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TÜRKİYE EN ÖNEMLİ
TİCARET YOLU OLUYOR
Ülkemiz coğrafi konumu, küresel pazarlara yakınlığı, üretim ve işgücü maliyetinin düşük olması
nedenleriyle lojistik ve taşımacılık alanında büyük
avantaja sahip. Uluslararası taşımacılık alanında
önemli bir tecrübeye sahip bulunduğumuz da aşikar.
Bugün Türk taşımacıları doğuda Kazakistan ve Moğolistan’a, batıda Portekiz ve Fas’a, güneyde Sudan’a, Oman’a, kuzeyde ise Norveç’e kadar uzanan
geniş bir coğrafyada faaliyet göstermekte.
Bu noktada biz de 15 yıldır, ülkemizin taşımacılık
alanında gücüne güç katmak için çalışıyoruz. Keza
son yıllarda bu bağlamda hem kara yollarımızda,
hem demiryollarımızda, hem havacılıkta, hem de
denizlerimizde tam bir devrim yaşandı. Bölünmüş
yol uzunluğu 6 bin 101 kilometreden 25 bin 496 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğu 8 bin 652
kilometreden, 22 bin118 kilometreye, tünel sayısı
83’ten, 312’ye, uzunluğu ise 50 kilometreden 365
kilometreye çıktı. Demiryolu ağı 10 bin 959 kilometreden 12.532 kilometreye yükselirken, demiryolu ağımızın neredeyse tamamı yenilendi. Ülkemiz
yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeler ligine çıktı. Denizcilikte bürokrasi ve vergi azaltıldı, yatırım artırıldı. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 189,9 milyon tondan, 430,2 milyon tona çıktı. Aktif havalimanı sayımız 26’dan 55’e yükseldi.
Lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilecek lojistik köylerin sayısı da Ekim ayında açılışın yaptığımız Kahramanmaraş (Türkoğlu)
Lojistik Merkezi ile 8’e yükseldi. Bu merkez, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’dan Akdeniz başta olmak üzere
ülkemizin dört bir yanına lojistik hizmet verecek. Ancak daha da önemlisi 30 Ekim’de açılışını yaptığımız
Bakü-Tiflis Kars Demiryolu hattı ile birlikte yaptığımız bu tüm yatırımlarımız Türkiye’yi Çin ile Avrupa
arasındaki en önemli ticaret yolu haline getirecektir.
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Ahmet ARSLAN

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Minister of Transportation Maritime and Communication

TURKEY IS BECOMING THE MOST
IMPORTANT TRADE ROUTE
Due to the geographical location of our country, proximity to global
markets, low production and labor costs, it has great advantages in
logistics and transportation. It is also obvious that we have a significant
experience in international transportation. Today, Turkish transporters
operate in a vast geography ranging from Kazakhstan and Mongolia in
the east, to Portugal and Morocco in the west, and from Sudan and
Oman in the south, to Norway in the north. At this point, we have been
working for 15 years to add strength to the transportation of our
country. Likewise, within this context, in the last years, we have
experienced a complete revolution in our roads, in our railways, in
aviation, and in our seas. The length of Divided Roads has reached from
6 thousand 101 kilometers to 25 thousand 496 km; HBM covered road
length from 8 thousand 652 kilometers to 22 thousand 118 km, the
number of tunnels from 83 to 312, the length of tunnels from 50
kilometers to 365 kilometers. As the railway network went up from 10
thousand 959 kilometers to 12 thousand 532 kilometers, almost our
entire railway network was renewed. Our country is now in the league of
high-speed train operating countries. Bureaucracy and tax in maritime
were reduced; investment was increased. The amount of cargo handled
in our ports increased from 189.9 million tons to 430.2 million tons.
The number of active airports went up to 55 from 26. The number of
logistics villages that can provide all the services needed by the logistics
sector also rose to 8 with Kahramanmaraş (Türkoğlu) Logistics Center,
which we opened in October. This center will provide logistics service to
all parts of the country, especially from Eastern and Southeastern
Anatolia to the Mediterranean. More importantly, all these investments
we made together with the Baku-Tbilisi Kars Railway line, opened on
October 30, will make Turkey the most important trade route between
China and Europe.
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

KAHRAMANMARAŞ
LOJİSTİK MERKEZİMİZ
HAYIRLI OLSUN
Bir projeyi daha hayata geçirdik…
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin desteği
ile Sayın Bakanımızın liderliğinde yürüttüğümüz demiryolu projelerini tamamlayarak birer birer hizmete
sunuyoruz.
Türkiye’yi bölgesinin lojistik üssü yapmak üzere planladığımız ve 7 adedini hizmete açtığımız 21 adet lojistik merkezden Kahramanmaraş Lojistik Merkezi’nin
de yapımını tamamlayarak hizmete açmanın gurur ve
mutluluğunu yaşadık. Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’ın teşrifleriyle açılan; Türkoğlu OSB’ye 4,5 km
mesafede, kara ve demiryolu hattının yanında, 805 bin
metre karelik alan üzerine kurduğumuz lojistik merkezde demiryolu ünitelerinin yanı sıra idari ve sosyal
donatılar da yer alıyor. Proje bedeli 80 milyon Türk Lirası tutarındaki Kahramanmaraş (Türkoğlu) Lojistik
Merkezimiz Türk Lojistik Sektörüne yıllık 1,9 milyon
ton taşıma kapasitesi sağlayacak. Akdeniz Bölgesinin
incisi Kahramanmaraş ve çevre illerindeki sanayicilerimizin yükleri, lojistik merkezimizde toplandıktan sonra
yürütmekte olduğumuz hızlı tren projeleriyle en kolay
ve en hızlı şekilde Mersin Limanı’na ulaşmış olacak.
Projenin her aşamasında bizlere destek veren Sayın
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Hizmete açtığımız 8 adet lojistik
merkezin yanı sıra 5 adet lojistik merkezin inşasına da
devam ediyoruz. 7 adet lojistik merkezin ise ihale,
proje ve kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz.
2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedeflerine ulaşmada lokomotif görevini üstlenecek lojistik merkezlerimizden Erzurum (Palandöken) Lojistik Merkezimizin de yapımını tamamladık. Hizmete açmak için gün
sayıyoruz. Demiryolları gelişiyor, Türkiye değişiyor…
İyi yolculuklar…
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İsa APAYDIN

TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

KAHRAMANMARAŞ LOGISTICS
CENTER IS IN SERVICE
We’ve realized another project...
With the support of our President and Government, we have
been completing the railway projects under the leadership of our
Honorable Minister and putting them into service one after
another.
We have experienced the pride and joy of putting Kahramanmaraş
Logistics Center into service among the 21 logistics centers, 7 of
which has been completed and put into service, that we have
planned to make Turkey the logistics base of the region.
Honored by Ahmet Arslan, the logistics center that was put into
service built on an area of 805 thousand square meters next to
high way and railway lines and 4.5 kilometers away from Türkoğlu
OIZ has administrative and social equipment as well as railway
units. Kahramanmaraş (Türkoğlu) Logistics Center, with a
project cost of 80 million TL, will provide 1.9 million tons of
annual capacity to the Turkish Logistics Sector.
After being collected in our logistics center, the cargo of our
industrialists in Kahramanmaraş, the pearl of the Mediterranean
Region, and the surrounding cities will reach Mersin Port in the
easiest and fastest way possible by means of our speed train
projects that we have been conducting. I would like to thank
especially to our Honorable President, our Prime Minister, our
Minister and everyone else who has supported us in every stage of
the project. We are continuing to construct 5 more logistics
centers besides the 8 logistics centers that we have put into
service. We continue the tender, project and expropriation
studies for 7 logistic centers. We completed the construction of
Erzurum (Palandöken) Logistics Center among our logistics
centers that will take on the task of a locomotive to reach the
export targets of 500 billion USD in 2023. We count the days to
put it into service. Railways are improving; Turkey is changing...
Have a nice trip...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aylık Seyahat ve Aktüalite Dergisi
Yıl: 9 / Sayı: 110
YÖNETİM / Management
İsa Apaydın
TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı adına Sahibi,
Mütevelli Heyeti Başkanı
Chairman of the Board on Behalf of TCDD Foundation

Murat Kavak
TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı adına,
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Committee on Behalf of TCDD Foundation

Ferhat Arslan
İmtiyaz Sahibi TCDD Vakfı Genel Müdürü
TCDD Foundation General Manager

YÖNETİM YERİ / Management Address
Çankırı Cad. Taş Han No: 9 / 37 Ulus-ANKARA
Tel: 0312 324 2399
S2 Uluslararası Medya ve Stratejik Araştırmalar Ltd. Şti.
YAYIN YÖNETİM / Publication Management
Ahmet Utku
Yayın Grubu Başkanı / President

Hakan Çetin

Finans Koordinatorü / Finance Coordinator

Nagehan Aydın

Editoryal Koordinator / Deputy Editorial Coordinator
nagehanaydin@hossajans.com

Özden Yorgancı

Sorumlu Müdür / Manager

YAPIM - TASARIM / Production - Design
Ebru İnal
Görsel Editor / Visual Editor

İbrahim Kekeç
Editör / Editor

Işıl Artış

İngilizce / English

KATKIDA BULUNANLAR / Contributors
Selin Akgün, Ertuğrul Arslan, Beril Şen,
Ela Demirciler, Tarık Er, Türkan Balaban
Tasarım / Design
www.hossajans.com
REKLAM / Advertisment
Şakir Kurter

Genel Koordinator / General Coordinator

Veli Ordu
veliordu@hossajans.com

Reklam Satış Direktörü / Advertisment Sales Director

YÖNETİM YERİ / Management Address
S2 Uluslararası Medya ve Stratejik Araştırmalar Ltd. Şti.
Via Green, Mustafa Kemal Mah. 2079. Sok. No: A /44 Eskişehir Yolu, Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 417 14 15 / 417 14 20
Faks: +90 312 417 14 94
www.hossajans.com / www.s2medya.com.tr
ELEŞTİRİLERİNİZ İÇİN / Give us feedback
info@hossajans.com
BASKI-CİLT / Printing-Binding
TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş.
Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No: 4 Sancaktepe-İstanbul
Tel: 0216 585 90 00
Yayın Türü
Yerel Süreli Aylık Dergi
Basım Tarihi
30-10-2017

www.raillife.com.tr

0

1

0 raillife KASIM / NOVEMBER 2017

HABER / NEWS

KAHRAMANMARAŞ LOJİSTİK MERKEZİ AÇILDI
KAHRAMANMARAŞ LOGISTICS CENTER OPENED
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kahramarmaraş Lojstik Merkezi’nin açılışında yaptığı
konuşmada, olağanüstü gayret göstererek çok önemsedikleri Kahramanmaraş Lojistik Merkezi’ni hizmete açtıklarını
vurguladı. Ülke olarak uluslararası lojistik hizmetleri konusunda çok tecrübeli ve yetenekli olunduğunu anlatan Arslan,
dünyanın dört bir yanına taşımacılık yapıldığını, Kahramanmaraş’taki yeni alanın da bu kabiliyetleri daha da geliştireceğini belirtti. Ülke genelindeki ulaştırma yatırımlarını anlatan Arslan, kara, hava ve deniz taşımacılığında
son 15 yılda büyük atılım yakalandığını aktararak, 81
ilin tamamını bölünmüş yollarla birbirine bağlamayı
hedeflediklerine işaret etti. Demiryolu ağının geçmişte
kaderine terk edildiğini, göreve geldikleri günden beri
adeta seferberlik ilan ettiklerini belirten Arslan, “Yılda
138 kilometre demiryolu yapar hale gelmişiz. Avrupa’nın 6’ncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldik.
Bu gurur hepimizin. Bununla da yetinmiyoruz. 5 bin
kilometrelik hatta da çalışmamız devam ediyor. Yenileme ve elektrikli, sinyalli hale getirilmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda 2 bin 505 sinyalli hat miktarını 5 bin
462 kilometreye çıkardık.” değerlendirmesinde bulundu. Kahramanmaraş’ta da önemli yatırımların yapıldığını belirten Arslan, 15 yılda 12 tane tünel yapıldığını
söyledi. Havacılıktaki gelişmeye de dikkati çeken Arslan, “Ülkemizdeki havaalanı sayısını 55’e çıkardık. Bu
bir devlet politikası. Bu anlamda havacılık sektöründe
yılsonu itibarıyla 189 milyona ulaşmış olacağız ve yeni
bir rekora imza atacağız.” diye konuştu.
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Minister of Transport, Maritime Affairs, and Communications
Ahmet Arslan stated that the country has become the maker of 138
kilometers of railway per year and said, “We have become the 6th
high-speed train operator of Europe. This pride belongs to all of us.”
Arslan spoke at the opening of the Kahramanmaraş Logistics
Center and emphasized that they opened the Kahramanmaraş
Logistics Center, which they consider very important, with
extraordinary efforts. Arslan, who mentioned the great experience
and talent of our country at international logistics services, stated
that transportation was carried out all over the world and that the
new area in Kahramanmaraş will further develop these capabilities.
Describing the transportation investments in the country, Arslan
pointed out that they aimed to connect all 81 provinces by means of
divided roads by conveying the great breakthrough in land, air and
sea transportation in the last 15 years. Arslan said that the railway
network had been abandoned to fate in the past and that they had
declared mobilization since the day they took the office, “We have
become the maker of 138 kilometers of railway per year and the 6th
high-speed train operator of Europe. This pride belongs to all of us.
We are not stopping there. We are working to realize renewal,
electrical, signaling works. Within this context, we have increased
the amount of signalized lines from 2 thousand 505 kilometers to 5
thousand 462 kilometers.” Stating that significant investments
were made also in Kahramanmaraş, Arslan said that 12 tunnels
were built in 15 years. Remarking the development in the aviation
sector, Arslan said, “We have increased the number of airports in
our country to 55. This is a state policy and we will reach 189
million by the end of the year in the aviation sector and we will
break a new record.”

HABER / NEWS

BAŞKENTRAY’DA SONA YAKLAŞILIYOR

THE FINISH LINE IS NEAR IN THE BAŞKENTRAY
Başkent Ankara’da, halkımıza daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunabilmek amacıyla inşasına başlanan BAŞKENTRAY Projesinde sona yaklaşılıyor. Banliyö hattı ile
yüksek hızlı ve konvansiyonel tren işletmeciliğini birbirinden ayıracak ve metro standartlarında hizmet verecek olan
BAŞKENTRAY Projesinde çalışmalar geceli gündüzlü devam
ediyor.

In the capital city of Ankara, we are approaching the end of the
BAŞKENTRAY Project, which started to be built to provide
better quality and comfortable transportation services to our
people. The work in the BAŞKENTRAY Project, which will
serve in metro standards and separate the high-speed and
conventional train operations, continues day and night.

Günde 200 bin yolcu taşınacak
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın, planlanan takvim içerisinde projenin tamamlanması için çalışmalarını sık sık yerinde incelediği BAŞKENTRAY Projesi tamamlandığında;
Sincan-Ankara-Kayaş arasında 5 dakikada bir işletilecek
banliyö trenleriyle günde 200 bin yolcuya hızlı, güvenli ve
konforlu ulaşım hizmeti sunulacak. Proje kapsamında; banliyö, yüksek hızlı ve konvansiyonel tren işletmeciliği için
yeterli demiryolu kapasitesi oluşturmak amacıyla Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Marşandiz arasında 6 ve Marşandiz-Sincan arasında 5 yeni demiryolu hattı inşa ediliyor.

200 Thousand passengers will be transported daily
When the BAŞKENTRAY Project, which is studied frequently
in site by the TCDD General Manager İsa Apaydın so it is
complete within the planned calendar, reliable and comfortable
transportation services will be provided for 200 thousand daily
passengers by means of the suburban trains operating between
Sincan-Ankara-Kayaş every 5 minutes.
Within the scope of the project, 4 new railway lines between
Ankara-Kayaş, 6 between Ankara-Marşandiz and 5 between
Marşandiz-Sincan are being constructed to create sufficient
railway capacity for suburban, high-speed and conventional
train operations.

Etimesgut Emirler’e de YHT Gar
Bütün istasyonlar engelli vatandaşların kullanımına uygun
olarak projelendirilirken; Sincan, Lale, Etimesgut, Hipodrom,
Yenişehir, Mamak ve Kayaş İstasyonları da yolcuların kitap,
gıda, gazete gibi ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebilecekleri şekilde planlandı.
Proje kapsamında ayrıca, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan’da yaşayan vatandaşların Ankara YHT Gar’a gelmeden
YHT ve BAŞKENTRAY’dan faydalanmaları için Etimesgut
Emirler’de her türlü sosyo-kültürel donatılara sahip YHT
Batı Aktarma Garı inşa ediliyor.

YHT Terminal for Etimesgut Emirler
As all stations are designed for the use of disabled citizens,
Sincan, Lale, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Mamak and
Kayaş Stations are planned so that the passengers can easily
access some necessities such as books, food, newspapers.
Within the scope of the project, YHT Batı Aktarma
Terminal, which has all socio-cultural facilities in
Etimesgut Emirler, is being built so that citizens living in
Yenimahalle, Etimesgut, and Sincan can benefit from YHT
and BAŞKENTRAY without traveling to Ankara YHT
Terminal.
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heyecan verici.
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HABER / NEWS

DEMİR İPEK YOLUNUN TAŞIMA TARİFESİ İÇİN
PROTOKOL İMZALANDI
THE PROTOCOL IS SIGNED FOR THE IRON
SILK ROAD’S FREIGHT TARIFF
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı
Giorgi Gakharia, Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı
Cavit Gurbanov ile hizmete açılmasın için gün sayılan
Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattının test sürüşünde 27
Eylül 2017 tarihinde bir araya gelirken, Demir İpek Yolu’nun “Taşıma Tarifesi” için düzenlenen protokolün
imza törenine de katıldı.
Test sürüşü sonrasında Azerbaycan ile Türkiye arasında
Bakü-Tiflis-Kars hattındaki taşıma tarifelerini belirleyen protokol, UDH Bakanı Arslan’ın gözetiminde TCDD
Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt ile Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkan Yardımcısı Igbal Hüseynov tarafından imzalandı.
Londra’dan Pekin’e kadar binlerce kilometrelik hattaki
ülkeleri birbirine kesintisiz demiryolu ile bağlayacak olan
Bakü-Tiflis-Kars hattında ilk aşamada bir milyon yolcu,
3.5 - 4 milyon ton yük, ilerleyen günlerde 6.5 milyon
yolcu ve 15-20 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Kurt, BTK Hattının demiryolu taşımacılığında bir milat olduğunun altını
çizerek, “ Demir İpek Yolu, dünyanın üretim ve enerji
merkezi haline gelen Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki
yüklerin en hızlı, en ekonomik şekilde taşınmasını sağlarken, sektörümüze de yepyeni ufuklar açacaktır.” dedi.

As Minister of Transport, Maritime Affairs, and
Communications Ahmet Arslan came together with Minister
of Economic and Sustainable Development of Georgia Giorgi
Gakharia and President of Azerbaijan Railways Cavit Gurbanov
for the test drive of the Baku-Tbilisi-Kars railway line, the
inauguration of which is expected to be near, also participated
in the signing ceremony of the protocol for the “Freight Tariff”.
Following the test drive, the protocol defining the freight
tariffs on Baku-Tbilisi-Kars line was signed between
Azerbaijan and Turkey by General Director of TCDD
Transport Inc. Veysi Kurt and Vice President of Azerbaijan
Railways Administration Igbal Hüseynov under the supervision
of UDH Minister Arslan.
In the first phase of Baku-Tbilisi-Kars line, which will
connect the countries on the line, which is thousands of
kilometers long from London to Beijing with uninterrupted
rail, the aim is to transport 1 million passengers, 3.5-4
million tons of cargo, and 6.5 million passengers and 15-20
million tons of cargo in the forthcoming days.
General Manager of TCDD Transport Inc. Kurt pointed out
that BTK Line is a milestone in railway transportation and
said, “Iron Silk Road will open up new horizons in the sector
while it provides the fastest and most economical
transportation of freight between Asia and Europe that
have become the production and energy center of the world.”

ÜLKEMIZDE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BIR ILK!

A FIRST IN OUR COUNTRY IN PASSENGER
TRANSPORTATION!
The National Basketball Association (NBA) will
meet you on YHT Entertainment system beginning
from November with all details and current
highlights!

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi ( NBA )
tüm detayları ve güncel özet görüntüleriyle
Kasım ayından itibaren YHT Eğlence sisteminde
sizlerle buluşuyor! İyi seyirler...
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DACHAU - ÖLÜM KAMPI MÜZESİ

ALMANYA’DA 23 TÜRKİYE VATANDAŞINA DA MEZAR OLAN NAZİLERİN İLK ÖLÜM KAMPI
MÜZEYE ÇEVRİLDİ.

DACHAU – DEATH CAMP MUSEUM
THE FIRST DEATH CAMP OF THE NAZIS WHERE 23 TURKISH CITIZENS DIED IS TURNED INTO
A MUSEUM IN GERMANY.

TÜRKAN BALABAN

Nazi Almanyası’nda açılan ilk toplama kampı. Nazilerin ilk
ölüm kampı olarak nitelenen Dachau bugün katliamların
sembolü olarak düzenlenmiş bir anma müzesi olarak ziyaretçilere açık.
Dachau, 22 Mart 1933’te Almanya’nın güneyinde bulunan
Bavyera eyaletine bağlı Münih’in yaklaşık 16 km (9,9 mil)
kuzeybatısında yer alan bölgede, terk edilmiş bir barut ve
mühimmat fabrikası arazisinde açıldı. Başta Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ve Alman Ulusal Halk Partisi ile
koalisyon hükümeti tarafından kurulan ilk düzenli toplama
kampı olan Dachau, siyasi suçluları mahkûm etmek amacını
taşıyordu. Ardından dönemin Münih Polis Şefi Heinrich
Himmler’in önerisiyle, holokost sırasında burası binlerce
kişinin işkence edildiği, öldürüldüğü bir toplama kampı
oldu. Kamp Nazilerin Avrupa’nın çeşitli yerlerinden topladığı aralarında 23 Türkiye vatandaşının da bulunduğu 45
bin kişiye mezar oldu.
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Kampta hayatta kalanlar, 29 Nisan 1945’te ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı 42. Piyade Tümeni ve diğer 7. Ordu birlikleri tarafından kurtarılmıştı. O tarihte kampta 33 ülkeden 200
bin kişiden fazla mahkûm vardı.
Almanlar kampın kapatılmasının ardından bölgede bir
anma anıtı yaptılar ve kampı müzeleştirdiler. Ziyaretçiler,
üzerinde “çalışmak özgürleştirir / arbeit macht frei” yazılı
demir kapıdan giriyor içeriye. Hemen burada, zamanında
kampa getirilen insanların ulaşımını sağlayan yolun kalıntıları gözüküyor.Yine ziyaretçiler için kamp orjinaline yakın
haliyle korunurken, o dönemden fotoğraflar da sergilenenler arasında bulunuyor. Müzede Nazi dönemine dair çok
ayrıntılı bilgilerin yanı sıra, Avrupa’daki diğer kamplar
hakkında ve dönemin Almanya’sı hakkında da bilgiler var.
Ölümler ve işkenceleri yeniden hissetmemenin imkânsız
olduğu müzede bundan on yıllar öncesinde yaşanan vahşilik
ve katliamlara yeniden tanıklık ediyor ziyaretçiler.

It is the first concentration camp that was opened in the Nazi
Germany. Labeled as the first death camp of the Nazis, Dachau
is open to visitors as a memorial museum today, symbolizing
the genocide.
Dachau was opened in the terrain of an abandoned gun powder
and ammunition factory, in a region that takes place
approximately 16 km (9.9 miles) northwest of Munich within
Bavaria located in south of Germany, on March 22, 1933.
Dachau, which was the first organized detention camp
established by the National Socialist German Workers’ Party
and the German National People’s Party and the coalition
government, was aimed to imprison the political offenders at
the beginning. Later, it became a concentration camp where
thousands of people were tortured and killed during the
holocaust with the proposal of Heinrich Himmler, Chief of
Munich Police at the time. The camp had become a grave for
45.000 people, 23 of which were Turkish citizens, concentrated

by the Nazis from different corners of Europe.
Survivors of the camp had been liberated by the U.S. Seventh
Army’s 42nd Infantry Division. Over 200.000 captives from 33
countries were found in the camp at the date.
Following the closing of the camp, the Germans built a large
monument in the region and turned the camp into a museum.
Visitors enter the camp through an iron gate, on which “working
liberates / arbeit macht frei” is written. Right there, the ruins of
the road that had provided access for the concentrated people to
the camp once can be seen. The camp is kept almost faithfully
for the visitors; the photographs of the time are among the
exhibited items. The museum contains information on other
camps in Europe and Germany in that period, as well as detailed
information on the Nazi regime.
The visitors bear witness to the cruelty and genocide that were
experienced decades ago once again at the museum where it is
impossible not to feel the cold breath of death.
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FUTBOLUN ÖNCÜ YORUMCUSU

Rıdvan Dilmen
THE LEADING COMMENTATOR OF THE TURKISH FOOTBALL

RIDVAN DILMEN FUTBOLCU OLARAK BAŞARI ILE SÜRDÜRDÜĞÜ KARIYERINI FUTBOL
YORUMCULUĞU ILE TAÇLANDIRDI. BILGI VE TECRÜBESINI YORUMCULUĞA KATAN RIDVAN
DILMEN “BIR DAHA DÜNYAYA GELSEM YINE FUTBOLCU OLURUM.” DIYOR.
RIDVAN DİLMEN HAS CROWNED HIS SUCCESSFUL CAREER AS A FOOTBALL PLAYER WITH HIS POSITION
AS A FOOTBALL COMMENTATOR. ADDING HIS KNOWLEDGE AND EXPERIENCE TO HIS CRITICS,
RIDVAN DİLMEN SAYS, “IF I WERE BORN ONCE AGAIN, I WOULD STILL BECOME A FOOTBALL PLAYER.”
NESLİHAN DİLEK

CAN TİRYAKİ

Futbol tutkusunu her cümlesinde dile getiren Rıdvan Dilmen futboldan gelen başarısını ekran yorumculuğu ile devam ettirdi. Ailesi ile sakin ve mutlu bir yaşama devam eden
Rıdvan Dilmen ile buluşarak öncülük yaptığı yorumcu kişiliğini, futbol sevgisini ve ulaşım tercihlerini konuştuk.

Emphasizing his passion for football in each of his sentence, Rıdvan
Dilmen carried on his success with his position as a football
commentator. We met with Rıdvan Dilmen who has a peaceful and
happy life with his family to talk about his leading commentator
personality, his love of football and his transportation preferences.

Ülkemiz, T.C Devlet Demir Yolları’na son 15 yılda
yapılan yatırımla YHT (Yüksek Hızlı Tren ) ile tanıştı.
YHT ile ilgili gelişmeleri takip ediyor musunuz?
Yüksek Hızlı Treni hiç kullanma fırsatınız oldu mu?
Kullandıysanız düşünceleriniz nedir?
Ben kullanmadım; ama kullanan arkadaşlarım var. Hatta bu
projede görev alan arkadaşlarım da olduğu için büyük rahatlık
ve kolaylık olduğunu biliyorum. Ankara-Kayseri hattının
tamamlandığını Eskişehir’deki projenin de devam ettiğini
biliyorum. Yıllar önce, özellikle gelişmiş ülkeler diye nitelendirdiğimiz ülkelerde gördüğümüz zaman biraz imrenmiyor
değildik; fakat şimdi baktığımız zaman hem konfor hem de
kolaylık açısından ciddi aşama kaydettik.

Our country has met with YHT (High Speed Train) by
means of the investment made by TC Railways in the last 15
years. Are you following the developments on YHT? Have
you had the chance to ride the High Speed Train? If you
have, what is your opinion?
I have not; however, I have friends who have. Moreover, I can tell
easily that I know it is a great convenience because I have friends
who take part in the project. I know that Ankara-Kayseri line is
complete and the project in Eskişehir continues. Years ago, we
were admiring them when we saw them in the countries what we
call as ‘developed countries’; however, we have made great
progress in the aspects of comfort and convenience.

Günümüz şartlarında, özellikle metropollerde, yaşamak
herkes için zor bir hal aldı. Bir yerlere yetişmek için
saatler öncesinden yola çıkmak gerekiyor. Bu noktada
şunu sormak istiyorum: Toplu taşıma araçlarını
kullanıyor musunuz? Özellikle, metro, Marmaray ya da
hızlı tren gibi… Kullanıyorsanız ne düşünüyorsunuz?
Bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız var mı?
Açıkcası sunu şöyleyeyim: Rıdvan Dilmen veya topluma mal olmuş biri Marmaray, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullandıkları zaman birden bire mütevazı
yaşam yaşıyor diye sosyal medyaya konu oluyor. Aslında
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In today’s conditions, living in large cities have become
harder for everyone. We have to take the road hours before in
order to reach to somewhere in time. I would like to ask you
this at this point: Do you use public transportation, such as
metro, Marmaray or high speed train? If you do, what do you
think? Is there a memory that you would like to share with us?
When people who are famous like me use means of public
transportation such as metro or metrobus, we become a subject
of social media and posts begin to appear on our modest life
styles all of a sudden. In fact, using means of public transportation
is not modesty, it is a life style. In my opinion, not to use them is
a complex. For instance, it is a great advantage to take a bus, if I
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toplu taşıma araçlarını kullanmak mütevazılık değil bir yaşam tarzıdır. Aksine kullanmamak bir komplekstir bence.
Örneğin havaalanına gideceksem metrobüs kullanmak büyük avantaj. Neden şöhret olmuş insanlar bunu kullanmazlar
onu da anlamış değilim. Bu düşünceyi aşmamız lazım açıkçası.
Yıllarca futbolcu kimliğiniz ile ön plandaydınız.
Şimdilerde NTV’de futbol yorumculuğu yapıyorsunuz,
Sabah gazetesinde de köşe yazarısınız. Sizce hangisi
daha kolay? Yorum yapmak mı? Yorum yapılan olmak
mı? Artı ve eksileri nelerdir?
Çocukluğumdan itibaren üç tane meslek yaptım. Bir ara ticaret yaptım ama on ayda bıraktım yapamadım çünkü. Birincisi futbolculuk, ikincisi teknik adamlık, üçüncüsü şu an yaptığım yorumculuk veya gazetecilik. En kolayı hangisi diye soruyorsanız şu anda yaptığım yorumculuk. Hangisini en çok isterseniz diye sorarsanız; mümkün olmasa da futbolculuk.

am going to go to the airport. I have not understood why
famous people do not use it. Clearly, we should overcome this.
You have been in the foreground with your identity as
a football player. Nowadays, you are working as a
football commentator for NTV and writing articles for
Sabah journal. Which one is easier to you? Being a
commentator or being the commented? What are the
ups and downs?
I have tried three professions since my childhood. I was a
merchant for a while, but only for ten months because I
couldn’t do it. First, being a football player; second, being a
football coach; third, being a commentator or a journalist. If
you are asking me which one is the easiest, I can tell that it is
what I am currently doing: being a commentator. If you ask me
which one you want to do the most, I would say, even it is not
possible, being a football player.

What do you think about television and
Televizyon ve programcılık hakkında
Şöhretin getirdiği
show business? Do you like being in
ne düşünüyorsunuz? Kamera önünde
front of the camera? Are there any
olmak hoşunuza gidiyor mu? Zor
başarıyı devam ettirmek
tough sides of it?
yanları var mı?
için sadece yetenekli olmak
Allah herkese kendine göre bir yeteyeterli değil. Çalışmak ve kendini God gives everyone a talent depending on
their other traits. Having the talent is
nek veriyor. İyi futbolcu, iyi teknik
geliştirmek de gerekir.
not enough to become a good coach or a
adam olmak için sadece yetenekli
player. You also need to work hard.
olmak yeterli olmuyor, çalışmak da
Being talented is not enough to
Keeping yourself up to date is necessary.
gerekiyor. Günümüzü yakalamak,
I have not been working as a football
güncel de olmak lazım tabi. Ben uzun
continue the success that fame
coach
for a long time; however, I participate
zamandır teknik direktörlük yapmıyobrings. Hard work and self
in all training lessons to utilize them in my
rum; ancak yorumlarımda faydalanmak
progress are also
career as a commentator. Thank god, I have all
için bütün kurslara katılıyorum. Gününecessary.
licenses that are possible to get today. I am doing
müzde bu konuda kimde en yüksek lisans
this to keep up to date and give current news in the
varsa Allah’a şükürler olsun ki bende de var. Bunu
correct way to my readers and viewers or listeners. When your
yapmamın sebebi: dinleyiciye, izleyiciye veya okuyucuya
football career ends, the advantages that came with it continues
doğru bilgiyi aktarmak ve geride kalmamak. Futbol kariyein the television world for a few more years. If you become
riniz bittiği zaman, medyada özellikle de televizyon dünyasınsuccessful, new horizons open for you after two years. Thank god,
da şöhretinizin size getirdiği avantajlar bir iki yıl daha devam
I became successful; however, if you cannot catch success, your
eder. Eğer başarılı olursanız iki yıl sonra yolunuza devam
title or your luck won’t help you any longer.
edersiniz. Çok şükür ben başarılı oldum; ama o iki yılda başarılı olamazsanız, o şans, o etiket size artık yardım etmez.
Can we tell that you are the proof of that football
players make good commentators?
Futbolculardan iyi yorumcu çıkacağını ispatladınız
I am frankly thinking that I am revolutionizing this issue, so I
diyebilir miyiz?
cannot be modest. I think the trend of former football players
Ben açıkçası bu konuda devrim yarattığımı düşübecoming commentators started with me. I’m relaxed in front
nüyorum o yüzden de mütevazı olamam. Eski futof the screen. Why is it so easy? I could not do politics, law,
bolcuların sonradan yorumcu olmasının ekolünü
economics if you had asked me those; because I am talking
benim açtığımı düşünüyorum. Ekran önünde rahaabout the profession I know and I love, I recommend that
tım. Neden rahatım? Bana eğer siyaseti, hukuku,
everyone should talk about what they know the best. But
ekonomiyi sorsanız yapamayabilirdim; ama bildisometimes actors of TV series or directors say, “Can you play a
ğim ve sevdiğim mesleği konuştuğum için ki benim de
one-minute scene?” Although my one-minute scene runs at
tavsiyem herkes bildiğini konuşsun. Ancak bazen dizi
least ten times in recorded broadcasting, it’s a lot easier for me
oyuncuları veya yönetmeler diyorlar ki; “Hocam bir
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dakikalık bir sahne var alabilir misin?”. Benim bir dakikalık sahnem, bant yayını olmasına rağmen, en az on kez
tekrarlanıyorken canlı yayınlarda futbol konuşuyor olmak
bana çok daha kolay geliyor. Mesela tiyatroculara, sinema
oyuncularına imrenirim nasıl yapıyorlar bu işi diye.
Şu aralar hiç arkadaşlarınızla maç yapıyor
musunuz?
Hayatımda en çok sevdiğim şeydir futbol oynamak. İzlemek değil oynamak; fakat sağlık nedenlerimden dolayı
yapamıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra haftanın iki
veya dört günü futbol oynuyorduk; fakat ciddi bir hastalık geçirdikten sonra şimdi sadece seyirciyim.
Futbol kariyeriniz bitirdikten sonra teknik
direktörlük yaptınız. Yeniden teknik direktör
olmanız için bir teklif aldınız mı?
Evet. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra çok teklif aldım. Sonraları yorumcu kimliğim tamamen yapıştığı
için biraz seyreldi ama bugün canlı yayında teknik direktörlük yapmak istiyorum dersem en az on kulüpten
teklif geleceğini düşünüyorum. Ancak sağlık nedenlerimden dolayı dönmeyeceğim.
Yeniden teknik direktörlük için teklif almış
olsaydınız hangi takımı yönetmek isterdiniz?
Hiç fark etmez; çünkü ben hem genç takım hem de büyük
takım antrenörü olacak yetenekteyim. Şu anda aslında
ben tabi ki profesyonelim tabi ki para kazanıyorum ancak
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to be talking about football in live broadcasts. For example, I envy
stage and cinema actors, I wonder how they are doing it.
Do you guys ever play games with any of your friends?
Playing football is the thing that I love the most in my life.
Not to watch, to play, but I cannot because of my health
reasons. After leaving the fields, we had played football two
or four days a week; but I’m just a spectator now, following
a serious illness.
You have worked as a football coach after you left the fields.
Have you got an offer to be a coach again?
Yes. Especially after I left football, I got many offers. Later,
my new position as a commentator kind of stuck on me, the
offers became less in numbers; however, I think if I said that
I wanted to work as a football coach today in live broadcast,
I think that at least ten clubs would make an offer. But I will
not return because of my health reasons.
Which team would you like to manage, if you had received an
offer?
It does not matter; because I am capable of coaching both young
teams and big teams. At the moment, I am indeed professional;
I make money, of course, but especially with my TV shows, I
think that I contribute to the technical knowledge of our
children, coaches, and our viewers.
Which one is more enjoyable for you, playing football or being
a coach or vice versa; which one is more tiring?

RÖPORTAJ / INTERVIEW

özellikle programlarımda daha fazla teknik bilgilerle hem
çocuklarımıza, hem şu andaki teknik direktörlerimize
hem de izleyicilerimize bir şeyler verdiğimi düşünüyorum açıkçası.
Futbol oynamak mı, teknik direktör olmak mı daha
keyifli sizin için; ya da tam tersi hangisi daha yorucu?
Dünyaya on kez gelsem, dünyanın en zengin adamı dahi
olacağımı bilsem yine de futbolcu olmak isterdim.
Biraz da özel yaşamınıza değinmek istiyoruz.
Rıdvan Dilmen özel yaşamında ne yapmaktan
hoşlanır?
Bu tabi her insanın hayatında değişkenlikler gösterir. 20
yıllık futbolculuk hayatımda bazı hobilerinizden, bazı zevklerinizden, bazı seyahatlerinizden mahrum kalabiliyorsunuz ama benim için futbolculuk hem hobi hem meslek olduğu için, o zaman da bir seyahat ve zevkti. Ben haftada minimum üç tane program yapan bir insanım dolayısıyla futbolla yatıp futbolla kalkıyorum. İki tane çocuğum var. Birisi
oğlum Erdi 29 yaşında, diğeri ise kızım Eda 18 yaşında onlarla vakit geçiriyorum. Akşamları genelde evdeyim.
Bildiğimiz kadarıyla Cem Yılmaz’ın A.R.O.G
filminde küçük de olsa bir rolünüz vardı. Sizin için
nasıl bir tecrübeydi? Böyle bir teklif size nasıl geldi?
Hatırlarsanız ben LİG TV ‘de yorumcuyken ‘’Bu gol olur!’’
diyordum. O zaman bu lafım çok moda olmuştu. Cem Yılmaz çok zeki bir arkadaşımız, bana zekice bir teklifte bulundu ve yazdığı senaryoda böyle bir sahne olduğundan
bahsetti… Espirisi de baya güzel oldu.
Sinemaya gitmeyi sever misiniz? En son hangi
filme gittiniz?
Sinema en büyük zevkimdi benim; ama nedense şu sıralar biraz tembelleştim. Genelde evde dizi film seyrediyorum ama iyi oldu hatırlattığınız yeniden sinemaya
gideceğim. Ben hayat standartlarımı değiştirdim. Daha
önce duygusal filmlerden hoşlanıyordum fakat şimdi
sadece ve sadece eğlenceli filmler izliyorum. Hayata
daha pozitif bakmak istiyorum.
Seyahat etmeyi seviyor musunuz? En son hangi
ülkeye gittiniz?
En son Paris’e, Paris St. Germen- Barselona maçına
gitmiştim arkadaşlarımla. Yurt dışında, şampiyonlar
ligi maçlarında, özellikle çeyrek finalden itibaren çoğunluğu Real Madrid ve Barselona olmak üzere, eğer
onlar yoluna devam ediyorsa, muhakkak arkadaş grubumla gidiyorum. Onun dışında seyahatlerimde ülkemizdeki; Çeşme, Bodrum gibi turistik yerleri tercih
ediyorum.

If I were born again even if I’d known that I would become the richest
man in the world, I would still want to become a football player.
We want to mention your private life. What does Rıdvan
Dilmen enjoy doing in his private life?
This, of course, shows variations in every person’s life. 20
years of football can deprive you of some of your hobbies,
some of your pleasures, some of your travels, but for me, it
was a trip and a pleasure because football was both a hobby
and a profession. I am a person who makes at least three shows
a week, so football is in every part of my life. I have two children.
I spend time with my son Erdi who is 29 years old and my
daughter Eda who is 18 years old. I am usually home at night.
As far as we know, you had a small part in Cem Yılmaz’s
A.R.O.G. What kind of experience was it for you? How did
such an offer come to you?
If you remember; when I was commenting on LIG TV, I would often
say ‘’This will be a goal!” Then this phrase became very fashionable.
Cem Yılmaz is a very intelligent friend, he made me a clever offer
and he mentioned that there was such a scene in the script he wrote.
It was also a great joke.
Do you like to go to the movies? Which movie did you
last go to see?
Going to the movies is my greatest pleasure, but for some reason, I
have become a little lazy nowadays. I usually watch TV series at
home but I will go back to going to the movies again. Thank you for
reminding it. I changed my life standards. I used to like emotional
movies before, but now I only watch funny movies. I want to look at
life more positively.
Do you like traveling? Which country did you last visit?
Most recently Paris; I went to Paris St. Germen- Barcelona game
with my friends. I go to champions league matches abroad,
especially the ones with Real Madrid and Barcelona, and especially
if they continue on their way from the quarter finals. Apart from
that, for my travels in our country, I prefer touristic places such as
Çeşme, Bodrum.

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

KAPAK / COVER

EN GÜZEL
SONBAHARIN
PEŞINDE
BERİL ŞEN

Sonbahar hüzünlüdür belki ama görsel bir şenliktir de... Güneş hem içinizi ısıtır hem de vadi,
orman, dağ ve çayırları renk renk tonlarla aydınlatır. Yola koyulun, doğayla birlikte, yeşilden sarıya, sarıdan turuncuya, kızıla bürünün, en güzel
sonbaharın peşine düşün…

CHASING THE
BEST FALL
Fall is as gloomy as it is visually festive. As the sun
keeps you warm, it also shines on valleys,
mountains, forests, and countryside with colorful
tones. So go on the road and get ready to chase the
best falls from green, and yellow, to orange, and
red along with nature.
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Gölden dağlara
Bafa Gölü kıyısındaki Kapıkırı’da (Herakleia) sonbaharda tabiatın en güzel hallerini bulacaksınız. Uçsuz bucaksız bir göle
bakan, horozları, inekleri ve ekili tarlalarıyla huzurlu bir
yerleşim burası. Ege’nin bu kıyıları, özellikle yürüyüş sevenler ve mütevazı birkaç gün geçirmek isteyenler için
ideal. Coğrafya şaşırtıcı ve sürprizlerle dolu. Athena Tapınağı’nın yalnızlığı, Bizans Kalesi ve göldeki adacıkların
üzerindeki kalıntılar, tüm mevsimlerde doğayla uyum
içindeki köylülerin yaşam ritmi, gecedeki huzur… Burada
coğrafya sıradışı manzaralarla karşınıza çıkar. Trekking
buranın olmazsa olmazı, yollar patikalar arşınlamak için
biçilmiş kaftan. Hele de iyi bir rehberiniz varsa, keyfiniz
ikiye katlanıyor. Selene’s Pansiyon’un sahibi kardeşler,
Kubilay ve Tamer ile tanışmakta yarar var. Patikaları izleyerek bölgedeki prehistorik mağaralarına ve kaya resimlerine trekking yapabilir, Latmos Dağları (Beşparmak)
eteklerinde saklı Yediler Manastırı’nın bir kayanın içi
oyularak kovuk haline getirilmiş ve tavanları fresklerle
süslenmiş çilehanesini görebilirsiniz. Dağlarda mağara
insanları ve yükseklerdeki çilehanelerde inzivaya çekilen
keşişler izler bırakmış. Manastırın tepesindeki kayalıklardan, nefes kesici, göle hakim bir manzara sizi bekliyor.
Volkanik kayaların kapladığı Beşparmak Dağları, adeta
gökten taş yağmışcasına ilginç şekilli kayalarla dolu. Bafa
Gölü kenarında kefal ya da az rastlansa da, toprakta pişirilen yılan balığı yiyebilir, Selene’s Pansiyon’un tekneleriyle gölde gezinti yapabilirsiniz. Reçeller, tereyağ ve
peynir de yerel olarak üretiliyor.
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From lakes to mountains
In the Kapıkırı (Herakleia) along Lake Bafa, you will find the
most beautiful forms of nature in the autumn. This is a
peaceful settlement with its roosters, cows, and plantations
overlooking an immense lake. These shores of the Aegean are
ideal for hikers and those who want to spend a few quiet days.
Geography is amazing and full of surprises: the solitude of the
Temple of Athena, the remains of the Byzantine Castle and the
remains of the islands in the lake, the villagers’ rhythm of life in
harmony with nature in all seasons, the serenity in the night...
The geography out here also welcomes you with unusual
landscapes. Trekking is a must for this kind of place. If you have
a good guide, your pleasure is doubled. It would be beneficial to
meet with the founding brothers of Selene’s Pansiyon, Kubilay
and Tamer. You can go trekking to the prehistoric caves and see
the rock paintings in the region by following the trails then you
can also see the Yediler Monastery hidden in the skirts of the
Latmos Mountains (Beşparmak) and its suffering room
hollowed out in a rock and decorated with frescoes on its
ceilings. The Stone Age humans and the monks who retreated
at the suffering rooms located in high altitudes left traces in the
mountains. From the rocks on the top of the monastery, a
breathtaking view of the lake is waiting for you. The Beşparmak
Mountains covered by volcanic rocks are filled with rocks of
interesting shapes as if they had fallen from the sky. On the
banks of Lake Bafa, you can eat mullet or rarely found garfish
cooked in earthenware; you can take a boat trip at the lake on
one of the boats of Selene’s Pansiyon. Jam, butter and cheese
are also produced locally.

Kızıl sonbahar
Dağların göllerle buluştuğu Batı Akdeniz coğrafyasında,
Isparta civarındaki doğal ve arkeolojik alanlar, tarih, trekking, gezi ve fotoğraf meraklıları için sayısız alternatife sahip. Bunların arasında sonbaharda en çarpıcı olanlardan biri
Kovada Gölü Milli Parkı. Burası biraz Alpler’in manzarası
biraz da altın renkli dağ etekleriyle, vahşi bir doğanın habercisidir. Sonbaharı kızıldır. Gölün çevresindeki ağaçların
yaprakları dökülmeden önce sarıya değil daha çok kırmızıya
ve kızıla dönerler. Kovada, Eğirdir Gölü’nün bir uzantısı. Dar
vadi alüvyonlarla dolunca günümüzdeki şeklini almış. 40
kilometrekarelik bir alana yayılan Kovada Gölü’nün çevresindeki ormanlar, milli parkın yüzde 70’ini oluşturuyor.
Zengin bitki örtüsünde, kızılçam, karaçam, saplı-sapsız-saçlı meşeler, pırnal meşesi, kokar ağaç ve ardıç gibi ağaç türleri
ile hayıt, sandal kocayemiş, kocayemiş, funda, çitlembik,
yabani zeytin, akçakesme, mersin, menengiç, boyacı sumağı,
muşmula, alıç, dağ muşmulası, böğürtlen, yabani gül, defne,
tesbih ağacı, karaçalı, kördiken gibi maki florasının çalıları
bulunuyor. Böylesine bir doğa örtüsünde kampçılık, yürüyüş, fotoğraf ve tırmanma, vazgeçilmez aktiviteler. Göl faunasında ise tatlısu levreği, tatlısu ıstakozu ve sazan var. Göl,
yosunlu olduğundan yüzmek için pek uygun değil ancak kıyıda kamp ve piknik yapabilir, gölün sessiz sabahlarının ve
suya yansıyan sonbahar renklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Crimson fall
There are innumerable alternatives of natural and
archeological sites for history, trekking, sightseeing and
photography enthusiasts around Isparta in the western
Mediterranean, where mountains meet lakes. One of the
most striking ones in the fall is Lake Kovada National Park.
This place, which presents a little bit of a view of the Alps
and some golden foothills, is a wildlife habitat. Autumn is
crimson here. Before the leaves of the trees around the lake
fall down, they turn to crimson rather than yellow. The
Kovada is an extension of Lake Eğirdir. When the narrow
valley was filled with alluvium, it took its present shape. The
forests around Lake Kovada, which spans an area of 40
square kilometers, make up 70 percent of the national park.
In its rich vegetation, the species of trees such as red pine,
larch, stemmed/stemless-mossy oaks, holm oak, tree of
heaven and juniper, as well as sandal, arbutus, shrubs,
terebinth, wild olives, phllyrea, turpentine, sumac, medlar,
blackberry, wild rose, laurel, gorse, and rhamnus oleoides.
Camping, hiking, photography, and climbing are
indispensable activities. In the lake fauna, there are
freshwater bass, freshwater lobster, and carp. The lake is not
suitable for swimming since it is mossy, but you can camp
and picnic on the shore; enjoy the silent mornings of the lake
and the autumn colors reflected in the water.

raillife KASIM / NOVEMBER 2017

0

3

1

BARBAROS ÇAĞLAR

KAPAK / COVER

KAPAK / COVER

KAPAK / COVER

KAPAK / COVER

El değmemiş güzellik
Karadeniz’in, belki de Türkiye’nin en el değmemiş köşelerinden biri Macahel. Kafkaslar’ın Türkiye’deki uzantısı Macahel Havzası, Gürcistan’a kadar olan vadinin ismi. Bu bakir
havza, Türkiye’nin ekolojik olarak dört önemli bölgesinden
biri ve bilimsel araştırmaların odak noktası. Dünya mirasına
bırakılması için üzerinde çalışmalar yapılan dört örnek alandan biri ve Avrupa çapında 200 bölgenin içinde. Doğu Karadeniz’in yaşlı, doğal ormanları (yağmur ormanları), ender el
değmemiş alanlardan biri. Doğal ve yabani kaldığından, olağanüstü bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Yaklaşık üçü endemik
olmak üzere 356 bitki, üç endemik böcek var. Ayrıca, vadinin
bir tarafının siyasi bir tarafının doğal sınır olarak kalması
nedeniyle, dünyanın üç önemli arı ırkından biri olan Saf Kafkas Arısı burada saflığını koruyabilmiş. Macahel, trekking ve
doğa tutkunlarının bildiği bir bölge; anıtsal ağaçlar, bozulmamış ahşap mimari, şelaleler, buzul göller, asırlık, ahşap
oyma camiler... Ahşap evlerden bazıları, Gürcü yemeklerinin
piştiği sakin, sıcak pansiyonlar. 1921’de sınırlar belirlendikten sonra, bazı köyler Gürcistan, bazılarıysa Türkiye tarafında kalmıştı. Bugün Macahel-Camili Havzası olarak bilinen
bölgede, altısı Türkiye, on ikisi Gürcistan sınırında, on sekiz köy var. Hâlâ iki tarafta da akrabaları olanlar bulunuyor.
Altı köyün en büyüğü, tam Gürcistan sınırı üzerindeki, 400
rakımdaki, merkez Camili. Nüfusun yüzde 99’ı Gürcü.
Halk, ihtiyaçları ve resmi işler için düzenli minibüs seferlerinin olduğu Borçka’ya gidip geliyor. Borçka’dan Macahel’e
tırmanan 50 kilometrelik yol, yaklaşık iki saat sürüyor.
Macahel’e ancak 1850 metre yükseklikteki Macahel Geçidi’nden geçerek ulaşıldığından, kışın yol uzun süre ulaşıma
kapanabiliyor o nedenle de sonbahar burayı görmek için
ideal bir mevsim.
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Untouched Beauty
Macahel is one of the untouched corners of the Black Sea Region,
perhaps Turkey. Macahel Basin, Caucasus’ extension in Turkey,
is the name of the valley up to Georgia. This virgin basin is one of
the four ecologically important regions of Turkey and the focal
point of scientific research. It is one of the four model areas, on
which we are working to make it a World Heritage site, and it is
within 200 regions across Europe. The old, natural forests (rain
forests) of the Eastern Black Sea Region are one of the rare areas
of virgin lands. It has an extraordinary biological diversity because
it is natural and wild. There are 356 plants species, of which about
three are endemic, and three endemic bug species. Moreover, one
of the three most important bee species in the world, Pure Caucasus
Bee, has been able to maintain its purity here because one side of
the valley remains as a political side, as the other side remains
acting like a natural frontier. Trekking and nature lovers know
Macahel very well; monumental trees, unspoiled wooden
architecture, waterfalls, glacial lakes, century-old carved wooden
mosques... Some of the wooden houses are calm, warm lodgings
where Georgian food is cooked. After the borders were settled in
1921, some villages remained in Georgia and some in Turkey.
Today, there are eighteen villages in the region known as the
Macahel-Camili Basin, six in Turkey, twelve on the Georgian
border. There are still people who have relatives on both sides. The
largest one among the six villages is the central named Camili, at
an altitude of 400, right on the border of Georgia. 99 percent of the
population is Georgian. The locals go to Borçka, where there are
regular shuttle services, for their needs and official affairs. The
50-kilometer road from Borçka to Macahel takes about two hours
to travel. Since Macahel is reached only through the Macahel Pass
at 1850 meters of altitude, the road can be closed for a long time in
winter, which is why autumn is an ideal time to see it.

İstanbul’un arka bahçesi
İstanbul’un Anadolu yakasının en büyük oksijen depolarından biri, orman içindeki Polonezköy’ün cazibesi, yıl boyunca
davetkar olan doğasıdır. Osmanlı döneminde, 1830 Polonya
Ayaklanması sonrasında, Polonyalı sürgünlerin siyasi lideri
Prens Adam Czartoryski tarafından 1842’de kurulan Polonezköy’de bugün hâlâ Polonya gelenekleri yaşatılıyor. II.
Dünya Savaşı öncesinden itibaren turizmle tanışan köy,
Atatürk, Macar piyanist Franz Liszt, Fransız yazar Gustave
Flaubert, Çek yazar Karel Droz, Papa 23. Jan ve Polonya eski
Dışişleri Bakanı Adam Rapacki gibi önemli isimleri misafir
etti. Köy sakinlerine geçmişlerini en çok hatırlatan ve ziyaretçiye eski günleri en iyi anlatabilecek iki yer var: Aralarında isimsiz ve topraktan yapılmış eski mezarların da bulunduğu 270 mezarı kapsayan Köy Mezarlığı ve köyün tarih ve
yaşamının bir yansıması, 1882’ye ait Zofia Teyze’nin Anı
Evi… I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun karargahı olarak
kullanılan Czestochowa Meryem Ana Kilisesi’nde ikonalar
ve bahçesinde Meryem Ana heykeli bulunuyor. Ormanın
içinden geçen, beş kilometre boyunca kestane ağaçları arasından ilerleyen yürüyüş patikası özellikle sonbaharda etkileyici. Faytonla dolaşmak, at binmek, otel ve restoranların
havuzlarında yüzmek, yemyeşil vadilere bakan restoranların
ahşap masalarında mangalda et pişirmek, Polonya pastaları
tatmak, şömine başında keyif yapmak ve konuksever Polonyalı sakinlerle sohbet etmekten de keyif almamak mümkün
değil. Polonezköy Kültür Evi’nin önündeki Ağaç Heykel
Sergisi ve her yıl haziranda yapılan, Polonya’dan gelen halk
dansları ve halk müziği topluluklarının yer aldığı Kiraz Festivali de unutulmamalı. Türkiye’nin dünya standartlarındaki
ilk BMX parkuru da bisiklet tutkunları için kaydadeğer.

Backyard of İstanbul
One of the oxygen-rich areas of the Anatolian side of
Istanbul is Polonezköy in the forest, which is inviting with its
nature throughout the year. In the Ottoman period, after the
Polish Uprising of 1830, Polonezköy, founded in 1842 by
Prince Adam Czartoryski, the political leader of the Polish
exiles, still keeps the Polish traditions today. The village,
which met with tourism from the beginning of World War II,
hosted important figures such as Atatürk, Hungarian pianist
Franz Liszt, French writer Gustave Flaubert, Czech writer
Karel Droz, Pope 23rd Jan and former Polish Foreign Minister
Adam Rapacki. There are two places that will remind the
residents their past the most and show the tourists the old
days the best: The Village Cemetery, which includes 270
graves including ancient nameless tombs made from earth,
and a reflection of history and life of the village, the Memorial
House of Aunt Zofia of 1882... There are icons and a Virgin
Mary statue in the garden of the Czestochowa Virgin Mary
Church, which was used as the headquarters of the Turkish
army in World War I. The walking trail through the forest
among the chestnut trees for five kilometers is particularly
impressive in the fall. Enjoy a walk around with carriages,
horseback rides, swimming in the hotel and restaurant pools,
barbecues on wooden benches overlooking the lush green
vines, tasting Polish pastries, sitting around a fireplace and
chatting with welcoming Polish residents. The Wooden
Sculpture Exhibition in front of the Polonezköy Culture
House and the Cherry Festival, held every year in June, where
the folk dances and folk music groups from Poland take place,
should not be forgotten. Turkey’s first world-class BMX trail
is also noteworthy for cycling enthusiasts.
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Başka bir gezegende
Doğu Anadolu’nun en soğuk kentlerinden Erzurum’dan yola
çıkınca, Narman ve Oltu ilçeleri arasındaki yol üzerinde,
sonbahar ışığının vaatlerini bulacaksınız. Erzurum’a 58 km
mesafedeki Tortum Şelalesi’yle ünlü Tortum’u geçtikten
sonra Narman yazan bir sapak var. Bu sapaktan girince, 38
km mesafede sonbahar güneşine yüzünü dönen doğal renklerle bezenmiş muhteşem kayalar, sağınızda kızıl bir kanyon
ve vadide de peri bacalarına benzer oluşumlar belirecek. Sağa
kıvrılan stabilize bir yol, bu kanyon boyunca devam eder.
Ulukaya köyünü geçer geçmez, jips (alçıtaşı) tepeciklerindeki renklenmeler, fotoğraf meraklısı olun olmayın, büyülecidir. Daha çok kurak bölgelerde oluşan jips mineralleri, tabaka
tabaka renklenmiştir. Jips kubbelerinin eteğinde bulunan
Toprakkale köyü de doğasıyla da adeta sonbaharı müjdeler.
Kanyonda, insan boyunu kat kat aşan oluşumların arasında
yürüyün, günbatmadan önce daha da kızıllaşacak ve size
Vahşi Batı’yla ilk kez ayak bastığınız bir gezegen arasında bir
yerlerde olduğunuz hissini verecek. Erzurum’a Pasinler üzerinden dönerken de burayı görebilirsiniz. Bu yolu Oltu’da
enfes bir cağ kebabı ile taçlandırmakta yarar var.

0

3

4 raillife KASIM / NOVEMBER 2017

In another planet
From Erzurum, one of the coldest cities in Eastern Anatolia,
you will find the promises of the autumn light on the road
between Narman and Oltu districts. After passing Tortum,
famous with the Tortum Falls at a distance of 58 km to Erzurum,
there is an exit marked Narman. When you take that exit, at a
distance of 38 km, you will find magnificent rocks adorned with
natural colors, and a red canyon on your right, and a formation
similar to the fairy chimneys in the valley. A steady winding path
to the right continues through this canyon. As soon as the
Ulukaya village is passed, the colors of the gypsum hills are
magnificent, whether you are a photographer or not. The
gypsum minerals formed in the more arid regions are colored
differently in each layer. The village of Toprakkale, which is
located on the edge of the gypsum domes, also heralds the
autumn with its nature. Walk between the formations that are
very high in the canyon. The sun will become redder before
sunset, and give you the feeling that you are somewhere
between a new planet and the Wild West. You can also see this
place on your way back to Erzurum via Pasinler. It is a good idea
to crown this route with an exquisite cağ kebab in Oltu.
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SOĞUK ALGINLIĞINIZI
ANTİBİYOTİKLE GEÇİREMEZSİNİZ
YOU CANNOT HEAL YOUR COLD WITH
ANTIBIOTICS
TÜRKAN BALABAN

Havaların soğuması eğer önlem alınmazsa, bazen yatağa
düşürecek kadar hasta olmamıza yol açabilir. Özellikle burun akıntısı, öksürük, koku ve tat duyusunda azalma, hafif
ateş ve ses kısıklığı yaşanılan bu rahatsızlıklarda insanlar
önce antibiyotiklerden medet umuyor. Uzmanlar basit hijyen tedbirleriyle ve hafif ilaçlarla atlatılabilecek bu durumda antibiyotik alımının vücuda daha büyük zarar verdiği
konusunda uyarıyor. Bulaşıcı olan soğuk algınlığı öpüşme,
konuşma, öksürme ve tokalaşma gibi çok basit şekillerde
bulaşabiliyor. Daha sık ellerinizi yıkayarak, hastalık riskinin
yoğun olduğu yerlerden kendinizi koruyarak ve doktorunuzun önerilerine kulak vererek bu soğuk dönemi dinç ve
sağlıklı geçirebilirsiniz.

Sometimes we can get sick because of cold weather, if we do
not take caution. When we experience some infectious
diseases, where especially nasal discharge, coughing,
diminished sense of smell and taste, mild fever and hoarseness
are present, we turn to antibiotics first. Experts warn that
taking antibiotics is more harmful to the body in these cases
where simply hygiene measures and mild medications could
bring comfort and resolve the situation. The infectious cold
can be transmitted in very simple forms such as kissing,
speaking, coughing and handshaking. By washing your hands
more often, protecting yourself at places where the risk is
intense and listening to your doctor’s advice, you can spend
this cold season hale and hearty.

Kalabalık ortamlarda soğuk algınlığı çabuk bulaşıyor
Cover your mouth while coughing
Okul öncesi çocukların yılda 5-7 defa, yetişkinlerin de yılda
It is easier to catch a cold in crowded environments
2-3 defa yaşadığı soğuk algınlığı (üst solunum yolu
Acıbadem Altunizade Hospital Internal Medicine
enfeksiyonu) konusunda Acıbadem Altunizade
Specialist Dr. Keramettin Şar warns about colds
Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Kera(upper respiratory tract infection) that preBiraz dinlenme,
mettin Şar şu uyarılarda bulunuyor:
school children experience 5-7 times a
year and adults 2-3 times a year:
sık sık el yıkama ve basit
Gözler de virüsün giriş kapısı
ilaçlarla üst solunum yolları
“Soğuk algınlığı direk temas veya
Eyes might be the entrance for a
enfeksiyonuyla başa
hava partikülleri ile gerçekleşiyor.
virus
çıkabilirsiniz.
Virüsler en çok burun mukozasın“Cold is caused by direct contact or
dan giriyor. Ancak zaman zaman
air particles. Viruses enter mostly
You can handle upper respiratory
gözlerden de vücudumuza girebilithrough the nasal mucosa. From
yor. Virüsler burun veya gözlerimize
time to time, however, they can also
tract infections with some rest,
en çok el ve el parmakları ile ulaşıyor.
enter
our bodies through our eyes.
washing your hands frequently,
Öpüşme, konuşma, öksürme ile virüs
Viruses reach our nose or eyes mostly
and some simple
etraftaki eşyalara yayılıyor. Soğuk algınlıvia fingers and hands. By kissing, speaking,
remedies.
ğına sebep olan virüsler ellerimizde 2 saat
coughing, the virus spreads around the
sonra, çevredeki eşyalarda ise 4 gün sonra bile
surrounding area. Viruses that cause colds can
canlı kalabilir.”
survive for 2 hours in our hands and for 4 days in the
“Soğuk algınlığında semptomlar 2-4 günde pik yapmaktadır.
surrounding goods. “Cold symptoms peak in 2-4 days. The
İlk semptom burunda kuruluk ve boğaz ağrısıdır. Ardından
first symptom is dryness in the nose and a sore throat. Later,
burun akması, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yüzde ve kulaknasal congestion, runny nose, headache, feeling of pressure
larda baskı hissi, koku ve tat alma kabiliyetinde azalma,
on the face and ears, reduced ability to smell and taste,
öksürük (%30 civarında görülür), ses kısıklığı, huzursuzcoughing (seen around 30%), hoarseness, restlessness, and
luk, nadir olarak hafif ateş görülür. Hastalık genellikle 1
rarely mild fever occur. The disease usually lasts one week.”
haftada geçer.”
Smoking increases the risk of contagion
Sigara bulaşma riskini artırıyor
“Smoking increases the risk of contagion. It is more often
“Sigara içmek soğuk algınlığının bulaşma riskini arttırıyor.
experienced by elderly and children. Touching to eyes and nose
Çok küçük çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görülüyor. Kirli
with dirty hands is one of the ways to catch the disease. The risk of
ellerle burun ve gözlere dokunmak hastalığa sebep oluyor.
catching a cold is again increased in crowded environments. It is
Kalabalık ortamlarda bulaşma riski yükseliyor. Kronik hastamore often experienced in patients who are suffering from chronic
lığı olan ve ilaç tedavisi görenlerde daha sık olarak görülüyor.
diseases and under medication. “While rhinoviruses cause
Rinovirüsler mart-ekim ayları arası hastalık yaparken, Corodiseases between March and October, coronavirus causes diseases
navisüs ocak-nisan ayları, Enterovirüsler ise haziran-ekim
between January and April, enteroviruses cause diseases between
ayları arası hastalık yapıyor. Soğuk algınlığın prognozu çok
June and October. The prognosis of a cold is very good and usually
iyidir ve genelde bir haftada iz bırakmadan geçer.”
goes away in a week without a trace.”
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Ellerinizi sıcak su ve sabunla yıkayın
“En çok el ve el parmakları ile bulaştığına göre en önemli
tedbir ellerimizi sık sık sıcak su ve sabunla yıkamaktır. Ellerimizi burnumuza veya gözlerimize götürmemek de çok
önemlidir. Öksürürken partikülerin etraftaki eşyalara yayılmasını engellemek için ağzımızı burnumuzu kapatmamız
ardından da ellerimizi iyi yıkamamız gerekiyor.”
“Soğuk algınlığı olan hastaların evlerinde 1-2 gün dinlenmesi, bol miktarda sıvı tüketmeleri ve semptomatik ilaçlar
dışında ilaç almamaları önemlidir. Bu hastalıklar kendi kendine geçtiği için parasetamol, vitaminler, burun açıcı ve
pastil dışında ilaç önerilmez. Antibiyotik kesinlikle alınmamalı. Antibiyotik alarak normal floramıza zarar veriyor ve
viral enfeksiyonların artmasına, hastalığın daha ağır seyretmesine sebep olabiliriz.”

Wash your hands with hot water and soap
“The most important measure is to frequently wash our
hands with hot water and soap, as it is most often transmitted
through hands and fingers. It is also very important not to
touch our nose or eyes. When we cough, we must cover our
nose and mouth to prevent the particles from spreading to the
surrounding area and then wash our hands well.”
“It is important that patients with a cold stay home to rest for
1 or 2 days; drink plenty of fluids and do not take medication
other than symptomatic medications. Because these diseases
go away on their own, no medicines other than paracetamol,
vitamins, nasal drops and cough drops are recommended.
Antibiotics should never be taken. Taking antibiotics can
damage normal intestinal flora and cause viral infections to
increase and the disease to become more severe.”

Soğuk algınlığını dışarda tutan protein kaynağı yumurta,
kefir ve yoğurt sofralarınızdan eksik olmasın
Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, soğuk algınlığına yakalanmamak için nasıl bir
beslenme yolu izlenebileceğini şöyle anlatıyor:
“Soğuk algınlığı, boğazda kaşınma hissi ve burun akıntısı ile
başlayan belki de en sık bilinen virüslerin sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bağışıklığın düşük olduğu vücutlarda
daha ağır ve uzun seyreder. Dolayısıyla hem soğuk algınlığına yakalanmamak hem de yakalandıktan sonra hastalığı
kısa sürede atlatabilmek için sağlıklı beslenmek gerekir.
Geniz akıntısı, öksürük gibi nedenlerle mide bulantısı ve
iştahsızlık oluşabilir. Bu nedenle fazla yağlı beslenmemek,
sindirimi çok zor gıdalardan uzak durmakta fayda vardır.”
“Protein alımı hastalıktan hızlıca kurtulmak ve vücut direncini yüksek tutmak için çok önemlidir. Fakat çok yağlı olanlarını sindirimi zor olduğu için tüketmeyip daha çok ızgara,
haşlama gibi daha az yağlı olarak hazırlanmış hallerini tercih
etmelidir. Protein alımını arttırmak için yumurta, kefir,
yoğurtta beslenmeye eklenmelidir.”

Have protein sources that keep the cold away such as
eggs, kefir and yogurt in your meals
Acıbadem Altunizade Hospital Nutrition and Diet Expert
İpek Ertan explains what to eat to avoid getting a cold:
“Cold is an infectious disease that starts with nasal discharge
and itchy throat; perhaps it is caused by the most commonly
known viruses. The weaker the immune system, the heavier
and longer the body suffers. Therefore, getting a healthy
nutrition is required both not to catch a cold and to overcome
the disease in a shorter time if it is caught. Nausea and loss of
appetite may occur due to a cough or post-nasal drainage.
Not to consume fatty foods and staying away from foods that
are difficult to digest would be beneficial. “Protein intake is
very important to get rid of the disease quickly and keep the
body’s resistance high. But you should not consume those that
are so fatty because they are difficult to digest and choose a
cooking method that doesn’t require using too much oil such as
grilling and boiling. To increase your protein intake, egg, kefir,
and yogurt should be added to your diet.”

C vitaminli meyve ve sebzeler tüketin
“C vitamininden zengin besinler tercih edilmelidir. Taze
sebze ve meyve her gün 3-4 porsiyon olarak alındığında

Consume vitamin c rich vegetables and fruits
“Vitamin-C rich foods should be preferred. Consuming 3 to
4 portions of fresh vegetables and fruits daily would be
beneficial. However, consuming too much fresh prepared

fruit juices in order to intake more vitamin-C would mean
unnecessary intake of sugars and carbohydrates. This is
something that you should be careful.
“Some spices may reduce some of the symptoms of cold and
give comfort to your respiratory system. Here are some of
those spices:
Ginger
Ginger is in the “generally reliable” group of the American
Food and Drug Administration. It is effective against colds
and coughs; it is also very useful for digestive system
disorders. It is effective in preventing nausea. It is also a
very effective antioxidant.
fayda sağlar. Ancak C vitamini fazla alabilmek için büyük
boylarda taze sıkılmış meyve suyu tüketmeye çalışmak gereksiz yere fazla enerji/karbonhidrat almak anlamına gelebilir, dikkatli olunmalıdır.
Bazı baharatlar ise solunum sisteminin rahatlamasına
ve soğuk algınlığının birtakım semptomlarının azalmasına yardım edebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:
Zencefil
Zencefil Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nun “genel
olarak güvenilir” grubunda yer alır. Soğuk algınlığı ve
öksürüğe karşı etkilidir, sindirim sistemi rahatsızlıkları için de oldukça yararlıdır. Bulantının önlenmesinde etkilidir. Aynı zamanda çok etkili bir antioksidandır.
Ihlamur
Ihlamur, grip denilince aklımıza ilk gelen bitkilerden
biridir. Yapılan çalışmalar ıhlamurun içerisindeki bileşenlerden bazılarının iltihap giderici ve ağrı kesici etki
gösterdiğini kanıtlarken, bazı bileşenlerin ise boğazı
yumuşatarak soğuk algınlığı şikâyetlerini hafiflettiğini
ortaya koyuyor.
Karabiber
Karabiber özellikle nefes açıcı özelliği sayesinde boğaz
enfeksiyonlarını azaltma ve önleme konusunda yardımcı bir besindir. Bol karabiberli hazırlanan tavuk suyu
çorba bu tür hastalarda iyileştirici etki gösterebilir.
Karadut, ahududu
Berry grubu (üzümsü meyveler) meyvelerin antioksidan kapasitesi çok yüksektir. Dolayısıyla bağışıklığı
yükseltmek gereken bu tür hastalıkları iyileştirme konusunda da çok etkilidirler. Vücut direncini arttırmak
için tüketilmelidirler. Mürver tohumunun ise antioksidan kapasitesi çok daha fazladır. Ve soğuk algınlığı belirtileri ilk görülmeye başladığında hemen alınması soğuk algınlığının daha kısa sürmesini sağlayabilir.”
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Linden
Linden is one of the first plants that come to mind at the
mention of flu. Studies show that some of the ingredients in
linden show anti-inflammatory and analgesic effects, while
some of the ingredients soften the throat, alleviating cold
complaints.
Black pepper
Black pepper is especially helpful in reducing and preventing
throat infections due to its breath-soothing ability. Chicken
soup prepared with plenty of black pepper may have a
healing effect in such patients.
Raspberry, blackberry
The antioxidant capacity of the berry group fruits is very
high. They are also very effective in improving these diseases
where the need to strengthen the immune system is important.
They should be consumed to increase the strength of the
body. For the elder seed, the antioxidant capacity is much
higher. And when the cold symptoms first appear, taking it
immediately can make the cold go away faster.
Prepare your skin for cold weather
Acıbadem University Atakent Hospital Dermatology Expert
Assoc. Prof. Dr. Gamze Erfan describes how to prepare the
skin against the harsh conditions of winter:
“As a result of exposure to intense sunlight in the summer,
the skin, which has yet to overcome the corrosive effects of
ultraviolet, quickly breaks, cracks and wrinkles due to the
sudden drop in temperatures and the reduction of humidity.
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Cildinizi soğuk havaya hazırlayın
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gamze Erfan kışın zorlu şartlarına karşı cildin nasıl hazırlanabileceğini şöyle tarif
ediyor:
“Yazın yoğun güneş ışınlarına maruz kalma sonucunda ultraviyolenin cilt üzerinde oluşturduğu yıpratıcı
etkilerini henüz atlatamayan derimiz sıcaklıklardaki
ani düşüş ve havadaki nemin azalması nedeniyle hızla
kurur, çatlar ve kırışır. Yine kışın kapalı mekânlarda
sigara dumanı ya da dış mekânlarda hava kirliliğine
bağlı olarak serbest radikallerin oluşumu ile cilt yaşlanması daha da hızlanır ve yıllar içinde kanser gelişimine bile yol açabilir. İşte bu sebepler ve istenmeyen
sonuçları nedeniyle özellikle mevsim geçişlerinde
cildimizi nemlendirmek çok önemlidir.”
Kışın daha farklı ürünler gerekli
Yaz aylarında su bazlı nemlendiriciler tercih ederken
kış aylarının yaklaşması ile bu ürünlerin yerini, yağ
oranı ve onarıcı özelliği yüksek olan vazelin, gliserin,
linoleic asid ya da seramid içeren ürünler almalıdır.
Nemlendirici seçiminde özellikle C ve E vitamini gibi
antioksidan içerikleri olan krem ya da losyonlar seçmeye özen gösterilmelidir. A vitamini içeren ürünlerin
tercihi yazın yıpranmış cildin bakımında önemli bir
yer tutar ancak retinoid ihtiva eden ürünlerin kullanımında kuruma, kızarma ve tahriş görülebilir. Bu nedenle retinoid içeren ürünler ile beraber kış mevsiminde bile güneş koruyucu kullanılması gerekir.
Bakım maskeleri de yardımcı
“Günlük nemlendiricilerimiz ile yüz ve vücudumuzda
yeterli nemi sağlayamıyorsak bazı bakım maskeleri
uygulanabilir. Tüm özenimize rağmen yeterli nemi
sağlayamadığımızı düşündüğümüz noktada dermatoloğumuza başvurmalıyız. Her mevsim öncesi, cildimizi etkileyen hava koşullarına göre gerekli tıbbi ve
kozmetik tedavi yöntemlerini uygulamak ve uygulatmak, oluşabilecek hasarları önler ve sürekli olarak
sağlıklı genç bir cilde sahip olmamızı sağlar. Özellikle
mevsim değişikliklerinde bu bilinçle hareket etmek
uzmanların önemli bir tavsiyesidir.”
Havuç yiyin
“Kışa girerken cildin yenilenmesini sağlamak amacı
ile diyetimizde vitamin ve minerallerden zengin taze
havuç, kayısı, domates gibi çok çeşitli sebze ve meyvelerin tüketimine ağırlık verilmelidir. Aynı oranda
günlük su ihtiyacımızı da düzenli karşılamak cildimizin nemini sağlarken serbest radikallerin atılımını da
kolaylaştırır.”
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In winter, the formation of free radicals due to cigarette smoke
indoors and air pollution outdoors accelerates skin aging and
can even lead to cancer development over the years. It is very
important to moisturize our skin especially during the seasonal
changes due to these reasons and undesirable consequences.”
Different products should be used in winter
“While water-based moisturizers are preferred in the summer
months, these products should be replaced with products
containing petroleum jelly, glycerin, linoleic acid or ceramides,
which have high oil content and high restorative properties.
Care to choose creams or lotions with antioxidant properties,
such as vitamins C and E, when selecting a moisturizer.
Choosing products containing vitamin A is important for the
care of damaged skin in summer, but the use of retinoidcontaining products may cause drying, redness, and irritation.
For this reason, it is necessary to use sunscreen even in the
winter season with retinoid-containing products.”
Facial care masks help too
“With our daily moisturizers, some facial care masks can be
applied, if we cannot moisture enough our face and body. We
should consult our dermatologist at the point where we think
that we cannot provide sufficient moisture despite our efforts.
Before every season, applying and having the necessary medical
and cosmetic treatment methods applied according to the
weather conditions that affect our skin prevent damage that
may occur and ensure that we have a healthy youthful skin
lastingly. It is an important recommendation of the experts to
act with this consciousness in mind especially during seasonal
changes.”
Eat carrots
“In order to renew the skin when entering winter, our diet
should be focused on the consumption of a wide variety of
vegetables and fruits such as fresh carrots, apricots, and
tomatoes that are rich in vitamins and minerals. Regularly
meeting our daily water needs also facilitates the elimination
of free radicals while maintaining the moisture of our skin.”

LOKMAN HEKİM SAĞLIK GRUBU

SAĞLIK / HEALTH

L

AKAY HASTANESİ
YENİLENDİ

okman Hekim Sağlık Grubu bünyesine 1 Ağustos 2016’da dahil olan Akay
Hastanesinde hizmet kalitesini artırmak
ve hastalara daha güzel imkanlar sunmak
için başlatılan “yenileme” çalışmaları son
hızla devam ediyor.
Akay Hastanesi servis katlarında bulunan
hasta odalarındaki yenileme çalışmaları kapsamında, refakatçi koltuğundan,
hasta başı dolaplarına, yeni hasta yataklarından banyo ve tuvaletine kadar birçok
yeniliğe imza atıldı. Odalarda bulunan
FDA onaylı cihazlara yenileri eklendi. Özel
oda standardına yükseltilen hasta odaları
modern bir görüntüye kavuşurken, hasta
memnuniyetini de artırdı. Hastalar, daha
konforlu odalarda aldıkları sağlık hizmetleri nedeniyle, kendilerini evlerinde gibi
hissettiklerini belirtti.
“ÖnceLik hasta memnuniyeti”
Lokman Hekim Akay Hastanesi Genel Müdürü Ali Emre DİNKCİOĞLU, Akay Hastanesindeki yenileme çalışmalarında hasta
memnuniyetinin kriter olarak belirlendiğini ve tüm detayların bu doğrultuda
planlandığını anlattı.
Sağlık hizmetinde teşhis ve tedavi kadar,
hizmetin verildiği yerin de önemli olduğuna dikkat çeken DİNKCİOĞLU, “Çankaya’nın kalbi diyebileceğimiz bir konumda
bulunan Akay Hastanemizi, Lokman Hekim markasına yakışır şekilde hizmet verebilmesi için yeniliyoruz. Hasta ve refa-

katçilerinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak
yapılan yenileme çalışmalarının ardından
çok olumlu geri dönüşler aldık. Hastalarımızın gösterdiği ilgi bizi motive ediyor.”
dedi.
Yenileme çalışmalarının görünen yüzünün ötesinde teknoloji yatırımlarına da
değinen DİNKCİOĞLU, “Anjiyo cihazlarımızdan, ben tarama cihazlarına, 4 boyutlu ultrason cihazlarından ameliyathane
donanımlarına kadar her şey çağın gereksinimlerine uygun olarak revize edildi.
Artık anne adaylarımız her muayenede
bebeklerinin görüntülerini net bir şekilde
görüp, CD’ye kaydedilmiş şekilde alabilmekte, istediği yerde sevdikleriyle bunu
paylaşabilmekte. Genişleyen doktor kadromuzla 7 gün 24 saat çocuk polikliniğimizle, gece 23’e kadar diş doktorumuzla hastalarımızın hizmetindeyiz. Hasta
deneyimini çok önemsiyoruz. Hastanın
bizi aradığı andan, taburculuğuna kadar
geçen süreci nasıl daha mükemmel hale
getirebileceğimizin hedefi ile hareket
ediyoruz. Hastalarımızın hizmet aldıktan
sonra mutlu olarak ayrılıp, bu deneyimi
diğer insanlara paylaşmalarının değerinin farkındayız. Hep daha iyisi olduğunu
biliyoruz ve daha iyiye ulaşabilmek için de
süreçlerimizi sorgulayıp azimle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha bir çok
yenilik ve farklı hizmetle Ankara’nın şifa
kapısı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

AKAY HASTANESİ
DİŞ POLİKLİNİĞİ

23:00’a kaDaR

HİZMET VERMEKTEDİR.
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FARKLI LEZZET KOMBİNASYONLARININ
MİMARI
SHANGRI-LA BOSPHORUS BÜNYESİNDE HİZMET VEREN IST TOO’NUN ŞEFİ ERCAN YAMANTÜRK,
İNOVATİF VE GELENEKSEL ÖĞELERİ HARMANLAYARAK HEDEF KİTLESİNE FARKLI BİR LEZZET VAAT EDİYOR.

THE ARCHITECT OF THE DIFFERENT TASTE COMBINATIONS

CHEF OF IST TOO THAT SERVES WITHIN THE SHANGRI-LA BOSPHORUS ERCAN YAMANTÜRK PROMISES A
DIFFERENT TASTE TO HIS TARGET MASS BY COMBINING INNOVATIVE AND TRADITIONAL ELEMENTS.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

İstanbul Beşiktaş’ta Boğaz’ın en güzel noktasında konumlanmış olan Shangri-La Bosphorus, İstanbul, kusursuz
hizmet anlayışı ve şık atmosferi ile öne çıkan restoranı IST
TOO’da; iştah kabartan sunumları ve fark yaratan lezzetleri
ile beğeni topluyor. IST TOO’nun şefi Ercan Yamantürk,
önemli mekanlara konsept, mönü oluşturma, eğitim, organizasyon danışmanlığı yapmanın yanı sıra, yurt dışında
yapılan Türk haftaları ve tanıtım organizasyonlarında da
görev alıyor. Kendine has stili ve pişirme tarzıyla dikkat
çeken Yamantürk, bilindik tatları hiç olmadığı kadar lezzetli ve çarpıcı bir sunumla sunuyor.

Located in the most beautiful spot of Bosphorus in Beşiktaş
İstanbul, Shangri-La Bosphorus İstanbul stands out with
its restaurant IST TOO where excellent service and stylish
atmosphere offered accompanied with appetizing tastes
and tastes that make a difference. IST TOO’s chef, Ercan
Yamantürk, works as a consultant for a concept, menu
creation, training and organization for important
locations as well as Turkish weeks and promotional
organizations abroad. Drawing attention with his unique
cooking style, Yamantürk presents well known tastes with
a delicious and striking presentation.

Türk mutfağı ile uluslararası mutfakları harmanlıyor
Shangri-La Bosphorus İstanbul bünyesinde hizmet veren
IST TOO’nun şefi Ercan Yamantürk, bu alanda 21 yıllık
bir deneyime sahip. Türk ve dünya mutfağı alanında uzmanlaşan Yamantürk, “Uzmanlık alanım daha çok fine
dining restoranlarda menüler yapmak ve bu menüleri misafirlere en iyi şekilde sunabilmek… Daha çok Türk mutfağını öne çıkartmaya kendi değerlerimizi daha yenilikçi
bir yorumla misafirlerimize sunmaya çalışıyorum. Mesleğe ilk kez Merter Güneş Otel’in restoranında başladım.
Çırağan Sarayı’nın Laledan, Tuğra ve Gazebo restoranlarının yanı sıra Four Seasons Hotel bünyesindeki Aqua ve
Yalı restoranlarında da görev yaptım. IST TOO’da ise 7
aydır çalışıyorum. IST TOO mutfağında inovatif ve geleneksel öğeleri harmanlayarak misafirlerimize sunuyoruz.
Menüyü kurgularken misafir beklentilerini ön planda tutup
Türk ve uluslararası mutfakları harmanlamaya çalıştım ve bu
mutfakların dinamiklerini kullanarak yeni bir menü oluşturdum. IST TOO’da amacımız misafirlerimizin yemek istedikleri ürünleri bulabilmesini sağlamak. Mevsimsel ve taze
ürünler kullanmaya, gerçek lezzetleri, sağlıklı, modern ve
yenilikçi bir şekilde sunmaya özen gösteriyoruz. IST TOO,
yaklaşık 5 yıldır konuklarımıza hizmet veriyor. Sabah kahvaltısı, öğle, akşam yemekleri ve pazar brunch’ı dışında çeşitli yeme ve içme organizasyonları da düzenliyoruz.” diyor.

Harmonized the Turkish cuisine with the international
cuisines
Ercan Yamantürk, chef of IST TOO that serves in ShangriLa Bosphorus Istanbul, has 21 years of experience in this
area. Yamantürk, specializing in Turkish and world
cuisines, says, “My specialty is to make menus in fine
dining restaurants and present these menus in the best
possible way... I am trying to present our values to our guests
with a more innovative interpretation in order to bring the
Turkish cuisine to the fore a bit more. I started working in
this profession for the first time at Merter Güneş Hotel’s
restaurant. I also worked at the Aqua and Yalı restaurants of
Four Seasons Hotel, as well as the Laledan, Tuğra and
Gazebo restaurants of Çırağan Palace. I have been working in
IST TOO for 7 months. We offer our guests a blend of
innovative and traditional items at the IST TOO kitchen. I
tried to blend the Turkish and international cuisines by holding
the expectations of our guests in the forefront while preparing
the menu and used the dynamics of these kitchens to create a
new menu. Our goal at IST TOO is to help our guests find the
products they want to eat. We are careful to use seasonal and
fresh products to offer true tastes in a healthy, modern and
innovative way. IST TOO has been serving our guests for about
5 years. In addition to breakfast, lunch, dinner and Sunday
brunch, we organize various dining organizations.”

IST TOO’nun şefi Ercan Yamantürk
Chef of IST TOO Ercan Yamantürk
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IST TOO’NUN ŞEFİ ERCAN YAMANTÜRK’TEN FIRINDA DENİZ LEVREĞİ TARİFİ
BAKED SEA BASS RECIPE BY CHEF OF IST TOO ERCAN YAMANTÜRK
Malzemeler: 4 porsiyon için 1 kilogram deniz levreği
filetosu.
Marine Sosu: 1 diş sarımsak, 50 gram kırmızı soğan,
60 ml zeytinyağı, 3’er gram karabiber ve deniz tuzu,
5’er gram taze kekik ve limon kabuğu rendesi.
Kuru domatesli ve taze baharatlı sos için: 50 gram
kuru domates, 1 diş sarımsak, 100 ml zeytinyağı, birer
tutam dereotu ve maydanoz, 5 gram taze kekik, 3
gram taze tarhun otu ve 10 ml limon suyu.
Fıstık püresi için: 100 gram taze Antep fıstığı, 30 gram
incir reçeli, 60 ml sıcak sebze suyu ve 4 dal taze kekik.
Marine patlıcan için: 4 adet Kemer patlıcan, 2 diş
sarımsak, 90 ml zeytinyağı, 20 gram kuru domates,
birkaç yaprak taze fesleğen, deniz tuzu ve taze kekik.
Hazırlanışı: Levrekleri fileto haline getirip 160 gramlık
parçalar halinde kesin ve marine edin. Tavada deri
kısmından başlayarak mühürleyin. Marine edilen malzemeleri üstüne koyun. Fırında 180 derecede 5 dakika
daha pişirin. Kuru domatesli ve taze baharatlı sos için
kuru domatesleri çok küçük doğrayın. Diğer otları da
ince kıyın. Zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekleyerek
lezzetlendirin. Patlıcanları bütün olarak közleyin.
Sıcakken soyun ve kararmadan marine edin. Servis
etmeden önce tekrar fırında ısıtın. Antep fıstığı püresi
için tüm malzemeleri blender’dan geçirin. Homojen
bir karışım elde edin. Fırında deniz levreğini servis
ederken; tabağın en altına fıstık püresini yayın, üzerine patlıcanı ve balığı yerleştirip sosu üzerinde gezdirin. Sunum tabağını kıyılmış derotu, rezene filizi, tere
filizi ya da amarant gibi lezzetlerle süsleyerek görsel
bir şölene dönüştürebilirsiniz. Afiyet olsun.

Malzemeler: 1 kilogram fillet of sea bass for 4 portions.
Marinade sauce: 1 clove of garlic, 50 gram of red onion,
60 ml of olive oil, 3 gram of each black pepper and sea
salt, 5 gram of each fresh oregano and lemon zest.
Sauce with sundried tomatoes and fresh spices: 50
gram of sundried tomatoes, 1 clove of garlic, 100 ml
olive oil, 1 pinch of each dill and parsley, 5 gram of fresh
oregano, 3 gram of fresh tarragon and 10 ml of lemon
juice.
Pistachio butter: 100 gram of fresh Antep pistachios,
30 gram of fig jam, 60 ml of hot vegetable stock and 4
stems of fresh oregano.
Marinated eggplant: 4 Kemer eggplants, 2 cloves of
garlic, 90 ml of olive oil, 20 gram of sundried tomatoes,
a few leaves of fresh basil, sea salt and fresh oregano.
Directions: Fillet the sea bass and cut into 160 gram
pieces and marinate. Seal the fish in a pan starting with
the skinny side. Add on top the marinated ingredients.
Bake in the oven at 180 degrees for 5 minutes. Thinly
slice the sundried tomatoes for the sundried tomato
and fresh spice sauce. Thinly slice other herbs too.
Flavor it by adding the olive oil, lemon juice and the
salt. Grill the eggplants as whole. Peel while still hot
and marinate before they darken. Before serving, warm
them up in the oven. Blend all ingredients for the
pistachio butter in a blender until the mixture becomes
homogenized. As you serve the baked sea bass, spread
the pistachio butter on the plate, place the eggplant
and then the fish on top. Run the sauce over. You can
turn the plate into a visual feast by decorating it with
flavors such as fennel sprouts, amaranth, and dill. Enjoy.

Menüye farklı lezzetlerden oluşan bir çeşitlilik hakim
IST TOO’nun menüsünü hazırlarken, konukların beklentisi olan yerel ürünleri de çoğalttıklarının altını çizen Ercan
Yamantürk, sözlerine şöyle devam ediyor: “Aslında yeni
menümüz farklı pek çok spesiyalden oluşuyor. Fakat
özenle hazırlanmış yeşil fıstık püreli levrek, kömür ızgarasında et suyu ile pişirilen el yapımı tepsi mantısı, falafel,
kuşkonmaz çorbası ve pizza çeşitlerimiz misafirlerimiz
tarafından çok beğeniliyor. Sunumlarımızın hepsini yeniledik. Zengin bir uluslararası menüye sahibiz. Geniş vejeteryan menümüz ve pizza çeşitlerimizle iddialıyız. Menümüze Orta ve Uzak Doğu yemek çeşitlerinden de serpiştirdik. Sonbahar menümüzü oluştururken, misafir beklentilerini göz önünde bulundurarak mevsimsel ürünler ile
pekiştireceğiz. Oturmuş bir misafir portföyümüz var ve
her geçen gün genişleyen bir misafir portföyü yelpazesine
sahibiz. Otelimizde 38 kişilik bir mutfak ekibiyle çalışıyorum. Sabah erken saatlerde otelde olup kahvaltı servisi ile
ilgileniyorum. Daha sonra öğle yemek servisi ve akşam
yemek servisinde bulunuyor ve günlük kontrollerimi yapıyorum. Takip edilmesi gerekenler listem, her zaman
yanımdadır. Gözden kaçırdığım bir noktanın olmamasına
gayret ediyorum.”
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A variety that consists of different tastes dominates the
menu
While preparing the menu of IST TOO, Ercan Yamantürk
pointed out that the number of local products, in demand
by their guests, was increased: “In fact, our new menu
consists of many different specialties. Carefully prepared
bass with pistachio butter, handmade mantı in tray
cooked with beef stock on the charcoal grill, falafel,
asparagus soup, and pizza varieties are highly appreciated
by our guests.
All of our presentations have been renewed. We have a
rich international menu. We are assertive with our
vegetarian menu and pizza varieties. We also introduced
some of the Middle and the Far East dishes to our menu.
While creating the autumn menu, we will support it with
seasonal products with the consideration of guest
expectations. We have a well-established guest portfolio
and it keeps expanding every day. I work in our hotel
with a kitchen staff of 38. I come to the hotel early in the
morning and take care of the breakfast service. I then
work with lunch and dinner services and daily checks. My
list of things to do is always on me. I am trying to make
sure there is nothing I missed.”
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Falafel

Dana carpaccio
Veal carpaccio
Kuşkonmaz çorbası
Asparagus soup

Fırınlanmış tepsi mantısı
Baked tray mantı

Sürdürülebilirliğe, hijyene ve saygıya büyük önem
veriyor
Kendisini mutfak standartlarına ve kurallarına bağlı, disiplini
seven, ast-üst pozisyonların ve takım üyelerinin birbirlerine
olan saygısını önemseyen ve takım arkadaşlarına saygılı bir
şef olarak tanımlayan Yamantürk, “Mutfakta insanların çalıştıkları süre boyunca keyifli olmalarını ve işlerini severek
yapmalarını önemserim. Temizlik ve düzen olmazsa olmazlarım arasında yer alıyor. Çalışma arkadaşlarımın da bu kurala uymasını beklerim ve onlara disiplinli olmalarını öğütlerim. Bir restoranda düzenli ve temiz bir mutfak, kesinlikle
olması gerekendir. Bununla birlikte yemek ve reçete standartlarımızın uygulanabiliyor olması ve sürdürülebilir standart önceliklerim arasında yer alıyor. Çözüm odaklı bir insanım. Sinirlenmekten ziyade çözüm bulmaya ve sonuca ulaşmayı hedeflerim. Mesleğimizin önü çok açık. Yaratıcı olmak,
okumak ve farklı tarifler deneyip yeni sunumlar ortaya çıkarmak konusu tamamen bizlere kalmış. Bu konuda kendimi her
zaman revize edip güncel tutmaya çalışıyorum. 7 aydır şu an
bulunduğum pozisyondayım. Hayallerimden ziyade, gerçekteki operasyonumun yani şu an yaptığım işin sağlıklı işliyor
olması beni mutlu ediyor.” yorumunda bulunuyor.
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Values sustainability, hygiene, and respect
Yamantürk describes himself as a chef who sticks to his
kitchen standards and rules, loves discipline, cares
about the respect within the hierarchy, and respects his
teammates. Yamantürk said, “I would like people to be
pleasant in the kitchen and enjoy doing their jobs.
Cleanliness and order are the musts. I expect my
colleagues to follow this rule and I advise them to be
disciplined.
An organized and clean kitchen in a restaurant is
absolutely a must. However, having our food and recipe
standards be applicable and having a sustainable
standard are among our priorities. I am a solutionoriented person. I aim to find a solution rather than
getting angry and finally reach the result. Our profession
is promising. It is totally up to us to be creative, to read
and try out different recipes and make new presentations.
I am always trying to revise and keep myself up to date.
I’ve been in this position for 7 months now. Rather than
my dreams, it makes me happy that my current
operation, that is, the job I am doing now, is functioning
properly.
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ORTA DOĞU’NUN
PARLAYAN YILDIZI:

BEYRUT
BERİL ŞEN

Savaşı geride bırakmak kolay değil. Lübnan’ın başkenti Beyrut,
küllerinden yeniden doğmuş ender kentlerden. İç savaştan
önce “Orta Doğu’nun Paris’i’’ olarak anılan Beyrut, bugün hala
bu şöhretin peşinde. Birçokları için, yıllar süren savaş ve yıkımla özdeşleşiyor. Haksız bir kanı değil; taranmış, bombalanmış,
gövdesi delik deşik binalar, kurşunlanmış kepenkler, yamanmış havan topu delikleri... Ancak Lübnanlılar, bu izlenimi silmeye kararlı. Günümüz Beyrut’u birçoklarının önyargılarını
boşa çıkartıyor. Savaş sırasında yerle bir olan Downtown,
nam-ı diğer şehir merkezi, bunun bir kanıtı. Burası, yepyeni
binalarıyla, yeniden kentin politik, kültürel ve ticari merkezi
olma yolunda iddialı. Tasarım dükkanları, gurme restoranları
ve canlı gece hayatı ile, alabildiğine kozmopolit, şık, ambiyans
sahibi, dinamik bir kent. Bir taraftan yaralarını sararken bir taraftan da Doğu-Batı sentezi ruhundan ödün vermiyor. Birçok
kültürün ve dinin bir arada harmanlandığı beş bin yılı aşkın bir
geçmişe sahip Beyrut, inatla geleceğe bakıyor.

THE SHINING STAR OF THE
MIDDLE EAST: BEIRUT
It is not easy to move on after a war. Beirut, the capital of Lebanon,
is among the rare cities that have been born out of their ashes. The
city that used to be known as the “Paris of the Middle East” before
the civil war is busy chasing this old fame today. It may sound fair
hearing that for the most, the city is identified with the long running
war and destruction: war-ravaged buildings, patched bullet and
howitzer holes on shutters and walls. However, the people of
Lebanon are determined to erase this impression. Today’s Beirut
defeats many of the prejudices. Downtown, which was destroyed
during the war, is the proof of that. This place is ambitious to become
the political, cultural, and commercial center of the city once again
with its new buildings. It is a cosmopolite dynamic city with its
designer shops, gourmet restaurants, and lively night life. It doesn’t
comprise on its spirit, which is a synthesis of Eastern and Western
cultures, as its wounds heal in time. Beirut with over five thousand
years old history that harmonizes many cultures and religions looks
forward to the future persistently.
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Mahallelerin ruhu
Beyrut’un mahallelerinde gezinmek başlı başına bir keşiftir.
Hamra Caddesi, kentin en önemli alışveriş noktalarından.
Burada modanın takipçisi dükkanların yanısıra restoranlar,
kafe ve oteller de bulunuyor. Gece hayatı da oldukça hareketli. Hamra ile yetinmeyin, Rue Abdel Al Ras Caddesi ve
Bliss Caddesi’nde de yürüyün. Sakin, gölgeli, bol ağaçlı
bahçeleri ve Akdeniz manzarasıyla AUB olarak bilinen bu
bölgedeki Beyrut Amerikan Üniversitesi, Orta Doğu’nun en
saygın, prestijli ve pahalı üniversitelerinden. 1866’da kurulan, denize sıfır bir kampüse yayılan üniversite, kentte
adeta bir vaha gibi. 1868’de kampüste açılan Arkeoloji Müzesi ve kütüphane de ziyarete açık. Taş Devri’nden İslami
döneme oldukça kapsamlı bir koleksiyona sahip olan müze,
Orta Doğu’nun en eski arkeoloji müzelerinden. Kentin kaçırılmaması gereken müzelerinden biri de, Beyrut Ulusal
Müzesi. İç savaş sırasında Doğu ve Batı Beyrut’u ayıran
Yeşil Hat üzerinde yer alan müze, savaşta ciddi oranda zarar
görmüş olmasına rağmen, 1999 yılında yeniden açıldı. Lübnan tarihinin farklı dönemlerine ışık tutan müzede, iç savaş
sırasında küratörlerin koleksiyonu nasıl kurtardığı ve müzeyi eski görkemine nasıl kavuşturduğunu anlatan belgesel
de görmeye değer. Eski mimarinin korunduğu Avrupa

Sabah “Corniche” zamanı
Beyrut’la ilk tanışma için, sabah erkenden, Corniche’i
arşınlamaya başlayın. Bu kozmopolit kenti, tüm çeşitliliğiyle en iyi burada hissedeceksiniz. Kentin gündelik
kültürüne yansımış, olmazsa olmaz aktivitesi, Akdeniz
kıyı şeridi Corniche’te (Korniş) yürüyüştür. İzmir’e
damgasını vurmuş Kodonboyu ne ise Beyrut’taki Corniche de Lübnan için odur. Fransız mandası altında
bulunduğu yıllarda inşa edilen 4,8 kilometrelik bu gezinti yolu, sadece spor yapan, yürüyen, patenle, bisikletle dolaşan ve olta balıkçılığı tutkunlarından oluşan
insan mozaiğiyle değil aynı zamanda doğa manzaralarıyla da etkileyicidir. Gerek Akdeniz’in dalgaları gerekse Lübnan Dağı’nın zirveleri, burayı kentin en ferah
alanlarından biri yapmıştır. Hiçbir şey yapmasanız da,
Akdeniz manzarasına bir kahveyle eşlik edin ve keyfini
çıkarın. Buraya akşamüstü tekrar uğramak için kaydadeğer bir nedeniniz daha var. Ancak bunun için günbatımını beklemeli.
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It is the Corniche time in the mornings
Start walking down Corniche in the morning for the
first meeting with Beirut. You can feel this cosmopolite
city there the best. One activity in the city, which is
reflected in the city’s daily culture, is a walk at Corniche,
the Mediterranean coastline of the city. What
Kordonboyu is to İzmir is what Corniche is to Lebanon.
This 4.8 km long concourse that was built during the
years when the city was under the French mandate is
impressive not only with the people that crowd it while
fishing, jogging, running, bicycling, or roller blading but
also with its nature scenes. Both the waves of the
Mediterranean and the summits of Lebanon Mountain
have made this location one of the most commodious
areas in the city. Even if you don’t have time to do much
of anything here, just enjoy the Mediterranean view
accompanied by a cup of coffee or tea. You have one
other reason to stop by this place and it is the view at
sunset.

The spirit of the neighborhoods
Strolling around the neighborhoods of Beirut is a total discovery.
Hamra Street is among the important shopping spots of the city.
Many restaurants, cafes, and hotels are located along this street,
as well as fashion stores. Night life is also very colorful. Rue Abdel
Al Ras and Bliss Streets are also worth to take a walk. Known with
its quiet, shady, and lush gardens and landscapes, American
University of Beirut is among the most prestigious and expensive
universities in the region. Established in 1866, the university that
spreads over a seafront campus is as an oasis in the city. The
Museum of Archeology and the library that were opened within
the campus in 1868 are open for visitors. The museum with an
extensive collection from the Stone Age to the Islamic era is one of
the oldest museums of the Middle East. One other museum in the
city that should not be missed is the National Museum of Beirut.
Although badly damaged during the war, the museum that is
located on the Green Line that divided the West and East sides of
the city during the civil war opened its doors once again in 1999.
The documentary that can be watched at the museum explains
how the collections were rescued by the curators during the civil
war, having the museum to embrace its former glory. Saifi Village,
where the original architecture was kept, resembling a European
city; Achrafieh, the Christian town which is among the old

Şehitler Heykeli
Martyrs’ Statue
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kentlerini andıran Saifi, Beyrut’un en eski mahallelerinden
Hıristiyan bölgesi “Achrafieh” (Aşrafiye), kentin eğlence
bölgesi fiyakalı “Gemmayzeh”, bar ve kafelerin yoğun olduğu “Mar Mikhael”, geleneksel el işi dükkanların olduğu
“küçük Ermenistan” “Bourj Hammoud”, Beyrut mahallelerinin kültürel zenginliğini anlayabilmek için önemli destinasyonlar. Osmanlı dönemi binası Büyük Saray da şehir
merkezinde.

neighborhoods of Beirut; cool Gemmayzeh, the recreational part
of the town; Mar Mikhael, where mostly the cafes and bars are
located; Bourj Hammoud, the little Armenia, where the traditional
handicrafts shops are located are the significant destinations to
understand the cultural richness of the Beirut neighborhoods. An
Ottoman era structure The Grand Palace is located at the
downtown.

Kentin kalbi
Beyrut mimarisinde Osmanlı, Yunan, İtalyan, Fransız,
Memlük ve Lübnan izleri var. Osmanlı ve Fransız dönemi
mimarinin öne çıktığı, ‘’Downtown’’ olarak adlandırılan
şehir merkezi, iç savaş sırasında yerle bir olmuş ancak dünyanın en büyük imar projelerinden biri ile yeniden ayaklandırılmış. Bu bölgenin kalbini, Place d’Etoile (Nejmeh Meydanı) ve
onu çevreleyen sokaklar oluşturuyor. Nejmeh, Arapça’da
yıldız demek. Meydanın yukarıdan görünüşü de yıldız şeklinde. Lübnan Parlementosu, Beyrut Belediyesi, iki katedral,
kafe ve restoranlar burada. Art Deco mimarisi ve I. Dünya
Savaşı’nda inşa edilmiş, iç savaştan hasar görmeden kurtulan
Saat Kulesi ile meydan kentin ikonu olarak kabul ediliyor.
Görmeye değer bir başka yer de Şehitler Meydanı. Bu meydandan geriye sadece bugün büyük bir mağaza olan sinema-opera binası ile bronz Şehitler Heykeli kalmış.

The heart of the city
Beirut architecture bares the marks of Ottoman, Greek,
French, Mameluke, and Lebanese. The downtown, which
has been destroyed during the civil war where Ottoman and
French architecture become prominent, was reanimated by
means of the largest development projects. Place d’Etoile
(Nejme Square) and its surrounding streets create the heart
of this area. Nejme means star in Arabic. The square looks
like a star from above. The Lebanese Parliament, Beirut
Municipality, two cathedrals, cafes, and restaurants are
located here. The square is recognized as the symbol of the
city with its Art Deco architecture and the clock tower that
had been built in the WW1 and survived without damage.
Martyrs’ Square is another location that is worth seeing.
However, what were left behind of this square are only the
cinema-opera house, which is a big shopping mall today,
and the bronze Martyrs’ Statue.

Savaştan dirilişe
Şehitler Meydanı yakınında, kentin bir başka sembolü
Mohammad-Al Amin Camii var. Kehribar renkli, mavi
kubbeli bu etkileyici cami, 2008 yılında açılmış ve 65
metre yüksekliğinde dört minaresiyle, bu projede etkili

From war to resurrection
Another symbol which is near the Martyrs’ Square is the
Mosque of Mohammed Al-Amin. This amber color
impressive mosque with a blue dome has been opened in
2008. It is also where Refik Hariri, former prime minister of

Mohammad-Al Amin Camii
Mosque of Mohammed Al-Amin
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olmuş suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan’ın eski
başbakanı Refik Hariri’nin bugün gömüldüğü yer. Ana
ibadet bölümü 3700 kişi kapasiteye sahip. 1975’te başlayan iç savaş sırasında Lübnanlı mimar Joseph Philippe
Karam’ın (1923-1976) bir dizi modern bina olarak tasarladığı “Beyrut Şehir Merkezi” projesinde sadece bir kule
inşa edilmişti. 1975- 2006 yılları arasında bu kompleks
neredeyse tamamıyla yerle bir oldu. Geriye kalan ise, halk
arasında “Yumurta” (The Egg) ya da “Kubbe” (The Dome)
olarak bilinen kültürel merkez ve ofis alanları idi. Kentin
dirilişinin sembollerinden biri olan Mohammad Al-Amin
Camii’nin gölgesinde kalsa da, bir beton yığını gibi görünen The Egg, aslında Beyrutlular tarafından sevilen ve
kurtarılabilmesi için kampanyalara konu olan bir yapı.

Lebanon who was assassinated, is buried. The main prayer
room has the capacity of 3700. Only one tower had been
built within the scope of the “Beirut City Center” project
that was designed as a series of buildings by Joseph
Philippe Karam (1923-1976), Lebanese architect,
during the civil war, which began in 1975. The complex
had been destroyed almost completely between the years
of 1975 and 2006. What were left of it were the cultural
center and office spaces known as “The Egg” or “The
Dome” by the locals. The Egg, which looks like a concrete
jungle in the shade of the Mosque of Mohammad AlAmin, the symbol of the city’s survival, is in fact a
structure that is adored by the residents of Beirut and a
subject of many campaigns to save it.

Orta Doğu’nun yeraltı harikası
Beyrut kentinin gündüz ya da gece canlılığı su götürmez. Ancak kent civarında da gezilecek doğa harikalarını atlamamakta yarar var. 1836’da keşfedilip 1969’da
turizme açılan Jeita Grotto olarak bilinen mağaralar,
Orta Doğu’nun en etkileyici doğal oluşumlarından. Beyrut’a 18 km mesafede, deniz seviyesinden yaklaşık 300
metre yükseklikteki bu mağaralar sistemi, yağmur ve
yeraltı sularının karstik kireçtaşını milyonlarca yıl boyunca aşındırmasıyla oluşmuş. Dağlara doğru 9 km
uzanan mağara sistemi, birbiriyle bağlantısı olan, altlı

An underground wonder of the Middle East
The colorful life in Beirut whether it is day or night is
true with no doubt; however, it would be useful not to
skip mentioning the natural wonders around the city.
Discovered in 1836 and opened for visitors in 1969, the
caves that are known as Jeita Grotto are among the most
impressive natural formations of the Middle East. 18
km to Beirut and about 300 meters in altitude, the caves
have been formed by rain and underground waters
eroding the karstic limestone for millions of years. The
system consists of two tiers that are connected to each

Güvercin Kayaları
Pigeons’ Rocks

0

5

4 raillife KASIM / NOVEMBER 2017

Harissa Tepesi
Harissa Hill

üstlü, iki kattan oluşuyor. Tünelleri, yürüyüş yolları,
billur sarkıt ve dikitleriyle muhteşem bir manzara sunan üst mağaraya teleferikle ulaşılıyor. Alt kısmı, aslında prehistorik dönemlerden beri kullanılıyormuş. Bir
milyondan fazla Lübnanlı’ya içilebilir su sağlayan kanalları, botlarla gezilebilen bu kısım, su yükseldiğinde
ziyarete kapanıyor. İç savaşta cephane bu mağaralarda
depolanmış.

other and stretch towards the mountains for about 9
kilometers. The top cave, which presents beautiful landscapes
with its tunnels, trails, stalactites and stalagmites, can be
reached by a lift. The bottom cave has actually been in use
since the prehistoric ages. Providing drinking water for over 1
million Lebanese, the channels in this section, which can be
seen by boats, is closed for visitors when the water rises. The
place had also been used as an armory during the civil war.

Kente veda
Beyrut’un panoramik manzarası için, kente 20 km mesafedeki Harissa Tepesi’ne çıkın. Teleferik sizi, kentin
sırtını yasladığı yüksek tepelerden birine ulaştırır. Buraya çıkanlar kilisede dua eder ya da kuleyi andıran Meryem Ana Heykeli’nin bulunduğu ön bahçeden kenti seyrederler. Heykelin üst kısmına çıkmak için merdivenleri
tırmanmak gerekiyor. Heykelin hemen karşı çaprazında
da görkemli Maruni Kilisesi var. Burası Beyrut’a son bir
kez bakmak için doğru bir veda noktası olacaktır. Bir başka veda noktası ise yine Corniche üzerindeki Raouché
semtidir. Sahilin açıklarındaki, yüzeye çıkmış kalker kireçtaşı Güvercin Kayaları, kentin önemli simgelerinden
olmalarının yanısıra dünyaca ünlü kartpostallarına konu
olmuştur. Günbatımında burada olun ve gece ışıklarını
da bekleyin. Bir de fonda Lübnan’ın efsanevi divası Fairuz’un sesi varsa, bu kente veda etmekte zorluk çekebilirsiniz.

A farewell to the city
Climb the Harissa Hill to see the panoramic view of Beirut,
which is 20 km in distance. The lift is going to take you to
one of the hills that the city leans on its back. Tourists that
go there usually pray at the church or watch the view from
the front yard where a Statue of Virgin Mary is located. It is
necessary to climb up the steps to reach the upper part of the
statue. The magnificent Maruni Church is located right
across the statue. This point would make a nice farewell
point to take a one last look at the city before leaving.
Another farewell point would be Raouché District on
Corniche. The limestone Pigeons’ Rocks that take place
offshore are among the symbols of the city, as well as being
a subject of post cards around the world. Try to be here at
sunset and wait for the night lights. If you listen to the
songs of the legendary diva of Lebanon Fairuz in the
background, you might have really hard time saying
goodbye to this city.
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HOBİLERİNİ İŞE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYEN
EMEKLİLİLERE ÖZEL TÜYOLAR
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA HOBİLERİNİZE FARKLI BİR BOYUT KATARAK, TUTKU DUYDUĞUNUZ
BİR KONUDA GELİR KAZANMAYA DEVAM EDEBİLMEK ELİNİZDE…

SPECIAL TIPS FOR THE RETIREES WHO WANT TO TURN
THEIR HOBBIES INTO JOBS

AFTER RETIREMENT, IT IS POSSIBLE TO EARN INCOME IN ANY FIELD, ABOUT WHICH
YOU ARE PASSIONATE, BY ADDING A NEW DIMENSION TO YOUR HOBBIES.
SELİN AKGÜN

Emekli olduktan sonra hepimizi çok daha farklı bir yaşam
bekliyor. Yemek yapmayı çok seviyorsanız, bu konuda farklı bir yol alabilir, ürün tasarlamaktan hoşlanıyorsanız el yapımı objelerinizi dünyanın farklı noktalarındaki kişilere
ulaştırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey hobilerinize odaklanmak ve bu hobileri internet üzerinden
geniş kitlelere nasıl ulaştırabileceğinizi programlamak.
Dünyanın en büyük küçük işletme odaklı teknoloji sağlayıcısı GoDaddy, emeklilerin hobilerini işe dönüştürebilmelerine yönelik önemli ipuçları paylaştı. Türkiye’de 40 milyon
internet kullanıcısı bulunuyor ve bu da ülkenin yüzde
60’ına denk geliyor. Yani günümüzde emekliler; hobilerini,
farklı yetenek ve tutkularını internete taşıyarak ek gelir elde
edebilme potansiyeline sahip. Yapmaları gereken tek şey ise
kendilerine doğru bir yol haritası belirlemeleri…

After retirement, we all expect a much different life. If you
really like cooking, you can take a different path in this
regard, and if you like product design, you can have your
handmade objects reach to different points in the world.
The only thing you need to do for this is to focus on the
hobbies and plan how you can have these hobbies reach
large masses on the Internet. GoDaddy, the world’s largest
small business-focused technology provider, shared
important clues about how pensioners can turn their
hobbies into businesses. There are 40 million Internet
users in Turkey, which accounts for 60% of the country. In
other words, today, retirees have the potential to earn
additional income by carrying their hobbies, talents, and
passions to the internet. The only thing they need to do is
set a roadmap.

Adımlarınızı kolaylaştıracak 5 strateji
GoDaddy EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi, emekli olan kişilerin hobilerini kazanca dönüştürebilmelerinin aslında hiç de zor olmadığını belirtiyor ve şu
açıklamada bulunuyor: “Emeklilerin işten ayrıldıktan sonra
hobi veya yeteneklerini işe dönüştürdüklerini sık sık görüyoruz. Bunda en büyük etken ise herkesin fikrine uygun bir
alan adı kaydettirebilmesi… Bir web sitesi ile bu fikri hayata
geçirmelerini kolaylaştıran, uygun fiyatlı dijital çözümlerin
kolay bulunur ve erişilir olması. İşletmenizi dijital olarak
başlatmak size fiziksel bir yere ihtiyacınız olmadan fikrinizi
deneme ve büyüme için talep ve imkan olup olmadığını
görme şansı tanıyor. Aynı zamanda 40 milyon kişiyle iletişim olanağı sağladığı için işinizi duyurmak için ideal bir yol
sunuyor. Çalışmaya devam etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Girişiminize isim seçerken dikkatli olun, fikriniz için
bir alan adı kaydettirin, iş planınızı hazırlayın, web sitesi
kurun ve sosyalleşin.”

5 Strategies to ease the steps
GoDaddy’s Vice President of EMEA Stefano Maruzzi
states that retirees’ ability to convert their interests into
income is not at all difficult and explains: “We often see
retirees turn their hobbies or talents into work after they
are retired. The biggest factor in this is that everyone can
register an appropriate domain name... And another factor
is the ease of access to affordable digital solutions through
a website, which is going to make materializing these ideas
much easier. Digitally launching your business gives you a
chance to test your idea and see whether there are demand
and possibility for growth without the need of a physical
location. It also offers an ideal way to announce your
business as it allows you to communicate with 40 million
people. It has never been easier to continue working. Be
careful when choosing a name for your initiative, register
a domain name for your idea, prepare your business plan,
set up a website and socialize.”
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HOBİ / HOBBY

İsim nasıl seçilmeli ve fikir için alan adı nasıl kaydettirilmeli?
Stefano Maruzzi, isim seçme konusunda da önemli tavsiyeler veriyor: “İşletme açmaya kendinizi adamadan önce
fikriniz için bir isim seçip internetteki yerinizi ayırtmanız iyi bir başlangıç olur. Bu da üstün körü yapılmaması
gereken bir şey. Kısa, yazılması kolay, akılda kalıcı ve
hedef kitlenizin ilgisini çekecek bir isim bulmalısınız.
Müşterilerinize ne sunacağınızı ve ne gibi faaliyetler
planladığınızı düşünün. Bir ürün yapıp internette satmayı mı hedefliyorsunuz? Öyle ise nasıl malzemeler kullanacaksınız? Ürün veya hizmetlerinizi kim kullanacak?
Bütün bu sorular belirli kelime ve kelime bileşenleri bulmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda kendi isminizi,
adınız ve soyadınızı kullanmayı seçebilirsiniz; böylece
müşterileriniz kiminle iletişim kurduklarını bilirler. Bir
isimde karar kıldıktan sonraki en önemli adım ise seçtiğiniz ismin aramasını yapmak. Google’da arama yapın,
sosyal medya platformlarını tarayın ve ismin başkası tarafından kullanmadığından emin olun. El işi de satsanız,
üçüncü parti sitelerde danışmanlık hizmeti sunsanız da
alan adınızı kaydettirmeniz, potansiyel müşterilerinizin
sizi bulup online satış platformunuza ulaşmalarına yardımcı olmak için önemli bir adım.”

HOBİ / HOBBY

How to choose a name and register a domain name for your
idea?
Stefano Maruzzi also offers important advice on choosing
a name: “It would be a good start to pick a name for your
idea and reserve your place on the Internet before you
dedicate yourself to start a business. This is something
that should not be done blindly. You should find a name
that is short, easy to write, memorable and interesting to
your target group. Think about what you will present to
your customers and what activities you plan for that. Are
you aiming to make a product and sell it on the Internet?
If so, how will you use the materials? Who will use your
products or services? All these questions help you
identify a specific word and word components. At the
same time, you can choose to use your own name, first
name and last name; so your customers know with whom
they are communicating. The most important step after
you decide on a name is to make a search for your name.
Search on Google, scan social media platforms, and
make sure no one else is using it. Whether you sell
handcrafts or offer consultation at third party sites,
registering your domain name is an important step to
help your potential customers find you and get to your
online sales platform.”

Create a website after you prepare your business plan
İş planınızı hazırladıktan sonra web sitesi kurun
“If you are retired, you have already worked well
“Emekliyseniz, zaten hayatınız boyunca yeterince çalışenough throughout your life. However, we recommend
tınız. Ancak hobinizi daha profesyonel bir şekilde devam
that you prepare a business plan to continue your
ettirmek için bir iş planı hazırlamanızı öneriyoruz.” dihobby in a more professional manner,” says Maruzzi
yen Maruzzi, sözlerine şöyle devam ediyor: “Uzun veya
and continues: “It does not need to be long or very
çok detaylı olmasına gerek yok ama kendinizi hazır hisdetailed, but when you feel yourself ready, make a
settiğinizde ürününüzü, misyonunuzu (neden bu işi yapsimple, single-page plan where you write down your
tığınızı), müşterilerinizin kim olduğunu (ne kadar spesiproduct, your mission (why you are doing it), who
fik olursa o kadar iyi), nerede satış yapmak istediğinizi
your customers are (the more specific is the better),
(online, kermeslerde, dükkan/galerilerde) ve finansal
where you want to sell (online, bazaars, shops/
hedeflerinizi yazdığınız basit, tek sayfalık bir plan yapın.
galleries) and your financial goals. This will give you
Bu, size yön verecek ve temel hedeflerinizden şaşmamadirection and keep your focus on your basic goals.
nızı sağlayacaktır. Web sitesi kurarken başlangıç için
When setting up a website, a single-page site with
kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı anlattığınız kısa bir
your phone number will suffice with a short article
yazı ile birlikte telefon numaranızın yer aldığı tek saydescribing who you are and what you are doing
falık bir site yeterli olacaktır. Web sitesinin
to get started.
güzelliği, istediğiniz zaman istediğiniz
The beauty of having a website is that
gibi güncelleyebildiğiniz bir platEmekli olduktan
it is a platform where you can
form olması. Dilediğiniz gibi
sonra hobilerine yönelen ve
update it whenever you want.
sayfa ekleyebilir veya çıkaraYou can add or remove pages as
bilir, içeriği ihtiyacınıza göre
bu hobilerden farklı bir gelir
you like, you can change the
değiştirebilirsiniz. İnsanlamodeli yaratmak isteyen emeklilerin,
content according to your
rın sizi veya sunduğunuz
online dünyada aktif olmaları son
needs. Consider the words
ürün ve hizmetleri ararken
derece önemli…
people can use when searching
kullanabilecekleri kelimefor you or the products and
leri düşünün. Örneğin,
It is extremely important that
services you offer. For example,
Antalya’dan el yapımı
if you are selling handmade
havlu satıyorsanız ‘el yapıthe retirees who aim for their hobbies
towels
from Antalya, make sure
mı havlu’ ve ‘Antalya’ keliand want to create a different income
that the ‘handmade towel’ and
melerinin ana sayfanızda ve
model through these hobbies after
‘Antalya’ words are on your
sitenizde yer aldığından emin
retirement are active in the
homepage and on your site.”
olun.”

online world.

Sosyalleşin ve bir e-ticaret platformu
seçin
Hedef kitleyi tanımanın son derece önemli bir adım olduğunu belirten Stefano Maruzzi, “Hedef kitlenizin
zaman geçirdiği Twitter, Instagram ve Facebook gibi
sosyal medya platformlarında hesap açmayı göz önünde
bulundurun. Hesaplarınızı işletmenizin adını kullanarak açmanız önemli çünkü daha sonra da hesaplarınızı
web sitenize yönlendirmelisiniz. Böylece web sitenize
daha çok müşteri çekip insanların ürün veya fikirlerinizi incelemesini sağlayabilirsiniz. Eğer internette satış
yapmaya karar verdiyseniz, bir e-ticaret platformu
seçmeniz gerekiyor. Hangi platformu seçerseniz seçin
web sitenize bağlamayı unutmayın, böylece web sitenize gelen ziyaretçiler online mağazanızı bulabilirler. Eğer
web sitenize kim olduğunuzu, ne yaptığınızı ve neden
yaptığınızı anlatan bir ana sayfa eklerseniz, müşterileriniz mağazanıza tıklayıp sizden ürün satın almaya daha
meyilli olacaktır.” diyor.

0

5

8 raillife KASIM / NOVEMBER 2017

Become socialized and choose an e-commerce
platform
Emphasizing the extreme importance of defining the
target audience, Stefano Maruzzi continues: “Consider
opening an account on social media platforms like
Twitter, Instagram, and Facebook, where your target
audience is spending time. It is important that you open
accounts using the name of your business because you
should later redirect your accounts to your website.
So you can attract more customers to your website
and let people review your products or ideas. If you
decide to sell on the Internet, you need to choose an
e-commerce platform. Whichever platform you choose, do
not forget to link it to your website so that your customers
who visit your website can find the online shop. If you add
a homepage to your website that tells who you are, what
you are doing and why you are doing it, your customers
will be more inclined to click on your store and buy from
you.”
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TÜKETİCİLERİNİZE SIRA DIŞI
DENEYİMLER VAAT EDİYOR MUSUNUZ?
DENEYİM PAZARLAMASINI STRATEJİK İŞ PLANLARININ MERKEZİNE KOYARAK İLERLEYEN VE HEDEF
KİTLESİNE SIRADIŞI DENEYİMLER SUNAN MARKALAR AÇIK ARA ÖNE GEÇECEK.

ARE YOU PROMISING EXTRAORDINARY EXPERIENCES
TO CONSUMERS?

BRANDS THAT ARE GOING TO PLACE THE EXPERIENCE MARKETING AT THE CENTER OF
THEIR STRATEGIC BUSINESS PLANS TO ADVANCE AND OFFER EXTRAORDINARY EXPERIENCES
TO THEIR TARGET MASSES WILL DRAW AWAY.
SELİN AKGÜN

J. Walter Thompson Intelligence (JWT) adlı trend analiz
şirketi; gıdadan tarıma, sağlıktan turizme, teknolojiden perakende sektörüne kadar tüm sektörleri etkisi altına alacak
gelecek trendlerini farklı bir bakış açısıyla analiz ediyor. Bu
verilere ise tüketici segmentlerinin kesişme noktasındaki iç görüleri gözlemleyerek ulaşıyor. JWT bünyesindeki The Innovation Group tarafından hazırlanan The
Future 100 Raporu ise 2017 ve sonrasında pek çok sektöre yön verecek yepyeni deneyim alanları hakkında
önemli ipuçları sunuyor.
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A trend analysis company named J. Walter Thompson
Intelligence (JWT) analyzes the future trends that will
influence all sectors from nutrition, agriculture, and
health to tourism, technology, and retail through a
different perspective. The company obtains these data by
observing the insight at the intersection of consumer
segments. The Future 100 Report by JWT’s The
Innovation Group offers important tips about new areas
of experience that will guide many sectors in 2017 and
beyond.

Artificial Intelligence (AI) Art
2017’de iş kolları ve endüstriler nasıl dönüşecek? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız, JWT bünyesinde hizmet
veren The Innovation Group’un hazırladığı gelecek öngörülerine ve bu çerçevede yıldızı parlayan 3 yeni deneyim pazarlaması kulvarına göz atmanızda fayda var. Yapay zekadan sonra ortaya çıkacak sürücüsüz araçların taksi şoförlerini işlevsiz hale getireceğine dair tartışmalar uzun süredir
devam ediyor. Hatta beyaz yakalı yöneticilere de artık gerek
kalmayacağı ifade ediliyor. Peki yapay zeka sanatçıların da
yerine geçebilecek mi? Bu konuya verilebilecek en başarılı
örneklerden biri de J. Walter Thompson Amsterdam’ın
Cannes Lions Festival’da “The Next Rembrandt” projesiyle
ödül kazanması oldu. Bu proje çerçevesinde sanatçının var
olan eserleri tarandı. Yapay zeka ve 3D baskı teknolojileriyle, Rembrandt’ın tasarım ruhuna uygun, tamamen yeni bir
esere imza atıldı. Londra’daki Tate Britain Müzesi’nin her
yıl dijital teknolojilerin ilerlemesi amacıyla düzenlediği “IK
Prize” adlı özel yarışma organizasyonunun, 2016 yılı temasının da yapay zeka olduğu dikkat çekiyor. 2016’nın yapay
zeka konseptindeki yarışmasının kazananı ise Fabrica markasının “Recognition” adlı çalışması oldu. Tate Britain
Müzesi’nde sergilenen tabloları inceleyen Fabrica, bu resimlerle benzerlik gösteren ve Reuters tarafından çekilen
fotoğrafları yan yana harmanlayarak, foto muhabirleri ve
sanatçıların vizyonu ile dün ve bugün arasındaki bağlantıya
farklı bir bakış açısı getirdi.

Artificial Intelligence (AI) Art
How will business lines and industries change in 2017? If you are
wondering about the answer to this question, it is worthwhile to
take a look at the upcoming foresight of The Innovation Group,
which is based within JWT, and the 3 new experience marketing
channels that shine within this scope. After the artificial
intelligence, the debate over whether autonomous vehicles that
are going to be produced will render taxi drivers’ jobless or not
have been going on for a long time. Another debate is that even
white-collar managers are no longer be needed. Will they be able
to replace artificial intelligence with artists as well? One of the
most successful examples of this subject was J. Walter Thompson
Amsterdam’s award at the Cannes Lions Festival with the project
“The Next Rembrandt”. Within the framework of this project, the
existing works of the artist were scanned. With a combination of
artificial intelligence and 3D printing technology, a completely new
piece of work has been unveiled to match Rembrandt’s design spirit.
A special competition named “IK Prize” is organized by the London
Tate Britain Museum every year for the advancement of digital
technology. It is an interesting fact that the artificial intelligence
was once again the theme of the year 2016’s competition. The
winner of the competition in 2016’s artificial intelligence concept
was Fabrica brand’s work titled “Recognition”. Inspired by the
paintings at the Tate Britain Museum, Fabrica blended the
photographs taken by Reuters, which resemble these paintings,
bringing a different perspective to the vision of the photojournalists
and artists and the connection between yesterday and today.
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Baby Tech
CES 2016’da öne çıkan teknolojik gelişmeler, bebeklere
yönelik olarak geliştirilen teknolojilerin önemli bir yükseliş gösterdiğini gözler önüne seriyor. Bu alan hem
yeni hem de kârlı bir pazarlama alanı olarak öne çıkıyor.
İzleme cihazları giderek daha da akıllanıyor. Kahve makinasına benzeyen ve tek parçalı bebek maması hazırlama makinelerinin talep görmeye başlaması, bu niş pazarın hızla büyüyeceğini gösteriyor. 2017 ve sonrasında
bebeklerin yaşam kalitelerini yükseltecek, ebeveynlerin de işlerini kolaylaştıracak yepyeni teknolojik ürünler göreceğiz. Bebeklere yönelik ioT uygulamalar hızla
artacak. Tasarımcı Yves Behar’in imzasını taşıyan
Snoo adlı bebek yatağı, bu akımın en önemli temsilcilerinden biri. Uyku problemi çeken bebeğinizi güvenle
Snoo’nun içine yatırdıktan sonra yatağın kenarındaki
düğmeye basıyorsunuz ve bebeğiniz minik hareketlerle sallana sallana uykuya dalıyor. Bebeğinizi uyku düzenini ve ruh halini de adım adım izleyebiliyorsunuz.
Yapmanız gereken tek şey ise Snoo aplikasyonunu
akıllı telefonunuza indirmek. Dijital teknolojilerin gelişimine tanıklık eden Milenyum Kuşağı, kendi ailesini
kuruyor ve ebeveyn olma sorumluluğunu üstleniyor.
Bu neslin kendi çocuklarını yetiştirirken, işlerini çok
daha kolaylaştıracak teknolojik yenilikler talep ettikleri gözlemleniyor.
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Baby Tech
The technological advances highlighted at CES 2016
show that the technologies developed for babies are on a
significant rise. This area stands out as a new and
profitable marketing space. Monitoring devices are
becoming increasingly more intelligent. An increasing
demand for a one-step baby formula maker, which is a
machine that looks like a coffee machine, shows that the
market will grow rapidly. By 2017 and beyond, we will
see new technological products that will enhance the
quality of life for babies and make it easier for parents.
The number of ioT applications for babies will increase
rapidly. A baby bed named Snoo, bearing the signature
of designer Yves Behar, is one of the most important
representatives of this movement. After you have safely
tucked your baby into Snoo, you press the button on the
side of the bed and your baby falls asleep with gentle
rocking and motion. You can also follow your baby’s
sleep pattern and mood step by step. All you need to do
is download the Snoo application to your smartphone.
Witnessing the development of digital technologies, the
members of the millennium generation are building up
their own families and assuming the responsibility of
being parents. As they grow their own children, it is
observed that they demand technological innovations
that will make their jobs much easier.

Artificial Nature
Lüks gökdelenler gökyüzüne doğru yaklaştıkça, mimarların
aklına da yeni fikirler geliyor. Bu kez içinde yağmur ormanları ve plajı olan dünyanın ilk lüks gökdeleniyle karşı karşıyayız. Bu proje Dubai’de yükseliyor. 3 bin 600 metre yüksekliğinde olacak Rosemont Hotel Residence’ın 2018’de
açılması bekleniyor. Gökdelenin içinde ayrıca çocuklar için
oyun alanı, trambolin parkı ve bowling salonu da bulunuyor. 26’ncı katında bir gökyüzü lobisi bulunan otel, 280
milyon dolara mal olmuş ve dünyaca ünlü mimarlık firması
ZAS Mimarlık tarafından tasarlanmış. Şirket ortağı DJ Armin, yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alana tropik yağmur
ormanları, suni bir kumsal ve çocukların oynayabileceği bir
alan yaptıklarını söylüyor. Rosemont Hotel’in en farklı
özelliği ise müthiş bir sensör sisteminin kurulu olması sayesinde, yağmur ormanları altında ıslanmayı ya da şelalede
yıkanmayı vaat etmesi. Singapur’daki Sentosa adlı yapay
plaj ise Endonezya ve Malezya’dan getirtilmiş kumlarla inşa
edilmiş. Şangay’ın Songjiang bölgesinde yer alan InterContinental Shimao şehrin en yüksek tepesinin ayağında terk
edilmiş bir taş ocağının çevresinde 430 milyon dolarlık bir
yatırımla 5 yıldızlı bir otel inşa ediyor. Bu otelin kendi yapay
gölü ve akvaryumu olacak. Lüks ve üst düzey konaklama
sektörü, hedef kitlesine bu tip uygulamalarla hem sofistike
hem de doğanın bir parçası olabilecekleri farklı hizmetler
sunma yarışını hızlandıracak.

Artificial Nature
As luxury skyscrapers rise in the sky, architects think of new
ideas as well. This time we come across the world’s first
luxury skyscraper with rainforests and beaches in it. This
project is rising in Dubai. Rosemont Hotel Residence, which
will be 3 thousand 600 meters high, is expected to be open
in 2018. The skyscraper also has a playground for children,
a trampoline park, and a bowling alley. The hotel has a sky
lobby on the 26th floor, costing 280 million dollars and
designed by the world-famous architecture company ZAS
Architecture. Company partner DJ Armin says that in an
area of about 7.000 square meters, there are tropical
rainforests, an artificial beach and an area where children
can play. The most distinctive feature of the Rosemont
Hotel is that it promises getting you wet in the rainforests
or under the waterfalls thanks to the installation of a great
sensor system. Singapore’s artificial beach called Sentosa
was built with sand from Indonesia and Malaysia. Located
in the Songjiang district of Shanghai, InterContinental
Shimao is building a 5-star hotel with an investment of
around $430 million around an abandoned stone quarry on
the highest peak in the city. This hotel will have its own
artificial lake and aquarium. The luxury and high-end
hospitality sector will accelerate the competition to offer
different experiences that can be both sophisticated and a
part of nature through such practices to the target mass.
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RENGİ VE ÇİZGİYİ BİR SORU NESNESİNE
DÖNÜŞTÜRÜYOR
FIGART MARKASININ KURUCUSU DERYA DAVULCU, TASARIMLARINDA GELENEKSELDEN
KOPMADAN SOYUT BİR DÜNYAYA ATIFTA BULUNUYOR.

TRANSFORMS COLOR AND LINE
INTO AN OBJECT OF A QUESTION
FOUNDER OF THE FIGART BRAND DERYA DAVULCU ADDRESSES TO AN ABSTRACT WORLD
WITHOUT DRIFTING AWAY FROM THE TRADITIONAL IN HER DESIGNS.
SELİN AKGÜN

Hiçbir koşulda pes etmeyen, aklına koyduğu her şeyi en
ince detayına kadar planlayıp hayata geçiren Figart markasının kurucusu Derya Davulcu ile Kadıköy Rasimpaşa’daki atölyesinde buluştuk. Muhteşem Yüzyıl, Payitaht
Abdülhamid, Vatanım Sensin gibi dönem dizileri ve sinema filmlerinde dekor ve sanat ressamı olarak görev
yapan Davulcu, yeni projelerde ise freelance olarak çalışmaya devam ediyor. 5 yıldır Figart markası altında farklı
çalışmalara imza atan Davulcu; dekor uygulamaları, sahne için aksesuar tasarım üretimleri, ferman, hat, tezhip
çalışmaları, duvar ve tablo çalışmalarının yanı sıra şu an
‘Tılsımlar’ üzerine bir sergi hazırlığı içerisinde…

Figart markasının kurucusu
Derya Davulcu
Founder of Figart
Derya Davulcu
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Resim sanatındaki başarısını ödüllerle taçlandırdı
Figart markasının kurucusu Derya Davulcu, hayallerinin
peşinden koşan ve yaptığı işte büyük başarılara imza atan
bir isim. Çocukluğundan bu yana resim yapan ve aslen
Trabzonlu olan Davulcu’nun babası, kızının çizim yeteneğini çok iyi bildiği için onun bu alanda ilerlemesini istemiş.
Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan
Davulcu’yu, güzel sanatlar fakültesinin yetenek sınavına kaydettirmiş. Yetenek sınavına babasının kendisine
hediye ettiği suluboya fırçası ile giren ve tüm sınavları
geçen Davulcu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nden başarıyla mezun olmuş. Resim-İş Öğretmenliği/Grafik Ana Sanat Dalı ve Seramik
Bölümü mezunu olan Davulcu, kendisini bu alanda daha
da geliştirmek için Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Davulcu, ‘Azerbaycan Resim Eğitiminin
Gelişmesinde Azerbaycan Azim Azimzade Devlet Ressamlık Mektebinin Önemi’, başlıklı tezinin ardından şu
an doktora çalışmalarına devam ediyor. Yurt içinde 21
(11 birincilik, dört ikincilik, üç üçüncülük ve üç mansiyon), yurt dışında ise İsviçre, Makedonya, İran, Rusya,

FERHAT MAKASÇI

We have met with the founder of the Figart brand, who did
not give up in any circumstances, planned everything to
the finest details and put her imagination down to the
finest detail, at her workshop in Rasimpaşa, Kadıköy.
Having served as a decorator and artistic painter in TV
series and motion pictures such as Muhteşem Yüzyıl,
Payitaht Abdülhamid, and Vatanım Sensin, Davulcu
continues to work freelance in new projects. Having signed
under different works within the Figart brand for 5 years,
Davulcu is getting prepared for an exhibition on ‘Amulets’ as
well as working on decor and accessory designs for stage,
imperial orders, calligraphy, illumination work, wall and
painting works.
Crowned her success in the art of painting with awards
Founder of the Figart brand, Derya Davulcu, is a name that
pursues her dreams and makes a big success in her work.
Davulcu has been painting since childhood and originally
from Trabzon. Since her father knew his daughter’s
drawing ability very well he asked her to work in this field.
He had her daughter register the talent exams of the fine
arts faculty. Davulcu, who graduated from Trabzon
Anatolian High School of Fine Arts, entered the exams
using a watercolor brush that was given her by his father as
a gift. Having passed all the exams, Davulcu graduated
from Karadeniz Technical University Fine Arts Faculty
successfully. Having graduated from the Department of
Painting and Teaching / Graphic Arts and Ceramics,
Davulcu graduated from Selçuk University Institute of
Educational Sciences Fine Arts Department in order to
further develop herself in this field. Davulcu continues to
work on her doctorate after her thesis entitled ‘The
Importance of Azerbaijani Azim Azimzade State Faculty
of Arts in the Development of Azerbaijani Painting
Education’. Derya Davulcu won 21 awards (11 first places,
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Kanada ve Almanya’da gerçekleşen organizasyonlarda 7
ödül kazanan Derya Davulcu, Güzel Sanatlar, Resim ve
Tasarım alanında emin adımlarla ilerliyor.
Babasına minnet borçlu
Mimarlık, maket yapım ve tasarım odaklı bir şirkette kazandığı deneyimin ardından birkaç giyim markasının görsel
vitrin tasarımlarını gerçekleştiren Derya Davulcu, Zaha
Hadid Architects’in bir projesi kapsamında dönemsel mimari alanında iç dekor tasarım ve resim çalışmaları yaptı.
Ankara Ulucanlar Cezaevi restorasyon çalışmasının yanı
sıra yurt dışı kilise restorasyon çalışmalarında da yer aldı.
Ajans ve yayınevlerine kitap illüstrasyonları ve reklamlar
için “storyboard”lar çizmeye de devam ediyor. Derya Davulcu’ya kendisini resim yapmaya yönlendiren temel kriterin ne olduğunu sorduk ve şu yanıtı aldık: “Aslında beni
resme yönlendiren, düşüncelerimin kâğıttan daha ötesine
ulaşmasına vesile olan kişi, her ne kadar Türk Dili ve Edebiyatçısı olsa da babam. Ona minnet borçluyum. Çizim serüvenim, babamın kitaplarını çizmemle başladı. Ardından ilkokulda okuduğum hikâyeleri, o yaşlarda resimlemeye
başlamamla gelişti. Sınav kâğıtlarına bile çizim yapmadan
duramamamla ilerledi. Sürekli olmayan şeylerin peşinden
koştum. Görünmeyen, görme fırsatı elde edilemeyen ya da
gerçekte var olmayan uçları tutmaya çalıştım. En önemlisi
ise bu bir hazineydi. Herkeste olmayan, sonradan edinildiğine inanmadığım, varoluş bağlamında, başlangıç sonsuzluk
sorunsalında yanıt aramaktan öte, rengi ve çizgiyi bir soru
nesnesine dönüştürebilmekti.”
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4 second places, 3 third places and 3 honors) in the country
and 7 awards abroad in Switzerland, Macedonia, Iran,
Russia, Canada, and Germany. She is progressing in the
fields of fine arts, painting, and design with steady steps.
She is grateful to her father
Derya Davulcu, who made visual display designs for a few
clothing brands after her experience in a company focused
on architecture, model making and design, has worked on
interior decor design and painting in periodical
architecture as part of a project by Zaha Hadid Architects.
She also took part in the restoration work of Ankara
Ulucanlar Prison, as well as church restoration works
abroad. She also continues to draw storyboards for
advertisements and book illustrations for agencies and
publishers. We asked Derya Davulcu what is the main
criterion that led her to paint, and we got the following
answer: “Actually, the person who leads me to the painting
is my father who has been conducive having my thoughts
reach beyond paper, even though his profession is Turkish
Language and Literature. I owe him gratitude. My drawing
adventure started with illustrating my father’s books.
Then I developed the stories I read in elementary school,
starting to paint at those ages. It progressed with not being
able to stop drawing even on the test papers. I ran after
things that did not exist. I tried to hold onto the ends that
were not visible, or the chance to see them was not given or
they did not exist. Most importantly, this was a treasure.
Something that I believe, not everybody has and it is not

Tasarımlarıyla düşünsel bir yol çiziyor
Ortaya koymak istediği ve kenarda sırasını bekleyen fikirlerine yatırım yaparak ilerleyen Derya Davulcu, “Aslında ne
kadar işim gereği gelenekselden kopamasam da daha absürt
ve soyut bir tarzım var. Bu da hayal gücümden ileri geliyor.
Soyut tasarımlar yaparken sınırsızlığı hissederek çizmek
harika bir haz. Beklediğim ise; resimlerime bakanların o
sonsuzluğu hissetmesi ve ona belirli bir anlam yüklememesi… Ancak, izleyici o resmi incelemeye başladığında kendisine, kendi iç dünyasına göre şekiller vermeye ya da o resimdeki renklerden ve renklerin akışından bir şekil, bir anlam çıkarmaya çalışacak. Çünkü
bizler, yaşantımızın her noktasını anlamlı kılmak için
sürekli bir somutlaştırma gayreti içerisindeyiz. Zaman,
geleceği duyumsatan “ironik düşünsel”in, tuvale yansıyan bir izdüşümü… Sanatın başlı başına hassasiyet olduğu düşüncesinin paralelinde, sanatın beslediği konular, duyumsattığı hisler, aktarımındaki bütünsellik ve
tasarımdaki akıcılığın; seyredene düşünsel bir yol çizmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak tasarımlarımı gerçekleştiriyorum. Çünkü duyu organlarımız, dış
dünya ile aramızdaki tek bağlantı. Bu demektir ki içerideki varlık yani ben, dışımdaki dünyaya birkaç sinir
ağıyla bağlanmış vaziyetteyim. Tasarımlarım, geleneksel ve özgün çalışmalarımın çemberinde bir dönence
aslında.” diyor.

acquired later, something beyond looking for answers in
the context of existence and the problematic of beginning
and end. It is to transform colors and lines into an object
of a question.”
She draws an intellectual path through her drawings
Derya Davulcu, who wants to progress by investing in her
ideas that she wants to put forward and that are waiting
for her in line, says, “In fact, I have a more absurd and
abstract style, although I cannot drift away from the
traditional. It comes from my imagination. It’s a great
pleasure to draw feeling limitless when doing abstract
designs. What I expect is to have the people who look at my
paintings feel that limitlessness and do not attribute it a
specific meaning. However, when the viewer begins to
examine the work, he will try to shape it according to his
inner world or try to make a shape, a meaning, from the
colors and the flow of colors in that work, because we are
in a constant effort to materialize in order to make every
point of our lives meaningful. Time is a projected reflection
of “ironic thought” on a canvas that makes us sense the
future. Parallel to the idea that art is sensitivity in itself, I
am doing my designs starting from this point, that the
subjects that art nurtures, the feelings that art makes us
feel, the wholeness in its interpretation, and the flow in its
design must draw an intellectual path to the viewer. This
is because our sense organs are the only connection
between us and the outside world. This means that the
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‘Tılsımlar’ üzerine bir sergi hazırlıyor
Suluboya, ecoline ve mürekkebi harmanlayarak çalışan, yağlıboya çalışmalarında işin içine duvar boyası,
kum, alçı, ahşap ve demiri de katan Derya Davulcu,
nasıl bir tekniğe sahip olduğunu şöyle anlatıyor:
“Farklı teknikler kullanarak ortaya koymak istediğim
şeyleri tekdüzelikten çıkarabiliyorum. Ortaya koyduğum bir illüstrasyonun, yağlıboya/akrilik ya da
suluboya bir tablonun mutlaka bir davası, kendi içinde bir kavgası olması gerektiğine inanıyorum. İnsanın hareket coğrafyasında bıraktığı izler, kültürüdür.
Aynı zamanda neleri içselleştirdiğinin somut bir
göstergesidir. Etrafını kendinle, kendini etrafınla
anlayarak yol almak, bu karşılıklı ilişkide olguları
birbirine bağlayan özü bulup çıkarmak ise sanatın
işidir.” Dizi ve sinema sektöründe freelance olarak
çalışan Derya Davulcu, yeni projeleri hakkında ise şu
bilgileri veriyor: “Çoğunlukla proje gereği olan çalışmalar üretiyorum. Çalışmalarım; resim, tezhip,
mekân içi, kalem işi süslemeler, hat, duvar resimleri
ve mimari çalışmalar olmak üzere çeşitlilik gösteriyor. Şu an üzerinde çalıştığım en önemli projem ise
1.5, 2 yıl içinde tamamlamayı düşündüğüm, uygulama açısından çeşitlilik gösterecek ve dekoruyla hayata geçirmeyi planladığım “Tılsımlar” üzerine bir
sergi projesi… Bu kapsamda bazı çizimlerimi tişört,
defter, çanta, yastık vb. tasarım ürünlerine dönüştürüyorum. Ayrıca Konya Selçuklu Belediyesi ile ‘Anadolu Selçuklu Sultanları’ ile ilgili bir senedir araştırmalarını devam ettirdiğim bir projem var. Birkaç aya
çalışmalarına başlayacağım.”
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inner being, which is I, is connected to the outside world with a
few nerve networks. My designs are actually a spin in the circle
of my traditional and original works.”
Preparing an exhibition on ‘Amulets’
Derya Davulcu, who works by blending watercolor, ecoline, and
ink, and adding wall painting, sand, gypsum, wood, and iron to
her oil painting works, explains her technique: “I can emphasize
the things that I want to reveal by using different techniques. I
believe that an illustration, an oil painting/acrylic or a
watercolor painting that I have created must have a cause, a
fight in itself. The traces that people leave in their geography
are their culture. It is also a concrete indication of what you
internalize at the same time.” Derya Davulcu, who works as a
freelance artist in the TV series and cinema sector, gives the
following information about the new projects: “I produce works
that are mostly required by the project. My works are varied in
painting, illumination, interior, hand-carved ornaments,
calligraphy, wall paintings and architectural works. The most
important project that I am currently working on is an exhibition
project on ‘Amulets’, which I plan to complete within 1.5, 2
years. It will vary in terms of implementation and I plan to
materialize it with its own decoration. In this context, I turn
some of my drawings into design products such as T-shirt,
notebook, bag, pillow and so on. There is also another project
that I have been continuing to research with the Konya Selçuklu
Municipality on the ‘Anatolian Seljuk Sultans’. I will start
the work in a few months.”

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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TRENE BİNDİM DE…

I WENT ON THE TRAIN BUT…
HAYDAR ERGÜLEN

İnsanlık hangi çağda, bilmiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde farklı kültürlerden insanlara da sorsak, farklı yanıtlar
alacağımızı düşünüyorum. İyi bir çağda olmadığımız muhakkak. Çinlilerin “İlginç zamanlarda yaşayasın!” diye ilendikleri günlere geldik. Neyse belki de bunun hiç sırası değil,
zira sonbahardayız. Duygu çağındayız yani. Hani şimdilerde, örneğin “gülümseyin Eskişehir’desiniz!” gibi mutluluk
kalıpları içeren ifadeler var ya, ona benzer bir cümle kurmanın tam yeri ve zamanı: “Hüzünlenin, sonbahardasınız.”
Güz kederi de hüznü de başka bir mevsim. Hem kim başka
bir mevsim değil ki? Bu mevsimin rengi de sarı, kahverengi,
kızıl, trenin rengi de. Kederlerden sonbahar, arkadaşlardan
trense, bizi ne bekliyor olabilir yolda, yolun sonunda, istasyonlarda? Şiirden başka ne olabilir?
Yazının başlığı çok sevdiğim eski bir türküden, “trene bindim de tren salladı”. Ankara-Keskin arası trende, ciğerlerinden hasta olan bir adamın derdini dile getirdiği türküdür.
Bu yazı da güz hüznünü azaltır mı yoksa iyice koyulaştırır
mı bilmiyorum ama, trenlere yazılmış dizelerle yolculuk
yapalım istiyorum. İlk dizelerimiz Şili’nin ve dünyanın en
büyük şairlerinden Pablo Neruda’nın, üstelik bu yazıda henüz geçmeyen ama biraz daha güz dersek yağacak olan şeyden, yağmurdan da dem vuruyor: “Yağmurun altında duran
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I do not know in which age the humanity is. I think that we
would be given different answers if we were to ask this question
to people from different cultures in different parts of the
world. It is definite that we are not in a good age. We are
experiencing the days that the Chinese people used to curse as
“you shall live in interesting days!”
Whatever, maybe it is not the time for this, because it is
autumn now. In other words, we are in the age of feelings. Right
now, it is the time to make a sentence like the ones that contain
happy clichés such as “Smile you are in Eskişehir!” “Grieve you
are in autumn.” Autumn is a season, grief and sorrow of which
are otherworldly. After all, who isn’t an otherworldly season?
The colors of this season are yellow, brown, and red, so as the
train’s. Autumn among the sorrows; train among the friends,
and what else might be waiting for us on the road, at the end of
the road, at the stations? What else but poetry?
The title of the article comes from a ballad I like: “I went on the
train but the train rocked.” It is a ballad in which a man tells his
trouble about his illness in his lungs on a train trip between
Ankara-Keskin. I do not know whether this article would reduce
the grief of fall or makes it thicker but I wish to take a trip to
lines written for trains. Our first lines are from Pablo Neruda,
among the world’s and Chile’s greatest poets; moreover, he

adds something that has not yet taken place in this article,
bir trenden / hüzünlü daha ne var ki hem dünyada?” Kesomething that would start falling if we keep saying autumn a
derin ve yağmurun ustası, “içlenmek zanaatında usta”
few more times: “Is there anything in the world sadder/ Than
şair Attila İlhan da Kurtalan Ekspresi’nde yudumluyor
a train standing in the rain?” The master of grief and rain, “the
kederi: “Kurtalan Trenini sanki rüyasında görmüştür /
master of the art of grieving” poet Atilla İlhan sips grief on the
Kederli bir yağmur içinde bütün camları buğulu / YolcuKurtalan Express: “As if he saw the Kurtalan Train in his
ları bakışarak bir vehameti bölüşür.” Madem kederlerdream/ In a grieving rain, all of its windows are foggy/ All of
den sonbahar, şiirlerden trendir, öyleyse Osip Mandelsits passengers share the same peril glancing each other.”
tam’a selam gönderen bir şaire selam vermenin de yeridir:
If it is autumn among the sorrows and train among the friends
“Vedalaşmaların ilmini yaptım ben / sürgünlerin uzmanthen it is the right time and place to send greetings to a poet
lığını. / Bir vapur nasıl kalkar bir limandan. / Tren nasıl acı
who sends greetings to Osip Mandelstam: “Written the book
acı öter, öğrendim.” diyen Cevat Çapan da dizeleriyle seof farewells /and the expertise of exiles, I have. / Learned how
lamlıyor hüzün trenini. Şükrü Erbaş’ın dizeleri de eylül
a ferry leaves the port, /how a train whistles sadly, I have.”
trenlerinin rengiyle, eski küçük istasyonların kederli sarısıCevat Çapan greets the sad train with his lines. The lines by
nı buluşturuyor: “Ölüm mü? / Bütün ayrılıklarımı yükŞükrü Erbaş have the color of September trains meet with the
lenmiş bir tren / Sarı bir istasyondan alsın beni. / Ey
sad yellow of the old small stations: “Death? /A train that is
dalgın kasabalar / Böyle ödeşelim bari / Yaşarken
loaded with all my break ups/ shall pick me up from
küçümsedim kaderinizi.”
a yellow station. /Hey dreamy towns /Let’s call
Metin Altıok vaktinde de gelse gecikse
it even this way /I underestimated your fate
de, sanki bir keder katarı sefere çıkKederlerden
as I was alive.” Whether it is on time or
mış gibi yazacaktır treni: “Trenim
sonbahar, arkadaşlardan
not, Metin Altıok writes the train as if
gecikmeli, yüreğim bungun / Bir
trense, bizi ne bekliyor olabilir
a convoy of grief has begun a trip:
bir uzaklaşıyor sevdiğim insanyolda, yolun sonunda,
“My train should be late, my heart is
lar. / Ne zaman bir dosta gitistasyonlarda? Şiirden başka ne
troubled /Those I love are going
sem/evde yoklar.” ‘Evde yokaway one by one. /Whenever I go to
lar’dan ‘burada yoklar’a: Genç
olabilir?
a friend’s /They are not home.”
yitirdiğimiz şairlerden, derFrom ‘they are not home’ to ‘they
vişmeşrep Hüseyin Avni CiIf autumn among the sorrows, train among
are not here’: one of the poets that
nozoğlu da “hicran”ını öncethe friends; what else might be waiting
we lost early, Hüseyin Avni Cinazoğlu
den yazmış meğer: “Belki bir
for us on the road, at the end of the
wrote his sorrow in advance: “Maybe a
akşam bu kente bir tren gelir /
road, at the stations? What
train comes to this city some evening /
Belki de yüreğimdeki hicranı alır
Maybe it takes the grief from my heart and
gider.” Diyeceksiniz ki yazıyı dizelerle
else but poetry?
goes away.” You are going to say that I have
doldurmuşsun. Haklısınız öyle yaptım.
filled the article with lines. You are right; that is what
Dedim ya, madem güzdür, güz demek bile hüI did. As I told you, if it is autumn and even mentioning the
zün uyandırır, şairler de treni, güzü, kederi meşreplerinname of autumn awakens sadness… Poets wrote trains,
ce yazmışlar, ben de bu seferlik bu kadar kederle yetineautumn, and grief in line with their nature. I just wanted not to
lim, daha da koyulaştırmayalım istedim. Kim bilir belki
make it much gloomier and settle with this. Who knows maybe
de bu şiirlerle güz de hüzün de daha çabuk geçer!
autumn and grief will go away faster this time! My dear friend
Sevgili arkadaşım, 25 yıl önce katledilen Behçet Aysan,
Behçet Aysan, who was killed 25 years ago, was a man whose
şiirleri yüzünden okunan adam. Ne yazsa keder oldu:
poets were read widely. Whatever he wrote became sorrow: “like
“kalbim gibi /keder yüklü / bir tren / durmaksızın geçer”,
my heart /loaded with pain /a train /passes by nonstop.” Kemal
Kemal Varol bir demiryolu işçisi olan babasından söz etVarol did talk about his father who was a railway worker in his
mişti tren yazılarında, şiirinde de babası var: “sabaha karşı,
train articles; his father was also in his poems: “in the small
mağlup trenlerin / sararmış istasyonlara yanaşması gibiydi
hours, defeated trains’ arrival /to the yellow stations, how my
babam”.
father was like.” I wrote “There is no sadness in the poem /how
“Şiirde tren yok / bu ne kederdir?” diye yazmıştım ben
sad.” Not always a train passes through poetry; however, there is
de. Şiirden her zaman bir tren geçmez ama, trende şiir
always poetry in train. Moreover, there is poetry for this purpose
hep vardır, hatta şiir biraz da bunun için vardır. Şu dizea little. I think it is what these lines tell: “Again came the load of
lerin söylediği de odur bana kalırsa: “Yine gam yükünün
grief’s train /trains are wooden because of cranes.”
kervanı geldi / trenler de ahşaptır turnalardan ötürü”.
There are winds called bird pass, crane pass… Let this article be
Kuş geçimi, turna geçimi adlarıyla anılan rüzgârlar varthe fate pass in the autumn.
dır, bu yazı da keder geçimi olsun sonbaharda.
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UMUTSUZ AŞKIN SERENCAMI
SVEVO IÇIN DERINLIKLI ROMANLARIN YAZARIDIR DIYEBILIRIZ. DERINLIĞIYLE
OKUYUCUSUNU ETKILEMEKTEDIR. ONUN ÜSLUBU, OLAYLARI ELE ALIŞI, OKUYUCUYU
ROMANIN IÇINE ÇEKMEKTE VE UZUN SÜRE ORADA TUTMAYI BAŞARMAKTADIR.

THE CONSEQUENCE OF HOPELESS LOVE
WE CAN TELL THAT SVEVO IS AN AUTHOR OF NOVELS THAT ARE DEEP. HE IMPRESSES HIS
READERS WITH HIS PROFOUNDNESS. HIS STYLE AND HIS WAY OF TREATING EVENTS DRAW
READERS INTO THE NOVEL AND ACHIEVE TO KEEP THEM THERE FOR A LONG TIME.
ÖMER YALÇINOVA

Italo Svevo (1861-1928) diğer romanları Zenon’un Bilinci
ve Hayat İşte’de olduğu gibi Yaşlılık’ta da (Can Yayınları,
2014) kahramanlarının psikolojik boyutları üzerinden
olayları kurgulamakta ve anlatmaktadır. Roman boyunca olgunluğa yeni adım atmış Emilio’yu dinleriz,
her şey onun ağzından anlatılmaktadır. İlginçtir Yaşlılık’ın
konusu Emilio’yla genç kadın
Angiolina arasındaki aşktır.
Svevo iki gencin aşkını Yaşlılık
ismi altında anlatarak da psikolojik bir boyuta işaret etmektedir. Emilio sadece Angiolina’yla
birlikteyken kendini genç hissetmektedir. Ondan ayrıldığında
ise yaşam enerjisini yitirmekte,
karamsarlaşmakta, kendini yorgun ve bitkin hissetmektedir. Ki
romanın sonunda Emilio’yla Angiolina ayrılmaktadırlar. Romanın sonunu söylüyoruz, çünkü
kurgu bu son esas alınarak oluşturulmamış. Svevo’nun amacı
olayları aktarmak değil, olayların
arka planını oluşturan psikolojik
unsurları irdelemektir. Zaten
işin doğrusu Yaşlılık’ta öyle macera duygusu oluşturacak bir
olayla da karşılaşmayız. Svevo
artık üçüncü romanı Zeno’nun Bilinci’nde doruk noktasına ulaştıracağı tekniğini ikinci romanı Yaşlılık’ta
geliştirmiştir. Aslında olayların hepsi Emilio’nun zihninde gerçekleşmektedir. Onun yanılgıları, yanlış anlamaları, düşünceleri, yorumlama biçimi, dünyaya bakışı, duyduğu acılar, pişmanlıklar romanın konusudur.
Emilio’nun zihnine kıyasla diğer olaylar ikinci planda
kalmaktadır. Başka ifadeyle Yaşlılık’ta Emilio’nun dü-
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Italo Svevo (1861-1928) fictionalizes and tells the stories
through the psychological dimensions of the characters in
Old Age (Can Publications, 2014) as well as in his other
novels A Life and Zeno’s Conscience. We read the
narration of Emilio in the novel who has just stepped into
maturity. It is interesting that the
subject of Old Age is the love
between Emilio and a young woman
named Angiolina.
Svevo tells a love story between
two young people under the title
called Old Age, pointing to a
psychological dimension. Emilio
feels young only when he is with
Angiolina. When he is separated
from her, he loses his life energy
and becomes pessimistic and
depressive, as they actually
separate at the end.
We spoil the end because the
novel was not fictionalized around
the ending. The goal of Svevo is
not to tell the events but to
examine
the
psychological
elements that form the background
of the events. Therefore, we do
not see an event that would cause
a desire for an adventure in Old
Age. Svevo had developed his
technique in Old Age that he would master in his third
novel Zeno’s Conscience.
In fact, all of the events take place in Emilio’s mind. His
false assumptions, mistakes, thoughts, the way of
interpretation, his view of the world, his pains and regrets
are the subject of the novel. Other events are rather in the
secondary importance compared to his mind. In other
words, Emilio’s thoughts are more important than the

şünceleri olaylardan daha önemlidir. Örneğin Angiolina’nın karışık bir hayatı vardır. Fakat Emilio bunların
çok az kısmını bilmektedir. Bu azıcık bilgi Emilio’ya
yeter, çünkü Emilio onları değişik bağlantılar kurarak
çoğaltmaktadır.
Romanda birkaç farklı açının işlendiğini söylemek
mümkündür. Birincisi; Emilio ve onun kız kardeşi
Amalia’nın yapıları. İki kardeş de bir kez aşık olurlar.
Aşık oldukları kişiden vazgeçemezler. Emilio, Angiolina’dan ayrıldığı için ıstırap çekmekten kurtulamaz. Amalia ise hiçbir umudun olmadığını bile bile Balli’ye tutulur,
Balli’nin kendine ufak bir mesafe koyması üzerine eter içmeye başlar. Amalia da aynen kardeşi Emilio gibi yaşama
isteğini aşkta, aşkı ise sadece bir kişide bulmaktadır. Angiolina ve Balli içinse durum farklıdır. Onlar bir aşktan diğer
aşka kolayca geçiş yapabilmektedirler. Başlarından birkaç
nişan geçmiştir. Deli gibi aşık olduğunu söylemelerine rağmen sevdiklerini aldatabilmektedirler. Svevo bu farkı gösterir. Bu farkın nedeni üzerine epey düşünür ama net bir
sonuca ulaşamaz. Diğer bir açıysa; namuslu Amalia’nın
mutsuzluğuna karşı dile düşmüş Angiolina’nın neşesidir.
Yazar Amalia’nın mutsuzluğunu onun ahlaki temizlik ve
saflığına bağlar. Gerçekten öyle midir? Amalia namuslu,
temiz ve saf olduğu için mi mutsuz olmuştur, yoksa aynen
kardeşi Emilio gibi aşık olduğu kişiden vazgeçemediği veya
hayır cevabı karşısında çıldırdığı için mi? Yoksa Emilio’yla
Amalia’nın düşünme biçimlerinden dolayı mutlu olma ihtimalleri yok mudur? Svevo için derinlikli romanların
yazarıdır diyebiliriz. Derinliğiyle okuyucusunu etkilemektedir. Onun üslubu, olayları ele alışı, okuyucuyu romanın içine çekmekte ve uzun süre orada
tutmayı başarmaktadır.

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Cahit Zarifoğlu, Beyan Yayınları
✓Konuşmalar,
Conversations, Cahit Zarifoğlu, Beyan
Publications
Mektuplar, Van Gogh, Yapı Kredi
✓Theo’ya
Yayınları
Dear Theo, Van Gogh, Yapı Kredi Publications
Erbain, İsmet Özel, TİYO Yayınları

✓Erbain, İsmet Özel, TİYO Publications
Ah Mercimeğim, Mustafa Çifci, İletişim

✓Yayınları

Oh My Lentil, Mustafa Çifci, İletişim
Publications

events in Old Age. For instance, Angiolina has a complicated
life that Emilio knows so little about it. This little information
is enough for Emilio, because he augments them by correlating.
It is possible to say that the novel treats a few different angles.
First one is the characters of Emilio and his sister Amalia. Both
siblings fall in love only once. They both cannot give up on the
person they love. Emilio cannot stop suffering due to his break
up with Angiolina. Amalia falls in love with Balli hopelessly. She
begins drinking ether after Balli put a distance between them.
Amaila finds the desire to live in love just as his brother Emilio
does and she finds love only in one person.
For Angiolina and Balli the situation is different. They can
transform easily from one love affair to another. They have
already experienced a few engagements. They can be unfaithful
although they say that they are crazy in love. Svevo shows us this
difference. He ponders fairly on this difference but cannot reach
to a definite solution. One other angle is the merriness of
notorious Angiolina against the unhappiness of Amalia. The
author relates Amalia’s unhappiness to her good manners and
pureness. Is it really that? Does Amalia become unhappy
because she is moral, pure, and honest or is it because she
becomes mad when she is refused and cannot stop loving the
person she loves just as Emilio cannot stop loving Angiolina? Is
there not a possibility for Emilio or Amalia to be happy due to
their way of thinking? We can tell that Svevo is an author of
novels that are deep. He impresses his readers with his depth. His
style and his way of treating events draw readers into the novel
and achieve to keep them there for a long time.
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KADINLARIN
DOLABINDA
OLMASI
GEREKEN
BEŞ PARÇA
MELİKE BETÜL

AYŞE NUR AYGÜN

Moda sürekli değişiyor olsa da, klasiklerimizden olan jean pantolonlar, beyaz gömlekler ya da kalem eteklerimiz, modadan
bağımsız olarak her daim tarzını koruyor.
Gardrobunuzun baş konuğu olarak tanımladığımız ve modasının asla geçmediği,
işte o parçalar ;

FIVE PIECES
EVERY WOMAN
SHOULD
HAVE IN HER
WARDROBE
Although the trends keep changing, our jeans,
white shirts, or pencil skirts among our classics
always keep their place and style regardless. Here
are those five pieces we describe as indispensables
of fashion, as they are also indispensables of our
wardrobes…
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BEYAZ GÖMLEK

Beyaz gömlekler, tıpkı beyaz
tişörtler gibi hemen hemen her
parça ile eşleştirme özelliği taşıyor.
Beyaz tişörtlerden ayrıldığı nokta ise
eşleştirmenize anında çabasız bir
şıklık katıyor olmaları. Beyaz
gömlekler ayrıca her vücut tipine ve
her yaşa uygun bir kullanım da
sunuyor.

WHITE SHIRTS
White shirts can be combined
almost with any piece just as
white t-shirts can. The point
where white shirts separate from
the white t-shirts is their
contribution of effortless
elegance to your combination
instantly. White shirts also offer
convenience with their future of
suiting every body type and age.

JEAN
PANTOLONLAR

Kadın ve erkeklerin
vazgeçemediği rahatlıkla
kullanılabilen, her sezon
tercih edilen parçadır.
İsterseniz tişört ve spor
ayakkabı ile oldukça
rahat ve özgür bir
eşleştirme yapabilir
veya gömlek ve stiletto
ile buluşturup şık bir
görüntüye sahip
olabilirsiniz.

JEANS
Jeans are among the
essential items for both
men and women and
they are preferred in all
seasons.
You can create very
comfortable and liberal
combinations with
t-shirts and sneakers or
elegant combinations
with shirts and
stilettos.

raillife KASIM / NOVEMBER 2017

0

7

5

MODA / FASHION

KALEM ETEK

Bir başka klasik parçalarımız ise kalem
etekler. Diz üstü ya da diz altında biten
bu etekler, ofiste şık bir görünüm elde
etmek için, gömlek ve bluzlar ile
eşleştirilebilir. Günlük yaşantıda ise
baskılı tişörtler, kazaklar, sneakers ve
spor ayakkabılar ile rahat ve tarz sahibi
bir görüntüye imza atıyor...

PENCIL SKIRTS
Another classic piece is pencil skirt.
These knee length or above the knee
skirts can be combined with shirts and
blouses to achieve an elegant look in
the office. They create a comfortable
and stylish look when combined with
printed t-shirts, sweaters, and
sneakers in daily life.
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KÜÇÜK SİYAH ELBİSE

Vücudunuza uygun kesimde
seçeceğiniz farklı kumaşlardaki küçük
siyah elbiseler, günlük stilinizden şık
davetlere kadar pek çok farklı
eşleştirmenin star parçası olmaya
aday...

LITTLE BLACK DRESS
Little black dresses that you would
choose according to your body type
in different fabrics are candidates to
become the star piece of any
combination for any occasion from
casual ones to elegant receptions…

SİYAH TOPUKLU
AYAKKABI

Ayakkabılar söz konusu
olduğunda, siyah
topuklu ayakkabıların
tahtını hiçbir şey
sarsamıyor. Şık ve
sofistike bir görünüme
sahip siyah topuklu
ayakkabılarınızı ister
özel günler isterseniz de
günlük kombinlerinizde
değerlendirebilirsiniz.
Siyah topuklu
ayakkabılarınızı seçerken
unutmamanız gereken
tek konu, ayak şeklinize
uygun ve mümkün
olduğunca rahat bir
modele yönelmek
olmalı.
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BLACK HIGH
HEELS
When shoes are in
question, nothing can
topple black high heels
from the throne. You
can combine your
elegant and
sophisticated black
high heels with
anything for special or
casual occasions. The
only thing you need to
remember when
choosing your black
high heels is to choose
a pair as comfortable
as possible to suit the
shape of your feet.
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ALERJENLERDEN UZAK DEKORASYONUN
İPUÇLARI
GÜNÜMÜZDE ALERJİ BÜYÜK KÜÇÜK HEMEN HERKESİN ORTAK SORUNU. YAŞAM ALANIMIZ
OLAN EVİMİZDEKİ HALIDAN TUTUN DA KOLTUKLARA KADAR DEKORASYON
UNSURLARIMIZ ALERJENLERLE ALERJİLERİ TETİKLEYEBİLİYOR. PEKİ ALERJİK BÜNYELERİ
RAHATLATMAK, SAĞLIKLI İNSANLARI DA ALERJİDEN KORUMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
İŞTE BU SORUNUN YANITI….

CLUES TO A DECORATION AWAY FROM ALLERGENS
TODAY, ALLERGIES ARE OUR COMMON PROBLEM AT EVERY AGE. FROM CARPETS TO
SOFAS, THE DECORATION ELEMENTS MAY TRIGGER ALLERGIES THROUGH ALLERGENS.
WHAT ARE THE THINGS THAT CAN BE DONE TO GIVE COMFORT TO THOSE WHO
HAVE ALLERGIES AND PROTECT THOSE WHO ARE FREE OF ALLERGIES? HERE IS THE
ANSWER...
ELA DEMİRCİLER

Gözünüzden sakındığınız çocuğunuz sık sık hapşırık krizlerine mi
giriyor? Sabah uyandığınızda ilk işiniz hapşırmak mı oluyor? Kaşınan gözler, tıkanık bir burun, gıcıklanmış bir boğaz ya da hafif baş
ağrısıyla mı uyanıyorsunuz? Bu semptomların birkaçıyla karşılaşıyorsanız alerjiniz ya da diğer bir deyimle evinizde bolca alerjen
var demektir. Evinizin herhangi bir odası alerjenleri barındırabilir.
Ev ortamında toz bulundurma potansiyeli yüksek olan halı, çarşaf,
yastık, yorgan, tüylü ve yünlü eşyalar başlıca yaşam alanları. Bazı
önlemlerle alerjenleri evinizden uzaklaştırabileceğinizin müjdesini de verelim. Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Does your child, who is your most valuable treasure, often go into a
sneezing fit? Is the first thing you do sneezing when you wake up in the
morning? Are you waking up with itchy eyes, stuffy nose, sore throat
or a slight headache? If you are experiencing some of these symptoms,
you have allergies, or in other words, too many allergens in your
home. Any room in your home can accommodate allergens. Their
major living spaces are carpets, sheets, pillows, duvets, fuzzy and
woolen items, which have a high potential of harboring dust in homes.
Let’s also give the good news that you can remove allergens from your
home with some preventive measures. How are you going to do this?
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ÇOCUK ODALARI
Mobilya cilasında kullanılan formaldehit maddesi
alerjik çocukları rahatsız edebileceği için dekorasyonda sade modeller tercih edilmeli. Deri ev mobilyasında toz tutmayacağından ve ıslak temizliğe uygun
olduğundan tavsiye edilmektedir. Peluş oyuncak ve
eşyalar çocuk odalarına çok yakışsa da ev tozu akarların yaşam alanı olmaya çok uygun oldukları için
odada tutulmamalı. Perdeler basit, sade kumaştan
olmalıdır. Kadife tercih edilmemeli ve rutin ev temizliğini beklemeden sık sık yıkanmalı. Duvarların boyası
su bazlı nefes alabilen türde olmalı; tiner bazlı saten
boyalar buharlaşıp havaya yayıldığından tavsiye edilmiyor.

FAZLALIKLARDAN KURTULUN
Evinizde kullanılmayan gereksiz eşyalardan kurtulun. Az eşya maytların ve küflerin saklanması
için de az yer anlamını taşır. Biblolar ve koleksiyonlar toz toplarlar. Odanızdaki eşyaları asgariye indirin. Yatmadan önce kitap okumak pek
çoğumuzun hobisi ancak kütüphanenizi evin
başka bir bölümünde oluşturmalısınız. Kitaplar
ve dergiler toz tutmaya eğimlidir. Eskimiş kağıt
böcekleri kendine çeker. Yatağınızın altını depo
olarak kullanmaktan vazgeçin; o bölgeler toz
maytlarının en birincil sığınağıdır. Evinizde
depo olarak ayrı bir yer oluşturmayı deneyin.
Hatta gereksiz eşyaları elden çıkarın.

CHILDREN’S ROOMS
Because the formaldehyde, a compound, used in
furniture varnish can irritate allergic children, simple
models should be preferred in the decor. The leather
is advised to be used in furnishing because it will not
hold dust and it is suitable for wet cleaning. Plush toys
and equipment should not be kept in the room
because they fit very well into children’s rooms but
they are very suitable to harbor dust mites. Curtains
should be simple, plain fabric. Velvet is not preferred
and should be washed frequently without waiting for
routine cleaning. The walls should be painted with
water-based breathable paints; thinner based satin
paints are not recommended because they become
evaporated and spread into the air.

GET RID OF THE EXCESS ITEMS
Get rid of unnecessary items that are not used
in your home. Little commodity also means
little hiding space for mites and molds.
Trinkets and small decorative objects attract
dust. Lower the number of items in your room.
Before you go to bed, many of you read
books, but you have to build your library in
another part of the house. Books and magazines
collect dust. Old paper attracts insects. Stop
using underneath your bed as a warehouse;
those areas are the primary shelter of dust
mites. Try to create a separate space in your
home for storage. In fact, give away unnecessary
items.

KUMAŞ SEÇİMİ
Alerjenlerden uzak durmak için koltuk ve
perdelerinizde kullanılan kumaşların seçimi
de önem taşıyor. Çünkü ağır kumaşlar toz
ve alerjenleri toplar. Bunun yerine perdelerinizde ve koltuklarınızda yıkanabilir, hafif
kumaşları tercih edin. Bahar aylarında
polenlere karşı dikkatli olun ve pencerelerinizi kapalı tutun; ev içi havalandırmayı tercih edin, kalan günlerde evinizi sık sık
havalandırmaya özen gösterin.

HALI VE KİLİM KULLANMAYIN
Halılar ve kilimler evinize değişik bir hava katar
ancak astım ve benzeri tarzda bir alerjiniz varsa
kesinlikle halı ve kilim kullanmayın. Yer döşemeleriniz mermer, laminant ya da kolay temizlenebilen seramikten olsun. Halı veya kilimden vazgeçemiyorsanız alerjen karşıtı ürünleri tercih
edebilirsiniz. Evinizi haftada en az bir defa süpürmek alerjen sayısının büyük ölçüde düşmesini
sağlar. Süpürgenizde hassas hava filtresi kullanın
ve en dipten dolapların üstüne kadar her yeri
süpürgeyle süpürün. Yataklarınızın köşelerini,
koltuk altlarını süpürmeyi ihmal etmeyin.

DO NOT USE CARPET AND KILIM
Carpets and kilims add a different atmosphere
to your home, but if you have asthma or
allergies, do not use carpets or rugs. Floor
coverings that are made of marble and
laminates are easily cleanable. If you cannot
give up your carpet or kilim, you can choose
anti-allergen products. Vacuum cleaning your
floors at least once a week ensures the reduced
number of allergens dramatically. Use a
precision air filter in your vacuum cleaner and
clean all the way from bottom to top of the
cabinets. Do not forget to clean the corners and
underneath the sofas.

FABRIC SELECTION
The selection of fabrics used for curtains and
upholstering your sofas is also important to
avoid allergies, because heavy fabrics collect
dust and allergens. Instead, choose washable,
lightweight fabrics for your curtains and
sofas. Be careful about pollens in spring and
keep your windows closed; opt for air filters
in the rooms, and ventilate your home
frequently at other times.
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TÜRKİYE
YOLLARINDA
VOLTAJ
YÜKSELİYOR

BENZİNLİ VE ELEKTRİK MOTORUNU BİRLİKTE KULLANARAK ÖNEMLİ BİR YAKIT EKONOMİSİ YAPAN
HİBRİT MODELLERİN SAYISI HIZLA ARTIYOR. TÜRK KULLANICILAR GETİRİLEN VERGİ AVANTAJI
SONRASINDA HİBRİT ARAÇLARA DAHA ÇOK İLGİ DUYUNCA SON 9 AYDA SATIŞLARI 4 KAT ARTTI.

TÜKETİMDE REKOR KIRDI

BROKE A RECORD IN CONSUMPTION

Güney Koreli üretici KIA’nın ilk crossever hibrit modeli de ülkemizde bayilerdeki yerini aldı. Özel eko-araç
platformu ve hibrit sistemiyle KIA’nın yeni crossover
modeli Niro birçok ilke imza atıyor. ABD’yi uçtan uca
en düşük yakıt tüketimiyle giden hibrit otomobil unvanını resmi olarak alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na
giren Niro, bu başarısıyla dikkat çekiyor. SUV karakteriyle de beğeni toplayan otomobilde, 1,6 litre hacimli
direkt enjeksiyonlu benzinli motor, lityum-iyon polimer batarya ve 32 kW elektrikli motordan oluşan ve
gücünü altı kademeli çift debriyajlı şanzımanla ön
tekerleklere aktaran Niro, sadece 88 gr/km CO2 emisyon salınımı yapıyor. 3,8 lt/100km yakıt tüketimi ile
sınıfının en tutumlu ve çevreci ürünü olarak öne çıkan
KIA Niro ayrıca, 141 beygir motor gücü ile sınıfının en
yüksek performansını sunuyor. Niro 124 bin TL’den
başlayan fiyatlarla satılıyor.

The South Korean manufacturer KIA’s first crossover hybrid
model took its place in the dealers in our country. With a
special eco-vehicle platform and hybrid system, Kia’s new
crossover model, Niro, is breaking new ground. Niro that
officially took the title of being the first hybrid car to travel the
US from one end to another with the lowest fuel consumption
entered the Guinness Book of Records and is noted for this
success. Niro, which gains appreciation also with its SUV
characteristics, has a 1.6-liter direct-injection petrol engine, a
lithium-ion polymer battery, and a 32 kW electric motor and
transmits its power to the front wheels with its six-speed dualclutch transmission, delivering only 88 g/km of CO2 emission.
With a fuel consumption of 3.8 liters/100 km, KIA Niro stands
out as the most economical and environmentally friendly
product in its class. It also offers the best performance of its
class with its 141 horsepower engine. Niro is sold at prices
starting from 124 thousand TL.

VOLTAGE IS RISING ON
THE ROADS OF TURKEY
THE NUMBER OF HYBRID MODELS THAT MAKES SIGNIFICANT FUEL ECONOMY BY USING BOTH OIL
AND ELECTRIC ENGINES AT THE SAME TIME IS INCREASING RAPIDLY. AS THE INTEREST OF THE
TURKISH DRIVERS IN THE HYBRID VEHICLES INCREASED FOLLOWING THE TAX ADVANTAGE, THE
SALES FOLDED BY 4 IN THE LAST 9 MONTHS.
ERTUĞRUL ARSLAN

Tüm dünyada dizel motorların olumsuz imajı, yüzde
100 elektrikli modellerin menzil sorunu yüzünden hibrit, yani benzinli ve elektrikli motorları aynı anda kullanan araçları çok daha popüler hale getirdi. Dışarıdan
şarj edilmesi gerekmeyen, sürüş sırasında depoladığı
elektrik ile bataryasını dolduran, yoğun trafikte benzinli motorunu kapatıp, elektrik motoruyla ilerleyen
hibrit, yani melez araçlar önemli tüketim avantajlarına
sahip. Bir de ülkemizde uygulanan ÖTV indirimi de
devreye girince modellerin satış adetleri de yükseliyor. Geçen yıla kıyasla son 9 ayda pazardaki hibrit
modelelrin satışları 4 kat artarak 2 bin 746 adede ulaştı. Türkiye’de hibrit otomobili bilen tüketiciler arasında satın alma eğilim oranı 2014 yılında yüzde 26 iken
bu oran 2015 yılında yüzde 63’e 2016 yılında da yüzde
70’e ulaştı. İşte Türkiye pazarının en çok satılan hibrit
otomobilleri…
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The negative image of diesel engines all over the world and
the range problem of 100 percent electric models have made
hybrid vehicles that use petrol and electric motors at the
same time much more popular. The hybrids, which are
powered by electric motors that turns off the gasoline
engine in heavy traffic and does not need to be charged from
the outside since they fill the battery with the electricity
they store while driving, have considerable consumption
advantages. In addition, when the SCT reduction applied in
our country comes into effect, the sales figures of the
models also increase. Compared to the previous year, in the
last 9 months, the sales of hybrid models in the market
increased by 4 times, reaching 2 thousand 746 units. While
the rate of purchasing among consumers who know hybrid
cars in Turkey is 26 percent in 2014, this ratio has reached
63 percent in 2015 and 70 percent in 2016. Here are the
best-selling hybrid cars in the Turkish market.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

LÜKS HİBRİTLERDE ÇITA YÜKSELDİ
Dünyanın ilk kompakt lüks hibrit otomobili olarak
tanımlanan Lexus CT 200h, tasarımıyla ve sürüş
özellikleriyle öne çıkıyor. Hem benzinli hem de elektrikli
motora sahip model, düşük yakıt tüketimi ve sportif
sürüşü bir arada sunuyor. 1798 cc’lik benzinli motoru
136 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. CT 200h’nin
yakıt tüketimi ise 100 km’de 4.1 lt. 1.8 litrelik benzinli
motora sahip CT 200h, vergi teşvikiyle birlikte 1.6 litre
hacimli motor oranlarıyla vergilendiriliyor. Lexus CT 200h
alanlar, 59 bin 466 TL’ye varan bir hibrit teşvikinden
faydalanıyor. Lexus CT 200h, 158 bin 600 TL’den başlayan
fiyatlarla satışa sunuluyor. Zengin bir donanım paketi olan
araç, SUV sınıfında Alman rakiplerle de mücadele etmeyi
planlıyor. CT 200h aynı zamanda 158 bin TL’den başlayan
fiyatıyla en ulaşılabilir Lexus unvanını da elinde tutuyor.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

THE BAR IS GETTING HIGHER IN LUXURY
HYBRIDS
Described as the world’s first compact luxury hybrid car, the
Lexus CT 200h stands out with its design and driving
characteristics. The model with both petrol and electric
motors combines low fuel consumption and sporty driving.
The 1798 cc petrol engine produces 136 horsepower and 142
Nm of torque. The fuel consumption of the CT 200h is 4.1l at
100 km. The CT 200h, with a 1.8-liter petrol engine, is taxed at
1.6-liter engine ratios with tax incentives. The buyers of the
Lexus CT 200h benefit from a hybrid incentive of up to
59.466 TL. The Lexus CT 200h is offered for sale at prices
starting at 158.600 TL. The vehicle, which has a rich equipment
package, plans to compete with German competitors in the
SUV category. The CT 200h also holds the most affordable
Lexus title at a price starting from 158.000 TL.

ADAPAZARI’NDAN DÜNYAYA

FROM ADAPAZARI TO THE WORLD

Ülkemizde en çok satılan hibrit modellerin başında
Toyota Adapazarı Fabrikası’nda üretilen SUV sınıfındaki C-HR geliyor. Avrupa’ya da Türkiye’den gönderilen
C-HR, bu pazarlarda da yoğun ilgi görüyor. Hibrit versiyonda 1.8 lt VVT-i 122 beygir gücündeki benzinli
motor elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Toyota’nın
gelişmiş hibrit güç ünitesi, sadece daha yüksek bir
verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor aynı zamanda
çok daha etkin bir performans sağlıyor. Toyota C-HR
Hybrid, 100 km’de ortalama 3,8 lt yakıt tüketimiyle
kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinden de en yüksek puanları alıp 5 yıldızla ayrılan model, CVT otomatik
şanzımanla birlikte alınıyor. Vergi indirimle olarak satılan modelin fiyatıysa 119 bin TL’den başlıyor.

Among the best-selling hybrid models in our country is
the C-HR of the SUV class produced at the Toyota
Adapazarı Factory. C-HR, which is sent to Europe also
from Turkey, is attracting much attention in these
markets. Hybrid version works with 1.8lt VVT-i 122
horsepower petrol engine and electric motor. Toyota’s
advanced hybrid power unit not only offers a higher
efficiency level, it also offers much more efficient
performance. The Toyota C-HR Hybrid makes its
consumers’ faces smile with an average consumption of
3.8 liters per 100 km. The model that received the
highest points from the collision tests carried out by
Euro NCAP and got 5 stars comes with CVT automatic
gearbox. The price of the model, which is sold with a tax
reduction, is starting from 119 thousand TL.
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

EN İYİ OYUN DİZÜSTÜLERİ

ACER PREDATOR 15
Sağlam yapı, iyi performans ve iyi bir ekran deyince
akla Acer Predator geliyor. Güçlü Intel Core i7
işlemcisi, GTX 1060 ekran kartı, 16 GB bellek, 256
GB SSD ve 1 TB HDD, 15,6 inçlik Full HD ekranla
birleşiyor. Klavye de rahat bir kullanım sunuyor,
fakat hoparlör kalitesi, ağırlık ve gereğinden büyük
kasa konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz.

OYUN SISTEMLERI BILGISAYARLARIN DÜŞÜŞE GEÇEN SATIŞLARINI YENIDEN
ATEŞLEDI. TEKNOLOJININ SON NIMETI DE TAŞINABILIR DIZÜSTÜLERIN GÜÇLÜ IŞLEMCI
VE EKRAN KARTLARINA RAĞMEN SESSIZ, INCE VE DAHA ENERJI VERIMLI ÇALIŞMASI.

THE BEST GAMING LAPTOPS

Acer Predator comes to mind when it comes to solid
construction, good performance, and a good display.
The powerful Intel Core i7 processor combines the
GTX 1060 graphics card, 16 GB memory, 256 GB SSD
and 1 TB HDD with a 15.6-inch Full HD screen. The
keyboard is also comfortable to use, but you may
experience problems with speaker quality, weight,
and extra-large frame.

THE GAMING SYSTEMS RE-IGNITED THE FALLING SALES OF COMPUTERS. THE LATEST
BOON OF TECHNOLOGY IS THAT THE PORTABLE NOTEBOOKS ARE SILENT, SLIM AND
MORE ENERGY EFFICIENT, DESPITE THE POWERFUL PROCESSOR AND GRAPHICS CARDS.
AYTUN ÇELEBİ

İyi bir dizüstü seçmek kolay iş değildir, birçok bileşene;
örneğin performansa, ergonomiye ve taşınabilirliğin iyi
bir dengesini yakalamaya dikkat etmek gerekir. Son
olarak da bütçenize uygun bir fiyata sahipse, yıllarınızı
geçireceğiniz yeni yol arkadaşınızla tanıştınız demektir.
İşlemci, ekran kartı, bellek, disk tipi ve bağlantı yuvaları
kadar klavyenin performansı, tuş büyüklüğü ve yerleşimi, ekran parlaklığı, ses çıkış yuvasının ya da hoparlörün
kalitesi gibi faktörler de bir o kadar önem kazanır. Bu işi
kolaylaştırmak için, “onlar bu işin en iyisi” diyebileceğimiz,
yılın en iyi oyun dizüstü bilgisayarlarını bir araya getirdik!

Choosing a good laptop is not an easy task; you have to be
careful to get a good balance of performance, ergonomics,
and portability. Finally, if it has a price tag that suits your
budget, then you have met your new companion, with
which you might spend years. The performance of the
keyboard, key size, and layout, screen brightness, sound
output port or speaker quality are all as important as the
processor, screen card, memory, disc type, and connection
ports. To make this work easier, we’ve put together the
best gaming laptop computers of the year, which we can
say that “they’re the best of it!”

HP OMEN 17
Orta seviyeye hitap eden HP Omen, UHD çözünürlüklü
17,3 inçlik ekranı, avangart tasarımı ile dikkat çekiyor.
Alüminyum yerine plastik dış yapı, standart dizüstülerin
üstündeki bir fiyatla satılan cihaza yakışmamış. Pil ömrünün ortalamanın altında kalması da diğer zayıf yönü.
Core i7 işlemci, 32 GB bellek, GeForece GTX 1070 ekran
kartı, 512 GB SSD ve 1 TB HDD sunuyor.
HP Omen that appeals to mid-level is remarkable with
its 17.3-inch screen with UHD-resolution and its avantgarde design. Instead of aluminum, the plastic exterior
is unfit for a device that sells at a higher price than
standard laptops. Another weakness is that the battery
life is below average. It offers Core i7 processor, 32 GB
memory, GeForce GTX 1070 graphics card, 512 GB SSD
and 1 TB HDD.

ASUS ROG ZEPHYRUS (GX501VI)
Nvidia’nın MaxQ adlı teknolojisi sayesinde bir Ultrabook
inceliği ile oyun PC’sinin performansını bir araya getiren
ROG Zephyrus, pil ömründe iddialı olmasa da, şık ve
taşınabilir bir seçenek arayanlara hitap ediyor. Ayrıca
son derece sessiz çalıştığını da hatırlatalım. Intel Core i7
işlemcili cihaz, GTX 1080 ekran kartı, 16 GB bellek, 15,6
inç Full HD ekran ve 4 adet 512 GB’lık SSD’ye sahip.
Rog Zephyrus, which combines the performance of a
gaming PC with an Ultrabook slimness thanks to
Nvidia’s MaxQ technology, appeals to those looking
for a sleek and portable option, even if it is not
ambitious about battery life. Also, remember that it
works extremely quiet. The device has an Intel Core i7
processor, a GTX 1080 graphics card, 16 GB of memory,
a 15.6-inch Full HD display and four 512 GB SSDs.
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AJANDA / AGENDA

SİNEMA / CINEMA

SALUT SALON
Müzik ve mizahı harmanlayarak, müzikseverlerin
büyük beğenisini kazanan
Salut Salon, 3 – 4 Kasım
tarihlerinde MEB Şura
Salonu’nda ilk kez
Ankaralıların karşısına
çıkacak.
Salut Salon, which has
gained the appreciation of
the music lover by
blending music and
humor, will be in Ankara
for the first time in the
MEB Hall on 3-4
November.

YOL AYRIMI

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
10 Kasım 2017 / November 10, 2017

Türkiye’nin ilk komedi festivali olan
Ankara Uluslararası Komedi Festivali’nin
üçüncüsü, 4-20 Kasım 2017 tarihleri
arasında düzenlenecek. Çok alternatifli
bir programa sahip festival süresince,
yerli ve yabancı ünlü güldürü sanatçıları
çeşitli mekânlarda Ankara seyircisi ile
buluşacak.

TÜR: GENRE
Dram, Suç, Gizem / Drama, Crime, Mystery

FİLM ÖZETİ: Yavuz Turgul’un yönettiği, başrolünde
Şener Şen’in yer aldığı Yol Ayrımı, tüm hayatını, babasından kendisine kalan tekstil imparatorluğunu daha
da büyütmeye adayan fakat geçirdiği bir kaza sonucu
yaşama karşı bakış açısını değiştiren Mazhar Kozanlı’nın
hikâyesini anlatıyor.

FİLM ÖZETİ: Avrupa’ya yapılan hesapsız bir tren yolculuğuyla başlayan hikâye hızla, şimdiye kadar söylenmiş en
şık ve en heyecanlı gizemlerden birine dönüşür. En çok satan
yazar Agatha Christie’nin “Murder on the Orient Express” adlı
romanından uyarlanan filmde, herkesin şüpheli olduğu bir
trende mahsur kalan on üç yabancının hikayesi anlatılıyor.

SYNOPSIS: Directed by Yavuz Turgul and starred by
Şener Şen, Yol Ayrımı tells the story of Mazhar Kozanlı
who changes his view of life after an accident although
he has dedicated all his life to grow the textile empire
he was inherited from his father.

03-04
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14

24

25

Çok Da Fifi – Hatunlar Stand Up
If Performance Hall, Komedi Festivali, Ankara
If PerformanceHall, Comedy Festival,
Ankara

Emre Kınay & Bora Öztoprak
Dorock XL, İstanbul

Nazan Öncel
Zorlu PSM‐Ana Tiyatro, İstanbul

Suzan Kardeş‐Öğretmenler Günü Özel
Suzan Kardeş – Teachers’ Day Special
Hayal Kahvesi Atakent, İstanbul

Ahmet Arslan
Sabancı Kültür Merkezi, Kocaeli
Sabancı Culture Center, Kocaeli
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OYUNCULAR: CAST:
Daisy Ridley, Johnny Depp, Josh Gad, Michelle
Pfeiffer, Penélope Cruz, Olivia Colman, Kenneth
Branagh, Willem Dafoe, Judi Dench, Lucy Boynton

TÜR: GENRE
Dram / Drama

Turkey’s first comedy festival, the third
of the Ankara International Comedy
Festival, will be held on 4-20 November
2017. During the festival with a multialternative program, famous Turkish
and foreign comedians will meet Ankara
audience in various venues.

9

YÖNETMEN: DIRECTOR:
Kenneth Branagh

OYUNCULAR: CAST:
Şener Şen, Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Tilbe Saran, Mert
Fırat, Çiğdem Selışık Onat, Ruhsar Öcal, Defne Kayalar

3. ANKARA COMEDY FESTIVAL

0

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
10 Kasım 2017 / November 10, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR:
Yavuz Turgul

3. ANKARA KOMEDİ FESTİVALİ

Mezarlık / The Cemetery
Korku, Gerilim, Dram
Horror, Thriller, Drama

03

Dünyanın En Güzel Kokusu 2

The Most Beautiful Smell of the World 2
Aşk, Dram / Love, Drama

03

SYNOPSIS: The story, which begins with an unplanned train
trip to Europe, quickly turns into one of the most elegant
and exciting mysteries ever told. In the movie that was
based on the bestselling novel of Agatha Christie titled
“Murder on the Orient Express” the story of thirteen
strangers, who are stuck on a train where everyone is a
suspect, is told.

Justice League: Adalet Birliği
Bilim-Kurgu, Fantastik, Aksiyon

Sci-Fi, Fantastic, Action

17

Kardeşim Benim 2 / My Brother 2
Komedi, Dram / Comedy, Drama

24

Ayı Paddington 2

Paddington Bear 2

Macera, Komedi, Animasyon
Adventure, Comedy, Animation
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

Mevki

Resimdeki
oyuncu

Bitkisel

Ukrayna
plakası

Süreğen

Gece
gösterimi

Zeytin küspesi

Ayırt etme

Çobanların
giydiği
üstlük

Bir seslenme
sözü

Eti için
avlanan bir
kuş

Haberci
Çaput

Küçük,
kemirgen
hayvan türü

Sporda
savunma
oyuncusu
Kaba yün
kumaş

Hendese

Kumaş
malzemesi

Kırmızı ile
mavi
karışımı

Bölmeli
göçebe çadırı

Çağdaş
Yardım

Niyobyum
simgesi

Bir bağlaç

Eksik

Bulgar
parası

Beyzi

Zarara
uğrama
tehlikesi

Dolma
kalem

Saklanan
yiyecekler

İş bırakımı

Umut

Kale
duvarındaki
dar delik

Sıraya
koyma,
sıralama

Arjantin
Donarak
katı duruma plakası
gelmiş su
Bilginler

AHFAT
ÇUKUR
MİSAK
AİDAT
DÜKKAN
MİSAL
ANALJEZİK
EŞKİN
ORGANİZASYON
BALAR
HARİTACILIK
SAYAÇ
BALIKÇI
KARMA
TARAÇA
ÇANAKKALE
KILIK
TÜNEK
ÇINGAR MİHMANDARLIK
YAVAN

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.

Karışık renkli

Keçi
kılından
kaba kumaş

Havada
bulunan bir
gaz

Bir çeşit
zamk

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

Kir izi

Grup

Bir tür
başlık

Şans

Çizgilerle
ilgili olan

İtimat

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.

On ve on
birinci ayın
ortak adı

Boyun atkısı

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.

Kesin

Bayrak

Gizlice
görülen
kötü iş

Değersiz,
sıradan

Şöhret

Duvar içinde
bırakılan oyuk

Üye

İtalyan
televizyonu

Japonyada
liman kenti

Dingil

Ad çekme
Mısra
İstanbul'da
bir semt

Müzikli
jimnastik

Mercek
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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

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

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

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

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

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

				8				2
2 9					7
1		 8						
		 3 8 2			 6
		 5 9 6 1 8		
8			 3 7 1		
						7		6
6					3 5
4				 1				
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Resimdeki
oyuncu
Gece
gösterimi
Haberci

Hendese

Niyobyum
simgesi
Beyzi

İş bırakımı
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Mevki

Bitkisel

Ukrayna
plakası

Çaput

Sporda
savunma
oyuncusu

Kaba yün
kumaş

Bölmeli
göçebe çadırı

Bir bağlaç
Bulgar
parası

Saklanan
yiyecekler

Arjantin
Donarak
katı duruma plakası
gelmiş su Bilginler

Keçi
kılından
kaba kumaş

Bir çeşit
zamk
Kir izi

Grup

Bir tür
başlık

Şans

İtimat

Gizlice
görülen
kötü iş

Mısra

İstanbul'da
bir semt
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Değersiz,
sıradan

Şöhret
Üye
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Süreğen

Ayırt etme

T
E
F
R
İ
K

Zeytin küspesi
Bir seslenme
sözü

Küçük,
kemirgen
hayvan türü

Kırmızı ile
mavi
karışımı

Yardım

Eksik
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Eti için
avlanan bir
kuş

Kumaş
malzemesi
Çağdaş

Zarara
uğrama
tehlikesi

Umut

Dolma
kalem

Kale
duvarındaki
dar delik

Sıraya
koyma,
sıralama

Karışık renkli
Havada
bulunan bir
gaz

On ve on
birinci ayın
ortak adı

Boyun atkısı

Çizgilerle
ilgili olan

Kesin

Bayrak

Duvar içinde
bırakılan oyuk

Japonyada
liman kenti

İtalyan
televizyonu

Dingil

Ad çekme

Müzikli
jimnastik

Mercek
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SOLUTIONS ]

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

19
56
38
93
74
25
41
67
82
93
51
47
28
69
34
72
86
15
82
75
41
57
34
96
28
69
13

45
39
26
18
52
73
97
84
61
75
86
21
37
48
69
14
53
92
63
21
79
34
16
85
57
48
92

7638
8712
1945
4527
9863
6194
2386
3251
5479
4821
9374
3695
5946
2153
1782
6538
7219
8467
5714
4398
8256
2961
9587
7423
1639
3172
6845

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

86
32
41
19
65
73
94
28
57
27
16
58
49
35
62
73
81
94
34
29
78
13
45
86
91
62
57

52
87
36
78
49
15
23
91
64
81
52
46
13
67
94
28
39
75
78
14
69
82
96
53
25
47
31

1394
4156
9782
2563
3817
6249
5678
7435
8921
3569
7843
9271
5726
2498
8135
6914
4657
1382
5912
3678
2435
4567
1823
7194
8746
9351
6289

[ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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