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VİZYON / VISION

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication

2023 hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her 
adım, bizi büyük ve güçlü Türkiye idealine biraz 
daha yaklaştırıyor. Bölünmüş yollar, bilişim devri-
mi, havacılıkta yaptığımız devrim güçlü bir Türkiye 
içindir. 
Özellikle Türkiye gibi petrole bağımlı bir ülkede, ka-
rayoluna göre 7’de 1 oranında daha az enerji tüketen, 
karayolundan 20 kat daha çevreci ve arazi kullanımı 3 
kat daha ekonomik olan yüksek hızlı tren hatlarına 
verdiğimiz önem geleceğin Türkiye’si içindir.
Ülkemize kazandırdığımız Ankara-Eskişehir yük-
sek hızlı tren hattı sonrasında Ankara-Konya, 
Konya-Eskişehir, Eskişehir-İstanbul ve İstan-
bul-Konya hatlarının da açılması ile ülkemiz yük-
sek hızlı tren taşımacılığında dünyanın sayılı ül-
keleri arasına girdi. YHT hatları milyonları taşıdı. 
Bu durum vatandaşlarımızın hızlı trene ne kadar 
hasret olduğunun kanıtıdır. Bu nedenle ülkemizin 
dört bir tarafını hızlı tren ağları ile örmek için ça-
lışmalara başladık. İnşaatı devam eden ve yapımı-
nı planladığımız hızlı tren hatlarıyla birçok şehri-
mizi birbirine bağlıyoruz. Bu kapsamda başlattığı-
mız Ankara-İzmir YHT hattı da bu projeler ara-
sında önemli bir yere sahip. 
Ankara’dan Afyonkarahisar, Manisa ve İzmir’e 
gidecek hattın çalışmaları 3 koldan sürüyor. İnşal-
lah bu hattı 3 yıl içinde hizmete sokacağız. Baş-
kentimiz Ankara ile ülkemizin batıya açılan kapısı, 
ekonomi ve turizmin başkenti İzmir’i yüksek hızlı 
trenle bağlamış olacağız. İki şehir arasında seyahat 
süresini 3,5 saate düşüreceğiz.

Every step we take in the direction of our 2023 goals brings us 
closer to the ideal of the big and powerful Turkey. Divided 
roads, the revolution of information, the revolution we made 
in aviation are for a strong Turkey.
Especially in a country that is dependent on oil like Turkey, 
the importance given to the high-speed train lines, which 
consume one-seventh less energy compared to the highway, 
20 times more environment friendly than the highway and 3 
times more economical in land use.
After the Ankara-Eskisehir high-speed train line that we have 
our country gain, our country has become one of the world’s 
leading high-speed train carriers with the opening of Ankara-
Konya, Konya-Eskişehir, Eskişehir-Istanbul and İstanbul-
Konya lines. The YHT lines carried millions. This is proof 
that our citizens have been longing for speed train. For this 
reason, we have started to work on covering our country with 
high-speed train networks. We connect many of our cities 
with high-speed train lines which are under construction and 
planned to be built. Ankara-İzmir YHT line we launched in 
this context has an important place among these projects.
The works for the line that will reach from Ankara to 
Afyonkarahisar, Manisa and Izmir have been going on through 
3 branches. Hopefully, we will put this line into service in 3 
years. We will connect İzmir, the gateway to the west of our 
country, the economic and tourism capital, with our capital 
Ankara with high-speed trains. We will reduce the travel time 
between the two cities to 3.5 hours.

İKİ BAŞKENT YHT İLE 
BİRLEŞİYOR

TWO CAPITALS CONNECT WITH YHT
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İnsanlık tarihi, milletlerin kader yazgısının değişmesi-
ne öncülük eden büyük şahsiyetlere tanıklık etmiştir.
79 yıl önce aramızdan ayrılarak ebediyete intikal 
eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya istiklal ya 
ölüm” parolasıyla başlattığı ve büyük bir zaferle çık-
tığı Milli Mücadele ise Türk Milletinin yanı sıra maz-
lum milletlerin de kurtuluş meşalesi olmuştur. Hint 
Parlamento Heyeti Başkanı Bayan Sucheta Krıpalanı, 
O’nun ölümünün ardından yayınladığı mesajda, 
“Atatürk, yalnız Türk Milletinin değil, özgürlüğü 
uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun 
direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. 
Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.” 
diyerek bu gerçeği vurgular. Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bağım-
sızlık mücadelesi veren bir devlet adamı değil, aynı 
zamanda demiryolu sevdalısı bir liderdi. Kurtuluş sa-
vaşında milli ordumuzun elindeki Ankara-Eskişe-
hir-Kütahya-Afyon demiryolu hatlarının ne denli 
hayati önem taşıdığını bizzat gördü ve yaşadı. “De-
miryolları bir ülkenin toptan tüfekten daha mühim bir 
emniyet silahıdır” vecizesiyle savaşta demiryolları-
nın önemini vurgulayan Atatürk, Demiryollarının 
idaresi için demiryolu bilgisine çok güvendiği silah 
arkadaşı Behiç Erkin’i görevlendirmişti. O, zaferle 
çıkılan savaşın ardından yeni Türkiye’nin inşasına 
demiryolu seferberliği ile başladı. O’nun döneminde 
yaklaşık 3 bin km demiryolunun yapımı başarıyla 
tamamlandı. Büyük önderin aramızdan ayrılışıyla 
birlikte özellikle de 1950’den itibaren yarım asrı aşan 
süreyle demiryollarımızın kaderine terk edildiğini 
dikkate alarak, hem bu yarım asırlık açığı kapatmak 
hem de küresel rekabette ülkemizi söz sahibi yapmak 
için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 2023 yılı hedefleri-
mize ulaştığımızda Atatürk’e layık demiryolcular 
olabileceğimizin idraki içerisindeyiz. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 79’uncu yı-
lında şükran ve minnetle anıyorum. 
İyi yolculuklar…

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

History of humanity has witnessed many great personas leading 
the change of the nations’ destiny. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
who died 79 years ago, started the War of Independence with the 
slogan of “Independence or death” and won a great victory, which 
became a salvation torch for the oppressed nations as well as the 
Turkish Nation. Ms. Sucheta Krıpalanı, President of the Indian 
Parliamentary Delegation, emphasized this fact in her message 
following his death: “Atatürk was not only the leader of the 
Turkish Nation but the leader of all nations fighting for the sake 
of freedom. Under his directives, you had your independence. 
We also walked through that path and got our freedom.”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our Republic, was 
not only a statesman who gave a fight for independence but also 
a railroad enthusiast. During the War of Independence, he saw 
and experienced personally the vital importance of the Ankara-
Eskişehir-Kütahya-Afyon railway lines in hands of our national 
army. Atatürk, who emphasized the importance of the railways 
in the war with the apothegm of “the railways are an important 
security weapon of a country more than a cannon and a rifle”, 
has assigned his brother in arms Behiç Erkin, who was very 
confident in railway knowledge for the administration of the 
railways. He began with the railway mobilization to the 
construction of the new Turkey after the victorious war. In his 
term, the construction of approximately 3 thousand km of 
railway was successfully completed. Taking into account that 
with our Great Leader’s death our railways have been ignored 
especially since 1950, over the course of half a century, we are 
working day and night to close this half century old gap and 
make our country to have a voice at the global competition. We 
understand that we will be the railroaders worthy of Atatürk 
when we reach our 2023 targets.
I remember Gazi Mustafa Kemal Atatürk with gratitude in the 
79th year of his death.
Have a nice trip…

AFTER ATATÜRK…

ATATÜRK’ÜN ARDINDAN…
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Minister Arslan said that the Ankara-Uşak section of the 
high-speed train line, which will reduce between Ankara-İzmir 
to 3.5 hours, will be completed by the end of 2019.
Minister of Transport, Maritime Affairs, and Communications 
Ahmet Arslan gave information about the progress of 
Istanbul-İzmir Highway and Ankara-İzmir High-Speed 
Train projects in Manisa.
Arslan said that the 112 km section of the highway, which 
corresponds to about one third of the highway linking 
İstanbul and İzmir, passes through Manisa and that the 
project work continues for the second highway that connects 
Manisa to Aegean and Central Anatolia besides this 
highway. Drawing attention to the industrial size of Manisa, 
Arslan said that these investments will serve for development. 
Minister Arslan said, “Rehabilitation of existing railways 
and producing high-speed trains were also very important in 
a city, which is the heart of industry and economy. We are 
following this with our colleagues. The tender process for all 
sections of the high-speed train line going from Ankara to 
Afyonkarahisar, Manisa, and İzmir have begun. I hope that 
we will put it in service in 3 years. Thus, we will be able to 
make Manisa much more advanced with highways, high-
speed trains, conventional train lines and divided roads.” 
Pointing out that the High-Speed Train line will not cross 
the existing line in the city center of Manisa, Arslan said 
that the line, going through the south of the bus terminal in 
the north of the city, would advance parallel to the beltway.

Bakan Arslan, Ankara-İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan 
yüksek hızlı tren hattının Ankara-Uşak bölümünün, 
2019 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Manisa’da, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Ankara-İzmir Yüksek 
Hızlı Tren projelerinde gelinen aşamalara ilişkin bilgi verdi.
Arslan, İstanbul ile İzmir’i birbirine bağlayan otoyolun 
yaklaşık üçte birine karşılık gelen 112 kilometrelik bölü-
münün Manisa’dan geçtiğini, bu otoyolun yanında Ma-
nisa’yı Ege’ye ve İç Anadolu’ya bağlayacak ikinci otoyol 
için de proje çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. 
Arslan, Manisa’nın endüstriyel büyüklüğüne dikkati çe-
kerek, bu yatırımların kalkınmaya hizmet edeceğini söy-
ledi. Bakan Arslan, “Endüstrinin, ekonominin kalbi olan 
bir şehirde mevcut tren yollarının rehabilitasyonu ve 
yüksek hızlı tren yapılması da çok önemliydi. Bunu da 
arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Ankara’dan Af-
yonkarahisar, Manisa ve İzmir’e gidecek hızlı tren hattının 
ihale süreçleri başlatılmayan hiçbir yeri kalmadı. İnşallah 
onu da 3 yıl içinde hizmete sokacağız. Böylece Manisa’nın 
otoyollar, yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren hatları ve 
bölünmüş yollarıyla çok daha gelişmiş hale gelmesini sağla-
mış olacağız.” dedi. Yüksek Hızlı Tren hattının Manisa şe-
hir merkezindeki mevcut hat üzerinden geçmeyeceğine 
işaret eden Arslan, şehrin kuzeyinde yer alan otogarın gü-
neyinden geçecek hattın çevre yoluna paralel olarak ilerle-
yeceğini ifade etti.

BETWEEN ANKARA-İZMİR WILL BE DOWN TO 3.5 HOURS
ANKARA-İZMİR ARASI 3,5 SAATE İNECEK

HABER / NEWS
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HABER / NEWS

“TRANSİST 2017, İstanbul Transport Congress and Exhibition”, 
the 10th of which was held this year with the participation of 
Minister of UDH Ahmet Arslan and  General Manager of TCDD 
İsa Apaydın at the İstanbul Convention Center between November 
2 and 4. Minister of UDH Arslan who made a speech at the 
ceremony and stated that bringing the suburban systems of both 
sides of Istanbul to the metro standard is one of the important 
agendas of the city and said, “We are working day and night in 
order to enable transportation from Gebze to Halkalı by the 
Marmaray vehicles in the Marmaray standards. We will finish the 
system completely before the end of 2018. The residents of 
İstanbul shall know that we are integrating with almost all of the 
railway systems of the Metropolitan Municipality.”

Apaydin: Liberalization will increas quality
TCDD General Manager İsa Apaydın made a presentation at the 
panel entitled “Integration of Transportation Modes and Urban 
Mobility”. Apaydın said in his presentation that 64 billion TL was 
invested in railways between 2003 and 2017 and 42 billion TL of 
64 billion TL was transferred to TCDD and the rest was 
transferred to urban metro and transportation systems. Apaydın 
emphasized that the quality standard will increase with the 
liberation that started on the railways with the publication of 
the Law No. 6461. General Manager of TCDD İsa Apaydın, 
who also shared information on domestic and national 
production and R & D activities, said that they made 90 
percent of the high-speed train lines indigenously, the import 
rate related to vehicles went down to 40s and that they would 
try to bring this figure to better numbers.

Bu yıl 10.’su düzenlenen “TRANSİST 2017, İstanbul Ulaşım 
Kongresi ve Fuarı” 2-4 Kasım tarihleri arasında, İstanbul 
Kongre Merkezi’nde UDH Bakanı Ahmet Arslan ve TCDD 
Genel Müdürü İsa Apaydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Törende bir konuşma yapan UDH Bakanı Arslan, İstanbul’un 
her iki yakasındaki banliyö sistemlerinin metro standardına 
getirilmesinin önemli gündemleri arasında yer aldığını belir-
terek, ”Gebze’den Halkalı’ya kadar Marmaray  kalitesinde ve 
Marmaray’ın araçlarıyla taşımacılık yapmak adına gecemizi 
gündüzümüze katıyoruz. 2018 sonuna kalmadan sistemin 
tamamını bitireceğiz. İstanbullular bilsinler ki, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığımızın raylı sistemleriyle neredeyse tama-
mıyla entegrasyon yapıyoruz.” diye konuştu.

Apaydın: Serbestleşme kaliteyi yükseltecek
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ise “Ulaşım Modlarının 
Entegrasyonu ve Şehir İçi Hareketlilik” isimli panelde bir 
sunum gerçekleştirdi. Apaydın sunumunda, 2003-2017 yıl-
ları arasında demiryollarına 64 milyar TL yatırım yapıldığını, 
64 milyar TL’nin 42 milyar TL’sinin TCDD’ye geri kalanın ise 
şehir içi metro ve ulaşım sistemlerine aktarıldığını söyledi. 
Apaydın, 6461 Sayılı Kanunun yayımlanması ile demiryolla-
rında başlayan serbestleşmeyle birlikte kalite standardının 
artacağını vurguladı. Yerli ve milli üretim ile Ar-Ge faali-
yetleri hakkında da bilgiler paylaşan TCDD Genel Müdü-
rü İsa Apaydın, Hızlı tren hatlarının yüzde 90’ını yerli 
olarak yaptıklarını, araçlarla ilgili ithal oranının yüzde 
40’lara düştüğünü, bunu daha iyi rakamlara getirmeye 
gayret göstereceklerini söyledi.

ARSLAN: GEBZE-HALKALI SUBURBAN LINE WILL BE DONE IN 2018
ARSLAN: GEBZE-HALKALI BANLİYÖ HATTI 2018’DE TAMAM
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The first train of the Iron Silk Road, the Baku-Tbilisi-Kars 
Railway Line, has arrived in Kars in 40 hours, after traveling 
76 kilometers in Turkey, 259 kilometers in Georgia, and 503 
kilometers in Azerbaijan, and reached to Mersin, where it was 
unloaded, on November 4, 2017, 10 hours earlier than expected. 
Veysi Kurt, General Manager of TCDD Transport Inc., who came 
to Kars with the first BTK train and then met the train in Mersin, 
where it was unloaded, gave a statement: “We have come from 
Kazakhstan and continued to Kars via Alat Port of Azerbaijan. 
We arrived here from Azerbaijan traveling about 856 kilometers 
in 40 hours. There are 600 tons of wheat in our train. It consists of 
30 containers. The train, the trip of which with a distance of 
approximately 4.700 kilometers ended in Mersin, has traveled on 
broad gauge between Turkey and Georgia until Ahılkelek, and on 
European standard in our country. For this reason, a transfer to 
our wagons was made at this point.” 

“We are talking about transport for not at 3 thousand but 
at 10 thousand, 12 thousand km of destinations”
Kurt, who emphasized the goal of freight transportation on 
this line being as 7 million tons initial and 17 million tons in 
the following years, said: “We are now talking about 
transportation at 5 thousand, 10 thousand and 12 thousand 
km destinations with our clients. It is truly a friendship 
corridor that will connect Europe to China over our country 
and China to Europe over our country. The fact that it reached 
Mersin 10 hours earlier made us all proud. We are grateful to 
our Honorable President of the Republic, the Prime Minister, 
and the Minister for the fact that they had our country gain a 
project that connected continents. I would also like to 
congratulate and thank all the railroaders who put their efforts 
for the success of this train.”

Demir İpek Yolu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın ilk 
treni, 30 Ekim’de Azerbaycan’dan törenle uğurlanan yolculu-
ğunda, 76 kilometre Türkiye, 259 kilometre Gürcistan, 503 
kilometre Azerbaycan topraklarında bulunan hattı aşarak 40 
saatte Kars’a, 04 Kasım 2017 tarihinde de beklenen saatinden 
10 saat erken olarak yükünü indirdiği Mersin’e ulaştı. BTK 
treninin ilk seferi ile Kars’a gelen ve daha sonra treni, yükünü 
indirdiği Mersin’de karşılayan TCDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürü Veysi Kurt yaptığı açıklamada, “Kazakistan’dan yola 
çıkıp Azerbaycan’ın Alat Limanı’ndan devam ederek Kars’a 
ulaştık. Azerbaycan’dan buraya yaklaşık 856 kilometreyi 40 
saatte geldik. Trenimizde 600 ton buğday var. 30 konteyner-
den oluşuyor. Toplamda yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik sefe-
ri Mersin’de son bulan tren, Türkiye-Gürcistan arasında 
Ahılkelek’e kadar geniş hatta, ülkemizdeki kısmında ise Av-
rupa standardında yol aldı. Bu nedenle, bu noktada bizim 
vagonlarımıza aktarma yapıldı.” dedi.

“3 bin km’lik değil, artık 10 bin, 12 bin km’lik desti-
nasyonlarda taşımacılığı konuşuyoruz”
Bu hatta, başlangıçta yıllık 7 milyon, ilerleyen yıllarda 17 
milyon ton yük taşımacılığının hedeflendiğine vurgu yapan 
Kurt, şöyle konuştu: “Müşterilerimizle artık 5 bin, 10 bin ve 
12 bin km’lik destinasyonlarda taşımacılığı konuşuyoruz. 
Avrupa’yı ülkemiz üzerinden Çin’e yine Çin’i ülkemiz üze-
rinden Avrupa’ya bağlayacak gerçekten bir kardeşlik ve 
dostluk koridoru. Mersin’e 10 saat daha erken ulaşması ise 
hepimizi gururlandırdı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, Başbakanımıza ve Bakanımıza kıtaları birleştiren bir 
projeyi ülkemize kazandırdıkları için müteşekkiriz. Bu tre-
nin başarıyla ulaştırılmasında emeği olan tüm demiryolcu 
kardeşlerime de teşekkür ediyorum, kutluyorum.”

BTK’NIN  İLK TRENİ YOLCULUĞUNU 
10 SAAT ERKEN TAMAMLADI 

THE FIRST TRAIN OF BTK COMPLETED ITS 
TRIP 10 HOURS EARLY

HABER / NEWS
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The 3rd Anatolian Animation and Digital Works Festival will be 
organized by the Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency 
(BEBKA) on December 12-13, 2017 in Eskişehir, where many 
activities related to animation and digital works will take place. 
BEBKA Secretary General İsmail Gerim, who made a statement 
on the festival and the contest to be held within this context, said, 
“We are carrying out various works for the sectors with potential 
for development in Bursa, Eskişehir, and Bilecik as BEBKA. We 
have found that animation and digital works are growing rapidly 
around the world and that these areas have the potential for 
development in our region as well.” Stating that the Animation 
Sector is one of the sectors with high growth potential in Eskişehir 
with the coordination of the Eskişehir Governorate, the 
infrastructure of existing universities, the cooperation of 
Chambers of Commerce and Industry and the support of the 
Agencies, Gerim said:  “We have been organizing competitions 
and events in the field of animation in Eskişehir since 2015 in 
order to increase the recognition of the sector in the national and 
international field and to increase its competitiveness and to get 
the share that our country and region deserve from this sector. We 
are expecting all who concern especially students who are 
interested in animation and digital works to our festival, where 
all the stakeholders in our country come together and perform 
many activities.” BEBKA Secretary General İsmail Gerim 
said, “Those who want to apply to our contest and 
participate in our festival can reach detailed information 
through www.anadoluanimasyon.com.’’ 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafın-
dan, animasyon ve dijital işler ile ilgili birçok etkinlik ve akti-
vitenin yer alacağı 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler 
Festivali 12-13 Aralık 2017 tarihlerinde, Eskişehir’de gerçek-
leştirilecek. Festival ve bu kapsamda düzenlenecek yarışma 
ile ilgili açıklamalarda bulunan BEBKA Genel Sekreteri İsma-
il Gerim, “BEBKA olarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde 
gelişme potansiyeli olan sektörlere yönelik çeşitli çalışmalar 
yürütmekteyiz. Animasyon ve dijital işlerin dünyada hızla 
büyüdüğünü, bu alanların bölgemizde de gelişme potansiye-
line sahip olduğunu tespit ettik.” dedi. Animasyon Sektörü-
nü, Eskişehir Valiliğinin koordinasyonu, mevcut üniversite-
lerin altyapısı, Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliği ve 
Ajanslarının destekleriyle Eskişehir’de büyüme potansiyeli 
yüksek olan sektörlerden birisi olarak değerlendirdiklerini 
ifade eden Gerim, şöyle devam etti. “Sektörün ulusal ve ulus-
lararası alanda tanınırlığını ve rekabet edebilirliğini artırmak, 
ülkemizin ve bölgemizin bu sektörden hak ettiği payı alabilmesi 
amacıyla da 2015 yılından itibaren Eskişehir’de animasyon ala-
nında yarışma ve etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizdeki tüm 
paydaşların bir araya geldiği ve birçok etkinliğin gerçekleştiği 
festivalimize, animasyon ve dijital işlere ilgi duyan başta öğren-
ciler olmak üzere tüm ilgilileri bekliyoruz.”
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Yarışmamıza baş-
vurmak, festivalimize katılmak isteyenler, detaylı bilgilere 
www.anadoluanimasyon.com adresinden ulaşabilirler.’’  
diye konuştu.

ESKİŞEHİR’DE ANİMASYON VE DİJİTAL İŞLER FESTİVALİ
ANIMATION AND DIGITAL WORKS FESTIVAL IN ESKİŞEHİR

HABER / NEWS

ANİMASYONANİMASYONANİMASYONANİMASYONANİMASYONANİMASYON

DİJİTAL
 İŞLER

DİJİTAL
 İŞLER
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de bulunan şehrin sem-
bollerinden kabul edilen Atomium, bir demir kristali-
nin 165 milyar kez büyütülmüş halinin tasviridir. Dün-
yadaki en modern eserler arasında yer alan bu yapı, 
1958 yılında Dünya Fuarı için Andre Waterkey tarafın-
dan tasarlanmıştır.
Her biri 18 metre çapında olan 9 bölümden oluşan çelik 
ve alüminyumdan yapılan yapı, ziyaretçilere açıktır. 
Birinci katında yapıyla ilgili bir belgeseli izleyebileceği-
niz 102 metre yüksekliğindeki binanın en üst katına 
tavanı cam bir asansör ile ulaşabilir ve buradan şehrin 
manzarasını izleyebilirsiniz. Buradan teleskopla Fran-
sa’nın Paris kentindeki Eyfel kulesini de görmeniz 
mümkün. 
Çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler için kullanılan ya-
pının en üst katında ziyaretçiler için restoran da bulu-
nuyor. Bu ikonik yapı şehirde en çok fotoğraflanan 
yerlerin başında yer alıyor.  
Demirin kristal kafes binasının büyütülmesinden etki-
lenilerek tasarlanan yapıda 9 çelik küre 12 boru ile bir-
birine bağlanmış ve yürüyen merdivenlerle fuar holle-
rine geçiş yapılmıştır. Küreden küreye geçişlerde kul-
lanılan yürüyen merdivenlerin derecesi de 60 derece-
dir. Her kürenin 18 metre çapında olduğu binada dikey 
yönde hareket eden asansörler de saniyede 5 metre 
hızıyla adeta modernizmin simgesidir. 
Ayrıca geceleri muhteşem bir ışıklandırmayla şehrin 
parıltısı olan Atomium’un içinde, Türkiye’nin de ka-
tıldığı 1958 Dünya Fuarı ile ilgili haritada ülkemizin 
yerini de bulabilirsiniz. 

BRÜKSEL 
ATOMIUM
ÇEŞİTLİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 
İÇİN KULLANILAN YAPININ EN ÜST KATINDA 
ZİYARETÇİLER İÇİN RESTORAN DA 
BULUNUYOR. BU İKONİK YAPI ŞEHİRDE EN 
ÇOK FOTOĞRAFLANAN YERLERİN BAŞINDA 
YER ALIYOR.  

The Atomium, considered the symbol of the city of Brussels, 
is the epitome of an iron crystal enlarged 165 billion times. 
This building, one of the most modern artifacts in the world, 
was designed by Andre Waterkey for the World Fair in 1958.
The structure, which is made of 9 sections of steel and 
aluminum, each is 18 meters in diameter, is open to visitors. 
On the first floor, you can watch a documentary about the 
building and then by a glass elevator you can reach the top 
floor of the structure, which is 102 meters high, and you can 
watch the panoramic view of the city from here. You can also see 
the Eiffel Tower in Paris, France through a telescope in here.
Used for various social and cultural activities, the structure 
has a restaurant on the top floor for visitors. This iconic 
structure is among the most photographed places in the city.
The structure depicts nine iron crystals in the shape of the 
body-centered cubic unit cell of an iron crystal, magnified. 
Nine iron spheres are connected through 12 tubes and 
escalators allow entrances to the exhibition halls. The 
angle of escalators used for crossing between the spheres 
is 60 degrees. In the building, where each sphere is 18 
meters in diameter, elevators that move vertically are 
almost the symbol of modernism with the speed of 5 
meters per second.  
In the Atomium, which becomes the glitter of the city with 
a magnificent illumination at nights, you can also find the 
location of our country on the map of the World Fair of 
1958, in which Turkey also participated.

BRUSSELS 
THE ATOMIUM

USED FOR VARIOUS SOCIAL AND 
CULTURAL ACTIVITIES, THE STRUCTURE 

HAS A RESTAURANT FOR VISITORS ON THE 
TOP FLOOR. THIS ICONIC STRUCTURE IS 

AMONG THE MOST PHOTOGRAPHED 
PLACES IN THE CITY.  

TÜRKAN BALABAN

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS
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KINDLY REFUSING TO BECOME A HOLLYWOOD STAR, MERYL STREEP: “WHATEVER MAKES 
YOU DIFFERENT AND EXTRAORDINARY IS YOUR POWER!”

She is accepted among the most successful and respected actors 
of the world at the age of 68. The actor who has Oscar, Academy, 
Cannes, and Golden Globe awards achieves to remain attractive 
at any age and role. Despite the strict standards of Hollywood, 
she chooses naturalness at cosmetics and care. She stays away 
from the sun; swims 3-4 days of the week; she chooses organic 
foods and is involved with an organization that supports organic 
farming. She presented an extraordinary performance in her first 
movie Julia (1977) and she was nominated for her first Oscar 
with her role in The Deer Hunter the following year (1978). She 
won an Academy Award with her performance in Sophie’s 
Choice. The character, a mother who is imprisoned in a Nazi 
death camp, she animated in this movie is never forgotten.

 What did you like to be when you were a child?
I wanted to become a translator to solve the conflicts between 
people, that was what I was dreaming.

 Why did you choose to become an actress?
Some young people say that they’d choose to become an actor 
because it seems so entertaining from the outside. They think 
that their existence will gain meaning by becoming an actor. I 
chose this profession to understand human behavior in depth. 
Observing human behavior was interesting to me. 

 You are a mother of four, did you raise them?
I spent all my time with them except the times I had to work. You 
know, my profession doesn’t have an address. We get to travel to 
a different distance for each project. Sometimes, I ask myself if I 
would still be able to spend that much time with them if I had a 
desk job. No matter how busy I am, a part of my mind and my 
attention have always been at home. I always have been able to 
take care of things at home as well as the sets. 

68 yaşında, dünyanın en başarılı ve saygın oyuncularından 
biri kabul ediliyor. Oscar, Akademi, Cannes ve Altın Kü-
re’den ödülleri bulunan oyuncu, her yaşında ve her rolde çe-
kici kalmayı başarıyor. Holywood’un katı standartlarına 
rağmen bakım ve estetikte doğallığı tercih ediyor. Güneş-
ten uzak duruyor, haftada 3-4 gün yüzüyor, uzun süredir 
organik besleniyor hatta organik tarımı destekleyen bir 
örgütün içinde. İlk filmi Julia’da (1977) olağanüstü bir per-
formans sergiledi ve ertesi yıl Avcı’daki rolü için ilk Os-
car’ına aday gösterildi (1978). Sophie’nin Seçimi perfor-
manslarıyla Akademi Ödülünü kazandı ve burada bir Nazi 
ölüm kampında tutsak bir anneyi canlandırdığı rolü hiç 
unutulmadı.

 Çocukken ne olmak isterdiniz?
Bir çevirmen olmayı isterdim böylece insanların arasındaki 
anlaşmazlıkları çözebilirim diye hayal ediyordum. 

 Oyunculuk yapmayı neden tercih ettiniz?
Bazı gençler oyunculuğu dışarıdan çok eğlenceli buldukları için 
yapmak istediklerinin söylüyorlar. Kendi varoluşlarını böyle 
anlamlandıracaklarını düşünüyorlar. Ben insanların davranış-
larını derinlemesine anlamak için bu mesleği seçtim. İnsan 
davranışlarını incelemek benim ilgimi çekti.

 Dört çocuk annesisiniz onları siz mi büyüttünüz?
Çalışmadığım bütün zamanlarımı onlarla geçirdim. Biliyorsu-
nuz bizim işimiz belli bir yerde olmuyor, her projede farklı bir 
yerdeyiz. Bazen düşünüyorum acaba masa başı bir işim olsaydı 
yine onlarla bu kadar zaman geçirebilir miydim? Her ne kadar 
yoğunda yoğun bir çalışma hayatım olsa da aklımın ve ilgimin 
bir kısmı hep evimdeydi. Sette olduğum kadar evdeki her işle 
de özel olarak ilgilendim.

Meryl Streep
HOLYWOOD STARLIĞINI KİBARCA REDDEDEN MERYL  STREEP: “SİZİ FARKLI VE SIRA DIŞI 

YAPAN HER NEYSE O SİZİN GÜCÜNÜZ!”

YAŞAYAN EN YETENEKLİ OYUNCU 
THE MOST TALENTED ACTRESS ALIVE

ŞEBNEM KIRCI
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 What is your criterion when it comes to choosing the 
movie you will play in it?
I cannot tell that every decision I have made during my career was 
right in terms of artistry. My decisions were not always correct; 
however, sometimes a vacation that you take might become more 
important than a job. 

 Where did you receive your acting education?
Yale University School of Drama. I was influenced very much by 
my three teachers there and learned a lot from them. We had a 
poetry reading class; dance and singing as well. The teachers of 
these three classes had taught us very well. Our singing teacher 
used to say that “Everyone can sing,” and achieve to have all of 
us sing at the end of the year. 

 What do you read?
I like to read books based on real life stories.

 How do you prepare for a role? Rumors tell that what you 
listen to when you are preparing for a role is very important 
for you.
I search as much as possible about the role I am going to play. In 
fact, I became addicted to YouTube nowadays. I came across the 
videos of a choir that is formed of British children. They are so 
young and they are not famous but I thought the song was full of 
emotions and beautiful.

 Who is your most favorite singer?
Barbara Streisand. I used to listen to her albums when I was 16. Her 
way of singing had a huge effect on me because she was also an actress. 
I used to want to be an opera singer before the School of Drama. 

 What are the things that you got to learn for the movies?
Many things but I cannot forget rafting and playing violin.

 As a successful actress, what do you think acting 
resembles?
Acting resembles flying; acting is as beautiful as flying. 

 How would you describe yourself?
I am a humanist. I defend a good balance.

 What would you have to say about Hollywood?
Hollywood continues to be an industry which is directed by men 
and the female roles are limited to usually animating sexy 
girlfriends, mothers, or lovers. 

 Do you make plans for the future?
I used to, yes, when I was younger. I always thought about where 
the journey would take me but now I am thinking that finding 
myself in a new situation after letting myself go with the flow is 
not a problem. 

 Oynayacağınız filmleri seçerken nasıl bir kriteriniz 
vardır?
Kariyerim boyunca verdiğim her kararın sanatsal açıdan 
doğru olduğunu söyleyemem. Kararlarım her zaman doğru 
olmadı ama bazen yapacağınız bir tatil işinizden daha 
önemli olabiliyor. 

 Oyunculuk eğitimizi nerede aldınız?
Yale Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde. Orada üç hocam-
dan çok etkilendim ve onlardan çok şey öğrendim. Şiir 
okuma dersimiz vardı, dans dersimiz ve şan dersimiz. Bu 
üç dersin hocaları bizi çok iyi yetiştirdi. Şan hocamız 
“Herkes şarkı söyleyebilir.” derdi. Sene sonunda hepimize 
şarkı söyletmeyi de başardı.

 Neler okursunuz?
Gerçek hayat hikayelerine dayanan kitapları okumayı 
seviyorum.

 Bir role çalışırken nasıl hazırlanırsınız? Duyduğumuz 
kadarıyla rollerinize hazırlanma aşamasında 
dinlediğiniz müzik sizin için çok önemliymiş. 
Oynayacağım karakterle ilgili mümkün olduğunca geniş 
araştırma yaparım. Aslında bu sıralar YouTube bağımlısı 
oldum. İngiliz çocuklardan oluşan bir koronun şarkı söy-
lerlerken çekilmiş bir videolarını buldum. Çok gençler ve 
ünlü değiller ama şarkıyı çok hisli ve güzel bulduğumu 
söyleyebilirim. 

Gelecek heyecan verici. 

Hazır mısın?

En geniş 4.5G 
kapsaması

4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir.  
4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylar için: 4bucakg.com
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 You refuse to become a star, why is that?
You are right; I live a very normal life. Most of the time, I 
am not in Hollywood. Hollywood is a large stage for me. I 
am aware that I am so lucky and I live a good life.

 Do you ever think of retiring?
Yes, I could retire and start collecting my pension at 68. In 
fact, I am trying to take things slower. Kids left home and 
scenarios continue to come. I like to read them.

 Do you read from the screen or on paper?
I usually read on paper. It is unbelievable how much the 
internet affects our lives. I confess that I am old school. I 
grew up with maps and books. I am sure that the future will 
bring positive changes and we can thank technology for 
that. Our world is becoming smaller and our society is 
becoming global. I like that.

 How long do you stay on line?
Not much. I spend a lot of time in my garden with my 
vegetables and roses. I don’t need to look up on Google for 
how to raise roses.

 En sevdiğiniz şarkıcı kim?
Barbara Streisand. 16 yaşımda onun albümlerini dinler-
dim, o aynı zamanda bir oyuncu olduğu için şarkı söyleme 
biçimi beni çok etkilerdi. Ben de tiyatro bölüme gitmeden 
önce operacı olmak istiyordum.

 Filmler için neler yapmayı öğrendiniz?
Birçok şey ama rafting ve keman çalmak unutamadıklarım.

 Bu kadar başarılı bir oyuncu olarak oyunculuğu neye 
benzetirsiniz?
Uçmaya, oyunculuk yapmak uçmak kadar güzel.

 Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
Ben hümanistim. İyi bir dengeyi savunuyorum.

 Hollywood için neler söylersiniz?
Hollywood ağırlıklı olarak erkekler tarafından yönetilen 
bir sanayi olmaya devam ediyor ve kadın rolleri genellikle 
seksi kız arkadaşı, anneyi veya sevgiliyi oynamakla sınırlı.

 Gelecekle ilgili planlar yapar mısınız?
Ben daha gençken evet yapardım. Her zaman yolculuğun 
beni nereye götüreceğini düşündüm ama şimdi birlikte 
sürüklenip kendimi yeni durumlara bulmamın sakıncası 
yoktur diye düşünüyorum.

 Star olmayı reddediyorsunuz neden böyle?
Haklısınız, çok normal bir hayat yaşıyorum. Çoğu za-
man Hollywood’da değilimdir. Benim için Hollywood 
büyük bir sahne. Çok şanslı olduğumu ve iyi bir hayat 
yaşadığımın farkındayım.

 Emekli olmak gibi bir düşünceniz var mı?
Evet, emekli olabilirim ve emekli aylığımı 68’de toplamaya 
başlayabilirim. Aslında, işleri biraz yavaşlatmaya çalışıyo-
rum. Ancak çocuklar evden çıktı ve senaryolar gelmeye 
devam ediyor. Ben de onları okumayı seviyorum.

 Ekrandan mı kağıt olarak mı?
Çoğunlukla kağıttan okurum. İnternetin bugün hayatı-
mızı ne kadar etkilediği oldukça inanılmaz. Eski kafalı 
olduğumu itiraf ediyorum. Kitaplar ve haritalarla büyü-
düm. Ancak geleceğin çok olumlu değişiklik getirece-
ğinden eminim ve bunun için teknolojiye teşekkür 
edebiliriz. Dünya küçüldü ve topluluğumuz daha küre-
selleşti. Bunu seviyorum.

 İnternete gün içinde ne kadar bağlı kalırsınız?
Çok bağlı kalmam. Sebzelerim ve güllerimle bahçemde 
çok zaman harcıyorum. Güllerimin nasıl nasıl yetişe-
ceğini bilmek için Google’a bakmam gerekmiyor.
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Dersler, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden alanında 
tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak, uzaktan canlı 
sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm dersler kaydedilerek 
arşivlenmekte ve öğrencinin dersi istediği zaman diliminde 
tekrar tekrar izlemesine ve devamsız duruma düşmemesine 
imkân sağlanmaktadır. Eğitim sürecinde ara sınavlar ve 
ödevler internet üzerinden yürütülmekte, dönem sonundaki 
final ve bütünleme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde eş zamanlı olarak sınıf 
ortamında yüz yüze yapılmaktadır.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programlarında 
Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde 20 farklı programda 
eğitim verilmektedir. Normal eğitim süresi Ön Lisans 
programında 2 yıl, Lisans programında 4 yıl, Yüksek Lisans 
programlarında 1 yıl’dır. Uzaktan eğitimde iddialı olan 
programlarımız, uluslararası kalite ve standartlarda 
sürdürülmektedir.
Diplomalar, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve seviyede 
öğretim yapan yükseköğretim kurumları diplomalarına ve 
milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, mezunlara aynı 
hakları sağlamaktadır.
TÜRTEP, Ön Lisans ve Lisans programlarına Türkiye’den 
öğrenci alımı, ÖSYM tarafından uygulanan merkezi 
yerleştirme sınavı ile yapılmaktadır. Lisansüstü programlar 
için Ales şartı aranmamaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 31 Ekim 1992 tarihinde Türkiye 
ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma 
doğrultusunda kurulan, Türkiye’nin ve Kazakistan’ın özerk 
statüye sahip, ilk ortak devlet üniversitesidir. Üniversite bu 
anlamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sınır ötesi yüksek 
öğretim tecrübesi olması sebebiyle önemli bir misyon 
üstlenmiştir.
Üniversitemizde, 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından 
itibaren uzaktan eğitim programları “Türkiye Türkçesiyle 
Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(TÜRTEP)” tarafından yürütülmeye başlamış ve hâlen 1 Ön 
Lisans, 3 Lisans, 16 Yüksek Lisans programıyla eğitim 
öğretime devam etmektedir. Günün ihtiyaçlarına uygun 
Siber Güvenlik, Yazılım Mühendisliği vb. yeni programların 
açılması ile ilgili faaliyetler sürmektedir.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, 
öğrencilerine çağın yüksek bilişim teknolojilerine dayanan 
web tabanlı internet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi 
amaç edinmiştir. Bu sistemin tercih edilmesinin nedeni, 
geleneksel eğitimdeki zaman, mekân vb. gibi sınırlılıkları 
kaldırarak, eğitime erişme imkânı olmayanlara eğitim imkânı 
sunmaktadır. Bu sistemle eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve 
öğrencilere 24 saat bilgi alma imkânı yaratılmakta, etkili ve 
dinamik boyut ve imkânlarda danışman öğretim üyeleriyle 
sürekli iletişim içinde bulunması sağlanmaktadır.

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ “TÜRTEP” 
İLE SINIRLARI KALDIRIYOR

TÜRKIYE’NIN VE KAZAKISTAN’IN ILK ORTAK DEVLET ÜNIVERSITESI OLAN 
AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI UZAKTAN EĞITIM PROGRAMLARI ILE ZAMAN 
VE MEKAN SINIRLARINI KALDIRARAK HERKESE EĞITIM IMKANI SUNUYOR.

KÖKLÜ GEÇMİŞTEN GÜÇLÜ GELECEĞE

İLETİŞİM
Tel : 0 312 216 06 50
Faks : 0 312 216 06 59
Adres : TÜRTEP Başkanlığı Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sok.   

  No:30 Bahçelievler/ANKARA

Ahmetyeseviuni
Ahmetyeseviuni
Ahmetyeseviuni
Ahmetyeseviuni

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZSİZ)

• Bilgisayar Mühendisliği  

• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  
• Eğitim Yönetimi ve Denetimi  

• İngiliz Dili Eğitimi  
• İşletme  

• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  

• Turizm İşletmeciliği  

• Yerel Yönetimler  
• Yönetim Bilişim Sistemleri  
• Yönetim ve Organizasyon  

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Arap Dili Eğitimi  

• Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi  

• Uluslararası İlişkiler 

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

• Bilgisayar Programcılığı

LİSANS PROGRAMLARI

•  Bilgisayar Mühendisliği

•  Endüstri Mühendisliği

•  Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi için: bilgi@turtep.edu.tr

www.ayu.edu.tr www.turtep.edu.tr

• İş Sağlığı ve güvenliği    İş Sağlığı ve Güvenliği

Kayıtlarımız e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
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THE MOST BEAUTIFUL VILLAGES 
AND TOWNS FOR YOUR DREAMS

HAYALLERİNİZ 
İÇİN EN GÜZEL 
KÖY VE KASABALAR

HAYALLERİNİZ 
İÇİN EN GÜZEL 
KÖY VE KASABALAR

Our dreams pave the stones of our journeys. Wherever the 
destination is, it is always our wishes that are marked on the 
maps. On the contrary of the fast-paced holidays, we come across 
the places that are modest with a character lately in travel trends. 
Far away from the crazy crowd, the villages and towns, where 
nature is a refuge and where traditions are maintained and 
ecological life is possible, become more beautiful to us as long as 
they do not give up on their own peculiar lives. Although this 
article includes only some of the villages among the numerous 
villages in Turkey, we believe that you will find your dreams in 
many of them.

Hayallerimiz, yolculuklarımızın taşlarını döşer. Desti-
nasyon neresi olursa olsun, haritalarda işaretli olan hep 
dileklerimizdir. Bir süredir seyahat trendlerinde, hızlı 
yaşanan tatillerin aksine, naif ve karakteri olan yerler 
göze çarpıyor. Çılgın kalabalıktan uzakta, doğanın bir 
sığınak olduğu, geleneklerin sürdürüldüğü ve ekolojik 
yaşamın mümkün olduğu köy ve kasabalar, kendine 
özgü, o bildiği yaşamdan vazgeçmedikçe daha da güzel-
leşiyor. Bu yazı Türkiye’deki sayısız köy ve kasabadan 
sadece bazılarını içerse de, birçoğunda hayallerinize yer 
bulacağınıza inanıyoruz.

KAPAK / COVER KAPAK / COVER



Gelenekleri unutmamak için…
Turizm ve korumacılığın bir arada var olabilmesinin Türki-
ye’deki en başarılı örneği Safranbolu’ya 11 km mesafede, 
adeta Safranbolu’nun küçük bir maketi olan ve gelenekleri 
her daim hatırlatan, tarihi gerçek bir Türk-Türkmen köyü, 
Yörük Köyü var. 700 yıllık köyün evleri arasında Sipahioğlu 
Konağı ile Kasım Sipahioğlu Konağı gezi evlerine dönüştü-
rülmüş. Köyün eski çamaşırhanesini ve ahşap tavanlı cami-
lerini gezebilir, üreticilerin organik meyve ve sebzelerini 
satın alabilirsiniz. Köy meydanındaki Gümüş çiftinin Yörük 
Sofrası’nda da yörük usulü tereyağlı gözleme ve ev baklavası 
var. Kökeni Oğuz Türklerine dayanan, Ege’de Efelik, İç 
Anadolu’da ise Seymenlik olarak adlandırılan Anado-
lu’ya özgü Seymenlik geleneği Yörük’te bir ölçüde özel 
günlerde, düğünlerde sürdürülüyor. Ayrıca her yıl ağus-
tos sonu ya da eylül başında düzenlenen yörük gününde, 
yörükler toplanıyor, kutlamalar yapılıyor, parayı en çok 
veren kadın ya da erkek ağa seçiliyor. Eskiden komşular 
arasındaki haberleşme, evlerin avlu kapılarındaki tok-
maklara bağlanan iplere atılan düğümlerle sağlanırmış. 
Tek düğüm olması “kısa sürede döneceğiz”, iki düğüm 
“eve dönmemiz zaman alacak”, üç düğüm ise “gün boyu 
gelmeyeceğiz”, üçten fazla düğüm ise ev halkının köy 
dışına çıktığı ve birkaç günden önce dönmeyecekleri 
anlamını taşırmış. Bugün bu düğümleri sembolik olarak 
ev kapılarında görülüyor. Bu bölgeyi araştırmacı-yazar 
Aytekin Kuş’un (0532 583 57 03) hoş sohbeti eşliğinde 
gezmek ayrı bir keyif. 

Not to forget the traditions…
The most successful example of tourism and protectionism existing 
together in Turkey is the Yörük Village, a historical Turk-Turkmen 
village, which is a small model of Safranbolu and reminiscent of 
traditions at 11 km from Safranbolu. Sipahioğlu Mansion and 
Kasım Sipahioğlu Mansion have been transformed into 
information houses among 700-year-old village houses. You can 
browse the old launderette of the village and the mosques with 
wooden ceilings; you can buy the producers’ organic fruits and 
vegetables. There are also yörük style buttered gözleme and home-
made baklava in the Yörük Sofrası managed by the Gümüş couple 
in the village square. Originated from Oğuz Turks, named as Efelik 
in the Aegean and as Seymenlik in Central Anatolia, the tradition 
of Seymenlik, which is unique to Anatolia, is being kept alive in 
special occasions such as wedding ceremonies at Yörük. Moreover, 
on the yörük day, which is held at the end of August or the 
beginning of September every year, the nomads are gathered, 
celebrations are held, and the female or male who pays the most 
money is selected as the aga. In the past, communication between 
the neighbors was provided by the tied knots attached to the 
knockers on the courtyard doors of the houses. A single knot means 
“we will return in a short time,” double knots mean “we will be in a 
while,” triple knots mean “we won’t be back for the whole day,” and 
more than three knots mean that they are out of the village and 
won’t return for a few days. Today, these knots are symbolically 
seen on the house doors. It is a pleasure to visit this region 
accompanied by the nice conversation of the researcher-writer 
Aytekin Kuş (0532 583 57 03). 
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To breathe in the Aegean air...
Gölcük, located on the bank of a crater lake in the middle of 
black pine forests at a distance of 140 km from İzmir, is 
visible through the pine trees on the hill. Gölcük, which is 
cool like a plateau in summer and covered with snow in 
winter, presents the most beautiful views of the lake and 
forest combination, which is rare to find in the Aegean. 
There are hotel, hostel and camping areas around the lake. In 
the restaurants, as well as casserole made from kid’s meat 
and wels catfish with garlic sauce, the Ödemiş meatballs and 
the sausages made in the region are also famous. Gölcük is 
reached through Birgi. Birgi, on the skirts of Bozdağ covered 
with black pine forests, on the edge of a wide plain, which is 
drenched by the Küçük Menderes River, is a town that has 
not lost its character. The most important structure is 
Çakırağa Mansion. Wall paintings of İstanbul and İzmir in 
the bedrooms of the mansion for Çakır Aga’s two wives, one 
from İzmir and the other from İstanbul and the doors of the 
pulpit built with the kündekari method in the Ulu Mosque 
should be seen. The streets right behind the Ulu Mosque are 
Birgi’s oldest streets.

Ege’nin havasını soluyabilmek için…
Karaçam ormanlarıyla kaplı bir yaylanın ortasındaki 
krater gölünün kıyısında bulunan Gölcük, İzmir’e 140 
km mesafede, tepeden çam ağaçları arasından görünür. 
Yazın bir yayla gibi serin, kışınsa karla kaplı Gölcük, 
Ege’de pek sık rastlanmayan göl ve orman birlikteliği-
nin en güzel görüntülerini verir. Göl etrafında, otel, 
pansiyon ve kamping alanları var. Restoranlarda, oğlak 
etinden yapılan güveç ve sarımsak soslu yayın tavası-
nın yanı sıra Ödemiş Köftesi ve bölgede yapılan sucuk-
lar da ünlü. Gölcük’e Birgi üzerinden gidiliyor. Küçük 
Menderes Nehri’nin suladığı geniş bir ovanın kenarın-
da, Bozdağ’ın karaçam ormanlarıyla kaplı eteklerindeki 
Birgi, karakterini yitirmemiş bir kasaba. En önemli ya-
pısı Çakırağa Konağı. Çakır Ağa’nın biri İstanbullu di-
ğeri İzmirli, iki karısının memleket özlemini gidermek 
için konağın İstanbul ve İzmir odalarının duvarlarına 
yaptırdığı resimleri ve Ulu Cami’nin kündekari yönte-
miyle yapılan minberinin kapılarını görmeli. Hemen 
Ulu Cami’nin arkasındaki sokaklar, Birgi’nin en eski 
sokakları. 
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For a distant and ancient ambience...
Any of the Tur Abdin villages, all of which are established on a 
hill in Midyat, is enough to surprise you. Despite their close 
proximity to Midyat, their desolateness, their secludedness in 
this vast geography, the low gates of their churches opening with 
giant keys attribute a mysterious ambiance to these villages. As 
you go from Midyat to İdil direction, an earth road that turns 
into an asphalt road after a while takes you to Gülgöze after 13 
kilometers. The mystery of Mar Had Bşabo Church in Gülgöze 
is worth experiencing. The church is small, built in the style of a 
cave, and has low passages, entrance gate and its giant key, 
rooms with labyrinths. These details will not be easy to forget. 
İzbırak and Anıtlı are the villages worth a visit. The Virgin 
Mary Syriac Church (El Hadra) located in the village of Hah is 
dated from the 4th century.
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To find shelter in nature...
Although the roads of Eastern Black Sea are challenging, its 
wonderful geography can make anyone forget all kinds of 
negativity. As you go to Şavşat, 90 km from Artvin, you will see 
more spectacular sceneries along the way than the Alps’. The 
surroundings of Şavşat are filled with beauty. Villages and 
highlands where wooden houses take place are worth seeing, 
even if it is troublesome to access due to challenging roads. 
Finding shelter here and surrendering to nature can make 
people forget all their troubles. The Karagöl-Sahara National 
Park is much more untouched than Uzungöl, the famous but 
quite touristic region of the Black Sea. The scenery on the roads 
is spectacular. Structuring is little if any. You pass through 
Meşeliköy and Veli Köy villages, where villagers live in hundred-
year-old wooden houses. There are red fish and carp in the lake. 
There are many highlands near Karagöl. One is the Bilbilan 
Plateau where an animal market is set on the weekends.

Doğaya sığınabilmek için…
Her ne kadar Doğu Karadeniz’in yolları zorlu olsa da, 
muhteşem coğrafyasıyla her türlü olumsuzluğu unuttu-
rabiliyor. Artvin’e 90 km mesafedeki Şavşat’a giderken, 
yol boyunca Alpler’inkinden daha görkemli manzaralar 
çıkar karşınıza. Şavşat’ın çevresi güzelliklerle doludur. 
Ahşap evlerin olduğu köyler ve yaylalar, yolları zahmetli 
olsa da her kilometresine değer. Doğaya burada sığın-
mak, teslim olmak insana tüm dertlerini unutturabilir. 
Karagöl-Sahara Milli Parkı, Karadeniz’in ünlü ancak ol-
dukça turistik bölgesi Uzungöl’den çok daha bakir. Yol-
daki manzaralar muhteşem. Yok denecek kadar az be-
tonlaşmanın olduğu, yüz yıllık tahta evlerde yaşanan 
Meşeliköy ve Veli Köy’den geçiliyor. Gölde kırmızı ba-
lıklar ve sazanlar var. Karagöl’ün yakınında birçok yayla 
bulunuyor. Biri de haftasonları hayvan pazarının olduğu 
Bilbilan Yaylası. 

Uzak ve kadim bir atmosfer için…
Midyat’a bağlı, her biri bir tepe üzerine kurulu, Tur 
Abdin köylerinin herhangi birine varmak şaşırmak için 
yeterlidir. Midyat’a yakın olmalarına karşın, terk edil-
mişlikleri, bu geniş coğrafyadaki teklikleri, kiliselerinin 
dev anahtarlarla açılan alçak kapıları hep bir gizem yük-
lüyor buralara. Midyat’tan tam İdil yönüne doğru çıkar-
ken, eski Midyat’ın içinden doğuya doğru toprak bir yol, 
bir süre sonra asfalta döner ve 13 km sonra Gülgöze’ye 
ulaşır. Gülgöze’deki Mar Had Bşabo Kilisesi’nin gizemi 
yaşamaya değer. Kilisenin küçük olması, mağara tarzı, 
labirentli odaları, alçak geçitleri, giriş kapısı ve dev anah-
tarı akıldan kolay kolay çıkmayacak detaylar. İzbırak ve 
Anıtlı da uğramaya değer köyler. Hah köyündeki Meryem 
Ana (El Hadra) Süryani Kilisesi, 4. yüzyıldan kalma. 
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To see what is simple after the crowd leaves...
Alaçatı, which has become more “in” than Çeşme as it used 
to be a small town visited by those who own a summer house 
in Çeşme for its marketplaces, is now a place where summer 
cannot be very tolerable. Despite its infested look, it is still 
one of the most beautiful towns of the Aegean, with its 
square, coffee shop, bazaar, mosque transformed from a 
church, and the Greek architectural remains that remained 
intact. Alaçatı, the existence of which was only known by the 
locals of İzmir, is one of Turkey’s most popular holiday 
destinations today. The pouring investors in Alaçatı 
completely changed the face of this place. The stone buildings 
have been restored, turned into amazingly beautiful hotels, 
lodging houses, cafes, and restaurants. Alaçatı became 
active even during the winter and on the weekends. Whether 
this is bad or good for Alaçatı is probably an endless debate, 
but in the winter you can catch the most modest and calm 
state of this town. Alaçatı Taş Otel, an old Greek house, is 
open all year.

Kalabalıklar gidince, naif olanı görmek için…
Çeşme’de yaşayanların ya da yazlığı olanların pazarından 
taze sebze, meyve almak için uğradığı, kendi halinde kü-
çücük bir kasabayken bir anda Çeşme’den de daha “in” 
hale gelen Alaçatı, bugün artık yazın çok tahammül edi-
lebilecek bir yer olmaktan çıktı. Meydanı, kahvesi, pazar 
yeri, kiliseden dönüştürülen camisi ve bozulmadan bu-
güne kalabilmiş Rum mimarisiyle, tüm istila edilmiş gö-
rüntüsüne rağmen, hâlâ Ege’nin en güzel kasabalarından 
biri. Eskiden ancak İzmirlilerin varlığından haberdar oldu-
ğu Alaçatı, bugün Türkiye’nin en revaçta tatil beldelerin-
den. Yatırımcıların da Alaçatı’ya akın etmesi buranın çeh-
resini tamamıyla değiştirdi. Taş binalar restore edildi, ger-
çekten de şaşırtıcı güzellikte otel, pansiyon, kafe ve resto-
ranlar haline getirildi. Hatta kışın hafta sonları ve bayram-
larda Alaçatı hareketlenir oldu. Alaçatı için iyi mi oldu kötü 
mü, bu muhtemelen sonu gelmeyen bir tartışma ama kışın 
bu kasabanın en naif, kaostan uzak halini yakalayabilirsiniz. 
Eski bir Rum evi olan Alaçatı Taş Otel, bütün yıl açık. 
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Rüya gibi bir yolculuk için…
Kapadokya bir rüya gibidir. Ürgüp’ten yola çıkılınca sa-
dece varış noktaları değil, aradaki köyler de (Cemil, Taş-
kınpaşa, Ayvalı) görmeye değerdir. Taşkınpaşa’daki 14. 
yüzyıl Selçuk dönemi camisi ve turizm gelmeden önce 
Göreme ve Ürgüp’ün nasıl olduğunun bir örneği olan 
Ayvalı, kaydadeğer duraklar. Ürgüp’e 5 km mesafede, 
zengin Rumlar’ın yaşadığı yerleşim Sinasos (Mustafapa-
şa), kiliseleri ve taş evleriyle, mübadele yıllarına dek 
Rumlar’ın önemli bir sayfiye yeriymiş. Yarım asırlık 
muhteşem taş evler, kapılar, süslemeler bugün hâlâ sey-
rede seyrede bitecek gibi değil. Alçak tüf tepelerde hâlâ 
üzümler yetişiyor ve şaraplar yapılıyor. Geri kalanıyla da 
evlerde pekmez kaynatılıyor. Merkezdeki en büyük iki 
kiliseden eski olanı Aios Konstantinos ve Helene’nin 
adına yapılmış. Şakir Paşa Medresesi de merkezde. Yu-
karı Soğanlı Köyü’nün sarp kayalıklarındaki güvercin-
likleri farketmemek mümkün değil. Dağlara oyulmuş 
küçük kiliseler var. Köy halkının geçimine katkı sağlayan, 
buraya özgü Soğanlı bebekleri çok hoş. Kapadokya’nın tu-
rizm furyasının dışında kalabilmiş Manastır Vadisi’ndeki 
Güzelyurt Köyü de sessizliği içinde etkileyici. 

For a dream like trip...
Cappadocia is like a dream. From Ürgüp, it is not only the 
arrival points but also the villages (Cemil, Taşkınpaşa, Ayvalı) 
in between are worth seeing. The 14th century Seljuk period 
mosque in Taşkınpaşa and an example of how Göreme and 
Ürgüp were before the arrival of tourism, Ayvalı are notable 
stops. 5 km to Ürgüp, Sinasos (Mustafapaşa), a settlement 
where the rich Greeks lived, used to be an important summer 
resort of the Greeks with the churches and the stone houses, 
until the years of exchange. Half-century-old magnificent 
stone houses, gates, ornaments are still bedazzling today. 
Grapes are still grown and wines are made on the low-tuff hills. 
Mollasses are boiled down with the leftovers. The older of the 
two largest churches in the center was built in the name of 
Aios Konstantinos and Helene. Şakir Pasha Madrasa is also in 
the center. The dovecotes in the steep cliffs of the Yukarı 
Soğanlı Village are hard to miss. There are small churches 
carved into the mountains. Soğanlı dolls unique to this 
village, which contribute to the income of the village people, 
are very nice. The village of Güzelyurt in the Manastır Valley, 
which was able to stay outside of Cappadocia’s tourism fury, 
is also impressive in its silence.



SADECE ÖLÜMLE DEĞİL, SAKATLANMAYLA DA KARŞI KARŞIYA BIRAKAN PIHTI 
VE TIKANMAYA KARŞI HAREKETLENİN.

SAĞLIK / HEALTH

DO NOT STAY IMMOBILE FOR A LONG TIME
BECOME MOBILE AGAINST THE BLOOD CLOTS OR BLOCKAGE THAT BRINGS 
US FACE TO FACE NOT ONLY WITH DEATH BUT ALSO WITH DISABILITY.

What is the likelihood of your business or family trip that 
starts with a nice excitement ending in a hospital with a sudden 
onset of difficulty of breathing? Are you aware of the danger that 
might reach to your brain from your legs or lungs or other veins? 
Millions of people in the world are losing their lives because of 
blood clots or blockage. Because of the blockage of the brain 
vessels, about 17 million people suffer strokes every year, and 6 
million of these people lose their lives. Regardless of age and 
gender, one person experiences a stroke in every 2 seconds and 
one person lose his/her life in every 6 seconds because of a 
stroke. For the readers of Raillife, doctors tell about blood clots 
and strokes, the most important threats to healthy life, and 
precautions that can be taken.

Pulmonary embolism is the danger that comes from legs
Deep vein thrombosis is seen more in legs. In this disease, the 
veins between our leg muscles are filled with clots. Liv Hospital 
Vascular Surgery Expert Prof. Dr. Murat Aksoy tells the 
reasons for the disease and the precautions to be taken.

Blood should return to heart
Oxygen-rich blood that is pumped by our hearts to our legs 
should return to the heart after being used. When immobilized 
for a long time, blood is pooled in the areas on the edges of the 
valves inside these veins. These areas that began congealing 
quickly recover when we become mobile. But if we continue to 
remain still and there are other factors in effect, the clot that 
begins to form on the edges of the valves grows bigger and 
begins to close the entire vein. Often one leg suddenly swells, 
reddens, and starts aching. Sometimes a piece is broken and 
carried along with the blood flow to the lungs. Although the 
small clots are destroyed by our bodies, the large clots may not 
be broken down and they may reach to the heart and from there 
to the lungs. If the main veins are blocked, there is a risk of 
death.

Eğlence, iş veya aile ziyareti nedeni ile güzel bir heyecanla 
başlayan seyahatinizin ani başlayan bir nefes darlığı ile bir 
hastanede sonlanma ihtimali nedir? Bacaklarınızdan akciğe-
rinize ya da diğer damarlarınızdan beyninize ulaşan tehlike-
nin farkında mısınız? Pıhtı ya da tıkanma sebebiyle dünyada 
milyonlarca insan hayatını kaybediyor.  Sadece beyin damar-
larının tıkanması sebebiyle her yıl dünyada yaklaşık 17 milyon 
kişi inme geçiriyor ve bu kişilerin 6 milyonu hayatını kaybedi-
yor.  Yaştan ve cinsiyetten bağımsız olarak her iki saniyede bir, 
bir kişi inme geçirirken her 6 saniyede bir, bir kişi hayatını 
kaybediyor. Sağlıklı yaşamın zarar görmesinin en önemli se-
beplerinden pıhtı ve inme rahatsızlıklarını ve alınabilecek ted-
birleri Raillife okurları için doktorlar anlatıyor.

Bacaktan gelen tehlike akciğer embolisi
Derin ven trombozu daha fazla bacaklarda görülen ve bacak 
kaslarımızın arasında yer alan toplardamarların pıhtı ile dolma-
sıdır. Liv Hospital Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat 
Aksoy, hastalığın sebeplerini ve alınabilecek tedbirleri anlatıyor.

Kan kalbe geri dönmelidir
“Kalp tarafından bacaklarımıza pompalanan oksijeni zengin 
kan, kullanıldıktan sonra kalbe geri dönmelidir. Uzun süre 
hareketsiz kalındığında bu damarların içindeki kapakçıkların 
kenarlarındaki alanlarda kan göllenir. Pıhtı olmaya yüz tut-
muş bu alanlar, hareket ettiğimizde hızla düzelir. Ancak hare-
ketsiz kalmaya devam edersek ve beraberinde başka etkenler 
de varsa kapakçık kenarlarında oluşmaya başlayan pıhtı git-
tikçe büyür, damarın tümünü kapatmaya başlar. Sıklıkla tek 
bacak aniden şişer, kızarır ve ağrımaya başlar.  Bazen bir parça 
koparak kan akışı ile beraber akciğer kadar taşınır. Ufak pıhtılar 
vücudumuz tarafından yok edilse bile büyük pıhtılar eritile-
meyebilir ve kalbe oradan da akciğer damarına kadar giderek 
burayı tıkayabilir. Ana damarların tıkanması halinde ölüm 
riski dahi söz konusudur.

UZUN SÜRE HAREKETSİZ 
KALMAYIN

TÜRKAN BALABAN 
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Kimler tehdit altında
“Bu satırları okurken kalp ritminizin hızlanması ve nefes 
alışverişinizin sıklaşması doğal. Zira yukardaki senaryonun 
herkesin başına gelme ihtimalinin olması rahatsızlık verici. 
Ancak endişe etmeyin. Bir pıhtının olma riski 6000 yolcunun 
birinde oluyor. Peki neden bu kadar ender? Onun cevabı biraz 
önce bahsettiğimiz diğer etkenler. Diğer etkenler arasında 4 
saatin üzerindeki uçuşlar ve seyahatler, kadınlarda hormon 
içeren ilaç kullanımı, kanser öyküsü, obezite, kan hastalıkları, 
gebelik, son dönemde travma öyküsü, derin ven trombozu 
geçirmiş olmak veya ailesinde derin ven trombozu geçirmiş 
bir aile bireyinin olması gibi durumlar sıralanabilir.”

Ayak bileklerinizi oynatın
“Öncelikle bahsi geçen risk faktörlerine sahipseniz, seyahati-
niz öncesinde mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. Dokto-
runuz size seyahat öncesi bir kan sulandırıcı kullanmanızı 
tavsiye edebilir. Bu ilaçları kaç gün boyunca seyahatten kaç 
gün önce yapmanız gerektiğini sormayı unutmayın. Dönüş 
yolculuğu için ilacı bavula koymayı da ihmal etmeyin. Seya-
hat sırasında hareketli olmaya çalışın. Arada mutlaka kalkın 
yürüyün. Tren seyahatlerinde bu çok daha kolaydır. Dolaşmak 
için yer müsait değilse oturduğunuz yerde ayak bileklerinde 
ayaklarınızı oynatın. Bol su içmeyi ihmal etmeyin. Kanın su 
kısmının azalması ve daha “koyu” hale gelmesi sizi pıhtıya bir 
adım daha yaklaştırır. Seyahat sırasında alkolü sınırlayın çün-
kü alkol de su kaybını arttırır. Diz altı varis çorabı giymek de 
seyahat sırasında olan ödemi azaltır ve sizi pıhtıdan korur.”

Who is under threat
“Your accelerating heart rhythm while reading these lines 
and the increased frequency of your breathing are natural. It 
is uncomfortable that the above scenario is likely to happen 
to anyone. But do not worry. The risk of forming a clot is 
one in 6,000 passengers. Why is it so rare? The answer is the 
other factors we just mentioned. Other factors include over 
four-hour flights and trips, the use of hormone medications 
in women, a history of cancer, obesity, blood disorders, 
pregnancy, trauma history, deep vein thrombosis, or a 
family member with deep vein thrombosis history in the 
family.”

Keep moving your ankles
“First of all, if you have the mentioned risk factors, you should 
definitely see your doctor before you travel. Your doctor can 
advise you to use a blood thinner. Do not forget to ask how 
many days before your travel you should begin to use these 
drugs and for how long. Do not forget to take the medication 
with you for the return journey. Try to be active while traveling. 
Get up and walk as much as you can. This is much easier during 
train trips. If there is no room to walk around, move your feet 
and your ankles where you sit. Do not forget to drink plenty of 
water. Water loss of the blood means the blood becomes 
thicker, bringing you one step closer to forming a clot. Limit 
alcohol during travel because alcohol also increases water loss. 
Wearing compression socks up to your knees also reduces the 
risk and protects you from getting a clot.”



raillife ARALIK / DECEMBER 2017       0  4  30  4  2 raillife ARALIK / DECEMBER 2017

Stroke may bring your life to a halt in a few minutes
Liv Hospital Neurology Specialist Aydan Tandoğan Sarp talks 
about ischemic stroke caused by the interruption of blood flow 
to the brain, which is seen as the main cause of long-term 
disability, as a result of narrowing of the blood vessels or 
obstruction of blood vessels.

Be careful for night and morning hours
“3 of every 4 strokes are ischemic. The symptoms develop within a 
few minutes and the patient may worsen within hours. Ischemic 
stroke usually occurs at night or in the morning. Occasionally, 
this follows a condition called “transient ischemic attack” 
occurs in which the symptoms of stroke disappear within a 
maximum of 24 hours. The most common cause of stroke (60%) 
is the occlusion of the brain vessels. The second most common 
cause of ischemic stroke is the embolus originating from the 
heart or aorta. Strokes may also be developed due to a brain 
hemorrhage.

What are the risk factors in stroke
•Risk factors we cannot change: 
Age (risk of stroke increases with age), gender (men have 
more risk than women). Racial and familial characteristics 
(having heart and cerebrovascular diseases in the family).
•Correctable risk factors: 
Hypertension, diabetes, high amount of blood fat, smoking, 
alcohol consumption, low physical activity, eating habits, 
obesity, cardiac arrhythmia, uncontrolled use of 
anticoagulant drugs, some congenital heart diseases, 
rheumatic heart valve diseases, some blood disorders.

Blood pressure and diabetes should be kept under control 
As the blood pressure increases, the risk of stroke increases 
even if it is not hypertensive. Diabetes has been shown to 
increase the risk of ischemic stroke by 1.8 to 6 times. 
The risk of stroke in diabetic patients can be reduced. It is 
recommended to keep the hemoglobin HbA1c below 7% in 
Type 2 diabetic patients. There is also a relationship 
between high cholesterol levels and stroke risk. 
Smoking increases the risk of ischemic stroke about twice. 
The use of contraceptive pills together with smoking 
increases the risk of stroke. Especially patients with 
arrhythmia have to follow lifelong blood-thinning drug 
treatments since stroke development risks are very high.”

3 Liters of water a day reduces the risk of stroke
Liv Hospital Neurology Specialist Dr. Aydan Tandoğan 
Sarp explains what to do when a stroke is experienced and 
the ways to reduce the risk except for genetic factors such 
as smoking and high blood pressure that trigger many 
other diseases as well as stroke.

Seek emergency help immediately
“Emergency treatment in stroke patients should begin 
as soon as they are first seen. Whether it is ischemic or 
hemorrhagic, the most important aids to be implemented 
before and during transport to a hospital are to ensure 
vital parameters. Every stroke patient should be 
hospitalized if possible.

First 3-6 hours are very important
Significant reductions in death and disability rates have 
been achieved through the use of thrombolytic therapy in 
the early stages of acute ischemic stroke in recent years. 
These treatments should be done within 3-6 hours after 
the onset of stroke, and the patient should be carefully 
selected for this treatment. 
Aspirin is currently the cheapest and most widely 
available medication. Anti-clotting drugs are used 
according to the presence of risk factors.

Birkaç dakikada hayatınızı sekteye uğratır: İnme 
Uzun dönem sakatlığın başlıca sebebi olarak görülen beyne 
kan sağlayan damarın daralması veya tıkanması sonucu kan 
akımının kesilmesiyle yaşanan iskemik inmeyi Liv Hospital 
Nöroloji Uzmanı Dr. Aydan Tandoğan Sarp şöyle anlatıyor.

Gece ve sabah saatlerine dikkat
“Her 4 inmenin 3’ü iskemik inmedir. Bulgular birkaç 
dakika içinde gelişir ve hasta saatler içinde kötüleşebi-
lir. İskemik inme, genellikle gece veya sabah saatlerinde 
oluşur. Sıklıkla öncesinde inme bulgularının maksimum 
24 saat içinde düzeldiği “geçici iskemik atak” olarak 
adlandırılan durum gözlenir.  En sık inme nedeni (%60) 
beynin damarlarının tıkanmasıyla yaşanan inmelerdir. 
İkinci en sık iskemik inme kalpten veya büyük atarda-
marlardan kaynaklanan embolilerdir.  İnmeler beyin 
kanamasına bağlı olarak da gelişebilir.

İnmede risk faktörleri nelerdir
•Değiştiremediğimiz risk faktörleri: 
İaş (inme riski yaşla birlikte artar), cinsiyet (erkekler kadınla-
ra oranla daha fazla riske sahiptir). Irksal ve ailesel özellikler. 
(ailede kalp ve beyin damar hastalıklarının olması)
•Düzeltilebilir risk faktörleri: 
Hipertansiyon, diyabet, kan yağlarında yükseklik, siga-
ra kullanımı, alkol tüketimi, düşük fiziksel aktivite, 
beslenme alışkanlıkları, obezite, kalp ritim bozuklukla-
rı, kontrolsüz kullanılan pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar, 
bazı doğumsal kalp hastalıkları, romatizmal kalp kapak 
hastalıkları, bazı kan hastalıkları.

Kan basıncı ve diyabet kontrol edilmeli
Kan basıncı arttıkça, hipertansif olunmasa bile, inme riski de 
artar. Diyabetin iskemik inme riskini 1,8 ila 6 kat artırdığı 
gösterilmiştir. Diyabetik hastalarda inme riski düşürülebilir. 
Tip 2 diyabetik hastalarda hemoglobin HbA1c düzeyinin 
%7’nin altında tutulması önerilmektedir.
Yine yüksek kolesterol düzeyleri ve inme riski arasında bir 
ilişki saptanmıştır. Sigara kullanımı, iskemik inme riskini 
yaklaşık 2 katına çıkarmaktadır. Sigara içimi ile birlikte do-
ğum kontrol hapı kullanımı inme riskini artırmaktadır.
Özellikle kalp ritminde bozukluk olan aritmi hastaları 
inme gelişim riskleri çok yüksek olduğundan ömür 
boyu kan sulandırıcı ilaç tedavilerine uymalıdır.”

Günde 3 litre su inme riskini azaltır
Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Aydan Tandoğan Sarp 
inme rahatsızlığı yaşandığında neler yapılması gerekti-
ğini; genetik faktörlerin dışındaki sigara, yüksek tansi-
yon gibi pek çok hastalığı tetikleyen risk faktörlerini 
azaltmanın yollarını şöyle anlatıyor.  

Hemen acile gidilmeli
“İnmeli hastalarda acil tedavi uygulamaları ilk görül-
dükleri andan itibaren başlamalıdır. İster iskemik ister-
se de hemorajik olsun hastane öncesi ve hastaneye 
transport sırasında uygulanacak en önemli girişimler 
hayati parametreleri güvence altına almaya yöneliktir. 
Her inmeli hasta mümkünse hastaneye yatırılmalıdır.

İlk 3 ila 6 saat çok önemli
Son yıllarda akut iskemik inmenin erken döneminde 
uygulanan damar açıcı (trombolitik) tedavi uygulamala-
rı sayesinde ölüm ve sakatlık oranlarında anlamlı dü-
şüşler sağlanmaktadır. Bu tedavilerin duruma göre inme 
başlangıcından sonraki 3-6 saat içinde yapılması ve bu 
tedaviye uygun hastanın dikkatle seçilmesi gerekmek-
tedir. Aspirin halihazırda en ucuz ve en yaygın kullanı-
labilen maddedir.  Risk faktörlerinin varlığına göre pıh-
tılaşmayı önleyici ilaçlar kullanılır.

SAĞLIK / HEALTH SAĞLIK / HEALTH

•Bol bol su için. Günde 3 – 3,5 litre su içmek – 
özellikle 45 yaşından sonra- inme riskini 
azaltan basit bir önlem.

•Yüksek tansiyon, diyabet hastasıysanız veya 
kolesterolünüz yüksekse kontrol altına alın.

•Eğer damarsal bir hastalığınız varsa mutlaka 
her sene muhakkak check – up yaptırın.

•Düzenli egzersiz de dolaşımı hızlandırarak inme 
riskini azaltıyor.

•Tansiyonunuz düşük tutmak için sağlıklı bir 
beslenme düzenine sahip olun.

•Drink plenty of water. Drinking 3-3.5 liters of 
water a day -especially after the age of 45- is 
a simple measure that reduces the risk of 
stroke. 

•If you have high blood pressure, diabetes, or 
high cholesterol, keep those under control. 

•If you have a vascular disease, be sure to get 
an annual check-up. 

•Regular exercise accelerates circulation and 
reduces the risk of stroke. 

•Have a healthy diet to keep your blood 
pressure low.

İNMEDEN KORUNMAK İÇİN

FOR PROTECTION FROM STROKE
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YÖRESEL LEZZETLERİNİ GAZİANTEP’TEN GELEN ÖZEL MALZEMELERLE HAZIRLAYAN ANTEBİ 
SADECE KEBABIYLA DEĞİL, SULU YEMEKLERİYLE DE SON DERECE İDDİALI…

GAZİANTEP’İN EN ÖZEL SPESİYALLERİ 
ANTEBİ’DE

Antebi, one of the most successful representatives of 
Gaziantep tastes in İstanbul, will serve on Bağdat Street, 
Suadiye with local dishes of Gaziantep at the beginning of 
2018. We met with Ali İhsan Büyükuncu, founder and chef 
of Antebi, at their new restaurant in Çiftehavuzlar. 
Büyükuncu who gives attention to every detail from the 
specialties presented at Antebi to hygiene in the kitchen 
attributes his success to his never-ending energy, his passion 
for business, and his team that works diligently like him.

From being an industrialist to kebab making
The thing that attracts our greatest attention 

at Antebi is that everyone can work with a 
great devotion no matter how intense the 

tempo is... Hygiene is the most important 
rule and this rule is never violated. The 
team is tightly bound together. 
Everyone is aware of their 
responsibilities... The architecture of 
this love-respect environment in 

Antebi is Ali İhsan Büyükuncu, who 
keeps the family together like a father. 

Ali İhsan Büyükuncu, advancing with the 
support of his wife Fatoş Büyükuncu, has 

created a decent environment where young people, 
children, students, business people, in short, people from 
any background can safely and genuinely eat together. The 
story of Ali İhsan Büyükuncu is also very inspiring. Saying 
that they are industrialists from the family and 
manufacturing flour, Büyükuncu chooses a different career 
path after spending 23 years in the family business and goes 
to Istanbul in 2002. Mentioning that he loves cooking since 
his childhood, Büyükuncu said, “As a person living in 
Gaziantep until the age of 41, I understand very well the 
good food, good meat, and good cooking. I also know well 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

THE BEST SPECALTIES OF GAZİANTEP IN ANTEBİ
PREPARING THE LOCAL TASTES WITH SPECIAL INGREDIENTS FROM GAZİANTEP, ANTEBİ IS 

POPULAR NOT ONLY WITH ITS KEBABS BUT ALSO WITH ITS STEWS...

Gaziantep lezzetlerinin İstanbul’daki en başarılı temsilci-
lerinden biri olan Antebi, 2018 başında Gaziantep’in yöre-
sel yemekleriyle Bağdat Caddesi Suadiye’de de hizmet ve-
recek. Antebi’nin kurucusu ve şefi Ali İhsan Büyükuncu ile 
Çiftehavuzlar’daki yeni restoranlarında bir araya geldik. 
Antebi’de sunulan spesiyallerden mutfağın hijyenine ka-
dar her detayla birebir ilgilenen Büyükuncu; başarısını hiç 
bitmek bilmeyen enerjisine, iş aşkına ve kendisi gibi özen-
le çalışan ekibine borçlu.

Sanayicilikten kebapçılığa
Antebi’de en çok dikkatimizi çeken şey, tem-
po ne kadar yoğun olursa olsun, herkesin 
büyük bir özveriyle çalışması… Hijyen 
en önemli kuralları ve bu kural asla ih-
lal edilmiyor. Ekip ise birbirine sıkı 
sıkıya bağlı. Herkes sorumluluğunun 
bilincinde… Antebi’deki bu sev-
gi-saygı ortamının mimarı ise aileyi 
adeta bir baba gibi ayakta tutan Ali 
İhsan Büyükuncu’ndan başkası değil. 
Eşi Fatoş Büyükuncu’nun da desteğini 
alarak ilerleyen Ali İhsan Büyükuncu, An-
tebi’de ailelerin, iş dünyasının, gençlerin, ço-
cukların, öğrencilerin kısacası aklınıza gelebilecek 
her kitlenin güvenle ve samimiyetle yemek yiyebilecekleri 
nezih bir ortam yaratmış. Ali İhsan Büyükuncu’nun hikâ-
yesi de son derece ilham verici. Aileden sanayici oldukları-
nı ve un imalatı yaptıklarını söyleyen Büyükuncu, 23 yıl bu 
işi yaptıktan sonra farklı bir kariyer yolu seçiyor ve 2002’de 
İstanbul’a geliyor. Çocukluğundan bu yana yemek yapma-
yı çok sevdiğini söyleyen Büyükuncu, “41 yaşına kadar 
Gaziantep’te yaşayan biri olarak iyi yemekten de, yemek 
yapmaktan da, etin hasından da çok iyi anlarım. Yöresel 
tüm yemeklerimizi de çok iyi bilirim. Eşime de hiç yemek 

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Antebi’de konuklara 
sunulan tüm spesiyaller 

sıcağı sıcağına o an yapılıyor ve 
bekletilmeden sunuluyor.

Everything that is ordered at Antebi 
is being prepared fresh from the 

scratch and served to the 
guests immediately.

Antebi’nin kurucusu ve şefi 
Ali İhsan Büyükuncu

Founder and Chef of Antebi 
Ali İhsan Büyükuncu

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

Ingredients:  4 medium-sized eggplants, 400 grams of 
ground lamb, 3 small capers (grilled), 4 green peppers 
(grilled), 2 purple onions, 2 tbsp of plain butter, 3 
medium tomatoes, 1.5 tbsp of tomato paste, half 
dessertspoon of salt, some black pepper, juice of 3 
medium lemons and 1 dessertspoon of sugar.
Directions: Cut the eggplants. Knead in advance with 
salt only and rested, take round pieces from the 
ground lamb. Put the eggplants on skewers leaving 
space in between the slices. Wet your hands and 
install pieces of minced meat between the eggplant 
slices. Lightly roast them on the electric grill. Take 2 
purple onions, thinly slice and sauté in butter. Then 
add the tomato paste. Remove the meat from the 
eggplant skewers and add them to the pot to cook 
until well done. Add some hot water after the meat 
is cooked in this sauce. When the water boils well, 
peel 3 tomatoes and cut to pieces as large as the 
eggplant slices and add to the pot. Add the eggplants 
in about five minutes after you put salt. When the 
meal thickens, add the sugar to the lemon juice. Mix 
this mixture thoroughly and add to the pot. Add the 
roasted, peeled and largely chopped red and green 
peppers. Finally, flavor it with black pepper. 
Bon Appétit.

Malzemeler: 4 orta boy patlıcan, 400 gram kuzu 
kıyma, 3 küçük kapya biber (közlenmiş) , 4 yeşil biber 
(közlenmiş) , 2 mor soğan, 2 çorba kaşığı sadeyağ, 3 
orta boy domates, 1.5 yemek kaşığı salça, yarım tatlı 
kaşığı tuz, göz kararı karabiber, 3 orta boy limon suyu 
ve 1 tatlı kaşığı toz şeker.
Hazırlanışı: Patlıcanları velev kesin. Önceden sadece 
tuz ile yoğurup dinlendirdiğiniz kıymadan yuvarlak 
parçalar alın. Patlıcanları şişe takıp aralarını açın. 
Elinizi ıslatıp patlıcanların arasına kıyma parçalarını 
döşeyin. Bu şişleri elektrikli ızgaranızda diriliği gide-
ne kadar hafifçe közleyin. 2 mor soğanı incecik kıyın 
ve sadeyağda kavurun. Daha sonra salçayı ilave 
edin. Patlıcan şişinden köfteleri çıkarın ve tencereye 
bu sosun içine katın. Köfteler bu sosla helmelenip 
piştikten sonra biraz sıcak su ekleyin. Su iyice kayna-
dığında 3 domatesin kabuğunu soyun ve patlıcanla-
rın ebadında kesip tencereye ilave edin. Yarım tatlı 
kaşığı tuzu da koyduktan bir beş dakika kadar sonra 
patlıcanları ekleyin. Yemek iyice kıvam aldığında 3 
limon suyunun içine 1 tatlı kaşığı toz şeker koyun. Bu 
karışımı iyice karıştırıp tencereye ilave edin. 
Közlenmiş, kabukları soyulmuş ve iri doğranmış kır-
mızıbiber ve yeşilbiberleri de ekleyin. Son olarak 
karabiber ile tatlandırın. Afiyet olsun. all our local specialties. I would not have my wife cook a 

meal at all. Because cooking makes me relax.” Opening 
Antebi in Acıbadem in October 2002, Büyükuncu brings 
together the best specialties of Gaziantep with their target 
mass. The Çiftehavuzlar branch has been in operation since 
June 2017.

All secrets of flavor come from Gaziantep and Antakya
Ali İhsan Büyükuncu says that Antebi that serves with a 
staff of 30 will close the Acibadem branch and open a 
restaurant in Bağdat Street Suadiye in early 2018. At the 
new restaurant, local dishes of the Gaziantep region such as 
sour little meatballs, Kilis kebab, yuvalama, yoghurt 
potatoes and şiveydiz will be served as well as kebabs. The 
meats used in Antebi’s specialties come from Trakya and 
Balıkesir. The tomato paste, pepper paste and all the spices 
that add flavor to the specialties are brought from Gaziantep 
and Antakya. Baklava, one of the most popular specialties 
of Antebi, also comes from Gaziantep. Ali İhsan Büyükuncu, 
who is at work 24/7 and following every process related to 
kitchen, says, “Service sector requires great effort. We are 
in the food business. It is not possible to succeed without 
loving this business. Because the tempo is extremely busy. I 
am making purchases in the morning. Nowadays, I am 
mostly at the Çiftehavuzlar branch. But I definitely visit 
Acıbadem in the mornings. At 11.30, I come to the 
Çiftehavuzlar branch. I go out like 15.00 to get things done 
outside. I am always at work from the evening service to the 
nightly closing.”

yaptırmazdım. Çünkü yemek yapmak beni dinlendirirdi.” 
diyor. Ekim 2002’de Acıbadem’de Antebi’yi açan Büyü-
kuncu, Gaziantep’in en özel spesiyallerini hedef kitlesiyle 
buluşturuyor. Çiftehavuzlar şubesi ise Haziran 2017’den 
beri hizmet veriyor.

Tüm lezzet sırları Gaziantep ve Antakya’dan 
getirtiliyor
Ali İhsan Büyükuncu, 30 kişilik bir ekiple hizmet veren 
Antebi’nin Acıbadem şubesini kapatıp 2018 başında 
Bağdat Caddesi Suadiye’de kebabın yanı sıra ekşili ufak 
köfte, Kilis kebabı, yuvalama, yoğurtlu patates, şiveydiz 
gibi Gaziantep yöresel yemeklerinin ağırlıkta olacağı res-
toranlarını açacaklarını belirtiyor. Antebi’nin spesiyalle-
rinde kullanılan etler Trakya ve Balıkesir’den geliyor. 
Spesiyallere lezzet katan salça, biber salçası ve tüm baha-
ratlar ise Gaziantep ve Antakya’dan getirtiliyor. Ante-
bi’nin en sevilen spesiyallerinden biri olan baklava da 
Gaziantep’ten geliyor. 7/24 tüm işlerin başında olan ve 
mutfakla ilgili her süreci takip eden Ali İhsan Büyükuncu, 
“Hizmet sektörü büyük emek gerektiriyor. Biz yemek 
işindeyiz. Bu işi sevmeden başarılı olmanız mümkün de-
ğil. Çünkü tempomuz son derece yoğun. Sabahtan satın 
alma işlerini gerçekleştiriyorum. Bu aralar çoğunlukla 
Çiftehavuzlar şubemizdeyim. Ama sabahtan mutlaka 
Acıbadem’i de ziyaret ediyorum. Saat 11.30 gibi Çifteha-
vuzlar şubemize geliyorum. 15.00 gibi yine dışarıdaki 
işlerimizi halletmek için çıkıyorum. Akşam servisinden 
gece kapanışa kadar hep işimin başındayım.” diyor.

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

ANTEBİ’NİN KURUCUSU VE ŞEFİ ALİ İHSAN BÜYÜKUNCU’DAN KİLİS KEBABI TARİFİ (4 KİŞİLİK)
KİLİS KEBAB RECIPE BY FOUNDER AND CHEF OF ANTEBİ ALİ İHSAN BÜYÜKUNCU (FOR 4)

Künefe / Burma kadayıf
Zeytin piyazı
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Gives importance to hygiene and freshness
Ali İhsan Büyükuncu, who has entered the kitchen for 
Raillife and prepared us the most special flavors of 
Antebi, is really connected with the work he has done 
with great passion. We asked Mr. Büyükuncu, who has 
prepared many specialties from yuvalama, stuffed 
meatballs, and Arabian meatballs to olive salad, purslane 
salad, and Kilis Kebab, about their most popular 
specialties: “Lahmajun, muhammara, çiğ köfte are very 
popular. Lamb skewers, eggplant kebab, Ali Nazik, 
vegetable kebab, Adana kebab, Urfa kebab are also very 
popular. We even bring our bulgur from Gaziantep. 
Yuvalama is our holiday dish and it is a very popular 
specialty. I give great importance to having fresh and 
daily ingredients. I use olive oil and plain butter. I use 
flower oil only for deep frying. I trained my team with 
this vision. It is important that the kitchen is always in 
the same order and cleanliness, no matter how busy we 
are. Everything that is ordered here is being prepared 
fresh from the scratch. We do not prepare any specials 
before they were ordered.”

Hijyene ve tazeliğe büyük önem veriyor
Raillife için mutfağa giren ve bize Antebi’nin en özel 
lezzetlerini hazırlayan Ali İhsan Büyükuncu, gerçekten de 
yaptığı işe büyük bir tutkuyla bağlı. Yuvalamadan içli 
köfteye, Arap köftesinden zeytin piyazına, semizotu 
salatasından Kilis Kebabı’na kadar pek çok spesiyali özenle 
hazırlayan Büyükuncu’ya konukların en sevdiği 
spesiyallerin hangileri olduğunu sorduk ve şu yanıtı aldık: 
“Lahmacun, muhammara, çiğ köfte gibi spesiyallerimiz son 
derece popüler. Kuzu şiş, patlıcan kebabı, Ali Nazik, sebzeli 
kebap, Adana kebap, Urfa kebap gibi lezzetlerimiz de çok 
beğeniliyor. Bulgurumuzu bile Gaziantep’ten getirtiyoruz. 
Yuvalama bayram yemeğimizdir ve bu spesiyalimiz de çok 
seviliyor. Tüm malzemelerimizin taze ve günlük olmasına 
büyük önem veriyorum. Zeytinyağı ve sadeyağ 
kullanıyorum. Çiçek yağını sadece kızartmada 
kullanıyorum. Ekibimi de bu vizyonla yetiştirdim. Ne 
kadar yoğun olursak olalım, mutfağın hep aynı düzen ve 
temizlikte olmasına büyük önem veriyorum. Burada 
sipariş edilen her şey sıcağı sıcağına o anda hazırlanıyor. 
Hiçbir spesiyalimizi hazırlayıp bekletmiyoruz.”

Ali Nazik İçli köfte
Stuffed meatballs

Zeytin piyazı
Olive salad

Arap köftesi
Arabian meatballs
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CENEVRE
KALİTELİ YAŞAMIN 
TEMSİLCİSİ: 

BERİL ŞEN

Ünlü araştırma şirketi Mercer’in 2016’da yaptığı Yaşam Kali-
tesi Araştırması’nda “dünyanın en kaliteli ve yaşanılır şehir-
leri” arasında ilk 10’a giren Cenevre, Leman Gölü kıyısında 
Alp Dağları’nın eteğinde, alabildiğine yeşil ve ferah bir Avrupa 
kenti. Birçokları, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü 
gibi dünya çapında bazı örgütlerin merkez binalarının bulun-
duğu Cenevre’nin, İsviçre’nin başkenti olduğu yanılgısına 
kapılır. Oysa,  dinamik, kozmopolit yapısı, kaliteli, şık ve 
seçkin yaşam tarzıyla, burası ülkenin ikinci büyük kentidir. 
Karlı Alpler’le çevrili Cenevre, mevsimine bağlı olarak, kayak, 
snowboard, yürüyüş ve su sporları tutkunları için adeta bir 
oyun alanıdır. Kayağa yeni başlayanlar için olduğu kadar risk 
seven maceracılar için de seçenekler var. Ayrıca burası çevre-
deki kırsal destinasyonları keşfetmek için de elverişlidir. Tren 
ile seyahat ya da bisiklet için uygun rotalar bu coğrafyanın 
keyiflerindendir. Kent merkezi ise ayrı bir havadadır. Terte-
miz sokakları, medeni gündelik yaşamı, büyük anıtları, müze-
leri, kafeleri, lüks butikleri ve tasarım otelleriyle, güzel olduğu 
kadar adeta gıpta edilen bir yaşamın anahtarıdır. 

THE REPRESENTATIVE OF THE 
QUALITY LIFE: GENEVA

Geneva is among the top 10 “best quality and livable cities in the 
world” according to the Living Quality Research done by the famous 
research company Mercer in 2016. It is a green and spacious 
European city on the shores of Leman Lake and at the foothills of the 
Alps. Although it is not true, many think that Geneva, where the 
headquarters of some organizations around the world such as the 
United Nations and the World Health Organization are located, is 
the capital of Switzerland. However, with its dynamic and 
cosmopolitan structure, quality, stylish and exclusive lifestyle, it is 
the second largest city in the country. Surrounded by the snowy Alps, 
Geneva is a playground for ski, snowboard, hiking and water sports 
enthusiasts, depending on the season. There are also options for 
risk-taking adventurers, as well as beginners. It is also convenient 
for exploring the surrounding rural destinations. Convenient routes 
for traveling by train or for cycling are among the pleasures of this 
geographical area. The city center has a separate ambiance. Its 
immaculate streets, civilized everyday life, great monuments, 
museums, cafes, luxury boutiques and brand name hotels are the 

keys to a life that is as enchanting as it is beautiful.
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A lake close to paradise 
The lake, which the French call “Lake Leman” and the Swiss 
call “Lake Geneva”, is one of the biggest lakes in Central 
Europe. The northern half of the lake is in Switzerland, and the 
southern half is in France. Geneva is at the Swiss part of the 
lake. A walk along the lake is among the classics of this city. You 
cannot miss the famous fountain Jet d’Eau, which can be seen 
from all sides as you approach the lake and close to where Lake 
Geneva merges with the Rhône River. The Jet d’Eau is one of 
the highest fountains in the world and is one of the city’s 
symbols, ejaculating 500 liters of water with a speed of 200 
km/h to 140 meters high. In fact, this system was designed 
in 1891 to reduce the hydraulic water pressure on the Rhône 
River, but it was turned into a fountain as it began to 
attract public attention. In addition to the fountain’s look, 
there are historic castles, archeological sites, vineyards, 
fishermen villages, luxury hotels and dazzling villas that 
belong to famous names of the social or artistic worlds on 
the banks of Lake Geneva, shimmering with the reflections 
of the Alps, inspiring artists for long years. It’s a good idea 
not to miss seeing Jet d’Eau when it is illuminated at night. 
Right in front of the river is an islet called Rousseau’s Island, 
named after the Genoese philosopher and writer Jean Jacques 

Cennete yakın bir göl 
Fransızlar’ın “Leman Gölü”, İsviçreliler’in ise “Cenev-
re Gölü” olarak adlandırdığı göl, Orta Avrupa’nın en 
büyük göllerinden. Gölün kuzey yarısı İsviçre, güney 
yarısı ise Fransa sınırları içinde. Cenevre, gölün İsviçre 
kıyısında. Göl kıyısında bir yürüyüş bu kentin klasik-
lerindendir. Cenevre Gölü’nün Rhône Nehri ile birleş-
tiği yere yakın, göle yaklaşırken her yönden görülebi-
len meşhur fıskiye Jet d’Eau’yu kaçırmazsınız. Saatte 
200 km hızla 500 litre suyu 140 metre yüksekliğe fış-
kırtan Jet d’Eau, dünyanın en yüksek fıskiyelerinden 
biri ve kentin sembollerinden. Aslında, bu sistem 1891 
yılında Rhône Nehri üzerinde bulunan hidrolik su ba-
sıncının azaltılması için tasarlanmış olsa da halkın il-
gisini çekmeye başlayınca bir çeşmeye dönüştürül-
müş. Çeşmenin görüntüsünün yanısıra yıllar boyu sa-
natçılara ilham olmuş Alp Dağları’nın yansımalarıyla 
parıldayan Cenevre Gölü kıyılarında, tarihi şatolar, 
arkeolojik alanlar, üzüm bağları, balıkçı köyleri, lüks 
oteller ve sosyete veya sanat dünyasının göz kamaştı-
ran villaları bulunuyor. Geceleri ışıklandırıldığında Jet 
d’Eau’yu kaçırmamakta yarar var. Nehrin hemen ağ-
zında, adını Cenevreli filozof ve yazar Jean Jacques 

Rousseau. On the banks of the lake, at the Quai du Mont 
Blanc, there is a striking architectural highlight. It is a 
monumental tomb: The Brunswick Monument. The Duke of 
Brunswick, known for his extraordinary character and his 
artistic talents, Charles d’Este Guelph, whose title was taken 
away from him and exiled from his country, had become 
popular in art circles while living in Paris and had earned big 
bucks. The Duke had spent the last years of his life in Geneva. 
He had left all his fortune to the city. In doing so, he had 
asked a monumental grave for him to be built in one of the 
best parts of the city.

To those who are longing for green 
In Geneva, people are surrounded by greeneries. Especially the 
English Gardens, overlooking Lake Geneva and the Mont Blanc 
Bridge, are great to take a deep clear breath. Another icon of the 
city known as the world’s clock-production center is a giant 
Flower Clock. Dedicated to Geneva’s clock-producing workers, 
the clock is composed of 650 kinds of flowers that are changed 
according to the season, powered by solar energy. The 1955 
clock is indeed a fascinating combination of technology and 
landscape design.

Rousseau’dan alan ve Rousseau’nun Adası olarak anılan 
bir adacık var. Göl kıyısında ise, Mont Blanc Rıhtımı’nda 
çarpıcı bir mimari göze çarpar. Bu bir anıt mezar; 
Brunswick Anıtı. Gerek sanatçı kimliği gerekse sıradışı 
karakteriyle tanınan Brunswick Dükü Charles d’Este 
Guelph, ünvanı elinden alınıp ülkesinden kovulmuştu. 
Paris’te yaşarken kentteki sanat ortamında popüler ol-
muş ve büyük paralar kazanmıştı. Dük, hayatının son 
yıllarını Cenevre’de geçirdi. Tüm servetini şehre bağış-
ladı. Bunu yaparken de, kentin en iyi bölgelerinden bi-
rinde kendisi için bir anıt mezar yapılmasını istedi. 

Yeşile hasret kalanlara
Cenevre’de, insan yeşile doyuyor. Özellikle Cenevre 
Gölü ve Mont Blanc Köprüsü manzaralı İngiliz Bahçeleri, 
derin bir nefes almak için birebir. Dünyanın saat yapım 
merkezi olarak bilinen kentin bir simgesi daha burada; 
dev bir Çiçek Saat. Cenevre’nin saat üreten işçilerine 
adanmış, çerçevesi her mevsime göre değiştirilen 650 
tür çiçekten oluşan saat, güneş enerjisi ile çalışıyor. 
1955 tarihli saat, gerçekten de teknoloji ile peyzajın bü-
yüleyici bir birlikteliği.  

GEZİ / TRAVEL
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Elegant and royal
The streets and squares of Geneva are stylish and fascinating 
at every step. Neuve Square, the arts center of the city, is a 
great example of it. In the middle of the square stands the 
equestrian statue of General Guillaume Henri Dufour (1787-
1875), the member of the “Commission of Five” who wrote 
the first concept of the Red Cross. He did not stop at having a 
high military rank and served in different positions such as 
engineer, professor, and editor of the last map of the Swiss 
mountains. Among the other renowned buildings at the 
Neuve Square are the Grand Theater inspired by the Paris 
Opera (1879), the Rath Museum (1825) that was built to 
exhibit the artworks collected by the famous collector Simon 
Rath by his sisters, the Victoria Concert Hall dedicated to 
Queen Victoria (1893) and the Music Conservatory buildings 
(1856), which were built in the architectural style of Florence.

Streets, neighborhoods
The first thing to attract your attention in the old city 
would be the St. Pierre Cathedral that takes place in the 
UNESCO’s World Heritage List. The construction of the 
cathedral with Roman, Gothic and Neoclassical styles was 
completed one hundred years later, although it began in 1160. 
The cathedral, which was the place of worship of the Catholics, 
was transferred to the Protestant denomination in the 16th 
century. The International Reform Museum where the works 
and objects that belong to the reform era are exhibited, the 

Şık ve asil
Cenevre’nin cadde ve meydanları her adımda şık ve asil-
dir. Mesela, adeta kentin sanat merkezi olan Neuve Mey-
danı. Meydanın ortasında General Guillaume Henri Du-
four’un (1787- 1875) atlı heykeli duruyor. Askeri rütbe-
siyle yetinmeyip, Kızıl Haç’ın ilk konseptini yazan “Beş-
ler Komitesi”nin üyesi, mühendis, profesör ve İsviçre 
dağlarının son haritasının editörü olarak farklı hizmet-
lerde bulunmuş. Neuve Meydanı’ndaki kaydadeğer bina-
lar arasında, Paris Opera’sından esinlenilmiş Büyük Ti-
yatro (1879), ünlü sanat koleksiyoncusu Simon Rath’ın 
kız kardeşleri tarafından, ağabeylerinin sanat eserlerini 
sergilemek için yaptırdıkları Rath Müzesi (1825), Kraliçe 
Victoria’ya ithaf edilen Victoria Konser Salonu (1893) ve 
Floransa mimari stilinde inşa edilen Müzik Konservatu-
arı binaları (1856) bulunuyor.

Sokaklar, mahalleler
Eski kentte ilk dikkatinizi çeken UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ndeki Aziz Pierre Katedrali olacaktır. 
Roma, Gotik ve Neoklasik stillere sahip katedralin yapı-
mı 1160 yılında başlasa da ancak 100 yıl sonra tamamla-
nabilmiş. Önceleri Katolikler’in ibadet yeri olan katedral 
16. yüzyılda Protestan mezhebine devredilmiş. Ayrıca 
reform dönemine ait eser ve objelerin sergilendiği Ulus-
lararası Reform Müzesi, Belediye Sarayı, gündelik yaşa-
mın ipuçlarını veren, kentin en eski evi Maison Tavel ve 
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Municipal Palace, the oldest house of the city, the Maison Tavel, 
which shows clues to the daily life, and the City Museum are also 
located in the area. One of the most striking neighborhoods in 
the city is Grottes. Although this place is a remarkable spot for 
shoppers, the most striking part of it is an unusual building 
estate known as Schtroumph buildings or “The Smurfs’ Place”. 
These houses, which resemble the style of the famous Catalan 
architect Gaudi, where there are different quests than straight 
lines, attract attention.

Free peacocks
Peacocks wander around the 45-hectare Ariana Park in La 
Paix Square. The prerequisite to donating the building to 
the city by the owner of the palace (1929-1937) in the park 
was the peacocks walking freely in the garden. At the end of 
the World War II, this palace, home to the National League, 
the first interstate organization established in Paris after 
the Treaty of Versailles, was used as the office of the United 
Nations Geneva after the dissolution of the organization in 
1966 and is now known as the United Nations Palace. The 
collections that are exhibited indoors and the historical 
buildings in the city really promise a wide variety to visitors. 
The prestigious Barbier-Mueller Museum, the Modern and 
Contemporary Art Museum that opens up different horizons 
with its innovative collections, and the International Red 
Cross and Red Moon Museum are also worth visiting.

Şehir Müzesi de bu bölgede. Kentin en çarpıcı mahal-
lelerinden biri Grottes. Burası alışveriş meraklıları için 
kaydadeğer olsa da, en dikkat çekici yanı, Schtroumph 
binaları ya da “Şirinlerin Yeri” olarak bilinen, birbirine 
yapışık, sıradışı bir yapı topluluğu. Ünlü Katalan mi-
mar Gaudi’nin stilini andıran, düz çizgilerden başka 
farklı arayışların hissedildiği bu konutlar, ziyaretçile-
rin ilgisini çekiyor.

Özgür tavus kuşları
La Paix Meydanı’nda bulunan 45 hektarlık Ariana Par-
kı’nın bahçesinde tavus kuşları dolaşır. Parkın içindeki 
sarayın (1929- 1937) sahibinin, binayı kente bağışlar-
ken koyduğu ön koşul, tavus kuşlarının bahçede öz-
gürce dolaşmalarıymış. II. Dünya Savaşı sonunda Pa-
ris’te Versay Antlaşması sonucu kurulan ilk devletle-
rarası örgüt olan Milletler Cemiyeti’ne ev sahipliği 
yapmış bu saray, 1966’da örgüt dağılınca Birleşmiş 
Milletler’in Cenevre ofisi olarak kullanılmaya başlan-
mış ve bugün Birleşmiş Milletler Sarayı olarak anılı-
yor. Kentte gerek tarihi binalar gerekse iç alanlarda 
sergilenen koleksiyonlar gerçekten de ziyaretçiye zen-
gin bir yelpaze vaad ediyor. Prestijli Barbier- Mueller 
Müzesi, yenilikçi koleksiyonlarıyla farklı ufuklar açan 
Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi ve Uluslararası Kızıl 
Haç ile Kızıl Ay Müzesi de gezmeye değer.
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Ocak 2017’de bisikletiyle Fas’tan yola çıkarak Afrika’nın 54 
ülkesinde tura başlayan gazeteci, belgesel programcısı ve 
yazar Hasan Söylemez, Gine’ye ulaştı. Yolculuğu Türkiye’de 
ders kitaplarına da giren Söylemez’e Afrika Birliği ve Gine 
Devlet Başkanı Alpha Conde, Afrika’nın “Hayal Arşivi”ni 
oluşturduğu için teşekkür etti. Söylemez, sekiz ayda dört bin 
kilometreden fazla pedal çevirerek önce Sahra Çölü’ne ulaştı. 
Daha sonra Moritanya, Yeşil Burun Adaları, Senegal, 
Gambiya, Gine Bissau’yu geçip Gine’ye vardı.

Belgeseli milyonlarca izleyiciye ulaştı
Afrika’da yaşayan insanların ne tür hayaller kurduğunu 
araştırarak, Afrika’nın “Hayal Arşivi”ni oluşturan gazeteci, 
belgesel programcısı ve yazar Hasan Söylemez, bu sıra dışı 
yolculuğu ve çektiği belgesellerle lise ders kitaplarına da 
konu olan isimlerden biri… Afrika’nın 5 ülkesini tek 
başına dolaşarak belgesel çeken Hasan 
Söylemez, Ocak 2017’de bisiklet 
yolculuğuna ilk kez Fas’tan start 
vermişti. Sekiz ayda dört bin 
kilometrenin üzerinde pedal 
çeviren Söylemez’in Sahra 
Çölü, Moritanya, Yeşil Burun 
Adaları, Senegal, Gambiya, 
Gine Bissau ile devam eden 
yolculuğu Gine’de sonlandı. 
Bu kapsamda “Journey to 
Dreams” yani “Hayallere 
Yolculuk” adını verdiği 54 
serilik bir belgesel de 
hazırlayan Hasan Söylemez, bu 
belgeselin ilk üç bölümünü sosyal 
medya hesaplarından da paylaştı. 
Söylemez’in belgeselleri sosyal medyada 
yerli ve yabancı milyonlarca izleyiciye 
ulaşıyor. İngilizce ve Türkçe altyazıyla yayınlanan 
belgesel, hem Hasan Söylemez’in maceralarını hem de 
Afrikalıların anlattıkları en büyük hayalleri içeriyor.

Geleceğin kıtası olma hayali
Hasan Söylemez’in bu macerasını destekleyen en önemli 
isimlerden biri de Afrika Birliği ve Gine Devlet Başkanı Alpha 
Conde… Hasan Söylemez’i Gine Conakry’de kabul eden Alpha 
Conde, “Afrika’yı gerek uçakla gerekse başka araçlarla 
dolaşmak için şimdiki imkânlar oldukça fazla. Ancak, bisikletle 
bütün Afrika’yı dolaşıp, Afrika’nın hayalleriyle ilgili bir 
belgesel çekmek, son derece cesurca bir hareket… Bu, Hasan 
Söylemez’in kendine olan inancını, insanlığa olan inancını ve 
Afrika’ya inancını yansıtıyor. Afrika’da böyle bir proje 
gerçekleştirdiği için Söylemez’e çok teşekkür ediyorum.” 
yorumunda bulunuyor. Conde, Hasan Söylemez’in “Sizin en 
büyük hayaliniz ne?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “En büyük 

In January 2017, journalist, documentary producer, and writer 
Hasan Söylemez arrived in Guinea, starting his journey from 
Morocco by bicycle to 54 countries in Africa. His trips entering 
to Turkish textbooks, Söylemez was also thanked by President 
of the African Union and Guinea Alpha Conde for creating 
Africa’s “Dream Archive”. Söylemez pedaled more than four 
thousand kilometers in eight months, first arriving in the 
Sahara Desert. Later on, he crossed Mauritania, Cape Verde, 
Senegal, Gambia, Guinea Bissau to arrive in Guinea.

His documentary reached to millions of viewers
Journalist, documentary producer, and writer Hasan 
Söylemez, who created Africa’s “Dream Archive” by 
investigating what kind of dreams people in Africa have, is 
a name whose documentaries and unusual journey have 
been placed in high school textbooks... Having traveled 

alone to five countries in Africa, Hasan Söylemez, 
who made a documentary, gave a start to his 

cycling trip in January 2017 from 
Morocco. Söylemez, who pedaled over 

four thousand kilometers in eight 
months, ended his journey in 
Guinea after crossing the Sahara, 
Mauritania, Cape Verde, 
Senegal, Gambia, Guinea Bissau. 
Within this scope, Hasan 
Söylemez, who also prepared a 
documentary of 54 episodes 
titled “Journey to Dreams”, also 

shared the first three episodes of 
this documentary through social 

media accounts. Documentaries of 
Söylemez reached millions of local and 

international audiences through social 
media. The documentary, published with English 

and Turkish subtitles, contains both the adventures of 
Hasan Söylemez and the biggest dreams Africans have to tell.

Dream of becoming the continent of the future
One of the most important names supporting Hasan Söylemez’s 
quest is President of the African Union and Guinea Alpha 
Conde... Accepting Hasan Söylemez in Guinea Conakry, Alpha 
Conde said, “There are a lot of possibilities to travel around 
Africa by other means of transport such as an airplane. But 
bicycling around Africa and making a documentary about 
Africans’ dreams is an extremely courageous act. This reflects 
Hasan Söylemez’s belief in him, his belief in humanity, and his 
belief in Africa. I am very thankful to Söylemez for doing such 
a project in Africa.” Conde, in response to Hasan Soylemez’s 
question “What is your biggest dream?” replied: “My 
greatest dream is to be able to speak as a single voice in 
Africa. We started to do this quickly. If we unite and 

HAYALLERE 
YOLCULUK

A TRIP TO DREAMS

GAZETECİ, BELGESEL PROGRAMCISI VE YAZAR HASAN SÖYLEMEZ, AFRİKA’NIN FARKLI 
ÜLKELERİNİ BİSİKLETİYLE GEZEREK AFRİKALILARIN HAYALLERİNİ BELGESELLEŞTİRİYOR.

JOURNALIST, DOCUMENTARY PRODUCER, AND WRITER HASAN SÖYLEMEZ HAS BEEN 
DOCUMENTING THE DREAMS OF AFRICANS BY TRAVELING TO DIFFERENT COUNTRIES IN 

AFRICA BY CYCLING. 

“Bir insanı ve 
ülkeyi tanımak istiyorsanız 

hayallerini sormalısınız. 
Çünkü kurulan hayaller, geçmişe 

ve bugüne ayna tutarak 
geleceğin nasıl şekillendirileceğinin 

ipuçlarını veriyor.”

“If you want to know a person and a country, 
you must ask for their dreams. Because the 

dreams they have give a clue about how 
to shape the future by holding 

a mirror to the past and 
the present.”
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hayalim, Afrika’da tek bir ses olarak konuşabilmemiz. Bunu 
hızla başarmaya başladık. Şayet birleşirsek, altyapımızı 
güçlendirirsek geleceğin kıtası olabiliriz. Tabi ilk önce kendi 
gücümüze inanmamız gerekir. Afrika 54 ülkeden oluşan bir 
kıta… Tek bir ülke gibi ortaya çıkması için Afrika halkının 
kendi geleceğine inanması, el ele vermesi ve ülkeler 
arasındaki ilişkilerin gelişmesine izin vermesi gerekiyor.”

46 Afrika ülkesine daha gidecek
Afrika yolculuğu, çektiği belgeseller ve yeni projeleri 
hakkında bilgi veren Hasan Söylemez, “Daha önümde 
gideceğim 46 Afrika ülkesi var. Bu süreç üç ya da 5 yıl 
sürebilir. Ama hâlâ ilk günkü gibi aşkla ve heyecanla pedal 
çevirip hayaller dinliyorum. Afrika’yı seviyorum ve 
Afrika’yı Afrikalıların hayalleriyle tanımaya ve anlatmaya 
çalışıyorum. Onlara sadece hayallerini sormuyorum. 
Hayallerini gerçekleştirmek için ne gibi adımlar attıklarını, 
hangi hayallerini gerçekleştirdiklerini de soruyorum. 
Dinlediğim hayallerin rengi bölgeden bölgeye, ülkeden 
ülkeye hatta köyden köye değişiyor. Yaşanılan toplumun 
sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve eğitim durumu 
insanların kurduğu hayalleri direkt etkiliyor. Bir insanı ve 
ülkeyi tanımak istiyorsanız hayallerini sormalısınız. Çünkü 
kurulan hayaller, geçmişe ve bugüne ayna tutarak geleceğin 
nasıl şekillendirileceğinin ipuçlarını veriyor. Afrika 
yolculuğumu okuyan öğrencilerle, insana ve doğadaki her 
canlıya ve dünyaya faydası dokunacak fikirlerde ve 
hayallerde buluşmayı diliyorum.” diyor.

strengthen our infrastructure, we can become the continent 
of the future. Of course, we must first believe in our own 
power. Africa is a continent consisting of 54 countries... In 
order to emerge as a single country, the African people 
need to believe in their own future, join hands and allow 
the development of relations between countries.”

He will travel to 46 more African countries
Hasan Söylemez gives information about his journey to 
Africa, the documentaries he made and his new projects: 
“There are 46 more African countries that I will go to in 
the near future. This process can take three to five years. 
But I’m still pedaling with love and excitement like I did 
the first day and I’m listening to dreams. I love Africa and 
I try to describe and explain Africa through the dreams of 
Africans. I do not ask them just their dreams. I ask what 
steps they took to realize their dreams and what dreams 
they achieved. The dreams I have heard vary from region to 
region, from country to country and even from village to 
village. The social, economic, political, cultural and 
educational situation of the society affects people’s 
dreams directly. If you want to know a person and a 
country, you must ask for their dreams. Because the 
dreams they have give a clue about how to shape the future 
by holding a mirror to the past and the present. I wish to 
meet with students who are studying my African journey in 
ideas and in dreams that will be beneficial for human 
beings and every living creature in nature, and the world.”

Afrika Birliği ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde…

President of the African Union and Guinea Alpha Conde…



Yenilikçi teknoloji çözümleri sunan Honeywell’in ku-
rumsal sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkan Ho-
neywell Hometown Solutions çatısı altında 2004’ten bu 
yana düzenlenen Uzay Akademisi Programı (Honeywell 
Educators At Space Academy-HESA), dünya genelinde-
ki eğitimcileri, sahip oldukları yetkinliklerin çok daha 
ötesine taşıyan yeni bilgi ve teknolojilerle buluşturu-
yor. Tüm dünyadan öğretmenlerin konuk edildiği prog-
rama bugüne kadar 62 ülke katılım gösterdi ve 2 bin 776 
eğitimci mezun oldu.

Having been organized since 2004 within the Honeywell 
Hometown Solutions, The Honeywell Educators At Space 
Academy (HESA), which stands out as Honeywell’s 
corporate social responsibility project that offers innovative 
technology solutions, has the educators throughout the 
world meet with new information and technologies, which is 
going to carry them above and beyond their own abilities. 
To date, 62 countries have participated in the program, 
where teachers from all over the world have been guests, and 
2776 educators have graduated.

GİRİŞİM / INITIATIVEGİRİŞİM / INITIATIVE

SCIENCE AND MATH TEACHERS MEET WITHIN THIS 
PROGRAM
TEACHERS WHO WERE SELECTED TO PARTICIPATE IN THE SPACE ACADEMY PROGRAM 
TARGET TO RAISE THE SCIENTISTS AND ENGINEERS OF THE FUTURE.

FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ 
BU PROGRAMDA BULUŞUYOR
UZAY AKADEMİSİ PROGRAMI’NA KATILMAYA HAK KAZANAN ÖĞRETMENLER GELECEĞİN 
BİLİM İNSANI VE MÜHENDİSLERİNİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR.

SELİN AKGÜN

8 educators joined in 2017
The Honeywell Educators at Space Academy (HESA), 
organized within the Honeywell Hometown Solutions, is 
organized to support the professional development of 
science and math teachers around the world. Within this 
program, a much more innovative perspective is 
introduced to the teaching techniques of teachers and 
teachers have the chance to raise students with a much 
greater passion for science and mathematics. The 
Honeywell Educators at Space Academy (HESA) has been 
organized since 2004. Turkey, which has been 
participating in the Space Academy Program since 2013, 
took part in the training program organized by US Space 
& Rocket Center (USSRC) between June 14-27 this year 
with 8 teachers. We talked with Honeywell Turkey and 
Central Asia President Orhan Geniş about what kind of 
awareness they are aiming to create with this program. 
Underlining that the teachers who participated in the 
Space Academy Program reached over 3 million students 
in their efforts, Orhan Geniş said, “We are working to 
make today’s students become the scientists and 
engineers of the future. 38 Turkish teachers who worked 
in the science and mathematics branches between 2013-
2017 were entitled to participate in the Space Academy 
Program.”

2017’de 8 öğretmen katıldı 
Honeywell Hometown Solutions çatısı altında yürütü-
len Uzay Akademisi Programı, (Honeywell Educators at 
Space Academy-HESA) dünya genelindeki fen ve mate-
matik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini destekle-
mek amacıyla düzenleniyor. Bu program kapsamında 
öğretmenlerin eğitim tekniklerine çok daha yenilikçi bir 
bakış açısı aşılanıyor ve öğretmenler bu vizyonla, fen ve 
matematik derslerine çok daha büyük bir tutkuyla bağlı 
öğrenciler yetiştirebilme şansına sahip oluyor. Uzay 
Akademisi Programı (HESA), dünya genelinde 2004’ten 
bu yana gerçekleştiriliyor. Uzay Akademisi Programı’na 
2013’ten bu yana katılan Türkiye, bu yıl 14-27 Haziran 
tarihleri arasında ABD Uzay ve Roket Merkezi-U.S 
Space & Rocket Center’da (USSRC) düzenlenen eğitim 
programında 8 öğretmenle yer aldı. Honeywell Türkiye 
ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş ile bu programla nasıl 
bir farkındalık yaratmayı hedefledikleri hakkında konuş-
tuk. Uzay Akademisi Programı’na katılan öğretmenlerin 
çabalarıyla 3 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştıklarının 
altını çizen Orhan Geniş, “Bugünün öğrencilerinin gele-
ceğin bilim insanı ve mühendisleri olması için çalışıyo-
ruz. 2013-2017 yılları arasında fen ve matematik branş-
larında görev yapan 38 Türk öğretmen, Uzay Akademisi 
Programı’na katılmaya hak kazandı.” diyor.
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Farklı bir bakış açısına yatırım yapılıyor
Honeywell’in insanlığın gelişimi için yeni bilim insanları-
nın yetişmesi ve onların yaptığı buluşlarla dünyanın yeni-
den şekillenmesi vizyonuyla şekillenen programın, sosyal 
sorumluluk anlayışlarının bir parçası olduğunu ifade eden 
Geniş, sözlerine şöyle devam ediyor: “Örneğin; lise çağın-
daki öğrencilerimiz için uyguladığımız ve benzer bir for-
mata sahip olan Honeywell Liderlik Akademisi (HLCA) 
programımız da yine bu vizyonumuzun bir parçası. 
HESA ile eğitimcilerimizi, yetkinliklerini bir adım öteye 
taşıyacak yeni bilgi ve teknolojilerle buluşturuyoruz. Bu 
kapsamda hem kendilerini geliştirmelerini hem de fark-
lı bir bakış açısına sahip olmalarını amaçlıyoruz. Eğit-
menlere mesleki yeterlilik ve liderlik becerilerini geliş-
tirebilmeleri hususunda bir farkındalık sağlıyoruz. Böy-
lece bilime yatırım yaparak bugünün öğrencilerinin, 
geleceğin bilim insanı ve mühendisleri olması için çalı-
şıyoruz. Uzay Akademisi Programı’nın (HESA) kapıları; 
orta öğretim seviyesinde çocuklara eğitim veren ve hâ-
lihazırda bir eğitim kurumunda aktif olarak görev yapan 
tüm matematik veya fen dersi öğretmenlerine açık. 
Başvurular; educators.honeywell.com/application ad-
resi üzerinden öğretmenlerimizin kendileri tarafından 
yapılabiliyor.” 

Öğretmenler 45 saatlik özel bir eğitimden geçiyor
Uzay Akademisi Programı’na (Honeywell Educators at Spa-
ce Academy-HESA) yönelik ilginin her yıl daha da arttığını 
söyleyen Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan 
Geniş, “Bu ilginin hızla artması bize büyük bir mutluluk 
veriyor. 2017 programına 33 ülke iştirak etti. Yaklaşık 200 
öğretmen kampa katıldı. ABD Uzay ve Roket Merkezi-U.S 
Space & Rocket Center’da (USSRC) gerçekleşen program, 
bu yıl 14-27 Haziran 2017 tarihleri arasında dünyanın fark-
lı noktalarında görev yapan matematik ve fen öğretmenleri-
ne ev sahipliği yaptı. 45 saatlik sınıf ve keşif odaklı labora-
tuvar çalışmaları gerçekleştirildi. Aynı format 2018’de de 
temel olarak devam edecek. Ancak eğitimin içeriği, bilim ve 
teknolojideki gelişmelere bağlı olarak her yıl güncelleniyor. 
Program, sınıf ve keşif odaklı laboratuvar çalışmalarını kap-
sıyor. Hem saha hem de sınıf eğitimlerinin olduğu HESA 
kapsamında yüksek performanslı jet simülasyonu, senaryo 
tabanlı uzay görevleri, kodlama, kara ve suda hayatta kalma 
eğitimi ve interaktif uçuş dinamiği programları gibi eğitim-
ler veriliyor. Eğitimciler ayrıca fen, uzay araştırması ve li-
derlik becerilerini geliştirme odaklı programlara da katılı-
yor. Bu sene kampa seçilen fen ve matematik öğretmenle-
rimiz Aydın, Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Kayseri illerinde 
bulunan orta öğretim kurumlarında görev alıyordu.” diyor.

An investment to a different perspective
Expressing that Honeywell’s program, shaped by the 
upbringing of new scientists for the development of 
humanity and the vision of the world’s remodeling 
with their inventions, is part of their understanding 
of social responsibility, Geniş said, “Honeywell 
Leadership Challenge Academy (HLCA) program, 
which we have implemented for our students in high 
school and have a similar form, is part of this vision. 
With HESA, we bring our educators together with 
new knowledge and technologies that will take their 
skills a step further. In this context, we aim to both 
develop them and have them gain a different 
perspective. We provide educators with an awareness 
of their ability to develop professional competence 
and leadership skills. Thus, we are investing in know-
how to make today’s students become scientists and 
engineers of the future. The doors of the Honeywell 
Educators at Space Academy (HESA) is open to all 
mathematics or science teachers who teach children 
at a secondary level and are actively involved in an 
educational institution at the moment. Teachers can 
apply for the program by visiting educators.honeywell.
com/application.”

Teachers go through a 45 hour special training
 Emphasizing that the interest in Honeywell Educators at Space 
Academy-HESA is increasing every year, Honeywell Turkey 
and Central Asia President Orhan Geniş said, “It is a great 
pleasure for us to increase this interest rapidly. 33 countries 
participated in the 2017 program. Approximately 200 teachers 
participated in the camp. The program at the US Space & 
Rocket Center (USSRC) hosted mathematics and science 
teachers at different points of the world between June 14-27, 
2017 this year. 45-hour classroom and discovery-focused 
laboratory studies were conducted. The same format will 
continue in 2018. However, the content of the education is 
updated every year depending on the developments in science 
and technology. The program includes classroom and 
discovery-focused laboratory work. HESA provides both field 
and classroom training such as high-performance jet 
simulations, scenario-based space missions, coding, land and 
water survival training and interactive flight dynamics 
programs. The trainers also participate in programs focused 
on the development of science, space research, and leadership 
skills. The science and mathematics teachers who were 
selected for the camp this year took part in secondary 
education institutions in Aydın, Çanakkale, İstanbul, İzmir 
and Kayseri.
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

AHŞAP VE MDF FORMLARA FANTASTİK ŞEKİLLER VEREN ATÖLYE ON2, BİRBİRİNDEN 
ORİJİNAL DEKORATİF AYDINLATMA GRUPLARINA İMZA ATIYOR.

FANTASTİK 
KAHRAMANLAR 

DUVARLARINIZI SÜSLEYECEK

ATÖLYE ON2 THAT GIVES FANTASTIC SHAPES TO WOODEN AND MDF FORMS SIGNS UNDER 
UNIQUE DECORATIVE LIGHTING GROUPS.

FANTASTIC SUPERHEROS WILL DECORATE YOUR WALLS

Atölye On2, MDF plaka ve ahşap dokulara farklı bir boyut 
katarak kişiye özel ışıklı aydınlatma grupları tasarlıyor. 
Duygu Uraler ve Kamuran Kara, çizgi roman logo ve amb-
lemlerinin yanı sıra Star Wars, Harry Potter, Superman, 
Batman gibi fantastik kahramanlardan da ilham alarak bir-
birinden orijinal aydınlatma objelerine hayat veriyor. İkili, 
ışıklı masalardan duvar ve masa üstü LED aydınlatma 
ürünlerine, duvar raflarından farklı ebatlarda lambalara 
kadar inovatif tasarımlarla dikkat çekiyor.

Hedef kitlenin farklı beklentileri karşılanıyor
Atölye On2’yi Aralık 2016’da kuran Duygu Uraler ve 
Kamuran Kara, hobi olarak başladıkları bu işi gelecekte 
çok daha farklı bir sürece taşımayı hedefliyor. Meslek 
lisesi mezunu olan Kamuran Kara, inşaat ve mimarlık 
ofislerinde çalışmış bir isim. Şu anda ise metro altyapı 
hizmeti sunan bir inşaat ofisinde görev yapıyor. Ulu-
dağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Restorasyon 
Bölümü mezunu olan Duygu Uraler ise grafikerlik ya-
pıyor. 4 yıl önce tanışan ikili hem dostluklarını hem de 
sahip oldukları yetenekleri birleştirerek Atölye On2’yi 
kurmaya karar veriyor. Aktif olarak iş hayatında ol-
dukları için şu an bir atölyeleri olmasa da hafta sonları 
bir araya gelerek Atölye On2’ye gelen siparişleri büyük 
bir titizlikle hazırlıyorlar. Ahşap ürünlere form vere-
bilmek için bir dekupaj tezgâhı aldıklarını söyleyen 
Duygu Uraler, “Dekupaj tezgâhı aracılığıyla ahşap 
formlara istediğimiz tüm şekilleri verebiliyoruz. Böy-
lece hedef kitlemizin farklı beklentilerini de karşılaya-
biliyoruz. Çoğunlukla MDF kullanıyoruz. Çünkü 
MDF’nin kesimi, boyanması ve uygulanması çok daha 
verimli sonuçlar veriyor. Bardak altlığından kalemliğe, 
kupa-duvar raflığından farklı aydınlatma gruplarına 
kadar pek çok obje tasarlayabiliyoruz.” diyor.

Atölye On2 designs customized lighting groups by 
adding a different dimension to MDF plates and wooden 
textures. Duygu Uraler and Kamuran Kara are inspired 
by fantastic heroes such as Star Wars, Harry Potter, 
Superman, and Batman, as well as comic book logos and 
emblems, giving life to original lighting objects. The duo 
draws attention with innovative designs ranging from 
wall-mounted shelves to lamps in different sizes, as well 
as desktop LED and wall-mounted LED lighting products.

They meet the different expectations of their target mass
Duygu Uraler and Kamuran Kara, who established 
Atölye On2 in December 2016, aim to carry this work, 
which they started as a hobby, to a different process in 
the future. Kamuran Kara, a graduate of a vocational 
high school, has worked in construction and architecture 
offices. He is currently working at a construction office 
that provides subway infrastructure services. Duygu 
Uraler, who is a graduate of Uludağ University Vocational 
High School Restoration Department, is working as a 
graphic artist. The duo, who met four years ago, decided 
to establish Atölye On2 by combining their friendship as 
well as their talents. Although they are currently active 
in business, they do not have a workshop at the moment, 
but they come together on the weekends and prepare the 
orders from Atölye On2 with great care. Duygu Uraler, 
who mentioned that they have a scroll saw to form 
wooden products, said, “We can give all the shapes we 
want to wooden forms through the scroll saw. Thus, we 
can meet different expectations of our target clients. 
Mostly we use MDF. Because cutting, painting and 
applying MDF gives much more efficient results. We can 
design many objects from cup-wall shelves to different 
lighting groups.”

ZANAAT / CRAFTZANAAT / CRAFT
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Atölye On2’nin kurucuları Duygu Uraler ve Kamuran Kara

Founders of Atölye On2 Duygu Uraler and Kamuran Kara
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Ürün skalaları son derece geniş
Doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi özel günlerde çok 
daha yoğun olduklarını belirten Kamuran Kara, “Artık çoğu 
kişi, özel günlerde orijinal hediye tasarımlarına odaklanı-
yor. Bu nedenle kişiye özel tasarımlar, her zaman olduğun-
dan çok daha popüler. Şu an ise ev şeklinde özel bir raf 
projesi üzerinde çalışıyoruz. Tasarımlarımızın fiyatları ise 
40-300 TL arasında değişiyor.” yorumunda bulunuyor. 
Uraler ve Kara, nasıl bir tekniğe sahip olduklarını ise şöyle 
anlatıyor: “Sipariş geldiğinde öncelikle istenen tasarımın 
boyutunu hazırlayıp çizim sürecine hazırlanıyoruz. Daha 
sonra ahşaba şekil verme işlemi başlıyor. Ahşabın kesim 
işleminin ardından zımpara sürecine geçiyoruz. Bunu da 
boyama ve aydınlatma sisteminin takılması takip ediyor. 
Bir aydınlatma objesini ortalama 2-3 günde tamamlıyoruz. 
En popüler ürün grubumuz ise Harry Potter duvar lamba-
mız. Duvar-masa üstü LED aydınlatma ürünleri ve duvar 
panoları gibi farklı tasarımlarımız var. En önemli farkımız 
ise hedef kitlemizin hayallerini gerçekleştirmemiz. Ürün 
skalamız son derece geniş.”

Their product range is extremely wide
Kamuran Kara, indicating that they are much busier on 
special occasions such as birthdays and wedding 
anniversaries, said: “Most people now focus on original 
gift designs for special occasions. For this reason, custom 
designs are much more popular than ever. At the moment, 
we are working on a special shelf project in the shape of 
a house. The prices of our designs vary from 40 to 300 
TL.” Uraler and Kara explain their technique: “When an 
order arrives, we first prepare the dimension of the 
desired design and prepare it for the drawing process. 
Then the process of shaping the wood begins. After the 
wood cutting process, we go through the sanding process. 
This is followed by painting and the installation of the 
lighting system. We finish a lighting object in 2-3 days 
on average. Our most popular product group is Harry 
Potter wall lamp. We have different designs like wall-
desktop LED lighting products and wall panels. Our most 
important difference is that we fulfill the dreams of our 
target clients. Our product range is very wide.”

Metal tasarımlar da öne çıkacak
2018’de farklı ürün gruplarıyla öne çıkmayı planladıkla-
rını ifade eden Kamuran Kara ve Duygu Uraler, bu pro-
jeler hakkında şu bilgileri veriyor: “Yeni ürün grupları-
mızdan biri olan ışıklı masa konsepti üzerinde çalışıyo-
ruz. Gece ve duvar aydınlatma aksesuarlarımız ile lam-
balarımıza büyük ilgi var. Çok yakında sprey boya ile 
hazırladığımız orijinal tablo tasarımlarına da ışıklandır-
ma ekleyerek hedef kitlemize sunacağız. Ahşabın yanı 
sıra metal tasarımlara da odaklanacağız. Tasarımları-
mızla farklı bir yol aldık. Hedef kitlemizi ağırlıklı olarak 
20-40 yaş arası bir kitle oluşturuyor. 2018’de showro-
om’u da olan bir atölye açmayı planlıyoruz. Farklı proje-
lerin gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Hedef kitlemizin 
yaratıcı istekleri bizi de farklı bir tasarım sürecine yö-
neltiyor. Harry Potter lambalarımıza ilgi gösterilmesin-
den çok memnunuz. Sadece kişiye özel hizmet vermi-
yoruz. Farklı kurumlara da hizmet verdik. Klişelerden 
daima uzak duruyoruz ve yaratıcılığımızı ön plana çıka-
racak inovatif ve dekoratif ürün grupları tasarlıyoruz. 
Ürünlerimizi Türkiye’nin pek çok farklı noktasına gön-
deriyoruz.”

Metal designs will also become to prominence
Kamuran Kara and Duygu Uraler, who stated that they 
plan to come forward with different product groups in 
2018, give the following information about these 
projects: “We are working on the light table concept 
which is one of our new product groups. Our lamps, night 
and wall lighting accessories grab great interest. We will 
soon add lighting to the original painting designs that 
we have prepared with spray paint. We will focus on 
metal designs as well as wood. We have advanced in a 
different way with our designs. Our target group is 
predominantly between 20 and 40 years of age. In 2018, 
we plan to open a workshop with a showroom. We are 
very happy that different projects come. The creative 
desires of our target clients lead us to a different design 
process. We are very pleased that the Harry Potter lamps 
have been of interest. We do not provide personal service 
only. We also serve different institutions. We always 
stay away from the clichés and design innovative and 
decorative product groups that will bring our creativity 
to the forefront. We send our products to many different 
points of Turkey.”
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Beni Öp Sonra Doğur Beni’sini, Turgut Uyar’ın Kayayı Delen 
İncir’ini okuyanlarla karşılaşmak mutluluğuna eriştim. Ha-
san Hüseyin Korkmazgil’in Acıyı Bal Eyledik, Ahmed Arif’in 
Hasretinden Prangalar Eskittim, Özdemir Asaf’ın Yalnızlık 
Paylaşılmaz’ı da, tren okurlarının paylaştığı şiir kitaplarıydı. 
Üniversite dönemi bitip çalışmaya başladığım yıllarda ise, 
yavaş yavaş Oğuz Atay okunmaya başladı trenlerde, önce 
Tutunamayanlar, sonra Korkuyu Beklerken, sonra başka bir 
Ankaralı, Bilge Karasu’nun Göçmüş Kediler Bahçesi, ama 
onun ilk baskısı, pembe kapaklı olan. Macera, gerilim, bilim-
kurgu ve dahi polisiye romanlar pek ilgi alanıma girmedi-
ğinden, özellikle gerilim ve macera türü kitapların kapakları 
da çok bilindik olduğundan, daha uzaktan tanırdım onları. 
Merak edecek bir şey yok derdim kendi kendime. “Sonra 
alem değişiverdi”, Cahit Külebi bu dizeyi “İstanbul” şiirinde 
söyler. İstanbul’a giden trenler değişti, yolcular değişti, ki-
taplar değişti, ben değiştim. Ama değişmeyen tek şey, deği-
şim değil hayır, tren okurlarının ne okuduğuna dair mera-
kımdı. Şimdide de ayda 2 kez trene biniyorum. İstanbul-Es-
kişehir arası, Ankara’ya giden tren. Ayda bir Eskişehir’e söyle-
şiye gidiyorum. Sabah gidip ertesi sabah dönüyorum. Ekimde 
gittiğimde ne görsem beğenirsiniz? Borges. Evet evet adamın 
biri sabahın o saatinde, millet horul horul uyurken açmış Bor-
ges okuyordu! Trende Borges okunmaz değil okunur. Okunur 
da, ne bileyim hani vakit şöyle öğleye doğru olur, olmadı ikindi 
olur, akşamüstü olur. Sabahın o saatinde Borges okumak da 
herhalde Borges’e özgü bir şey olmalı…dedim ve Eskişehir’i 
daha fazla bekletmek olmaz deyip trenden indim. Sonra bir 
gölgenin yavaş yavaş arkamdangeldiğini hissettim, dön-
düm, ve uzun boylu, yaşlı birinin elindeki bastonla yeri yok-
layarak yürüdüğünü gördüm. Kitaplar bazen insanın peşin-
den gelirmiş. Yoksa…

Beni, Turgut Uyar’s Kayayı Delen İncir. Hasan Hüseyin 
Korkmazgil’s Acıyı Bal Eyledik, Ahmed Arif’s Hasretinden 
Prangalar Eskittim, Özdemir Asaf’s Yalnızlık Paylaşılmaz are 
among the poetry books that train readers would like to share. 
During the years when I graduated and began to work, Oğuz 
Atay’s books were begun to be read on trains. First 
Tutunamayanlar, then Korkuyu Beklerken; later another one 
from Ankara, Bilge Karasu’s Göçmüş Kediler Bahçesi, but its 
first edition with the pink cover. Adventure, thriller, sci-fi, and 
clever crime novels were not in my field of interest, so I used to 
recognize them from a distance because their covers were so 
common. I used to tell myself that there was nothing to be 
curious about them. “Later the world has changed” says Cahit 
Külebi in his poem titled “İstanbul”. Trains that went to 
İstanbul have changed; passengers have changed; books have 
changed; I have changed. However, the only thing that has not 
changed, change is not the correct word, was my curiosity about 
what train readers were reading. Now, I ride on trains twice 
monthly. I ride the line between İstanbul-Eskişehir, the train 
that goes to Ankara. I go to Eskişehir once monthly for a talk. I 
go in the morning and return in the next morning. What do you 
think I saw when I went in October? Borges. Yes, a man was 
reading Borges early in the morning when everyone else was 
snoring! It is not like Borges is not to be read on a train, of course 
it is. But, I don’t know, it should be read towards the noon or 
afternoon or in the evening. Reading Borges that early in the 
morning should be something unique to Borges, I thought and I 
went off the train. It wouldn’t be polite to have Eskişehir 
waiting... Later, I felt that I was being followed by a shadow 
slowly. I turned and I saw an old man was walking with a cane 
inspecting the ground with it. Books sometimes chase you. I 
wonder if… 

TREN OKURU

TRAIN READER

ÖĞRENCİYKEN UZUN TREN YOLCULUKLARI YAPAR EN AZ 5 KİTAP ALIRDIM YANIMA. TRENLER 
DEĞİŞTİ, YOLCULAR DEĞİŞTİ, KİTAPLAR DEĞİŞTİ, BEN DEĞİŞTİM. AMA DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY, 
TREN OKURLARININ NE OKUDUĞUNA DAİR MERAKIMDI.

I USED TO PACK AT LEAST 5 BOOKS FOR LONG TRAIN TRIPS WHEN I USED TO BE A STUDENT. 
TRAINS HAVE CHANGED; PASSENGERS HAVE CHANGED; BOOKS HAVE CHANGED; I HAVE 

CHANGED. HOWEVER, THE ONLY THING THAT HAS NOT CHANGED WAS MY CURIOSITY 
ABOUT WHAT TRAIN READERS WERE READING.

HAYDAR ERGÜLEN

Meraklı biri miyim? Pek değil. Ama ‘meraklı turşucu’ deyi-
mini çok severim. Bunu da en son, aslında ilk kez, Sevin 
Okyay için söyledim. Sevin Okyay, sinema, edebiyat, çeviri, 
müzik, gazetecilik, spor gibi, kaç kalem etti, 6 mı, daha fazla 
olmalı, 7 yakışır, konularda kalem oynatan ve hemen hep-
sinde de tutkulu okurları olan, ben de onlardan biriyim, pek 
sevgili bir ablamız. Radyocu, polisiye tutkunu, 7’yi geçtik 
bile… Benim de merak ettiğim hususlar oluyor tabii, o kadar 
da meraksız sayılmam. Hatta giderek daha meraklı olduğumu 
bile söyleyebilirim. Dünyayı merak ediyorum bir kere. Yok, 
öyle uzun boylu ve o kadar da derinlemesine değil. Benimki 
gezelim görelim cinsinden, turist tarifesinden. Hem başka ne 
olacaktı, her gittiğim yerde kalacak, eğlenecek halim yok ya. 
“Merak kediyi öldürür”müş. Benimki pek merak edilecek 
cinsten değil. Kağıt kalem işleri. Eskiden yeniye, bilhassa 
trenlerde kim ne okur diye merak ederim. 40-50 yıl önce lise 
ve üniversite öğrencisiyken, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-İs-
tanbul, Ankara-İstanbul arası tren yolculuklarımda, haliyle 
hayli uzun tren yolculuklarıydı bunlar, hepsini okuyacakmı-
şım gibi en az 5 kitap alırdım yanıma. Olur ya birini beğen-
mem, sıkılırım ya da kış kıyamet, kar yolları kapar, sonra ben 
ne yapardım kitaplarım olmazsa! Trendeki tek okur ben ol-
mazdım elbette, benim gibi öğrenciler, kızlar, oğlanlar, aka-
demisyen oldukları sakallarından, gözlüklerinden, hatta 
gömleklerinden belli muhteremler, gazetesinin sayfasını çe-
virirken gürültü çıkmamasına itina gösteren tiryakiler ve 
başka okuryazarlar da olurdu. O zaman kendimi yalnız his-
setmezdim. Sanki bir kütüphanede, birbirimizin adlarını bil-
mesek de sözcüklerimizin birbirini tanıdığı, tebessümlerimi-
zin selam yerine geçtiği müdavimlerdik. Gerçi tren bana hep 
‘müdavim’ olma duygusunu vermiştir. Hem eski hem yeni 
trenlerde.Gençlik tabii, en çok da üniversiteye giderken, en 
çok da trende kitap okuyan üniversiteli kızların ne okuduğu-
nu merak ederdim. Doğal bir merak. En çok da şiir kitabı 
okuyanlarla karşılaşmayı umardım ve dilerdim. Olurdu ba-
zen. Edip Cansever’in Oteller Kenti’ni, Cemal Süreya’nın 

Am I a curious person? Not much. However, I very much like the 
word “prodnose”. I used it recently, well actually for the first 
time, for Sevin Okyay. Sevin Okyay is someone who can write 
on many subjects such as cinema, literature, translation, music, 
journalism, sports; how many are there, 6 or more, I guess 7. She 
is passionate about all of them. I am one of such people. She 
loves crime fiction and is on the radio. We have way passed 7. 
There are subjects that I am curious about, too, of course; I am 
not that careless. Moreover, I can tell that I am becoming more 
curious every passing day. I am curious about the world. No, not 
in detail or in depth. Mine is more of a let’s-go-explore type 
curiosity. What else would it be; it is not like I would stay and 
enjoy everywhere I go. “Curiosity killed the cat.” Mine is not 
something to be curious about. Paper and pencil works. I usually 
wonder about what people read especially on trains. When I 
used to be a university student 40-50 years ago, I used to pack 
at least 5 books with me for my train trips between Eskişehir-
Ankara, Eskişehir-İstanbul, Ankara-İstanbul as if I would read 
them all. What if I didn’t like one of them, then I would get 
bored or what if snow covered the roads and I got stuck on the 
train, what I would do without my books! I wouldn’t be the only 
reader on the train of course. There used to be others such as 
students such as myself, girls, boys, academicians that I would 
recognize them immediately because of their beards, eyeglasses, 
and shirts, and those who were so careful not to make noise 
while turning the pages of their newspapers. I would not feel 
myself lonely around them. It felt as if we were all sitting in a 
library as its frequenters and we all felt familiar although we 
didn’t know each other’s names. Our smiles would count as our 
greetings. Trains have always made me feel like a frequenter, 
both old and new trains. Youth... I was most curious about what 
the young university student girls were reading about on trains. 
It is a natural curiosity. I used to wish to come across the ones 
who were reading poetry. Sometimes my wish would come true. 
I had the pleasure of running into those who were reading Edip 
Cansever’s Oteller Kenti, Cemal Süreya’s Beni Öp Sonra Doğur 
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Ferragus, diğer ismiyle Yırtıcıların Reisi (2017, İleti-
şim Yayınları), üç ciltten oluşan “On Üçlerin Romanı” 
serisinin ilk kitabıdır. İkincisi: Langeais Düşesi, üçüncü-
sü ise Altın Gözlü Kız’dır. İlginçtir, romanda Ferragus’u 
sadece birkaç sahnede görmekteyiz. On Üçler’le ise hiç 
karşılaşmıyoruz. Honoré de Balzac 
çeteyle ilgili sadece romanın giri-
şinde bilgi vermektedir. Ondan 
sonra iki ailenin uğradığı felaketleri 
okumaya başlarız. Fakat romanın 
sonunda hem Ferragus’la hem de 
On Üçler’le ilgili belli belirsiz bilgi-
lere sahip oluruz. Bu da zaten çete-
nin özelliğinden ileri gelmektedir. 
On Üçler gizli, sır dolu bir örgüttür. 
Dolayısıyla onun açık seçik anlatıl-
ması çetenin özellikleriyle tezat 
oluştururdu. Bu yüzden Balzac, 
Ferragus’da ilginç bir teknik uygu-
lar.Balzac iki ailenin felaketi üze-
rinden Ferragus’la On Üçler’i anla-
tır. Başka bir ifadeyle romanın ko-
nusu; kimlikleri ve ne yaptıkları 
belli olmayan bir çetenin iki aile 
üzerindeki olumsuz etkileridir. Bu 
etkileri okuyarak Ferragus’la ilgili 
bilgi ediniriz. Öbür türlü yani Fer-
ragus şunları yaptı, bunları gerçek-
leştirdi şeklinde bir anlatım, olay veya diyalog söz konu-
su değildir romanda. Auguste âşık bir yüzbaşıdır. Âşık 
olduğu Madam Jules ise evlidir ve kocasını çok sevmek-
tedir. Auguste’un sadece babaannesi hayattadır. Madam 
Jules’in ise kocasından başka kimsesi yoktur. Aslında her 
şey yolundadır. Auguste işinde başarılı, toplum nezdinde 

Ferragus, Chief of the Devorants with its other title, is the first 
novel of the trilogy titled “History of the Thirteen”.  The sequel is 
“The Duchess of Langeais” and the last book is “The Girl with the 
Golden Eyes”.  It is interesting that Ferragus only appears in a few 
scenes in the novel. We do not come across The Thirteen at all. 

Honoré de Balzac gives information on 
the gang only in the preface of the novel. 
Then we begin to read the tragedies of 
the two families. However, we acquire 
slight information about both Ferragus 
and The Thirteen. This is because of the 
characteristics of the gang. The Thirteen 
is a secretive organization. Therefore, 
telling about the organization in detail 
would create a conflict with the traits of 
it. That is why Balzac uses an interesting 
technique in Ferragus. Balzac tells The 
Thirteen and Ferragus over the tragedy 
of two families. In other words, the 
subject of the novel is the negative 
influence of a gang, which is anonymous 
and unpredictable, on the two families. 
We acquire information about Ferragus 
by reading the influences. A narration, 
dialog, or an event such as Ferragus did 
this and that is not in question in the 
novel. Auguste is a lieutenant who is in 
love with Madam Jules who is married 

and very much in love with her husband. Only the grandmother 
of Auguste is alive. Madam Jules has no one else but her 
husband. In fact, everything is well. Auguste is a baron who is 
successful and respected by society. Madam Jules is known with 
her loyalty to her husband and her purity by society.  It is 
necessary to emphasize the mastership of Balzac in telling about 

sevilen sayılan bir barondur. Madam Jules de kocasına 
sadakatiyle ünlenmiş, toplum nezdinde gayet temiz bili-
nen, evine bağlı biridir. Balzac’ın bu tipleri anlatırkenki 
ustalığını belirtmek gerekiyor. Çünkü o, sadece iki kah-
ramanı tasvir etmekle kalmaz, bununla birlikte Paris’i ve 
Fransız toplumunu anlatır. Balzac’ın Paris betimlemeleri 
gayet açık, net, adeta birer tablo niteliğindedir. Öyle ol-
duğu için diyebiliriz ki Balzac birkaç kahramanı veya ai-
leyi anlatırken Paris’i ve Fransız toplumunu anlatmak 
istemiştir. Balzac’ın kalemi ve muhakemesi o kadar güç-
lüdür ki Fransız toplumu üzerinden toplumlaşmayı ve 
insanı anlatmaktadır. Onun anlattığı 19. yüzyıl insanıyla 
21. yüzyılda karşılaşmak mümkündür. Çünkü Balzac 
güçlü sanatı sayesinde insanı evrensel boyutlarıyla ele 
almayı başarmıştır. Âşık Auguste bir gün Madam Jules’le 
hiç ummadığı bir sokakta karşılaşır. Balzac Paris sokakla-
rını uzun uzun anlatır bu noktada. Çünkü her sokağın 
ayrı özellikleri vardır. Bazılarının ahlaksızlığıyla ünlü, 
diğer ifadeyle suç mahalli olduğunu belirtir. Auguste 
böyle kötü bir sokakta Madam Jules’le karşılaştığı için, 
şaşkınlık içindedir. Bu yüzden onu izlemeye karar verir. 
Madam Jules’in foyasını ortaya çıkaracaktır. Fakat bil-
mediği o kadar çok şey vardır ki! Auguste’un hata yap-
masının, her şeyi yanlış anlamasının sebebi; bizim Ferra-
gus’un olumsuz etkileri dediğimiz, fakat asıl On Üçler’in 
gizli, saklı ve esrarengiz olaylarıdır. Belki de Balzac bun-
lar üzerinden, görünen şeylerin göründüğü gibi olamaya-
bileceğini ve insanın her zaman kendine hata payı bırak-
ması gerektiğini de anlatmak istemiştir. Cemil Meriç’in 
eşsiz çevirisiyle Ferragus adeta yeniden yazılmıştır. Bal-
zac’ın sosyolojik, felsefi ve sanatsal dehasını ortaya ko-
yan sürükleyici bir romandır.

these types of characters, because he does not only describe two 
characters but he also tells about Paris and the French society. 
Balzac’s descriptions of Paris are very clear almost like a perfect 
painting. Therefore, we can tell that Balzac actually wanted to tell 
about Paris and the French society as he told about a few characters 
or families. Balzac’s narration and reasoning are so powerful to tell 
forming a society and human. It is possible to come across the 19th 
century human that he tells in the 21st century, because Balzac 
achieves to treat human within its universal dimensions by means of 
his powerful artistry. Auguste runs into Madam Jules unexpectedly 
on a street where he would never think of seeing her. Balzac tells 
about the streets of Paris at length at this point, because every 
street has different characteristics. Some are notorious; they are 
crime scenes. Auguste is struck with consternation to run into 
Madam Jules on one of such streets. That is why he decides to 
follow her; to unmask her. However, there are so many things of 
which he is not aware! The reason that Auguste makes a mistake 
and misunderstands everything is the mysterious events of The 
Thirteen, which is in fact what we call as the negative effects of 
Ferragus. Maybe, Balzac also wanted to tell that there is always 
more than what meets the eye and we should always consider 
having a margin of error over those secretive events. Ferragus is 
almost rewritten thanks to great translation of Cemil Meriç. It is 
a riveting novel that reveals the sociological, philosophical, and 
artistic genius of Balzac.  
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GÖRÜNENDEN İBARET OLMAYAN ŞEYLER

THE THINGS THAT ARE MORE THAN WHAT 
MEET THE EYE 

BALZAC İKİ AİLENİN FELAKETİ ÜZERİNDEN FERRAGUS’LA ON ÜÇLER’İ ANLATIR. BAŞKA BİR
İFADEYLE ROMANIN KONUSU; KİMLİKLERİ VE NE YAPTIKLARI BELLİ OLMAYAN BİR ÇETENİN 
İKİ AİLE ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİDİR.

BALZAC TELLS THE THIRTEEN OVER THE TRAGEDY OF THE TWO FAMILIES. THE SUBJECT OF 
THE NOVEL IS THE NEGATIVE INFLUENCE OF A GANG, WHICH IS ANONYMOUS AND 

UNPREDICTABLE, ON THE TWO FAMILIES. 



Moda kadınlar için önemli  olduğu 
kadar günümüzde erkekler içinde 
önemli.Git gide çeşitliliğini artıran er-
kek modası  kot  ve  t-shirt  devrini  
kapattı .Hem kaliteli hem şık hem de 
güncel görünmek mümkün. Her 
zevkten ve her yaştan erkeklerin  do-
labında bulunması gereken  o parçalar; 

ERKEKLERİN 
DOLABINDA 

OLMASI 
GEREKEN 

BEŞ PARÇA

TAKIM ELBİSE
Takım elbiseler ne 
olursa olsun 
gardırobunuzda 
mutlaka bulunmalı... 
Cenaze, düğün, iş 
yemeği, davet… Her 
ortamda giyebilirsiniz. 
Gelinlik nasıl her kadını 
güzel gösterirse, takım 
elbise de hemen her 
erkeği daha şık 
gösterir. Unutmayın, 
kadınlar her yere 
gelinlikleriyle gidemez, 
ama siz her ortamda 
takım elbiseyle 
olabilirsiniz.

MODA / FASHION MODA / FASHION

MELİKE BETÜL AYŞE NUR AYGÜN

SUIT
No matter what you 
think, you should 
definitely have at least 
one suit in your 
wardrobe... Funerals, 
weddings, work, 
receptions... You can 
wear it for any 
occasion. In the same 
manner a wedding 
dress shows the 
beauty of a woman, a 
suit will make a man 
look finer. Remember, 
women cannot wear 
their wedding gowns 
everywhere, but you 
can wear your suit for 
every occasion.

Fashion is important for men nowadays 
as it is for women. Increasing the 
variety in every passing day, the mwen’s 
fashion closed the jeans and t-shirts 
era. It is possible to look fine, stylish 
and trendy. Here are the pieces that are 
to be found in every man’s wardrobe 

from every age and background;

FIVE PIECES 
THAT EVERY 

MAN SHOULD 
HAVE IN HIS 

WARDROBE

KOT PANTOLON
Günün her saatinde giyilebilen ve adeta 
kurtarıcı görevi gören kot pantolonlar 
erkeklerin vazgeçilmez giyim 
parçalarından biri. Mavi renkli jean’leri 
koyu blazer ceketlerle spor ve şık bir 
havaya sokabilir, siyah jean pantolonunuzu 
deri ceketlerinizle tamamlayarak oldukça 
şık görünebilirsiniz. Açık renk jean’lerinizle 
ise bej rengi ceket ve kazaklarınızı 
eşleştirerek sportif bir şıklık 
yakalayabilirsiniz. 

JEANS
Jeans that can be worn at any hour of 
the day and undertaken the job of being 
rescuers are one of the indispensable 
pieces of clothing for men.You can 
combine your blue jeans with a dark 
blazer jacket for a sporty and stylish 
look and you can look pretty fine by 
completing your black jeans with leather 
jackets. You can catch a casual elegance 
by pairing your beige color jackets and 
sweaters with your light color jeans.
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DERİ CEKET
Son zamanların en trend 
parçalarından biri olan deri 
ceketler her parça ile 
kombinlenmesi ve giyeni 
oldukça cool göstermesi 
sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. 
Hafta sonları siyah jean 
pantolonlarla stil sahibi bir 
görüntü sunan deri ceketler 
zamansız olduğu için her 
zaman ve her yerde 
giyilebiliyor.

LEATHER JACKET
Leather jackets, one of the 
trendiest pieces recently, are 
often preferred as they can be 
combined with any piece and 
make the one who wears it 
look very cool. Leather jackets 
that offer a stylish look with 
black jeans especially on 
weekends are actually timeless 
and can be worn anytime and 
anywhere.

MODA / FASHION
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BEYAZ GÖMLEK
Erkeklerin gardıroplarındaki en temel 
ve klasik parçalardan biri olan beyaz 
gömlekler takım elbiselerin yanında 
chino pantolonlarla, bermuda şortlarla 
ve jean’lerle harika bir şekilde 
eşleşiyor. Klasik beyaz gömlekleri 
takım elbiselerle ,slim fit olanları dar 
pantolonlarla giyebilirsiniz.

WHITE SHIRT
One of the most basic and classic 
pieces in men’s wardrobe, the white 
shirts are wonderfully matched with 
chino trousers, bermuda shorts and 
jeans as well as suits. You can wear 
classic white shirts with suits and slim 
fit ones with tight pants.

MODA / FASHION

BLAZER CEKET
Erkekleri en şık 
gösteren parçalardan 
olan blazer ceketler 
gardıropların 
demirbaşlarından  hem 
jean’lerle hem de klasik 
pantolonlarla 
muhteşem eşleşmeler 
sağlıyor. Koyu renkli 
kıyafetlerle koyu blazer 
ceketler, açık renklilerle 
de bej ve açık gri blazer 
ceketler ideal olabilir.

 BLAZER JACKET
The blazer jackets, 
which are the most 
stylish pieces of 
men, provide great 
combinations of 
jeans and classic 
pants. Dark blazer 
jackets with dark 
outfits and beige 
and light gray blazer 
jackets with light 
color jeans may be 
ideal.
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Soğuk kış günlerinde dışarıda vakit geçirmek daha zor-
dur; işe gitmek, dışarı çıkmak da insana çoğu zaman zor 
gelir ve sürekli sıcak evlerimizde oturmak isteriz. Du-
rum böyle olunca da evde geçirilen zamanlar da artıyor. 
İşte bu yüzden, kış mevsiminde kendinizi daha iyi his-
setmek için, en çok zaman geçirdiğiniz evinizde pozitif 
duygularınızı tetikleyecek ve size enerji verecek sıcak 
değişimler yapmanız mümkün. Bu sayede kışı çok daha 
mutlu ve sıkıntısız geçirebilirsiniz. Evinizde keyifli vakit 
geçirmek, kış soğuğunu unutmak için dekorasyonunuzu 
kışa hazırlayabilirsiniz. Yatak odanızdan salonunuza 
kadar kış boyunca içinizi ısıtacak kış dekorasyonu yapa-
bilmeniz için harika öneriler hazırladık...

It is harder to spend time outside on cold winter days; Going 
to work or getting out feels often difficult, and we want to 
stay in our warm homes. When this is the situation, the time 
spent at home increases. So, to trigger your positive feelings 
and to give you energy in the winter season, it is possible to 
make warm changes at home where you spend most of your 
time. This way, you can spend your winter much happier and 
trouble-free. You can prepare your winter decorations to 
forget the winter cold and to have a pleasant time in your 
home. We’ve made great suggestions for you to make winter 
decorations that will warm you up throughout the winter, 
from your bedroom to your living room...

ELA DEMİRCİLER

HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE DIŞARIDA GEÇİRDİĞİMİZ SAATLER AZALIYOR, EVLERİMİZDE 
GEÇİRDİĞİMİZ SÜRE UZUYOR. BU DÖNEMDE EV DEKORASYONUNUZDA, YATAK ODANIZDAN 

SALONUNUZA KADAR UFAK DOKUNUŞLARLA DAHA SICAK BİR EV OLUŞTURABİLİRSİNİZ… 

İÇİNİZİ ISITACAK DEKORASYON ÖNERİLERİ

AS THE WEATHER GETS COLDER, THE TIME WE SPENT OUTDOORS IS GETTING LESS AND THE 
TIME WE SPENT HOME INCREASES. YOU CAN CREATE A WARMER AMBIENCE IN YOUR 

HOME WITH SMALL TOUCHES IN THIS PERIOD FROM YOUR BEDROOM TO LIVING ROOM. 

DECORATION TIPS THAT WILL WARM YOU UP
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ŞÖMİNE EFEKTİ
Kış mevsiminde içleri ısıtan bir diğer dekoras-
yon unsuru da şömineler oluyor. Salonunuzda 
oluşturacağınız şömine köşesinin önünde 
postlarla yerde oturma bölümü oluşturabilir-
siniz. Kahvenizi içerken sıcak sohbetler yapa-
cağınız bu köşede yerde oturmak istemeyen-
ler için tekli bambu koltuklarla kahve içmek 
için özel bir alan da oluşturulabilir. Tekli iki 
koltuğun arasına yerleştireceğiniz sehpa ile 
keyif köşeniz hazır hale geliyor…

FIREPLACE EFFECT
Another decoration element that warms up in 
the winter season is the fireplace. 
You can create a seating area in front of the 
fireplace in your living room. At this corner, 
where you will have warm conversations while 
sipping your coffee, you can create a special 
area by using single bamboo seats for those 
who don’t like to sit in cushions. Your leisure 
corner will be ready with your coffee table in 
between the two seats.

KIŞ BAHÇESİ
Evimize kapandığımız kış günlerinde balkon ya 
da teraslarınızda oluşturacağınız kış bahçele-
rinde de keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. 
Öncelikle balkon ya da terasınızı katlanabilir 
camlarla kaplatıp kışın da kullanılabilecek bir 
mekân haline getirmeniz gerekiyor. Kapattığınız 
balkon ya da terasınıza bahçe mobilyaları ve 
pratik ısıtıcılardan yerleştirerek keyifli kahve 
sohbetleri yaptığınızı özel bir alana sahip olabi-
lirsiniz. Burayı çiçek ve mumlarla süslemeyi de 
unutmayın…

WINTER GARDEN
You can spend pleasant moments in your winter 
gardens that you can create on your balconies or 
terraces during the winter days that we spend 
most of our time at home. All you need to do is to 
install frameless balcony glazing and make it a 
place to be used in winter. You can have a private 
area where you can make your pleasant coffee 
conversations by placing garden furniture and 
practical heaters to your balconies or terraces. Do 
not forget to decorate it with flowers and candles...

HALILAR GERİ GELİYOR
Yaz aylarıyla birlikte kaldırılan halı ve kilimler 
soğuk hava ile birlikte yeniden evlerimizin 
başköşesinde yerlerini alıyorlar. Rengârenk 
halı ya da kilimler evinize renk katıp enerjinizi 
artırıyor. Yumuşak, rengârenk yastıklar ya da 
örgü kırlentler de kış dekorasyonunun vaz-
geçilmezlerinden. Ancak kırlent seçerken 
koltuklarınızla ve mobilyalarınızla uyumlu 
olmasına dikkat etmelisiniz.

RUGS ARE BACK
The carpets and kilims, which have been 
stored away in the summer months, are 
taking their places in our homes again with 
the cold weather. Colorful carpets or rugs 
add color to your home and increase your 
energy.  Soft, colorful, or woven toss pillows 
are indispensable for winter decorations. 
However, when choosing toss pillows, you 
should be careful to match your seats and 
furniture.

YATAK ODASI
Evimizde en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden 
biri de yatak odası oluyor. Yatak odasında 
vakit geçirmekten hoşlananlar burada bir 
kitap okuma köşesi oluşturabilir. Tekli koltuk 
ve önüne yerleştirilecek bir puf ile keyifli saat-
leriniz için uygun ortam oluşturabilirsiniz. 
Yatak odasında uyku dışında uzun vakitler 
geçirmek istemeyen ama sıcaklık hissi yarat-
mak isteyenler de yünlü ya da pelüş yatak 
örtüleri ile kış sıcaklığı yaratabilirler. Yatak 
örtüsünün üzerine yerleştirilecek renkli yas-
tıklarla sıcaklık efekti artırılabilir. 

BEDROOM
One of the places we spend most of our time in 
our homes is the bedroom. Those who like to 
spend time in the bedroom can create a reading 
corner here. With an armchair and an ottoman to 
be placed in front of it, you can create a suitable 
environment for enjoyable hours. A knitted 
shawl that you can throw on your armchair, you 
can create a detail that will warm you up. Those 
who do not want to spend long periods of time 
in the bedroom except for sleeping can create 
warmth with woolen or plush bedspreads. The 
warmth effect can be increased by the colored 
pillows to be placed on the bed cover.
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6. NESİLİ YOLLARA ÇIKTI
İlk olarak 1975 yılında üretimine başlanan ve dünya genelin-
de 16 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak Volkswagen 
markasının en başarılı modellerinden biri olan Polo, altıncı 
nesliyle sınıfındaki iddiasını devam ettiriyor. Yeni tasarımı, 
güvenlik sistemleri, teknolojisi, kişiselleştirme seçenekleri 
ve artan standart özellikleriyle yeni Polo, 64 bin 900 TL’den 
başlayan fiyatlarla satılıyor. Araç yeni platform sayesinde 
daha uzun, daha geniş gövdesi ve uzayan aks mesafesi ile 
göze çarpıyor. Otomobilin bagaj hacmi de geçmiş nesline 
göre 71 litre artarak 351 litreye ulaştı. Yeni Polo aynı zaman-
da, yeni nesil dijital gösterge panelinin kullanıldığı ilk 
Volkswagen modeli. Polo, ülkemize 1.0 lt 3 silindirli (75-95 
beygir) benzinli, 1.6 lt (80-95 beygir) dizel olmak üzere 4 
motor seçeneğiyle sunuluyor. DSG şanzıman sadece 95 
beygirlik benzinli motor seçeneğinde alınabiliyor.

6. GENERATION TOOK THE ROADS 
Polo, one of the most successful models of the Volkswagen 
brand, first started the production in 1975 and reached more 
than 16 million sales worldwide, carries its ambition in its class 
to its sixth generation. With its new design, security systems, 
technology, personalization options and increased standard 
features, the new Polo is available at prices starting at 64 
thousand 900 TL. Thanks to the new platform, the vehicle is 
striking with a longer, wider body and extended wheelbase. 
The trunk volume of the car also reached 351 liters, increasing 
by 71 liters compared to the past generation. The new Polo is 
also the first Volkswagen model to use a new generation of 
the digital instrument panel. Polo is offered in our country 
with a choice of 4 engines, including 1.0 lt 3-cylinder (75-95 
hp) petrol and 1.6 lt (80-95 hp) diesel. The DSG transmission 
is only available with a petrol engine option of 95 hp.r.

ALMOST ALL OF THE HATCHBACK MODELS, OF WHICH THE SHARE OF SALES FIGURES INCREASE 
WITH EVERY PASSING DAY IN TURKEY’S MARKET, ARE RENEWED OR JOINED THE COMPETITION 

AFTER MODIFICATION WITH THEIR NEW FEATURES.  

THE COMPETITION BETWEEN THE COMPACT CARS 
 BIGGER THAN THEIR SIZE

Türkiye, tam bir sedan otomobil cenneti olmasına rağmen 
ülkemiz pazarında küçük sınıf otomobillerin satış adetleri  
de hızla yükseliyor. Çalışan kadınların sayısının artması, 
ailelerin küçülmesi bu sınıftaki artışı tetikliyor. Ayrıca tu-
tumlu motorları, kalabalık şehir trafiğinde sağladığı pratik-
lik gibi özellikleri de bu otomobilleri daha çekici kılıyor. Her 
ne kadar küçük otomobil veya B hatchback olarak adlandı-
rılsa da bu sınıftaki otomobiller yenilenirken boyları da eski 
versiyonlara kıyasla büyüyor. 

Turkey, despite being a sedan car paradise, the sales figures of 
small class automobiles are rising rapidly in our country’s 
market. The increase in the number of working women and the 
downsizing of the families trigger the increase in this class. In 
addition, features such as economic motors, practicality in 
crowded city traffic make these cars more attractive. Although 
they are called as small cars or B hatchback, the cars in this class 
are being renewed and their size is growing compared to the old 
versions.

ERTUĞRUL ARSLAN

TÜRKİYE PAZARINDA SATIŞ PAYLARI HER GEÇEN GÜN ARTAN KÜÇÜK HATCHBACK MODELLERİN 
NEREDEYSE TÜMÜ YENİLENDİ VEYA MAKYAJLANIP YENİ ÖZELLİKLERİYLE REKABETE KATILDI. 

KÜÇÜK OTOMOBİLLERİN REKABETİ 
BOYLARINDAN DAHA BÜYÜK
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RENAULT CLIO AİLESİ YENİLENDİ
Türkiye pazarında sınıfının güçlü oyuncularından Renault 
Clio ailesi de geçtiğimiz yıl kapsamlı bir makyaj operasyonu 
geçirdi. Geçirdiği yenilenme operasyonu sonrasında taze bir 
görünüme kavuşan Renault Clio ailesi bayilerdeki yerini aldı. 
Clio HB ve Sport Tourer, full-LED Pure Vision farları ile birlik-
te yepyeni tasarım detayları sayesinde çok daha çekici görü-
nüyor. Yenilenen Clio HB 61.900 TL, Clio Sport Tourer ise 
75.600 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. 
Clio, yeni ızgara ve ön tampon oranları ile yeni bir ön görü-
nüme sahip. Yenilenen Clio, Renault’nun üst segment model-
lerinde kullanılan malzemeler ile donatıldı. İç mekânda kulla-
nılan döşemeler yepyeni ve kullanılan plastik malzemenin 
dokunuş ve görsel kalitesine özel önem gösterilmiş. Krom 
detaylar ise daha dingin ve mat bir görünüme sahip; renkler 
ise çok daha seçkin. Araçta güçleri 75-120 beygir arasında 
değişen benzinli ve dizel motorlar alınabiliyor.

FORD FIESTA EĞLENCE DOLU GELDİ
Farklı karakterleriyle çok daha geniş müşteri kitlesine 
ulaşmayı hedefleyen Yeni Fiesta, sürüş dinamikleri, yeni 
teknolojik özellikleri, araç içi bağlantı ve eğlence siste-
minin yanı sıra iç ve dış tasarımında farklı renk kombi-
nasyonlarıyla gelen kişiselleştirme özellikleri sayesinde 
tarzıyla öne çıkmak isteyenlere de hitap ediyor. Sınıfının 
en teknolojik ve donanımlı modellerinden biri olmaya 
hazırlanan Ford’un heyecan verici modeli, 8 inçlik yük-
sek çözünürlüklü dokunmatik ekran aracılığıyla SYNC3 
araç içi multimedya sistemi ile sesle komut sistemi 
sunarak dünyaya bağlanıyor. Yeni Ford Fiesta’da, yük-
sek performanslı ve verimli 100 beygir gücünde 1.0 lit-
relik EcoBoost benzinli motor – otomatik şanzıman ve  
85 beygir güç sunan yeni 1.5L TDCi dizel ve yeni 1.1 litre 
benzinli motorlar – manuel şanzıman seçenekleri ve 
64.500 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

THE RENAULT CLIO FAMILY IS RENEWED 
In the Turkish market, Renault Clio’s family, which is one of the 
strongest players in the class, went through an extensive 
modification. After the renewal operation, the Renault Clio family 
took its place in the galleries, gaining a fresh look. The Clio HB 
and SportTourer look much more attractive with brand-new 
design details, along with full-LED PureVision headlights. The 
renewed Clio HB starting from 61,900 TL, and ClioSportTourer 
starting from 75,600 TL, are offered for sale in Turkey. Clio has a 
new front view with the new grille and front bumper proportions. 
The renewed Clio is equipped with materials used in Renault’s 
upper segment models. The upholstery used in the interior is 
brand new and the plastic material used is selected with special 
importance given to its touch and visual quality. The chrome 
details have a calmer and matt look; colors are much more 
exclusive. The vehicle comes with optional petrol or diesel 
engines ranging from 75 to 120 horsepower.

FORD FIESTA CAME FULL OF ENTERTAINMENT
Targeting to reach a much wider customer base with its 
different characters, the new Fiesta also appeals to those 
who want to stand out in style thanks to its driving 
dynamics, new technological features, in-car connection 
and entertainment system, as well as personalization 
features that come in different color combinations in 
interior and exterior design. Prepared to be one of the 
most technological and equipped models of its class, 
Ford’s exciting model connects to the world by offering 
voice command system and SYNC3 in-car multimedia 
system via 8-inch high-resolution touchscreen. In the new 
Ford Fiesta, the 1.0-liter 100 hp EcoBoost petrol engine 
with high-performance and efficiency -the new 1.5L TDCi 
diesel and the new 1.1-lt 85 hp petrol engines- is offered 
for sale with manual transmission options and starting 
price of 64,500 TL.
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APPLE IPHONE X
IPhone evreninin yeni yıldızı, Apple’ın serinin 
başlangıcının 10. yılına özel hazırladığı iPhone 
X, ana ekran tuşu olmayan, neredeyse tama-
mı ekrandan oluşan bir cihaz. Kızılötesi des-
tekli yüz tanıma sistemi, ön ve arka kamera-
daki portre modu ise artıları.

It is the new star of the iPhone universe. 
iPhone X, which was designed specifically for 
the 10th anniversary of the beginning of the 
series, grabs attention both with its price and 
features. iPhone X with no home button is a 
device that almost consists completely of 
screen. The face recognition supported with 
infrared technology and front and rear camera 
portrait mode are the pluses of the device.  

APPLE IPHONE 8 PLUS
Yeni bir tasarım sunmaması onu sıfır çerçe-
veli rakiplerine göre daha büyük ve hantal 
bırakabiliyor. Ancak pil ömrü daha iyi, çift 
kamerası özellikle portre modunda çarpıcı 
sonuçlar ortaya koyuyor. Kablosuz şarj 
desteği onun karizması için pozitif bir 
durum. 

Not offering a new design leaves it 
larger and bulkier compared to its 
competitors with zero-frame. However, 
the battery life is longer and dual 
camera presents striking results in 
especially portrait mode. Wireless 
charging capability is a plus in terms of 
its charisma.  

AYTUN ÇELEBİ

YILIN 
EN İYİ AKILLI 
TELEFONLARI 

Teknoloji meraklıları için Samsung’un Note 7 problemi sonrası ve iPhone’un 10. 
yılına dair beklentilerin büyüklüğü, beklediğimize değdi dedirtirken, bu yılı da akıllı 

telefonlar için harika bir yıl yaptı. İşte 2017’de çıkan en iyi amiral gemileri...

THE BEST SMART PHONES OF 
THE YEAR

This year has been very active for the tech-lovers. As the Apple had the 
launch of the recent products iPhone 8 and iPhone X in September, 

other brands have carried the competition to an upper level 
with their newest models. Here are the flagships of the 

prominent brands for 2017...
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SAMSUNG GALAXY NOTE 8
Son derece parlak ekranı, güçlü donanımı, 
uzun dayanan pili ve şaşırtıcı derecede iyi 
kamerasıyla Note 8, Note 7’deki pil sorununu 
unutturacak kadar iyi. 16 cm uzunluğu ile 
cebe sığması biraz dert, ayrıca parmak izi 
algılayıcıya ulaşması da zor.

Note 8 is as good as to make the bad image of 
the Note 7 forgotten with its extremely bright 
display, powerful equipment, long battery life 
and surprisingly good camera. Note 8 is adored 
by its loyal users like the way it is, despite the 
heavy criticism on its 16 cm length and hard-
to-reach fingerprint scanner. 
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AJANDA / AGENDA SİNEMA / CINEMA

 Aşık Veysel Müzikal Tiyatro
Altan Erbulak Sahnesi, İstanbul

05
Ceylan Ertem: Sezen Aksu Tribute

Jolly Joker, Ankara

08
Redd

Holly Stone Performance Hall, Antalya
Sagopa Kajmer

06:45 KK Ankara 

08
Zuhal Olcay

Moda Kayıkhane, İstanbul

2315

TOLGA ÇEVİK - TOLGSHOW
“Arkadaşım” karakteri ile milyonları güldüren 
Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline 
gelen doğaçlama oyununun 10’uncu yılın-
da, Zorlu PSM Drama Sahnesi İstanbul’da 
4 Aralık’ta izleyicisinin karşısına yepyeni 
sürprizlerle çıkıyor.

Putting smiles on millions of faces with the 
character “Arkadaşım”, Tolga Çevik, on the 
10th anniversary of his classic impromptu 
play, is on the stage with new surprises at 
Zorlu PSM Drama Stage on December 4. 

AİLE ARASINDA
BETWEEN THE FAMILY
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
01 Aralık 2017 / December 1, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Ozan Açıktan

OYUNCULAR: CAST:                                              
Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, 
Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse 
Birsel, Derya Karadaş

TÜR: GENRE
Komedi, Aile / Comedy, Family

FİLM ÖZETİ: Gülse Birsel’in yazdığı Aile Arasında, 
eşi tarafından terk edilen Fikret’in (Engin Günaydın) 
bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu geli-
şen olayları konu ediniyor.

SYNOPSIS: Written by Gülse Birsel, Aile Arasında tells 
the story of Fikret (Engin Günaydın) who is left by his 
wife and pretends to be a father to ask a girl’s hand in 
marriage.

STAR WARS: SON JEDI
STAR WARS: THE LAST JEDI
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
13 Aralık 2017 / December 13, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Rian Johnson

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega, Adam 
Driver, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Andy Serkis, 
Domhnall Gleeson, Lupita Nyong’o, Benicio Del Toro

TÜR: GENRE
Macera, Bilim-Kurgu / Adventure, Sci-Fi

FİLM ÖZETİ: Rian Johnson’ın yazıp yönettiği, Star 
Wars serisinin sekizinci bölümü olan The Last Jedi, The 
Force Awakens ile tanıştığımız Rey’in Luke Skywalker 
ile buluşmasının ertesinde olacakları konu ediniyor.

SYNOPSIS: Written and directed by Rian Johnson, The 
Last Jedi, the eighth in the Star Wars series, tells the 
story of what will happen after Rey, we met in The 
Force Awakens, meets Luke Skywalker. 

Suburbicon
Komedi, Suç, Gizem

 Comedy, Crime, Mystery

Öteki Taraf / The Other Side 
Gerilim, Aşk

Thriller, Romance

Somali Korsanlar
The Pirates of Somalia 

Dram, Biyografi
Drama, Biography

Jumanji: Vahşi Orman
Jumanji: Welcome to the Jungle

Macera, Aile, Fantastik
Adventure, Family, Fantastic

Muhteşem Showman
The Greatest Showman 

Dram, Müzikal
Drama, Musical

08 08 15 29 29

GRUP ABDAL
Halk müziğine getirdikleri yeni yorum 
ve anlayışla önemli bir dinleyici kitle-
sine ulaşan Grup Abdal, 15 Aralık’ta 
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 
müzikseverlerle buluşuyor.

The new style and understanding that 
they had folk music gain made Grup 
Abdal reach a significant mass of 
listeners. The group is going to meet 
with music lovers at Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezi on December 15.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

Resimdeki
oyuncu

Gondola
benzeyen
bir kayık

Baryum imi

Bıçağı
keskin hale
getirmek

Değin

Kutup'ta
yaşayan bir

halk

İstihsal,
tüketim
karşıtı

Yayla atılan
tahta çubuk

Bilen
Sıvı yakıt

Sonsuz,
ölümsüz

Aylaklık
Alay, istihza

Yabancı Sözünden
dönmek

Hep var
olan

Büyük,
yaşlı, kart

İzlenim
Sığınma

Bir
aydınlatma

aracı
Bayındırlık

Cılız, zayıf,
güçsüz

Arka, geri

Direnç
birimi

Kısaca
yüzyıl

Vakıa

Çünkü
Bel kemiği

Haberci

Sır

Benzer
biçimde

Ağır,
dayanıklı Rutubetli

Bir meyve

Eğik
olmayan

Bir tür
reçine

Çadırla
oluşturulan
konak yeri

Ödenti Kurutulmuş
ekmek

Musluklu
çay

demleme
kabı

Tutuk dilli
Osmiyum

imi

Yabancı

Bir bağlaç

Cinsiyet

Saatin rakamlı
yüzü

Üstü kapalı
belirtme

Boyun atkısı Kısa çizme

Topluluk

Eş anlamlı
Marmara'da

bir ada Bir tür çörek

Tesir

Yaşa

Göstergede
hareketli

iğne

Mevcut

Madagaskar
plaka kodu

Küçük
körfez

İlaç,
merhem

Üvey
olmayan

Mercan
adası Mavera

Gıpta Ağız yoluyla
alınan tat

Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.

Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how may lines cross over 
that number. Lines may cross where there are no numbers.  

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

1 Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2 Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi 
 geçtiğini gösteriyor.
3 Çapraz çizgiler kapalı bir şekil  oluşturmamalı.

1 Each square should include a cross line.
2 Each number shows how many lines 
 crosses over it. 
3 Cross lines cannot create a closed shape.

BERTAN KODAMANOĞLU

AHTAPOT
AKKOR

ARABAŞI
BARAJ
BENLİK

GÜVENSİZLİK
HALİS

HARİTACILIK
HAYLİ

İMPARATORLUK
İTİNA
KİRİŞ

ONMAK
PINAR

RIZIK
SARKIK

SİĞİL
SINAİ

SOĞUKKANLI
ULUSÇU
VEBAL
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu S Gondola

benzeyen
bir kayık

Baryum imi P Bıçağı
keskin hale
getirmek

Değin B Kutup'ta
yaşayan bir

halk E İstihsal,
tüketim
karşıtı Ü Yayla atılan

tahta çubuk

Bilen O Sıvı yakıt

Sonsuz,
ölümsüz

Aylaklık E B E D İ Alay, istihza S A R A K A
A V A R E L İ K Yabancı E L Sözünden

dönmek K
Hep var

olan D Büyük,
yaşlı, kart

İzlenim E K E Sığınma İ L T İ C A
K A İ M Bir

aydınlatma
aracı M U M Bayındırlık İ M A R

Cılız, zayıf,
güçsüz

Arka, geri E N E Z E Direnç
birimi O H M Kısaca

yüzyıl

Vakıa Y Y
A R T Çünkü

Bel kemiği

Haberci O M A
Sır

Benzer
biçimde G İ Z U L A K
G İ B İ Ağır,

dayanıklı G Rutubetli I
Bir meyve N A R K U N T

Eğik
olmayan C Bir tür

reçine A Çadırla
oluşturulan
konak yeri

Ödenti E Kurutulmuş
ekmek

D İ K Musluklu
çay

demleme
kabı K A M P

Tutuk dilli
Osmiyum

imi

Yabancı O S Bir bağlaç

Cinsiyet İ L E
P E P E Saatin rakamlı

yüzü

Üstü kapalı
belirtme K Boyun atkısı K Kısa çizme E D İ K

Topluluk

Eş anlamlı C A M İ A Marmara'da
bir ada A V Ş A Bir tür çörek S

A N L A M D A Ş Tesir

Yaşa E T K İ
Göstergede
hareketli

iğne E Mevcut

Madagaskar
plaka kodu V A R Küçük

körfez K O Y İlaç,
merhem

Üvey
olmayan E M

İ B R E Mercan
adası A T O L Mavera Ö T E

Gıpta İ M R E N Ağız yoluyla
alınan tat L E Z Z E T
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9 1 2 7 6 5 4 3 8
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2 8 4 3 9 6 7 1 5
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KOLAY ORTA ZOR

Her satırı, her sütunu ve  her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.

Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9



0  9  6 raillife ARALIK / DECEMBER 2017

 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]


