-
leri, çarşıları, galerileri, ziyaretçileri şaşırtan manzara ve 
mekanlarıyla, yerelliği de yüceltmeye devam eden, dinamik 
ve lirik bir destinasyon.

Budapest that carries the lyricism of Central Serbia with its unique 
ambience owes much of it to the inspirational River Danube. Buda 
and Pest, two distinctive sides of the river, are full of countless 
discoveries that will delight the eyes of the curious traveler in the 
Hungarian capital. With every passing day, adapting the European 
identity by leaving behind the image of the communist era, this 
dynamic and lyrical destination continues to glorify its location 
with stunning architectural structures, museums, galleries, 
bazaars, landscapes and places that amaze visitors.

0  4  6 raillife TEMMUZ / JULY 2017 raillife TEMMUZ / JULY 2017       0  4  7



691 chambers
On the banks of the Danube River, the Parliament, completed 
in 1902, is the world’s third largest parliament building, with 
691 chambers. It is possible to see some parts of the building 
which has been built in about 20 years. On the guided tours of 
the northern wing, you can see the Gold Staircase and the 
Dome Hall, where the most important national icon, the crown 
of St. Stephen, is exhibited. The eclectic building that 
harmoniously carry all neo-Romanesque, gothic and neo-
baroque styles within its structure should be seen both in 
daylight and at night.

Timeless values
The oldest district of Buda, Óbuda, is a town that still carries 
the lost values of the old days. On narrow streets, there are 
notable museums and traditional small restaurants. There are 
also ruins belonging to the ancient Roman settlement 
Aquincum to the north. The Buda Hills have magnificent views 
to enjoy as you walk. Adventurers can also discover caves.

World Heritage Street
Andrássy út, about 2.5 km long, is the city’s most famous 
street. You should take a walk to the park from the Hungarian 

691 oda 
Tuna Nehri kıyısındaki, 1902’de tamamlanmış Parlamento, 
691 şatafatlı odasıyla, dünyanın üçüncü büyük parlamento 
binası. Yapımı yaklaşık 20 yıl süren binanın ancak bazı bö-
lümlerini görmek mümkün. Kuzey kanadının rehberli tur-
larında Altın Merdiven, en önemli ulusal ikon olan Aziz 
Stephen’in tacının sergilendiği Kubbeli Salon, Büyük Mer-
diven ve Ağırlama Salonu’nu görebilirsiniz. Neo-romanesk, 
gotik ve neo-barok tarzların hepsini uyumla taşıyan eklek-
tik yapıdaki binayı, hem gün ışığında hem de gece görmeli. 

Modası geçmeyen değerler
Buda’nın en eski bölgesi Óbuda, eskiye ait kaybolmuş de-
ğerleri hala taşıyan bir kasaba. Dar sokaklarda, kaydadeğer 
müzeler ve geleneksel küçük restoranlar var. Ayrıca kuzeye 
doğru eski Roma yerleşimi Aquincum’a ait harabeler de 
bulunuyor. Buda Tepeleri yürüyüş için şahane manzaralara 
sahip. Maceraperestler mağaraları da keşfedebilirler. 

Dünya Mirası cadde
Yaklaşık 2,5 km uzunluğundaki Andrássy út, kentin en 
meşhur caddesi. 2002’de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
alınan, iki yanında ağaçların sıralandığı, birçok ünlü marka-
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The Danube is a source of inspiration 
A boat tour on the Danube River to explore Budapest is a 
must-do activity in the city. This tour also allows you to see 
the bridges connecting the two sides of the Danube River. 
Hungary was once part of the Roman Empire. After the 
empire was destroyed, Hungary built its own kingdom. It 
later became part of the Austro-Hungarian Empire. During 
the Reformation period (1825-1848) structures such as the 
Hungarian National Museum and the Chain Bridge, the 
first permanent link connecting the two banks of the Danube 
River, were built. The Chain Bridge (Széchenyi lanchid), one 
of the most beautiful bridges in Budapest, is particularly 
impressive at night.

A city of landscapes
The most beautiful panoramic views of Budapest and the 
Danube River are visible from the Gellért Hill. From this 
point you can feel as if you are looking at the map of the 
city; you can better understand the geographical structure 
of the city and the difference between Buda where the hills 
are dominant and Pest where the land is flatter. There are 
also some caves used as churches, the St. Gellért Monument, 
a castle, and the Statue of Liberty.

İlham kaynağı Tuna                                                                                                     
Budapeşte’yi keşfetmek için Tuna Nehri üzerinde bir 
gemi turu kentin kaçırılmaz aktivitesidir. Bu gezide 
Tuna Nehri’nin iki yakasını birbirine bağlayan köp-
rüleri de görme imkanı olur. Macaristan bir zamanlar 
Roma İmparatorluğu’nun parçasıydı. İmparatorluk 
yıkıldıktan sonra kendi krallığını kurdu. Daha sonra 
da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir 
parçası haline geldi. Reform döneminde (1825-1848) 
Macar Ulusal Müzesi ve Tuna Nehri’nin iki kıyısını 
birleştiren ilk kalıcı bağlantı olan Zincir Köprüsü gibi 
yapılar inşa edildi. Budapeşte’nin en güzel köprüle-
rinden biri olan Zincir Köprüsü (Széchenyi lanchid), 
özellikle gece aydınlatmasıyla etkileyicidir. 

Manzaralar kenti
Budapeşte’nin ve Tuna Nehri’nin en güzel panoramik 
görüntüleri Gellért Tepesi’nden görünür. Bu noktadan 
adeta kentin haritasına bakıyor gibi hissedebilir, kentin 
coğrafi yapısını, tepelerin hakim olduğu Buda ile daha 
düz Peşte kısmının farkını daha iyi anlayabilirsiniz. Ay-
rıca burada Aziz Gellért Anıtı, Kale, Özgürlük Anıtı ve 
kilise olarak kullanılan bazı mağaralar bulunuyor.  
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State Opera to enjoy this charming street that its architecture 
pleases the eyes with famous brand stores, cafes, and 
restaurants. Lined with trees on both sides, it was taken in the 
UNESCO’s World Heritage List in 2002. Along the way, you 
will find the magnificent New Theater, the typical Hungarian 
restaurant Muvész Kávéház, the Horror House that was used 
as headquarters by the Nazis in 1940 and transformed into a 
museum today, the Kodály körönd, a beautiful square in the 
halfway of the road. The street ends with the Heroes Square 
(Hösök tere) and the City Park (Városliget).

Half century old construction
Although inside the city’s neo-classical church St. Stephen’s 
Basilica (Istvan Cathedral), completed in 1905, is dark, a 
wonderful view awaits you when you climb the dome. The most 
important feature of the church of which the construction took 
about half a century is that St. Stephen’s mummified right 
hand is here. The hand, which was found in a monastery in 
Bosnia, was given to Hungary by the Habsburg Empress Maria 
Theresa in 1771. To see the hand better, put a coin inside the 
hole, light will be lit.

City of baths
What about enjoying a traditional bath dating back to the 
16th and the 17th centuries? Budapest has one of the most 
important spa cultures in Europe with about 1300 spas and 
thermal waters and is one of the few cities in the world in terms 
of health tourism. The city, which has many hot springs and 
baths with Roman, Greek and Turkish architecture, is also 
known as the ‘City of Baths’. Rudas is one of the most popular 
baths of the city as well as many other baths from the Ottoman 

nın mağazaları, kafe ve restoranlarla mimarisi göz dolduran 
bu cazibeli caddenin keyfini çıkartmak için Macar Devlet 
Operası’ndan parka doğru yürümeli. Yol boyunca, müthiş 
Yeni Tiyatro’yu, iştahınızı kabartacak tipik Macar restoranı 
Müvész Kávéház’ı, 1940’ta Naziler tarafından baş karargah 
olarak kullanılan ve bugün artık tüylerinizi ürpertecek bir 
müzeye dönüştürülen Korku Evi’ni, yolun yarısında güzel 
bir meydan olan Kodály körönd’ü atlamayın. Cadde, Kahra-
manlar Meydanı (Hösök tere) ile Kent Parkı’nda (Városli-
get) son bulur.

Yarım asırlık inşaat
1905 yılında tamamlanan kentin neo-klasik kilisesi Aziz 
Stephen Bazilika’sının (Istvan Katedral) içi karanlık olsa da 
kubbeye çıkınca harika bir manzara sizi bekliyor. İnşaatı 
yarım asır süren kilisenin en önemli özelliği, Aziz Step-
hen’in mumyalanmış sağ elinin burada bulunması. Bos-
na’da bir manastırda bulunan el, 1771’de Habsburg İmpara-
toriçesi Maria Theresa tarafından Macaristan’a verilmişti. 
Eli daha iyi görebilmek için, deliğe para atın, ışık yanacaktır. 

Hamamlar kenti 
16. ve 17. yüzyıllara dayanan geleneksel bir hamam keyfine 
ne dersiniz? Budapeşte, yaklaşık 1300 kaplıcası ve termal 
sularının zenginliğiyle Avrupa’daki en önemli kaplıca kültür-
lerinden birine sahip olup şifa turizmi açısından dünyanın 
sayılı kentlerindendir. Roma, Yunan ve Türk mimarisine sa-
hip birçok kaplıca ve hamamın bulunduğu kent, ‘Hamamlar 
Kenti’ olarak da anılıyor. Kiraly, Rudas, Veli Bej gibi mimarisi 
korunmuş, Osmanlı dönemine ait birçok hamamın yanısıra 
kentin popüler hamamlarından biri, Rudas. 1566’ya ait bu 

Osmanlı dönemi hamamı, sekizgen havuzu, renkli camlı 
kubbesi ve görkemli sütunlarıyla, Budapeşte’nin en önemli 
hamamı. Tedavi edici birçok reçeteye sahip Rudas’ın sağlık 
merkezi, masaj meraklıları ve çeşitli tedavi arayışında olan-
lar için kaydadeğer. 

Tarihin panoraması
Macaristan’ın komünist dönemine ışık tutan etkileyici bir açık 
hava müzesi… Merkeze 10 km mesafedeki Memento Park, 
1945-1989 döneminin bir panoramasını sunuyor. Lenin, 
Marx, Engels, Dimitrov, Kaptan Ostapenko, Béla Kun ve ko-
münist dönemin diğer ‘kahraman’larınınkilerle birlikte kırkın 
üzerinde heykel, büst ve yazılı taş bu parkta sergileniyor. 

Görkemli geçmiş
13. yüzyılın ortalarında, IV. Bela, kraliyet konutunun bugün 
bulunduğu noktada, bir konut yaptırmış, sonradan gelen 
krallar da ilaveler yapmışlardı. 1686’daki savaşta saray yıkıl-
mış, Habsburglar burayı tekrar inşa etmelerine rağmen, bu-
rada az zaman geçirmişlerdi. Bugün Kraliyet Sarayı’nda Ulu-
sal Galeri, Kale Müzesi ve Milli Széchenyi Kütüphanesi bulu-
nuyor.

Yaşam Ağacı
New York’takinin dışında, dünyanın en büyük Yahudi iba-
det yeri, Budapeşte’deki Büyük Sinagog. 1859’da inşa edilen 
ibadet yerinin içindeki Yahudi Müzesi ve Arişivi’nde, hem 
dini hem de günlük hayata ait objeler sergileniyor. Sinago-
gun kuzey kısmında, Naziler tarafından öldürülenlerin me-
zarlarının üzerindeki Holokost Yaşam Ağacı Anıtı oldukça 
etkileyici. 
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period of the city such as Kiraly, and Veli Bej. This Ottoman-
style bath of 1566 is the most important bath in Budapest, with 
its octagonal pool, colorful glass dome and magnificent columns. 
Rudas’ health center with many prescription treatments is note 
worthy for those who love getting massages and in search of 
various treatments.

Historical panorama
It is an impressive open-air museum that sheds light on 
Hungary’s communist era... Memento Park, 10 km from the 
center, offers a panoramic view of the period 1945-1989. Lenin, 
Marx, Engels, Dimitrov, Captain Ostapenko, Béla Kun and 
other ‘heroes’ of the communist era are exhibited in this park in 
addition to over forty statues, busts and inscription stones.

Magnificent past
In the midst of the 13th century, Bela IV had built a house in the 
place where the royal residence is today, and the subsequent 
kings had also made additions. In the battle of 1686, the palace 
was demolished, and although the Habsburgs rebuilt it, they had 
little time here. Today the Royal Palace has the National 
Gallery, the Museum Castle and the National Széchenyi Library.

Tree of Life
Except the one in New York, the world’s largest Jewish temple 
is the Great Synagogue in Budapest. The Jewish Museum and 
the Archives located in the synagogue built in 1859 exhibits 
objects belonging to both religious and daily life. In the 
northern part of the synagogue, the Holocaust Tree of Life 
Monument on the graves of those killed by the Nazis is quite 
impressive.
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ADVERTORIAL

telerden alanında tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşim-
li olarak, uzaktan canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan 
tüm dersler kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin 
dersi istediği zaman diliminde tekrar tekrar izlemesine 
imkân sağlanmaktadır. Eğitim sürecinde ara sınavlar ve 
ödevler internet üzerinden yürütülmekte, dönem sonun-
daki final ve bütünleme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir 
ve Kazakistan’ın Türkistan şehrinde eş zamanlı olarak 
sınıf ortamında yüz yüze yapılmaktadır.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programla-
rında Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde 20 farklı 
programda eğitim verilmektedir. 2016-2017 Bahar Dö-
neminde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü Yüksek Lisans 
programı başlatılmıştır. Normal eğitim süresi Ön Lisans 
programında 2 yıl, Lisans programında 4 yıl, Yüksek Li-
sans programlarında 2 yarıyıl olarak sürdürülmektedir. 
Uzaktan eğitimde iddialı olan programlarımız, uluslara-
rası kalite ve standartlarda sürdürülmektedir. Diploma-
lar, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve seviyede öğre-
tim yapan yükseköğretim kurumları diplomalarına ve 
milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, mezunlara 
aynı hakları sağlamaktadır.
TÜRTEP, Ön Lisans ve Lisans programlarına Türki-
ye’den öğrenci alımı, ÖSYM tarafından uygulanan mer-
kezi yerleştirme sınavı ile yapılmaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 31 Ekim 1992 tarihinde Tür-
kiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası an-
laşma doğrultusunda kurulan, Türkiye’nin ve Kazakis-
tan’ın özerk statüye sahip, ilk ortak devlet üniversitesi-
dir. Üniversite bu anlamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması sebebiyle 
önemli bir misyon üstlenmiştir.
Üniversitemizde, 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından 
itibaren uzaktan eğitim programları “Türkiye Türkçesiy-
le Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmeye başlamış ve 
hâlen 1 Ön Lisans, 3 Lisans, 16 Yüksek Lisans programıy-
la eğitim öğretime devam etmektedir. 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, 
öğrencilerine çağın yüksek bilişim teknolojilerine daya-
nan web tabanlı internet ortamında kaliteli bir eğitim 
vermeyi amaç edinmiştir. Bu sistemin tercih edilmesinin 
nedeni, geleneksel eğitimdeki zaman, mekân vb. gibi sı-
nırlılıkları kaldırarak, eğitime erişme imkânı olmayanlara 
eğitim imkânı sunmaktadır. Bu sistemle eğitim, 24 saat 
canlı tutulmakta ve öğrenciye 24 saat bilgi alma imkânı 
yaratılmakta, etkili ve dinamik boyut ve imkânlarda da-
nışman öğretim üyeleriyle sürekli iletişim içinde bulun-
ması sağlanmaktadır.
Dersler, Türkiye’nin dört bir tarafındaki seçkin üniversi-

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI, ÖĞRENCİLERİNE 
İNTERNET ORTAMINDA KALİTELİ BİR EĞİTİM VERMEYİ AMAÇ EDİNMİŞTİR.
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The annual Turkish Summer School program that will be 
organized for the 8th times this year  by the Yunus Emre 
Institute will start on July 24. The program, which will 
attract 700 foreign students from 50 countries, will be hosted 
by 23 universities in 22 different provinces of Turkey. Foreign 
students who successfully complete the Yunus Emre 
Institute’s Turkish courses abroad, as well as foreign 
Turkology students of universities abroad will come to 
Turkey under the  “Turkish Summer School” program. 
Students will attend cultural activities in order to continue 
Turkish language education as well as to strengthen their 
knowledge of the Turkish language. Under the program, 
students will receive education in Erzurum, Rize, Balıkesir, 
Çanakkale, Sivas, Istanbul, Afyon, Isparta, Sakarya, 
Karabük, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Bolu, Ankara, Giresun, 
Samsun, Karaman, Konya, and they will participate in 
culture tours.

They will have fun, learn, and discover
Within the scope of the program, students will visit many 
historical, geographical and cultural places for a month; 
wedding and henna night-like cultural events and cultural 
courses such as paper marbling, pottery, food, saz, folk 
dances, besides their Turkish language courses. Students 
will come together in Istanbul after the Turkish courses that 
will be held with 23 universities located in 22 provinces all 
over Turkey. Guests who will experience the historical and 
spiritual climate of Istanbul, meeting point of cultures, will 
find the opportunity to meet Anatolia with its thousands of 
years of civilization, culture and art.

Yunus Emre Enstitüsü Enstitü’nün bu yıl 8’incisini gerçek-
leştireceği Türkçe Yaz Okulu programı 24 Temmuz’da 
başlıyor. 50 ülkeden 700 yabancı öğrencinin katılacağı 
program Türkiye’nin 22 farklı ilinde bulunan 23 üniversi-
tenin ev sahipliğiyle gerçekleşecek. 
Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki Türkçe kursları-
nı başarıyla tamamlayan kursiyerler ile yurt dışındaki 
üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde okuyan yabancı 
öğrenciler “Türkçe Yaz Okulu” programı kapsamında Tür-
kiye’ye gelecekler. Öğrenciler, Türk dili eğitimlerini sür-
dürmelerinin yanı sıra Türkçeyi pekiştirmek için kültürel 
etkinliklere de katılacaklar. Program kapsamında öğrenci-
ler; Erzurum, Rize, Balıkesir, Çanakkale, Sivas, İstanbul, 
Afyon, Isparta, Sakarya, Karabük, Eskişehir, Kütahya, Bur-
sa, Bolu, Ankara, Giresun, Samsun, Karaman, Konya, Ay-
dın, İzmir ve Nevşehir’de Türkçe eğitimi alacaklar ve kül-
türel gezilere katılacaklar.

Eğlenecek, öğrenecek ve keşfedecekler
Öğrenciler program kapsamında bir ay boyunca Türkçe 
derslerinin yanı sıra birçok tarihî, coğrafi ve kültürel mekâ-
nı gezecek; düğün ve kına gecesi benzeri kültürel etkinlik-
ler ile ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi 
kültürel kurslara katılacaklar. Türkiye genelinde, 22 ilde 
bulunan 23 üniversitenin ev sahipliğiyle gerçekleşecek 
Türkçe kurslarının ardından öğrenciler, İstanbul’da bir ara-
ya gelecekler. Kültürlerin buluşma noktası İstanbul’un ta-
rihî ve manevi iklimini yaşayacak olan misafirler, Anado-
lu’nun binlerce yıllık medeniyeti, kültürü ve sanatıyla doğ-
rudan tanışma fırsatı bulacaklar. 

TÜRKÇE YAZ OKULU’NDA KÜLTÜRLER KUCAKLAŞIYOR 
CULTURES EMBRACE EACH OTHER AT THE TURKISH 

SUMMER SCHOOL

8 yıl içerisinde 41 ülkede 52 merkez sayısına 
ulaşan Yunus Emre Enstitüsü, 2023 vizyonu 
doğrultusunda Amerika kıtasıyla birlikte, Sahra 
Altı Afrika ve Orta Asya’ya öncelik vererek 
Enstitü sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor.

ENSTİTÜNÜN 2023 HEDEFİ

HABER / NEWS
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The Yunus Emre Institute, which has reached 52 centers in 
41 countries over 8 years, aims to increase the number of the 
Institute to 100 by giving priority to Sub-Saharan Africa and 
Central Asia along with the American continent in line with its 
2023 vision.

2023 VISION OF THE INSTITUTE



Turkey won the silver medal  
Within the scope of the 2017 European Youth Olympic 
Festival (EYOF 2017) that was arranged in Erzurum, 
Turkish A Team earned the silver medal after losing 7-2 
to Russia in girls’ finals, winning the first medal in 
curling in Turkey’s history of EYOF. During the finals 
that were played at the Curling Arena in the Yakutiye 
district, Turkish A Team played against Russia in the 
women’s and Russia played against Holland in the men’s 
category. In the match where the women’s A Team 
finished the first period ahead, they then lost their 
vantage to the Russians in the following periods. The 
Russian Team won the match 7-2. The last period of the 
match was not completed because of the gap. They left 
the organization as the 1st place winners. Thus, the 
Turkish A Team that became the owner of the silver 
medal, won the first medal for Turkey in the History of 
EYOF’s winter organizations that have been organized 
since 1991.  There are many questions in everyone’s 
mind about curling. Curling, which is played on an ice 
rink of pre-determined fixed measurements, with the 
goal of sliding the stone made of granite that has a 
unique cylindrical form and a handle for carrying and 
launching it as close as possible to the center of the 
target, has a very old history... 

Türkiye gümüş madalyanın sahibi oldu
Erzurum’da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik 
Kış Festivali bünyesinde (EYOF 2017) curling branşında, 
finalde Rusya’ya 7-2 yenilerek kızlar kategorisinde gü-
müş madalya kazanan Türkiye A Milli Takımı, EYOF ta-
rihinde Türkiye’ye bu branşta ilk madalyayı kazandırdı. 
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena’da yapılan final mü-
sabakalarında kızlarda Türkiye A Milli Takımı ile Rusya, 
erkeklerde ise Rusya ile Hollanda karşı karşıya geldi. 
Kızlar milli takımı ilk periyodunu önde bitirdiği müsaba-
kada, sonraki periyotlarda üstünlüğü Rus milli takımına 
kaptırdı. Farkın fazla olmasından dolayı son periyodu 
tamamlanmayan maçta, Rusya takımı, milliler karşısında 
7-2 üstünlük sağlayarak organizasyondan birinci olarak 
ayrıldı. Böylece gümüş madalyanın sahibi olan Türkiye A 
Milli Takımı, 1991 yılından itibaren düzenlenen EYOF’un 
kış organizasyonları bölümünde curling branşında Tür-
kiye’ye ilk madalyayı kazandırmış oldu. Curling sporu ile 
ilgili olarak herkesin kafasında pek çok soru var. Önceden 
belirlenerek sabitlenmiş ölçülerdeki buz bir pistte (rink), 
granitten yapılan, kendine özel şekli olan silindir formlu 
ve bu taşın üzerinde, taşıma ve fırlatma amaçlı sapı bulu-
nan, fırlatıp kaydırılarak atılan, hedefin merkezine en 
yakın yerde durdurabilmeyi amaçlayan oyun olarak öne 
çıkan curling’in tarihi oldukça eski… 

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY

CHESS ON ICE: CURLING 

‘Curling’, which has been played in nearly 60 countries over the 
world from Canada to the USA, from Norway to Sweden and 
from China to Russia, is described as chess on ice. It is quickly 
gaining popularity in Turkey. The Turkish Curling Federation 
officially separated itself from the Turkish Ice Skating Federation 
on January 20, 2015 with the ministry approval, numbered 78, of 
the General Directorate of Sports Advisory Board within the 
Ministry of Youth and Sports. Turkey is challenging the world by 
placing its signature under important achievements at curling. 

BUZ SPORLARININ 
SATRANCI: CURLİNG

Dünyada Kanada’dan ABD’ye, Norveç’ten İsveç’e, Çin’den 
Rusya’ya kadar yaklaşık 60 ülkede yapılan ve buz sporları-
nın satrancı olarak nitelendirilen ‘curling’, Türkiye’de de 
hızla popüler olma yolunda ilerliyor. Türkiye Curling Fede-
rasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel 
Müdürlüğü Danışma Kurulu’nun 20 Ocak 2015 tarihli ve 
78 sayılı Bakanlık onayı ile Türkiye Buz Pateni Federasyon 
Başkanlığı’ndan ayrıldı. Genel müdürlük bünyesinde Tür-
kiye Curling Federasyonu Başkanlığı altında kuruldu. Tür-
kiye, curling sporunda önemli başarılara imza atarak dün-
yaya meydan okuyor.

SELİN AKGÜN
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How are curling competitions held?
Two teams play against each other at curling 
competitions. are d with. 4 players make up a team. Each 
team has 8 stones. Each team player performs 2 shots. 2 
teams make a total of 16 shots. Curling games that are 
just for fun are played with 6 or 8 ends. When all the ends 
are completed the team that scored the most points wins. 
In official tournaments, while the winner of a game is 
determined at the completion of 10 ends, each team must 
have pushed a total of 16 stones into the game. The goal 
of a curling game is shooting the stone as close as possible 
to the center of the ‘house’. The length of a competition 
is 76 minutes. In every 10 games there are two 2 minute 
breaks. The teams must complete their shots within the 
time given to them. Every team has an athlete called the 
‘skip’ that stands right outside of the houses and shows 
the target. The task of this player is showing the player 
making a shot where to aim the stone. The remaining two 
players of the team of 4 are the sweepers. They direct the 
stone to its targeted destination by sweeping in front of 
the stone. Curling players wear special shoes specially 
made for this game. There is a smooth line called a slider 
that is made out of Teflon or a similar material under 
one of the shoes. Thanks to this, the athlete making the 
shot can advance by sliding. Athletes who use their left 
hands have a slider on their right shoe while those who 
use their right hand have one on their left shoe. Under the 
other pair of the shoe, there is a rubber line that is used 
to increase traction.

Curling müsabakaları nasıl yapılıyor?
Curling müsabakaları iki takım arasında oynanıyor. Bu 
takımlar 4’er kişiden oluşuyor. Bir takımın 8 taşı bulunu-
yor. Her takım oyuncusu 2’şer atış yapıyor. 2 takım top-
lamda 16 atış yapmış oluyor. Eğlence maksatlı curling 
oyunu ise 6 veya 8 sonla oynanıyor. Sonlar bittiğinde en 
fazla puanı olan takım oyunu kazanıyor. Resmi turnuva-
larda bir maçın kazananı 10 oyunun sonunda belirlenir-
ken, bir oyunun tamamlanması için iki takımın toplam 
16 taşını oyuna sokmuş olması gerekiyor. Curling oyu-
nundaki amaç ise ‘ev’in merkezine en yakın olan taşı 
atabilmek. Müsabaka süresi ise toplam 76 dakika… Her 
10 oyun süresinde, 2 kere olmak üzere 2’şer dakikalık 
mola süresi bulunuyor. Takımlar, kendilerine verilen bu 
süre içerisinde atışlarını tamamlamak zorunda. Her takı-
mın ‘ev’lerin hemen dışında duran ve ‘skip’ denen ve 
hedef gösteren sporcusu bulunuyor. Bu oyuncunun göre-
vi ise atış yapacak olan sporcuya taşı nereye atacağını 
yönlendirmek… Bu 4 kişilik ekipten geriye kalan iki kişi 
ise süpürgecilerdir. Taşın önünü süpürerek taşı gitmesi 
amaçlanan yere yönlendirirler. Curling oyuncuları, bu 
oyun için özel hazırlanmış ayakkabıları giyiyor. Ayakka-
bının tekinin tabanında ‘slider’ (kaydırıcı) denilen teflon 
veya benzeri maddelerden yapılı pürüzsüz bir hat bulu-
nuyor. Bu sayede atışını yapan sporcu kayarak ilerleyebi-
liyor. Sol elini kullanan sporcuların sağ ayakkabı tekinde, 
sağ elini kullanan sporcuların ise sol ayakkabı tekinde 
‘slider’ bulunuyor. Diğer ayakkabıda ise çekişi artırmaya 
yarayan kauçuk bir hat yer alıyor. 

It came to the forefront in Scotland during the 16th century 
According to a rumor, curling was invented in Scotland 
during the 16th century. There are indeed records stating 
that Scottish villagers played games on ice with stones. 
There are also records that state there were curling 
competitions done in Scotland in 1541. This sport which 
first became an Olympic sport in the 1924 Winter Olympics, 
gained the identity of an official Olympic sport by taking 
among the general Olympic sports after the 1998 Winter 
Olympics. The goal of curling is getting the granite curling 
stone to stop at the center of the target. The 42x4.3 meter 
ice rink makes up the game area. The target which is made 
up of concentric circles is called the ‘house’. The diameter 
of the houses as in circles is 3.66 meters. The game line 
which is located in front of the houses and 6.4 meters away 
from them, is called the ‘hog’. In the middle of the rink and 
houses there is the ‘tee line’. The ‘tee line’ and the central 
lines that pass directly through the middle of the house and 
cuts through the rink horizontally, splits the house targets 
into 4 equal pieces. The exact spot these lines intercept 
makes up the ‘button’. These lines that pass through the 
house, which is shaped of concentric circles, indicate the 
proximity of the launched stones to the center of the target. 
The stones on the circle that is the farthest from the center 
do not score any points and are counted out of the game. 
3.66m ahead of the button there is a hack in the middle of 
the line parallel to the central line. The hacks provide 
support for pushing the stones by providing a place to fix the 
player’s feet. 

16’ncı yüzyılda İskoçya’da öne çıktı
Bir rivayete göre curling sporu, 16’ncı yüzyılda İskoç-
ya’da icat edildi. İskoç köylülerinin buz üzerinde taşlar-
la oynadığına dair verilere kayıtlarda da rastlanıyor. İs-
koçya’da 1541 yılında curling yarışması yapıldığına dair 
kayıtlar da bulunuyor. İlk olarak 1924 Kış Olimpiyatla-
rı’nda olimpik spor olarak yerini alan olan bu spor, 1998 
Kış Olimpiyatları’nı takiben genel olimpiyatlara da alı-
narak resmi olimpik spor hüviyeti kazandı. Tekrar ifade 
etmek gerekirse curling sporunda amaç; granitten ya-
pılma curling taşını hedefin merkezinde durdurmak. 
Buz pisti üzerinde 42×4.3 metre boyutlarındaki ‘rink’ 
adı verilen güzergâh, oyun alanını oluşturuyor. İç içe 
geçmiş halkaların oluşturduğu hedef ise ‘ev’ olarak ad-
landırılıyor. Bu evlerin yani dairelerin çapı ise 3.66 
metre. Bu evlerin önündeki, 6.4 metre uzaklıktaki oyun 
hattına ise ‘hog’ deniyor. ‘Rink’in ve evlerin ortasında 
ise ‘tee hattı’ uzanıyor. Evlerin tam orta noktasından 
geçen ve ‘rink’i enine kesen, merkezi çizgiler ile ‘tee 
hattı’, hedef evlerini 4 eşit parçaya bölüyor. Bu çizgile-
rin hedef evinde kesiştikleri tam orta nokta ise ‘but-
ton’u oluşturuyor. İç içe daire şeklindeki evden geçen 
bu çizgiler, hedefe fırlatılan taşların merkeze olan ya-
kınlığını tayin ediyor. En dışarıdaki çemberin dışında 
kalan taşlar, oyun dışında kalıyor ve puana yönelik skor 
üretmiyor. ‘Buton’dan 3.66m ileride merkezi çizgiye 
paralel çizginin ortasında ‘hack’(çentik) bulunuyor. Ha-
ck’ler, taşları fırlatma sırasında ayakları sabitleyerek 
itiş desteği sağlamaya yarıyor. 

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY



Türkiye genelindeki kadın girişimciler artık başarılı 
öyküleri ile kitaplara konu oluyor. Kredi Garanti Fo-
nu’nun hazırladığı ‘Ekonominin Sultanları’ adlı kitapçık 
da, ülkemizdeki bu başarılı kadınlarının örnek hikayele-
rine yer veriyor. Kitaba konu olan kadın girişimciler 
arasında Aslı Elif Sunay, Yağmur-Yaprak Sürmeli ve 
Tuğba Bayburtluoğlu gibi inovatif isimler bulunuyor. 
Raillife da hayallerini gerçekleştiren bu 4 girişimci kadı-
nın öyküsünü sayfalarına taşıdı. 

Female entrepreneurs throughout Turkey are now subject 
to books with their success stories. The booklet ‘Sultans 
of the Economy’, prepared by the Credit Guarantee Fund, 
also features illustrative stories of these successful 
women. Innovative names such as Aslı Elif Sunay, 
Yağmur and Yaprak Sürmeli, and Tuğba Bayburtluoğlu 
are among the female entrepreneurs take place in the 
booklet. Raillife carried the stories of the four female 
entrepreneurs to its pages.
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4 SUCCESSFUL FEMALE ENTREPRENEURS AIMING 
TO GLOBILIZE 

4 FEMALE ENTREPRENEURS FOLLOWING THEIR DREAMS AND 
DEVELOPING INNOVATIVE PROJECTS CREATE A ROLE MODEL EFFECT.

DÜNYAYA AÇILMAYI HEDEFLEYEN 4 
BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİ

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDEN VE İNOVATİF PROJELER GELİŞTİREN 4 KADIN GİRİŞİMCİ 
ROL MODEL ETKİSİ YARATIYOR.

SELİN AKGÜN

 Playing to be a strong brand in the global arena
The story of Tuğba Bayburtluoğlu, a food engineer who 
has brought both vegetable rich and whole wheat macaroni 
to the food sector, begins with the desire to meet the needs 
of her kitchen and her family with safe and intelligent 
products as a mother. Bayburtluoğlu explains this process 
as follows: “This desire is combined with the unemployment 
due to the necessity of moving to another city. I thought a 
lot of whether I could succeed or not. Until then, even 
though I worked during the establishment processes of 
many food brands and factories, I was afraid to make an 
investment in something that I would be the only decision 
maker. But my past experiences and sound judgments 
made me take the right steps. Thus, I established the high 
quality, practical and healthy product brand “Makarna 
Lütfen” on October 22, 2012.”
Bayburtluoğlu aims to create a strong brand that is both 
national and global, producing reliable, practical and 
nutritious foods and delivering these products to the 
target mass via makarnalutfen.com site. Bayburtluoğlu’s 
biggest dream is to export to Turkish Republics, the 
Arabian Peninsula, the USA and the EU countries. 
Bayburtluoğlu, who stated that she will focus on the 
investment of a packaging machine in 2017, says, “We 
have the goals of sub-producting for different brands, 
opening locomotive products to small delicatessen stores 
in different cities, increasing sales and entering the 
upcoming year with a new warehouse.”

Global arenada da güçlü bir marka olmaya oynuyor
Hem bol sebze içeren hem de tam buğdaylı makarnayı 
gıda sektörüne kazandıran gıda mühendisi Tuğba Bay-
burtluoğlu’nun hikayesi, aynı zamanda bir anne olarak 
kendi mutfağının ve ailesinin gıda ihtiyacını güvenle ve 
akıllı ürünlerle karşılama isteği ile başlamış. Bayburtlu-
oğlu, bu süreci şöyle anlatıyor: “Bu isteğim, başka bir 
şehre taşınmak zorunda kalmanın getirdiği işsizlik ile 
birleşti. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye çok dü-
şündüm. O zamana kadar birçok gıda markasının ve 
fabrikasının kuruluşunda çalışmış olsam da tüm karar-
ların bana ait olduğu bir yatırıma girişmek gözümü 
korkuttu. Ama geçmiş deneyimlerim ve sağduyulu ka-
rarlarım, doğru adımları atmamı sağladı. Böylece besin 
değeri yüksek, pratik ve sağlıklı ürünler markası, Ma-
karna Lütfen!’i 22 Ekim 2012’de kurdum.” 
Güvenilir, pratik ve besin değeri yüksek gıdalar üreten 
ve bu ürünleri makarnalutfen.com sitesi aracılığıyla 
hedef kitlesine ulaştıran Bayburtluoğlu, hem ulusal hem 
de global arenada güçlü bir marka yaratmayı hedefliyor. 
Bayburtluoğlu’nun en büyük hayali ise Türk Cumhuri-
yetleri, Arap Yarımadası, ABD ve AB’ye ihracat yap-
mak… 2017’de paketleme makinesi yatırımına odakla-
nacağını dile getiren Bayburtluoğlu, “Farklı markalara 
fason üretim yapmak, lokomotif ürünleri farklı şehir-
lerde küçük şarküterilere açmak, satışları artırmak ve 
yeni yıla yeni depo ile girmek gibi hedeflerimiz bulunu-
yor.” diyor.
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Makarna Lüften!’in kurucusu ve gıda mühendisi 
Tuğba Bayburtluoğlu
Food engineer and founder of “Makarna Lüften” 
Tuğba Bayburtluoğlu
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İnovatif ürün tasarımlarına imza atıyorlar
PM Pet Market’in kurucuları Yağmur Sürmeli ve 
Yaprak Sürmeli’nin önderliğinde geliştirilen Peggy-
Matic, evde beslenen kedi ve köpeklerin pati ve tu-
valet temizliğini kolaylaştırmayı ilke edinen bir ci-
haz. Bu cihazla dünyada önemli bir ilke imza atan 
Yağmur ve Yaprak Sürmeli, “PeggyMatic, kedi ve kö-
peklerin pati ve popo temizliğini su ile fırçalayarak 
yapan, şarjlı, elektronik devre kontrollü, taşınabilen 
tamamen yenilikçi, benzersiz bir cihaz. Bu cihazı kendi 
köpeğimiz Peggy’nin problemine çözüm olması için 
tasarladık. Ancak Peggy geçirdiği kist operasyonu so-
nucu yaşamını yitirdi. Bu durum üzerine benzer prob-
lemi yaşayan evciller ve sahipleri için bu cihazı üretip 
ticarileştirmeye karar verdik. Bu yüzden de 2011’de 
markamızı PeggyMatic olarak tescil ettirip bu marka 
ile ürünü yapmaya başladık. Dünyada evde beslenen 
400 milyon köpek ve 425 milyon kedi olduğunu düşü-
nürsek, çok büyük ve boş bir pazarda ne kadar önemli 
bir cihaz yaptığımızı anlayabilirsiniz. PeggyMatic, 
Türkiye’de, Avrupa Birliği’nde 25 ülkede, Amerika’da 
ve Japonya’da patent alarak, bir dünya markası olma 
vizyonuyla ilerliyor.” diyor.

Türkiye’nin ilk ve tek yerli propolis üreticisi
Uzun yıllar bal sektöründe faaliyet gösteren bir markada Ar-
Ge ve kalite direktörü olarak görev yapan Aslı Elif Sunay’ı, 
SBS Bilimsel Bio Çözümleri kurmaya yönlendiren süreç, oğ-
lunun bir rahatsızlığı ile ilgili olarak başlamış. Sunay, bu süre-
ci şöyle anlatıyor: “Oğlumun birkaç ay arayla sürekli ateşi 
çıkıyordu ve sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kaldığım 
için antibiyotiklere karşı alerjisi oluşmuştu. Doktor tarafın-
dan oğlum için tek çarenin, bağışıklığının artırılması olduğu-
nu öğrendim. Oğlumun bağışıklığını doğal olarak güçlendir-
me yollarını aradığım dönemde propolis ve arı sütü ile tanış-
tım. Bu ürünleri piyasada araştırdığımda hepsinin ağırlıklı 
Çin’den geldiğini ve bu ithal ürünlerde de ciddi gıda güvenliği 
sorunları olduğunu tespit ettim. Bunun üzerine bir arıcıdan 
rica ettim, benim için az miktarda üretti ve arı sütünü doğru-
dan, propolisi ise laboratuvarımda kendi imkanlarım ile 
özütleyerek çocuğuma vermeye başladım. Çocuğum hem 
alerjiden kurtuldu hem de bağışıklığı arttı. Antibiyotik kul-
lanma ihtiyacı da ortadan kalktı. Hastalanma sıklığı ciddi şe-
kilde azaldı. Bunu görünce, bu ürünler dünyanın ikinci büyük 
arıcılık ülkesi olan ülkemizde neden üretilmiyor diye kendi-
mi sorguladım ve çocuklarımıza sağlıklı ve doğal olarak bu 
ürünleri sunabilmek için SBS’yi kurmaya karar verdim. Tür-
kiye genelinde şu anda 250 sözleşmeli arıcı ve 60 bin kovan ile 
faaliyet gösteriyoruz.”

Putting their signatures under innovative product 
designs
PeggyMatic, developed by the founders of PM Pet Market, 
led by Yağmur Sürmeli and Yaprak Sürmeli, is a device 
that makes it easy to clean the paws and toilets of domestic 
cats and dogs. Yağmur and Yaprak Sürmeli who break the 
ground with this device say, “PeggyMatic is a completely 
innovative, unique device that can be moved, charged, 
controlled by electronic circuitry, brushing the paw and 
behinds clean of cats and dogs with water. We designed 
this device for our own dog Peggy to create a solution to 
this problem. However, Peggy died following a cyst 
operation. We decided to produce and commercialize this 
device for households and owners who experience the same 
problem. So, in 2011 we registered our brand as PeggyMatic 
and started to make products under the name of this 
brand. If you consider that there are 400 million dogs and 
425 million cats in the world, you can understand the 
importance of the device we made for the huge and empty 
market. PeggyMatic is proceeding with the vision of 
becoming a world brand by obtaining patents in Turkey, in 
25 countries of the European Union, in America and in 
Japan. “

Turkey’s first and only local propolis manufacturer
The process leading to the establishment of SBS Scientific 
Bio Solutions started with an illness of Elif Sunay’s son, who 
has served as an R & D and quality director for a long time in 
the honey sector. “ My son had a high temperature constantly 
for a few months, and he had to constantly use antibiotics, so 
he generated allergies to the antibiotics,” Sunay explains. I 
learned from his doctor that the only cure for my son was to 
strengthen his immune system. When I was looking for ways 
to strengthen my son’s immune system naturally, I met with 
propolis and royal jelly. When I searched these products on 
the market, I found that they primarily came from China and 
that there were serious food safety problems in these imported 
products. I asked from a beekeeper to produce it for me in a 
small amount and I started to give royal jelly to my child 
directly and a propolis extract I developed at my laboratory. 
My child has been free of allergies ever since and has a 
stronger immune system. The need to use antibiotics also 
disappeared. The frequency of illnesses has seriously 
diminished. When I experienced this, I questioned myself why 
these products are not produced in our country, which is the 
second largest beekeeping country in the world, and I decided 
to set up SBS to offer our children healthy and natural 
products. We are currently operating in Turkey with 250 
contracted beekeepers and 60 thousand hives.”

SBS Bilimsel Bio Çözümler Kurucu Ortağı ve Genel 
Müdürü Aslı Elif Sunay

PM Pet Market Kurucuları Yağmur Sürmeli ve 
Yaprak Sürmeli

SBS Scientific Bio Solutions Founding Partner and 
General Manager Aslı Elif Sunay

PM Pet Market Yağmur Sürmeli and Yaprak Sürmeli
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HEYKELTIRAŞ NİHAL METE’NİN RESİM İLE HEYKELİN 
İÇ İÇE GEÇTİĞİ ÇALIŞMALARI YAŞAMDAN 
SÜRREAL İZLER TAŞIYOR.

SCULPTOR NİHAL METE’S WORKS WHERE 
PAINTING AND SCULPTING INTERTWINE CARRY 
SURREAL TRACES OF LIFE.

COLORFUL REFLECTIONS OF A 
SURREAL WORLD 

Resim ve heykel disiplinlerini farklı bir düzlemde bu-
luşturan Nihal Mete, Kadıköy Yeldeğirmeni’nde Nihal 
Mete Atölyesi adını verdiği mekânında, 5 yıldır farklı 
çalışmalara imza atıyor. Ahşap, metal, kâğıt, kumaş, 
alçı, bronz, polyester, reçine gibi farklı malzemeleri do-
ğayı yansıtan formlara dönüştürmek amacıyla yola çı-
kan Nihal Mete, çalışmalarına yaşamın içinden detaylar 
katarak farklılaşıyor.

Nihal Mete, who brings together the disciplines of painting 
and sculpting on a different plane, has been making 
different projects for 5 years at her workshop named the 
Nihal Mete Workshop in Yeldeğirmeni, Kadıköy. Nihal 
Mete, who aims to form materials such as wood, metal, 
paper, fabric, plaster, bronze, polyester or resin in a way to 
reflect life, differentiates her works by adding details from 
life. 

SÜRREAL 
BİR DÜNYADAN 
RENGÂRENK 
YANSIMALAR

ZANAAT / CRAFTZANAAT / CRAFT

Heykeltıraş Nihal Mete 
Sculptor Nihal Mete
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İstanbul, İtalya ve Londra serüveni
Resim ve heykelin bütünleştiği bir eğitim geçmişine sa-
hip olan Nihal Mete, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra Mar-
mara Üniversitesi Heykel Bölümü’nü bitirdi. Üniversi-
tenin dördüncü yılını İtalya Bologna’daki Accademia di 
Belle Arti di Bologna adlı güzel sanatlar akademisinin 
heykel bölümünde misafir öğrenci olarak tamamlayan 
Mete, Londra’daki Greenwich Üniversitesi’nde ‘Etkinlik 
Yönetimi’ master’ı yaptı. Uzun yıllar Londra’da yaşayan 
Nihal Mete, kendisini yurt dışına yönlendiren sürecinin 
nasıl geliştiğini ise şöyle anlatıyor: “2004 yılında İngiliz-
ce eğitimi almak için Londra’ya gittim. Üniversite eğiti-
mimin 3’üncü yılını dondurmuştum. İtalya’ya gezmek 
için gittiğimde Bologna’daki akademiyi de keşfettim. 
Görüşmelerimi yaptım ve son seneyi orada okudum. Bu-
rada daha çok taş ağırlıklı işler yaptım. Heykel eğitimim 
sırasında farklı malzemelerle çalışma imkânım oldu. 
Marmara Üniversitesi’nde okurken de ahşap ve metal ile 
çalışmıştım. İtalya’daki eğitimim bittikten sonra Lond-
ra’ya döndüm ve 12 yıl Londra’da yaşadım. Londra’da 
belediyenin bana verdiği küçük bir atölyede üretim yap-
ma şansım oldu. Burası Hounslow Belediyesi’ne ait, 
Redless Park adı verilen bir atölyeler kompleksiydi. Bu 
kompleksin içinde birçok atölye vardı. Bu alanda farklı 
karma sergilere katıldım.”

Çalışmalarına iki disiplini de yansıtıyor
Londra’dan 2011 yılında dönme kararı alan Nihal Mete, 5 
yıldan bu yana çalışmalarını Yeldeğirmeni’nde Nihal 
Mete Atölyesi adını verdiği mekânında sürdürüyor. 
Atölyesinde kendisine farklı bir dünya kuran Mete, haf-
tanın yedi günü çalışıyor ve bu durumdan son derece 
memnun. Mete’ye nasıl bir çalışma disiplinine sahip ol-
duğunu sorduk ve şu yanıtı aldık: “Çalışmalarımı resim 
ve heykel olmak üzere iki disiplinle şekillendiriyorum. 
Renk ve biçim bilgisini hem lise hem de üniversite eğiti-
mimde aldım. Heykel için desen çizerken resim teknikle-
rinden faydalanıyorum. Form üzerine çalışıyorum ve 
form çözümlüyorum. Doğada ve şehrin içinde var olan, 
grafik olarak gördüğümüz tüm yapıları ve şehir algısını 

forma dönüştürüyorum. Biraz grafik biraz da tipografik 
diyebileceğimiz formlarım var. Bu formları hem üç bo-
yutlu olarak çözümlüyorum hem de tuvale yansıtıyorum. 
Küçük hayvan figürleri, hikâyesi olan işler ya da oyunca-
ğa benzer şekilde birleştirdiğim, modifiye ettiğim, parça-
ları birleştirdiğim işlerim de var. Aslında çalışma tarzım 
bir çeşit oyun gibi…”

Kişisel sergisine hazırlanıyor
Her işinde farklı şeyler görebileceği detaylara odaklandı-
ğını söyleyen Nihal Mete, kendi tarzını biçimsel olarak 
ortaya koymaya çalışıyor. Daha çok sürreal izler taşıyan, 
bakan için sürekli değişen, herkesin farklı şekilde yorum-
layabileceği tarzda çalışmalarının yer aldığı kişisel sergi-
sinin hazırlığı içinde olan Mete’nin en büyük hayali ise 
yeni şeyler üretmeye devam edebilmek… 

Kendi stilini malzemeye katıyor
Doğadan modifiye ettiği farklı malzemelerle çalışan 
Mete, malzemenin özünü değiştiriyor, kalıbını alıyor ve 
istediği şekle dönüştürüyor. Çalışmalarını tek bir malze-
meyle sınırlamak istemeyen Nihal Mete, bu nedenle dö-
nüştürebildiği ve kendi stilini katabildiği tüm yeni mal-
zemelere odaklanarak ilerliyor. Yeldeğirmeni’nin farklı 
bir sanatçı mahallesi olarak yapılandığını, hem şehirden 
uzak hem de yaşamın içinde yer alan yapısıyla farklı bir 
konfor sunduğunu söyleyen Mete, belirli zamanlarda 
atölyesinde workshop’lar da düzenliyor. Nihal Mete, 
atölyesinde talep olduğunda yetişkinler için değişik mal-
zemeleri deneyimleyebilecekleri ve üç boyutlu üretim 
yapabilecekleri workshop’lar kurguluyor.

Her works reflect both of her disciplines 
Nihal Mete, who made the decision of returning from London in 
2011, has been continuing her works since the last five years at her 
place called the Nihal Mete Workshop in Yeldeğirmeni. Mete, who 
set up a different world for herself in her workshop, works seven days 
of the week and is happy about it. We asked Mete about her work 
discipline: “I shape my projects within two disciplines which are 
painting and sculpting. I studied colors and shape during my 
university and highschool years. While drawing designs for 
sculptures, I utilize painting techniques. I work on forms and 
analyze forms. I give form to perception of cities and all structures 
we see graphically that exist in nature and in cities. I have forms of 
which you can call part graphic, and part typographic. I analyze 
these forms three dimensionally and project them on a canvas. I 
have works with stories, works where I put together their pieces like 
toys, works I modified or assembled. In fact, my work style is a bit 
like a game…”

She is preparing her personal exhibit 
Nihal Mete, who says that she focuses on details that she can see 
different things in all of her works, tries to put her own style forth 
stylistically. She is preparing her personal exhibit that has works 
which mostly carry surreal traces; can be interpreted differently by 
everyone; and always look different to its viewer. The biggest dream 
of Mete is being able to continue producing new things.     

She adds her own style to the materials 
Mete, who works with materials that she modified from nature, 
changes the   essence of the material, takes its mold and shapes it the 
way she desires. Nihal Mete, who doesn’t want to limit her work 
materials with one, progresses by focusing on materials that she can 
change and apply her own style. Mete, who says that Yeldeğirmeni 
has been structured as a different type of artistic neighborhood and 
offers a different kind of comfort due to this structure that is away 
from the city life and inside life itself at the same time, organizes 
workshops at her workshop at certain dates. Nihal Mete’s workshops 
include the ones where adults can make 3D productions and 
experience working with different materials, as the demand rises.

Her Istanbul, Italy and London adventure
Nihal Mete, who has an educational past that is a 
combination of painting and sculpting, completed her 
degree in sculpting at Marmara University after graduating 
from the Painting Department of Kadıköy Vocational and 
Technical Highschool. Mete, who completed the fourth 
year of her university degree at the Department of 
Sculpting of Fine Arts Academy of Accademia di Belle Arti 
di Bologna in Bologna, Italy as a guest student, completed 
her ‘Event Management’ masters degree at Greenwich 
University in London. Nihal Mete, who lived in London for 
long years, describes the process, which directed her life in 
foreign lands: “I went to London in 2004 to receive English 
language education. I had a registration freeze in my third 
educational year of university. While I was vacationing in 
Italy, I discovered the academy at Bologna. I applied and 
studied my final year there. I made more stone focused 
works there. During my sculpting education, I had the 
opportunities of working with different materials. I also 
worked with wood and metal, while studying at Marmara 
University. After my education in Italy was completed, I 
returned to London and lived there for 12 years. I had the 
opportunity of producing in a small workshop the 
municipality provided me in London. It was in a workshop 
complex called Redless Park that belonged to the Hounslow 
Municipality. Inside this complex there were many 
workshops. I participated in many group exhibitions in this 
area.”
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şeyi hatırlayan, hatırlatan adam, trenleri, vapurları, yani bir 
anlamda şiiri, öyküyü unutacak değildi ya! Unutmadı, hem 
trenler hem vapurlar için Türk edebiyatında yazılmış en 
güzel öyküleri seçti ve sefere çıkardı.
Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle Edebiyat Seferleri İçin 
Vapur Tarifeleri ve Tren Geçti, ikisi de Metis’ten Nisan 
2017’de yayımlandı. Hangisinden başlayacağımı bileme-
dim doğrusu. Haydarpaşa’da trene binmek için vapur sefa-
sı yapan adam, yani ben, demek ki öyküye şiirle gidiyormu-
şum, bu kez yolculuğa, açılmasını dört gözle beklediğim, 
özlediğim Haydarpaşa Garı’ndan başlayayım istedim. Va-
pura dönüşte binerim artık! 
Murathan Mungan “Vagonlar” başlıklı sunuşunda, ‘neden 
tren?’ sorusunun yanıtını, treni hangi duygularla seviyor 
ve bekliyorsak, beklemeyi seven o sabırlı ve sevgili yolcu 
olarak veriyor: “Hepimizin hatıralarının bir yerinden gelip 
geçen trenler yok mudur?” Olmaz mı? İşte o resimlerden, 
sahnelerden, anılardan ve imgelerden birkaçı: “…başlarında 
şeritli, ayyıldızlı şapkaları, koyu lacivert üniformalarıyla 
çocukluğumuzda bizi heyecanlandıran hareket memurları-
nın trene yol veren düdüklerinin keskin sesiyle birlikte 
beyaz istim buharı içinde kaybolup uzaklaşan gölgeler… 
Trenler geçip gittikten sonra bile havada asılı duran kömür 
kokusu… Birini karşılamaya ya da uğurlamaya gittiğimiz 
garlarda sabırlı adımlarla dolaştığımız peronlar… Yolcu-
luklara ‘sınıf vurgusu’ getiren birinci, ikinci, üçüncü mev-
kiler, kuşetliler, yataklılar… Çuf çuf çuf! sesiyle ağır ağır 
uzaklaşan trenin penceresinde kalan o son bakışlar. Daha 
sonra kim bilir kaç romanda, kaç filmde karşımıza çıkıp 
eski bir hatırayı kanatacak o son bakışlar… Uğurladıkları-
mız ya da geride bıraktıklarımız. Hayatımızda geride kalan-
lar. Hayatımızdan geriye kalanlar.” (Tren Geçti, s.12-13)
“Vagonlar” yazısının tamamını almak isterdim buraya. 
Örneğin Mungan’ın ‘yazması kıpkısa, kendisi upuzun bir 
hikaye’ dediği şu öyküyü almadan olmaz: “Yıllar önce An-
kara Garı’nın bir delisi varmış. Bütün gün garda dolaşır, 
peronda yolcu bekleyenlerin arkasından sessizce yaklaşıp, 
‘gelmeyecek’ dermiş. Gelmeyecek!” Tam trenlere, garlara 
uygun bir öykü değil mi? Bekleyişin bir sabır uygarlığına 
dönüştüğü kutsal mekanlar sayılır çünkü tren garları. Yapı-
ları da kutsallık duygusunu uyandırırlar.
Trenlerin mektup gibi beklenmesi, sabrın uzun bir yün çi-
lesi gibi dolana dolana, sarıla sarıla örülmesi, insanların 
yarışmayla değil, beklemeyle, sabırla ödüllendirilmesi, tre-
nin ve mektubun elbette yalnızca edebiyatı değil, birer ha-
yatı olduğunu da anlatır. Şimdi arkasından pul yolladığımız 
mektubun, gönül yolladığımız trenin uzaklaşması, trenin 
de, mektubun da, o hayatların da geçtiğidir.
Oğuz Atay’ın “Demiryolu Hikayecileri-Bir Rüya” öykü-
süyle yola çıkıp, Alper Atalan’ın “Eski Bir Tren Geçerdi 
Eskiden” öyküsüyle geçen trende yolculuk etmek harika 
bir duygu.

goes ‘So glad to have you!’ is most deserved by him. The man who 
remembers and reminds many things certainly would not forget 
trains and ferries, in a sense, story and poetry! He did not; he 
selected the best stories ever written for trains and ferries and took 
them out for a trip.
Ferry Tariffs for Literature Trips with Selections by Murathan 
Mungan and Train Passed were published by Metis in April 2017. 
I do not know which one to begin with actually. I, the man who 
enjoys a ferry trip to get a train ride at Haydarpaşa, this means I 
enter the story with poetry, wanted to begin the journey from the 
Haydarpaşa Terminal this time, since I long for its opening. I 
will take the ferry on the way back!
Murathan Mungan gives the answer to the question of ‘why 
train?’ in his presentation titled “Wagons” as the dear patient 
passenger who likes to wait for the train with the feelings of 
which we love and wait for trains: “Don’t we all have trains pass 
through our memories?” Don’t we? Here are a few of those 
pictures, scenes, memories, and images: “…shadows that depart 
hiding in the white steam with sharp whistling sounds of our 
childhood’s exciting dispatchers in navy blue uniforms with 
striped hats with star and crescent on who yield the way to the 
train… The scent of coal that hangs in the air long after the 
trains have passed… Platforms, on which we walk with patient 
steps when we go to see off or welcome someone… The first, 
second, and third classes that bring the emphasis of class to 
journeys, couchettes, and sleeping cars... Choo choo! Last looks 
remaining at the slowly advancing train’s window… The last 
looks that would make an old memory bleed by appearing in who 
knows how many novels and movies… Those we saw off or left 
behind… Those left behind in our lives… What is left of our 
lives…” Train Passed (p.12-13)
I would love to quote the whole “Wagons” article in here. For 
instance, we should tell the story that Murathan Mungan talked 
about it as ‘writing it is short, story itself is long’: “Years ago, 
Ankara Terminal had an insane homeless guy hanging around the 
perimeter, whispering ‘he/she won’t come’ to the people’s ears, 
who wait for the arriving passengers, after silently approaching 
them behind. He/she will not come!” This is just the type of story 
that would become train terminals, right? Train terminals are 
accepted as holly places where waiting turns into a civilization of 
patience. Their structures evoke the feeling of holiness. 
Just as a train a letter becomes waited for; just as a long wool hank 
patience is being intertwined; human becomes rewarded through 
waiting and being patient instead of a competition. These all tell 
us that train and letter have not only literature but also lives. Now, 
the further advancing of the train that we sent our heart after and 
the letter that we sent a stamp after mean that the train, the letter, 
and those lives have already passed.
Having a journey on the train that starts with Oğuz Atay’s story 
titled “Railway Storytellers-A Dream” and passes with Alper 
Atalan’s story titled “An Old Train Used to Pass in the Past” is a 
great feeling.

TREN GEÇTİ! 

TRAIN PASSED!

ONCA ŞEYİ HATIRLAYAN, HATIRLATAN ADAM, TRENLERİ, VAPURLARI, 
YANİ BİR ANLAMDA ŞİİRİ, ÖYKÜYÜ UNUTACAK DEĞİLDİ YA!

THE MAN WHO REMEMBERS AND REMINDS MANY THINGS CERTAINLY WOULD NOT FORGET 
TRAINS AND FERRIES, IN A SENSE, STORY AND POETRY!

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLESTREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

Bu başlıkla bir yazı yazmışımdır, fakat üzerinden kaç istas-
yon, kaç gar, kaç şehir, kaç deniz, kaç yolcu geçtiği için ne 
zaman yazdığım ve geçen trenin nereye gittiğini hatırlaya-
mayışım tabiidir.
Nöbetçi tren var mıdır bilmiyorum, aslında olsa iyi olurdu, 
böylece günün, gecenin muhtelif saatlerinde canı tren yol-
culuğu çekenlere düdüğünü öttüre öttüre gelir, yolcularını 
alır, güle oynaya giderdi. Nöbetçi tren şimdilik hayal olsa 
da, yazı nöbetçilerinin trenli öyküleri imdada yetişti.
Yetiştiren kim? Kim olacak, her yere, yazıya, şiire yeten, 
yetişen Murathan Mungan elbette. Şu, ‘iyi ki var!’ sözünün 
hakkını veren ve o sözü de en çok hak edenlerden biri. Onca 

I have written an article titled like that once; however, it is only 
natural for me not being able to remember when I wrote it and 
where that train went since many terminals, stations, cities, seas, 
and passengers have passed after it. 
I do not know, whether there is a thing called as the train on duty; 
though, it would be nice to have such a thing; this way it would 
come whistling and pay a visit to those who would enjoy a train 
trip at night or anytime of the day. Although, the idea may seem a 
bit like a dream right now, those who are the skeleton crew of 
articles come to the rescue with their train stories.
Who came to the rescue? Who else but Murathan Mungan that 
goes around everywhere, poetry, and literature... The saying that 
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Gecenin Sonuna Yolculuk (2002, Yapı Kredi Yayınları) 
bir savaş sonrası romanı. Her ne kadar romandan bu-
nun hangi savaş olduğunu anlamasak da, Louis-Ferdi-
nand Céline’in hayatından I. Dünya Savaşı olduğunu 
biliyoruz. İşin ilginç tarafı roman kahramanının ismi 
de Ferdinand’dır. Dolayısıyla roman boyunca konuşan 
Ferdinand’ın, yazarın kendisi olduğunu rahatlıkla dü-
şünebiliriz. Fakat bu, kitabın bir 
otobiyografi olduğunu düşün-
dürmemeli. Karşımızda bütü-
nüyle bir roman durmaktadır. 
Céline her ne kadar kendi haya-
tından yola çıkmışsa da orada 
kalmayarak ortaya sanat eseri, 
yani roman çıkarmıştır.
Ferdinand’da savaşın acımasız-
lığını okuyoruz. 555 sayfa bo-
yunca bir dünya savaşının şa-
hıslarda ne gibi tahribatlara yol 
açtığını Céline bütün ayrıntıla-
rıyla verebiliyor. Bunu ‘şu bina 
veya bu şehir o şekilde yıkıldı, 
yakıldı, şu kadar milyon insan 
öldürüldü’ şeklinde anlatmıyor 
Céline. İnsan psikolojisindeki 
en temel noktaya iniyor. O da, 
inançtır. Savaş insanlarda her 
şeyden önce inancı öldürmüş-
tür. Ferdinand insanların değer 
verdiği, hayatın anlamı olarak 
gördüğü her şeye saldırmakta-
dır. Çok öfkelidir, yaşadığı acılardan dolayı bütün in-
sanları ve dünyayı affedememektedir. Ona göre insan, 
toplum ve devletlerin birbirleriyle savaşmaları anlam-
sızdır. Onun öfkesi de zaten bu anlamsızlıktan kaynak-
lanmaktadır. 
Céline devlet düzeyindeki anlamsızlığı fert düzeyinde 
anlatmak için nedensizliğe başvurur. Yani Ferdinand 
romanın başında savaşın yersizliğini tartışmaktadır 
bir arkadaşıyla. Tartışmanın ertesi gününde ise orduya 

Journey to the End of the Night (2002, Yapı Kredi Publications) is 
a post-war novel. Although, the novel does not give a clue about 
which war it is, we know that it is the World War I because of 
Louis-Ferdinand Céline’s life. The interesting part is that the 
protagonist of the novel is also named Ferdinand. Therefore, we 
can convincingly think of Ferdinand who talks during the length of 
the novel as the author himself. However, this should not aim us 

thinking that the book is an 
autobiography. We are facing with a 
novel in its entirety. Even though, 
Céline based the novel on his life, he 
did not stop there and created an 
artwork, a novel.
We read the cruelty of war in 
Ferdinand. Céline can give us the type 
of damages a world war causes in 
people with all the details for 555 
pages.  Céline does not do it by saying 
‘this building or that city was destroyed 
this or that way or this many people 
were killed’. He goes down to the most 
basic point in human psychology. It is 
faith. War has killed the faith in 
people before anything else. Ferdinand 
has been attacking everything that 
humans see as the meaning of life and 
assign value. He is so angry. He is not 
able to forgive the world and humanity 
because of all the suffering he has been 
through. According to him, a fight 
between human, society, and 

governments against each other is meaningless. The source of his 
anger is this meaninglessness. Céline uses groundlessness to 
explain the state level meaninglessness at personal level. Ferdinand 
argues with a friend about the meaninglessness of the war at the 
beginning of the novel. He joins the army the next day of the 
argument. He is sent to the fronts immediately regardless of his 
young age. He witnesses tens of fights; he sees how commanders 
who storm around confidently a minute ago become torn into 
pieces by bombshells the next. He realizes that high-rank people 

katılır. Yaşı gayet küçük olduğu halde hemen savaş 
meydanına gönderilir. Onlarca çatışma görür, biraz 
önce esip gürleyen komutanların nasıl bombayla pa-
ramparça olduğunu görür. Askeri disipline sokmak 
için, yüksek rütbelere sahip kişilerin umarsızca genç 
insanları tehlikeye attığını fark eder. Öyle olunca onun 
ülke, vatan, yurttaşlık, kardeşlik, inanç gibi konularda 
daha önce sahip olduğu bütün değerler yıkılır.
Ferdinand Afrika ve Amerika’ya gider. Oralarda deği-
şik işlerde çalışır. Fakat neden gittiğini romandan öğ-
renemeyiz, çünkü bunların da bir nedeni yoktur. Bir 
arayış, ondan da öncesi bir kaçış içindedir sürekli. Bu 
yüzden onun Afrika’ya gidip, Fransız sömürüsü bir 
ülkede zengin olmaya çalışmasıyla Amerika’ya kürekçi 
olarak gitmesi arasında bir fark yoktur. Sonrasında ise 
Fransa’ya döner ve orduya katılmak için yarım bıraktı-
ğı tıp fakültesini bitirir. Fakat tüm bu olumlu gelişme-
lere rağmen hiç mi hiç mutlu olmaz. Çünkü savaşın yol 
açtığı değer kaybı, anlamsızlık ve nedensizlik öyle 
birkaç yıl yaşamakla veya hayatında meydana gelen 
birkaç iyi olayla geçecek gibi değildir. Savaşın insan 
psikolojisindeki tahribatı kalıcıdır. Bunu sadece Ferdi-
nand’da değil, onun silah arkadaşı Robinson’da da gö-
rebiliriz. Robinson da hayatı boyunca nedenini bilme-
diği bir kaçış psikolojiyle yaşamıştır. Onu çok seven, 
hasta günlerinde yalnız bırakmayan nişanlısı Made-
lon’dan sebepsiz yere kaçar.
Daha çok örnek verebiliriz. En iyisi bunları okuyucu-
nun Gecenin Sonuna Yolculuk’ta kendisinin bulması-
dır. Roman dünya edebiyatını birkaç kez sallamayı ba-
şarmıştır. Her okuyucusunda da aynı sarsıntıyı halen 
gerçekleştirebilmektedir.

put young soldiers’ lives in danger carelessly only to teach them 
discipline. Therefore, all of his values about nation, citizenship, 
country, brotherhood, and faith that he had treasured once 
become destroyed. Ferdinand goes to Africa and America. He 
works at different jobs there. However, we cannot learn why he 
went to those places from the novel, because those actions too 
were baseless. He is in a constant search; in fact, in an escape 
before that. So, there is no difference between him going to Africa 
to try becoming rich in a French colony and going to America as an 
oarsman. Later, he returns to France and completes his medical 
degree that he left incomplete to join the army. Despite the 
positive developments in his life, he cannot yet find happiness. 
Loss of values, meaninglessness, and groundlessness caused by the 
war could not be undone just because a few years have passed over 
it and a few good things happened to him. Damages of war on 
human psychology are permanent. We can see this not only in 
Ferdinand but also in his friend Robinson. Robinson, too, has lived 
all his life in a psychology of escape. He runs away with no reason 
from his fiancée Madelon, who loves him dearly and has nurtured 
him during his days of illness. 
We can exemplify this further. The best would be to let the readers 
find out these on their own in Journey to the End of the World. The 
novel has achieved to shake the world literature a few times. It can 
still capture the same effect in each reader.   
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NEDENSİZLİĞİN UÇ NOKTALARI

EXTREME MEASURES OF GROUNDLESSNESS

CÉLİNE DEVLET DÜZEYİNDEKİ ANLAMSIZLIĞI FERT DÜZEYİNDE ANLATMAK İÇİN 
NEDENSİZLİĞE BAŞVURUR.

CÉLINE USES GROUNDLESSNESS TO EXPLAİN THE STATE LEVEL MEANINGLESSNESS AT 
PERSONAL LEVEL.
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Yaz ayları kadın giyimi için önemli bir sezondur. 
Hem bunaltıcı havanın etkisini hafifletmek hem 
de trend ve şık görünmek isteyen kadınlar, bu 
hayallerine elbise tercih ederek kavuşabilir. Ka-
dınların kurtarıcı parçası olan elbiseler, 2017 yaz 
sezonunda da yine gardıropların baş tacı olmaya 
aday. Elbise seçiminiz için önerilerimizi paylaşı-
yoruz... 

Summer season is important to women’s clothing. 
Women who would like to reduce the effects of the 
muggy weather and look trendy at the same time can 
embrace this dream by choosing wearing a dress. 
Life-saving items for women, dresses are again the 
leading candidates into our wardrobes in the 2017 
summer fashion. Here are our tips for choosing the 
right dress for you...

ŞİMDİ 
ELBİSE 
ZAMANI!

NOW DRESSES 
ARE IN SEASON!

OFİS STİLİ
Yaz geldi ancak iş devam ediyor. İş yerinde 
giyineceğiniz elbise için olmazsa olmaz kural; 
elbisenin aşırı kısa ya da aşırı uzun bir formda 
olmamasıdır. Ayrıca çok fazla kırışarak, kötü bir 
görüntü vermenize sebep olan kumaşlardan ve 
hareketlerinizi kısıtlayacak formdaki dar 
elbiselerden uzak durursanız ofisin şık kadınları 
arasında yer alabilirsiniz. 

Öneri:
•Bu sezon da yine moda olan gömlek elbiseleri, 
babet ya da orta boy topuklu ayakkabılarla 
kombinleyebilirsiniz. 

•Etek bölümü kalem formunda tasarlanmış 
elbiseler, ofis için oldukça uygun bir tercih olabilir. 

OFFICE STYLE
Summer is here; however, work continues. Here 
is the rule of thumb for a dress to wear to work: 
hemline of your dress should not be too long or 
too short. In addition, you should pick a fabric 
that doesn’t wrinkle too much since it may cause 
unwanted messy appearance. Stay away from 
really tight dresses because they would limit 
your motions, if you want to be among the 
elegant women at the office.

Tip:
•You can combine your shirt-dress, which is 
again a trend this season, with a babette or a 
pair of medium height shoes.

•Pencil skirt style dresses may be a great option 
for the office.

GÜNLÜK GİYİM
Çiçekli, uçuşan kumaşlı, 
uzun elbiseler; arkadaş 
toplantılarında, ev 
gezmelerinde, sahil 
kasabalarında, alış-verişte 
kullanılabilir. Gideceğiniz 
yere göre topuklu, spor 
ayakkabılar ya da 
sandaletlerle 
kombinlenebilir. Birkaç 
sezondan bu yana moda 
olan terlikler de elbiselerin 
altına tercih edilebilir. 

Öneri:
•Sırt çantalarının elbiselere 
çok yakışacağını 
unutmayın.
 
•Akşam serinliği için de 
ince bir hırka ya da uzun 
kot gömlekler elbisenize 
hava katar. 

DAILY WEAR
Long dresses made from 
fluttering fabrics with 
flower patterns can be 
worn to get-togethers with 
friends, house visits, coastal 
towns, or shopping. 
Depending on where you 
are going, you can combine 
them with high-heels, 
sandals, or sneakers. Mules 
that have been in fashion 
for the last few seasons can 
be also chosen.

Tip:
•Do not forget that 
backpacks suit dresses the 
best.

•A light jacket or a long 
jean shirt for the evening 
chill would contribute to 
your appearance.

MODA / FASHION MODA / FASHION
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VÜCUT TİPİ
Her parçada olduğu gibi elbise seçiminde de 
vücut tipi dikkat edilecek en önemli unsurdur. 
Buna göre; kum saati vücut tipine sahip olan 
kadınların vücutlarına oturan, bel inceliğini 
vurgulayan balık formunda ya da basene 
kadar oturup aşağıya doğru uçuşan elbiseleri 
tercih etmeleri gerekiyor. Elma tipi vücuda 
sahip kadınların dikkati bel bölgelerinden 
uzaklaştırıp boyunlarını ince gösterecek 
elbiseyi seçmeleri doğru olur. Armut tipi 
vücuda sahip kadınların ise, elbiselerinin 
sadece bel üstü kısmında desenler ve 
aksesuar kullanarak, vurguyu omuzlara 
yapmaları gerekiyor. 

Öneri:
•Elbisenin renginden ya da tamamen zıt 
renkte seçilecek bir kemer, beli ortaya çıkarır 
ve elbiseye seviye atlatır. 

•Boyuna kullanılacak ve bu sezon çok moda 
olan tasma kolyeler dikkatleri üst kısma 
çekmek için modern bir tercih olabilir. 

BODY TYPE
Just as it is with any other clothing item, body type 
is the most important factor to care when 
choosing a dress. Under the light of this fact, 
women with an hourglass shaped body type 
should choose tight-fitting dresses that highlight 
the trim waistline or dresses that fit the upper 
body and become loose towards the hem. Women 
who have apple shaped body type should keep the 
attention away from their waistline and choose 
dresses that would show their necks thin. Women 
with pear shaped body type should use patterns 
and accessories only above the waistline to keep 
the emphasis on their shoulders.

Tip:
•A belt that is made either using the same fabric 
and color or exactly the opposite would highlight 
your waistline and makes the dress level up. 

•Chokers that are in fashion this season can be a 
modern choice to draw the attention to your upper 
body. 

MODA / FASHION
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GECE ELBİSESİ
Katılacağınız gece organizasyonunun içeriği 
dikkate alacağınız ilk unsur olmalı. Daha sonra 
yaşınız ve vücut tipinize göre, tasarımcıların bu 
sezon zarafeti ön plana çıkardığı elbiselerden 
tercih edebilirsiniz. Yalın bir görünüm sunan bu 
elbiseler, aksesuar, çanta ve ayakkabı seçimi ile 
hareketlendirilebilir.

Öneri:
•Abiye elbise sevmeyenlerdenseniz, vintage 
mağazalarına uğrayabilir buradaki seçeneklere 
modern dokunuşlar katabilirsiniz. 

•Tek parça elbiselerin üzerine, şık, kaşmir bir 
hırka almak tüm havanızı değiştirecektir. 
 

NIGHT GOWNS
The first thing to consider when choosing a night 
dress should be the occasion of the event. Then, 
you can choose a dress depending on your age 
and body type among the dresses that elegance 
brought forward by the fashion designers this 
season. These dresses that offer a plain 
appearance can be enlivened with accessories, 
bags, and shoes. 

Tip:
•If you are among those who do not like 
dressing-up, you can shop from a vintage shop 
and add modern touches to a dress that you will 
find there.

•An elegant cashmere cardigan would improve 
your entire appearance. 

MODA / FASHION
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Yaz mevsimi ile birlikte yazlık sezonu da açılmış oldu. 
Okulların kapanmasının ardından yazlık evlerinin yolu-
nu tutanların sayısı artmış durumda. Sıcak yaz günlerin-
de keyifli vakitler geçireceğiniz yazlık evinizin havasını 
değiştirip, ruhunu yenilemek mümkün. Üstelik bunu 
yapmak için çok para ve çok zaman da harcamanız ge-
rekmiyor. Sizin için hazırladığımız pratik dekorasyon 
önerileri ile yazlığınızın ruhunu yenileyebilirsiniz…

Along with the summer season the beach house season has 
also opened. The amount of those on the road to their beach 
house has increased with the closing of schools. It is possible 
to change the atmosphere of your beach house, in which you 
spend enjoyable times during hot summer days, and renew its 
soul. Furthermore, it is possible to do this without spending a 
lot of money and time. You can renew the soul of your beach 
house with these practical decoration tips...  

ELA DEMİRCİLER

TATİLİNİZİ GEÇİRMEK ÜZERE YAZLIKLARA GİTME ZAMANI GELDİ. YAZLIĞINIZIN RUHUNU 
YENİLEYECEK PRATİK DEKORASYON ÖNERİLERİ HAZIRLADIK.

YAZLIĞINIZIN RUHUNU YENİLEYİN

THE TIME TO GO TO YOUR BEACH HOUSE TO SPEND YOUR VACATION HAS ARRIVED. 
WE HAVE PREPARED PRACTICAL DECORATION TIPS THAT WILL REFRESH THE SOUL OF 
YOUR BEACH HOUSE.  

REFRESH THE SOUL OF YOUR BEACH HOUSE 

PENCERELERİ RENKLENDİRİN
Bodrum’daki yazlıklarda olduğu gibi, pencerelerinizi ve 
dış kapınızı turkuaz mavisine boyayabilirsiniz. Ancak 
bunun için evinizin dış cephe boyasının beyaz olması 
şart. Bu sayede hem mavinin enerjisinden yararlanabilir-
siniz hem de sinek ve böceklerin evlerinize girmesini 

engelleyebilirsiniz.

COLOR THE WINDOW FRAMES 
You can paint your window frames and entrance door to 
turquoise like the Bodrum houses. However, the exterior 
color of your house must be white to do this correctly. This 
way you can benefit from both the energy of the blue and 

prevent flies and bugs from entering your home.

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION
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HALILARI KALDIRIN
Bir mekanın daha geniş ve 
ferah gözükmesinin yollarından 
biri de az halı kullanmak. 
Hareketliliğin yoğun olduğu 
yazlık evlerde halıları kaldırma-
nız öneriliyor. Çünkü zeminin 
temizliği halıların kaldırılması 
ile daha pratik bir hal alıyor. 
Ancak halıdan vazgeçeme-
yenler için, ince, çamaşır 
makinesinde rahatça yıkana-
bilen kilimler ve halılar önerili-
yor.

REMOVE CARPETS AND RUGS
One of the ways of making a 
space look roomier and larger is 
using the fewer amounts of rugs. 
Removing the carpets or rugs in 
homes with a busy traffic is 
recommended, because with the 
removal of them cleaning the 
floors becomes much more 
practical. However, those who 
cannot do without them are 
advised to use thin rugs or kilims 
that can be easily cleaned in 
washing machines. 

EĞLENCELİ VERENDALAR
Yaz aylarında en çok vakit geçirilen yerler-
den biri de balkon ve verandalar. Buralarda 
tavandan sarkan saksılar içine sakız sardun-
ya, küpe çiçeği gibi sarkan çiçekleri tercih 
ederek farklı bir hava yakalayabilirsiniz. 
Ahşap ya da metal bir salıncak seçip balko-
nunuza ya da verandanıza yerleştirmenizi 
öneririz. Bahçede çimlerin üzerine atacağınız 
renkli minderi de sizi güneşten koruyacak 
büyük bir şemsiye ile tamamlayarak ayrı bir 
keyif köşesi yaratabilirsiniz. Yere oturmaktan 
hoşlanmayanlar için önerimiz ise; üzerine 
yumuşak minderlerin yerleştirildiği banklar.

FUN PATIOS 
One of the places where time is most spent 
during the summer months are balconies 
and patios. You can capture some degree of 
coolness by using hanging flowerpots and 
preferring plants such as ivy geranium or 
fuchsia. We recommend choosing a wood or 
metal swing and placing it to your balcony 
or patio. You can create a unique leisure 
corner by placing a colorful cushioned mat 
on the lawn in the garden and completing it 
with a large umbrella for protection from the 
sun. Our recommendation for those who 
don’t like sitting on the ground is getting 
benches with soft cushions. 

BOYANIZI YENİLEYİN
Evinizin havasını ve görünümünü değiştirmek için 
boyalardan faydalanabilirsiniz. Açık renk kullanıp 
daha geniş ve ferah bir mekan yaratmanın yanı 
sıra küçük ton oynamaları ile duvarlarınıza hareket 
katabilirsiniz. Sütunları ya da küçük duvarları renkli 
boyalar ile hareketlendirebilirsiniz.

REFRESH THE PAINT 
You can use paints to change the atmosphere and 
appearance of your home. By using light tones 
you can create a more spacious looking 
environment or you can add some motion to your 
walls by making small changes in their tones. You 
can make the columns and small walls look vibrant 
with colorful paints.   

SOFRALAR SÜSLENİYOR
Keyifli bir yazlık için olmazsa olmazlardan 
biri de renkli sofralar. Kahvaltıdan akşam 

yemeğine kadar günün her öğününde 
keyifli sofralar hazırlamak için tabaktan 

servis setine kadar güzel ve eğlenceli kom-
binler üretebilirsiniz. Örneğin keyifli kahval-

tılar için zeytin desenli, akşam yemekleri 
için de marine desenli tabaklar alarak ken-
dinize keyifli bir konsept hazırlayabilirsiniz.

DINNER TABLES ARE BEING DECORATED 
One of the essentials of an enjoyable beach 
house is the colorful dinners that you have 

in it. You can come up with colorful 
combinations to set delightful tables from 
plates to table mats for every meal of the 

day. For example, you can prepare a 
cheerful concept by yourself by using olive 

patterned plates for breakfast and using 
marine patterned plates for dinner. 

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION
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IN THE SUV MARKET, WHICH PRESENTS A RAPID GROWTH, NEW MODELS 
ONE AFTER ANOTHER ARE BEING OFFERED TO OUR COUNTRY’S MARKET. 

HERE ARE THE NEWEST MODELS OF THE MARKET... 

COMPETITION IS ESCALATING IN THE SUV MARKET

HIZLI BİR BÜYÜME GÖSTEREN SUV PAZARINDA BİRBİRİ ARDINA YENİ MODELLER 
ÜLKEMİZ PAZARINA SUNULUYOR. İŞTE PAZARIN EN YENİ MODELLERİ…

Avrupa ve ülkemizde hızla büyüyen SUV pazarında 
yeni seçeneklerle rekabet kızışıyor. Orta sınıf 
SUV’lardan en lüks seçeneklere kadar birbiri ardına 
yeni modellerin satışa sunulduğu pazarda, her bütçe 
ve beklentiye uygun SUV bulmak da mümkün. İşte 
ülkemiz pazarında rekabete yeni katılan SUV mo-
delleri…

The new options in the SUV market, which is growing rapidly in 
Europe and our country, is causing the competition in the market 
to flare up. In the market, where new models from middle class 
SUVs to the most luxurious options are being offered for sale, it is 
possible to find an SUV suitable for any budget and expectation. 
Here are the new SUV models that have newly joined the 
competition in our country...  

SUV PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR

ERTUĞRUL ARSLAN

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE OTOMOTİV / AUTOMOTIVEOTOMOTİV / AUTOMOTIVE

AUDI Q5 LÜKS SINIFTA İDDİALI
İlk nesliyle dünya çapında kendi sınıfının en çok satan 
SUV modeli olan Audi Q5 yenilenen nesliyle Türkiye’de 
satışa sunuldu. İleri teknolojiye sahip dört tekerlekten 
çekiş sistemi quattro, verimli motorlar, uyarlanabilir 
amortisörlere sahip havalı süspansiyon kadar, geniş 
kapsamlı bilgi ve eğlence sistemleri ve sürüş destek 
sistemleri Yeni Q5’te önemli inovasyonlar olarak öne 
çıkıyor. Türkiye’de öncelikle 2.0 lt TDI 190 beygir 
quattro motor seçeneğiyle satışa sunulan Yeni Q5’in 
2.0 TFSI 252 beygir motor seçeneği ise önümüzdeki 
günlerde bayilerdeki yerini alacak. Yeni modelin fiyatı 
367 bin TL’den başlayıp üst donanım paketinde 377 
TL’ye yükseliyor. Yeni Q5, beş kişinin rahat bir yolculuk 
yapmasına imkân veren geniş bir yaşam alanı sunuyor. 
Yeni Audi Q5’in bagaj hacmi, öncüsü ile kıyaslandığın-
da 10 lt artarak, arka koltukların kullanım şekline bağlı 
olarak 550 lt ile 610 lt arasında değişen bir değere 
ulaşırken, arka koltukların katlanmasıyla 1.550 litreye 
kadar çıkabiliyor.

AUDI Q5 IS PRETENTIOUS IN THE LUXURY 

CLASS 
The 1st generation of Audi Q5, which was the most sold SUV 
model in its own class worldwide, is now being offered for 
sale in Turkey with its renewed second generation. The 
featured innovations of the new Q5 are wide scale 
information, entertainment, and drive support systems such 
as its efficient engines, Quattro the four wheel drive system 
with advanced technology, air suspension that have adaptive 
shock absorbers. The new Q5, which was first offered in 
Turkey with its 2.0 lt TDI 190 horse power Quattro engine 
option, will take its place in galleries in the near future with 
the 2.0 TFSI 252 HP engine option. The price of the new 
model starts from 367 thousand TL and goes up to 377 
thousand TL with the high equipment package. The new Q5 
offers a wide interior space where 5 people may travel with 
ease. The new Audi Q5’s trunk capacity has increased by 10lt 
compared to its predecessor and can change between 550 
lt and 610 lt depending on the usage of the back seats and 
can increase up to 1.550 lt when the back seats are folded.
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ARAZİDE İSPANYOL TARZI
Avrupa ve ülkemizde de her geçen gün payı artan 
küçük şehir SUV’larında rekabet kızışıyor. Bu sınıftan 
daha çok yer almak isteyen üreticiler modellerini yeni-
lerken, SEAT gibi markalar da ilk kez dâhil oldukları bu 
sınıfta rekabeti ateşliyor. Bu sınıfın ülkemizde satışa 
başlanan en yeni üyesiyle İspanyol marka SEAT’ın ilk 
kez adım attığı SUV sınıfındaki temsilcisi Ateca oldu. 
Başlangıç fiyatı 116 bin TL olarak açıklanan Seat Ateca, 
benzinli veya dizel motor, önden çekişli ya da dört 
çeker, manuel veya DSG şanzımana sahip versiyonlarıy-
la satın alınabiliyor. Gerek iç mekanda sunduğu tekno-
loji,  gerekse güvenlik açısından oldukça kalabalık bir 
standart donanım ve opsiyon listesi sunulan yeni 
Ateca’nın Xcellence donanım paketli, turbo beslemeli  
1,4 litre motorlu 150 beygir gücündeki DSG şanzımanlı 
versiyonu C segmentinde yarışan SUV’lar içinde öne 
çıkmaya aday görünüyor.

SINIF LİDERİ OTOMATİĞE KAVUŞTU
Ülkemizde sınıfının en çok satan modeli Dacia 
Duster uzun süredir beklenen otomatik şanzımanına 
kavuştu. Çift kavramalı EDC şanzıman ve 110 beygirlik 
1.5 lt. dCi dizel motorlu Duster 82.900 TL’den başlayan 
fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı. Dacia, bu pazarda yer 
almak üzere, müşterilerinin uzun zamandır talep ettiği 
EDC (Efficient Dual Clutch) otomatik vites seçeneğini 
Duster ile sunmaya başladı. Altı vitesli otomatik EDC, 
çift kavramalı otomatik vites kutusunun konfor ve 
pürüzsüzlüğünü manuel vites kutusunun yakıt ekonomi-
si ve düşük CO2 emisyonları ile bir araya getiriyor. EDC 
vites kutusu teknolojisi, ek konfor ve iyi tepki sunuyor. 
EDC’de yokuş kalkış desteği de bulunuyor. Duster 1.5 
EDC 4×2 110 beygirlik versiyonun fiyatı 82 bin 
900TL’den başlarken serinin en donanımlı versiyonun-
da fiyat 85.400 TL’ye kadar yükseliyor.

SPANISH STYLE OFF-ROAD
The competition between small town SUVs, which 
increase their margin every day in Europe and in our 
country, is heating up. While manufacturers who want a 
larger place in this class renew their models, brands like 
SEAT that are new to this class are firing up the 
competition. The representative of the Spanish brand 
SEAT that is the newest member in making sales in our 
country in this class is the Ateca. The Ateca that its 
starting price has been announced to be 116 thousand TL 
can be purchased in diesel or gasoline, four or two wheel 
drive and manual or DSG transmission versions. The 
version of Ateca Xcellence looks like the candidate to be 
the prominent SUV among the ones competing in the C 
segment with its turbocharged 1,4 liter engine 150 HP 
DSG transmission, and a crowded standard technical and 
safety equipment package and option list. 

THE CLASS LEADER HAS FINALLY OBTAINED 

AUTOMATIC
The Dacia Duster, which is the bestselling model of its class 
in our country, has finally obtained its long awaited automatic 
transmission. The Duster that has a dual-clutch EDC 
transmission and a 110 HP 1.5 lt. dCi diesel engine has started 
being sold, starting at 82.900 TL. Dacia has started offering 
the EDC (Efficient Dual Clutch) automatic gear option for 
the Duster that its customers have been requesting for a 
long time in this market. The 6 gear automatic EDC, brings 
together the comfort and smoothness of a dual-clutch auto 
gearbox with the fuel efficiency and low CO2 emission rate 
of a manual gearbox. The EDC gearbox technology offers 
extra comfort and good reactions. The EDC also has a hill 
holder feature. As the 1.5 EDC 4×2 110 HP version of the 
Duster begins at 82.900TL, the highest level equipped 
version of the series increases the price up to 85.400 TL.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE OTOMOTİV / AUTOMOTIVEOTOMOTİV / AUTOMOTIVE



Bluetooth hoparlörler kolayca ve hızla şarj edilebilen 
pilleri, hafif ve şık yapıları ile hem çantaya atıp taşımak 
hem de telefondan kolayca müzik dinlemek için uygun-
lar. Üreticiler birkaç nesildir bu cihazları üretiyorlar ve 
artık ses konusunda uzmanlaştıktan sonra, diğer özel-
liklere de odaklanabiliyorlar. Dış koşullara dayanıklı 
modellerden en iyilerini sizin için seçtik…

Bluetooth speakers are appropriate for carrying in a bag and for 
easily listening to music from your phone thanks to its quick 
and easily chargeable batteries, light and stylish structure. The 
manufacturers have been producing these devices for a few 
generations and have been able to focus on other features after 
mastering audio. We chose the best ones among the models 
which support outside conditions. 

THE BEST BLUETOOTH SPEAKERS 

EN İYİ BLUETOOTH 
HOPARLÖRLER

AYTUN ÇELEBİ

THE WEATHER IS HOT; VACATION TIME IS HERE. YOU CAN ENJOY THE MUSIC THESE 
SPEAKERS PLAY WHEN YOU ARE AT THE POOL OR RESTING IN NATURE. 

HAVALAR ISINDI, ARTIK TATİLE GİTME ZAMANI GELDİ. İSTER HAVUZ BAŞINDA, İSTER DOĞADA BİR 
MOLA VERDİĞİNİZDE BU HOPARLÖRLERLE MÜZİĞİN KEYFİNİ ÇIKARTABİLİRSİNİZ.
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JABRA SOLEMATE MAX
Süper taşınabilir ve ses canavarının arasında 
bir Bluetooth hoparlör isteyenler için Jabra’nın 
çözümü uygun. Sağlam metal ızgaralarla 
kaplı, kauçuk tamponla çevrili ve taşımayı 
kolaylaştıran bir kola sahip yapısı ona değişik 
bir hava katıyor. Sesli komutlarla cihazınıza 
bağlanabilen hoparlör, pil durumunu da konu-
şarak haber veriyor. Dilerseniz kablolu bağ-
lantı da kurabilirsiniz.

The Jabra is a suitable solution for those who 
want a Bluetooth speaker that is somewhere in 
between being super portable and being a 
sound monster. Its composition which is 
covered in sturdy metal grilles and has a 
handle that is covered in rubber which makes 
it easier to carry gives it a different ambience. 
The speaker which can connect to your device 
by voice commands also notifies you of its 
battery use by voice comment. If you wish, you 
may also use a wire connection. 

ALTEC LANSING BOOMJACKET
Doğa severler ve spor meraklılarını müzikle 
buluşturmak için tasarlanan BoomJacket, 
bisiklete, kayığa hatta kayak tahtasına dahi 
sabitlenebiliyor. 40 saate kadar pil ömrü var 
ve sesi, gürültülü dış ortamlarda dahi rahat-
ça duyulabilecek kadar güçlü. Ancak bir 
dağ tırmanışında ya da dalgaların arasında 
sesi az duymanızın o kadar da dert olacağı-
nı zannetmiyoruz.

The BoomJacket that was made to have 
nature lovers and sports enthusiasts 
embrace music can be fastened on to a 
bike, a boat or even a ski board. It has a 
battery life of up to 40 hours and its audio 
is powerful enough to easily be heard in 
noisy outside environments. However, we 
do not think that hearing less while being in 
between the waves or during a mountain 
climb will be much of an issue.  

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY
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MONSTER BLASTER
Neredeyse 8 kg ağırlığındaki Monster Blaster, 
adı gibi bir canavar. Yine de taşıma kolu ve 
boombox tarzı yapısı ile bahçenize ya da 
arabaya götürmek için uygun. Bu büyük ve 
güçlü görünümlü hoparlör ses konusunda 
bizi yanıltmıyor ve beklenenin aksine, ses 
düzeyi artınca bozulma olmuyor.

The Monster Blaster that weighs almost 8 kg 
is a monster as its name states. Then again it 
is suitable to move to your car or garden with 
its carrying handle and boombox style. This 
big and powerful looking loudspeaker does 
not mislead us about its audio and there is no 
deterioration when its volume is increased, 
as opposed to expectations.

JBL FLIP 4
Bir süredir bu alanda tüm şirketler için dişli 
konumuna gelen JBL, dördüncü nesil Flip 
hoparlörü ile ses konusunda ustalaştığını 
kanıtlıyor. Flip, sağlam ve suya dayanıklı bir 
hoparlör, fakat yine de onu havuza düşür-
memeye dikkat edin, zira hızla batacak ve 
suda kalma sınırını aşacaktır. Bas gücüyle 
öne çıkan cihaz, altı farklı renge ve JBL 
Connct+ ile diğer JBL hoparlörlerle birleş-
me özelliğine de sahip.

JBL, which has been quite formidable for a 
while against all companies in this area, 
proves that they have become skilled at 
audio with their 4th generation Flip 
loudspeaker. Flip is a sturdy and water-
proof speaker; however, you should still be 
careful not to drop it into a pool, because it 
will sink quickly to the bottom and surpass 
its capable limit of staying underwater. The 
device, which comes forth with its bass 
power, comes in 6 different colors and with 
the feature of connecting to other JBL 
speakers via JBL Connct+.  

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY
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AJANDA / AGENDA SİNEMA / CINEMA

Kuşadası Gençlik Festivali
Kuşadası Youth Festival 

Sevgi Plajı, Aydın
Sevgi Beach, Aydın

05-09
Chill‐Out Festival 

Xuma, Bodrum

14-15
Sıla

 Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi, İstanbul
Harbiye Cemil Topuzlu Stage, İstanbul

Ata Demirer Gazinosu 
Altınoluk Amfi Tiyatro, Balıkesir
Altınoluk Amphitheater, Balıkesir

21
Kardeş Türküler

Bodrum Antik Tiyatro, Muğla
Bodrum Ancient Theater, Muğla

2923

24. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafın-
dan, bu yıl 20. kez Garanti Bankası’nın 
sponsorluğunda, düzenlenecek 24. İstanbul 
Caz Festivali, yine yenilikçi ve keşiflerle dolu 
bir programla müzikseverlerle buluşmaya 
hazırlanıyor. Festival bu yıl, 4-20 Temmuz 
tarihleri arasında, cazın duayen isimlerinden 
yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı 
sanatçıyı İstanbul’un 20 farklı mekânında 
ağırlayarak farklı konser deneyimleri yaşat-
maya devam edecek.

24. İSTANBUL JAZZ FESTIVAL 
The 24th İstanbul Jazz Festival, which will be 
organized the 20th times under the 
sponsorship of Garanti Bank by İstanbul 
Culture and Arts Foundation (İKSV), is 
getting ready to meet the music 
enthusiasts once again with an 
innovative programme filled with new 
discoveries. The festival will continue to 
offer the participants different concert 
experiences by hosting over 200 local 
and foreign artists, some famous already 
and some newly discovered, at 20 
different venues of İstanbul between the 
dates of 4th and 20th of July.

DORU
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
07 Temmuz 2017 / July 07, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Can Soysal

SESLENDİRENLER: VOICED BY                                             
Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, 
Bensu Soral, Murat Dalkılıç

TÜR: GENRE
Animasyon / Animation

FİLM ÖZETİ: Yaşadıkları vadiden dışarı çıkan 
Doru’nun peşinden en yakın arkadaşı Karatay da 
gelir. Doru ve Karatay hiç bilmedikleri yerlerde, yarış-
lara katılıp galip gelecekleri, Doru’nun babasını bula-

bilme imkânı da olan bir maceranın içine düşerler...

SYNOPSIS: Doru and Karatay find themselves in an 
adventure, where they will compete in races that 
they will win at places where they have never been 
before, with the possibility of finding Doru’s father.

DUNKIRK
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
21 Temmuz 2017 / July 21, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Chiristopher Nolan

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Aneurin 
Barnard, Kenneth Branagh

TÜR: GENRE
Savaş / War

FİLM ÖZETİ: Mayıs 1940’ta İngiltere, Kanada, Fransa 
ve Belçika’ya ait müttefik ordularından 400 bin asker, 
Fransa’nın İngiltere’ye çok yakın Dunkerque (Dunkirk) 
bölgesinde Alman Ordusu tarafından karadan 
kuşatılmıştır. 

SYNOPSIS: In May 1940, about 400 thousand 
allied soldiers from Britain, Belgium, Canada, and 
France are surrounded by the German Army on the 
beaches of Dunkerque (Dunkirk) from ground.

Örümcek Adam Eve Dönüş
Spider Man Homecoming 

Fantastik /Fantasy

Ray Hakkında
About Ray

Dram /Drama

Zombi Ekspresi
Zombie Express

Aksiyon, Dram /Action, Drama

Bezm‐i Ezel 
Gerilim, Korku / Thriller, Horror

Cinayet‐i Aşk
 Korku
Horror

07 07 21 21 28

ISFAR SARABSKİ
2009 Montreux Caz Festivali’nde solo piyano 
yarışması birinciliğini kazanan Azeri piyanist, yaptığı 
işbirlikleriyle caz sahnesinde yerini her geçen yıl daha 
da sağlamlaştırdı. Sarabski, 20 Temmuz’da, İstanbul, 
Sakıp Sabancı Müzesi’nde hayranları ile buluşuyor.

The Azeri pianist who won the first place in the solo 
piano competition at the 2009 Montreux Jazz Festival 
secured his position in jazz every passing year by 
means of the collaborations he has done. His fans will 
welcome Sarabski at the Sakıp Sabancı Museum in 
İstanbul on July 20.
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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 ]
BERTAN KODAMANOĞLU

Resimdeki
oyuncu

Saklanmış,
biriktirilmiş

şey

Notayı
yarım ton

kalın yapan
işaret

Öz olmayan Lakin
Saygınlık
Aygıtın

çalışmasını
düzenleme

Boksta
korunma Uyum

Basımevi

Erişmiş

Uzakdoğu'd-
a bir ülke

Hava taşıtı
kullanan

kişi

Avanak

İyi görünen

Rodyum imi
Olağandan

daha
hacimli

Anıt

Bir bağlaç

Tahıl ölçeği
Mektuba

yapıştırılan
küçük kâğıt

Açıkça
söyleme

Dolma
kalem

İkincil

Boyun atkısı

Zarara
uğrama
tehlikesi

Doymuş, aç
karşıtı

Balık avlama
aracı

Bir meyve Tepke Anarşi

Horozların
başındaki

uzantı
Yerine

kullanma
Bir göz
rengi

Çaba, güç

Yankı

Eş
Dirayet İlçebay

Gerçek
Vücudun
yüzeyini

örten doku
Pars

Göz
üstündeki
kısa kıllar

Belirti

Türe
Büyük erkek

kardeş

Rütbesiz asker

Bir kıta

Jüpiter'in
bir uydusu

Bin
Muadil

Otel
girişinde
geniş yer

Veri
Büyük ve
sert taş
kütlesi

Az açmak

Seker gibi
yürüyen

Boşa gitme
Roketatar

Fiyat At yavrusu

Eski İtalyan
para birimi Yasa koyma

ADALE
AMPUL
BUHUR
ECZACI
ETİKET
GÜNAH
HATIR

İÇGÜDÜ
IRAMA

MUNZAM
NÜSHA

ONARMA
ORDUGAH
OTORİTE

PAKET
PALAMUT
TESİSAT

TİCARETHANE
ULUBORLU

VURDUMDUYMAZ
ZÜHAL

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.
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

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

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu

Saklanmış,
biriktirilmiş

şey S Notayı
yarım ton

kalın yapan
işaret B Öz olmayan Ü Lakin A Saygınlık

Aygıtın
çalışmasını
düzenleme İ Boksta

korunma G Uyum

R E Z E R V Basımevi

Erişmiş M A T B A A
Uzakdoğu'd-

a bir ülke R Hava taşıtı
kullanan

kişi M Avanak

İyi görünen E N A Y İ Rodyum imi
Olağandan

daha
hacimli R H

J A P O N Y A Anıt

Bir bağlaç A B İ D E
Tahıl ölçeği
Mektuba

yapıştırılan
küçük kâğıt K İ L E Açıkça

söyleme İ K R A R Dolma
kalem N

P U L İkincil

Boyun atkısı T A L İ Zarara
uğrama
tehlikesi R İ S K

Doymuş, aç
karşıtı

Balık avlama
aracı T O K Bir meyve Tepke T Anarşi

O L T A E R İ K
Horozların
başındaki

uzantı U Yerine
kullanma Ş Bir göz

rengi

Çaba, güç E L A
İ B İ K E F O R

Yankı

Eş E K O Dirayet L İlçebay G
A Y A L Z E K A
Gerçek

Vücudun
yüzeyini

örten doku M Pars
Göz

üstündeki
kısa kıllar

Belirti K A Ş
R E E L Türe A Büyük erkek

kardeş

Rütbesiz asker A Bir kıta

Jüpiter'in
bir uydusu A S Y A

Bin P Muadil
Otel

girişinde
geniş yer E Ş D E Ğ E R Veri M Büyük ve

sert taş
kütlesi

K İ L O Az açmak A R A L A M A K
Seker gibi
yürüyen

Boşa gitme T O P A L Roketatar B A Z U K A
H E B A Fiyat E D E R At yavrusu T A Y

Eski İtalyan
para birimi L İ R E T Yasa koyma Y A S A M A

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

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

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

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

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

7 8 6 2 5 4 9 3 1
3 9 4 8 6 1 2 7 5
5 2 1 9 3 7 8 4 6
9 3 8 6 4 2 5 1 7
1 6 5 7 8 9 3 2 4
4 7 2 3 1 5 6 9 8
6 4 9 5 7 3 1 8 2
8 1 3 4 2 6 7 5 9
2 5 7 1 9 8 4 6 3
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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]


