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SAKARYA’DA DEMİRYOLU
YATIRIMLARI HIZLA DEVAM
EDİYOR
Sevgili Yolcular,
Türkiye’nin her yerinde gerek mevcut demiryolu hatlarını yenileyip, yeni hatlar ekleyerek gerekse dünyanın
8’inci, Avrupa’nın 6’ncı yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükselerek demiryolu taşımacılığında çok ciddi
mesafeler kat ettik. Şu an bin 213 kilometre yüksek hızlı
tren hattında işletmemiz devam ediyor ve yaklaşık 4 bin
kilometrede de yüksek hızlı tren ve hızlı tren inşaatı hızla
sürüyor. Bunun yanı sıra 5 bin kilometreye yakın da yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatları etüdü, proje hazırlanması çalışması adeta bir demiryolu seferberliği kapsamında
devam ediyor. Ülkenin geldiği nokta gurur verici ancak
alınması gereken daha çok mesafe olduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkenin her yerini demir ağlarla birbirine bağlarken ve ülkenin demiryolu taşımacılığına çok daha fazla
pay alması adına çalışmalar yaparken, aynı zamanda bu
sektörde kullanılacak her türlü donanım ve aracında yerli
üretim ile imal edilmesi gerekiyor. Artan demiryolu yatırımlarımız, milli üretim politikalarının benimsenmesi,
kamu ihalelerinde yüksek yerlilik oranlarının istenmesi
Türkiye’deki demiryolu sanayisinin ve yan sanayisinin
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Şu an demiryolu araçları imal etmekle ilgili Sakarya, Sivas ve Eskişehir’deki
fabrikalarımızda çok ciddi üretimler yapıyoruz. Artık
demiryolu sektöründe kullanılan tüm ekipmanları kendimiz üretiyoruz. Yüksek hızlı trenlerimizi de kendimiz
üretmek için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle elektrikli ve
alüminyum gövdeli milli ve yerli treni yapmakla ilgili de
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Başbakanımızın başlattığı çalışmalar çerçevesinde inşa çalışmaları başlattık, yürütüyoruz ve bu çalışmalar bittiğinde artık
Türkiye kendi milli trenini yapabilir hale gelecek. Sakarya’daki Tüvasaş Tesislerinde bölgesel taşımacılığa hizmet edecek, 4 ve 3’lü setler halinde demiryolu araçları
üretiyoruz. Şu ana kadar 35 set, 4’lü araç olarak 140 aracı
TCDD taşımacılığa teslim edildi. Önümüzdeki yılsonu
itibarıyla bu üretim tamamlanacak. Şu ana kadar yüzde 30
olan yerli katkı payı, önümüzdeki yılsonu itibarıyla lisansını da almak şartıyla artık tamamen Türkiye’de yapılabilir hale gelecek. Dışa bağımlılıktan kurtulmak, ithalat
yapmak yerine yerelde yapmak ve ihracat yapmak adına
önemli bir mesafe almış durumdayız. Bu çalışmalarla ülkemiz içerisindeki ihtiyacı karşılamakla birlikte daha
fazla ihracat yapabilir hale gelmiş olacağız.
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Ahmet ARSLAN

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Minister of Transportation Maritime and Communication

RAILWAY INVERSTMENTS IN
SAKARYA PROCEEDS RAPIDLY
Dear Passengers,
We have advanced seriously at railway transportation throughout
Turkey by upgrading existing railway lines and adding new lines to
become the world’s 8th and Europe’s 6th high-speed railway operator. We
are currently operating on high-speed train lines of 1.213 km, and
constructing new high-speed and speed lines about 4.000 km. In addition
to this, project and land survey works for 5.000 km of high-speed and speed
train lines have been going on almost within the scope of a railway
mobilization.The point that our country has reached is sublime although
we know well that there is a farther point to be reached. As we link all parts
of the country with iron nets and work in order to get a much higher share
for the railways in the transportation sector of our country; at the same
time, we are conscious of that all kinds of equipment and vehicles to be used
in this sector have to be manufactured indigenously.Increased railway
investments, the adoption of national production policies and the desire for
high rates of indigenousness in public tenders have contributed to the
development of railway industry and its subsidiary industry in Turkey.
Currently, we are making very serious productions in our factories in
Sakarya, Sivas and Eskişehir in regards of producing railway vehicles. We
are now manufacturing all equipments used in the railway sector. In
addition, we are conducting works to produce our own high-speed trains.
We started and are conducting the building within the frame of works
initiated by the orders of the Honorable President and the Honorable
Prime Minster in regards of making the indigenous national electric train
with an aluminum body in particular and when these works are finalized,
Turkey will be able to build its own national train. We are producing
railway vehicles in sets of 3 and 4, which will serve for the regional
transport, at Tüvasaş Facilities in Sakarya. 140 vehicles, which are 35 sets
of 4, have been delivered to the TCDD Transport. The production will be
completed as of the end of next year. The indigenous content ratio, which
was %30 until now, is going to reach to one hundred percent as of the end
of next year provided that receiving the licensing. We have reached to
another important point on behalf of becoming free of dependence on
foreign sources and producing locally instead of importing. We will be able
to export in larger quantities besides meeting our domestic demands within
the country by means of these works.

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

TORBALI –SELÇUK
HATTIMIZ İZMİRLİLERE
HAYIRLI OLSUN
İzmir’de metro standardında banliyö taşımacılığı yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşa
ettiğimiz EGERAY’ın Torbalı(Tepeköy)-Selçuk hattını
da tamamlayarak İzmirlilerin hizmetine sunduk.
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, UDH Bakanımız
Sayın Ahmet Arslan ile konuk bakanlarımız tarafından
08 Eylül Cuma günü düzenlenen törenle hizmete açılan
TCDD’nin Torbalı-Selçuk hattıyla birlikte İZBAN Banliyö sistemi Aliağa’dan Selçuk’a kadar uzatılmış oldu.
Selçuk hattıyla birlikte 136 kilometre uzunluğa erişen EGERAY projemizde yeni hedefimiz, tarihi ve
kültürel varlıklarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Bergama’ya ulaşmaktır.
Söz konusu projeyle ilgili çalışmalarımız sürüyor.
Banliyö işletmeciliğinin TCDD ve İzmir Büyükşehir
Belediyesinin yüzde 50 hisseli ortaklığıyla kurulan
İZBAN AŞ tarafından yapıldığı EGERAY projesi, Bergama’ya ulaştığında toplam hat uzunluğu da 185 kilometreye, günlük ortalama yolcu sayısı da 270 binden
550 bin kişiye çıkacaktır.
TCDD tarafından inşa edilen Torbalı-Selçuk demiryolu hattının İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum.
Demiryollarımız 161 yaşında…
23 Eylül 1856 tarihinde İzmir-Aydın hattıyla başlayan ülkemizdeki demiryolları 160 yılı geride bıraktı.
Gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet Dönemi’nin her
safhasında üstlendiği rol ve başarıyla ifa edilen görevlerle adını altın harflerle yazdıran Demiryollarımız, ülkemizin muasır medeniyet seviyesine ulaşma
yolunda lokomotif görevi üstlenmeye devam edecek.
İyi yolculuklar…
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İsa APAYDIN

TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

THE PEOPLE OF İZMİR SHALL ENJOY
TORBALI-SELÇUK LINE
We have completed and put Torbalı (Tepeköy)-Selçuk line of
EGERAY, which we have built in cooperation with the İzmir
Metropolitan Municipality, into service of the people of İzmir in
order to do suburban transportation in metro standards in İzmir.
İZBAN Suburban system has been extended from Aliağa to
Selçuk by means of Torbalı-Selçuk line of TCDD that was
inaugurated on Friday, September 8 by our Prime Minister
Honorable Binali Yıldırım and our Minister of Transport,
Maritime Affairs, and Communications Honorable Ahmet
Arslan and guest ministers. Our new goal in our EGERAY
project, which has reached to a length of 136 km with Selçuk
line, is to reach Bergama that takes place in UNESCO’s World
Heritage List with its historical and cultural traits. Our works
are being conducted regarding the mentioned project. When
the EGERAY project, of which the suburban transport has
been conducted by TCDD and İZBAN AŞ, which is established
with the %50 shared partnership of the İzmir Metropolitan
Municipality, reaches Bergama, the sum of rail length will be
reaching to 185 km and the average number of daily passengers
will be increasing to 550 thousand from 270 thousand.
I hope the people of İzmir enjoy Torbalı-Selçuk rail line that
was built by TCDD.
Our raılways are 161 years old…
Railways in our country that started with İzmir-Aydın line on
September 23, 1856 have left 160 years behind.
Our railways that have its name written in letters of gold with
the missions completed successfully and the roles undertaken
in every phase of both the Ottoman and the Republic periods
will continue to take the lead to carry our country to the level
of contemporary civilization.
Have a nice trip…
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HABER / NEWS

“TÜRKİYE MİLLİ TRENİNİ ÜRETECEK”
“TURKEY WILL PRODUCE ITS NATIONAL TRAIN”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
bir dizi ziyarette ve incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’ya gitti. Arifiye merkezli Ankara ve İstanbul istikametinde erişim sağlayan Yüksek Hızlı Tren ile ilgili etap etap çalışmaların ileriye taşındığını anlatan Bakan Arslan, “Arifiye’deki istasyon da bu sene sonunda bitmiş olacak. Şehir
merkezinin Arifiye üzerinden İstanbul’a Ankara’ya demir
yolu bağlantısı da çok çok önemli. Hedefimiz, önümüzdeki
yılsonunda Pendik’ten sonrasını da bitirdiğimizde Sakarya’daki sanayinin ürettiği ürünlerin Avrupa’ya kesintisiz
olarak gidebilmesi.” ifadelerini kullandı. Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa’ya ikinci bir hat yapılacağını kaydederek, “O da Akyazı’dan başlamış olacak ve
böylece Adapazarı’na ilave ikinci bir demir yolu güzergahı
kazandırılmış olacak.” şeklinde konuştu. Karasu Limanı ile
ilgili demir yolu bağlantı çalışmaları kapsamında ikmal
ihalesi sürecinin ilerlediğini dile getiren Arslan, “Sakarya’yı Karasu, Ereğli ve Bartın’daki limanlara da bağlayacak
ayrıca bir demiryolu projesi çalışmamız var. Projeler bitmek üzere. Onu da yatırım programı ile ilişkilendirdiğimizde Adapazarı sadece karayollarıyla değil demiryollarıyla da her şeye erişmesi konusunda önemli bir mesafe
kat edecek ve ulaştırma türlerinin hepsini birbirleriyle
entegre etmiş olacağız.” dedi.
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Minister of Transport, Maritime Affairs, and
Communications Ahmet Arslan went to Sakarya for a series
of visits and observations. Minister Arslan who explained the
gradual advancement of the works related with the HighSpeed Train that enables transport to Ankara and İstanbul
directions, centering Arifiye, said, “The station in Arifiye
will be completed at the end of this year. The railway
connection of the city center to Ankara and İstanbul is highly
important. Our goal is to have the industrial products
produced in Sakarya reach Europe non-stop, following the
completion of the section after Pendik at the end of next year.
Arslan noted that a second line on the Yavuz Sultan Selim
Bridge to Europe would be built and said, “It will be beginning
from Akyazı; and Adapazarı will be gaining an additional
railway route.” Arslan who stated the advancement of the
supply bidding process within the railway connection works
related with the Karasu Port said, “We have an additional
railway project work that will connect Sakarya to the ports in
Karasu, Ereğli, and Bartın. The projects are about to be
completed. When we relate it with the investment program,
Adapazarı will be reaching to an important point in regards
of access to everything not only via highways but also via
railways and we will be having all means of transportation
integrated with each other.”

HABER / NEWS

TCDD’NİN SELÇUK-TORBALI HATTI HİZMETE AÇILDI
SELÇUK-TORBALI LINE OF TCDD IS PUT INTO SERVICE

TCDD’nin Selçuk-Torbalı(Tepeköy) hattı, 08 Eylül Cuma
günü, İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen törenle Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı.
Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “İzmir’in trafik
sorununu çözmek için demiryolları ve belediye iş birliğiyle
bu projeyi tamamladık. Buradaki amacımız metro standardında bir hizmet vermek. Önce Aliağa ile havaalanı arasındaki bölümü açtık. Daha sonra dedik ki: Burada kalmasın,
kuzeyde Bergama’ya güneyde Selçuk’a kadar bu hattı uzatacağız. Önce Cumaovası’ndan Torbalı’ya olan kısmı bitti,
onu da açtık. Sonra ‘Burada kalmaz.’ dedik, 26 kilometrelik
Tepeköy Torbalı’dan Selçuk’a ulaştık.” dedi. Trene binip
22 dakika sonra Torbalı’da olacaklarını belirten Yıldırım,
İZBAN hattının uzunluğunun 110 kilometreye, istasyon
sayısının 38’e ulaştığını kaydederek, İZBAN’ın, açılışından
bu yana 482 milyon kişiye hizmet verdiği bilgisini verdi.

Selçuk-Torbalı(Tepeköy) line of TCDD was inaugurated by
Prime Minister Binali Yıldırım on Friday, September 8 in Selçuk
district of İzmir. Prime Minister Binali Yıldırım who gave a
speech during the ceremony said, “We have completed this
project to resolve the traffic issue of İzmir in cooperation with
the railways and the municipality. Our goal here is to offer
services in the metro standards. We first put the section between
Aliağa and the airport into service. Later we said, let us not stop
here and extend this line to Bergama in north and to Selçuk in
south. First, the section from Cumaovası to Torbalı was finished,
we put it into service. Later, we said ‘Let us not stop here.’ We
have reached from Tepeköy Torbalı to Selçuk, which is 26 km.”
Stating that they will go on the train and will be in Torbalı 22
minutes later, Yıldırım informed that the length of İZBAN line has
reached to 110 km and the number of stations has reached to 38 and
İZBAN has served to 482 million passengers since the opening.

“İzmir’e verdiğimiz sözü yerine getirmek için gece
gündüz çalışıyoruz.”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
ise açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Başbakan Binali
Yıldırım’ın İzmir’i hep önemsediğini ve İzmir’e verdikleri
sözü yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım; törenin ardından İZBAN’ın Selçuk-Tepeköy arasındaki ilk seferine katıldı.

“We have been working day and night to keep our
promise to İzmir.”
During his speech at the inauguration, Minister of Transport,
Maritime Affairs, and Communications Ahmet Arslan stated
that Prime Minister has always cared for İzmir and they have
been working day and night to keep their promise to İzmir.
Following the inauguration, Prime Minister Binali Yıldırım
attended the first trip of İZBAN between Selçuk-Tepeköy.
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

İZMİR - BERGAMA
ANTİK KENTİ

8500 YILLIK BİR TARİHE SAHİP ANTİK KENT
BİRÇOK UYGARLIĞA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ,
İLKLERİN ÖNCÜSÜ OLMUŞTU.
TÜRKAN BALABAN

İzmir‘in 100 km kuzeyinde Bakırçay Havzasında yer
alan 8.500 yıllık tarihi geçmişi olan Bergama Antik
Kenti Pergamon, uygarlık tarihinin en eski yerleşim
yerlerinden biridir. Tarih boyunca birçok uygarlığa ev
sahipliği yapmış olan şehir, MÖ 282-133 yılları arasında Pergamon Krallığı’na başkentlik etmiş. Birleşmiş
Milletler tarafından seçilen “Akdeniz’de Ortak Öneme
Sahip 100 Tarihi Sit” içinde bulunan Pergamon UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir.
Pergamon kentinin Akropol’ü (kentin yukarı bölümü),
Bakırçayı’nın suladığı ovaya egemen bir tepenin üzerinde yer alan büyük bir kale görünümündedir. Akropolden yaklaşık 820 m uzakta MÖ 4. yüzyılda kurulmuş olan Asklepeion’un bünyesinde hastane, kütüphane ve bir de amfi tiyatro bulunmaktadır.
Kentin koruyucusu sayılan akıl ve savaş tanrıçası Athena adına yapılan Athena Tapınağı’nın birçok parçası
Berlin’e götürülerek aslına uygun biçimde yeniden
kurulmuştur. Pergamon’da ise yalnızca temelleri kalmıştır.
Helenistik dönemin en büyük kitaplıklarından biri olan
kütüphanede ise “Pergamon derisi” olarak adlandırılan
parşömen üstüne yazılmış 200 bin kitap bulunmaktaymış. Romalı asker ve devlet adamı Marcus Antonius,
MÖ 41’de kitapların tümünü Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya armağan etmiş.
İlklerin yeri
•İlk parşömen (deriden kağıt yapılması)
•İlk Asya kütüphanesi (200,000 ciltlik)
•İlk büyük hastane (Asklepion)
•İlk telkinle tedavi (Psikoterapi)
•İlk doğal tedavi (Müzik, tiyatro, spor, güneş ve çamur ile)
•İlk farmakoloji (doğal ilaçlar)
•İlk afyon modeli ilaç
•İlk kent hijyeni (sağlık alt yapısı )
•İlk tıp ve eczacılık simgesi olan yılan
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THE ANCIENT CITY
OF BERGAMA - İZMİR
THE ANCIENT CITY, WHICH HAS AN 8500
YEAR OLD HISTORY, HAS BEEN THE HOME
OF MANY CIVILIZATIONS AND THE PIONEER
OF MANY FIRSTS
The ancient city of Bergama, also known as Pergamon, with an
8500 year old history is located 100 km north of İzmir at the
Bakırçay Basin. It is one of the oldest settlements of history of
civilization. The city, which has been the home of many
civilizations throughout history, was the capital of the Pergamon
Kingdom between 282-133 B.C. Pergamon, which is one of the
“100 Mediterranean Historical Sites of Common Interest”
selected by the United Nations, is also registered as a World
Heritage Site by the UNESCO.
The Acropolis (upper part of the city) of the City of Pergamon
has the appearance of a large castle on a hill dominant over the
plains where Bakırçay quenches. Approximately 820m away
from the acropolis there is a hospital, a library and an
amphitheatre within Asklepion, which was founded in the 4th
century B.C.
Many pieces of the Temple of Athena, which was made in the
name of the goddess of wisdom and war that was deemed as the
protector of the city, were taken to Berlin to be faithfully
reconstructed. Only the foundation of it remains at Pergamon.
There had been 200 thousand volumes written on parchments
called “Pergamon skin” in one of the largest libraries of the
Hellenistic era in Pergamon. Marcus Antonius who was a
Roman general and a politician later gave all of the books to the
Queen of Egypt Cleopatra in 41 B.C. as a present.
The place of the firsts
•The first parchment (making writing material out of animal skin)
•The first Asian library (200,000 volumes)
•The first large hospital (Asklepion)
•The first psychotherapy
•The first natural therapy (with music, theatres, sports,
sun and mud)
•The first pharmacology (natural remedies)
•The first opium model remedy
•The first city hygiene (health infrastructure)
•The first snake that was the symbol of medicine and pharmacy

raillife EKİM / OCTOBER 2017

0

1

7

RÖPORTAJ / INTERVIEW

RÖPORTAJ / INTERVIEW

YILLANAN GÜZELLİK
TIMELESS BEAUTY

Elizabeth Hurley

ELIZABETH HURLEY MODELLIKTEN OYUNCULUĞA GEÇIŞ YAPTIĞI HAYATINI KENDI ADINI
VERDIĞI BIKINI MARKASI ILE DEVAM ETTIRDI. BUGÜNLERDE GLOBAL SÖZCÜ OLARAK MEME
KANSERI MÜCADELESI IÇIN ÇALIŞIYOR.
ELIZABETH HURLEY KEPT GOING ON WITH THE BIKINI BRAND THAT SHARES HER NAME
AFTER TRANSFERRING TO ACTING FROM MODELING. SHE WORKS FOR THE FIGHT WITH
BREAST CANCER AS A GLOBAL SPOKESPERSON NOWADAYS.
ŞEBNEM KIRCI

50’li yaşlarını süren güzel oyuncu aynı zamanda sosyal
sorumluluk projelerinde de severek yer alıyor. İngiliz
oyuncu daha önce İstanbul’a gelerek tatil yapmayı tercih etmişti. Asil ve kibar çizgisi ile beğenilen Elizabeth
Hurley son dönemde The Royals dizisinde kraliçe rolü
ile adından söz ettiriyor. Anneannesini meme kanserinden kaybeden güzel oyuncu bu konuda global sözcülük
yaparak kadınları bilinçlendiriyor.

The beautiful actress who is in her 50s now fondly takes place in
social responsibility projects. The British actress who had come
to Turkey to spend her holiday in İstanbul is popular with her
graceful and gentle nature. Elizabeth Hurley is also popular with
the queen character that she animates in the series called The
Royals. The beautiful actress who lost her grandmother because
of breast cancer has women gain breast cancer awareness as a
global spokesperson.

Dünyaca tanınan bir isim olarak herkesin gözünün
üzerinizde olması nasıl bir duygu?
Bir süre sonra alışıyorsunuz, bur durum yanınızdaki arkadaşlarınızın daha çok dikkatini çekiyor.

How does it feel to have all eyes on you as a world –wide
known name?
You get used to it after a while; this actually draws more
attention from your friends who are with you.

Austin Powers filmi dünya çapında büyük gişe başarısı
yapmıştı filmle ilgili neler söylersiniz?
O filmde oynadığım Vanessa Kensington karakterini çok
sevmiştim. Oğlum filmdeki tüm repliklerimi ezbere biliyor. Mike Myers çok yetenekli bir oyuncu, beni gülmekten
ağlattığı oldu. Birçok sahneyi zor çekiyorduk çünkü ben
durmadan gülüyordum.

Austin Powers was a huge blockbuster; what would you
tell us about the movie?
I liked the character that I played in that movie: Vanessa
Kensington. My son has memorized all of my lines in the movie.
Mike Myers is a very talented actor. He made me cry sometimes
because of laughing so hard in Austin Powers. We had hard time
filming because I kept laughing hard all the time.

Elizabeth Hurley Beach adı ile kendi bikini markanızı
çıkardınız nereden çıktı bu merak?
Ben yüzmeyi çok seven biriyim, bir iş kurmak istediğimde
aklıma bir mayo markası yaratmak geldi.

You have your own bikini brand and your line is called
Elizabeth Hurley Beach. How did the idea come to you?
I am a person who loves swimming. When I thought about having
my own business, creating a swimsuit brand came to my mind.
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The Royals dizisinde bir kraliçeyi oynuyorsunuz
neler söylersiniz?
Kraliyet dizisinde rol almak çok eğlenceli. Giydiğim kostümler ve taktığım taç çok hoşuma gidiyor.

You animate a queen in The Royals. What would you
like to tell us about it?
It is so fun to take place in The Royals. I love the costumes
and the crown I wear.

Oğlunuza en çok neyi öğretmeye çalışıyorsunuz?
İnsanlara karşı kibar ve anlayışlı olmasını söylüyorum.
Yaptığı işlerde çok çalışmasını ve elindekilerin değerini
bilmesini istiyorum.

What are the things that you advise to your son?
I tell him to be kind and understanding. I want him to put
time and afford in what he does and appreciate what he
has.

Hayranlarınızın ilgisi oğlunuzu rahatsız ediyor mu?
Hayır, o bu durumun işimin bir parçası olduğunu biliyor.

Does the attention of your fans bother your son?
No, he knows that it is a part of my job.

Favori moda markalarınız hangileri?
Çok sevdiğim markalar var ama özellikle Versace, Valentino, Dior ve Cavalli benim çok sevdiğim tuvaletleri tasarladılar.

What are your favorite fashion brands?
There are some brands that I really like, but especially
Versace, Valentino, Dior, and Cavalli had designed my
most favorite gowns.

Hangi efsanevi kişi ile beş çayı içmek isterdiniz?
Elvis Presley ile isterdim. Belki bana şarkılarından birini
söylerdi.

With which legendary name would you like to have a
5 o’clock tea?
Elvis Presley. Maybe, he would sing me one of his songs.

1997’de ShoWest Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu
ödülü aldığınızda neler hissettiniz?
Çok mutlu olmuştum, modellikten oyunculuğa geçişte
kendiniz ispat etmeniz gereken bir dönem oluyor. Birilerinin dikkatini çekmek ve ödüllendirilmek .

What did you feel when you had the best actress
award at the Sho West Awards in 1997?
I was so happy. There is a time that you must prove
yourself when you transfer from modeling to acting.
Getting attention of some people and being awarded…

Cildiniz çok güzel neler yapıyorsunuz?
Her zaman cildimi nemlendiririm sabah ve akşam. Göz kremimi ihmal etmem.

You have a beautiful skin, how do you care it?
I moist my skin, both in the morning and in the evening. I
always remember to use my eye cream.
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What is the Breast Cancer Awareness Campaign to
you?
Breast cancer does not discriminate and does not recognize
boundaries. It can happen to any person in any country
around the world. Breast Cancer Awareness Campaign unites
many men, women, and families around the world within one
subject, which is simple but effective: taking action. This is an
opportunity to show how individual efforts come together to
create a large effect. Breast Cancer Research Foundation that
was established by Evelyn Lauder encourages people donating
to support life saving researches. Thanks to researches
conducted by scientists, we become one step closer to victory
against the breast cancer and this gives me hope.

Meme Kanseri Bilinçlendirme Kampanyası’nın sizin
için önemi nedir?
Meme kanseri sınır tanımaz ve ayrım yapmaz, dünyadaki her
ülkeden herkesin başına gelebilir. Meme Kanseri Bilinçlendirme Kampanyası, dünyadaki milyonlarca kadını, erkeği ve
aileleri basit ama etkili bir fikir olan harekete geçme konusunda birleştiriyor. Bireysel adımların birleşerek nasıl büyük
bir etki yarattığını göstermek için bir fırsat. Evelyn Lauder’ın
kurduğu Meme Kanseri Araştırma Vakfı (BCRF) hayat kurtaran araştırmaları desteklemek için insanları bağış yapmaya
teşvik ediyor. Bilim insanlarının bu konuda yürüttükleri çalışmalar sayesinde her gün, bu hastalığı yenmeye daha çok
yaklaşmamız bana umut veriyor.
Sizin sağlıklı yaşam ritüelleriniz neler?
Araştırmalara göre sağlıklı yaşam biçimi meme kanserini
önlemede önemli rol oynuyor. Besinlerin doğal lezzetinden
hoşlanıyorum. Kendi organik çiftliğim var ve sadece burada
yetiştirdiğimiz eti yiyorum. Sebzelerimin çoğunu kendim
yetiştiriyor ve geri kalanını yerel marketlerden alıyorum.
Yatmadan önce uzun ve sıcak bir banyo yapmayı ve çiftliğimizde oğlumla yürüyüş yapmayı seviyorum. Yolda veya
uçakta olsun, yeterince su içmek oldukça önemli. Her zaman her şeyden önce güne büyük bir bardak su içerek başlamaya çalışırım. Hayatımdan sporu eksik etmiyorum.
Evelyn Lauder’la yaşadığınız bir anınızı bizimle
paylaşır mısınız?
Evelyn benim için bir akıl hocasıydı. 40 yaşıma ulaştığımda yıllık mamogram yaptırmam konusunda bana söz verdirtmişti gerçekten de o yıl doğum günü hediyem olarak
ilk programımı o yaptı. Ben de her yıl doğum günümde
mamografi çektirerek dünyadaki kadınları da aynısını
yapmaları için teşvik ediyorum. Daha çok kadının doktorlarıyla düzenli konuşmalarını ve bedenlerinde yolunda
gitmeyen bir şey olduğunu düşündüklerinde gerçekten
harekete geçmelerini diliyorum.
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What are your rituals for a healthy life?
According to researches, a healthy life style plays an
important role in preventing the breast cancer. I like the
natural taste of foods. I own an organic farm and I only
consume the meat that we derive in this farm. I raise most of
my vegetables and buy the rest from local markets. I love to
take a long and hot bath before I go to bed and a walk with
my son in the farm. Whether on the road or on an airplane,
it is important to drink plenty of water. I always begin my
day by drinking a large glass of water before doing anything
else. I exercise regularly.
Would you share a memory of yours with Evelyn
Lauder?
Evelyn was my mentor. She made me promise to get annual
mammograms when I reach to my 40 –in fact; she did my
first mammogram when the time came as a gift. I encourage
women around the world to do the same thing, by getting a
mammogram on my birthday every year. I wish more women
would consult to their physicians regularly or when they
notice something wrong with their bodies and take action
immediately.
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YÖRESEL DEĞERLERDEN EVRENSELE:

FROM REGIONAL VALUES TO THE UNIVERSAL:

GAZİANTEP
BERİL ŞEN
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Masalsı çarşıları, dış dünyadan soyutlanmış taş evleri,
şenlikli hamamları, direnen zanaatleri ve yeni tadlarla
tanıştıran, dillere destan mutfağıyla, en görmüş geçirmiş gezgini bile etkileyen bir kent, Gaziantep. Bu kenti
mutlaka gezmeli ama daha da önemlisi yaşamalı... Yöreseli böyle bir beceriyle sunarken evrenseli de yakalamayı
başaran Gaziantep’i yaşamak için işte size önerilerimiz.

Gaziantep, with its fairytale market places, isolated stone houses,
festive bath houses, handicrafts, and its epic cuisine, is an
impressive city even for the most experienced traveler. It is a
place that must be seen and more importantly that must be
experienced. Here are our recommendations to experience
Gaziantep that offers what is local skillfully while capturing what
is universal at the same time.
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Tarihin kalesi
Gaziantep’i keşfetmeye başlamak için ilk adımınızı, kent
merkezinde bir tepeye kurulu kaleye doğru atın. Kale çevresinden başlayıp, kentin tarihi merkezi Kültür Yolu’nu izleyin. Türkiye’deki kalelerin güzel örneklerinden biri olan ve
taş bloklardan oluşan Gaziantep Kalesi’nin, ne zaman, kimler tarafından inşa edildiği kesin değil ancak Kalkolitik dönemden beri kullanıldığı biliniyor. Romalılar bir dönem burayı gözetleme kulesi yapmışlar. Bugünkü halini M.S. 6.
yüzyılda alan kalenin 36 burcundan geriye sadece 12’si kalmış. Üzerinde cami, sarnıç ve yapı kalıntıları bulunuyor. Alt
bölümlerde üst yapıya destek sağlamak amacıyla büyük
odalar, galeriler ve dehlizler inşa edilmiş. Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi, kalenin galerilerinde gezilebilir.
Nostaljik sokaklar
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde “Şehrin her sokak başında kale gibi kapılar vardır. Her gece sokaklarında kandiller
yanar.” dediği Bey Mahallesi, dar sokakları ve cumbalı evleriyle, kentin en çarpıcı nostaljik değeri. Geleneksel Osmanlı
mimarisinin kaydadeğer örneklerinden olan ve bugün kentsel sit alanı içinde bulunan mahalle, adını 1587’de civarda
bulunan Bey Camii’den alıyor. Dört asır kadar önce İpek
Yolu üzerinde bulunan kentin bu mahallesinin taş döşemeli
sokakları, yüklü bir devenin rahatlıkla geçeceği boyutta tasarlanmış. Mahalle, sadece, içte havara, dışta keymıh taşının
kullanıldığı “hayat”lı kagir evleriyle değil aynı zamanda ye-
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The castle of history
To begin exploring Gaziantep, take your first step towards
the castle settled on a hill at the city center. Starting with the
surroundings of the castle, follow Kültür Yolu, which is the
historical center of the city. It is not known when or by whom
the castle was built; however, it is known that it has been in
use since the Catholic period of the city. It consists of stone
blocks and it is among the most beautiful castles in Turkey.
The Romans had used the castle as a watchtower for a while.
Only the 12 of 36 bastions of the castle remain standing
today. It was restored in the 6th century, AD. It also harbors
the ruins of a mosque and a cistern. The Museum of Gaziantep’s Defense and Heroism Panorama can be visited at the
galleries of the castle.
Nostalgic streets
Evliya Çelebi says, “The city has doors like a castle at every
street corner. Every night the oil-lamps burn in its streets,”
in his Seyehatname (Book of Travel) for the Bey
Neighborhood, which is the city’s most striking nostalgic
value, with its narrow streets and houses with bay windows.
The neighborhood, which is one of the rare examples of
traditional Ottoman architecture and is located in the urban
preserved area today, is named after the Bey Mosque in
1587, which is located in the city. The stone-paved streets of
this town on the Silk Road were designed to fit comfortably
a loaded camel about four centuries ago. The neighborhood
is worth visiting not only with its stone houses built with the

raltındaki mağaraları, kilerleri, sokakların altındaki tonoz,
sarnıç, livas (eski tip su sistemi) ve su kuyularıyla da gezmeye değer. Ayrıca eski bir Antep evindeki yaşamın yörenin
eşyalarıyla canlandırıldığı Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi,
Atatürk Anı Evi ve Oyuncak Müzesi de burada.
Hayvanlar alemi
Türkiye’de, bütün bir gününüzü geçirebileceğiniz, üstelik
hem çocukları hem de büyükleri cezbeden bir hayvanat bahçesi olduğuna inanmakta güçlük çekiyorsanız, Gaziantep’e
uğrayın. 1 milyon 250 bin metrekarelik alanda, 3 bin 500
türden 750 hayvan ile, Türkiye’nin en geniş alana sahip hayvanat bahçesi burada. Dağ keçisinden zürafaya, Amazon papağanından file, yılandan jaguara, lamadan kanguruya, bu
liste uzar gider. Yırtıcı Hayvanlar bölümü, Sürüngen Evi,
Zooloji ve Doğa Müzesi, deniz ve tatlı su canlıları için akvaryum, kanatlılar için yazlık ve kışlık kafesler ve Maymun
Evi’nin yanısıra Türkiye’nin ilk safari parkı da burada. 250
bin metrakarelik Safari Park’ını rehberli özel safari araçlarıyla gezmek 45 dakika sürüyor.
Efsane mutfak
Bir mutfak ki, çeşitlilik dudak uçuklatan cinsten. Mesela,
sabah kahvaltısı için Orkide Pastanesi, Metanet ya da Kelebek… Haşlanmış pirinç, didiklenmiş et ve özel bir sostan
oluşan Beyran Çorbası kadar, sabah erkenden biten ciğer
dürüm de Gaziantep’in geleneksel kahvaltısı. Kebapçı dersek, Halil Usta’yı anmadan olmaz. Terbiyeli küşleme bir ef-

use of havara and keymıh stones, but also with its
underground caves, cellars, vaults, cisterns, livas (old type
water system) and water wells under the streets. Also, there is
Hasan Süzer Ethnography Museum, where the life of an old
Antep household is reimagined, the Atatürk Memorial House
and the Toy Museum in here.
Animal world
If you are having difficulty in believing that you can spend a
whole day at a zoo that attracts both children and adults in
Turkey, stop by Gaziantep. Turkey’s largest zoo is here with an
area of 1 million 250 thousand square meters, 750 animals of 3
thousand 500 species. From the mountain goose to the giraffe,
from the Amazon parrot to the elephant, from the serpent to the
jaguar, and from the lama to the kangaroo; this list can go on.
Here you will find Turkey’s first safari park, as well as the
Predator’s section, the Reptile House, the Zoological and Natural
Museum, aquariums for sea and freshwater species, summer, and
winter cages for the winged animals and the Monkey House. It
takes 45 minutes to visit the safari park, which is 250 thousand
square meters, with guided private safari vehicles.
The legendary cuisine
Imagine a cuisine with a variety that would take your breath
away; for example, Orkide Bakery, Metanet or Butterfly for
breakfast... Beyran soup, which consists of boiled rice, chopped
meat, and a special sauce, is also the traditional breakfast of
Gaziantep along with liver wrap, which is finished early in the
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sane. Antep’in simit kebabı ve soğan kebabı da ünlü. Lahmacunu es geçmemeli; hem de içine közlenmiş patlıcan söğürmesiyle... Limonlu, kimyonlu nohut dürümü de buraya özgü.
Aşina’da Antep mutfağının çeşitliliği önünüze serilir; içli
köfte, yuvarlama, ali nazik, kuru dolma… Antep peyniri sıcak
suya konup servis edilir, bu tadı kaçırmamalı. Kahvenin en
nostaljik adresi; Mevlevihane’nin hemen yanında, 1640’lardan kalma Tahmis Kahvesi. Kıraathanenin dibek kahvesi ve
menengiçli kahvesi bilinir. Tahmis “kahve dövülen yer” demek. Patlıcan mevsimiyle ortaya çıktığına inanılan delilerden kağıt oynayanlara, burası karakter dolu. Buralara gelmişken, katmer denemeli, hem de Zekeriya’da, içinde kaymakla… Baklavayı hatırlatmaya gerek var mı, bir gün İmam
Çağdaş’ta, bir gün Koçak’ta tadmalı. Böyle bir listenin ardından Türkiye’nin ilk ve tek mutfak müzesi Emine Göğüş
Mutfak Müzesi’nin bu kentte açıldığına şaşmamalı. Müze,
kentin zengin mutfak tarihi ve kültürü ile yemek alışkanlıklarına bir yolculuk ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin kuşaklar arası aktarımını sağlamak için önemli bir
girişim.
Dünya biliyor
Dünyanın en etkileyici mozaik müzelerinden biri, Zeugma
Mozaik Müzesi, Arkeoloji Müzesi, açık eser sergileme alanı
ve sergi- konferans merkezi ile 30 bin metrekarelik bir alan
üzerine kurulmuş. Zeugma Mozaik Müzesi’nde, Zeugma
evlerinin sahiplerinin önemli davetlerinde konuklarına entelektüel ve eğitim seviyelerinin yanısıra, nasıl bir refah

morning. If we are to mention a good Kebab restaurant, Halil
Usta is a must visit location. Küşleme is legendary there. Antep’s
simit kebab and onion kebab are also famous. Lahmacun should
not be forgotten; especially served with roasted eggplant... Wraps
with lemon, cumin, and chickpeas are also unique here. In Aşina,
the variety of Antep cuisine is unbelievable; meatballs, Ali Nazik,
stuffed peppers... Antep cheese is served in hot water and should
not be missed to taste. The most nostalgic address of coffee is
right next to the Mevlevihouse, Tahmis Coffee, dating from the
1640s. The place is known for its mortar (dibek) and terebinth
(menengiç) coffees. Tahmis means a place where coffee is
pounded up in a mortar. This place is filled with different
characters from those who play cards to lunatics that were
believed to emerge with the eggplant season. While you are
here, try ‘katmer’ with cream of milk at Zekeriya’s. Do we
need to remind baklava; try it one day at Imam Çağdaş and
one day at Koçak. After all, it would not be a surprise to hear
that Emine Göğüş Kitchen Museum, the first and only kitchen
museum of Turkey, was opened in this city. The museum is an
important initiative to ensure that the city’s cuisine has a rich
history and culture, a trip to food eating habits, and the
transfer of forgotten local dishes from generation to
generation.
Worldwide known
One of the most impressive mosaic museums in the world, the
Zeugma Mosaic Museum with the Archeology Museum, the
open art exhibition space, and the exhibition-conference
center, was built on an area of 30 thousand square meters. At
the Zeugma Mosaic Museum, you can see the mosaics that
were preferred by the wealthy people who lived in the Zeugma
houses to show their intellectual and educational levels and
how they lived in prosperity to their guests. The 3D-short film
that describes Zeugma, the floor holograms of some of the
mosaics, the mosaics known as the world famous “Zeugma
Gypsy Girl”, which is still controversial, and “the child with
the pistachio bunch” which was sent to the museum in Adana
since there was not a museum in the town, are remarkable.
Market places, inns
The heart of the old Antep is where Bakırcılar Bazaar,
Demirciler Bazaar, Almacı Bazaar, and Kemikli Bazaar take
place. They all harbor shops handed over from fathers to sons.
There are even more bazaars such as Buğday Bazaar (Arastası),
Zincirli Bedesten, Tuz Bazaar, Haphapçı Bazaar, Avrat
Bazaar… The bazaars of Antep are almost fairytale like, they
are festive. You can smell the fragrances of rose, white lily,
paradise flower from the fragrance shops. Those become
mixed with the scents of the healing herbs, spices, and coffee.
You can find the plain butter without additives, used in
making of baklava, in here. Grape molasses, sumac,
pomegranate molasses, unshelled pistachios are popular
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içinde yaşadıklarını da hissettirmek için tercih ettikleri mozaikler görülüyor. Zeugma’nın anlatıldığı üç boyutlu kısa
film, mozaiklerden bazılarının yere yansıtılan hologramları,
üzerinde hâlâ tartışmaların sürdüğü, dünyaca ünlü “Zeugmalı Çingene Kız” olarak bilinen mozaik, Zeugma kazılarından çıkarılan ancak kentte müze olmadığından Adana’daki
müzeye gönderilen ve buraya geri gelen “elinde fıstık salkımı
olan çocuk” steli dikkate değer.
Çarşılar hanlar
Eski Antep’in kalbi olan Bakırcılar Çarşısı, Demirciler
Pazarı, Almacı Pazarı ve Kemikli Bedesten, zanaatlerin
uzun soluklu olduğu ve babadan devralınan yerlerdir. Dahası da var; Buğday Pazarı (Arastası), Zincirli Bedesten,
Tuz Pazarı, Haphapçı Çarşısı, Avrat Pazarı… Antep’te
çarşı pazar adeta öykülerden çıkmadır, şenliklidir. Kokuculardan misk, gül, karakedi, çoban, beyaz zambak, altın
damla, cennet çiçeği, iğde kokuları yayılır. Şifalı otların,
baharatların ve kahvenin kokusuna karışır. Baklavalarda
kullanılan, katıksız sade yağ satılır. Pekmez, sumak, nar
pekmezi, fıstık içi revaçtadır. Leziz ve tuzsuz Antep peynirinin yanısıra, bal, peynir, keme, çökelek tüketilir. Yemenilerin üst derisi keçi, kenar biyeler oğlak, iç astarı
koyun, iç tabanı ve en altı manda derisindendir. Şark köşesi malzemeleri, bakır, bronz, gümüş, tahta, kilimler,
körükler, pikaplar, nargileler ve her türlü eski eşya antikacılarda bulunur. 16. yüzyıldan itibaren kentin en önemli
zanaat dallarından biri olan bakırcılığın yanısıra kutnuculuk, aba dokumacılığı, sedefçilik, gümüş işlemeciliği ve
küpçülük de sayılabilir. Kentin hanları da görmeye değer.
En çarpıcı olanlardan biri restore edilmiş, 500 yıllık Hışvahan.
Yaşayan mimari
Gaziantep’in turizmdeki en çarpıcı kozu, kuşkusuz Zeugma Müzesi’nin yanısıra butik otellere çevrilen taş evleri.
Belkıs Han ya da Anadolu Evleri gibi geleneksel bir Antep
evinde konaklamak bu kenti yaşamaya başlamanın en
önemli adımlarından biri. Evlerin, kocaman avluları, avlu
taşları, minyatür çeşmeleri, odaların tavan yükseklikleri
ve duvarlardaki resimler kentin etkileyici mimarisinde
ayrı bir yere sahip. Eskiden Gaziantep’te Türkler, Ermeniler ve Yahudiler birlikte yaşarmış. Ticari hayatta omuz
omuzaymışlar. Eski Antep evlerindeki tüneller evleri birbirine bağlar, bazıları da kiliselere çıkarmış. Aziz Meryem’e adanmış, kesme taştan yapılma, görkemli Aziz
Bedros Kilisesi (1723), bugün Ömer Asım Ersoy Kültür
Merkezi olarak kullanılıyor. Kentin en güzel camilerinden
Kurtuluş Camii, aslında 1892’de kilise olarak yaptırılmış.
Şirvani Camii ahşap işçiliğiyle, Tahtani Camii taş işçiliğiyle göze çarpıyor. 1638 tarihli Mevlevihane (Tekke Camii) bir külliye olarak yapılmış.
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shopping items. Honey, cheese, keme, ricotta cheese are
consumed as well as delicious Antep cheese. Flats called
yemeni are made of four different types of leather. Copper,
bronze, silver, wood, gramophones, bellows, rugs, hookahs,
supplies to create an oriental corner can be found at the
antique shops. From the 16th century onwards, besides
coppersmith, which is one of the most important branches of
craft in the city, kutnu and aba weaving, mother of pearl inlaid
designing, silverwork and earthenwear jar making can be
considered as significant. The city’s inns are also worth
seeing. One of the most striking among them is the restored,
500-year old Hışvahan.
Living architecture
Gaziantep’s most striking trump card in tourism is
undoubtedly the Zeugma Museum, as well as the stone houses
surrounded by the boutique hotels. Staying at a traditional
Antep house such as the Belkis Han or the Anatolian Homes is
one of the most important steps to start experiencing this city.
The houses, the huge courtyards, the courtyard stones, the
miniature fountains, the ceiling heights of the rooms and the
pictures on the walls have a distinct place in the city’s
impressive architecture. In the past, Turks, Armenians, and
Jews lived together in Gaziantep. They worked shoulder to
shoulder in business life. The tunnels of the old Antep
houses connect the houses together, and some of them open
to the church. The magnificent St. Bedros Church (1723),
made of cut stone, dedicated to St. Mary, is now used as
Ömer Asım Ersoy Cultural Center. The Kurtuluş Mosque,
one of the most beautiful mosques of the city, was originally
built as a church in 1892. The Şirvani Mosque is striking
with its wooden workmanship, and the Tahtani Mosque with
its stone workmanship. The Mevlevihane (Tekke Mosque)
dated 1638 was built as an educational center.
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KALBİNİZ MUTLULUKTAN
ÇARPSIN, STRESTEN DEĞİL
GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÜZÜNTÜLER ÖZELLİKLE KALBİ
ÇOK YORUYOR.

LET YOUR HEART BEAT FASTER OUT OF
HAPPINESS NOT BECAUSE OF STRESS
OUR DAILY STRESSES WEAR OUT ESPECIALLY OUR HEARTS
TÜRKAN BALABAN

Uzun ve yoğun çalışma saatleri, iyi dinlenememe, düzenli
ve sağlıklı beslenememe; işin ve günlük yaşamın getirdiği
stresle başa çıkamama vücudu çok yıpratıyor. Özellikle de
kalbi. Uzmanlar üzüntü, mutluluk, korku ve ani gelişen bir
olay karşısında kalp atışlarının normalden çok daha hızlı,
güçlü, düzensiz olabileceğini söylüyor. Aynı zamanda insanların stresle başa çıkamadığı zamanlarda kronik yorgunluk yaşayabileceğini ifade eden uzmanlara göre kronik yorgunluk sık sık depresyonla karıştırılıyor. Günlük yaşamınızda bazı püf noktalarını uygularsanız; hazır gıdalardan
uzak, süte ağırlık vererek, ara öğünleri atlamadan beslenmenize de dikkat ederseniz stres kaynaklı sıkıntılarla karşılaşmamanız mümkün.

Long and busy working hours, not resting well enough, not
eating regularly and healthy, unable to cope with the stress of
work and everyday life wear out the body too much, especially
the heart. Experts say that in the face of sadness, happiness,
fear and a sudden event, our heartbeats can beat much faster,
stronger, and irregular than normal. At the same time,
chronic fatigue is often confused with depression, according
to experts, who say that people can experience chronic
fatigue when they cannot cope with stress. If you practice
some of our tips, be careful not to skip meals and care about
your nutrition in your daily life, it is possible to avoid
stress-related problems.

Kalpte fazla çarpıntı varsa dikkat
Kalbin hızlı ve düzensiz attığı anlar, hemen herkesin hayatında bir ya da birkaç kez başına gelmiştir. Çoğunlukla masum sayılabilecek bu çarpıntılar bazı durumlarda ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Memorial Diyarbakır Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, kalp çarpıntısı ve
tedavisi hakkında şu bilgileri veriyor.

Take caution if your heart has palpitation.
Almost all of us might have experienced the moments when
our hearts beat faster and irregular one or more times in our
lives. These palpitations, which can be considered innocent
most of the time, in some cases can be the signs of serious
diseases. Memorial Diyarbakır Hospital Cardiology
Specialist Dr. Cegerğun Polat gives the following
information about heart attacks and the treatment options.

Kalbi 24 saat gözlemek gerekir
“Çarpıntı şikâyeti olan kişilere aritmi tanısı koymak mümkündür. Aritmi, kalbin ritim bozukluğu durumudur. Kalp
ritim bozuklukları devamlı veya ara sıra hissedilen bir durum olabilir. Bu yüzden çarpıntı şikâyeti olan hastaların
ayrıntılı bir kalp muayenesinden geçmeleri önerilir. Yine
guatr gibi hastalıklarda da görülebileceği için kan tetkikleri
alınır. Kalbin, ultrasonografi olarak görüntülendiği EKO ile
kendinde veya kapaklarının yapısında bir hastalık olup olmadığına bakılabilir. Sürekli çarpıntısı olmayan, ara ara yakınmaları olan hastalarda ise 24 saatlik EKG kaydını alan

The heart must be kept under observation for over 24
hours
“It is possible to diagnose with arrhythmia the patients who
have palpitation complaints. Arrhythmia is an irregularity
in the force or rhythm of the heartbeat. Heart rhythm
disorders can be persistent or occasional conditions.
Therefore, it is recommended that patients with complaints
of palpitation pass a detailed cardiac examination. Again
blood tests are done because they can also be seen in diseases
like goiter. The heart can be examined with echo, which
displays the heart ultrasonographically, to see whether it is a
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Holter cihazları ile takip etmek gerekebilir. Bununla günün
herhangi bir saatinde olan ritm bozukluğu kaydedilerek, var
ise hastalığın tanısı konulur.”
Uzun süre çalışıyor musunuz?
Kalp çarpıntısına neden olabilecek durumlar:
Çok efor isteyen ve uzun süreli çalışmalar ve bu yoğunluğun
kanıksanarak normalleşmesi,
Fazla miktarda kahve, asitli içecek veya çay (Bu içecekler
uykuyu kaçırır),
Kansızlık, kalp problemi,
Tiroit problemi,
Diyet hapları, depresyon ilaçlarının fazla kullanılması,
Kadınlarda menopoz öncesi dönem,
Vitamin eksikliği,
Düşük kan şekeri
Bayılma gibi şikayetler görülüyorsa
“Tek atımlık olarak hissedilen çarpıntılar varsa; stresten
uzak durmak, çay ve kahve tüketimini azaltmak yeterli bir
önlem olacaktır. Ancak bayılma gibi şikâyetlerle birlikte
çarpıntı da varsa hastalarda daha önemli ritim bozuklukları saptanır. Bazı kalp çarpıntıları hayati tehlikeye bile neden olabilir. Bu durumda ilaç tedavisi yanı sıra EPS (elektrofizyolojik) ve ablasyon tedavileri de uygulanabilir.”
“EPS işlemi, kasık bölgesindeki damardan girilerek göğsün
içine yerleştirilen kablolar aracılığı ile kalbin elektriksel
aktivitesi hakkında bilgi edinmek için yapılan girişimsel
bir işlemdir. Ablasyon ise arklı bir yöntemle radyofrekans
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disease in itself or in the structure of its caps. Patients with
occasional complaints may be observed with Holter devices
that take a 24-hour ECG record. This records the rhythm
disturbance at any time of the day, and diagnoses the disease if
it exists.”
Do you work for long periods?
Situations that can cause a heart attack:
Putting a lot of physical effort and working for long hours, and
the normalization of this intensity,
Drinking too much coffee, acidic beverages or tea (these drinks
cause lack of sleep),
Anemia, heart problems,
Thyroid problems,
Diet pills, excessive use of antidepressants,
Pre-menopausal period in women,
Vitamin deficiency,
Low blood sugar
If fainting occurs
“If there is palpitation felt as a single beat; staying away from
stress, reducing tea and coffee consumption are going to be
sufficient precautions. However, if there are palpitations
along with complaints such as fainting, those patients are
diagnosed with more serious rhythm disorders. Some
palpitations can even be life-threatening. In this case,
besides drug treatment, EPS (electrophysiological) and
ablation treatments can be used. “EPS is an interventional
procedure for obtaining information about the electrical
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artması, kan basıncının yükselmesi, dolaşımdaki yağ ve glikozun metabolize edilememesi sonunda yağların damarlarda
plakalar halinde birikmesi; felçlere, kalp krizlerine ve şeker
hastalığına davetiye çıkartır. Eğer kişide mevcut koroner
kalp hastalığı varsa kalp krizi geçirebilir. Diyabet hastaları da
stresli durumlarda şeker komasına girecek kadar şeker yükselmeleri gösterebilirler.”
Baş ağrısı ve migren de görülebilir
“Gerilim tipi baş ağrılarından migrene kadar uzanan bir tablo
da yine stresi görmekteyiz. Baş ağrıları dışında bel, sırt,
omuz, bacak ve genel vücut ağrıları da yapabilir. Ağrı şikâyeti olan kişide öncelikle organik nedenler aranır. Eğer bulunmazsa psikojenik kökenli ağrı söz konusudur. Horlama, yatarken diş gıcırdatma, şişmanlık ya da aşırı kilo kaybı ile
seyreden yeme bozuklukları da stresten kaynaklanan diğer sağlık problemlerinden birkaçıdır.”

dalgalarını kullanarak oluşan ısıyla kalp ritim bozukluğunun kaynaklandığı dokuları ortadan kaldırır. Diğer bir
yöntem ise Kriyoablasyondur. Kalpte ritim bozukluğuna
neden olan odakları dondurarak ortadan kaldırılması için
uygulanan bir yöntemdir.”
Ruh ve beden sağlığınız için stresten uzak kalın
Memorial Şişli Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uz. Dr.
Serap Bos, stresin insan sağlığı açısından zararlı etkileri
hakkında bilgi verdi.
Bağışıklık sisteminiz zayıflar
“Stresin kişi üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkileri şöyle sıralanabilir: bağışıklık sistemi zayıflayabilir, uyku/ yeme
bozuklukları, baş/boyun/kas ağrıları, mide/bağırsak/sindirim sistemi problemleri, tansiyonda değişimler, depresyon
gibi durumlar görülebilir. Stres kaynaklı hastalıkları özellikle belirli meslek gruplarına indirgemek ve gruplamak stresteki bireysel faktörlerin öneminden dolayı çok mümkün
olmamasına rağmen; sorumluluğun fazla olduğu, yoğun iş
temposu olan, bireysel çalışma ortamı ve çabanın fazla olduğu, planlanmamış ek yüklerin olduğu iş alanlarında strese
bağlı sıkıntılarda artış olduğu gözlemlenmektedir.”
Öğrenme ve algılamanız zayıflayabilir
“Stres durumunda öncelikle hipotalamus adı verilen beyin
bölümü ACTH denen bir hormonun salgılanma emrini verir. ACTH, böbreküstü bezlerinden kortizon ve adrenalin
gibi hormonların aşırı salgılanmasına neden olur. Bu durum
belleği, öğrenme ve algılama yeteneğini zedeler; sinirlilik,
yorgunluk, halsizlik ve depresyona neden olur. “Kişinin
tansiyonu ve şekeri yükselir. Gereksiz yere nabız hızının
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activity of the heart by means of the cables inserted into the
chest from the inguinal region. Ablation, on the other hand,
removes the tissues of the heart that cause arrhythmia by the
heat generated by using radio-frequency waves with an arc
method. Another method is Cryoablation. It is a method used to
freeze the foci that cause the arrhythmia.”
Stay away from stress for your mental and physical health
Memorial Şişli Hospital Internal Medicine Specialist Dr.Serap
Bos gave information about the hazards of stress on human
health.
Your immune system weakens
“The physiological and psychological effects of stress on
human health can be listed as the following: the weakening
of the immune system, sleep and eating disorders, head /
neck / muscle aches, stomach / intestinal/digestive system
problems, blood pressure changes, depression. “Although, it
is not possible to group stress-related diseases to certain
occupational groups because of the importance of individual
factors in stress; it is observed that there is an increase in
stress-related troubles in professions where there are
increased responsibilities, intense work load, increased
individual effort, and difficulties associated with unplanned
additional burdens.”
Your learning process and senses weakens
“In the case of stress, a part of the brain that is called the
hypothalamus commands the release of a hormone called
ACTH. ACTH causes excessive release of hormones such as
cortisone and adrenaline from the adrenal glands. This affects
memory, ability to learn and perceive, causing irritability,

fatigue, and depression. “The blood pressure and the
glucose level of the person rise. The unnecessary increase of
the pulse and blood pressure, and the accumulation of fat in
the veins as a result of the inability to metabolize circulating
fat and glucose cause paralysis, heart attacks and diabetes. If
the person has coronary heart disease present, he or she can
have a heart attack. People with diabetes can experience high
glucose levels enough to put them into a coma in stressful
situations.”
Headache and migraine may be experienced
“We see stress again as a cause of headaches and migraines.
Apart from headaches, you can also have back, belly, shoulder,
leg and general body aches. The person with the complaint of
pain is first examined for organic causes. If it does not exist, it is
psychogenic. “Snoring, teeth grinding at sleep, obesity, or
excessive weight loss with eating disorders are also
some of the other health problems caused by
stress.”
vücudun

Kronik yorgunluğu sağlıklı besleneStresle
rek yenin
salgıladığı hormonlar
Memorial Kayseri Hastanesi BeslenOvercome chronic fatigue through
nabzınızı hızlandırır, kan
me ve Diyet Bölümü’nden Dyt.
healthy nutrition
değerlerinizi değiştirir.
Merve Sarptaş Büyükince, kronik
Memorial
Kayseri
Hospital
yorgunluk ile başa çıkabilmek için
Department of Nutrition and Diet
The hormones released by our
mutlaka uzman yardımı alınmasının
Dietitian Merve Sarptaş Büyükince
önemine dikkat çekerek şu önerileremphasizes
the importance of getting
bodies because of stress
de bulunuyor. “Sürekli uyku hali, hiçexpert
help
in
order to cope with chronic
accelerates our heart beats
bir iş yapmama ve yaptıklarımızdan
fatigue: “The desire to eat excessively as
and changes our blood
memnun olmama durumunu ortaya çıa result of chronic fatigue, which leads to
counts.
karan kronik yorgunluğun sonucunda aşırı
constant sleepiness, not wanting to work, and
yemek yeme isteği bir sorun haline gelmektedir.
dissatisfaction with what we do, becomes a
İlerleyen dönemlerde sağlık sorunlarına neden olan bu
problem. A few practical precautions are needed to
durumu engellemek için birkaç pratik önlem alınması gerekprevent this situation that is going to cause health problems
mektedir. Kronik yorgunlukla mücadele etmek için düzenli
in the future. “Adopting well dieting habits and dieting are
egzersiz yapmak, stresle baş etme yöntemlerini bilmek ve
also as important as regular exercise knowing how to cope
ağır iş yükünü hafifletmek kadar beslenme alışkanlıkları ve
with stress and alleviating the heavy workload to combat
diyetin de önemi büyüktür.”
chronic fatigue.”
Pilav, makarna ve börekten uzak durun
+ Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketin,
+ Glisemik indeksi düşük besinleri tercih edin. Pilav, makarna, börek gibi tatlardan mümkün olduğunca uzak durun,
+ Kızartma ve yağlı yiyecekler yerine buharda, ızgara ve fırında yapılmış besinlere yönelin,
+ Haftada 2 ya da 3 kez balık tüketin,
+ Kırmızı et tüketiminde de ölçüyü kaçırmayın,
+ Ara öğünleri atlamayın,
+ Gün içinde yeteri kadar süt ve süt ürünü alımına özen gösterin,
+ Yağlı tohumlardan ceviz, fındık ve badem tüketin,
+ Hazır gıdalar, paketli ürünler, soslar ve aşırı yağlı besinlerden uzak durun.

Stay away from rice pilaf, pasta, and pastries
+ Eat fresh and seasonal vegetables and fruits,
+ Prefer foods with low glycemic index. Stay as far away as
possible from the dishes like rice pilaf, pasta, desserts,
+ Instead of frying foods, head for cooking in the steamer,
grilling, and roasting,
+ Eat fish 2 or 3 times a week,
+ Do not miss the measure in the consumption of red meat,
+ Do not skip meals,
+ Pay close attention to the consumption of milk and milk
products within the day,
+ Eat walnuts, nuts, and almonds among the oily seeds,
+ Avoid ready-to-eat foods, packaged goods, sauces and
excessively fatty foods.
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OYUNCULUK HAYALİNDEN EXECUTIVE
ŞEFLİĞE
L’ASSIETTE’İN EXECUTIVE ŞEFİ AYVAZ AKBACAK, FARKLI TATLARI MODERNİZE EDEREK HEDEF
KİTLESİNE ÖZEL BİR DENEYİM YAŞATIYOR

STAGE-STRUCK BEFORE BECOMING AN EXECUTIVE CHEF

EXECUTIVE CHEF OF L’ASSIETTE AYVAZ AKBACAK HAS HIS TARGET MASS EXPERIENCE
SOMETHING SPECIAL BY MODERNIZING DIFFERENT FLAVORS
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Oyuncu olmak hayaliyle İstanbul’a gelen ama bambaşka bir
Coming to İstanbul stage-struck but performing in a much
kulvarda, yani yeme-içme sektöründe hızlı bir yükseliş
different sector, executive chef of L’assiette Ayvaz Akbacak
performansı sergileyen L’assiette’in executive şefi Ayvaz
becomes to prominence with his cook books, awards that he
Akbacak; bugün yemek kitapları, yemek yarışmalarından
won at cooking contests, TV shows, and seminars for the
kazandığı ödülleri, TV programları ve bu alanda kariyer
young people who have been targeting a career in the dining
hedefleyen gençlere yönelik seminer programlasector. Akbacak who modernizes different flavors
rıyla öne çıkıyor. L’assiette’de farklı tatları
at L’assiette promises a different type of
modernize eden Akbacak hem Türklere
experience to his guests, both Turkish
hem de yabancı konuklarına farklı
and foreign.
L’assiette’in executive şefi
bir lezzet deneyimi vaat ediyor.
Ayvaz Akbacak’ın en büyük hayali,
He is focusing on being the best
30
kişiye hitap eden lüks ama mönüsüz
İşinde en iyisi olmaya
in his profession
bir restoranının olması. Akbacak; o gün ne
L’assiette, which was opened
odaklandı
within the Les Ottomans Hotel
Ekler Grup’un Les Ottomans
pişirdiyse, o yemeğin servis edileceği bir
of the Ekler Group, has become
Hotel bünyesinde açtığı L’asmekân kurgulayacak.
one of the most popular places
siette hem Boğaz manzaralı
konumu hem de farklı spesiof the dining life thanks to its
The biggest dream of executive chef of L’assiette
location with a great view of the
yalleriyle lezzetseverlerin en
Ayvaz Akbacak is to own a fancy restaurant
Bosphorus and its delicious
popüler noktalarından biri
without a main menu and that appeals to 30. dishes. Executive Chef of
oldu. L’assiette’in Executive
Şefi Ayvaz Akbacak, aslen ToL’assiette Ayvaz Akbacak is
Akbacak is going to fictionalize a
katlı. Oyuncu olmak amacıyla İsoriginally
from Tokat, who came to
restaurant where what is cooked
tanbul’a gelen Akbacak, “Yemek yerIstanbul to become an actor. He says,
would be served that day.
“As a person who used to pick out the onion
ken, içinden soğanı ayıklayan biri olarak
yeme-içme sektörüne geçiş yaptım. İlk olafrom the stews, I had made a smooth transfer to
the dining sector. I first began working at a small local
rak bir esnaf lokantasında işe başladım. O zamanlar
restaurant. The dining sector was not that popular then. My
yeme-içme sektörü bu kadar popüler değildi. Benim hayalim de oyuncu olup ekran önünde olmaktı. Bir ajansa kayıt
dream was to become an actor on the big screen. I got registered
with a casting agency. I was working as a cook on the other
yaptırdım. Diğer taraftan da yemek yapıyordum. Mutfakta
afacan bir çocuk gibi her şeyi hızlıca öğrenip kavrayan biri
hand. My chefs who realized that I was a quick learner in the
olduğumu gören ustalarım, bu meslek için yaratıldığımı ve
kitchen advised me not to quit and continue working in this
area because I was good at it. In time, my dream of becoming an
bırakmamam gerektiğini tavsiye ettiler. Zamanla oyunculuk hayalim ikinci planda kaldı. Bu mesleğe tutunup, işimin
actor was pushed aside. I made my mind up to become the best
in this profession. I was following the footprints of the foreign
en iyisi olmayı kafaya koydum. Türkiye’deki yabancı şeflechefs in Turkey. I have kept in touch with them and I have
ri takip ettim. Onlarla iletişime geçip yanlarında çalışmaya
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L’assiette’in executive şefi Ayvaz Akbacak
Executive Chef of L’assiette Ayvaz Akbacak
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başladım. İstanbul’un birçok otel ve restoranında çalıştım.
Askerde yine mutfak sorumlusu olarak görev yaptım. Askerlik dönüşü, yine ekran tutkum nedeni ile hem mutfak
hem de televizyon programları yapmaya başladım.” diyor.
2007 yılında Dr. Ender Saraç ile tanıştıktan sonra sağlıklı
yemek konsepti üzerine çalışmalara başlayan Ayvaz Akbacak’ın bu konseptte 2 kitabı da bulunuyor.

worked with them. I have worked at many hotel kitchens and
restaurants in İstanbul. I was responsible from the kitchen in
the army. After I was back, I began to making both kitchen and
TV shows because of my passion for the screen.” Ayvaz
Akbacak published two cook books in the health food concept,
after meeting with Dr. Ender Saraç in 2007 and beginning to
work in this field.

Farklı ülkelerin spesiyallerini inceliyor
Dünyanın en iyi şeflerinin yarıştığı İKA Olimpiyatları’nda,
kendi kategorisinde dünya ikincisi ve üçüncüsü olan Ayvaz
Akbacak, “Eğitime de önem verdiğim için birçok mutfak

He observes the specialties of different cuisines
Ayvaz Akbacak, who had won the second and the third places
in his category in the IKA Olympics where the best chefs of the
world compete, says, “I worked as a trainer in many kitchens

L’ASSIETTE’İN EXECUTIVE ŞEFİ AYVAZ AKBACAK’TAN PATATES ÖRGÜLÜ LEVREK TARİFİ
POTATO BRAIDED SEA BASS RECIPE BY EXECUTIVE CHEF OF L’ASSIETTE AYVAZ AKBACAK
Malzemeler: 1 adet levrek fileto, 300 gram ıspanak, 1
adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 2 adet kırmızı biber,
2 çorba kaşığı krema, 50 gram peynir, 2 adet kızartmalık patates ve 6 adet mantar.
Hazırlanışı: Levrek filetoyu temizledikten sonra patatesleri özel bir makine aracılığıyla ip şeklinde kesin.
Ardından patates iplerini levreğin üzerine sarıp kızgın
yağda kızartın. Sushi keser gibi kesin. Ayrı bir tencerede tereyağında soğanları soteleyin. Biber ve mantarı ekledikten sonra ıspanakları ilave edin. Son aşamada krema ve peyniri de bu karışıma katın. Güzel bir
kıvam aldıktan sonra bu sosu servis tabağının altına
güzelce yayın. Üzerine de balıkları ekleyip servis edin.
Afiyet olsun.

Ingredients: 1 fillet of sea bass, 300 grams of spinach,
1 onion, 3 cloves of garlic, 2 red peppers, 2 tbsp of
cream, 50 grams of cheese, 2 potatoes for deep frying,
6 mushrooms.
Directions: After cleaning the fillet, slice the potatoes
as in the shape of strings using a special potato slicer.
Place the fillet onto the potato strings and roll it into a
wrap then deep fry. Cut it like you cut sushi. In a
separate pot, sauté the sliced onions with butter. After
adding the peppers and mushrooms, add the spinach.
In the final stage, add the cream and the cheese into
the mixture. When it reaches to a nice consistency,
spread this sauce onto the service plate. Add the fish
on it and serve. Enjoy.

okulunda eğitmenlik yaptım. Türkiye’deki gastronomi
bölümlerinde gönüllü konferanslar ve seminerler düzenliyor, bu mesleğin güzelliklerini geleceğin şeflerine aktarıyorum. Mutfak anlayışım; bir bölüm ya da belli bir mutfak
üzerine değil. Doğru tekniklerle, doğru ve lezzetli spesiyaller pişirmeye odaklanıyorum. Farklı ülkeler geziyorum.
Gittiğim ülkelerde ilk önce yemekleri ve bana değişik gelecek ürünleri inceliyorum. Her ülkenin kendi öz kültürünün
ve mutfağının doğru sunulmasından yana bir tavrım var.
İstanbul’un birçok popüler ve seçkin mekânında çalıştım.
Çoğu otel ve restoranda yöneticilik yaptım. L’assiette, daha
çok yeni bir mekân... Her kesimin seveceği, öz kültürümüzü yansıtan, hep sofralarımızda olan, evinizde ya da gittiğiniz bir restoranda olmasını istediğiniz tatları modernize
ettik. Benim mutfağımda tek bir kural vardır. Krala da
normal insana da aynı standartta yemek servis edilmeli.
Eğer eşit düzeyde verilmiyorsa, bu beni çok sinirlendiriyor.
Disiplin önemli. Mutfak önemli bir yer. Ben, hep ameliyathane derim. Servis esnasında her şey saniyeliktir. Yemeği
kimin yediğini bilmeyiz, belki bir yazar, belki bir gurme ya
da çok önemli biri.” yorumunda bulunuyor.
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because I value education. I organize voluntary conferences
and seminars at the gastronomy departments in Turkey to
pass on the beautiful aspects of this profession to our
future chefs. My profession is not only on one department or
on one certain cuisine. I focus on cooking delicious specialties
using the correct techniques. I travel to different countries.
During my travels, I first observe their cuisine and their
products that seem different to me. I favor to present every
country’s cuisine and dining culture in the correct way. I
worked at many popular and elite places of İstanbul. I worked
as an executive at many hotels and restaurants. L’assiette is
still new. We have modernized the dishes that we would like
to see on our tables and at the restaurants we go and that
reflect our mother culture. There is only one rule in my
kitchen. The service must be in the same quality for both a
king and a standard customer. If the quality is not equal, that
would be the one thing to make me angry. Discipline is
important. Kitchen is an important place. I always call it the
operating room. Everything during a service is momentary.
We do not know who is eating the food, maybe an author or a
gourmet or a very important person.”
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Levrek baklava
Baklava sea bass

Kaplan Karides
Tiger Prawn

Kokoreç brushetta

Tatları modernize ediyor
Tatları modernize etme konusunda farklı bir vizyona sahip
olan Ayvaz Akbacak, bu konuyu şöyle açıklıyor: “Mönümüze farklılıklar ekledik ama lezzetini bozmadık. Örnek
vermek gerekirse, kokoreci herkes sever. Biz, burada kokoreci İtalyan esintisi ve Türk tadında sunduk. Kokoreç bruschetta ya da mercimek köfte nigiri gibi muhteşem paylaşımlık lezzetlerle hem Türk damak zevkine hem de yabancı
misafirlerimize hitap eden bir mönü çalışması yaptık. Mönüde yer alan tüm lezzetler birbirinden çekici ve özel. Misafirlerimizi en çok şaşırtan spesiyallerimiz ise patates örgülü levrek, baklava lakerda show ve şaşlık karnaval şiş…
Yaz ve kış mönüsü olarak revizeler yapıyoruz. Daha yeni
olduğumuz için misafirlerimizin yönlendirmesi ve önerileri de bizim mönüyü nereye taşımamız gerektiğini söylüyor.
Mutfağımızda işini bilen, tercihen bu işin okulundan mezun olmuş yaklaşık 12 kişilik değerli bir ekiple birlikteyiz.
Genelde öğlen gibi geliyorum. Yoğunluğumuz akşam servisini kapsıyor. Tüm hazırlıkları, sos yapımlarını, yemeklerin ön hazırlıklarını kontrol ediyorum. Yeni ürünlerin
sunumuna ve servisteki arkadaşlarımıza neyi, nasıl servis
edeceklerine dair yönlendirme yapıyorum. Son olarak masalara gidip değerli misafirlerimizin öneri ve yorumlarını
dinleyip finali yapıyoruz.”
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Modernizes the dishes
Ayvaz Akbacak who has a different vision in modernizing
the tastes explains: “We have made different additions to
our menu; however, we did not spoil the taste. If I am to
give an example, everyone likes kokorec. We present
kokorec with the Italian inspirations and the Turkish
flavors. We have created a menu that would appeal to
both Turkish and foreign guests, with magnificent dishes
such as kokorec bruschetta and lentil balls ngiri. All
items in the menu are so special and delicious. Our
specialties that strike our customers the most are potato
braided sea bass, baklava sea bass, lakerda show and
carnival shish. We revise our menus for summer and
winter. Since we are still new, our customers’ likes and
comments tell us how we should work on our menu. We
are working with a valuable team of 12 who knows this
profession and had received education in this sector. I
usually come around noon. We are busy during the
dinner service. I control all preparations, sauce making,
and preliminary work for the dishes. I direct the team
mates that serve, regarding on how to serve what and the
presentation of the new items. Finally, I walk from table
to table to learn the opinions and recommendations of
our customers.”

GEZİ / TRAVEL
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FROM A NOMADIC PAST TO A
MONUMENTAL FUTURE: ASHGABAT
A TURKMEN PROVERB GOES LIKE THIS: “WATER IS
THE LIFE OF A TURKMEN; HORSE IS THE WINGS AND
RUG IS THE SPIRIT…”

GÖÇEBE GEÇMİŞTEN
ANITSAL GELECEĞE:

AŞKABAT
ESKI BIR TÜRKMEN SÖZÜ ŞÖYLE DER: “SU TÜRKMEN’IN
HAYATIDIR, AT KANATLARI, HALIYSA RUHU...”
BERİL ŞEN

Türkmen’i anlayabilmek için, geçmişini ve gönlünü koyarak dokuduğu halılara bakmak gerekir. Halı bereketin ve
bahtın sembolüdür. Kentler fethedilmiş, yakılıp yıkılmış
olsa da halının düğümlerini atan eller taviz vermemiştir.
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki Milli (Türkmen)
Halı Müzesi’ndeki iki binden fazla antika halının arasında,
şarap rengindeki bir halı, sadece akıllara durgunluk veren
elişçiliğiyle değil, 300 metrekarelik görkemine verilen
“Dünyanın en büyük el dokuma halısı” Guiness Dünya Rekoru ünvanıyla da akıllarda kalıyor. Mimarisi ve ışıklandırmasıyla da dikkat çeken müze, Türkmenistan’ın beş vilayetinden farklı halı dokuma tarzları üzerine bilgi almak için
doğru bir adres.
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It is necessary to look at the rugs woven by a Turkmen who put his
past and his heart to understand the Turkmen. Rug is the symbol of
abundance and good fortune. The hands that tied the knots of a rug
did not make any compromises, although the cities were conquered,
burnt down and destroyed. A red wine colored rug among more than
two thousand antique rugs exhibited at the National (Turkmen) Rug
Museum in Ashgabat, the capital of Turkmenistan, draws attention
not only with its outstanding hand workmanship but also with its
title of Guiness World Records by being the “World’s Largest Hand
Woven Rug” with its 300 sqm of magnifice 48 nce. The museum
that grabs attention with its architecture and illumination is the
correct address to collect information on different rug weaving styles
of five states of Turkmenistan.
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Göçebe geçmiş
Göçebe geleneğinin ayrılmaz bir parçası olan, at ve develerin üzerinde ve Türkmen kavimlerinin evlerinde kullanılan
heybelerin de sergilendiği bu dev koleksiyonun yanısıra
müzede eski halılar da onarılıyor. Antika halı restorasyonu,
yeni halı dokumaktan daha fazla emek gerektiriyor. On santimetrelik bir halı iki günde dokunuyorsa, onarılması on
gün sürüyor. Müzede onarılarak sergilenen 300’ün üzerinde halıyı görmek mümkün. Türkmenistan’ın birçok köyündeki sayısız ailenin yaşamı halının düğümlerine bağlıdır. Köy kadınları halılarını daha çok evlerinin duvarlarına
asar. Düğünlerin, cenazelerin bir yerinde mutlaka bir halı
vardır. Türkmen halılarının yünü Karakul koyunundan,
kırmızısıysa nar suyundandır. Halıdaki desenlerden
dokuyucunun hangi Türkmen boyundan olduğu da anlaşılır. Türkmen’in geçmişi kıtlık ve açlıkla dolu. Bu
yüzden de bereketin devamlılığı dileği günlük hayatta
sık sık tekrarlanır. Tıpkı pazarda satılan halıdan alınan
paranın diğerlerine sürülmesi gibi.

A nomadic past
Old rugs are repaired as well at the museum, where this gigantic
collection also exhibits saddlebags, which is used at homes of the
Turkmen tribes and an indispensible piece of the nomadic life that
is spent on horses and camels. Restoration of antique rugs requires
more care than weaving new ones. If a rug, which is ten centimeter,
were to be woven in two days, repairing it would take about ten
days. It is possible to see over 300 rugs that are restored and
exhibited at the museum. Numerous lives of families in numerous
villages of Turkmenistan depend on knots that make up those
rugs. Village women usually hang their rugs on the walls of their
homes. You will come across a rug at some point of all weddings or
funerals. The wool used in making of the Turkmen rugs comes
from the Karakul sheep and the rugs take their red color from
pomegranate juice. The patterns give away the Turkmen tribe
that originally made the rug. The past of Turkmen is full of
poverty and famine. This is why the wish of abundance is used
often in daily life, just like the tradition of rubbing banknotes to
each other after selling produce at the market place.

Çölde alışveriş
Kadınlar ve genç kızlar hayal eder, dokur ve yollara düşer. Halı satılacak, koyun kesilecek ve aile doyacaktır.
İki asır boyunca kadınlar soluğu, Türkmenistan ticaretinin kalbinin attığı yer olan Çöl Pazarı’nda aldılar. Gerçekten de çölün ortasında, 1800’lü yıllarda kurulan bu
pazar, haftanın iki günü açıktı ve saatleri tamamıyla çöl
ikliminin sürprizlerine bağlıydı. Bugün artık, başkente
yaklaşık 20 km mesafede, el işinden elektroniğe, el halısından gıdaya kadar her şeyin satıldığı yeni Altın Asır
Doğu Pazarı var. Haftanın her günü açık pazar, sadece

Shopping at the desert
Women and young girls dream, weave, and hit the roads since
there are rugs to sell; sheep to butcher; families to feed. For the last
two centuries, the Turkmen women hurried to the Desert Market,
where the heart of the commerce in Turkmenistan beats. In fact,
this market that has been started to be set first in the 1800s, was
open twice weekly and its working hours were determined by the
surprises of the desert climate. Today, there is the Golden Century
Eastern Market where you can find anything from handicrafts to
electronics and from hand-made rugs to produce. It is about 20
km away from the capital. It is open every day of the week and it
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Yeni kent vaadi
Farsça’da “aşkın kenti” anlamına gelen Aşkabat, mermer
sarayları, göz kamaştıran kubbeleri ve bakımlı parklarıyla,
adeta bağımsızlığıyla birlikte kendini yeniden yaratmış ve
Orta Asya’nın en sıradışı kentlerinden biri haline gelmiş.
Neredeyse tamamı Türkmenistan’ın gaz ve petrol gelirleriyle kurulan kentin değişimi ve dönüşümü tam hız sürerken, süt beyazı mermer yapılar günaşırı yükseliyor. Türkmenistan’ın kurucu lideri ve Eski Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı Niyazov, kentin dört bir yanını beyaz
mermerle donatırken, vatandaşlarına verdiği “size bembeyaz bir kent inşa edeceğim” sözünü tutmuş. Mermer, Türkiye ve İtalya’dan getirtilen beyaz ve damarsız bir mermer.
Doğalgaz zengini bir ülke olduğundan, mermerin günün birinde kararacağı endişesi de yok. Sokaklarda sigara içmenin
yasak olduğunu eklemekte de yarar var.

Orta Asya’nın dört bir yanından gelenlerin değil
turistlerin de uğrak yeri. Orta Asya’nın tüm kültürleri
ve özgün renkleri bu pazara yansır. Kumaşlar açılacak,
gümüşler parıldayacak ve Türkmen insanı alınterinin
karşılığını alacaktır. Pazar, Türkmen halısına özgü Ahal
desenine benzer mimarisi ve Guiness Rekorlar Kitabı
için yapılan ‘’Dünyanın En Büyük Açık Pazarı’’başvurusu
ile de adından bahsettirmektedir.
Depremden sonra
Göçebe kültürün izlerinin inatla korunduğu
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın temelleri aslen,
19. yüzyılın sonlarında, Ruslar tarafından atılmış.
Burası Trans-Hazar demiryolu üzerinde Rus nüfusun
çoğunlukta olduğu, refah içinde, sakin bir sınır kentmiş.
Ancak 6 Ekim 1948’de, sabah bire doğru, kent dokuz
şiddetinde bir depremle sarsılmış ve bir dakikadan az
bir sürede yerle bir olmuş. O gün, 110 bin kişi, yani
nüfusun üçte ikisi hayatını kaybetmiş. Ardından şehir
yıllar boyu yabancılara yasaklanmış. Aydın kesiminin
önemli bir bölümünü bu elim hadisede yitiren
Türkmenler, bunun eksikliğini hala hissetmektediriler.
Bugün karşımızda, Sovyet stilinde yeniden kurulmuş
modern bir kent var. Devlet binaları, anıt ve
heykelleriyle, bir çeşit milli birlik ve kimlik ruhu
yaratma çabası hissediliyor. Aslında şaşırtıcı derecede
sakin bir kent. Farklı restoranları ve sıradışı mekanlarıyla
birkaç gün, ülkenin bugününü gözlemledikten sonra
geçmişini keşfetmek için yola koyulabilirsiniz.
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is a popular stop among the tourists as well as people who come
from all over Central Asia. You can find all the unique colors
and cultures of Central Asia in this market place. Cloth batches
will be unrolled; silver goods will be shined; the Turkmen will get
the worth of hard work. The market is also recognized with its
architecture resembling an Ahal pattern, which is unique to a
Turkmen rug, and the application made to the Guiness World
Book of Records for being the “World’s Largest Open Market
Place”.

Bembeyaz anıtsal gelecek
Kentin en önemli anıtlarından biri, ülkenin bağımsızlığının
sembolü Tarafsızlık Anıtı. Türkmenistan’ın 12 Aralık
1995’te Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilen tarafsızlık
statüsüne işaret eden anıt, Türkmenler’de “tagan” olarak
bilinen ve sağlamlığı simgeleyen üç ayaklı ocaktan esinlenerek tasarlanmış. Yüksekliği 75 metre olan anıtın tepesinde
Tarafsızlık Müzesi ve seyir terası bulunuyor. Anıtın üzerindeki altın kaplama bronz Saparmurat Türkmenbaşı heykeli,
özel bir sistemle anıtın çevresinde 24 saatte bir tur dönerek
şehrin her yerinden izlenebiliyor. Ayrıca,1948 yılındaki
Aşkabat Depremi’nde ölenlerin anısına yapılan Deprem
Müzesi’nin üzerinde 38 ton ağırlığında dünyayı boynuzları
arasında taşıyan bronzdan bir boğa heykeli de dikkat çekiyor.

The promised new city
Ashgabat, which means the ‘city of love’ in Farsi, has become one
of the outstanding cities of Central Asia with its marble palaces,
magnificent domes, well maintained parks, and its recreation
along with its liberation. As the change and transformation of the
city that was established almost completely on the gas and oil
profits of Turkmenistan continue at full speed, so does the rise of
milky white marble structures day after day. Founding leader of
Turkmenistan and late Chief of the State Saparmurat
Türkmenbaşı Niyazov had kept his promise as he said, “I will build
a white city for you,” and covered all corners of the city with
structures built with white marbles. The white marble imported
from Turkey and Italy has no veins. Since it is a natural gas rich
country, they don’t worry about the color of the marble growing
darker in time. It would be useful to add that smoking outdoors is
prohibited.
A white monumental future
Monument of Neutrality is among the significant monuments of
the city, symbolizing the liberty of the country. The monument
that points the neutral state of Turkmenistan that was recognized
before the United Nations on December 12, 1995 was inspired by
the tripod furnace known as ‘tagan’ that represents durability to
the Turkmens. The Museum of Neutrality and an observation
terrace take place on top of the monument, which is 75 meters
tall. The gold-plated bronze statue of Saparmurat Türkmenbaşı
that is located on top of the monument rotates thanks to a
special system, completing one tour around itself in 24 hours,
and can be seen from all over the city. In addition, a 38-ton
bronze bull statue that carries the world on his horns, which is

After the earthquake
The foundations of Ashgabat, the capital of Turkmenistan
where the heritage of a nomadic culture has been persistently
preserved, were laid originally at the end of the 19th century by
the Russians. It used to be a quiet and wealthy border town,
populated mostly by the Russians, on the Trans-Caspian
railway. However, the town was shaken by a magnitude nine
earthquake on October 6, 1948 near 1 am and destroyed in less
than one minute. 110 thousand people, which was the two third
of the population then, lost their lives on that day. The town had
been forbidden to foreigners for years after that. The Turkmen
people who lost a large portion of the intelligentsia during this
natural disaster still feel the lack. Today, we are facing a modern
city that was rebuilt in the Soviet style. The state buildings,
monuments, and statues make one feel the struggle to create a
spirit of national unity and identity. In fact, it is a surprisingly
quiet city. After observing the city’s current structure with its
restaurants and extraordinary locations for a few days, you
might want to discover its past.

raillife EKİM / OCTOBER 2017

0

4

9

GEZİ / TRAVEL

GEZİ / TRAVEL

Tarihler ve mimari
Kentin bir başka çarpıcı anıtı, ülkenin bağımsızlığının
20. yılı anısına tasarlanan Anayasa Anıtı. 120 bin
metrekare alan üzerine kurulu anıta, Tören Alanı olarak bilinen, süs havuzları ve yeşil alanlarla çevrili
olan giriş bölümünden geçilerek ulaşılıyor. Burada
her biri 12 metre yüksekliğindeki asker heykellerle
karşılanıyorsunuz. Anıttaki ölçüler ve sayılar Türkmenistan için ayrı bir anlam taşımakta. Anıtın toplam
185 metre yüksekliği, Türkmenistan’ın tarafsızlık
statüsünü kabul eden 185 ülkeye işaret ediyor. Ayrıca
sekiz köşeli Türkmen yıldızlarının üç kademede toplam
27 metre yükselmesiyle oluşan gövde ve bu gövde üzerine oturan 91 metre yüksekliğindeki kule, ülkenin
bağımsızlığını kazandığı 27.10.1991 ve anayasanın
kabul edildiği 18.05.1992 tarihlerini vurguluyor.
Efsane atların ülkesi
İlk kez Türkmenistan’da görülen ve yaklaşık 3 bin
yıl önce evcilleştirilen Ahal Teke atları, ülkenin
simgesi ve milli gururu. Manas Destanı ve Dede
Korkut hikayeleriyle efsaneleşen bu atların başkentte onurlandırılmaması düşünülemezdi. Türkmenistan’ın bağımsızlığının onuncu yılında inşa edilen 10.
Yıl Anıtı, böyle bir anıt-park. Parkın merkezindeki
anıta, Türkmenistan’ın yükselişini sembolize eden
basamaklarla çıkılıyor. Sekiz köşeli Türkmen yıldızı
biçimindeki fıskiyeli havuzun üzerindeki anıt, her
biri bir bağımsızlık yılını simgeleyen on Ahal Teke
atından oluşuyor.
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located on top of the Earthquake Museum that was erected in
the memory of those who died during the Ashgabat Earthquake
in 1948, draws interest.
Dates and architecture
Another striking monument of the city is the Statue of Constitution
that was designed for the 20th anniversary of the country’s
liberation. The monument, which was established on 120 thousand
sqm of land, can be reached through an entrance known as the
Ceremonial Ground that is surrounded by green lawn and ponds.
You come across 12-meter tall soldier statues in here. The
measurements and numbers used around the structures also have
meanings for Turkmenistan. The total height of the monument,
which is 185 meter, points the 185 countries that recognized the
neutral state of Turkmenistan. In addition, the body that consists of
three layers of octagonal Turkmen stars that sums up to 27 meters
in height and the 91-meter tall tower that settles on top of the body
symbolize the date when the country gained its freedom: 27.10.1991;
and the date when the constitution was adopted: 18.5.1992.
The country of legendary horses
Ahal Teke horses, which were seen for the first time in Turkmenistan
and domesticated about three thousand years ago, are both the
symbol and the national pride of the country. Not honoring these
horses that were mythologized with the Epic of Manas and the Tales
of Dede Korkut in the capital would be unimaginable. The 10th
Year Horse that was constructed on the tenth year of the liberation
of Turkmenistan is a memorial park. The monument, which is
located at the center of the park, is climbed through the steps that
represent the rise of Turkmenistan. The octagonal Turkmen star

Orta Asya’nın en büyük camisi
Orta Asya’nın en büyük camisi Aşkabat’ta. Saparmurat
Türkmenbaşı, doğum yeri Kıpçak Köyü’ndeki camiyi,
1948’deki depremde burada hayatını kaybeden annesi Gurbansultan anısına yaptırmış. Köyün hemen
kuzeyinde Türkmenistan topraklarının yüzde 80’ini
oluşturan ve dünyanın en büyük ve en sıcak kum
denizlerinden biri olan Karakum Çölü var. Buna rağmen caminin vaha gibi olan çevresi fıskiyeler, havuzlar, Kopetdağ’ın eteklerinden getirilen özel çiçeklerin yanısıra İtalya ve İspanya’dan satın alınan
çalılar ve egzotik ağaçlarla süslenmiş. 17 bin metrekarelik bir alanda bulunan cami, yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli. 91 metre yüksekliğindeki minareleri, Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilân ettiği 1991 senesini
sembolize ediyor. Minarelerin ve kubbenin tepesinde
güneş ışığıyla renk değiştiren bir malzeme bulunuyor.
Cami, sekizgen olarak dokunmuş 215 metrekarelik dev
bir Türkmen halısıyla kaplı. Caminin mermer kaplama
duvarlarında Kuran’dan ayetlerin yanısıra Türkmenbaşı’nın 1997-2001 yıllarında yazdığı ve okullarla iş
yerlerinde okunmasını zorunlu kıldığı ruhani kılavuz
Ruhname’den alıntılar da bulunuyor. Caminin hemen
yanında Türkmenbaşı’nın aile mezarlığı olarak hazırlattığı alanda depremde ölen annesi ve iki kız kardeşinin mezarları var. Türkmenbaşı da öldükten sonra, bu
aile mezarlığında, kendisi için hazırlattığı yere defnedilmişti.

shaped ornamental fountain is topped by a monument that
consists of ten Ahal Teke horses, each symbolizing one of the 10
years of the country’s liberation.
The largest mosque of Central Asia
The largest mosque of Central Asia takes place is Ashgabat. The
mosque was built by the order of Saparmurat Türkmenbaşı in the
memory of his mother Gurbansultan who died during the
earthquake in 1948. It is located in his birthplace, the Kipczak
Village. The Karakum Desert, among the largest and the hottest of
the world, is located to the north of the village. The desert occupies
about the 80 percent of land surface of Turkmenistan. Despite the
desert, the mosque is surrounded by fountains, pools, special flowers
brought from the shoulders of the Kopetdağ Mountains, bushes and
exotic trees purchased from Italy and Spain. The mosque that is
placed in an area about 17 thousand sqm has a capacity of 10
thousand. 91-meter height minarets symbolize the date when the
declaration of independence was made in 1991. A material that
changes color with the sunlight is used on top of the minarets and
the dome. A gigantic octagonal Turkmen rug, which is 215 sqm,
covers the floor of the mosque. Verses of the Quran and quotations
from Ruhname, the spiritual guide that was written by Türkmenbaşı
between the years of 1997 and 2001 and studied at schools and
workplaces as a textbook, take place on the marble covered walls of
the mosque. Next to the mosque, the graves of his mother who died
at the earthquake and his two sisters take place in the area that was
ordered to be prepared as the family cemetery of Türkmenbaşı. He
was also laid to rest in this family cemetery after his death.
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PARKOUR İLE TÜM
SINIRLAR KALKIYOR
SELİN AKGÜN

Eğer koşmak ruhunuza iyi geliyorsa ve o an içinizdeki tüm
negatiflikleri atabiliyorsanız, size çok daha aksiyon dolu bir
spor dalı tavsiye edeceğiz: Parkour… Koşarken duvarları,
çatıları kısacası önünüze çıkan tüm engelleri aşmaya ve
bunu yaparken bedeninizin ritmiyle bir bütün olmaya
odaklanıp reflekslerinizi güçlendirmeye dayanan bu spor
dalı, ruhunu özgürleştirmek isteyenler için birebir.

ALL RESTRICTIONS
DISAPPEAR WITH PARKOUR
If running is good for your soul, and if you can throw away all the
negativities as you start running, we will recommend you a much
more action-packed sports branch: Parkour… This sport is based
on strengthening your reflexes by focusing on overcoming
obstacles such as walls, roofs, objects you come across. You
become one with the rhythm of your body. Parkour is perfect for
individuals who want to free their souls.
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Hız, refleks ve kondisyon gerektiriyor
Akrobasi ve atletizmin bir birleşimi olan Parkour, gerçek
anlamda 2000’li yıllardan sonra popülerleşmeye başlayan
bir spor dalı… Parkour’un geçmişinde ise askeri eğitimlerden ve silah kullanılmadan gerçekleştirilen savunma
sporlarından farklı alıntılar bulunuyor. Belirli bir parkurda serbest hareketler yaparak ilerlenen Parkour’da, yaratıcılık kadar anlık karar verme gibi refleksler de devreye
giriyor. Bu spor dalında jimnastik hareketler kadar süratli olmak da büyük öneme sahip. Parkour, 1980’lerde
Fransa’da David Belle ve arkadaşları ile başladı ve sonrasında hızlı bir şekilde yayıldı. Parkour’un öncüleri; sınır
olarak düşünülen birçok düşünceyi yıkıp insan anatomisinin gerçek potansiyelinin ne kadar geliştirilebileceğini
ortaya koydular. 1997’de ise David Belle ve Sebastien
Foucan, Yamakasi adlı grubu kurdu. Özellikle Sebastien
Foucan’ın, “Hiçbir şey kendi yolunuzda ilerlemeye engel
olamaz.” felsefesinden yola çıktığı dikkat çekiyor. Parkour, insan bedeninin yeteneklerini ve sınırlarını zorlayarak, bu gücü en verimli şekilde kullanmaya, ardından
da hıza ve kondisyona yöneltmeyi hedefleyen farklı bir
vizyona sahip.

Requires speed, reflexes and condition
Parkour, a combination of acrobatics and athletics, is a
sport branch that has become popular in the real sense
since the 2000s… In parkour’s past, there are different
adoptions from weaponless military training and defense
sports. In parkour, where you progress by making free
moves on a certain track, reflexes such as making an
instant decision are put into action as much as creativity.
In this sport being fast is as important as instant reflexes.
Parkour began with David Belle and his friends in France
in the 1980s, and then spread very quickly. Parkour’s
predecessors broke many believes considered as the limits
of the human body and showed how much the real
potential of the human anatomy could be improved. In
1997, David Belle and Sebastien Foucan set up a group
called Yamakasi. In particular, Sebastien Foucan points
out that he was guided by the philosophy, “Nothing can
stop you from progressing on your own way.” Parkour has
a different vision aimed at pushing the capabilities and
boundaries of the human body, using this power in the
most efficient way, and then directing it to speed and
physical fitness.
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Farklı bir yaşam felsefesi vaat ediyor
Bu sporu yapan erkeklere “traceur”, kadınlara ise “traceuse” deniyor. Akrobasinin en aşırı haliyle yani sıçramaların,
atlamaların ve dönüşlerin çok sık kullanıldığı bu spor, sadece sokak ve caddelerde yapılıyor. Yani, A noktasından B
noktasına varana kadar, aradaki tüm engelleri geçerek ve
kendi yolunu oluşturarak en kısa süre içerisinde parkuru
bitirmek gerekiyor. Parkour’un en ilginç yanı ise gerçekte
parkour yapma amacı için üretilmemiş şeyler üzerinde hareket edilmesi... Karşınıza çıkan duvarlar, yüksek binalar,
çatılar, çitler hatta hareket halindeki araçların hiçbir önemi
yok! Hepsini geçmek zorundasınız. Parkour sporunu diğer
spor dallarından farklı kılan en büyük özellik ise sporcuya
hem özgürlük hem de farklı bir yaşam tarzı vaat etmesi…
Parkour’da belirli temel hareketler bulunuyor. Bu teknikleri her yerde uygulamak ve pratik yapmak da mümkün. Buradaki temel amaç ise önünüze çıkan tüm engelleri aşmak…
Üzerinden, altından ya da arasından geçerek her engelin
üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Zaman içinde akıcı bir
hız kazanmaya başlıyorsunuz. Parkour konusunda deneyim
sahibi olmaya başladıkça, bu akıcılık zamanla farklı bir boyuta dönüşüyor. Egzersiz sıklığına bağlı olarak, bir ya da iki
yıl içinde çok daha estetik bir akışa sahip olmak mümkün.
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Promises a different philosophy of life
The terms “traceur” for male and “traceuse” for female
practitioners are used. This sport, which is the most
extreme form of acrobatics, where bounces, jumps and
turns are used frequently, is only done on streets and
roads. That means it is necessary to finish the course as
soon as possible, from reaching point A to point B, passing
all obstacles in between and creating your own path. The
most interesting aspect of parkour is actually moving on or
around the things that are not produced for the purpose of
making tracks... Exposed walls, buildings, roofs, fences
and even vehicles in motion have no bearing! You have to
pass all of them. Parkour’s biggest feature from other
sport branches is the promise of both freedom and a
different lifestyle… There are certain basic movements in
Parkour. It is also possible to apply these techniques
everywhere and practice them. The main purpose here is to
overcome all obstacles…You try to overcome each obstacle
from above, under or across. In time, you begin to gain a
smooth pace. As we begin to experience parkour, this
smoothness turns into a different dimension over time.
Depending on the exercise frequency, it is possible to have
a much more aesthetic flow in a year or two.

Yeteneklerinizi ve sınırlarınızı keşfedin
Parkour yapabilmek için dengeli ve cesur olmanız, önünüze çıkacak engelleri aşabileceğinize de yürekten inanmanız gerekiyor. Her gün düzenli aralıklarla idman
yapmak, hızınızı artırırken reflekslerinizi de güçlendirecektir. Bir Parkour koşucusunun her türlü duruma
açık ve hazır olması ise en önemli kurallardan biri. Dışarıdan bakıldığında tehlikeli bir spor dalı gibi gözükse de
refleksleriniz yüzde 100 devreye girdiğinde tüm riskleri
yavaş yavaş elimine edebiliyorsunuz. Amerika’da bir
üniversite tarafından yapılan araştırma, basketbol sporunda çok daha fazla sakatlık yaşanabileceğini ortaya
koyuyor. Aslında sakatlık riski, bireylerin kendi sınırlarını ne kadar zorlayacaklarını bilmedikleri anlarda ortaya çıkıyor. Oysa parkour sporunda ilk andan itibaren
vücudunuzun hangi durumlara direnç gösterdiğini analiz etme şansına sahipsiniz. Parkour uygulayıcısı “basamaklama yöntemi” ile basitten zora doğru giden teknikleri çalışırsa zamanla neler yapıp neler yapamayacağını idrak edebiliyor. Böylece sakatlık riskini de azaltıyor. Yeteneklerinizi ve sınırlarınızı keşfettiğinizde ise
daha önce yaptığınız şeyler zaman içinde çok daha az
riskli hale gelmeye başlıyor.

Discover your skills and boundaries
You have to be balanced and brave to practice parkour,
and you must believe in your heart that you can
overcome the obstacles that will come across.
Practicing regularly every day will strengthen your
reflexes while boosting your speed. One of the most
important rules is that a parkour practice is open and
ready for all kinds of situations. It might sound like a
dangerous sport but you can gradually eliminate all
the risks when your reflexes are in 100 percent use. A
research conducted by a university in the United States
reveals that playing basketball may result in more
injuries. In fact, the risk of getting injured emerges
when individuals do not know how to push their limits.
However, from the very first moment in the parkour
sport, you have the chance to analyze what situations
your body is resisting. Parkour practitioners can
understand what they cannot do and what they can do
over time, if they do techniques that go from simple to
difficult with the “clipping method”. This also reduces
the risk of injury. When you discover your skills and
boundaries, things you have done before begin to
become much less risky over time.
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İNOVATİF BİR SAĞLIK
ÇÖZÜMÜ
FİZİK TEDAVİ SIKINTISI ÇEKEN KİŞİLERE
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLİ VE MOBİL ODAKLI
SAĞLIK ÇÖZÜMLERİ SUNAN PHYSHOME,
“TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR!”
YARIŞMASININ GALİBİ OLDU.
SELİN AKGÜN

“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışması kapsamında
bu yıl, Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan
Coqui’nin rehberlik ettiği “Physhome” projesi birinci
oldu. Fizik tedavinin her an, her yerde doğru şekilde
yapılmasını sağlayan giyilebilir teknolojili mobil sağlık
çözümü sunan bu projenin takımı; Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri
Cihat Erbay ve Berhudan Aslan ile İstanbul Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mahmut Jiyan Aslan ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Safa Andaç’tan oluşuyor.

INNOVATIVE HEALTH
PHYSHOME, PRESENTING WEARABLE
TECHNOLOGY AND MOBILE ORIENTED HEALTH
SOLUTIONS TO PEOPLE WITH PHYSICAL
TREATMENT DIFFICULTIES, WON THE “TÜSİAD BU
GENÇLİKTE İŞ VAR!” CONTEST.

Allianz Türkiye CEO’su Aylin
Somersan Coqui
CEO of Allianz Türkiye Aylin
Somersan Coqui
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The “Physhome” project, led by CEO of Allianz Türkiye
Aylin Somersan Coqui, was the winner of the “TÜSİAD Bu
Genclikte İŞ Var!” Contest this year. The team of this
project, offering a wearable technology with mobile health
solution that enables physiotherapy to be done anytime,
anywhere and in the right way, consists of Boğaziçi
University Electrical and Electronics Engineering
Department students Cihat Erbay and Berhudan Aslan and
İstanbul University Computer Engineering Department
student Mahmut Jiyan Aslan and Boğaziçi University
Computer Engineering Department student Safa Andaç.
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Yenilikçi, farklı ve inovatif
“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasında Physhome
projesi ile birinci olan ekibe rehberlik eden Allianz Türkiye
CEO’su Aylin Somersan Coqui, Physhome projesinin bin
500 iş fikri arasından önce ilk 35’e girdiğini ve ardından birinci olduğunu ifade ediyor. Coqui’ye Physhome projesi
boyunca öğrencilere nasıl bir mentorluk sağladığını sorduk
ve şu yanıtı aldık: “Allianz Türkiye olarak ‘TÜSİAD Bu
Gençlikte İŞ Var!’ yarışmasının sponsorlarından biriydik.
Ayrıca bu yıl, projedeki gençlere yönelik rehberlik görevi de
üstlendim. Bu açıdan sadece maddi değil, manevi olarak da
desteklediğimiz bir proje oldu. Gençlere ilham vermek, fikirleri üzerinde çalışmalarına yön göstermek, o fikirleri bir
iş planına dönüştürmelerine katkı sağlamak üzere çalıştık.
‘TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!’ kapsamında yaklaşık bin
500 iş fikrinden, ilk 35’e giren girişimleri Allianz içerisinde
titizlikle değerlendirdik. Yenilikçi ve farklı çözümler için
inovatif iş modellerinin, ülkemizin gelişimi adına daha çok
desteklenmesi gerektiğine inandığımız için Physhome projesine destek verdik. Proje ekibiyle bir çalışma planı oluşturduk ve çalışmaların koordinasyonunu ‘İnovasyon Ofisi’miz yürüttü. Bu süre içerisinde proje ekibinin, değişik
disiplinlerden birçok kişi ve farklı bakış açıları ile karşılaşma
fırsatı bulmalarını sağladık. Böylece kısıtlı süre içerisinde iş
modellerinin farklı noktalarını aynı anda geliştirebildiler.”

Different and innovative
Allianz Türkiye CEO Aylin Somersan Coqui who guided the
first team with the project “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!”
says that the Physhome project first entered the top 35 among
1500 business ideas and then became the winner. We asked her
what kind of mentorship she provided to the students during the
Physhome project: “As Allianz Türkiye, we were one of the
sponsors of the “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” contest. In
addition, this year I also undertook the mission of guidance for
young people on the project. In this respect, it was not only a
material but also a spiritual support project. We have worked to
inspire young people, to direct them to work on their ideas, and
to help them transform those ideas into a business plan. Within
the scope of “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” we have carefully
assessed the initiatives of the first 35 in Allianz organization.
We have supported the Physhome project, because we believe
that innovative business models for innovative and diverse
solutions should be further supported for the development of
our country. We have created a work plan with the project team
and the coordination of the works is carried out by our
“Innovation Office”. During this time, we enabled the project
team to find opportunities to meet many people from different
disciplines and different perspectives. So they could develop
different points of business models at the same time in a limited
time.”

Kullanımı son derece kolay bir teknoloji
Physhome projesinin yaratıcılarından Berhudan Aslan, bu
proje kapsamında 4 öğrencinin nasıl bir araya geldiğini ise
şöyle anlatıyor: “Cihat Erbay ile hazırlık sınıfından beri tanışıyor ve aynı bölümde okuyoruz. Geçen sene tamamen
başka bir proje üzerinde çalışıyorduk. O proje için geliştirdiğimiz hareket algılama teknolojisini başka alanlarda nasıl
kullanabileceğimizi düşündük. Diğer yandan ailemizde de
fiziksel rahatsızlık çekenler vardı, ki herkesin çektiği bir sıkıntı aslında. Physhome’u kurarak başardığımız en önemli
husus, geliştirdiğimiz hareket algılama teknolojisini daha
önce yaygın olarak kullanılmayan bir alanda kullanmak
oldu. Ekim 2016’da projeye karar verip ciddiyetle çalışmaya
başladık. İlk olarak Boğaziçi Üniversitesi Kuluçka Merkezi’ne başvurduk ve açık bir ofise yerleştik. Projenin üstünde
çalıştığımız süre boyunca, fizik tedavi sıkıntısı çekenlerin
böyle bir sisteme ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha
gördük. Physhome, kişilerin günlük hayatına adapte edilebilen ve kullanımı son derece kolay bir teknoloji. Dünya
genelinde 450 milyon insan, kaybettiği hareket kabiliyetini
geri kazanmak için acı çekerek, bedenlerini zorlayarak fiziksel terapi görüyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarının sayısı ise tedavi görenlerin sayısıyla orantısız. Sadece
Amerika’da uzayan tedavi süreçlerinin iş kaybındaki dolaylı zararı da hesaplandığında maliyet 625 milyar dolar. Biz de
bu sorunu ortadan kaldırmak için Physhome’u geliştirdik.”

Very easy technology to use
Berhudan Aslan, among the creators of the Physhome project,
explains how the four students came together within the scope
of this project: “I have known Cihat Erbay since the preparatory
class and we have been studying in the same department. Last
year, we were working on a completely different project. We
thought about how to use motion detection technology
developed for that project in other areas. On the other hand,
there were also physical complaints in our families; in fact
almost everybody has these problems. The most important
thing we accomplished by establishing Physhome was using the
developed motion detection technology in a field that was not
widely used before. In October 2016, we made the decision to
start working on the project seriously. We first applied to the
Boğaziçi University Incubation Center and set up an open
office. During the time that we have been working on the
project, we have seen once again how much those who suffer
during physical therapy needed to have such a system. Physhome
is a technology that can be adapted to people’s everyday life and
is extremely easy to use. 450 million people around the world go
through painful physical therapy sessions to regain lost
mobility, by forcing their bodies. The number of physiotherapy
and rehabilitation specialists is not proportional with the
number of patients treated. The cost of extended treatments
only in America is $625 billion, including the indirect work
force loss. We developed Physhome to remove this problem.

0

5

8 raillife EKİM / OCTOBER 2017

Güzel bir başarıya imza atıldı
‘TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!’ yarışmasına yaklaşık bin
500 projenin katıldığını belirten Berhudan Aslan, “Physhome projesi, elemelerin ardından sahip olduğu özellikler
ile ilk 35 proje arasına girdiğinde çok heyecanlandık. Bu
noktada yarışma kuralları gereği, TÜSİAD üyesi bir rehber ile eşleşiyorsunuz. Rehberimiz, Allianz Türkiye
CEO’su Aylin Somersan Coqui oldu. Allianz ile tanışmamız da bu sayede gerçekleşti. Aylin Somersan Coqui’nin
rehberliği ve Allianz İnovasyon Ofisi’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmanın, projemizi
birinciliğe taşımasından mutluluk duyuyoruz. Aylin Somersan Coqui’nin bir yönetici gözüyle bizi yönlendirmesinin yanında daha ilginç ve güzel olan durum, ekipten
biriymiş hissi uyandıran heyecanı ve sorumluluğuydu. O
günden sonra yarışma sunum gününe kadar çalışmalarımız artarak devam etti. İnovasyon Ofisi’nden Melike
Demirel ve Şahika Özcan’ın koordinatörlüğünde Allianz
ile yaptığımız çalışmalar finanstan satış kanallarına ve
projenin gelecek evrelerine kadar her şeyin ince ayrıntısına kadar düzenlenmesini sağladı. Physhome’un, önleyici tedaviler sayesinde sigorta firmalarının ileriki dönem masraflarının önüne geçiyor olması ve insanlara
koruyucu bir tedavi sunuyor olması, Allianz’ın da şirket
politikalarıyla birebir örtüşüyordu. Bunun sonucunda
birlikte güzel bir başarıya imza attık.” diyor.

A great success achieved
Berhudan Aslan who states that approximately 1500
projects entered the contest “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ
Var” says, “We were thrilled when the Physhome project
entered the first 35 projects with its features after the
eliminations. At this point, you are matched with a guide
from TÜSİAD in accordance with the rules of the
competition. Our guide was Allianz Türkiye CEO Aylin
Somersan Coqui. This was how we met with Allianz. We
are pleased that the collaborative work we have carried out
under the guidance of Aylin Somersan Coqui and
coordinated by the Allianz Innovation Office has brought
our project to the forefront. What was more interesting
and nice than Aylin Somersan Coqui being our manager
was that, she felt like a part of the team and that brought
a thrill and a sense of responsibility to our team. After
that day, our work continued to increase until the
presentation day for the competition. The work we have
done with Allianz under the coordination of Melike
Demirel and Şahika Özcan from Innovation Office has
enabled everything to be detailed from finance to sales
channels and future phases of the project. The fact that
Physhome avoided the future costs of insurance companies
through preventive treatments and provided them with
protective treatment matched Allianz’s company policies
as well. As a result, we signed a great success together. “
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TARİHİN İZLERİNİ
TASARIMLARINA YANSITIYOR

LE PERA MARKASININ YARATICISI NATALİ ÖZATAY, GEÇMİŞİN MİSTİSİZMİNİ
BUGÜNÜN MODERN DÜNYASIYLA BULUŞTURUYOR.

SHE REFLECTS TRACES OF
HISTORY INTO HER DESIGNS

CREATOR OF THE LE PERA BRAND NATALİ ÖZATAY BRINGS TOGETHER
MYSTICISM OF THE PAST AND TODAY’S MODERN WORLD.
SELİN AKGÜN

2005’ten 2015 yılına kadar iş hayatında aktif bir şekilde
yer aldıktan sonra hayallerini gerçekleştirmek için yeni
bir başlangıç yapan Natali Özatay, 2017’de Le Pera markasını kurdu. Özatay, bir yandan Hititoloji ve Sanat
Tarihi eğitiminin verdiği vizyon ve tasarım tutkusu ile
gündelik yaşamda kullanılabilecek karakter sahibi bileklik ve kolyeler tasarlarken, diğer yandan ise kitap ve
belgesel projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
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FERHAT MAKASÇI

Participated actively in business life between 2005 and
2015, Natali Özatay who made a new start to realize her
dreams established the Le Pera brand in 2017. Özatay, on
one hand, designs unique necklaces and wristbands that
can be used in everyday life with the design passion and
vision given by the education of Hittitology and Art
History, while on the other hand she gets ready to realize
her book and documentary projects.
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maritime history. The most important reason why I am involved
in this project is the presence of miniatures… Turkish miniature
painting art was one of the subjects I wanted to learn the most
during my study of Art History. I’m doing the Art History
consultancy of the project. The project is under the auspices of the
Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey. In this
context, we work with very valuable academicians. The most
valuable sources related to the history of Turkish maritime are the
Islamic Research Center (ISAM) and the Istanbul University Rare
Books Library. “

Hititoloji ve Sanat Tarihi mezunu
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hititoloji Ana Bilim Dalı’nda okurken, üniversite eğitiminin son iki yılında
Sanat Tarihi eğitimi alan ve Ön Asya tarihinde uzmanlaşan
Natali Özatay, aslında çift dal mezunu… Gazeteci bir aileden
gelen Özatay, 2005’ten bu yana iş hayatında farklı kurumlarda halkla ilişkiler, tanıtım ve organizasyon alanında deneyim kazandı. Bu süreci ise hizmet sektöründe faaliyet
gösteren kurumsal şirketlerde takım liderliği ve koordinatörlük gibi farklı aşamalar takip etti. İnsan kaynakları alanında da kendini yetiştiren Natali Özatay, bu çerçevede
Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Fakültesi’nde İnsan Kaynakları eğitimi aldı. Daha sonra ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi’nin önemli bir
kolu olan ‘Drucker Yönetimi Sertifika Programı’na katıldı.
Tüm bu süreçlerin, insan yaşamının nasıl yönlendirilmesi
gerektiğine dair farklı ipuçları barındırdığını ifade eden
Özatay, bu verileri iş hayatına adapte ederek çok daha farklı bir bakış açısıyla yol aldığını söylüyor. 2015’te kariyerine
farklı bir yön vermeye karar veren Özatay, artık hayallerini
farklı platformlarda özgürce gerçekleştirebileceği özel bir
alan yaratmanın temellerini atıyor.
İki farklı proje üzerinde çalışıyor
Bu doğrultuda öncelikle iki farklı projeye odaklanan Natali
Özatay, bu projeler hakkında şu bilgileri veriyor: “İlk projem; bir ‘çocuk-macera’ kitabı… Bu kitabım tamamlandı ve
şu an yayınevleriyle görüşme halindeyim. Amacım; üstüne
bastığımız topraklarda daha önce neler olduğunu farklı, eğ-
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Hittitology and Art History Graduate
As Natali Özatay was studying Hittitology in Literature Faculty
of Istanbul University, she started taking Art History lessons in
the last two years of her university education and became a
master in history of Asia Minor; in fact she is a double-branch
graduate… Özatay, who came from a journalist family, has
gained experience in public relations, advertising, and
organization in different institutions in business life since 2005.
This process was followed by different phases such as team
leadership and coordination in corporate companies operating
in the service sector. Natali Özatay, who also trained herself in
the field of human resources, studied Human Resources at Yıldız
Technical UniversAity Continuous Education Faculty within
this frame. Then, at Bahçeşehir University, she participated in
the Drucker Management Certificate Program, an important
branch of Human Resources Management. Özatay states that
all these processes have different clues about how human life
should be guided and by adapting this data to her business life
she started progressing with a very different perspective.
Deciding to give a different direction to her career in 2015,
Özatay is now taking the opportunity to create a special space
where she can freely perform her dreams on different platforms.
Working on two different projects
Focusing on two different projects, Natali Özatay gives the
following information about them: “My first project is a
children’s adventure book. My book has been completed and I
am currently meeting with publishers. My goal was explaining
what happened on the soil we tread upon in the past in a way that
is fun, different and based on connotations. The starting point
was to make children love history adventurously. The target
audience of my book is children around the age of 11. I started
out with a fairy tale, but as the number of characters increased,
my work first turned into a story and then became a different
experience. One of the most important features of the book is
that its content also appeals to parents. The protagonist of the
book is an adventurous and curious child who is the youngest son
in the house. The second project is a documentary about Turkish

lenceli ve çağrışımlara dayanan bir dille anlatmaktı. Çıkış
noktam ise çocuklara tarihi maceralı bir şekilde sevdirmekti. Kitabımın hedef kitlesi ise 11 yaş civarındaki çocuklar.
Bir masalla yola çıktım ama karakterler arttıkça çalışmam
önce hikayeye sonrasında ise farklı bir denemeye dönüştü.
Kitabın en önemli özelliklerinden biri, ebeveynlerin de keyifle okuyabilecekleri bir içeriğe sahip olması… Kitabın
başkahramanı ise bir evin ufak oğlu olan, maceraperest ve
meraklı bir çocuk. İkinci projem ise Türk denizcilik tarihiyle ilgili bir belgesel. Bu projede yer almamın en önemli sebebi ise içinde minyatürlerin olması… Minyatür sanatı, Sanat
Tarihi eğitimim boyunca en çok öğrenmek istediğim konulardan biriydi. Projenin Sanat Tarihi danışmanlığını yapıyorum. Proje T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde
yürütülüyor. Bu kapsamda çok kıymetli akademisyenlerle
çalışıyoruz. Türk denizcilik tarihi ile ilgili en kıymetli kaynaklara ise İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ile İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nden ulaştım.”

Created the Le Pera brand in 2017
After all these projects, Natali Özatay, who established the Le
Pera brand in 2017 and transferred the history of Hititology and
Art History to different wristband and necklace designs, explains
her design line: “Until today, my production was service sector
oriented. Over time, I aimed to design by adding a different
dimension to this vision. One of the lessons I learned while
studying Art History was mythology. When examining the history
of B.C., a much different aesthetic emerges. Yes, perhaps there
was no technology at the time, but it is observed from the designs
on trinkets or other hand-made products, especially handmade
accessories or cook and bake-ware products, show that a
completely different artisanship was dominant. These details
have always been interesting to me. I began to design wristbands
and necklaces with character that could be used in everyday life
within the Le Pera brand, nurtured by the refinement of past
periods. In fact, since childhood I have been involved in jewelry

Le Pera markasını 2017’de yarattı
Tüm bu projelerin ardından 2017’de Le Pera markasını
kurarak, Hititoloji ve Sanat Tarihi geçmişini farklı bileklik ve kolye tasarımlarına aktaran Natali Özatay, nasıl bir
tasarım çizgisine sahip olduğunu ise şöyle anlatıyor:
“Bugüne kadar üretimim hep hizmet sektörü odaklıydı.
Zaman içinde bu vizyona farklı bir boyut ekleyerek tasarıma yöneldim. Sanat Tarihi okurken aldığım derslerden
biri de mitolojiydi. Milattan önceki döneme ait tarihi incelerken çok daha farklı bir estetiğin öne çıktığı dikkat
çekiyor. Evet, belki o dönemde teknoloji yoktu ama özellikle takılara ya da kap kacak benzeri el emeği ürünlerin
süslemelerine tamamen farklı bir zanaatın hâkim olduğu
gözlemleniyor. Bu detaylar her zaman ilgimi çekti. Geçmiş dönemlerin inceliklerinden beslenerek, Le Pera markası çatısı altında gündelik yaşamda da kullanılabilecek,
karakter sahibi bileklik ve kolyeler tasarlamaya başladım.
Aslında çocukluktan bu yana takı tasarımı ile iç içeyim.
Çünkü babam, gazeteci olmasının yanı sıra uzun yıllar
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kuyumculuk da yapmış bir isim. Özellikle bileklik tasarımlarımı deniz kabuğu, ahşap boncuk, balık, kuş ve fil
figürleri gibi detaylarla zenginleştiriyorum. Bilekliklerimi makrame tekniğiyle kendi yorumumu katarak yapıyorum. Paraşüt ipi ya da mumlu ipleri tercih ediyorum.
Tasarımlarımda kullandığım sarı kaplama detayların özellikle suya dayanıklı olmasına büyük önem veriyorum. Her
bileklik modelinden ise sadece bir adet bulunuyor.”
Aydınlatma aksesuarları da tasarlayacak
Son dönemde tasarım olarak en keyif aldığı ürünün ise
ablası için tasarladığı; kum incisi bir kolyede yer alan ve
üzerinde ‘Hieros Gamos’ yani ‘Kutsal Evlilik’ yazan tasarımı olduğunu dile getiren Natali Özatay, “İki erkeğin
mücadelesini yansıtan mitolojik bir sahneyi, bu kolye
için yeniden yorumladım. Böylece ortaya kadın ve erkeğin evlenerek güç birliği yaratması figürü çıktı. Çizdiğim figürün kesilmesi, lazerle çizilmesi, yapılması, cilalanması ve incinin bağlanması sürecinde ise Ginkgo
Jewelry ile iş birliği yaptım.” diyor. 2017 ve sonrasında
tasarımlarıyla daha çok kişiye ulaşmayı hedeflediğini
belirten Özatay, “Kış aylarında ise yün detayların öne
çıktığı aksesuar tasarımlarına ağırlık vereceğim. Orta vadede ise takı tasarımının yanı sıra mitolojik sahneleri
ışıkların altına sererek farklı aydınlatma aksesuarları da
tasarlamayı hedefliyorum. Bu noktada kumaş boyası ve
baskı tekniğinden faydalanacağım. Taşları da çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Gittiğim her yerden taşlar topluyorum. İleride bu taşlara hayat vermek için farklı bir yol
izleyeceğim. Bu taşları gümüş ya da bakır gibi kıymetli
metallerle işleyeceğim. Şu an hedef kitlem bana @le.
pera instagram hesabımdan ulaşıyor. Tasarımlarımı
Marmaris başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarına ve Yunanistan’a gönderiyorum. Tasarım atölyem
ise Kadıköy-Moda’da yer alan Reka Evleri’nde.” yorumunda bulunuyor.

design; because, my father is a journalist, as well as being a jeweler
for many years. I especially enrich my wristband designs with
details such as sea shells, wooden beads, fish, bird and elephant
figures. I make my wristbands with the technique of macramé and
add my own interpretations of it into them. I prefer parachute
rope or waxed ropes. I attach great importance to the yellow
coating details used in my designs to be particularly waterresistant. Each bracelet model is unique.”
Will also design lighting accessories
Stating that the product she enjoyed designing the most recently
was a pearl necklace that has the words “Hieros Gamos” inscribed
on it which means “holy marriage”, Natali Özatay further makes
the following comment on it: “For this necklace, I reinterpreted a
mythological scene that reflected the struggle of two men. Thus,
the figure that represents the power of union that is created by the
marriage of the woman and the man came to existence. I cooperated
with Ginkgo Jewelry for the process of cutting, laser drawing,
making, polishing, and fixing the pearl of the figurine.” Özatay, who
points out that she is targeting to reach more people with her designs
in 2017 and after it, says, “In the winter months, I will focus on
accessory designs that feature wool details. In the medium term, as
well as jewelry designs, I aim to design different lighting accessories
by putting mythological scenes under the lights. At this point, I will
take advantage of fabric dyeing and printing techniques. I want to
mention that I love rocks, too. I am collecting rocks from everywhere
I go. I will follow a different path in the future to give life to these
rocks. I will engrave these rocks with precious metals such as silver
or copper. Currently my target customers connect me via my
ınstagram account @le.pera. I send my designs to Greece and
different parts of Turkey, especially to Marmaris. My design
workshop is at Reka Evleri in Moda, Kadıköy.’’

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

TREN, GİRDİĞİ YERDE BİRAZ KEDERLE,
HASRETLE, GURBETLE DE OLSA İYİLİK
UYANDIRIYOR, İYİMSERLİK YARATIYOR, EH
GÖZLER DE KURU KALACAK DEĞİL YA BIRAZ
DA GÖZLERI IŞITIYOR. GELMESİ ÜÇ VAKTE
KADAR BEKLENEN SEVİNÇLİ BİR HABER GİBİ.

THE TRAIN OF DAYS
TRAIN AWAKENS THE FEELINGS OF
GOODNESS WITH A LITTLE BIT OF SORROW,
LONGING, AND EXPATRIATE; CREATES
OPTIMISM; MAKES OUR EYES SPARKLE WITH
TEARS. IT IS LIKE GOOD NEWS THAT IS
EXPECTED TO ARRIVE ANYTIME.
HAYDAR ERGÜLEN

“Günlerin…” diye başlayan kalıbı, Boris Vian’ın, herhalde
Türkçede yayımlanalı 30 yılı geçmiştir, belki de 40 yıl, Günlerin Köpüğü kitabı meşhur etti sanırım. Pek kullanışlı olduğuna şüphe yok. Hemen her sözcüğün önünde güzel duruyor ama, doğrusunu isterseniz trenin önünde daha güzel
duruyor. Okuyorsunuz ama bir de kendi kendinize söylesenize, günlerin treni, dediğim gibi değil mi?
Daha güzel demek burada daha iyi, daha hakiki hatta daha
yakışıklı anlamına bile geliyor. Gerçi trenin yalnızca bir kasabaya, bir şehre, bir gara girmesi değil yalnızca, bir sözcüğe,
bir şarkıya, türküye girmesi de güzel, Girdiği yerde biraz
kederle, hasretle, gurbetle de olsa iyilik uyandırıyor, iyimserlik yaratıyor, eh gözler de kuru kalacak değil ya biraz da
gözleri ışıtıyor. Gelmesi üç vakte kadar beklenen sevinçli bir
haber gibi.
Günlerin treninde pazartesi ciddiyeti var mıdır? Sanki o gün
lacivert katsayısı, kravat yüzdesi ve siyah ayakkabı rekoltesi biraz daha fazladır, yüksektir. Bu yazıyı okuyan siz örneğin, günlerden pazartesi olduğunu trende mi daha çok hissedersiniz yoksa binişten önce ya da sonra mı? Tren sanki
pazartesi koyuluğunu alır uzaklara götürür biraz. Bu yüzden
trene pazartesileri mümkün olduğunca sık binmek sanırım
yolcularımızın menfaatinedir. Düşünsenize pazartesinin
çoğu trende geçiyor, harika bir duygu değil mi? Nedense salı
günleri, trenin boş günleri gibi gelir bana. Öyle fazla acelesi,
hemen görülecek bir işi, kapatılacak hesabı olmayanlar için-
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The cliché that ends with “… of days” had become famous first
with Boris Vian’s The Foam of Days, I believe. It has been over
30, maybe even 40 years, since its publication in the Turkish
language. It is useful alright. It suits almost every word, in
front of which it comes; however, it suits train the best to tell
the truth. You are reading it, but why don’t you try repeating it
out loud; the train of days; was I right or what?
Agreeing that it is more beautiful here means better, truer, and
more handsome even. Moreover, it is beautiful for a train not
only to enter a town, a city, a terminal but also to a word, a
song, a ballad. Train awakens the feelings of goodness with a
little bit of sorrow, longing, and expatriate; creates optimism;
makes our eyes sparkle with tears. It is like good news that is
expected to arrive anytime.
Does the seriousness of Monday exist on the train of days? It
seems as if the ratio of navy blue and necktie and the yield of
black shoes are higher that day. For instance, you, who are
reading this article, do you feel that it is Monday more when
you are on the train or before you go on or after you go off the
train? Train takes the intensity of Monday away a little. That
is why I think it would be highly beneficial for our passengers to
ride on trains as often as possible on Mondays. Imagine that
you spend most of your Monday on a train; is it not a great
feeling?
I do not know why but I feel the emptiest days of trains are
Tuesdays to me. The train of Tuesdays is for those who are not

in a hurry or who does not have anything to take care of
dir salı treni. Çoook eski bir arkadaşını, adeta gençliğini
immediately or who does not have to make terms with anything
göresi gelmiş gibi özleyen, torunları da boyunu çoktan geçurgent. It is more likely for an old lady, who is missing an old
miş olan ve ne yazık ki “adam”ı da karatoprağa vermiş olan
friend like missing her years of youth, whose grandchildren
bir hanımın, arkadaşına giderken biraz da gönül gezdirmesi
have already taller than her, and who has unfortunately laid
içindir. Küçük bir yolluk da hazırlamıştır kendisine. Sadece
her ‘man’ to rest, to suit her heart as she goes to meet with a
yolları değil yılları da geze geze gider o hanım, sanki salı
friend.
treni de öyle insanlar, gönül gezdirenler içindir biraz.
The train of Wednesdays is full of optimists. Or rather I feel so
Çarşambanın treni iyimserlerle doludur. Ya da ben çarşamoptimistic if I am on a train on a Wednesday. That is why
ba trendeysem pek iyimser gelirim kendime. O yüzden de
everyone on that train seems so optimistic to me; and they
trendeki herkes iyimsermiş gibi gelir bana. Hem de olsunshould, let us be, we must. Sometimes we call it groundless
lar, olalım, olmalıyız. Nedensiz iyimserlik deriz ya bazen,
optimism; I think it is the best kind; I would not even know why
bana kalırsa en güzeli de odur, hem nedene de ne gerek
we have to have grounds for being optimistic anyways.
vardır, bilmem. Durduk yere gülüyor diye yadırgarız ya
Sometimes we criticize people when they start laughing all of a
bazen insanları, ister durduk yere ister durmadan, her neysudden; whether it happens suddenly or not; whatever; there
se, demek ki onu güldürecek, gülümsetecek bir şeyler geçmight have been something funny came to that person’s mind.
miştir aklından. Bu da düşüncenin gülümsemesi olsun.
Let it be the laughter of thought. Only the train of
Yalnızca çarşamba mı her günün treni iyilikle,
Wednesdays or everyday shall be filled with
iyimserlerle dolsun!
Çarşambanın
optimists and goodness!
Perşembe. Şahane. Perşembenin bir
treni iyimserlerle
Thursday. Great. Thursday has a shine
fiyakası vardır günler içinde. Sanki
among the other days. As if it is a
hep Ecnebi memleketlerinde tahdoludur. Ya da ben çarşamba
handsome young fellow who studied
sil görmüş, 3-4 dil bilen, ukalalıtrendeysem pek iyimser gelirim
abroad, speaks 3-4 languages,
ğından değil ama Türkçesi kırık
kendime. O yüzden de trendeki
mispronounces words not because of
olduğundan sözcükleri çocuk
herkes iyimsermiş gibi gelir bana.
his arrogance but his Turkish is
gibi yarım yarım ya da yalan
broken, seems funny because of this,
yanlış telaffuz eden, bu nedenle
The train of Wednesdays is full of optimists.
but enviable for the same reason.
de sevimli gelen, eh biraz da
Yet, Thursday sounds like more
kıskançlık duygusuyla bakılan…
Or rather I feel so optimistic if I am on a
experienced
compared to the other
yakışıklı bir genç diyelim pertrain on a Wednesday. That is why
days. The train of Thursdays is full of
şembeye. Hem zaten perşembe de
everyone on that train seems so
those friends that start the weekend from
günler içinde biraz ‘avrupa görmüş’
optimistic to me.
the middle of the week.
gibi durmuyor mu? Perşembe treni de
Do not miss the train of Fridays. Experience that
haftasonu tatilini haftaortasından başlatan
joy when Friday comes. Holly Fridays consist of reunions,
bu arkadaşlarla doluyor.
getting together, getting out of home or work to meet with
Cuma trenini kaçırmayın, cuma gelince o mutluluğu yaşanature; it is as if the life consists of Friday and its close friends
yın. Zira her açıdan kutsal cuma, kavuşma, özlem giderme,
Saturday and Sunday. The train of Fridays carries the state of
evden, işten dünyaya çıkma, tabiatla buluşma, sanki hayat
being human that was felt the most on Fridays.
cuma ve onun en yakın arkadaşları olan cumartesi, eh biraz
The loneliness of Saturdays is also celebrated on trains! Are
da pazardan ibaretmiş gibi. Cuma treni insanın kendini en
you wondering what is there to celebrate? Let us accompany
çok o gün hissettiği insan olma halini taşıyor.
you to a train of Saturday! Since the song of “The Coach of
Cumartesi yalnızlığı trenlerde de kutlanır! Bunda kutlanacak
Loneliness” has not been written yet, let us play the song called
ne mi var diyorsunuz? Öyleyse sizi bir cumartesi trenine
“The Wharf of Loneliness” instead. You will see others who
alalım. Ve “yalnızlar vagonu” şarkısı daha yazılmadığı için,
are lonely on that train; however, please do not forget that
Erkin Koray’dan “Yalnızlar Rıhtımı” şarkısını çalalım. O
loneliness of the two would only make up a third one!
trende başka yalnızlar da göreceksiniz, ama iki yalnızlıktan
Sunday. The return train. To a boarding school, to a military
ancak üçüncü bir yalnızlık çıkacağını da lütfen unutmayın!
camp, to work, to lessons; from the summer, from a beach
Pazar. Dönüş treni. Yatılı okula, kışlaya, işe, derse, tatilden,
house… That train is not a volunteer. It is highly involuntary.
yazdan, yazlıktan eve… O tren gönüllü değil, hayli gönülsüz
However, it is the one not to miss. The must-go-on train. That
biçimde, ama mutlaka binilen trendir, mecburiyet treni. Hızis why it seems slower although it goes fast. IMPORTANT
lı da olsa biraz yavaş gidiyor gibi görünmesi de bundandır.
NOTE: The last thing to do on a train of Sunday is to read this
ÖNEMLİ NOT: Pazar treninde yapılacak en son şey de bu
type of articles.
gibi yazıları okumaktır.
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BİTMEYEN BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ

NECIP TOSUN’UN ANSIZIN HAYAT’INDA, TEKNIK OLARAK HIKÂYELERDE DAHA ÇOK BIRINCI TEKIL
ANLATIM KULLANILMIŞTIR. DIĞER IFADEYLE KARAKTERIN AĞZINDAN AKTARILIR OLAYLAR.
HIKÂYELERDEKI DÜŞÜNMEK, GEÇMIŞLE HESAPLAŞMAK, DURUM TESPITI YAPMAK GIBI YÖNLERIN
AĞIRLIĞI DA BU TEKNIKTEN ILERI GELIR.

THE STORY OF AN ENDLESS JOURNEY
TECHNICALLY, IN NECIP TOSUN’S ANSIZIN HAYAT (SUDDEN LIFE) A FIRST PERSON
NARRATIVE IS USED IN THE STORIES. IN OTHER WORDS, THE EVENTS ARE TOLD BY THE
PROTAGONIST. THIS TECHNIQUE IS THE CAUSE OF THE HEAVINESS OF THE ASPECTS IN THE
STORIES SUCH AS THINKING, MAKING TERMS WITH THE PAST, EVALUATING SITUATIONS.
ÖMER YALÇINOVA

Necip Tosun’un Ansızın Hayat’ında (Hece y.) on üç
öykü bulunmaktadır. Öykülerin genelinde artık olgunluk yaşını tamamlamış karakterlerin geçmişiyle hesaplaşması konu edilmektedir. Bunlar, emekli hâkim,
kitap sevdalısı, çocukluk arkadaşını hatırlayan veya
annesini düşünen karakterlerdir.
Hepsi de kendini anlamak için çocukluk ve gençlik dönemine dönüş yapar ve o anları adeta yeniden yaşar. Yazara göre zaten insan
ne kadar değiştim, büyüdüm,
kendimi aştım, onları geride bıraktım dese de, her zaman çocukluğunda kalır ya da çocukluğuna
geri döner ve hareket edeceği yeni
yöne oradan başlar.
Teknik olarak hikâyelerde daha
çok birinci tekil anlatım kullanılmıştır. Diğer ifadeyle karakterin
ağzından aktarılır olaylar. Hikâyelerdeki düşünmek, geçmişle
hesaplaşmak, durum tespiti yapmak gibi yönlerin ağırlığı da bu
teknikten ileri gelir. Karakter, yaşadıklarını anlatırken bir yandan
da düşünür ve yargıda bulunur.
Buna iç konuşma tekniği de diyebiliriz. İç konuşma; kişinin kendiyle konuşması anlamına gelmektedir. Okuyucu bu
diyaloga tanıklık etmektedir. Tanıklık, karakterle okuyucu arasına mesafe koyar. Daha doğrusu karakterin
her ne kadar kendi iç konuşmasını okuyucuya açsa da,
saklamak istediği şeylerin olduğunu gösterir. O yüzden Ansızın Hayat, okuyucunun karakterle kendini
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Thirteen stories take place in Necip Tosun’s Sudden Life (Ansızın
Hayat, Hece Publications). Mature characters making terms with
their pasts are the subject throughout the stories. Among these
characters, there are a retired judge, a book lover and those who
remember their childhood friends or think about their mothers.
They all go back to their childhoods in
order to understand themselves; they
almost relive their childhoods and youths.
According to the author, no matter how
many times one says that I have changed,
I have grown, I go beyond myself, I have
left everything in the past; one always
stays in his/her childhood or goes back
there to start a new journey from there.
Technically, a first person narrative is
used in the stories. In other words, the
events are told by the protagonist. This
technique is the cause of the heaviness of
the aspects in the stories such as thinking,
making terms with the past, evaluating
situations. As the protagonist of the each
story narrates the events, he or she thinks
and passes judgments at the same time.
We can name it as an interior monologue
technique. Interior monologue: a
person’s inner thoughts. The readers
witness this monologue. Witnessing
places a distance between the reader and
the character. More precisely, it shows that there are things that
the character wants to hide, although it opens up these interior
monologues to the readers. That is why, Sudden Life is full of
stories where the readers cannot identify themselves with the
characters; therefore, they have to take their lessons from the stories
on their own.

bütünüyle özleştiremediği, kendi kendine ders çıkarması gereken hikâyelerle doludur.
Düşüncelere duygular eşlik eder. Özlem, pişmanlık, öfke,
hüzün, aşk… Duygular düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olan unsurlardır. Duygulardan yola çıkar Necip Tosun
fakat orada kalmaz. Onlara farklı bakış açılarıyla boyut kazandırır; yazar, kadrajını olabildiğince geniş tutmaya çalışır.
Zaten kırk, belki de elli yıl önceki olayları ele almasının
sebebi de budur. Onları olabildiğince geniş açıyla verebilmek…
Ansızın Hayat’ı oluşturan hikâyelerde ilginç bir durum vardır. Yalnız kalan, ihtiyarlayan, yapacak bir şey bulamayan,
bu yüzden trajik kararlar almak zorunda olan karakterler,
aslında gençliklerinde de bu durumdadırlar. Başka ifadeyle
çok kalabalık, renkli bir hayatları varken, ihtiyarladıkça gözden düşmüş değillerdir. Aslında bu karakterlerin neredeyse
tamamı da çocukluk ve gençlik yıllarında da aynı trajik yalnızlığı yaşamışlardır. Fakat bu yaşananların acısı, ihtiyarladıkça daha sık ve yoğun bir şekilde hissedilmeye başlar.
Buna örnek olarak “kasaba hayatından/taşradan çıkmak”
konusu verilebilir. Hikâyelerin genelinde bu konuyla karşılaşırız. Karakterlerin hisleri ve düşünceleri, daha doğrusu
zihni yapısı kasabada, kasaba hayatına uygun şekilde gelişmiştir. Onu değiştirmek mümkün değildir. Kasaba insanı,
gün gelip bir gün kasabadan çıksa dahi, kasabalı olmaktan,
bir kasabalı gibi düşünüp, hissetmekten kendini kurtaramamaktadır.
Ansızın Hayat; hayat gibi, nerede başladığı ve bittiği belli
olmayan, sanki hiç bitmeyecek sanıldığı halde aniden biten
bir yolculuk gibidir.

Thoughts accompany emotions. Longing, remorse, anger, sorrow,
love… Emotions are the elements that cause thoughts to emerge.
Necip Tosun starts from feelings but does not stop there. He has
them gain dimension by means of different point of views. The
author tries to keep his angle of view as wide as he can. This is also
the reason why he treats the events that took place about forty or
fifty years ago. He wants to treat them through a wide angle of view.
An interesting situation exists in the stories that make up Sudden
Life. The characters that are lonely, aged, have nothing to do, have
to make tragic decisions were actually in the same situation also
in their youth. In other words, they did not have colorful lives and
they fell from grace as they got older. In fact, almost all of them
had experienced the same tragic loneliness in their years of
childhood and youth. However, the pain of what experienced is felt
more often and intense as they get older.
As an example to that, we can mention the subject of “being
from a rural town”. We come across to that subject throughout
the stories. The feelings and thoughts of the characters are
developed suitable with the rural life. It is not possible to change
them. One who was born and grown in a rural town can never
deliver himself or herself from thinking or feeling like a rustic
does, although he or she leaves the town.
Sudden Life is like a journey that resembles life that is not clear
where it begins and stops and it ends suddenly, although no one
thinks that it will end someday.

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Barış Özgür, 2015, 160. Kilometre
✓Blitzkrieg,
Yayınları
Blitzkrieg, Barış Özgür, 2015, 160. Kilometre P.
Tesadüf, Bülent Ata,
✓Asuman-Çalışılmış
2017, Erdem Yayınları
Asuman-Çalışılmış Tesadüf, Bülent Ata, 2017,
Erdem P.
ve Din, Sabri F. Ülgener, 2006,
✓Zihniyet
Derin Yayınları
Zihniyet ve Din, Sabri F. Ülgener, 2006, Derin P.
Yeniçeri, Reha Çamuroğlu, 2016, Everest
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Yayınları
Son Yeniçeri, Reha Çamuroğlu, 2016, Everest P.
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SONBAHARDA
GARDROBUNUZDA
NELER OLMALI?
MELİKE BETÜL

AYŞE NUR AYGÜN

Yazın sıcak, eğlenceli ve rengarenk günlerini geride bıraktık ve sonbahara yelken açtık. Sonbahar alışverişleri yorucudur, çünkü hava ne sıcaktır ne de soğuk. Diğer bir
ifadeyle, ne soğuk ne de değil. Alış-veriş
sırasında çelişkilere düşürür insanı... Öbür
mevsimlere göre farkını fark ettirerek...
Sonbahar alış-verişini düşünüyorsanız,
gardrobunuzda bulunması gereken renklere
bir göz atalım.

WHAT SHOULD YOU
HAVE IN YOUR
WARDROBE FOR FALL?
We have left behind the hot, colorful, and fun
days of this summer and are getting ready to
welcome the fall. Fall shopping is tiresome,
because the weather is neither hot nor cold. In
other words, it is not cold or cold. It drags you
into a paradox in the middle of your shopping
experience, so you are forced to acknowledge its
difference. Let’s take a look at the colors that you
should keep in your wardrobe this fall, if you are
ready for a shopping challenge…
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TRENÇKOT VE CEKETLERİMİZ
Sonbahar koleksiyonunun olmazsa
olmaz parçalarından olan trençkot
ve oversize ceket modelleri,
havaların soğumasına sevinmek için
güzel nedenler arasına girecek.
Birbirinden şık trençkotlar, kabanlar,
ceketler ve montlar şimdi sizin
pastel ve gri tonları ile
buluşturmanızı bekliyor.

TRENCH COATS AND JACKETS
Trench coats and oversized
jacket models will be among the
good reasons to love the season’s
cool weather. Each one more
elegant than the other, trench
coats and jackets now wait for
you to combine them with other
clothing pieces in pastel and grey
tones.

TRİKO BLUZLAR

Sonbaharın kurtarıcı
parça niteliğindeki
omuzları açıkta bırakan
triko modellerini tercih
ederek şık ve romantik
görünmenin tadını
çıkarabilirsiniz.
Jeanlerinizle rahatlıkla
eşleştirebileceğiniz triko
bluzlar gardrobunuzun
‘bonus’ parçaları
arasında olacak. Ayrıca
içlerine gömlek giyerek
kombinleyebilir ve ofis
stilini oluşturabilirsiniz.
Bu mevsim; gri, parlak
ya da pudra tonları
tercih edildiğini
söyleyebiliriz.

KNITWEAR
BLOUSES
You can enjoy looking
both elegant and
romantic by choosing
knitwear models that
leave your shoulders
out, which is another
rescue piece of this fall.
Knitwear blouses that
you can combine with
your jeans easily will
become a ‘bonus’
piece in your
wardrobe. You can
wear a knitwear blouse
to the office by
combining it with a
shirt underneath. Grey,
bright and powder
tones are popular this
season.
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PANÇO VE PELERİN

Sonbaharda olmazsa olmazınız panço
ve pelerinler. Özellikle desenli ve
boğazlı modellerin oldukça tercih
edileceği, pastel ve gri tonların ön
planda olduğunu söyleyebiliriz. Tek
parçayla dikkatleri üzerine çeken
kombinler yapmak isteyenlerin
imdadına pançolar yetişecek. Panço
modellerini kot pantolon, sırt çantaları
ve spor ayakkabılarınız ya da mini
bootileriniz ile kombinleyebilirsiniz.

PONCHO AND CLOAK
Ponchos and cloaks are popular this
fall, especially those with patterns and
collars. Pastel and grey tones will be
prominent. Ponchos are going to be
the saviors of those who would like to
make a combination that draws
attention onto one piece. You can
combine poncho models with jeans,
backpacks, and sneakers or mini
booties.
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ÇANTA

Olmazsa olmazlarımızdan baş tacımız
çantalarımıza, bu sezon volkanik
patlamadan esinlenilen kırmızı, kahve
ve turuncu tonları eşlik ediyor. Bu
renklerlerle kullanacağınız çanta
seçimleriniz sonbaharın soğuk
ifadesini biraz olsun ısıtacak türden.

PURSE
Our purses this year will be in red,
brown and orange colors that are
inspired from volcanic blasts. Your
purse selections that are going to be
in those colors are going to warm up
the cold expression of the season.

BOTLAR

Sonbahar sezonunun
trend renklerinden bir
diğeri fırtına renk tonları.
Pastel mavi ve gri olarak
tanımlayacağımız bu
renkler seçeceğiniz
ayakkabılar ve süet
botlarla harika bir ikili
olabilir.
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BOOTS
Storm colors are
among the trendiest
colors of the fall
season. This group that
we can name as pastel
blue and grey might
just create the perfect
duo with your shoes or
suede boots.
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DEKORASYONUNUZ KIŞA HAZIR MI?
YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ İLE BİRLİKTE HAVALAR DA SOĞUYACAK. SOĞUK HAVALARDA
DEKORASYONUNUZDA YAPACAĞINIZ KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA EVİNİZİ KIŞ MEVSİMİNE
HAZIRLAYABİLİR; HUZUR BULDUĞUNUZ EVİNİZE SICAK BİR HAVA KATABİLİRSİNİZ.

IS YOUR HOME DECORATION READY FOR WINTER?
WITH THE APPROACHING WINTER, THE WEATHER IS GOING TO GET COLDER. SMALL
TOUCHES TO YOUR HOME DECORATION PREPARE YOUR HOME FOR THE WINTER
SEASON AND ADD A WARM ATMOSPHERE TO WHERE YOU FIND PEACE.
ELA DEMİRCİLER

Sonbaharın gelmesi ile birlikte havalar da soğumaya
başladı. Kışın yağmurlu ve soğuk günlerinde birkaç kolay adımla evinizde daha sıcak bir ortam oluşturabilirsiniz. Dışarı çıkmanın zor olduğu, evde daha çok vakit geçirilen bu mevsimde, evinizde huzurlu ve sıcak bir ortam
yaratabilirsiniz. Bunun için de; battaniyeler, rengârenk
kilimler, kozalaklar ve kokinalarla evinizi muhteşem bir
şekilde dekore edip kışa hazırlayabilirsiniz…

With the arrival of fall, the weather has started getting
colder. You can make a warmer atmosphere in your home
with a few easy steps during the rainy and cold winter days.
In this season where being outdoors is not preferable and
more time is spent in homes, you can create a peaceful and
warm atmosphere in your home. You can decorate your
home and prepare it for winter with blankets, colorful rugs,
pine cones and mistletoes.
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DOĞAL ÜRÜNLER
Kış dekorasyonunun her dönem vazgeçilmezleri arasında kozalak ve kokinalar başı çekiyor. Eve dert girmesini engellediği düşünülen
kozalakları ister cilalayıp isterseniz de spreyle
boyayabilir, isterseniz de olduğu gibi bir
sepetin içinde masanızda ya da kapı süsünde
kullanabilirsiniz. Kış aylarında yetişen ve yılbaşı çiçeği olarak da bilinen kokinalar da
evlere renk katan dekoratif ürünler arasında
yerini alıyor. Bakımı kolay, sürekli sulama
gerektirmeyen kokinaları vazo içinde olabileceği gibi kapı süsü olarak da kullanabilirsiniz.

BATTANİYELER REVAÇTA
Kış aylarının olmazsa olmazlarından biri de battaniyeler oluyor. Kendi zevkinize uygun öreceğiniz battaniyelerin yanı sıra yumuşak kumaş ve polar battaniye
seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.
Son yıllarda revaçta olan ve sıkça tercih edilen diz
battaniyeleri, ısıtmanın yanı sıra hoş bir dekorasyon
objesi olarak evlerdeki yerini alıyor. Bu yumuşacık
pamuklu battaniyeler, kışın vazgeçilmezlerinden biri
olurken; rengârenk kırlentler ya da örgü kırlentler kışın
vazgeçilmezleri arasında sayılabilir.
BLANKETS ARE POPULAR
Blankets are among the essentials of the winter
months. Along with blankets that you can knit to
your own taste, you can also consider the options
of soft cloth and polar ones. Throws, which have
been popular and preferred in the last few years,
also take place in homes as neat decoration objects
besides being used for warmth. As the soft cotton
blankets are the essentials of winter; colorful toss
pillows and knitted shams can also be counted as
some of the essentials of winter.

NATURAL PRODUCTS
Pine cones and mistletoes are the top irreplaceable items of every period of winter
decoration. Pine cones, which are believed to
prevent worries from entering homes, can be
spray painted and optionally polished or simply used as they are in a basket on your table
or on the door as decoration. Mistletoes, which
grow during the winter months and are also
known as Christmas plants, are some of the
decorative products which add color to
homes. Easy to care mistletoes do not require
much watering; can be grown in a vase or
used as a door ornament.

AKSESUAR SEÇİMİ
Kış mevsimi dendiğinde akla gelen bir diğer
unsur şömine oluyor. Şömineli evlerde şöminenin yakılıp ve etrafına yerleştirilecek koltuklarla kahve köşesi oluşturulması da gündeme
gelebilir. Bu süreçte şamdan ve mumluklar
kışın evinizde sıcak bir ortam oluşturmanıza
yardımcı olacak aksesuarlar arasında başı
çekiyor. Şamdanlar daha klasik evlerde tercih
edilirken, farklı renk ve şekillerdeki mumluklar
daha modern evlerde kullanılabilir.
ACCESSORY SELECTION
A fireplace is another element that comes to
mind when the winter season is mentioned. In a
house with a fireplace, creating a corner around
the fireplace to sip your coffee in front of it might
be considered by placing one or two armchairs
around it. In this process, candleholders and
candelabras are the top accessories to help create a warm atmosphere in your home. While
candelabras are preferred in more classic style
homes, candleholders in different colors and
shapes may be used in modern homes.

AHŞAP BAŞ TACI
Kışın elementi olarak gösterilen ahşap;
ortama verdiği sıcaklık ile kışın soğuk günlerinde evinize daha sıcak bir hava katıyor.
Kullanışlı ve rahat olan ahşaba masa,
sehpa, sandalye, ayna, raf, TV ünitesi ya da
farklı bir şekilde yer verebilirsiniz. Ahşabın
koyu ve açık tonlarını bir arada kullanarak
renk ahengi de yaratmanız mümkün.
WOOD IS IN FAVOR
Wood, which is shown as the element of
winter, adds a cozier feel to your home with
the warmness it brings to the ambience
during cold days. You can use wood, which
is comfortable and practical for tables,
coffee tables, chairs, mirrors, shelves, TV
tables and so on. It is also possible to create a harmony of colors using dark and
light tones of wood together.
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EN YENİ SUV’LAR YENİ YILI BEKLİYOR
FRANKFURT OTOMOBIL FUARI’NDA ILK TANITIMI YAPILAN EN YENI SUV MODELLERI,
YILSONUNDAN ITIBAREN TÜRKIYE PAZARINA GIRMEK IÇIN SIRA BEKLIYOR. BUNLAR ARASINDA
TÜMÜYLE YENILENEN DACIA DUSTER, HYUNDAI KONA, CITROEN C3 AIRCROSS VE LÜKS
CAYENNE DIKKATLERI TOPLAYACAK.

THE NEWEST SUV’S ARE WAITING FOR THE NEW YEAR
THE NEWEST SUV MODELS, WHICH WERE INTRODUCED FOR THE FIRST TIME AT THE FRANKFURT
MOTOR SHOW, ARE WAITING IN LINE TO ENTER THE TURKISH MARKET ONWARDS THE END OF
THIS YEAR. AMONG THESE MODELS THE COMPLETELY RENEWED DACIA DUSTER, HYUNDAI
KONA, CITROEN C3 AIRCROSS, AND THE LUXURIOUS CAYENNE WILL GATHER MUCH ATTENTION.

PORSCHE’NİN SPORCUSU YENİLENDİ

PORSCHE’S ATHLETE HAS BEEN RENEWED

Porsche’nin sportif modellerinden biri olan Cayenne’in
üçüncü nesli de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Porsche
Cayenne geliştirilmiş şasisi, yeni motorları ve yeni
sürücü destek sistemleriyle dikkat toplayacak. Yeni
Cayenne Türkiye’de Aralık ayından itibaren satışa
sunulacak. İki versiyonu bulunacak araçta güçlü motorlar görev yapacak. 6 silindirli, 3 litrelik turbo motorlu
Cayenne 340 beygir güç üretiyor ve 450 Nm torka
sahip. Dolayısıyla, Cayenne’in standart versiyonu dahi
üst düzey bir sürüş performansı sunuyor. Sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 6,2 saniyede (Sport Chrono
Paketiyle 5,9 saniye) çıkan bu versiyonun son hızı 245
km/s. Pazara sürülecek ikinci Cayenne modeli ise
Cayenne S. Bu modelde 2,9 litrelik turbo V6 motor yer
alıyor. Yeni geliştirilen bu motor 440 beygir gücünde
ve önceki nesle kıyasla 20 beygir daha güçlü. Cayenne
S bu sayede sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 5,2 saniyede (Sport Chrono Paketiyle 4,9 saniye) çıkabiliyor.
Son hızıysa 265 km/s.

The third generation of the Cayenne, which is one of the
sports models of Porsche, is getting ready to take the
roads. The improved chassis, new engines and new driver
assist systems of the Porsche Cayenne will gather attention.
The new Cayenne will be offered for sale in Turkey starting
from December. Powerful engines are going to be working
in the vehicle which will have two versions. The Cayenne
that has 6-cylinder, 3 liter turbo engines produces 340
horse power and has a torque of 450 Nm. Therefore, the
Cayenne’s standard version offers a more high level driving
performance. The top speed of this version which can go
from 0 to 100 km/h in 6.2 seconds (5.9 with the Sport
Chrono packet) is 245 km/h. The second Cayenne model
that will be put onto the market is the Cayenne S. This
model has a 2.9 liter turbo V6 engine. This newly developed
engine has 440 HP and is 20 HP stronger than its previous
generation. Thanks to this, the Cayenne S can go from 0 to
100 km/h in 5.2 seconds (4.9 seconds with the Sport
Chrono Packet). Its top speed is 265 km/h.

ERTUĞRUL ARSLAN

Türk tüketiciler de artık Avrupalılar gibi SUV modelleri
kullanmayı tercih ediyor. Pazarda satış adetleri her geçen
gün artan modeller, yerden yüksek yapıları, geniş iç hacimleri ve zengin donanımlarıyla daha fazla müşteriyle
buluşuyor. Fiyat, donanım ve motor seçenekleri olarak
pazarda çok geniş bir yelpazede yer alan seçenekler arasında çok lüks modeller olduğu gibi daha uygun fiyatlı
modeller de bulmak mümkün. En son düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkan çok sayıda SUV modeli de yılsonundan itibaren Türkiye pazarında satılmaya hazırlanıyor.
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Turkish consumers also prefer to use SUV models as the
Europeans do. The models, which obtains higher and higher
sales volume every passing day meet with more customers
thanks to their compositions higher from the ground, wide
interior volume and rich equipment. In the market, where there
is a wide range of prices and equipment and engine options, it
is possible to find as many models with suitable prices as
luxurious models. A large number of SUV models, which were
first showcased at the recently organized Frankfurt Motor
Show are getting ready to be sold in the Turkish market
onwards the end of this year.
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FRANSIZ TARZI HAVALI SUV

FRENCH STYLE COOL SUV

2012 ile 2016 yılları arasında tüm dünyada satış rakamları beş kat büyüyen bir segment olan SUV pazarında
daha fazla söz sahibi olmak isteyen Citroën, SUV kullanıcılarından ilham alarak yepyeni bir model olan C3
Aircross’u geliştirdi. Yeni Citroën C3 Aircross, güçlü,
özgün ve canlı duruşu ile dikkat çeken, 4,15 m uzunluğunda kompakt bir SUV. Dört farklı tavan renk seçeneğine
sahip olan C3 Aircross’ta toplam renk kombinasyonları
90’ı, kabin opsiyonları da 5’i buluyor. Kompakt yapısı
sayesinde şehirde kıvrak, Grip Kontrol ve Hill Assist
Descent (Yokuş İniş Desteği) ile maceraya hazır olan C3
Aircross, tasarruflu ve verimli benzinli ve dizel motor
seçeneklerine sahip. Yeni C3 Aircross’un ileri teknolojisi ve
macera sever doğası, tasarruflu ve verimli son nesil motor
seçenekleri ile çevreci özelliklerine de vurgu yapıyor.

Citroën that wants to be more of an arbiter in the SUV
market, which is a segment that has increased its sales rate
by 5 times over the years between 2012 and 2016, developed
the new C3 Aircross inspired by SUV users. The new Citroën
C3 Aircross is a 4.15 m long compact SUV, which grabs
attention with its strong, original and lively stance. The C3
Aircross, which has four different ceiling color options, has a
total of 90 different color combinations as its cabin options
have 5. Thanks to its compact structure, the vehicle is
prompt in the city, and ready for adventure with its grip
control and Hill Assist Descent. C3 Aircross has economic
and efficient gas and diesel engine options. The advanced
technology and adventure loving nature of the new C3
Aircross makes emphasis on its environmental features with
its economical and efficient last generation engine options.
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KÜÇÜK KONA İDDİALI GELİYOR

THE SMALL KONA COMES ASSERTIVE

2021 yılında Avrupa’nın en çok satış yapan Asyalı otomobil üreticisi olmayı hedefleyen Hyundai, bu iddialı hedefine
emin adımlarla ilerliyor. Geniş bir SUV model ağı bulunan
marka, büyük Santa Fe, orta boy Tucson modellerinin
aynına şimdi de kompakt Kona’yı katmaya hazırlanıyor.
Hyundai i20 ile aynı platformu paylaşan model markanın
bu alandaki önemli bir boşluğunu da dolduracak. 90 ve
120 beygirlik 1.4 lt turbo dizel motor dışında Kona’da 1.0 lt
benzinli motor seçeneğinin de bulunması planlanıyor.
Standart versiyonları önden çekişli üretilecek Kona’nın
4×4 çekiş sistemine sahip versiyonlarının da bulunması
bekleniyor. Hyundai Kona, 4.165 mm uzunluğa, 1.800 mm
genişliğe ve 1.565 mm yüksekliğe (tavan rafıyla) sahip.
Kaslı görüntüsünü 18 inçlik jantlarla destekleyen aracın iki
renkli tavanı ve 10 farklı dış renk seçeneği bulunacak.

Hyundai, which aims to be the Asian automobile producer
with the highest sales in Europe in 2021, is progressing
steadily towards this assertive goal. The brand, which has a
wide range of SUV models, is planning now to add the
compact Kona besides the big Santa Fe and middle sized
Tucson models. The model, which shares the same platform
with the Hyundai i20, will fill an important gap in this area of
the brand. It is planned for the Kona to have a 1.0 lt gasoline
engine option besides its 90 and 120 horse power 1.4 lt turbo
diesel engines. The standard versions of the Kona, which will
be produced with front wheel traction, is expected to also
have 4x4 traction systems as well. The Hyundai Kona is 4.165
mm long, 1.800 mm wide and 1.565 mm tall (including its
roof rail). The vehicle, which supports its muscular looks with
18 inch rims, will have 2 roof and 10 exterior color options.
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UYGUN FİYATLI SINIF LİDERİ

LEADER OF THE MODESTLY PRICED CLASS

Ülkemizde satılan ve uygun fiyat/fayda oranıyla en çok
tercih edilen modellerin başında gelen Dacia Duster,
tümüyle yenilenen modeller arasında yer alıyor.
Türkiye’de de sınıf lideri olan model, yenilenirken radikal değişikliklerden kaçınılmış. Ön görünümde yapılan
değişiklikler, eklenen LED farlar, yeniden tasarlanan
farlar ilk bakışta belli oluyor. Ayrıca Duster’ın dışı gibi iç
mekanı da yeniden tasarlanmış. Malzeme ve plastik kalitesi yükseltilen araçta artık büyük çaplı bir bilgi ekranı
da sunulmaya başlanacak. Yeni Duster’daki en büyük
yeniliklerden biri de artık 7 kişilik versiyonun sunulacak
olması. Boyu 4.70 metre ile en büyük Duster olacak 7
kişilik versiyon 2018’den itibaren yollara çıkacak. 5
Koltuklu versiyonda 500 lt olan bagaj hacmi, büyük
versiyonda 650 litre ile etkileyici bir hacme ulaşacak.

The Dacia Duster, which is the leading one among the
most preferred models with its suitable price/benefit
ratio, is one of the completely renewed models. The
model, which is a class leader in Turkey, did not avoid
radical changes while being renewed. The changes made
on the front such as the added LEDs and the redesigned
headlights are noticeable at first sight. In addition, just like
the exterior of the Duster, the interior has been renewed.
In the vehicle, of which the material and plastic quality has
been upgraded, a largely scaled information screen will
take place. One of the new Duster’s biggest features is its
7-seater version that will soon be up for sale. The 4.70
meter 7-seater version, which is the biggest Duster yet,
will be on the roads starting in 2018. The trunk volume,
which is 500lt in the 5 seat version, will reach an
impressive volume of 650 liters in its big version.
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ASUS ZENBOOK FLİP 14
İkisi bir arada bilgisayarlar giderek
popüler oluyorlar. İstendiğinde tablet
gibi dokunarak, istendiğinde de klavyesiyle dizüstü gibi kullanılan bu cihazların
son örneği olan Zenbook Flip 14, harici
grafik kartına sahip en ince sistem olma
özelliğine sahip. Intel Core i7 işlemci, 16
GB bellek ve 512 GB SSD’nin yanı sıra,
GeForce MX150 ekran kartı da onu güçlü
ve son derece taşınabilir bir ürüne
dönüştürüyor.

TEKNOLOJİNİN
EN İYİLERİ
GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Two in one computers are gradually
getting more popular. The latest example
of these devices that can be used like a
tablet with a touch-screen or like a laptop
with a keyboard the Zenbook Flip 14 has
the trait of being the thinnest system with
an external graphics card. The device that
has an Intel Core i7 processor, 16 GB’s of
RAM and a 512 GB SSD along with a
GeForce MX150 graphics card makes it
quite a powerful and very portable product.

Berlin’de düzenlenen IFA Fuarı’nda bu yıl karşımıza çıkacak ‘akıllı’
tüketici elektroniği ürünleri tanıtıldı. Akıllı telefondan televizyona,
sanal gerçeklik başlığından bilgisayara, fırından temizlik
robotuna kadar fuarın en iyilerini bir araya getirdik.
AYTUN ÇELEBİ

THE BEST OF TECHNOLOGY HAS
BEEN LAUNCHED
The ‘smart’ consumer electronic products that we will encounter
this year have been launched at IFA Berlin. From smart phones to
televisions, from virtual reality headsets to computers and
from ovens to cleaning robots, we have brought
the best of the show together.

MOTO X4
Google’ın mobil patentlerden faydalanmak
için satın aldığı Motorola markası, artık
Lenovo çatısı altında hizmet veriyor ve
yenilikçi tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.
X4, aslında en üst seviye model değil, fakat
5,2 inçlik cihaz Snapdragon 630 işlemci ve
4 GB belleğin yanı sıra üç sesli asistan ile
öne çıkıyor. Google Assistant, Amazon
Alexa ya da Motorola’nın Moto Voice’ini
kullanabilirsiniz.
The Motorola brand, which Google
purchased to benefit from mobile patents,
now operates within Lenovo and continues
to gain attention with its innovative
designs. The X4 is not actually a highest
level model; however, the 5.2-inch device
shines out with its three voice assistants
along with its Snapdragon 630 processor
and 4GB of RAM. You can use Google
Assistant, Amazon Alexa, or Motorola’s
Moto Voice.
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PHİLİPS 8602

LG V30
G serisiyle en üst seviyede, özellikle pil
ömründe eleştirilen LG, sonunda hem tasarım hem performansla konuşulacak bir telefon hazırlamış. V30, 6 inçlik çerçevesiz bir
ekrana sahip. Bu sebeple çok büyük değil
ve ele oturuyor. 1.440x2.880 piksellik OLED
ekran, Snapdragon’un güçlü 835 işlemcisi, 4
GB bellek, 64 GB depolama alanı ve 3.300
mAh’lik pille tamamlanmış.

Quantum Dot adlı görüntü teknolojisine
geçiş yaptığını duyuran Philips, ilk ürünlerini de 55 ve 65 inç büyüklükte hazırlamış. Arka aydınlatması Ambilight
özelliğini de koruyan şirket, fark olarak
bir de soundbar eklemiş. 4K çözünürlüklü, HDR özellikli model Android TV
işletim sistemi kullanıyor ve sistemdeki
Google Assistant sayesinde sesle de
kontrol edilebiliyor.

LG, which is criticized on a high level with
its G series and especially its battery life,
has finally prepared a phone to be talked
about its design and performance. The V30
has a 6-inch screen without a frame.
Therefore, it isn’t very big and fits in your
hand. It is complete with the 1.440x2.880
pixel OLED screen, Snapdragon’s powerful
835 processor, 4 GB RAM, 64 GB storage
space, and a 3.300 mAh battery.

Philips, which announced that it made
a switch to Quantum Dot technology,
made its first products 55 and 65 inch
sizes. The company, which also retains
its rear lighting Ambilight feature, has
added a soundbar as a difference. The
model that uses a 4K resolution, HDR
featured Android TV processing
system, can be voice controlled thanks
to Google assistant.

ACER PREDATOR ORİON
9000
Konsolların yavaş ilerleyişi PC’lere yeniden
ilgi duyulmasında önemli bir rol oynadı.
Acer’ın Intel’in yeni işlemcilerini de yanına
alarak hazırladığı bu model ise tam bir
canavar. 18 çekirdekli Core i9 işlemci, 128
GB’a kadar bellek desteği ve 4 adet Radeon
RX Vega ya da 2 adet GeForce GTX 1080
ile SLI performanstaki iddiasını ortaya
koyuyor. Ayrıca özel sıvı soğutma sistemi
kullanıyor.
The slow progression of consoles played
an important role for the returning interest
in PC’S. This model that Acer prepared
with Intel’s new processors is a complete
monster. It’s 18 core, Core i9 processor,
support for up to 128 GB’s of RAM and 4
Radeon RX Vega or 2 GeForce GTX 1080
show its assertion in SLI performance. It
also uses a liquid cooling system.
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LENOVO EXPLORER
Microsoft’un artırılmış ve sanal gerçeklik
konseptlerini bir araya getiren Windows
Mixed Reality (Karma Gerçeklik) cihazlarına Lenovo’dan gelen örnek, IFA’daki ziyaretçileden büyük ilgi gördü. Birçok PC ile
kullanılabilecek olan başlık 3, yaklaşık 12
metrekarelik bir alandaki hareketleri de ek
bir algılayıcı olmaksızın takip edebilecek.
Oyunlar için de el kumandaları bulunan
cihazın ekimde satışa çıkması bekleniyor.
Lenovo’s example to Windows Mixed
Reality devices, which bring together
Microsoft’s enhanced and virtual reality
concepts together, gained great attention
from visitors at IFA. The headset, which is
compatible with many PC’s, will be able
to monitor movement in an approximately
12 square meter area without an additional
sensor. The device, which also has game
controllers, is expected to start the sales
in October.
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LEVENT İLE ŞİRİN
Milyonlarca çocuğun kalbinde yer eden,
maceralarını keyifle takip ettikleri Levent ve
Şirin kitapları şimdi çocuklar için şahane bir
oyuna dönüştü! İki karakterin büyük buluşması 7 Ekim’de Mall of İstabul MOİ
Sahne’de.

LEVENT AND ŞİRİN
The book series titled as Levent and
Şirin, which is popular among millions of
children, has been transformed into a
stage play for children now! The great
meeting of the two beloved characters is
at the Mall of İstanbul MOI Stage on
October 7.

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI

CİNGÖZ RECAİ

YÖNETMEN: DIRECTOR:
Denis Villeneuve

YÖNETMEN: DIRECTOR:
Onur Ünlü

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
06 Ekim 2017 / October 6, 2017

DANY BRILLANT
Fransızca şarkıların ve Latin
ezgilerin vazgeçilmez ismi,
dünyaca ünlü şarkıcı Dany
Brillant 6 Ekim’de İstanbul
Harbiye
Cemil
Topuzlu
Açıkhava Sahnesi’nde!

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
13 Ekim 2017 / October 13, 2017

OYUNCULAR: CAST:
Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli,
Serkan Keskin, Meriç Aral, Boran Kuzum, Cem
Cücenoğlu, Musa Uzunlar

OYUNCULAR: CAST:
Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de
Armas, Robin Wright, Dave Bautista, Mackenzie
Davis, Barkhad Abdi, Lennie James

TÜR: GENRE
Suç / Crime

TÜR: GENRE
Bilim-Kurgu / Sci-Fi

The great performer of French
and Latin songs, world-known
Dany Brillant is at the Harbiye
Cemil Topuzlu Open-Air Stage
in İstanbul on October 6.

FİLM ÖZETİ: “İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra
yeni bir soygun için sahalara döner. Ama bu soygunu
kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil
olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için bin bir
türlü yol dener.

FİLM ÖZETİ: Los Angeles Polis Departmanı’nda görev
yapan Memur K (Ryan Gosling) insanlığı büyük kargaşaya sürükleyecek bir sırrı ortaya çıkarmıştır. Bir felaketi
önleyebilmesi için Rick Deckard’ı (Harrison Ford) bulup
bazı yanıtlar alması şarttır.

SYNOPSIS: A “benevolent thief” Cingöz Recai goes back
to the field for a new housebreaking after long years.
However, he won’t be able to do this job with his own
team. He involves with a gang and tries many different
ways to break in the home of a tech-genius.

SYNOPSIS: The Officer K (Ryan Gosling) who serves at
the Los Angeles Police Department reveals a secret that
would drag humanity into a chaos. He has to find Rick
Deckard (Harrison Ford) to prevent a disaster and get
some answers.
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Ege Gecesi
Egean Night
Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Ankara
Nazım Hikmet Cultural Center, Ankara

Sena Şener
IF Performance Hall, Ankara

Fareler ve İnsanlar
Of Mice and Men
Sahne Ankara, Ankara

Marcus Miller
Zorlu PSM - Ana Tiyatro, İstanbul

Iggy Azalea
KüçükÇiftlik Park, İstanbul
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Kayseri Aslan

Komedi /Comedy

06

The Foreigner

Gerilim, Aksiyon /Thriller, Action

13

Bak Şu Leyleğe

Macera, Çizgi Film
Adventure, Animation

20

Testere: Jigsaw Efsanesi
Korku / Horror

27

Ayla

Dram / Drama
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

Haftanın
beşinci günü

Kaba yün
kumaş

Olgun,
güvenilir
erkek

Resimdeki
şarkıcı

Bir işaret
zamiri

Brezilya'da
gecekondu
mahalleleri

Melodi

Genç boğa

Satrançta
bir oyun

Jöle yapısında
krem

Delikli örgü,
gözenek
Muşmulaya
benzer bir
yemiş

İri, güçlü bir
yılan

Elçilikte
görev yapan
hizmetli

Dokuma
yiyen böcek

Motor güç
birimi

Ahırdaş

Ata
Canlı, neşeli

Huysuz,
Sekiz
yaşlı kadın
karbonlu
Ucu çengelli
alkan
çubuk

Çok acıklı
olay

Yabancı

Otomobil
yarışı türü

Belirme,
gözükme

Bir ağırlık
ölçü birimi

Boşluk,
mesafe

Ekinlerin
sapları

İş, davranış

AGORAFOBİ
ERZURUM
KUPES
ATMOSFER FELAKETZEDE MASUM
AYRAÇ
HURMA
MUSKA
AZICIK
ISKARTA MÜKELLEFİYET
EGEMEN
KADÜK
RASPA
EKMEK
KATRAN
TABLET
ERİME
KESKİN
TATARCIK

Kendisiyle
konuşulan
kimse
Saydam ve
çabuk kırılır
cisim

Pikapta
çalınan disk

Deri işleme

Halk, amme

İtalya'da bir
yanardağ

İlenme,
beddua

Ufuklar

Bir şeye
bağlı olma

Öykünce

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.

Büz

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]
Tahtadan
yapılmış
üflemeli
çalgı

Akümülatör
(kısa)

Sanma,
tahmin
etme

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.

Yaban
koyunu
Tuğla
biçimli yapı
malzemesi
Kamer

Avrupa
Birliği (kısa)

Mısır plakası
Geminin
kıyıdan
açılması

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.

Bilgiçlik
taslayan

Direnç
birimi

İlhanlık
Askerlikte
en küçük
birlik

Cıvanın
simgesi

Ek çizgisi

Özel gezinti
teknesi

Müzikli
tiyatro eseri
Deriden
çıkan sık
uzantılar

9

Parlak
olmayan

İlçebay

Peru plaka
kodu

0

Damarda
akan sıvı

Dört
mevsimden
biri

Çaylak
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Şehzade
eğitmeni
Zarar
karşılığı
ödenen
para
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[ SUDOKU / SUDOKU ]
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

KOLAY

ORTA

ZOR

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

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

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

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

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

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

[ ÇÖZÜMLER /
C B
MU R A T
M BO
KAVAS
ACU
OK T AN
A N
ONS
C AM
K AMU
AH
E TNA
A T
OBUA
İ MP A
T İ M Y
YA T
P E OP
TÜY

Haftanın
beşinci günü
Resimdeki
şarkıcı

Elçilikte
görev yapan
hizmetli

Kaba yün
kumaş

Olgun,
güvenilir
erkek

Genç boğa

İri, güçlü bir
yılan
Motor güç
birimi

Huysuz,
Sekiz
yaşlı kadın
karbonlu
alkan Ucu çengelli
çubuk

Bir ağırlık
ölçü birimi

Ekinlerin
sapları

A E
BOZ
A G
C İ
Z E
T E
Melodi

Dokuma
yiyen böcek
Ata

Canlı, neşeli

Yabancı

Belirme,
gözükme

Brezilya'da
gecekondu
mahalleleri
Delikli örgü,
gözenek
Muşmulaya
benzer bir
yemiş

Ü
V
E
Z

F

Saydam ve
çabuk kırılır
cisim

Deri işleme

Halk, amme

S

İlenme,
İtalya'da bir beddua
yanardağ
Bir şeye
bağlı olma

Sanma,
tahmin
etme

Tuğla
biçimli yapı
malzemesi
Kamer

İlhanlık

Askerlikte
en küçük
birlik

Ek çizgisi
Çaylak

Özel gezinti
teknesi

İlçebay

Peru plaka
kodu

Müzikli
tiyatro eseri

Deriden
çıkan sık
uzantılar
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Zarar
karşılığı
ödenen
para

Boşluk,
mesafe

İş, davranış

Kendisiyle
konuşulan
kimse

Tahtadan
yapılmış
üflemeli
çalgı

F
A
V
E
L
A

Ufuklar

A

Akümülatör
(kısa)

B
R
İ
K
E
T

Yaban
koyunu

E A
A TOR
V HG
A YMA
RA L
A ZM İ
Avrupa
Birliği (kısa)

Mısır plakası
Geminin
kıyıdan
açılması

Direnç
birimi

Cıvanın
simgesi

Dört
mevsimden
biri

Şehzade
eğitmeni

Ş
J UR
E O
L E K
K
HÜR
ARA
İ İ L
L L
E P İ
L
F AK
AKÜ
B N
L UK
K
K AM
A L A
NA T
Bir işaret
zamiri

Satrançta
bir oyun

Jöle yapısında
krem

Ahırdaş

Çok acıklı
olay

Otomobil
yarışı türü

Pikapta
çalınan disk

Öykünce

Büz

Bilgiçlik
taslayan

Damarda
akan sıvı

Parlak
olmayan
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SOLUTIONS ]

724368159
153729648
689514732
478691523
296435871
315872964
862947315
547183296
931256487
437895261
251736498
869421735
684259173
715364829
392187654
146573982
923618547
578942316
719368245
365124978
284597361
671835429
428719536
593246817
952471683
146983752
837652194

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

56
79
48
83
62
91
35
14
27
74
82
13
41
59
26
65
98
37
96
18
74
29
63
85
52
41
37

89
64
52
41
38
27
96
73
15
58
71
42
29
36
84
97
63
15
31
45
89
76
58
23
14
97
62

7413
1852
3769
9276
5941
6538
4127
2685
8394
6231
3945
9876
5367
1482
7519
8123
2754
4698
7548
2769
6312
1835
9421
4697
8973
3256
5184
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