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VİZYON / VISION

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication

2017 yılı daha önce başlattığımız birbirinden önemli 
projelerin devam ettiği bir yıl oldu. Ancak 2017 yılını 
tek bir sene olarak değil, 15 yıl süren bir kalkınma süre-
cinin devamı ve hayallerin icraata dönüşebileceğinin en 
büyük kanıtı olarak görmek gerekiyor. Marmaray, Av-
rasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi 
Köprüsü, Yüksek Hızlı Tren Hatları, Bölünmüş Yollar, 
Otoyollar, Havalimanları, Yat Limanları gibi nice hayal 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek vizyonu ve Sayın 
Başbakanımızın liderliğinde Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’nin iletişim ve ulaşım alt yapısına 15 yıllık sü-
reçte 365 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştir-
dik. Tüm dünyanın gıpta ile baktığı İstanbul Yeni Hava-
limanı inşaatı şu anda yüzde 73 seviyesini geçti. 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli’nin derin sondaj çalışmaları baş-
ladı. Kıtaları aşan projelerimizden biri olan 1915 Çanak-
kale Köprüsü’nün temeli atıldı. Ülkemizin deniz üzerine 
ikinci havalimanı olacak Rize Artvin Havalimanı’nın 
temeli atıldı. Ülkemizi dünyanın ticaret merkezi yapa-
cak en önemli projelerinden biri olan Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi hizmete girdi ve yük taşımaya başla-
dı. Bu dev projenin önemli bir tamamlayıcısı olacak Kars 
Lojistik Merkezi’nin temeli atıldı. Yaptığımız bu yatı-
rımlar ülkemize olan güveni artırdı, ticaret ve yatırımda 
yaşanan durgunluk kısa sürede ortadan kalktı. 
2018 yılında da 2023 yılı vizyonumuz kapsamında yatı-
rımlarımızı dur durak demeden sürdüreceğiz. Bu vizyon 
içerisindeki temel unsur hizmettir. “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın.” Düsturuyla harekettir. Türkiye’nin re-
kabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltil-
mesine katkı veren; güvenli, erişilebilir, ekonomik, kon-
forlu, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, çağdaş 
hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir bir ulaştırma sis-
temi oluşturmaktır. Hiç şüpheniz olmasın ki çok daha 
büyük yatırımlarla ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız.

2017 was a year in which we continued projects each of which is 
more important than the other that we had already started. 
However, we must consider 2017 not as a single year, but 15 
years of continuous development and the greatest proof of that 
dreams can turn into reality. Many dreams like Marmaray, 
Eurasia Tunnel, Yavuz Sultan Selim Bridge, Osmangazi Bridge, 
High Speed Train Lines, Divided Roads, Motorways, Airports, 
Marinas were carried out by the Ministry of Transport, Maritime 
Affairs, and Communications with the vision of our Honorable 
President of the Republic and under the leadership of our Honorable 
Prime Minister. We have invested over 365 billion liras in Turkey’s 
communications and transport infrastructure in the 15-year 
period. Envied by the whole world, the construction of the İstanbul 
New Airport has passed the 73 percent level at the moment. Deep 
drilling works of 3-storey Büyük İstanbul Tunnel started. We have 
laid the foundation of the 1915 Çanakkale Bridge, one of our 
projects that exceeded the continents. The foundation of the Rize 
Artvin Airport, which will be the second airport of our country on 
the sea, was laid. The Baku-Tbilisi-Kars Railway Project, which 
is one of the most important projects that will make our country 
the center of trade for the world, has begun to transport cargo. 
The foundation of the Kars Logistics Center, which will be an 
important complement to this giant project, was laid. These 
investments we have made have increased the confidence in our 
country, and the stagnation in trade and investment has quickly 
ceased. In 2018, we will continue our investments without stopping 
within the scope of our 2023 vision. The main element in this vision 
is service. It is to advance with the principle of “Make the people live, 
so the state lives.” It is to create a sustainable transportation system 
that contributes to Turkey’s competitiveness and community’s 
quality of life, and it is safe, accessible, economical, comfortable, fast, 
environmentally conscious, uninterrupted, balanced, offering 
contemporary services. Don’t doubt that we will carry our country 
even further with much bigger investments.

YATIRIMLAR 2018’DE HIZ 
KESMEDEN DEVAM EDECEK

INVESTMENTS WILL CONTINUE 
WITHOUT SLOWING DOWN IN 2018
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Güle güle 2017, hoş geldin 2018…
Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve hükümetimi-
zin destekleriyle seferberliğin yaşandığı Demiryolu Sek-
töründe dolu dolu bir yılı daha geride bıraktık. Medeniyet-
leri buluşturan Kars-Tiflis-Bakü İpek Demiryolu’nu işlet-
meye açtık. Mevcut hatlarımıza ilaveten yüksek hızlı ve 
hızlı demiryolu çalışmalarımıza kar-kış, gece-gündüz de-
meden devam ettik. Sivas-Erzincan hızlı demiryolunun 
Sivas-Zara arasının yapım çalışmalarına başladık. Konya 
YHT Gar ile Kars ve Konya (Kayacık) lojistik merkezleri-
nin temelini attık. Kahramanmaraş (Türkoğlu) Lojistik 
Merkezi’ni ise hizmete açtık. Mevcut hatlarımızı elektrik-
li ve sinyalli hale dönüştürme çalışmalarımızı sürdürdük. 
İzmir’de Tepeköy-Selçuk yeni demiryolunu hizmete aça-
rak, İZBAN ulaşım ağını 136 km’ye çıkardık. Gaziantep’te 
GAZİRAY projesini başlattık. Milli Yük Vagonu, Milli 
Dizel Motor ve Milli Makas Taşıma Vagonu projelerini 
hayata geçirmeyi başardık. İlk Anahat Milli Elektrikli Lo-
komotifi E-5000 projesini başlattık. 

Ve 2018…
2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da hummalı bir 
çalışma yürüteceğiz. Konya-Karaman Hızlı Demiryolu 
ile Konya YHT Gar ve Erzurum Lojistik Merkezi’ni hiz-
mete açacağız. Ankaralılara konforlu seyahat imkânı su-
nacak Başkentray ile Etimesgut YHT Bakım Komplek-
si’nin açılışını da yine bu yıl içinde gerçekleştireceğiz.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu inşasını yılsonu-
na kadar tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul’da Geb-
ze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileş-
tirilmesi Projesi yılsonuna kadar tamamlandığında, Pen-
dik’e kadar gitmekte olan Yüksek Hızlı Trenlerimiz 
Haydarpaşa ve Halkalı’ya kadar ulaşmış olacak. İhale 
süreci devam eden 10 adet YHT setinden başka 96 adet 
YHT setinin daha ihalesini yaparak, YHT filomuzu 
büyüteceğiz. Ülkemizden gelen bildirilerin de sunu-
lacağı Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi’ni ilk 
defa bu yıl ülkemizde gerçekleştireceğiz.
2018 yılının ülkemiz ve demiryollarımız için hayırlı 
olmasını diliyorum.
İyi yolculuklar…  

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

Farewell to 2017, welcome 2018...
We have left behind another busy year in which we have experience 
a mobilization in the Railway Sector with the directions of our 
Honorable President of the Republic and the support of our 
government. We have inaugurated Kars-Tbilisi-Baku Iron Silkroad 
that has the civilizations meet. We have continued the high-speed 
and speed railway construction works in addition to the existing 
lines day and night. We have begun the construction work of Sivas-
Zara section of Sivas-Erzincan speed railroad. We have laid the 
foundations of Konya YHT Terminal and Konya (Kayacık) logistics 
centers. We have inaugurated Kahramanmaraş (Türkoğlu) Logistics 
Center. We have continued the signalization and electrification 
works of our existing lines. We have increased İZBAN transportation 
network to 136 km by inaugurating the new Tepeköy-Selçuk rail 
line in İzmir.  We have achieved to realize the National Freight Car, 
National Diesel Engine, and National Switch Transit Car projects. 
We have started the first Mainline National Electric Engine E-5000 
project. 

AND 2018...
We will be conducting a busy work schedule in 2018, as we did in 
2017. We will inaugurate Konya-Karaman High-Speed Railroad 
and Konya YHT Terminal and Erzurum Logistics Center.
We will also be inaugurating Başkentray and Etimesgut YHT 
Maintenance Complex, which will offer comfortable trips to the 
people of Ankara, in this year. We are targeting to complete the 
construction of Ankara-Sivas High-Speed Railroad by the end of 
the year. When Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Urban Line 
Improvement Project in İstanbul completed by the end of the year, 
our High-Speed Trains that go to Pendik will be reaching to 
Haydarpaşa and Halkalı. We will expand our YHT fleet by making 
the tender of 96 YHT sets, other than the 10 YHT sets, the tender 
process of which continue. We will realize High Speed Railroad 
Congress of the World, where the feedbacks from our country will 
also be presented, for the first time in our country. I wish 2018 will 
bring wellness to our country and to our railroads. Have a nice trip...

WELCOME NEW YEAR

HOŞ GELDİN YENİ YIL
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HABER / NEWS

Minister of Transport, Maritime Affairs, and Communications 
Ahmet Arslan announced that they were about to complete the 
speed train projects and they included Şanlıurfa in the speed 
train work between Konya and Gaziantep.
Stating that they included Şanlıurfa in the speed train work 
between Konya and Gaziantep so that Şanlıurfa would meet 
with the speed train and join the international corridors, 
Minister Arslan said, “As our first goal, we have started the 
work to bring the speed train work, which started from 
İstanbul reaching to Gaziantep, to Şanlıurfa. Between 
Şanlıurfa and Gaziantep is 150 km. We started the bidding 
process regarding the final projects of the railway in July 
2017 and received the preliminary proposals. Hopefully, we 
will finish it this month and sign the contract. Thus, we will 
start the Gaziantep-Şanlıurfa project. It is important to 
connect Şanlıurfa to a speed train line on the west axis, 
as well as to connect it to Mardin on the east axis, which 
is 180 km speed train line projects, of which we also 
received pre-qualification bids on the 28th of November. 
The studies continue. In the meantime, the railway line, 
which is 170 kilometers in order to connect Şanlıurfa’s 
industry to Diyarbakır, will be on the final project tender 
within this year.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan Konya ile Gaziantep arasındaki hızlı tren çalışmaları-
na Şanlıurfa’yı da dahil ettiklerini belirterek hızlı tren 
projelerini tamamlamak üzere olduklarını açıkladı.
Şanlıurfa’nın hızlı trenle tanışması ve uluslararası kori-
dorlara dahil olması için Konya ile Gaziantep arasındaki 
hızlı tren çalışmalarına Şanlıurfa’yı da dahil ettiklerini 
belirten Bakan Arslan, “Birinci amacımız olan İstan-
bul’dan başlayarak Gaziantep’e kadar ulaşan hızlı tren 
projesini, Şanlıurfa’ya getirmek üzere çalışmaları başlat-
tık. Şanlıurfa-Gaziantep arası 150 kilometre. Bunun de-
miryolu kesin projelerinin yapılmasıyla ilgili 2017 yılının 
Temmuz ayında ihaleye çıktık ve ön teklifleri aldık. Bu ay 
içerisinde inşallah bitirip sözleşmeyi imzalayacağız. Böy-
lece Gaziantep-Şanlıurfa projesini başlatacağız. Şanlıur-
fa’yı batı aksında hızlı trenle bağlamak önemli ama aynı 
zamanda doğu aksında Mardin’e bağlamak ki 180 km’lik 
bir hat onun da hızlı tren kesin projeleri ile ilgili ön yeter-
lilik ihalelerini 28 Kasım’da yaptık, teklifleri aldık. İnce-
lenmesi devam ediyor. Yine Şanlıurfa’nın sanayisini Di-
yarbakır’a bağlamış olmak adına 170 kilometre olan de-
miryolu hattının da bu yıl içerisinde kesin proje ihalele-
rine çıkmış olacağız.” bilgisini aktardı.

HERALD OF SPEED TRAIN TO ŞANLIURFA
ŞANLIURFA’YA HIZLI TREN MÜJDESİ
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HABER / NEWS

UIC Executive Committee and the 91st General Assembly 
meetings were held on December 7, 2017 in Paris, France, 
with the participation of UIC Vice-President and TCDD 
General Director İsa Apaydın. At the meeting, information 
was exchanged on activities of the Regional Presidents in 
their territories, in addition to other issues such as activities 
realized in 2017 within the UIC, status changes, membership, 
financial issues, global activities, institutional relations, and 
standardization. In this context, an informative report was 
presented by İsa Apaydın, General Director of TCDD, who is 
in charge of UIC RAME Presidency.

UIC, RAME 20. Meeting
The 20th meeting of the Regional Assembly for the Middle 
East (RAME) of the International Union of Railways (UIC) 
was held at the UIC Headquarters in Paris.
UIC General Director Jean-Pierre Loubinoux, senior 
Iranian Railways officials and TCDD officials attended the 
meeting; Activities in the RAME region and issues related 
to improvements, events organized by the RAME Regional 
Office, the RAME Budget were discussed.
The same day; The International Workshop on Railway 
Financing and Public-Private Sector Cooperation, the 25th 

European Regional Board, the 3rd World Digitalization 
Conference and the 2nd Digital Award Ceremony were also 
held within the programs. 

UIC İcra Kurulu ve 91. Genel Kurul toplantıları, UIC Başkan 
Yardımcısı ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın da katılı-
mıyla 7 Aralık 2017 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te 
yapıldı. Toplantıda; UIC bünyesinde 2017 yılı içerisinde 
gerçekleşen faaliyetler hakkında genel bilgilendirmeler, statü 
değişiklikleri, üyeliklere ilişkin bilgilendirmeler, mali konu-
lar, küresel faaliyetler, kurumsal ilişkiler, standardizasyon 
gibi konuların yanı sıra Bölge Başkanlarının kendi bölgelerin-
de gerçekleşen faaliyetler hakkında da bilgilendirmeler yapıl-
dı. Bu kapsamda, UIC RAME Başkanlığı’nı yürüten TCDD 
Genel Müdürü İsa Apaydın tarafından da bir bilgilendirme 
raporu sunuldu.

UIC, RAME 20. Toplantısı
Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Ortadoğu Bölgesel 
Kurulu (RAME) 20. Toplantısı da Paris’teki UIC Genel Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. UIC Genel Müdürü Jean-Pierre 
Loubinoux, İran Demiryolları üst düzey yetkilileri ve TCDD 
yetkililerinin katıldığı toplantıda; RAME bölgesindeki faali-
yetler ve gelişmelere ilişkin hususlar, RAME Bütçesi, RAME 
Bölgesel Ofisi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler gibi ko-
nular ele alındı.  Aynı gün; Demiryolu Finansmanı ve Ka-
mu-Özel Sektör İşbirliğiyle ilgili Uluslararası Çalıştay, 25. 
Avrupa Bölgesel Kurulu, 3. Dünya Dijitalleşme Konferansı 
ve 2. Dijital Ödül Töreni de programlar dahilinde gerçek-
leştirildi.

UIC EXECUTIVE COMMITTEE AND 91ST GENERAL ASSEMBLY 
MEETINGS WERE HELD IN PARIS

UIC İCRA KURULU VE 91. GENEL KURUL 
TOPLANTILARI PARİS’TE YAPILDI
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Minister of Transportation, Maritime Affairs, and 
Communications Ahmet Arslan stated their satisfaction with 
the deep interest in the Eastern Express. Expressing the 
renovation of the mentioned line and trains, Arslan said that 
passengers began to prefer train because of the comfort of the 
journey. Minister Arslan noted that they took a step to solve 
the problem of finding available seats in the train and said, 
“There are 9 cars plus locomotive in trains. 1 sleeping, 1 
couchette, and 4 pullman cars serve passengers. We serve with 
4 or 5 sleeping, 2 or 3 couchette, 4 pullman cars every night 
because of the great interest in sleeping and couchette cars. We 
have increased the number of cars as many as possible, our 
passengers are now able to find available seats.” 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Doğu Ekspresi trenine yönelik yoğun ilginin kendilerini 
memnun ettiğini dile getirdi. Arslan, söz konusu hattı ve 
trenleri yenilediklerini belirterek, seyahatin konforlu ol-
ması nedeniyle yolcuların da treni tercih etmeye başladığı-
nı aktardı. Bakan Arslan, trendeki yer sıkıntısını çözmek 
için adım attıklarını da kaydederek, “Trenlerde, lokomotif 
artı 9 vagon bulunuyor. 1 tane yataklı, 1 tane kuşetli, 4 tane 
pulman vagon yolculara hizmet veriyor. Yataklı ve kuşetli-
ye olan ilgi nedeniyle her akşam 4 veya 5 yataklı, 2 veya 3 
kuşetli, 4 tane de pulman vagonla hizmet ediyoruz. Vagon 
sayısını olabildiğince artırdık, yolcularımız yer bulabilir 
hale geldi.” diye konuştu. 

BAKAN ARSLAN, DOĞU EKSPRESİ TRENİNE YÖNELİK İLGİNİN KENDİLERİNİ MEMNUN ETTİĞİNİ 
BELİRTEREK, BU KAPSAMDA VAGON SAYISININ OLABİLDİĞİNCE ARTIRILDIĞINI SÖYLEDİ.

MINISTER ARSLAN INSTRUCTED, THE NUMBER OF 
CARS OF THE EASTERN EXPRESS WAS INCREASED

STATING THEIR SATISFACTION WITH THE DEEP INTEREST IN THE EASTERN EXPRESS, MINISTER 
ARSLAN SAID THAT THE NUMBER OF CARS WAS INCREASED AS MANY AS POSSIBLE.

BAKAN ARSLAN TALİMAT VERDİ, 
DOĞU EKSPRESİNİN VAGON SAYISI ARTIRILDI 



TCDD Transportation Inc., which was founded as a “railway 
train operator” within the framework of the liberalization of 
railway transportation and has been in operation since January 
1, 2017, celebrates its first birthday.
The company is responsible for providing passenger and cargo 
transportation, logistics services, ferry management and 
procurement and maintenance of vehicles pulled out of the 
railway transportation system in the sector, which is opened 
for competition by removing the railway transportation from 
being a monopoly. The new leader of the trains, TCDD 
Transport Inc., is operating trains on a total of 12,608 km of 
railway network, 1,213 km YHT and 11,395 km conventional. 
Targeting a world-class train operation in a 25 million square 
kilometer hinterland from Asia to Europe, the Middle East and 
Africa, the company transports 25,000 passengers per day on 
high-speed trains, 45,000 on conventional trains, 200,000 
passengers on Marmaray, and 100 thousand tons of cargo both 
in the country and abroad. TCDD Transport Inc. aims to be a 
world brand by making the railway potential of the country 
which has become an uninterrupted railway main corridor 
between Asia and Europe in the best possible way. The company 
is working with other railway train operators to cooperate and 
share with our new management concept and perspective to 
further our country’s railway industry.
Company web address: www.tcddtasimacilik.gov.tr

Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi kapsamında, 
“demiryolu tren işletmecisi” olarak kurulan, 1 Ocak 
2017’den beri fiilen faaliyetlerini sürdüren TCDD Taşıma-
cılık A.Ş., birinci yaş gününü kutluyor. 
Şirket, demiryolu taşımacılığının tekel olmaktan çıkarılarak 
rekabete açıldığı sektörde, yolcu ve yük taşımacılığı, lojistik 
hizmetleri, feribot işletmeciliği ile çeken/çekilen araçların 
temin ve bakımının sağlanması görevini yürütüyor. Trenle-
rin yeni lideri olan TCDD Taşımacılık A.Ş., 1.213 km YHT, 
11.395 km konvansiyonel olmak üzere toplam 12.608 
km’lik demiryolu ağında tren işletmeciliği yapıyor. As-
ya’dan Avrupa’ya, Ortadoğu ve Afrika’ya kadar 25 milyon 
kilometre karelik bir hinterland içerisinde dünya standart-
larında bir tren işletmeciliği hedefleyen Şirket, günde yük-
sek hızlı trenlerde 25 bin, konvansiyonel trenlerde 45 bin, 
Marmaray’da 200 bin yolcu ile birlikte yurt içi ve yurtdışın-
da 100 bin ton yük taşıyor.  TCDD Taşımacılık A.Ş., Asya ile 
Avrupa kıtaları arasında kesintisiz bir demiryolu ana kori-
doru haline gelen ülkemizin demiryolu potansiyelini en iyi 
şekilde harekete geçirerek, bir dünya markası olmayı hedef-
liyor.  Şirket, diğer demiryolu tren işleticileriyle birlikte iş-
birliği ve paylaşım içerisinde, yeni yönetim anlayışı ve bakış 
açısıyla ülkemiz demiryolu sektörünü daha da ileriye götür-
mek için çalışıyor. 
Şirket web adresi: www.tcddtasimacilik.gov.tr

TCDD TRANSPORT INC IS ONE YEAR OLD
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. BİR YAŞINDA

HABER / NEWS
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TÜRKAN BALABAN 

MUĞLA 
KAYAKÖY
3.500 EVE DE GÜNEŞİN EŞİT GİRDİĞİ, HİÇBİR EVİN DİĞERİNE 
GÖLGE YAPMADIĞI EFSANE KÖY.

THE LEGENDARY VILLAGE WHERE THE SUNLIGHT ENTERS EQUALLY 
IN EACH OF THE 3.500 HOUSES AND NO HOUSE SHADES ANOTHER.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

Taş üstüne taş konarak geniş bir yamaca yan yana ve ard 
arda sıralanan ama hiçbir evin diğerinin güneşini kesmediği 
yer Kayaköy. Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy, bazı 
kaynaklara göre 11. yüzyıl, bazılarına göre 14. yüzyıl başla-
rında bölgede yaşayan Rumlar tarafından Antik Likya Uygar-
lığına ait Karmylassos kenti kalıntıları üzerine inşa edilmiş. 
Günümüze kadar ulaşan pek çok yapı ise 19. yüzyılda yapıl-
mış. Taşlar kesilerek ve üst üste konularak yapılan bu evler 
kuzeye bakan kayalık yamaçlarda bulunuyor. Aşağıdaki düz-
lük alan ise otlak yeri olarak hayvanlara bırakılmış. Evlerin 
yamaçta olması sebebiyle güneş doğu batı çizgisinde gider-
ken kuzeydeki evleri hep aynı görüyor. Yani güneş tüm ev-
lere eşit oranda giriyor. Uzmanlara göre bugünün mimari 
düzeninde bile zor hesaplanabilecek bir uygulamayla evle-
rin hiçbirisinin gölgesi diğerinin üzerine düşmüyor. Orto-
doks-Müslüman mübadelesine kadar 15 bin kişinin ya-
şadığı, mübadelenin ardından sessizliğe bürünen bu ef-
sane yerleşim merkezinde bugün pek çoğu harap halde 
olsa da yaklaşık 3 bin 500 konut, 2 kilise, 9 şapel, okul-
lar, hastane, kütüphane ve zanaat atölyeleri bulunuyor. 
Ayrıca Kayaköy’de antik çağ döneminden Likya’nın 
önemli bir yerleşim yeri Karmylassos kentinin kalıntı-
larını da görmeniz mümkün. Özelllikle antik çağ döne-
minin mezar taşlarını. 

Kayaköy is the place where no house cuts the sunlight of another 
although they are lined next to each other and back to back by 
placing stones on top of each other on a broad hillside. Kayaköy, 
located within the borders of Fethiye district of Muğla, had been 
established over the ruins of the ancient city of Karmylassos, 
belonging to the Ancient Civilization of Lycia, by the Greeks 
that lived in the region in the 11th century according to some, or 
in the 14th century according to some others. Many extant 
structures had been built in the 19th century. The houses built by 
cutting stones and placing them on top of each other take place 
on the rocky hillside that faces north. The flat land located down 
the hillside is left for the animals as grassland. As the sun 
advances from east to west, sun rays illuminate all houses 
located in north equally because they are located on the hillside. 
According to experts, this application where no house shades 
another is something hard to calculate even with today’s 
architectural advancement. This legendary settlement, where 
15,000 people used to live until the Orthodox-Muslim exchange 
and which was surrendered to silence following the exchange, is 
the home of approximately 3,500 houses, 2 churches, 9 chapels, 
schools, a hospital, a library, and crafts workshops, although 
many of them are in ruins.  In addition, it is possible to see the 
ruins of Karmylassos, an important settlement of the ancient 
Lycia, especially the ancient tomb stones. 
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İSMAİL HACIOĞLU HAS BEEN ADVANCING WITH FIRM STEPS IN HIS CAREER. THE ACTOR, WHO HAS 
BEEN KNOWN BY THE WHOLE COUNTRY AT AN EARLY AGE BECAUSE OF HIS GREAT TALENT, HAS 

ACHIEVED TO TOUCH THE HEARTS OF EVERYONE WITH THE FILM TITLED AYLA.

Starred by İsmail Hacıoğlu, Ayla tells the touching story of 
Sergeant Süleyman Dilbirliği who saves and protects a little girl in 
the Korean War. The film, which is based on the true events that 
took place about half a century ago, presents slices of the lives of 
Sergeant Süleyman Dilbirliği and Ayla, the little girl whose life 
was saved by him in the Korean War. The film has become 
Turkey’s Oscar nominee in the foreign language category; 
although it couldn’t take place among the best five films, it swept 
the board in our hearts. The young sergeant was animated by 
İsmail Hacıoğlu with a successful acting in Ayla. We have come 
together with the talented actor and had a special interview.  

 How do you prepare for a character?
Actually, I do not have a certain method that I can say I do 
this and that when I am preparing for a role, but preparing 
myself for this one was a different experience. Everything has 
shaped after meeting with actual Süleyman Dilbirliği. 

 We have lost Süleyman Dilbirliği but he was alive during 
the filming. What are the difficult parts of animating 
someone who is alive?
Animating someone who is still alive was something I have 
experienced for the first time and it was a different feeling. I was 
scared at first if I would be able to come through. I hope I did. 
When our producer Mustafa Uslu found Süleyman Dilbirliği, we 
sat down with our director Can Ulkay, scenarist Yiğit Güralp and 
ran through about 400 photos taken by Uncle Süleyman. This was 
very lucky of me. Listening to the events from him and looking into 
his eyes while listening were strange but beautiful feelings for me. 
It turned on a very different channel for me. I tried to walk on it.

İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde oynadığı Ayla filmi Astsu-
bay Süleyman Dilbirliği’nin Kore Savaşı’nda kimsesiz bir kız 
çocuğuna sahip çıkmasının dokunaklı hikayesini anlatıyor. 
Yarım yüzyıl önce yaşanmış gerçek bir öyküye dayanan, Ast-
subay Süleyman Dilbirliği ve Kore savaşında ölümden kur-
tardığı minik Ayla’nın hayatından kesitler sunan film Türki-
ye’nin Oscar adayı da oldu. Film Oscar’da yabancı dilde en iyi 
beş film arasına giremese de da kalbimizdeki tüm ödülleri 
aldı. Ayla’da Astsubayın gençliğini başarılı oyunculuğu ile 
İsmail Hacıoğlu canlandırdı. Yeteneği ile adından söz ettiren 
oyuncu ile bir araya gelerek özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

 Rolünüze hazırlanırken nasıl bir yol izlersiniz?
Her role hazırlanırken şunları yaparım dediğim belirli bir 
yöntemim yok aslında ama bu role hazırlanmak farklı bir de-
neyim oldu benim için. Canlandırdığım kişi olan Süleyman 
Dilbirliği ile tanışmamla şekillendi her şey.
 
Süleyman Dilbirliği’ni kaybettik ama film sürecinde 

hayattaydı, hayatta olan birini canlandırmanın zorlukları 
nelerdi?
Hayatta olan birini canlandırmak benim ilk defa deneyimledi-
ğim değişik bir duygu. Başlarda altından kalkabilir miyim diye 
çok korktum, umarım kalkabilmişimdir. Yapımcımız Mustafa 
Uslu Süleyman Dilbirliği’ni bulduğu zaman yönetmenimiz Can 
Ulkay, senaristimiz Yiğit Güralp ile birlikte Süleyman Amca’nın 
çektiği yaklaşık 400 fotoğrafa baktık. Bu büyük bir şanstı benim için. 
O sırada başından geçenleri onun ağzından dinlemek, gözlerinin içine 
bakmak çok garip ve güzel bir deneyimdi. Çok farklı bir kanal açtı be-
nim için. Ben de o açılan kanalın içinden yürümeye çalıştım.

İsmail Hacıoğlu
İSMAİL HACIOĞLU KARİYERİNDE SAĞLAM BASAMAKLA İLERLİYOR. YETENEĞİ İLE ERKEN 

YAŞLARDA TÜM TÜRKİYE’NİN TANIDIĞI OYUNCU, AYLA FİLMİ İLE İZLEYEN HERKESİN 
KALBİNE DOKUNMAYI BAŞARDI.

KALPLERE DOKUNAN ADAM  
THE MAN WHO TOUCHES HEARTS

ŞEBNEM KIRCI
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 What can you tell us as a person who has known 
Süleyman Dilbirliği closely?
He was a person with a big heart, getting to know him was so 
special for me. 

 What did go through your mind when you first met him?
I got so excited. He is the real hero of our film. If it was not for 
him, this movie would not exist. I cherish his memory.

 How did you feel when you heard that Ayla became 
Turkey’s Oscar nominee?
We were having breakfast at home. I was with my mother and 
my spouse. After hearing the news, we kept staring at each 
other questioning if we have heard wrong. It was felicific news 
for us. We were so happy and proud. 

 Can you tell us about the filming process, your experiences?
Remember they say “It cannot be described but can only be 
experienced.” It was such a process. We were a big team and it felt like 
we were all running a marathon. I don’t think anyone in the team had 
run that long a marathon before. It was a very different experience; I 
got to learn a lot. It was also tiring but pleasing at the same time.

 How was working with director Can Ulkay?
I have worked with him once before in a series. We met there. 
After long years, our paths have crossed each other again in 
Ayla. This was first feature-length film of Can Ulkay. It was 
nice to experience this together. I have learned a lot from him.

Süleyman Dibirliği’ni yakından tanımış biri olarak 
neler söylersiniz?
Koca yürekli bir insan, onu tanımak benim için çok özeldi.

 Onunla ilk tanıştığınızda aklınızdan neler geçti?
Çok heyecanlandım. Filmimizin gerçek kahramanı o. O ol-
masaydı bu film de olmazdı. Ellerinden öpüyorum.

Ayla filminin Türkiye’nin Oscar adayı olduğunu 
duyduğunuzda neler hissettiniz?
Biz evde kahvaltı yapıyorduk. Annem ve eşimleydim. Ha-
beri duyduktan sonra uzun uzun birbirimize baktık acaba 
yanlış mı duyduk diye. Çok mutluluk verici bir haberdi bi-
zim için. Çok sevindik ve gururlandık.

 Çekim sürecini anlatır mısınız, neler yaşadınız?
“Anlatılmaz yaşanır” derler ya hepimiz için gerçekten öyle 
bir süreçti. Kocaman bir ekiptik ve sanırım hepimiz mara-
ton koştuk. Ekibimizdeki kimse sanırım daha önce bu kadar 
uzun bir maraton koşmamıştır. Çok farklı bir tecrübe oldu, 
ben çok şey öğrendim. Yorucu ama keyifli bir süreçti.

Filmin yönetmeni Can Ulkay ile çalışmak nasıl bir 
deneyimdi? 
Yıllar önce Can Ulkay ile bir reklam filmi çekmiştik, bir seriydi. 
Orada tanışmıştık, yıllar sonra yolumuz Ayla filmi ile tekrar 
kesişti. Can Ulkay’ın da ilk uzun metrajlı filmiydi. Bu tecrübeyi 
birlikte yaşamak güzel oldu, kendisinden çok şey öğrendim.

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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 How was the reaction of the audience during the preview?
We have received great feedback and it increasingly 
continues. This makes us proud. Since our job is based on 
interpretation, you act thinking of something and when an 
audience come and tells you about small but nice details you 
become very happy. What you think is comprehended by the 
audience and seeing this makes you breathe. After Ayla, I 
took in the deepest breaths of my life. 

 Do you follow the Oscars?   
Although, I cannot watch it live because of the time difference, 
I try to watch delayed broadcasting later. 

 What does receiving an award mean to you?
We went on a journey to make a good movie as a team. The 
path to the Oscars for Ayla happened to open up by itself. We 
came to this point thanks to this movie. If we were to achieve 
the point of setting an example on how we could present our 
films to the American film industry, it would be a great step 
for us. It is an important job to make movies that would make 
impact in the international arena and if we were able to 
energize some people in our country to do that, this would 
mean the Oscar to us. This has been a long journey for us. I 
am experiencing something like this for the first time.
We have so many great directors and scenarists. We don’t 
have to get an Oscar to realize that. In my opinion, if we could 
start a fire for the people in the film sector in our country, this 
means that we have already won an Oscar. The issue is not 
about getting an Oscar to me.

 Seyircili özel gösterimlerde seyircilerin tepkisi nasıldı?
Çok güzel tepkiler aldık ve bu tepkiler her geçen gün artarak 
devam ediyor. Bunlarla karşılaşmak bize gurur veriyor. 
İşimiz yoruma dayalı olduğu için siz oynarken bir şey düşü-
nerek oynuyorsunuz ve seyirci size gelip orası ne kadar gü-
zel olmuş dediğinde o kadar ufak noktalardan bahsettikleri-
ni gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz. Düşündüklerini-
zin seyirci tarafından algılanması ve bunu duymak oyuncu-
ya nefes aldıran bir şey. Ayla’dan sonra hayatımda aldığım 
en derin nefesleri aldım.

 Oscar Ödülleri’ni takip eder misiniz?
Bizim saatimize göre geç saate denk geldiği için canlısını 
etmesem de daha sonra banttan takip etmeye çalışıyorum.

 Ödül almanın sizin için anlamı nedir? 
Biz ekip olarak iyi bir film yapmak üzere yola çıktık. Oscar 
yolu kendiliğinden açıldı Ayla filmine ve biz de bu film sa-
yesinde buralara geldik. Amerika pazarına filmlerimizi nasıl 
gösterebiliriz noktasında birilerine örnek olabildiysek bu 
bizim için çok büyük bir adım olur. Uluslararası arenada ses 
duyurabilecek filmler çekmek önemli bir iş, bunu yapabil-
mek adına ülkemizden insanları harekete geçirebildiysek 
biz zaten Oscar’ı almışız demektir. Bu yaşadığımız uzun bir 
yolculuktu, ben de ilk kez deneyimliyorum. Çok iyi yönet-
menlerimiz, çok iyi senaristlerimiz var. Oscar heykelciğini 
almamız şart değil, ülkemizde sinema sektöründeki insan-
ların içinde bir ateş yakabildiysek bence Oscar’ı almışız de-
mektir. Mesele aslında Oscar almak değil bana göre.



ADVERTORIAL

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
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Ahmetyeseviuni
Ahmetyeseviuni
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Remember that winter when you were very active in the sharp 
cold of different geographies and the landscapes where the 
surrounding town, village, mountains, and highlands were 
covered with snow... Albums have many photos of those 
moments. Snow is the biggest trump card of winter without a 
doubt; it has an irresistible call. If it is time for a white 
vacation, it is time for praise for snow. In winter, lives go on 
indoors, but then chimneys smoke, meals cook more deliciously 
on stoves; chats made while chestnuts are roasted on wood 
fire, books read in front of the fireplace bring forward the nice 
traits of a chilling winter.    
Considering those who hit the roads not just to ski but also to 
be in nature, shoot photos, do trekking and breathe in the fresh 
air, we have selected pleasant snow destinations. Here are the 
seducing destinations that would break down the prejudice of 
“nothing to do there in this cold!”  

Farklı coğrafyaların keskin soğuğunda, çakı gibi olduğunuz 
o kışı hatırlayın… Ve etrafınızdaki kent, köy, dağ ve yayla-
ların karla kaplandığı o manzaraları… Albümlerde o anlara 
dair ne çok fotoğraf vardır. Kar, kış mevsiminin kuşkusuz 
en büyük kozudur, karşı konulmaz bir çağrısı vardır. Beyaz 
tatilin zamanı geldiyse, “kar’a övgü”nün de zamanı gelmiş 
demektir. Kışın yaşamlar iç mekanlara çekilir ama o zaman 
da bacalar tüter, ocaklarda, kuzinelerde yemekler bir başka 
lezzette pişer, odun sobasında kestaneler çıtırdarken yapı-
lan sohbetler, şömine başında okunan kitaplar, o iç ürper-
ten kışın meziyetlerini tek tek önünüze çıkarır. Sadece 
kayak sporu yapmak için değil, doğada olmak, fotoğraf 
çekmek, trekking yapmak ve temiz havayı solumak için 
yola çıkanları da düşünerek, seyahat keyfi veren kar desti-
nasyonları seçtik. İşte size, “karda kışta oraya gidilmez!” 
önyargılarını kıracak, akıl çelen destinasyonlar. 

KAR’A ÖVGÜ
PRAISE FOR SNOW
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Osmanlı kentinde kış                                                                                                     
Kar altında, en fotojenik kentlerden biridir Edirne. Ne-
hirlerin üzerinden geçen asırlık taş köprüler, köprülerin 
ardından yükselen minare siluetleri, külliyeler, bembe-
yaz parklarda yürüyenler, geceleri sokak ışıklarının al-
tında loş, gizemli cami avluları... Kış aylarında nehirlerin 
debisi artınca, Meriç ve Tunca’nın suları karların arasın-
dan kıvrılarak akar. Mimar Sinan’ın Yalnızgöz Köprü-
sü’nden geçerken bir uçta kar yüklü ağaçları ve kubbele-
riyle Selimiye Camii diğer uçtaysa II. Bayezid Külliyesi 
yükselir. Türkiye’nin en romantik yollarından biri sayı-
labilecek Karaağaç’taki arnavut kaldırımı Lozan Cadde-
si’nde kar altında yürümek kente dair çok başka bir 
perspektif verir. Edirne pazarının sebzeleri, kentin sera 
ve bahçelerinin olduğu, Meriç Nehri’nin bereketine yas-
lanmış Karaağaç’tan gelir. Önce, padişahın günbatımını 
seyrettiği mermer köşkün bulunduğu Meriç Köprüsü’n-
den geçer, köprünün bitiminde başlayan, alabildiğine 
geniş, iki yanındaki söğüt ağaçlarının başınızın üzerinde 
bembeyaz bir tünel oluşturduğu Lozan Caddesi’nden 
yürüyerek Karaağaç’a gelirsiniz. Bir zamanlar Karaa-
ğaç’ta yaşayan İtalyan, Bulgar ve Osmanlı Rumları’na ait 
olan, renkli cepheli, ahşap süslemeli ve ilginç kapılı, ma-
salsı evlerin olduğu sokaklarda dolaşın. Fazlı’nın Kahve-
si’nde sobanın etrafında toplanılır, kestane kebap yapı-
lır. Romanlar’ın ve eski başpehlivanların geldiği Bit Pa-
zarı’ndaki Çalgıcılar Kahvesi de köy düğünlerinin azaldı-
ğı kış aylarında daha canlıdır. 

Winter in an Ottoman city
Edirne is one of most photogenic cities under the snow: century old 
stone bridges across the rivers, minaret silhouettes rising behind 
them, social complexes, people walking around white parks, 
mysterious mosque courtyards under the dim lights at night... As 
the flow rates of the rivers increase during the winter months, 
waters of Meriç and Tunca rivers rambles among the snow. While 
crossing the Yalnızgöz Bridge built by Mimar Sinan, the Selimiye 
Mosque with its snow loaded domes and trees rises on one end and 
II. Bayezid Social Complex on the other. Walking on cobbled stone 
Lozan Street in Karaağaç, which can be counted among the most 
romantic roads of Turkey, will show you another perspective of the 
city under the snow. Vegetables of Edirne’s marketplace come from 
Karaağaç, which is located where the city’s greenhouses and 
orchards are. Karaağaç owes its fertile soil to the Meriç. Crossing 
the Meriç Bridge, where the marble mansion where the sultan used 
to watch sunsets is, you arrive to Lozan Street that begins at the end 
of the bridge. Willows form a white tunnel over your head standing 
straight on both sides of the street. Lozan Street takes you to 
Karaağaç. You can take a walk around the streets where the fairy-
tales-like houses are located. They used to belong to Italians, 
Bulgarians, and Ottoman-Greeks that used to live in the city once. 
They have painted facades, wood engravings, and interesting doors. 
It is a tradition to gather around the fireplace and roast chestnuts at 
Fazlı’nın Kahvesi (Fazlı’s Café). Çalgıcılar Kahvesi (Musicians’ Cafe) 
in the Flea Market which is frequented by Romans and old chief 
wrestlers are livelier during the winter months when the number 
of country weddings decrease.
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Dağların hakimi yapayalnız 
Anadolu’nun bereketli topraklarındaki medeniyetlerden 
biri, M.Ö. 162 ve M.S. 72 yılları arasında Adıyaman, Kahra-
manmaraş ve Gaziantep illeri içindeki bölgeye kurulan 
önemli krallık, Kommagene Krallığı. Adıyaman’ın Kâhta il-
çesininin kuzeydoğusunda, yüksekliği 2.206 metreyi bulan 
Nemrut Dağı’nın zirvesinde bu dönemin en görkemli anıt 
mezarı bulunuyor. Kral I. Antiochos Nemrut’un zirvesine, 
kendisine ayrılan kutsal alan ve mezarının üzerine, kırma 
taşlardan, 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapında dev 
bir tümülüs yaptırır. Antiochos, batı ile doğunun örf ve adet-
lerini, tanrılarını birleştirip, kendisini de bu tanrıların arasına 
koyar. Kendisine tanrısal bir nitelik vermek için, ulaşılması 
zor bir tepeye kutsal anıtlar yaptıran kral, tanrı heykellerinin 
oturduğu tahtların arka kısmına, vasiyetname niteliğinde 237 
satırlık bir yazı yazdırır ve tümülüsün altında huzur içinde 
yatmak istediğini belirtir. Tepenin tabii şekline uyan tümülüs, 
toprakla değil, küçük taşlarla örtülüdür. Dokuz metre yüksek-
liğinde altı heykelin bulunduğu sunakta heykellerin oturuş 
şekilleri ve hareketsizlikleri doğu sanatının özelliklerini taşır. 
Üst üste sekiz yontma taştan oluşan dev heykellerin başları 
öndeki terasa yuvarlanmış ve yerde duruyor. Batı terasın ya-
nında yer alan kabartmalarda Antiochos’un tanrılarla el sıkış-
ması gösterilir. Kâhta’dan Nemrut Dağı’na, Nemrut Milli 
Parkı yönünden çıkmak, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köp-
rüsü ve Arsemia’yı görme şansını verir (44 km). Karda milli 
parkın ıssız ve muhteşem doğasında yol alırken, adeta başka bir 
gezegendesinizdir. Cendere Köprüsü’nü kaçırmayın; Komma-
gene’nin Roma’ya armağanı ve iki bin yıldır kullanılıyor. 

The ruler of the mountains is all alone 
One of the civilizations in the fertile lands of Anatolia, Kingdom 
of Commagene, an important kingdom established in the region 
including Adıyaman, Kahramanmaraş, and Gaziantep between 
the years of 162 BC and 72 AD. The most magnificent 
mausoleum of this period is located at the summit of Mount 
Nemrut, which is 2,206 meters high in the north-east of 
Adıyaman’s Kâhta district. King Antiochus I. had a gigantic 
tumulus, 50 meters high and 150 meters in diameter, built on the 
summit of Nemrut, on the sacred area and tomb site designated for 
him. Antiochus combined western and eastern customs, and gods, 
and placed his own image among these gods. In order to gain a 
divine qualification, the king, having made sacred monuments on a 
difficult hilltop, had a 237-line testament engraved on the back of 
the thrones where the statues of gods sit and wished to rest in peace 
under the tumulus. The tumulus, which conforms to the natural 
shape of the hill, is covered with pebbles, not with soil. At the altar, 
where six nine-meter sculptures are, the sitting position and 
dormancy of the statues bear the characteristics of eastern art. The 
heads of the giant sculptures, consisting of eight overlaid stones on 
top of each other, had fallen over the ground. The embossments 
besides the western terrace depict the handshake between 
Antiochus and the gods. Going to Mount Nemrut using the 
Nemrut National Park direction will give you the chance to see the 
Karakuş Tumulus, the Cendere Bridge and Arsemia (44 km). As 
you drive among the magnificent nature of the park in the snow, 
you feel almost like you are on another planet. Do not miss to see 
the Cendere Bridge; it is the gift of Commagene to Rome and has 
been in use for two thousand years.
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Beyaz nostalji                                                                                                                           
İstanbul’un en nostaljik, siyah-beyaz fotoğrafları, Galata 
Köprüsü’nü ve Haliç’i gösterir. Hele karlı bir günse, Galata 
Köprüsü’nden geçerken, Süleymaniye ve Haliç size eşlik 
eder. Unkapanı ile Galata köprüleri arasında uzanan Perşem-
bepazarı’nın kıyısındaki derme çatma dükkanlar, alçak tabu-
reli kahveler, esnafın uğradığı, salaş ama taze, lezzetli balık 
yenilebilen lokantalar, Haliç’in sakin sularına canlılık verir. 
Avrupa ve Asya’yı birbirinden ayıran Boğaz’ın bir uzantısı 
olan Haliç’in üzerindeki köprüler, anakarayı tarihi yarıma-
daya bağlar. Ünlü Galata Köprüsü yıllar önce taşındı ve ya-
rım bir köprü olsa da Haliç’in içlerinde tekrar hayat buluyor. 
Yabancıların ‘’Altın Boynuz’’ dediği Haliç’in, bir zamanlar 
kıyıları yalı ve saraylarla doluydu. Haliç boyunca ilerlerken, 
İstanbul’da bir benzerine rastlanmayan Bulgarlar’a ait Sveti 
Stefan Kilisesi var. İçi ve dışı, dökme demir olan bu kilise, 
1871’de Viyana’dan parça parça Tuna Nehri üzerinden İs-
tanbul’a getirilmiş ve burada birleştirilmiş. Defterdar’dan 
Eyüp’e kadar, her biri özellikli camiler sıralanıyor. Birçok 
Osmanlı paşası ve ileri gelenleri Eyüp’te gömülmeyi istemiş. 
Eyüp Camii, arkasındaki mezarlıklarla bambaşka bir atmos-
fere sahip. Camiden yukarı doğru ilerleyerek Haliç’i kuşba-
kışı gören bir tepeye varılır. 1876- 77’de Eyüp’te yaşayan ve 
Aziyade isimli bir cariyeye aşık olan Fransız deniz subayı 
Pierre Loti, İstanbul’dan döndükten sonra tuttuğu günlüğü-
nü bir kitap yapar. Loti, 10 yıl sonra tekrar Türkiye’ye gelin-
ce, Aziyade’nin ölüm haberini alır. Loti, kahvelerde oturup 
kahve içer, nargile tüttürür ve en sevdiği yer Eyüp olduğu 
için de bugün onun adıyla anılan bu kahveye sık sık uğrar ve 
Haliç manzarasını seyrederdi. Siz de buradan, kömürde ya-
pılan kahvenizi karlı Haliç manzarasına karşı içtikten sonra, 
daha da beyazlaşan ve sessizleşen mezarlıkların yanından 
geçerek aşağıya yürüyebilir ya da teleferikle inebilirsiniz.
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The city snow suits                                                                                                             
It is one of the cities that can best carry the beauty of the winter 
climate with its wide streets crossing each other, grid-planned, 
stone houses in magnificent nobility dating from the Russian 
occupation, creek shores, castles and stone bridges. The nature 
and climate of Kars is ruthless and hard, but when the streets 
where the willow trees are lined on both sides are covered with 
snow, an unquestionably fascinating and mysterious Anatolia 
emerges. The city, which is the “Eastern Gate” of Anatolia, 
deserves to be as interesting as the Ani Ruins that many tourists 
have come to see. The castle, the symbol of the city, which looks 
over the Kars Stream from the top for 2 thousand years, gives you 
the feeling that you are in a movie scene: the streets of the city, 
the striking Russian buildings, the old Ottoman and Armenian 
houses, the Church of the Twelve Apostles, the Stone Bridge. 
Enjoy ice skating on the frozen lake, taste aged Kashar and 
gruyere cheeses of Kars, eat goose tandoori, drink black tea at a 
cafe, visit the Ani Ruins, walk down the dim streets of Kars on a 
snowy night, and watch the vastness of white at Lake Çıldır...

White nostalgia                                                                                                                           
Istanbul’s most nostalgic, black and white photographs show 
the Galata Bridge and the Golden Horn. If it is a snowy day, as you 
pass by the Galata Bridge, the Süleymaniye, and the Golden Horn 
accompany you. On the shores of Perşembepazarı, stretching 
between the Unkapanı and Galata bridges, there are restaurants, 
where you can eat tasty seafood and frequented mostly by 
shopkeepers, shops, and cafes with footstools that offer life to the 
calm waters of the Golden Horn. The bridges over the Golden Horn, 
an extension of the Bosphorus that separates Europe and Asia, 
connect the mainland to the historical peninsula. The famous 
historic Galata Bridge has moved years ago and although it is a half 
bridge, it lives inside the Golden Horn again. The Golden Horn was 
once filled with palaces and seaside villas. As we travel along the 
Golden Horn, there is the Sveti Stefan Church of the Bulgarians, 
which is unlike any other in Istanbul. This church, which is cast 
iron, inside and outside, was brought in 1871 from Vienna via the 
Danube River to Istanbul in pieces and assembled here. From 
Defterdar to Eyüp, mosques are lined. Many Ottoman pashas and 
prominent people wanted to be buried in Eyüp. The Eyüp Mosque 
has a completely different atmosphere with the graveyards behind 
it. Going up from the mosque, you reach a hill overlooking the 
Golden Horn from bird’s-eye view. Pierre Loti, a French naval 
officer who lived in Eyüp in 1876-1877 and fell in love with a 
married women named Aziyade, turns his memoirs into a book 
after leaving İstanbul. When Loti comes back to Turkey after 10 
years, learns that Aziyade is dead. Loti sits at the cafes; drinks 
coffee; smokes hooka; and because Eyüp is his favorite place, he 
likes to visit one certain cafe, which is called by his name today 
because he often went there to watch the landscape of the Golden 
Horn. From here you can walk down or take a cable car passing by 
the silent cemeteries after drinking your coffee cooked over the 
charcoal fire as you watch the snowy Golden Horn view.

Karın yakıştığı kent                                                                                                             
Birbirini dik kesen, ızgara planlı geniş sokakları, Rus işgali 
döneminden kalma görkemli bir soyluluk içindeki taş evleri, 
çay kıyısı, kalesi ve taş köprüsüyle kış ikliminin güzellikleri-
ni en iyi taşıyabilen kentlerden biridir Kars. Kars’ın doğası 
ve iklimi acımasız ve sert ancak iki yanında söğüt ağaçlarının 
sıralandığı caddeler karla kaplandığında ortaya tartışmasız 
büyüleyici ve gizemli bir Anadolu çıkıyor. Anadolu’nun 
“Doğu Kapısı” olan kent, birçok turistin görmeye geldiği Ani 
Harabeleri kadar ilgiyi hakediyor. 
Kentin caddelerinin genişliği, çarpıcı Rus binaları, eski Os-
manlı ve Ermeni evleri, On iki Havariler Kilisesi, Taş Köprü, 
kentin sembolü 2 bin yıldır Kars Çayı’nı yukarıdan gözleyen 
kale bir film sahnesindeymişsiniz hissi verir. Donmuş gölde 
buz pateni yapın, Kars’ın eski kaşar ve gravyerini, tandırda 
kaz yemeğini tadın, bir kahvede kıtlama çay için, kara bata 
çıka Ani Harabeleri’ni gezin, karlı bir gecede Kars’ın loş so-
kaklarında yürüyün, donmuş Çıldır Gölü’nde beyazın son-
suzluğunu seyredin…

KAPAK / COVER
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Chasing the marks on the snow                                                                                            
Visiting the Aladağlar with snow-covered peaks of all seasons 
of the year is among the plans of many trekking and mountain 
sports enthusiasts. The Aladağlar National Park that forms the 
largest part of the Taurus is, beyond making winter sports, one 
of Turkey’s most important wildlife conservation areas with 
deep passages, dense valleys, glacial lakes, alpine flowers, 
butterflies, wolves, wild cats, vultures and wild goats in the 
summits.
The Aladağlar, also known as the Eastern Taurus, takes its 
name from the red color at sunset. Its summits, which are over 
20, are over 3,000 meters high. The highest peak is the 
Demirkazik at 3,756 meters of altitude, the highest peak of the 
entire Taurus range. To do trekking in this area, you do not 
have to be a professional climber. Anyone with a good fitness 
and walking experience can accomplish this. Snow rafting and 
snowshoe walking tours are being organized in winter. While 
ski tours are more for professionals, snowshoe tours are ideal 
for those who want to enjoy nature while watching nature in a 
calm ambience. By following the footsteps of the wild animals 
on the snow, by listening to a wolf’s howl or to the humming of 
the jungle from time to time, one advances in this magnificent 
nature, lodges in a village house, and drinks tea in a coffeehouse 
while listening to the stories told. Walking in the snow is not 
easy, of course, so an average walk of 3-5 hours a day is done. 
Despite the center of Niğde, where many tourists do not stop by 
to see, the Aladağlar, 65 km away, is the city’s biggest attraction. 
Listen to the cry of the wind in the Sıyırma Valley, enjoy the hot 
tea on the snow watching the Parmakkaya’s view...

Kardaki izlerin peşinde                                                                                            
Yılın her mevsimi zirveleri karla kaplı Aladağlar, birçok trek-
king ve dağ sporu meraklısının planlarındadır. Toroslar’ın en 
büyük bölümünü oluşturan Aladağlar Milli Parkı, derin ge-
çitleri, sık vadileri, buzul gölleri, dağ çiçekleri, kelebekleri, 
kurtları, yaban kedileri, akbabaları ve zirvelerdeki yaban ke-
çileriyle kış sporları yapmanın ötesinde, Türkiye’nin en 
önemli yaban hayatı koruma alanlarından biri. 
Doğu Toroslar olarak da bilinen Aladağlar, adını, günbatı-
mında büründüğü kızıl renginden alıyor. Yirmiyi aşkın 3 bin 
metrenin üzerinde zirvesi var. En yüksek zirvesi, bütün To-
ros silsilesinin en yüksek zirvesi olan 3.756 metre yüksek-
likteki Demirkazık. Bu bölgede trekking yapmak için, pro-
fesyonel dağcı olmak gerekmiyor. Kondisyonu iyi olan ve 
yürüyüş deneyimine sahip herkes bunu başarabilir. Kışın kar 
kayağı ve hedikle yürüyüş (raket) turları yapılıyor. Kayak 
turları daha çok profesyonellere yönelik olsa da raket turları 
daha dingin bir ritmde doğayı izleyerek karın tadını çıkar-
mak isteyenler için ideal. Yaban hayvanların karlar üzerinde 
bıraktığı ayak izlerini takip ederek, zaman zaman bir kurt 
ulumasına ya da ormanın uğultusuna kulak vererek, bu 
muhteşem doğada ilerlenir, köy evlerinde konaklanılır, kah-
vehanelerde yaşlıların anlattığı hikayelerin eşliğinde çay 
içilir. Karda yürümek kuşkusuz kolay değil, o nedenle günde 
ortalama 3- 5 saat yürüyüş yapılıyor. Niğde’nin pek turist 
yüzü görmeyen merkezine karşın, 65 km mesafedeki Ala-
dağlar, kentin en büyük cazibesi. Sıyırma Vadisi’nde rüzga-
rın iniltilerini duyun, Parmakkaya manzarasında kar üstün-
de sıcak çay keyfi yapın...

Kar için biçilmiş kaftan                                                                                         
Karın beyazını överken, Abant ve Bolu’nun çevresi olmazsa 
olmaz destinasyonlardandır. Şömine başında kitap oku-
yun, çam kokulu dağ havasına uyanın, Abant’tan ev yapımı 
erişte ve dağ çileği reçeli alın, Karacasu’daki termallere gi-
rin, donmuş Gölcük’ün derin sessizliğini dinleyin, bol bol 
fotoğraf çekin… Abant Dağları üzerindeki tabii göl Abant 
Gölü’nü görmek için özellikle karlı bir zamanı seçin. Abant 
Tabiat Parkı’nda sazlıklar, ağaçlar, yollar, baharda piknik 
yapılan banklar, hepsi bembeyaz olur. Çevresi 7 km olan 
gölün kıyısında biraz romantizm, battaniyeler altında fay-
tonla bir gezinti ya da yürüyüş yapabilirsiniz. 
Gölün su seviyesi ilkbahar aylarında 25-30 cm kadar yük-
seliyor, kış aylarındaysa bazen donuyor. Gölün çevresi 
zengin bir doğal örtüyle kaplı. Ağaçlar ve ormanlar çeşit 
çeşit. Çam, köknar, meşe, böğürtlen, gürgen, akça ağaç, 
kayın ormanları var. Gölde bulunan meşhur Abant Alabalı-
ğı’nın, ancak nisandan ekime, ücret karşılığında oltayla 
avlanmasına izin veriliyor. Trekking meraklıları için, 
Abant- Samandere Geçişi, Çiğdem Yaylası, Doğançay Çağ-
layanı ve şelaleler bölgesi Samandere- Çiçekliyayla ile 
Abant- Taşkesti parkurları var. 

Suits the snow                                                                                         
As we praise the white of snow, Abant and Bolu’s surroundings 
are indispensable destinations. Read a book in front of a 
fireplace, wake up to a fresh fine scented mountain air, buy 
home-made pasta and wild berry jams in Abant, go to the 
thermal springs of Karacasu, listen to the deep silence of the 
frozen Gölcük and take plenty of pictures... Choose a time when 
it snows to see the natural lake on Abant Mountains, The 
Abant Lake. At the Abant Nature Park, reeds, trees, roads, 
picnic tables and benches are all covered with snow. On the 
shores of the lake, which has 7 km of a circumference, you can 
go for a little romance, a walk or a ride with a phaeton under a 
blanket.
The water level of the lake rises 25-30 cm in the spring months, 
sometimes it freezes in the winter months. The area around the 
lake is covered with a rich natural flora, a variety of trees and 
forests. There are pine, fir, oak, blackberry, hornbeam, maple 
trees, and beech forests. The famous Abant trout can only be 
angled from April to October with a fee. For trekking enthusiasts, 
there are the Abant-Samandere Pass, the Çiğdem Plateau, the 
Dogançay Falls and the waterfall regions Samandere-
Çiçekliyayla, and Abant-Taşkesti trails.
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Obesity is among the primary of the epidemics that threaten 
global health. It is a serious health problem in our country as 
it is all over the world. And it increases more and more. In 
fact, since the 1970s, obesity rates have increased in every 
country of the world. Today, the overweight and obese 
population is 2 billion. In Turkey, one of every three people is 
overweight and one is obese.
Obesity also brings other diseases. It causes heart and 
vascular diseases, diabetes, cancer, skeletal and muscular 
system disorders. For this reason, obesity is considered as a 
“complex” disease. Hacettepe University Faculty of Medicine, 
Department of Endocrinology and Metabolism Diseases, 
European Society of Endocrinology Director and Founding 
President of EndoBridge® Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız states 
that obesity is still considered as a cosmetic problem in 
Turkey and in the world rather than a disease and says that it 
is also a major problem. Noting that the disease is increasingly 
becoming widespread among women and children, Yıldız 
cites its causes as follows: “Nutrition, sedentary life, sleep 
disorders and intestinal bacteria.”
According to Yıldız, who suggests that sharing food and drink 
photos via social media are changing eating habits and 
triggering appetite with the widespread use of social media, 
digital media is also among the factors that increase obesity.

 The World Health Organization describes obesity as “the 
accumulation of excess fat on the body in a way that will 
distract health”. How do you define obesity exactly?
We define obesity as the increase in the amount of fat in our 
bodies, that is, adiposity. There are some criteria to determine 
this. Body mass index is the most frequently used among them. 
In adult individuals, the figure calculated by dividing the body 
weight in kg into the square of the length in meters is the body 
mass index value. We consider this value as normal between 
18.5-25, as overweight between 25-30, as obesity over 30. In 
addition to the amount of body fat, distribution is also 
important. Fattening around the abdomen and around the 
abdominal organs is named as male type or apple type obesity. 
A waist circumference over 80 cm for women and 94 cm for men 
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SOCIAL MEDIA INCREASES OBESITY 

SOSYAL MEDYA OBEZİTEYİ 
ARTTIRIYOR

BERİL ŞEN 

Obezite, küresel sağlığı tehdit eden salgın hastalıkların ba-
şında geliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de 
ciddi bir sağlık sorunu. Üstelik giderek artıyor. Öyle ki 
1970’lerden itibaren obezite oranları dünyanın her ülke-
sinde artış gösterdi. Bugün fazla kilolu ve obez sayısı 2 
milyarı geçmiş durumda. Türkiye’de ise her üç kişiden biri 
fazla kilolu biri obez. Obezite aynı zamanda başka hastalık-
ları da beraberinde getiriyor. Kalp ve damar hastalıkları, 
diyabet, kanser, iskelet ve kas sistemi bozukluklarına yol 
açıyor. Bu nedenle obezite “kompleks” bir hastalık olarak 
değerlendiriliyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi, Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi ve 
EndoBridge® Kurucu Başkanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız,  
Türkiye’de ve dünyada obezitenin halen hastalıktan ziyade 
kozmetik bir sorun olarak algılanabildiğini ve bunun da 
önemli bir problem olduğunu belirtiyor. Hastalığın kadın-
lar ve çocuklar arasında da giderek arttığına dikkat çeken 
Yıldız, nedenlerini ise şöyle sıralıyor: “Beslenme, hareket-
siz yaşam, uyku ve bağırsaktaki mikroplar.” 
Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla giderek artan yeme-iç-
me paylaşımlarının yeme alışkanlığını değiştirdiğini ve iş-
tahı tetiklediğini öne süren Yıldız’a göre dijital ortam da 
obeziteyi arttıran etkenler arasında. 

 Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi “Sağlığı bozacak ölçü-
de vücutta aşırı yağ birikmesi” şeklinde tanımlıyor. Siz 
nasıl tanımlıyorsunuz, obezite tam anlamıyla nedir?
Obeziteyi vücudumuzdaki yağ miktarının artışı yani adi-
pozite olarak tanımlıyoruz. Bunu belirlemek için birtakım 
kriterler var. Bu kriterler içerisinde en sık kullanılan vücut 
kitle indeksi. Erişkin bireylerde, kg cinsinden vücut ağırlı-
ğını metre cinsinden boyun karesine böldüğünüzde ortaya 
çıkan rakam vücut kitle endeksi değeri oluyor. Bu değer 
18,5-25 arasında ise normal, 25-30 arasında ise fazla kilo-
luluk, 30’un üzerinde ise obezite olarak değerlendiriyoruz. 
Vücut yağının miktarının yanında dağılımı da önemli. Ka-
rın çevresi ve karın içi organların etrafında yağlanma erkek 
tipi ya da elma şekilli obezite ismini alıyor. Bel çevresi öl-
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mean the increased risk of cardiovascular disease, diabetes, and 
metabolic disease.

 What is the rate of obesity in our country?
As in all over the world, also in Turkey, it emerges as an epidemic 
disease. In this sense, we see a very serious increase in the world 
since the 1970s. Currently, there are over 500 million obese and 
over 1.5 billion overweight people. In Turkey, there is an increase 
of more than 40 percent in the last 10 years. One out of every 
three adults is obese, one overweight and one normal weight.

 Is the rate higher for women or men? 
When we look at waist circumference and body mass index 
measurements, obesity in women is more up to 40 percent. We 

know that women start to gain weight after they begin 
sitting around the same table with men who 

need more energy. Since our meals are 
prepared according to the energy needs 

of men, women take more calories 
than they need. In addition, 

women tend to gain weight due 
to recurrent pregnancies.

 In which countries is obesity 
seen more in the world?
13 percent of all obese 
individuals in the world live in 
the United States and 15 

percent live in China and India. 
The number of obese adults in 

the United States is more than the 
population of Turkey.

 Is the disease increasing in children? 
What do you attribute to the increase in 

obesity in children?
Obesity increases significantly both from early ages and from 
puberty. Currently, every four children and one teenager in 
developed countries, every seven children and one teenager in 
developing countries are overweight or obese. Our genetics affect 
our body weight up to 70 percent. But if we think that our genes 
have not changed since the 1970s, we can say that 
environmental factors are more effective in the development of 
obesity. The most important of these are eating habits, inactivity, 
sleep disorders, intestinal bacteria.

 What diseases are triggered by obesity? 
Obesity affects all organ systems negatively and increases the 
incidence and severity of almost any illness you may have. According 
to the data of World Health Organization, obesity is responsible for 
the development of 44 percent of type 2 diabetes, 23 percent of 
cardiovascular diseases and 7-41 percent of various cancers.

çümünün kadınlarda 80, erkeklerde 94 santimetre üzerin-
de olması kalp-damar hastalığı, diyabet ve metabolik 
hastalık riskini artırıyor. 

 Ülkemizde obezite oranları ne ölçüde? 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de obezite salgın 
hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda dünyada 
1970’lerden beri çok ciddi bir artış görüyoruz. Halen 500 
milyonun üzerinde obez, 1.5 milyar fazla kilolu insan var. 
Türkiye’de ise son 10 yıl içerisinde yüzde 40’tan fazla bir 
artış var. Her 3 erişkinden biri obez, biri fazla kilolu, biri 
normal ağırlığa sahip. 

 Kadınlarda mı erkeklerde mi oran daha fazla? 
Hem bel çevresi hem de vücut kitle indeksi ölçümü ile 
baktığımızda kadınlarda obezite yüzde 40’lara 
varan şekilde daha fazla. Kadınların enerji 
ihtiyacı daha fazla olan erkeklerle bir-
likte aynı sofraya oturup yemek ye-
meye başladıktan sonra fazla kilo 
almaya başladıklarını biliyoruz. 
Bizim sofralarımızda enerji ih-
tiyacı erkeğe göre hazırlandığı 
için kadınlar da alması gere-
kenden fazla kalori alıyor. Bu-
nun yanında tekrarlayan ge-
belikler de kilo alma eğilimi 
yaratıyor.

 Dünyada obezite hangi ül-
kelerde daha fazla görülüyor? 
Dünyadaki tüm obez bireylerin yüz-
de 13’ü ABD’de, yüzde 15’i Çin ve Hin-
distan’da yaşıyor. ABD’deki erişkin obez 
sayısı, Türkiye nüfusundan daha fazla.

 Hastalık çocuklarda da giderek artıyor? Çocuklar-
daki obezite artışını neye bağlıyorsunuz? 
Hem küçük yaşlardan hem de ergenlikten itibaren obezite 
ciddi anlamda artıyor. Günümüzde gelişmiş ülkelerde her 
dört çocuk ve ergenden birisi, gelişmekte olan ülkelerde her 
yedi çocuk ve ergenden birisi fazla kilolu ya da obez. Vücut 
ağırlığımızı yüzde 70’e varan oranda genetiğimiz etkiliyor. 
Ama 1970’lerden beri genlerimizin değişmediğini düşünür-
sek çevresel faktörler obezitenin gelişmesinde daha etkili 
olduğunu söyleyebiliriz. Bunların en önemlileri beslenme 
alışkanlıkları, hareketsizlik, uyku, bağırsaklardaki mikroplar.  

 Obezite beraberinde hangi hastalıkları tetikliyor? 
Obezite bütün organ sistemlerini olumsuz etkiliyor ve ak-
lınıza gelebilecek hemen her hastalığın hem görülme sıklı-
ğını hem de şiddetini arttırıyor. Dünya Sağlık Örgütü veri-

Çağın hastalığı 
obezite giderek artıyor. 

Beslenme geleneklerimizin 
değişmesi, hareketsiz yaşam, uyku 
gibi etkenlerin yanında artık sosyal 

medya da obeziteyi arttıran bir başka 
neden.

The disease of the age obesity is increasing. 
Besides altering our nutritional habits, 

sedentary life, sleep disorders, and other 
factors that increase obesity, social 

media takes place among 
these factors now.
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 Is it necessary to emphasize that a sedentary life is 
triggered by the time spent on the social media? 
People do not use social media when running or exercising. 
Inactivity rate is over 80 percent in Turkey. If we were to 
enter the EU today, we would be the champion in the 
European Union! Malta is currently ranked first, but 
Turkey is still further. One of the most important factors 
is the time spent in front of a screen. The children spend 
about 2.5 years in front of screens until they are 18 years 
old. The prolonged use of computers and smart phones 
has a negative impact on obesity and related diseases. On 
the other hand, some new studies are looking for an 
answer to the question whether we can use social media 
in combating obesity.

 Can you tell us about the EndoBridge® project that 
you are heading? 
Hormonal diseases, among which obesity, diabetes, and 
thyroid problems are present, constitute a very 
important part of the total disease load in our country 
and in our surrounding geography. EndoBridge® is an 
international capacity building project that we started 
with the vision to build the bridge of the hormone world 
in Turkey with the motto of “Bridging the World of 
Endocrinology”. 
I have shared my idea of the EndoBridge® project with 
the management of the Turkish Association of 
Endocrinology and Metabolism (TEMD), of which I 
serve as the secretary general and all of the doctors who 
work in the field of endocrinology including I are 
members, in 2011.  We started our project partnership 
negotiations with the management of the American 
Endocrine Society (ES), which is the world’s strongest 
non-governmental organization in terms of hormone 
diseases and has more than 18 thousand members. After 
approximately two years of preparation and planning, 
the first annual meeting of EndoBridge® was held in 
Antalya together with TEMD and American Endocrine 
Society in 2013. EndoBridge®, recognized internationally 
as a Turkish brand in the field of hormone disorders today, 
has brought together over 2000 doctors and scientists 
from more than 60 countries in Turkey in five years.

 What is the purpose of the project?
It is to bring the world’s leading medical doctors and 
scientist in the field of endocrinology together in Turkey 
with the medical doctors and scientists in our country 
and in the surrounding geography and to ensure the 
development of a cooperation through exchanging 
information to find common solutions in the world of 
hormones that play a crucial role in the healthy 
functioning of the human body.

obezite dijital ortamdan da bulaştırılıyor diyebiliriz. Bunun 
sonucunda bizim yemek yeme alışkanlığı açısından en çok 
mücadele ettiğimiz durumlardan biri olan ve acıkma ile 
ilişkisiz şekilde özellikle belirli tatlı ve karbonhidratlara 
aşırı istek duyma, emosyonel yani duygusal beslenme ve 
besin bağımlılığı da artıyor. 

 Sosyal medyada geçirilen zaman ile hareketsiz bir 
yaşamın tetiklendiğini vurgulamak gerekli mi? 
İnsanlar sosyal medyayı koşarken ya da egzersiz yaparken 
kullanmıyor. Türkiye’de hareketsizlik oranı yüzde 80’lerin 
üzerinde. Bugün Avrupa Birliği’ne girsek AB şampiyonuyuz! 
Malta şu an birinci sırada ama Türkiye daha da hareketsiz. 
Bunun en önemli etkenlerinden biri de ekran zamanı. Çocuk-
lar 18 yaşına kadar yaklaşık 2.5 senelerini ekran karşısında 
geçiriyor. Bilgisayar ve akıllı telefonların uzun süre kullanımı 
obezite ve ilişkili hastalıklar yönünden olumsuz etki yapıyor. 
Buna karşılık bazı yeni çalışmalar sosyal medyayı obezite ile 
mücadelede kullanabilir miyiz sorusuna cevap arıyor.

 Başında bulunduğunuz Endobridge® projesinden 
bahseder misiniz? 
Aralarında obezite, diyabet ve tiroid problemlerinin bulun-
duğu hormon hastalıkları gerek ülkemizde ve çevre coğraf-
yamızda gerekse dünyada toplam hastalık yükünün çok 
önemli bir kısmını oluşturmakta. EndoBridge® hormon 
dünyasının köprüsünü Türkiye’de kurmak vizyonuyla 
“Bridging the World of Endocrinology” sloganıyla yola 
çıktığımız bir uluslararası kapasite geliştirme projesi. En-
doBridge® projesi fikrimi 2011’de Türkiye’de endokrino-
loji alanında çalışan tüm doktorların üyesi olduğu ve benim 
de genel sekreter olarak görev yaptığım Türkiye Endokri-
noloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) yönetimi ile pay-
laştım. Sonrasında hormon hastalıkları konusunda dünya-
nın en güçlü sivil toplum kuruluşu olan ve 18 binden fazla 
üyeye sahip Amerikan Endokrin Derneği (Endocrine So-
ciety-ES) yönetimi ile proje ortaklığı görüşmelerimiz baş-
ladı. Yaklaşık iki yıllık bir hazırlık ve planlama süreci son-
rası 2013 yılında TEMD ve Amerikan Endokrin Derneği ile 
birlikte Antalya’da EndoBridge® ilk yıllık toplantısını 
gerçekleştirildi. Bugün artık hormon hastalıkları alanında 
tüm dünyada bilinen uluslararası bir Türkiye markası olan 
EndoBridge® beş yılda 60’dan fazla ülkeden 2000’in üze-
rinde doktor ve bilim insanını Türkiye’de buluşturdu.

 Projenin amacı nedir?
Dünyanın endokrinoloji alanında en önde gelen tıp doktoru ve 
bilim insanlarını, ülkemiz ve çevre coğrafyadaki tıp doktoru 
ve bilim insanları ile Türkiye’de bir araya getirerek insan 
vücudunun sağlıklı işleyişinde çok önemli rol oynayan hor-
monların dünyasında ortak çözümler için bilgi paylaşımın-
da bulunmalarını ve işbirliği geliştirmelerini sağlamaktır. 

  At what point do obese patients apply to you?
People who come to us have been fighting obesity for many years 
and have tried various diets. Most of our patients have lost weight 
in the past in a short period of time, but we see that they have gained 
even more weight later. We have patients who consider obesity as a 
physical problem, and we have patients who are seeking solutions to 
other obesity-related diseases, especially diabetes.

 Social media now has a very important place in our 
lives. People especially share photos of where they 
went and what they ate or drank via social media 
platforms. There are some rumors that these types of 
posts trigger appetite. In this sense, what is the effect 
of social media on obesity?
The effect is huge. Social media allows us to share our 
socio-cultural habits. Social media is used very often, but 
it does not really fit into real life. There, everyone shares 
their happiest, most enjoyable moments. The photos around 
dinner tables are among the most shared. People spend a lot 
of time dining and enjoy it, but the sharing of unhealthy 
nutrition through social media contributes to the spread of 
this behavior. There are studies that show that such 
advertisements trigger similar unhealthy eating behaviors, 
especially in children and adolescents. In other words, we 
can say that obesity is also transmitted from digital media. 
As a result, excessive desire for especially sweets and 
carbohydrates, emotional eating and nutritional addiction, 
which are the biggest situations that we are struggling with and 
are not related to hunger, are also increasing.

lerine göre obezite, tip 2 diyabetin yüzde 44’ü, kalp damar 
hastalıklarının yüzde 23’ü ve çeşitli kanserlerin yüzde 
7-41’inin gelişiminden sorumlu.  

 Obezite hastaları hangi noktada size başvuruyor? 
Bize gelen hastalar uzun yıllardır obeziteyle mücadele et-
miş, çok farklı diyetler denemiş insanlar oluyor. Hastaları-
mızın çoğunun geçmişte kısa süre içinde bir şekilde kilo 
vermiş ancak daha sonrasında fazlasıyla geri almış oldukla-
rını görüyoruz. Obeziteyi fiziksel olarak kendine dert eden 
hastalarımız olduğu gibi başta diyabet olmak üzere obezite 
ilişkili diğer hastalıklarına çözüm arayan hastalarımız var. 

 Sosyal medya artık hayatımızda çok önemli bir yere 
sahip. İnsanlar özellikle gittiği mekânları, yeme-içme 
fotoğraflarını bu mecralardan paylaşıyor. Bu paylaşım-
ların iştahı tetiklediğine dair söylemler var. Bu anlam-
da sosyal medyanın obezite üzerindeki etkisi nedir?  
Çok önemli ölçüde var. Sosyal medya bize sosyo-kültürel 
alışkanlıklarımızı paylaşma imkânı veriyor. Sosyal medya 
çok sık kullanılıyor; ama gerçek hayatla pek bağdaşmıyor. 
Orada herkes en mutlu, en keyifli anlarını paylaşıyor. Sof-
raların başındaki fotoğraflar en fazla paylaşılanlar arasında. 
İnsanlar sofraların başında uzun zaman geçiriyorlar ve 
bundan keyif alıyorlar ama sosyal medya üzerinden sağlık-
sız beslenme ilişkili paylaşımlar bu davranışın yayılmasına 
katkıda bulunuyor. Bu tip paylaşımları, televizyonlardaki 
benzeri reklamların özellikle çocuk ve ergenlerde sağlıksız 
yeme davranışını tetiklediğine dair çalışmalar var. Yani 
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LA MIA LUCE’NİN EXECUTIVE ŞEFİ CELAL BEKDAŞ, İTALYAN MUTFAĞININ EN ÖZEL 
SPESİYALLERİNİ, YEREL REÇETELERLE HAZIRLIYOR.

İTALYAN 
MUTFAĞI’NDA 

RAKİP TANIMIYOR

When prominent names of Italy arrive in Istanbul, they 
visit La Mia Luce that serves in the Anatolian Side at 
Suadiye. There is definitely a reason to do this. Because La 

Mia Luce was chosen as the best restaurant in 
Istanbul by the Italian Government in 2016 

and won the “Ospitalità Italiana” prize. 
The specials of La Mia Luce are 

prepared with original products 
imported from Italy. La Mia 

Luce’s Executive Chef Celal 
Bekdaş entered the kitchen 
exclusively for Raillife and 
prepared many delicious 
specialties for us.

He chose to excel at Italian 
cuisine

Celal Bekdaş, who has been 
working as the executive chef of 

La Mia Luce since 2013, is one of 
the experienced names who left 20 

years behind in the sector. Bekdaş, 
who improved himself in the fields of 

Turkish and world cuisine and participated in 
different training programs on this subject, said, “I also 

had experiences with Ottoman cuisine which reflected 
influences of Anatolia’s fertile lands, historical riches, 
and civilizations. Actually, the Turkish cuisine is a kitchen 
that varies according to the regions where the effects of 
Middle East and Balkan cuisines are seen. For this reason, 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

HE ACCEPTS HIMSELF AS UNRIVALED IN THE ITALIAN CUISINE
LA MIA LUCE’S EXECUTIVE CHEF CELAL BEKDAŞ PREPARES THE MOST DELICIOUS SPECIALS 

OF THE ITALIAN CUISINE, USING LOCAL RECIPES.

İtalya’nın önde gelen isimleri İstanbul’a geldiklerinde so-
luğu Anadolu Yakası Suadiye’de hizmet veren La Mia Lu-
ce’de alıyor. Bunun elbette bir nedeni var. Çünkü La Mia 
Luce, 2016’da İtalyan Hükümeti tarafından İstan-
bul’un en iyi İtalyan restoranı seçildi ve “Os-
pitalità Italiana” ödülünü kazandı. La Mia 
Luce’de servis edilen her spesiyal, 
İtalya’dan ithal edilen orijinal 
ürünlerle hazırlanıyor. İtal-
ya’nın geleneksel restoranların-
da tattıkları ve tariflerini aldık-
ları reçeteli lezzetleri hedef 
kitleleriyle buluşturdukları-
nın altını çizen La Mia Luce 
Executive Şefi Celal Bekdaş, 
Raillife için özel olarak mutfa-
ğa girdi ve bize birbirinden 
lezzetli spesiyaller hazırladı.
 
İtalyan mutfağında 
uzmanlaşmayı tercih etti
2013 yılından bu yana La Mia Luce’nin 
executive şefi olarak görev yapan Celal 
Bekdaş, sektörde 20 yılı geride bırakan dene-
yimli isimlerden biri. Kendisini Türk ve dünya mutfak-
ları alanında geliştiren ve bu konuda farklı eğitimlere katı-
lan Bekdaş, “Anadolu’nun bereketli topraklarının, tarihi 
zenginliklerinin ve medeniyetlerin etkilerini yansıtan 
Osmanlı mutfağına yönelik deneyimlerim de oldu. As-
lında Türk mutfağı, Orta Doğu ve Balkan mutfaklarının 
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La Mia Luce Executive Şefi 
Celal Bekdaş, mönüye eklenecek 

her lezzeti, defalarca hazırlayıp tadım 
yaptıklarını, spesiyallerin içine ekledikleri 

baharatların uyumunu da en ince ayrıntısına 
kadar hesapladıklarını söylüyor.

La Mia Luce’s Executive Chef Celal Bekdaş 
says that every taste to be added to the menu 

has been prepared and tasted many times, 
and that the spices they add to the 

specialties are calculated to the 
finest detail. 
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Ingredients: For the pizza dough; 130 grams of flour, 
15-20 grams of olive oil, 50 grams of water and 1 tsp of 
salt. For the topping; 100 grams of tomatoes, 180 
grams of mozzarella, 100 grams of veal jambon, 20-30 
grams of grilled eggplant, 7-8 black olives, 50 grams of 
porcini mushrooms, fresh basil and oregano.
Directions: Have the dough that is prepared with flour, 
water, salt and olive oil rest for 24 hours separated to 
portions of 170 grams each. Spread the sauce prepared 
with tomatoes, fresh basil, and oregano on top of the 
hand rolled dough. Top with mozzarella cheese, veal 
jambon, grilled eggplant, black olives, and mushrooms. 
Bake in a 300 degree stone oven for 3-4 minutes. 
Enjoy!

Malzemeler:  Pizza hamuru için 130 gram un, 15-20 
gram zeytinyağı, 50 gram su ve 1 çay kaşı tuz. 
Pizzanın üzerindeki malzemeler için ise 100 gram 
domates, 180 gram mozzarella, 100 gram dana jam-
bon, 20-30 gram ızgara patlıcan, 7-8 adet siyah zey-
tin, 50 gram porçini mantarı, taze fesleğen ve kekik.
Hazırlanışı: Un, su, tuz ve sızma zeytinyağı ile hazırla-
nan hamuru, 170 gram porsiyonlar halinde 24 saat 
dinlendirin. Elle açtığımız hamurumuza; domates, 
taze fesleğen ve kekik ile hazırlanan sostan sürün. 
Üzerine mozzarella peyniri, dana jambon, ızgara pat-
lıcan, siyah zeytin ve porçini mantarı ekleyerek 300 
derece sıcaklıktaki taş fırında, 3-4 dakikada pişirin. 
Afiyet olsun…

it is possible to see the traces of various cultures and the 
culinary culture. In the following period, I turned to 
Italian cuisine because of being a Mediterranean country 
with many similar characteristics to Turkish cuisine and 
I specialize in this area. Italian cuisine is one of the 
world’s most popular cuisines. There are minor 
differences between our kitchens, but the materials used 
and tastes are very similar to Turkish cuisine such as the 
use of olive oil, thin pastries, fresh pasta, sourdoughs, 
vegetable soups, rice dishes, and the use of butter... 
Before, I worked in Papermoon for 8 years, in Bice 
Istanbul for 2 years, in Da Victtorio for 2 years and in 
Elio for 2 years.”

The key point is the use of simple tastes within 
harmony
Expressing that La Mia Luce has a very different food 
concept, Celal Bekdaş said: “I am trying to present local 
delicacies to my guests. For example, we import special tomatoes 
from the genus Antonella grown on Catania Island, and we do 
not use other tomatoes in our meals. The key point in a good 
Italian dish is the use of ingredients that are compatible with 
each other rather than the use of a wide range of products. 
Italians eat healthy meals rich in vegetables, olive oil, meat, and 
seafood. As pizza and pastries are more commonly consumed in 
Naples and Milan, seafood is preferred in the Calabria region in 
southern Italy. The Italian cuisine is also delicious with a long 
history like ours. We have a menu that holds all these traces and 
makes you feel like you are in Italy. We prepare and taste every 
flavor to be added to the menu many times. We pay attention 
to the harmony and calculate the amount of the spices we 
add to the finest detail. Characteristic flavors of Italian 
cuisine such as fresh fish from the warm seas of the 
Mediterranean, handmade pasta, risottos, and thin pizzas 
baked in stone ovens are served accompanied by various 
spices and Mediterranean greens.”

New specialties are added to the menu
We asked Celal Bekdaş what the most striking and acclaimed 
specialties were: “Our favorite specialties are our pasta varieties 
that are also consumed popularly in Turkish cuisine. There is 
great interest in our specialties such as the ‘Linguini Americano’ 
with jumbo shrimps, home-made ‘Tafliolini Ortica’ with nettle 
made out of a dough prepared with nettle, and grilled lamb 
tenderloin ‘Filetto di Agnello’ served with baked potatoes. 

etkilerinin görüldüğü, bölgelere göre çeşitlilik gösteren bir 
mutfak. Bu nedenle çeşitli kültürlerin izini ve mutfak kül-
türünü görmek mümkün. İlerleyen dönemde, Akdeniz ül-
kesi olması sebebiyle Türk mutfağı ile benzer birçok özelli-
ğe sahip olan İtalyan mutfağına yöneldim ve bu alanda uz-
manlaştım. İtalyan mutfağı dünyanın en sevilen mutfakla-
rından biri. Mutfaklarımızda ufak değişiklikler var; ancak 
kullandıkları malzemeler ve damak zevkleri Türk mutfağı-
na oldukça benzer. Zeytinyağı kullanmaları, ince hamurla-
rı, taze makarnaları, mayalı ekmekleri, sebzeli çorbaları, 
pirinçli yemekleri ve tereyağı kullanmaları gibi… Daha 
önce 8 yıl Papermoon’da, 2 yıl Bice İstanbul’da, 2 yıl Da 
Victtorio’da ve 2 yıl da Elio’da çalıştım.” diyor.

Kilit nokta, birbiriyle uyumlu sade lezzetlerin 
kullanılması
La Mia Luce’nin son derece farklı bir yemek konseptine 
sahip olduğunu dile getiren Celal Bekdaş, bu konu hakkında 
şu açıklamalarda bulunuyor: “Konuklarımıza yerel lezzet-
ler sunmaya çalışıyoruz. Örneğin, Catania Adası’nda yeti-
şen Antonella cinsi özel domatesleri ithal ediyoruz ve ye-
meklerimizde başka domates kullanmıyoruz. İyi bir İtalyan 
yemeğinde kilit nokta, birçok farklı malzemenin olmasın-
dan ziyade, az ve birbiri ile uyumlu ürünlerin kullanılması. 
İtalyanlar sebze, zeytinyağı, et ve deniz ürünleri ağırlıklı ye-
meklerle, sağlıklı besleniyorlar. Napoli ve Milano’da pizza ve 
hamur işleri yaygınken, İtalya’nın güneyinde bulunan Calab-
ria bölgesinde deniz mahsulleri tercih ediliyor. İtalyan mut-
fağı da bizim gibi; lezzetli ve çok tarihli. Tüm bu izleri barın-
dıran ve kendinizi İtalya’da hissettirecek bir mönüye sahibiz. 
Mönüye eklenecek her lezzeti, defalarca hazırlayıp tadım 
yapıyoruz. İçine eklediğimiz baharatların uyumunu ve mik-
tarını en ince ayrıntısına kadar hesaplıyoruz. Mönümüzde 
yer alan Akdeniz’in sıcak denizlerinden gelen taze balıklar, el 
yapımı makarnalar, İtalyan mutfağının karakteristik lezzetle-
rinden olan risottolar ve taş fırında pişen ince hamurlu pizza-
lar; çeşitli baharatlar ve Akdeniz yeşillikleriyle sunuluyor.”

Mönüye yeni spesiyaller de eklendi
Celal Bekdaş’a mönünün en dikkat çeken ve beğenilen spe-
siyallerinin hangileri olduğunu sorduk ve şu yanıtı al-
dık: “En beğenilen spesiyallerimiz; Türk mutfağında da 
severek tüketilen makarna çeşitlerimiz. Jumbo karides-
li ‘Linguini Americano’, hamuru ısırgan otu ile hazırla-
nan ısırgan otlu ev yapımı ‘Tagliolini Ortica’ ile fırın 

LA MIA LUCE’NİN EXECUTIVE ŞEFİ CELAL BEKDAŞ’TAN PIZZA QUATTRO STAGIONI TARİFİ
PIZZA QUATTRO STAGIONI RECIPE BY LA MIA LUCE’S EXECUTIVE CHEF CELAL BEKDAŞ

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN
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We have recently added new items to our menu such as 
‘Osso Buco’, beef shank served with risotto; ‘Focaccis di 
Pollo’, chicken breast presented with arugula, fried 
potatoes, aderezo and pesto sauce; ‘Casseruola di 
Gamberetti’ (shrimp casserole); ‘Fettucine Pollo’ served 
with cream, butter, parmesan cheese and basil; ‘Orecciette 
al pesto’ served with cream, parmesan, pine nuts and pesto 
sauce; ‘Pizza Pollo’ topped with chicken breast pieces, 
mozzarella cheese, jalapeno pepper, onion, corn kernels and 
barbecue sauce; ‘Filetto di Manzo’ served with mashed potatoes, 
spinach and demi glas sauce; and fried sea bream covered with 
bread crumbs and served with Mediterranean greens, cherry 
tomatoes, and aderezo sauce. Besides these, indispensable 
desserts of Italian cuisine like pannacotta, tiramisu, and 
napoleon are also available on our menu.”

He dreams of opening a restaurant of his own
Stating that they have a team of 24 along with the waiters 
and a staff of 10 in the kitchen, Bekdaş said, “Our restaurant 
starts with lunch service and our work in the kitchen ends at 
23.00. We always offer fresh products to our customers. 
We do not serve frozen products. For this reason, we 
constantly check our product stocks. This is so important 
for us because we import our products and we cannot afford 
a lack of material. We have a disciplined and systematic 
workflow, and it has to be that way. All preparations must 
be completed and ready for service hours before work 
begins. I react immediately to all the disruptions that may 
arise during this process. But fortunately, we have a good 
and successful team. This is reflected positively in the work 
we do. We get nice feedbacks that motivate us. I want to 
train successful chefs who will dominate Italian cuisine. Of 
course, it is also my dream to open a restaurant of my own 
someday, as many other chefs.”

patates ile servis edilen ızgara kuzu bonfile ‘Filetto di 
Agnello’ gibi spesiyallerimize büyük ilgi var. Risotto 
eşliğinde servis edilen dana incik ‘Osso Buco’; roka, 
patates tava, aderezo ve pesto sos ile servis edilen tavuk 
göğsü ‘Focaccis di Pollo’, ‘Casseruola di Gamberetti’ 
(karides güveç), krema, tereyağı, parmesan peynir ve 
fesleğen ile sunulan ‘Fettucine Pollo’; krema, parmesan, 
dolmalık fıstık ve pesto sos ile servis edilen ‘Orecciette al 
pesto’; tavuğun göğüs bölümü, mozzarella peyniri, jalapeno 
biberi, soğan, mısır ve barbekü soslu ‘Pizza Pollo’; patates 
püre, ıspanak ve dömi-glas sos ile servis edilen ‘Filetto di 
Manzo’ ve Akdeniz yeşilliği, çeri domates ve aderezo sos ile 
servis edilen galeta unu ile kızartılmış deniz levreği gibi 
lezzetlerimizi ise mönümüze yeni dahil ettik. Bunların yanı 
sıra panna cotta, tiramisu, napoleon gibi İtalyan mutfağının 
vazgeçilmez tatlıları da mönümüzde mevcut.”

Kendine ait bit restoran açmayı hayal ediyor
10 kişiden oluşan mutfak ekibi ve garsonlarla birlikte 24 
kişilik bir ekibe sahip olduklarını belirten Bekdaş, “Resto-
ranımız, öğlen servisi ile hizmete başlıyor ve mutfaktaki 
çalışmalarımız 23.00’te sona eriyor. Ürünleri müşterilere 
her zaman taze olarak sunuyoruz. Dondurulmuş ürün ser-
vis etmiyoruz. Bu nedenle mutlaka ürün stoklarımızı kont-
rol ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü ürünlerimizi 
ithal ediyoruz ve malzeme anlamında bir eksiğin olmaması 
gerekiyor. Disiplin ve sistemli bir iş akışına sahibiz, öyle de 
olmak zorunda. İş başlamadan önce tüm hazırlıkların ta-
mamlanarak, servis saatine hazır olması gerekiyor. Bu sü-
reçte olabilecek tüm aksaklıklara tepki gösteririm. Ancak 
çok şükür ki iyi ve başarılı bir ekibe sahibiz. Bu da yaptığı-
mız işe olumlu şekilde yansıyor. Bizleri motive eden, güzel 
geri dönüşler alıyoruz. Özellikle İtalyan mutfağına hakim, 
başarılı şefler yetiştirmek istiyorum. Elbette günün birinde 
kendime ait bir restoran açmak da birçok şef gibi benim de 
hayalim.” yorumunda bulunuyor.

Tagliata con asparagi

Taglioni ortica

www.rihtimajans .com.tr0312 441 61 31

Tanımların 
ötesine geçen 
 
çözümleri için 
Rıhtım Ajans.

iletişim 

Reklam Ajansı: isim Bir ticari kuruluşu tanıtan, onunla ilgili 
bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağlayan iş kolu*

*TDK Güncel Türkçe Sözlük

Kurumsal Kimlik tasarımından Web sitesi tasarımına, Süreli  Yayınlardan Katalog ve Faaliyet Raporlarına kadar 
geniş bir yelpaze içerisinde sunduğumuz yaratıcı tasarımlarla hızl ı  ve çözüm odaklı prodüksiyon çalışmalarımızı 
birleştiriyoruz. Ortaya koyduğumuz ürünlerle ihtiyaç duyulan iletişim imkanlarını genişletiyoruz.
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MÜNİH
İNSANI SEVEN KENT:

BERİL ŞEN

THE CITY THAT LOVES ITS 
PEOPLE: MUNICH

Piknik sepetinizi hazırlayın ve bir bisiklet kiralayın. Isar 
Nehri’nin kıyısına doğru pedal çevirirken bir an bile tered-
düt etmeyin. Bulvarlar geniş, yollar güvenli, bisiklet yolları 
sizin için... Çok geçmeden, İngiliz Bahçeleri’nin uçsuz bu-
caksız yeşilliği sizi sarmalayacak ve o an için Münih’te ol-
duğunuzu unutacaksınız. 
İşte Münih böyle bir kent. Her şey insan için ve yollar me-
deniyete açılıyor. Hava nasıl olursa olsun popülerliğini yi-
tirmeyen, dünyanın en büyük şehir parklarından biri olan 
İngiliz Bahçeleri’nin bulunduğu, Almanya’nın üçüncü bü-
yük kenti Münih, böylesine şaşırtıcı olabiliyor. 

Make your picnic basket ready and rent a bicycle. As you pedal 
towards the banks of the Isar River, do not hesitate even for a 
moment. Bicycle trails are reserved just for you; boulevards are 
wide; roads are safe. Soon enough, you will forget momentarily 
that you are in Munich as you become enveloped by the vast 
greenery of the British Gardens.
Munich is such city. Everything is for humans and all roads go to 
civilization. Never losing its popularity no matter how the 
weather is, Munich, the third largest city of Germany and among 
the largest city parks of the world, where the British Gardens 
take place can be amazing.. 
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1970s and resembling four-cylinders, BMW World, BMW 
Museum, Brandhorst Museum, Fünf Höfe with its offices and 
shopping center, Münchener Freiheit Metro Station, and Allianz 
Arena, which was the host of 2006 FIFA World Cup, are among the 
most striking ones.  

The city that loves its people                                                                                                
Located on the banks of the River Isar in the foothills of the Alps, 
Munich proves that it is a city created for mankind. It is rich in 
social and cultural terms. It is also known as the ‘’richest village in 
the world’’. However, its wealth is not measured by skyscrapers or 
shopping centers. It is a utopic city with its parks, gardens, forests, 
single or duplex houses, medieval streets, wide boulevards. Munich 
is the city with the most museums and art galleries in Germany. 
The largest university in the country, Ludwig Maximilian, BMW 
and Siemens, and Süddeutsche Zeitung, one of the media giants, 
are located here.

Boulevards and squares                                                                                     
You will feel the best of Bavaria’s capital on foot. Enter the city via 
Sendlinger Tor, one of the three gates from the Middle Ages and 
used by merchants coming from Italy. Asamkirche (Asam 
Church-1733-1746) takes place on Sendlinger Street, where the 
19th-century stone structures are located mostly. The building, 
which was built by Asam Brothers as a private church, resembles 
more of a palace. The Munich City Museum that used to be an 
arsenal in the 16th-century and the cubic-shaped New Synagogue 
are located in the beautiful square St. Jakobs Platz. 
Schrannenhalle, which was built as a marketplace in the 1850s, 
is the favorite of gourmets today. For a more traditional 
shopping, stop by the marketplace Viktualienmarkt. One of the 
oldest churches in the city is Peterskirche. It was redesigned in 
the Renaissance style in the 17th century, although it is from the 
12th century. At the top of the tower, which can be climbed by over 

1970’lerde yapılan ve dört silindiri andıran BMW Dünyası, 
BMW Müzesi, Brandhorst Müzesi, ofisleri ve alışveriş 
merkeziyle Fünf Höfe projesi, Münchener Freiheit Metro 
İstasyonu ve 2006 FİFA Dünya Kupası stadı Allianz Arena, 
bunların en çarpıcı olanları. 

İnsanını seven kent                                                                                                
Alpler’in eteklerinde, Isar Nehri kıyısında bulunan Münih, 
daha ilk adımlarınızda insan için yaratılmış bir kent oldu-
ğunu kanıtlar. Sosyal ve kültürel açıdan zengindir. Hatta 
‘’Dünyanın en zengin köyü’’ olarak da anılır. Ancak zengin-
liği, gökdelenler ya da alışveriş merkezleriyle ölçülmez. 
Parkları, bahçeleri, ormanları, müstakil ya da iki katlı evleri, 
ortaçağdan kalma sokakları, geniş bulvarlarıyla adeta üto-
pik bir kenttir. Almanya’nın en fazla müze ve sanat galeri-
sine sahip kenti Münih’tir. Ülkenin en büyük üniversitesi 
Ludwig Maximilian, BMW ve Siemens, medya devlerinden 
Süddeutsche Zeitung gazetesi de buradadır. 

Bulvarlar ve meydanlar                                                                                     
Bavyera’nın başkentini en iyi yürüyerek hissedeceksiniz. 
Kente, ortaçağdan kalma üç kapıdan biri olan ve İtalya’dan 
gelen tacirlerin kullandığı Sendlinger Tor’dan girin. 19. 
yüzyıl taş yapıların yoğun olduğu Sendlinger Caddesi üze-
rinde Asamkirche (Asam Kilisesi-1733-1746) var. Asam 
Kardeşler tarafından, özel bir kilise olarak inşa edilen yapı, 
daha çok bir sarayı andırıyor. 16. yüzyılda cephanelik olan 
Münih Şehir Müzesi ve kübik şekilli Yeni Sinagog’un bu-
lunduğu güzel meydan St. Jakobs Platz’da. 1850’lerde hal 
binası olarak inşa edilen Schrannenhalle, bugün gurmele-
rin gözdesi. Daha geleneksel bir alışveriş için, pazaryeri 
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Surfing artificial waves
There is more to this bedazzling green zone in the middle of the 
city like the surfers who race with artificial waves on the Eisbach 
canal at the park! A sports branch called “river surfing”, illegal at 
first but legalized in the recent years, was born in the 1970s on the 
constant waves that were being formed due to the increasing flow 
rate at this section of the river. As you witness this sport performed, 
causing an adrenaline rush, you deliver the necessity of being an 
advanced surfer in order to do it. If your picnic supplies are not 
ready, stop by the Viktualienmarkt, among the oldest marketplaces 
of the city, dated 1807. If you are among those who enjoy learning 
about different products while walking around, you are at the right 
place. You will be enjoying the variety of cheeses, jams, and deli 
products more than fruits and vegetables. The marketplace is also 
the home of restaurants, flower shops, bakeries, souvenir shops, and 
tableware stands. It is not hard to guess that the restaurant tables 
will be crowded on the advancing hours of the day.    

Modern and bold architecture 
“Muhich loves you” is the slogan of the city. This is a city planned 
for the living. It is on the top rows of the “Best place to live in the 
world” list. Yet, the most dramatic events in history had taken place 
here. The city had been bombarded heavily in the Second World 
War. It was rebuilt faithfully later. It was able to maintain its 
medieval ambiance to some extent with its old churches. In the first 
half of the 19th century, the historical appearance of the city has 
changed with current of modernization. One of the significant traits 
of the city is that the cutting edge and bold architectural projects of 
the country were able to find basis of creation here. Built in the 

Yapay dalgada sörf                                                                                                     
Şehrin tam ortasındaki bu başdöndürücü yeşil alanın daha-
sı var. Parktaki Eisbach kanalında yapay dalgayla yarışan 
sörfçülere ne demeli! Nehrin bu kısmında artan debiyle 
sabit bir dalga oluşunca, 1970’lerde önce kaçak, son yıllarda 
da yasal olan “nehir sörfü” denilen bu spor doğmuş. Herkes 
gibi siz de bu adrenaline şahit olurken, tecrübeli bir sörfçü 
olmanın gerekliliğini teslim ediyorsunuz. Piknik malzeme-
niz hazır değilse, kentin en eski pazarlarından, 1807 tarihli 
Viktualienmarkt’e uğrayın. Gezerken farklı ürünleri öğ-
renmekten keyif alanlardansanız, tam yerindesiniz demek-
tir. Sebze, meyve bir yana, peynir, reçel ve şarküteri ürün-
lerinin çeşitliliği sizi oyalayacaktır. Pazarda ayrıca resto-
ranlar, çiçekçiler, fırınlar, hediyelik dükkanlar ve züccaciye 
tezgahları da var. Günün ilerleyen saatlerinde restoran 
masalarının dolacağını tahmin etmek zor değil. 

Modern ve cesur mimari 
Kentin sloganı; “Münih sizi seviyor”. Burası, yaşayanlar 
için planlanmış bir kent. ‘’Dünyanın en yaşanabilir yerleri’’ 
listesinde üst sıralarda yer alıyor. Oysa tarihte iz bırakan en 
dramatik olaylar da burada yaşandı. II. Dünya Savaşı sıra-
sında yoğun bombardıman altında kaldı. Kent, aslına sadık 
kalınarak yeniden inşaa edildi. Eski kiliseleri ile ortaçağ 
havasını bir ölçüde koruyabildi. 19. yüzyılın ilk yarısında 
ise modernleşme akımıyla tarihi görünümü değişti. Kentin 
en önemli özelliklerinden biri de ülkenin en modern ve ce-
sur mimari projelerinin burada yaratım zemini bulabilmiş 
olması. 
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300 steps, you will be welcomed by the view of Munich. The heart 
of the city, Marienplatz, is just below. The square, which is named 
after the patroness of Munich, Mary, whose statue takes place in 
its center, is at the intersection of all the major roads in the old 
city. The building that dominates the square is the neo-gothic 
Neues Rathaus (New Town Hall) from the second half of the 19th 
century. The musical puppet show glockenspiel takes place here. 

A walk through the palace gardens
Here is one of the most striking rules enforced to protect 
Munich’s skyline: No building can be built in the center taller 
than Frauenkirche’s towers, the largest church of Munich with a 
capacity of 20 thousand people. The construction of the 
cathedral was completed in the second half of the 15th century in 
20 years. No matter what the city’s planning rules are; they are 
apparently made for the comfort of people and to appeal the city 
to their eyes. Go to elegant Theatinerstrasse, where boutiques 
and cafes take place, through the luxurious shopping mall Fünf 
Höfe and then go to Max Joseph Platz from there.  A 
commemorative monument of King Maximillian Joseph is 
located in the middle of the square. Neo-classic building with a 
triangular pediment, National Theater, and the official 
residency of the Bavarian dukes since the 14th century, Munich 
Residenz, a museum today, are here. You will get enough of 
green in Munich. Hofgarten will have its share in it for sure. The 
park that used to be the gardens of the palace, located next to the 
Residenz, had been built by Maximillian the First in 1615. The 
park with fountains and built in renaissance style is surrounded 
with buildings connected to the palace. The Diana Temple is 
right in its center. 

Viktualienmarkt’a uğrayın. Kentin en eski kiliselerinden biri 
Peterskirche. Temelleri 12. yüzyıldan olsa da 17. yüzyılda 
Rönesans üslubunda tekrar tasarlanmış. 300 küsur basamak-
la çıkılan kulesinin tepesinde Münih manzarası sizi karşıla-
yacak. Kentin kalbi Marienplatz, hemen aşağıda. İsmini Mü-
nih’in koruyucu azizesi Meryam Ana’dan alan ve ortasında 
ona ait bir heykeli bulunan meydan, eski şehirdeki bütün ana 
yolların kesiştiği noktada. Meydana hakim olan bina, 19. 
yüzyılın ikinci yarısından, neo-gotik Neues Rathaus (Yeni 
Belediye Sarayı). Glockenspiel müzikli kukla gösterisi için 
ziyaretçiler burada toplanır. 

Saray bahçelerinde bir gezinti
Münih’in siluetinin korunması için konmuş en çarpıcı ku-
rallardan biri şöyle; merkezde hiçbir bina Münih’in en büyük 
kilisesi, 20 bin kişi kapasiteli, Frauenkirche’nin kulelerinden 
yüksek inşa edilemez. Katedral, 15. yüzyılın ikinci yarısında, 
20 yılda tamamlanmış. Kent kuralları ne olursa olsun, belli ki 
insanların rahatı ve göz zevki için. Lüks alışveriş merkezi Fünf 
Höfe’nin içinden geçerek butik ve kafelerin bulunduğu şık 
Theatinerstrasse’ye çıkın, oradan da Max Joseph Platz’a… 
Meydanın ortasında Kral Maximilian Joseph’in bir anıtı var. 
Neo-klasik, üçgen alınlıklı Nationaltheater (Ulusal Tiyatro) ve 
14. yüzyıldan beri Bavyeralı düklerin, kralların resmi ikamet-
gahı ve bugün müze olan Münich Residenz da burada. Mü-
nih’te yeşile doyacaksınız. Hofgarten’ın da bunda payı var 
kuşkusuz. Residenz’in yanında, eskiden sarayın bahçeleri olan 
park, 1615 yılında I. Maximilian tarafından inşa ettirilmiş. 
Rönesans tarzında, fıskiyeli havuzların olduğu park, saraya 
bağlı binalarla çevrili. Tam ortasında da Diana Tapınağı var. 

Müzeler kenti
Münih, adeta bir sanat tapınağı. Kentte kırkın üzerinde 
müze var. Üstelik bu müzelerin koleksiyonları kadar mi-
marileri de çarpıcı. Özellike Pinakothek der Moderne, Gü-
zel Sanatlar Akademisi ve Brandhorst’un binaları çarpıcı. 
Kunstareal bölgesinde, 3500 yıllık sanat koleksiyonlarını 
sergileyen müzeler bulunuyor. Alte Pinakothek ve Neue 
Pinakothek, dünyanın en önemli 19. yüzyıl sanat müzeleri 
arasında. Bir diğer müze de 1816’dan beri aktif olan, Yunan 
ve Roma heykellerinin sergilendiği Glyptothek. Ayrıca 
müzelerden, Nazi dönemi yapılarından Haus der Kunst ve 
1855 tarihli Bayerische Nationalmuseum (Bavyera Ulusal 
Müzesi) da listenizde olsun.

Hayatın ortasındaki meydanlar
Münih klas ve şık bir kent olmakta zorlanmıyor. Mimarisi, 
meydanları, bulvarları, kafeleri ve restoranlarıyla yer yer 
çok seçkin olabiliyor. Bu Münih’i merak ederseniz, lüks ve 
elit alışverişin adresi Maximiliansplatz’da dolaşın. Kentin 
en anıtsal çeşmelerinden, 19. yüzyıl sonlarına ait Wittels-
bacher Brunnen de burada. Daha genç, stilli ve sanat dolu 
bir mahalle ararsanız, Glockenbachviertel, kentin sanatçı, 
tasarımcı ve mimarların uğrak yeri. Kentin büyük mey-
danlarından, Justizpalast’ın (Adalet Sarayı) bulunduğu 
Karlsplatz da meydan duygusunu hakkıyla veren bir alan. 
Münih’in birçok meydanı gibi burası da buluşanlar ve sos-
yalleşenlerle capcanlı, yaşayan bir alan. 

GEZİ / TRAVELGEZİ / TRAVEL

City of museums
Munich is almost an art temple. There are over forty museums 
located in the city. Moreover, these museums are striking with 
their architectures as well as their collections. Particularly 
Pinakothek der Moderne and Brandhorst buildings are striking. 
The museums, where 3500 year old art collections are exhibited, 
are located in the Kunstareal region. Alte Pinakothek and Neue 
Pinakothek are among the most significant 19th century art 
museums of the world. Another museum, which exhibits Greek 
and Roman sculptures, is Glyptothek, active since 1816. In 
addition, include Haus der Kunst, from the Nazi period, and 
Bayerische National Museum, dated 1855, to your list.  

The squares in the middle of life
Appearing as a classy and elegant city is not hard for Munich. It 
can be elite at some places with its architecture, squares, 
boulevards, cafes, and restaurants. If you are wondering about 
that side of the city, you should take a walk around the 
Maximilliansplatz, which is the most luxurious and elite shopping 
address in the city. Among the monumental fountains of the city, 
Wittelsbacher Brunnen, built at the end of the 19th century, is 
located here. If you are on the look for a younger and stylish 
district full of art, Glockenbachviertel is frequented by the artists, 
designers, and the architects of the city. Among the large squares 
of the city, Karlsplatz, where Justizpalast is located, gives the 
feeling of a square its due. As many other squares in Munich, this 
place is also lively with people who meet and socialize. 



HOBİ / HOBBY

ATTENTION SKI LOVERS…
Winter is here. Ski lovers are the happiest ones about it for 
sure... Enthusiasts who have been waiting for months to 
snowboard, snow kite, snow raft, or heliski have already 
begun finalizing their vacation itineraries. We have 
searched the most popular places to do these sports in 
Turkey for Raillife readers.

Kış mevsimi geldi çattı. Buna en çok sevinenler ise hiç 
şüphesiz kayak meraklıları… Snowboard, snowkite, kar 
raftingi ya da heliski yapmak için aylardır bekleyen kayak 
tutkunları, tatil programlarını netleştirmeye çoktan baş-
ladı bile… Bu spor türlerinin Türkiye’deki en popüler 
rotalarını Raillife okuyucuları için araştırdık.

SELİN AKGÜN
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KAYAKSEVERLERİN 
DİKKATİNE…

For those who want to try snow kite and heliski 
Snow kite, also referred to as “flying while skiing”, is 
seen as the next step in snowboarding. The number of 
snow kite enthusiasts in Turkey is growing rapidly. The 
Erciyes Ski Center is one of the most important ski 
centers in the world. The center is positioned at 3 
thousand 916 meters of altitude and 25 km from Kayseri 
city center. Since the slope of the track changes from 10 
to 20 percent, the Erciyes Ski Center offers suitable 
grounds for snowboarding and snow kiting. The season 
opens in December and ends in April. International 
Snowkite Festival is held every year at the Erciyes Ski 
Center. Heliski is done where the snow depth is the 
thickest and away from the ski centers. Skiers are taken 
to hills by a helicopter. Because of the need for special 
equipment, the cost of heliskiing is higher than other 
winter sports. The center of this sport, which can be done 
at some points of the world, is the Ayder Plateau of Rize 
in our country. Attracting the heliski enthusiasts with its 
summit of 2,800 meters, Ayder is among the major 
popular centers.

Snowkite ve heliski deneyimi yaşamak isteyenlere
“Kayak yaparken uçmak” olarak da tanımlanan snowki-
te, snowboard’un bir sonraki aşaması olarak görülüyor. 
Türkiye’deki snowkite meraklılarının sayısı da hızla 
artıyor. Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en önemli 
snowkite merkezleri arasında yer alıyor. 3 bin 916 met-
re yüksekliğinde ve Kayseri şehir merkezine 25 km 
mesafede. Pist eğimleri yüzde 10 ila yüzde 20 arasında 
değiştiğinden, Erciyes Kayak Merkezi hem snowboard 
hem de snowkite için uygun zemin sunuyor. Sezon Ara-
lık ayında açılıyor, Nisan’da son buluyor. Erciyes Kayak 
Merkezi’nde her yıl Uluslararası Snowkite Festivali 
gerçekleştiriliyor. Kayakçıların helikopterlerle tepelere 
çıkarıldığı heliski, özellikle kayak merkezlerinden uzak-
ta ve kar kalınlığının çok fazla olduğu yerlerde yapılıyor. 
Özel donanımlara ihtiyaç duyulduğundan heliski’nin 
maliyeti diğer kış sporlarına oranla daha yüksek. Dün-
yanın sayılı noktalarında yapılabilen bu sporun ülke-
mizdeki merkezi ise Rize’nin Ayder Yaylası... Ayder, 2 
bin 800 metrelik zirvesiyle, heliski tutkunlarının rağbet 
ettikleri merkezlerin başında geliyor.

HOBİ / HOBBY
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Snowboard ve kar raftinginin tadını çıkarın
Snowboard, ülkemizde kayaktan sonra en çok tercih edi-
len kış sporu… Kristal karıyla bilinen Kars’taki Sarıkamış 
ise bu spor için en uygun pistler arasında yer alıyor.  Bu-
radaki hafif eğimli ilk etap, snowboard’a yeni başlayanla-
ra hitap ediyor. İkinci etap ise ileri düzey sporcular için 
öneriliyor. Çamlarla kaplı Sarıkamış’ta, sezon Kasım 
ayında açılıyor, Nisan’a kadar devam ediyor. Bolu’daki 
Kartalkaya’da ise tam 13 pist bulunuyor. Sezonda üç 
metreye ulaşan kar kalınlığına sahip olan Kartalkaya’da, 
sadece snowboard’a özel bir alan bulunuyor ve eğitmen-
ler ders veriyor. Snowboard tutkunları için doğal pistleri 
ile Palandöken de önemli bir alternatif. Erzurum il mer-
kezine hayli yakın olan Palandöken, Uluslararası Kayak 
Federasyonu tarafından tescilli bir piste sahip. Snowbo-
ard tutkunları, Aralık-Nisan ayları arasında burada gönül 
rahatlığıyla snowboard yapabilir… Ülkemizde henüz çok 
yaygınlaşmamış bir spor dalı olan kar raftingi, adından da 
anlaşılacağı üzere botlarla kar üzerinde yapılıyor. Kar 
raftinginin Türkiye’deki en popüler rotası ise Trab-
zon’daki Uzungöl. Yüksek tepelerin hakim olduğu Uzun-
göl. Türkiye’nin en uzun kayak pistine sahip olan Erzin-
can’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde de kar raftingi 
yapılabiliyor. Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin yüksekliği 2 
bin 970 metre. Bölge özellikle Kasım-Mart ayları arasın-
da kar raftingi için çok elverişli bir zemin sunuyor.

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY

Enjoy snowboarding and snowrafting 
Snowboarding is the most preferred winter sport after 
skiing in our country. Sarıkamış in Kars, known for its 
crystal snow, has one of the most suitable tracks for this 
sport. The slightly sloping first course here is for beginners 
to snowboarding. The second course is recommended for the 
advanced. In Sarıkamış, covered with pines, the season 
opens in November and continues until April. There are 13 
tracks in Kartalkaya in Bolu. At Kartalkaya, which has a 
snow depth of up to three meters during the snow season, a 
special area is reserved only for snowboarding, and 
instructors give lessons here. Palandöken is also an 
important alternative with its natural slopes for 
snowboarders. Palandöken, which is very close to the city 
center of Erzurum, has a ski-run registered with the 
International Ski Federation. Snowboard enthusiasts can 
snowboard here with peace of mind between December and 
April. Snowrafting, a sport that is not yet widely practiced in 
our country, is being carried out on the snow on a boat as the 
name implies. The most popular track for snow rafting is 
Uzungöl in Trabzon, Turkey. High peaks dominate Uzungöl. 
The Ergan Mountain Ski Center, which has Turkey’s longest 
ski-run in Erzincan, is also suitable for snow rafting. The 
Ergan Mountain Ski Center is settled at 2 thousand 970 
meters of altitude. The region offers highly favorable grounds 
for snowrafting, especially between November and March.

Private lessons for ski enthusiasts
Ski lovers know very well that there are two major 
criteria for skiing: ground quality, length of ski-run. 
Although Uludağ in Bursa with 13 ski-runs comes to mind 
when a ski holiday in Turkey is mentioned, there are many 
alternative locations. The Zigana Ski Center in Gümüşhane 
is only 3 km away from the Zigana Pass... The snow season 
is between December and April. All kinds of ski equipment 
can be rented at Zigana Ski Center, where experienced ski 
instructors offer private lessons. The Ilgaz Mountain Ski 
Center is located in Kastamonu. Looking at its modest 
appearance, one would easily guess why its concept is called 
‘boutique’. In the center, there are three ski-runs and a 
practice field, gondola lift, and ski lifts. The popularity of 
the Kartepe Ski Center, which has been operating since 
2005, is also rapidly increasing. In the center there are four 
lifts, three gondola lifts, a ski lift and 12 tracks with lengths 
ranging from 400 to 3.200 meters. The Erzincan Mountain 
Winter Sports and Nature Tourism Center attracts 
attention as a new favorite ski destination in Eastern 
Anatolia with its 12 km runway and the state-of-the-art 
ski lift system that can carry 450 people at the same time. 
Another attractive destination recently has been the 
Hazarbaba Ski Center in Elazığ, which is located on 
Hazarbaba Mountain, 2.347 meters in height... There are 8 
ski-runs in Hazarbaba with a length of 3 kilometers.

Kayak tutkunlarına özel adresler 
Kayak tutkunları son derece iyi bilir. Kayak sporu için iki 
önemli kriter bulunuyor: Zemin kalitesi ve pistlerin 
uzunluğu… Her ne kadar Türkiye’de kayak tatili denilin-
ce ilk akla gelen yer, 13 pistiyle Bursa’daki Uludağ olsa da 
pek çok alternatif rota bulunuyor. Gümüşhane’deki Zi-
gana Kayak Merkezi, Zigana Geçidi’ne sadece 3 km uzak-
lıkta… Kar sezonu ise Aralık- Nisan ayları arasını kapsı-
yor. Her türlü kayak malzemesinin kiralanabildiği Zigana 
Kayak Merkezi’nde isteyenlere deneyimli kayak eğit-
menleri ders verebiliyor. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ise 
Kastamonu’da yer alıyor ve mütevazı görünüşüyle ‘bu-
tik’ sıfatını tam anlamıyla hak ediyor. Merkezde üç adet 
pist ve alıştırma sahası, telesiyej ile teleskiler bulunuyor. 
2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Kartepe Kayak 
Merkezi’nin popülaritesi de hızla artıyor. Merkezde dört 
lift, üç telesiyej ve bir teleski; uzunlukları 400 ila 3 bin 
200 metre arasında değişen 12 pist bulunuyor. Erzincan 
Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi de 12 kilo-
metrelik pistleri, aynı anda 450 kişiyi taşıyabilecek kapa-
sitedeki son teknoloji telesiyej sistemi ile Doğu Anado-
lu’nun yeni gözde kayak rotası olarak dikkat çekiyor. Son 
dönemin bir diğer cazibe noktası ise 2 bin 347 metre 
yüksekliğindeki Hazarbaba Dağı’nda kurulu, Elazığ Ha-
zarbaba Kayak Merkezi… Hazarbaba’da 3 kilometre 
uzunluğunda toplam 8 pist bulunuyor.
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ENTREPRENEURS WHO ARE GOING TO DIRECT THE 
FINANCIAL TECHNOLOGIES ARE WANTED 

THE FINANCIAL SECTOR THAT ADVANCES BY FOCUSING ON THE DIGITAL TRANSFORMATION 
IS INVESTING IN CODERS AND BUSINESS IDEAS BASED ON TECHNOLOGY. 

FİNANS TEKNOLOJİLERİNE YÖN VERECEK 
GİRİŞİMCİLER ARANIYOR
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ODAK NOKTASINA ALARAK İLERLEYEN FİNANS SEKTÖRÜ KOD 
YAZILIMCILARINA VE TEKNOLOJİ TABANLI İŞ FİKİRLERİNE YATIRIM YAPIYOR.

SELİN AKGÜN

In the future, the direction of the financial world will be 
determined by coders and software developers. The 
software developers who are confident and believe that 
they can pass on their most creative business ideas 
competed at Albaraka Garaj Fintech Hackathon. 
Hackathon’s winners were ‘ÖdEfendi’, a non-contact 
payment solution, ‘İrfan’, a machine learning based robo-
consulting application, and ‘Hypersoft’, a virtual call 
center project. At Albaraka Garaj, the world’s first startup 
acceleration center established within the participation 
bank, there were 10 innovative enterprises in the finals.

Coders competed
Software developers who are confident in their knowledge 
of coding at financial technologies are supported by different 
organizations. In this context, Albaraka Türk invited software 
developers who want to reshape the financial technologies of 
the future to exhibit their skills at Albaraka Garaj Fintech 
Hackathon. As the ‘ÖdEfendi: Contactless Payment Solution’ 
project took the first place within the scope of Albaraka Garaj 
Fintech Hackathon where the applications are received via 
www.albarakagaraj.com ‘İrfan: Robo consulting application 
based on Machine Learning’ project became second and 
‘Hypersoft: Virtual call center project’ became the third project. 
In the award ceremony, Albaraka’s Deputy General Manager 
Temel Hazıroğlu presented the prize of 10 thousand TL to the 
winning team in the award ceremony; Albaraka Banking Group 
CIO Ahmed Albalooshi presented the prize of 7 thousand 500 
TL to the second team and the third team was awarded 5 
thousand TL that was presented by Albaraka’s Deputy General 
Manager Fatih Boz.

Gelecekte finans dünyasının yönünü kod yazılımları ve 
yazılımcıları belirleyecek. Kendisine güvenen ve en 
yaratıcı iş fikirlerini hayata geçirebileceğine inanan 
yazılımcılar, Albaraka Garaj Fintech Hackathonu’nda 
yarıştı. Hackathonun kazanları ise temassız ödeme 
çözümü sunan ‘ÖdEfendi’, machine learning üzerine 
kurulu robo danışmanlık uygulaması ‘İrfan’ ve sanal 
çağrı merkezi projesi ‘Hypersoft’ oldu. Katılım bankası 
bünyesinde kurulan dünyanın ilk startup hızlandırma 
merkezi Albaraka Garaj’ın ilk çağrısında ise finale 10 
inovatif girişim kaldı. 

Kod yazılımcıları yarıştı
Finans teknolojileri alanında kod bilgisine güvenen ya-
zılımcılar farklı organizasyonlarla destekleniyor. Bu 
kapsamda Albaraka Türk, geleceğin finans teknolojile-
rini yeniden şekillendirmek isteyen kod yazılım gelişti-
ricilerini, Albaraka Garaj Fintech Hackathonu’nda hü-
nerlerini sergilemeye davet etti. www.albarakagaraj.
com adresi üzerinden başvuruların alındığı Albaraka 
Garaj Fintech Hackathonu kapsamında ‘ÖdEfendi: Te-
massız Ödeme Çözümü’ projesi birinci olurken, ‘İrfan: 
Machine Learning üzerine kurulu robo danışmanlık 
uygulaması’ projesi ikinci, ‘Hypersoft: Sanal çağrı mer-
kezi projesi’ ise üçüncü oldu. Gerçekleşen ödül törenin-
de birinci olan ekibe 10 bin TL’lik ödülünü Albaraka 
Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu, ikinci olan 
ekibe 7 bin 500 TL’lik ödülünü Albaraka Banking Group 
CIO Ahmed Albalooshi ve üçüncü olan ekibe ise 5 bin 
TL’lik ödülünü Albaraka Genel Müdür Yardımcısı Fatih 
Boz takdim etti.

Albaraka Türk Genel Müdürü 
Melikşah Utku,

General Manager of Albaraka Türk 
Melikşah Utku



GİRİŞİM / INITIATIVEGİRİŞİM / INITIATIVEGİRİŞİM / INITIATIVE

Yıkıcı inovatörlere ihtiyaç duyuluyor
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Tekno-
loji alanındaki yenilikçi fikirlere hayat vermek ve bu 
alanda çalışmaları bulunan girişimcileri desteklemek 
üzere Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi’ni 
hayata geçirdik. Albaraka Garaj bünyesinde teknoloji 
tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcileri 
destekliyoruz. Albaraka Garaj Fintech Hackathonu ise 
geleceğin finans teknolojilerini yeniden şekillendir-
mek isteyen kodlama, tasarım ve pazarlama ekipleri-
nin iki gün boyunca fikirlerini demolara dönüştürdüğü 
ve en sonunda büyük ödül için jüri karşısında sunum-
larını gerçekleştirdiği inovatif ve dinamik bir etkinlik. 
Yeni teknolojiler ile birlikte inovasyonun akıl almaz 
hızına yetişebilmek için partnerlere, fintech girişimle-
rine ve yıkıcı inovatörlere ihtiyacımız var. Amacımız, 
klasik bankacılık kanallarının dışında yeni ve dijital 
sosyal bankacılık kanallarının icat edilmesine öncülük 
etmek. Müşterilerimizin istediği kanallardan, istediği 
zaman bize ulaşabilmesi bizim için çok önemli. Bu 
doğrultuda girişimci adaylarından müşterilerimize 
daha iyi hizmet sunacak fikir ve projeler bekliyoruz. 
Yeni uygulamalar ile müşterilerimizin tüm nakit 
akışını yönetebileceği inovatif bir çözüm sunmak 
istiyoruz.” diyor.

Dikkat çeken 10 yeni iş modeli
Yaklaşık 40 günlük başvuru dönemi boyunca 55 ilden 
toplam 455 girişimcinin başvurduğu Albaraka Garaj’da 
ise adaylar arasından ön eleme ve mülakat aşamalarını 
geçen, finansal teknolojiden büyük veriye, sigorta tek-
nolojilerinden yapay zekaya kadar farklı alanlarda top-
lam 18 girişimci finale kaldı. Jüri değerlendirmesinin 
ardından Techsign, Kartoon 3D, Omnibus, Rubici.io, 
Kobikit, İnooster, Hesapöder, Yemexpress, Akıllı Eks-
per ve Vola olmak üzere 10 girişim, hızlandırma progra-
mından faydalanmaya hak kazandı. Tablet veya mobil 
telefonlardan biyometrik veya dijital imzalama sağlayan 
ve imzaların doğruluğunu tespit eden yapay zeka algo-
ritmaları ile geliştirilmiş yazılım çözümü Techsign, ar-
tırılmış gerçeklik temelli yabancı dil, matematik, oku-
ma-yazma ve iş birliği öğrenim seti Kartoon 3D, yapay 
zeka temelli chatbot geliştirme çözümü Rubici.io, kişiye 
özel akıllı sigortalama sağlayan InsurTech çözümü 
Akıllı Eksper, lokal ve komünite bazlı mobil paylaşım 
platformu Vola, restorana varmadan yemek siparişi ve-
rebilme imkanı sunan bir mobil ön sipariş ve ödeme 
uygulaması Yemexpress, mobil POS çözümüyle hesap 
ödeme olanağı sunan finansal teknoloji girişimi He-
sapöder, Saas çözümü Kobikit, oyunlaştırma ile perfor-
mans ve sadakat çözümü sunan yazılım Inooster ve ya-
zılım platformu Omnibus, geleceğin iş modellerine 
farklı bir perspektiften yaklaşıyor. 

Overpowering innovators are needed
Albaraka Türk’s General Manager Melikşah Utku says, 
“Albaraka Garaj Startup Acceleration Center was 
realized to give life to innovative ideas in the field of 
technology and to support entrepreneurs who work in 
this field. We support entrepreneurs with technology-
based business ideas and projects within the Albaraka 
Garaj. Albaraka Garaj Fintech Hackathon is an 
innovative and dynamic event where coding, design and 
marketing teams who want to reshape financial 
technologies of the future transform their ideas into 
demos for two days and eventually make their 
presentations to the jury for the grand prize. We need 
partners, fintech initiatives, and overpowering 
innovators to keep pace with innovation at an incredible 
pace with new technologies. Our aim is to lead the 
invention of new and digital social banking channels 
apart from classical banking channels. It is very 
important to us that our customers are able to contact us 
whenever they want and through whichever the channels 
they prefer. In this direction, entrepreneur candidates 
are expected to provide ideas and projects that will offer 
better services to our customers. We want to offer an 
innovative solution that enables our customers to 
manage their entire cash flow with new applications.” 

10 prominent new business models
A total of 18 entrepreneurs, who passed the pre-screening and 
interviewing stages across the fields from financial technology 
to large data and from insurance technology to artificial 
intelligence, went to the finals at Albaraka Garaj, where a total 
of 455 entrepreneurs had applied from 55 cities during the 
nearly 40-day application period. Following the assessment of 
the jury, 10 initiatives as Techsign, Kartoon 3D, Omnibus, 
Rubici.io, Kobikit, Inooster, Hesapöder, Yemexpress, Akıllı 
Eksper and Vola were entitled to benefit from the acceleration 
program. Techsign, which is a software solution developed with 
artificial intelligence algorithms that enable biometric or 
digital signing from tablets or mobile phones and determine the 
authenticity of signatures, Kartoon 3D, which is a set of 
enhanced-reality-based foreign language, mathematics, literacy 
and team-work learning, Rubici.io, which is an artificial 
intelligence based chatbot development solution, Akıllı Eksper, 
which is an InsurTech solution providing customized smart 
insurance, Vola, which is a local and community-based mobile 
sharing platform, Yemexpress, which is a mobile pre-order and 
payment application where you can order food before arriving 
the restaurant, Hesapöder, which is a financial technology 
initiative that offers making payments through mobile POS 
solution, Kobikit, which is a Saas solution, Inooster, which is a 
software that offers performance and loyalty solution through 
dramatization, Omnibus, which is a software platform, approach 
the future business models from a different perspective.
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

BONA’S ART’IN KURUCUSU ÖZGE KARTAL, 
RUHU OLAN VE HEDEF KİTLESİYLE BÜTÜNLEŞEN 
KONSEPT TASARIMLARA İMZA ATIYOR.

FOUNDER OF BONA’S ART ÖZGE KARTAL PUTS 
HER SIGNATURE UNDER CONCEPT DESIGNS 
WITH SPIRIT THAT INTEGRATE WITH THE 
TARGET MASS.

ATTORNEY BY DAY; 
DESIGNER BY NIGHT

Eğer bir hayaliniz varsa, bu hayali gerçekleştirmek için 
mutlaka bir adım atmalısınız. Kendinize bir yol çizin ve 
bırakın hayat sizi hayallerinize ulaştırsın. Avukat Özge 
Kartal da yüreğinin sesine kulak veren ve içindeki yara-
tıcılığı tasarımlarına yansıtarak özgürleşen tasarımcı-
lardan biri. Hem başarılı bir avukat hem de Bona’s 
Art’ın kurucusu… Birbirinden özel tabak tasarımlarına 
imza atan Kartal, 2018’de çok daha profesyonel bir sis-
tem kurarak yemek takımı, vazo, kahve fincanı gibi de-
koratif ve konsept ürünlerin tasarımına odaklanacak.

If you have a dream you must take a step to make your 
dream become true. Draw a path for you and let life take 
you to your dreams. Attorney Özge Kartal is among the 
designers who liberalize through reflecting their 
creativeness to their designs by listening to the voice of 
their hearts. She is both the founder of Bona’s Art and an 
attorney at law. Kartal who creates beautiful custom plate 
designs will focus on designing decorative and concept 
product designs such as dining sets, vases, coffee cups by 
setting up a more professional system in 2018.  

GÜNDÜZLERİ 
AVUKAT 
AKŞAMLARI İSE 
TASARIMCI

ZANAAT / CRAFTZANAAT / CRAFT
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Tasarım merakı lise yıllarında başladı
Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden me-
zun olan Özge Kartal, hukuk ve tasarımı bir arada yürüten 
başarılı isimlerden biri. İş hayatında 10 yılı geride bırakan 
Kartal; Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı ve TürkMedya 
şirketlerinde görev yaptıktan sonra 2 yıl önce Özge Kartal 
Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ni kurdu. Özel hukuk, iş dava-
ları, ticari davalar ve aile hukukundan kaynaklanan uyuş-
mazlıklar gibi konularda uzmanlaşan Kartal, şirketlere fark-
lı konularda danışmanlık da veriyor. Çocukluk yıllarından 
bu yana tasarıma büyük bir merak duyan Kartal, birbirinden 
özel tabaklar tasarladığı Bona’s Art markasını Ekim 2017’de 
yarattı. Kartal’a hem avukat hem de tasarımcı olmaya nasıl 
karar verdiğini sorduk ve şu yanıtı aldık: “Üniversite sına-
vına girmeden önce bir süre çizim dersi almıştım. Daha ka-
rakalem aşamasındaydım. Çizime yeteneğim olduğunu 
daha o yıllarda hocam dile getirmişti. Ailem, hukukçu olma-
mı istiyordu ama bu konuda üzerimde herhangi bir baskı 
kurmadılar. Bu konuyu onlara açtığımda, çizimlerimi Ana-
dolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki öğretim 
üyelerine gösterip yorumlarını almamı söylediler. Görüştü-
ğümüz kişiler, o yıl eğitim almadığım için o sene olmasa bile 
bir dahaki yıl, bu konuda başarılı olabileceğimi söyleyerek 
beni yüreklendirdiler.”

İçindeki sese kulak verdi ve Bona’s Art’ı yarattı
Daha sonra üniversite sınavına giren ve hukuk bölümü-
mü kazanan Özge Kartal, “İçimdeki tasarım ve bir şeyler 
yaratma isteğim hiç bitmemişti. İnsanın kendisini bulması 
ve kendinden kendine ulaşması, kendini var etmesi gibi bir 
gerçek var. Ben, bu yolculukta ‘kendimi bulma’ sanatını icra 
ediyorum. Herkes bir gün eninde sonunda yola koyulmalı. 
İçinizdeki hevesi durduramıyorsanız, bu sese mutlaka kulak 
vermelisiniz. Ben de öyle yaptım. Bona’s Art markasını kura-
lı birkaç ay olmuş olsa da aslında bu hikayenin başlangıcı 10 
sene öncesine dayanıyor. Avukatlığı çok seviyorum ama ta-
sarımcılık her zaman içimde olan bir şeydi. Severek yapılan 
ve iyi icra edilen her işin, herkese bir gün farklı kapılar açaca-
ğına inanıyorum. Resim merakım hep vardı. Çizim yapmak-
tan hiç vazgeçmemiştim. Bu süreci desteklemesi adına farklı 

bir tabak boyama workshop’una katıldım. Bu süreçten de 
büyük bir keyif aldım. Hızlı bir şekilde ilerleyebileceğim ve 
evlerin duvarlarını süsleyecek özel bir tasarıma imza atma 
fikri beni heyecanlandırmıştı. Bu workshop’un ardından 
içimdeki sese kulak verdim ve kendi markamı yarattım. Bo-
na’s Art, Bona’nın sanatı anlamına geliyor. Bona’nın baş 
harfleri ise aile bireylerimizin baş harfleri. Babam, annem ve 
ablam olmak üzere 4 kişilik bir çekirdek aileyiz.” diyor.

Gördüğü her şeyden ilham alıyor
Bona’s Art ile farklı bir konsept geliştiren Özge Kartal, tasa-
rım çizgisi ve koleksiyonları hakkında ise şu açıklamada bu-
lunuyor: “Küt Saçlı Kızlar, Kumru ve Cennet olmak üzere 3 
farklı koleksiyon hazırladım. Bu koleksiyonlar dışında özgün 
tasarımlarım da bulunuyor. Gelen isteklere göre kişiye özel 
tasarımlar da yapıyorum. Beyaz tabaklara özel çizimler yaptı-
ğım gibi şu an kendi hazırladığım kille, kendi fırınımda, kendi 
tabaklarımı da hazırlıyorum. Bunun bir sonraki aşaması ise 
bu tabakları çok yüksek ısıda, yemek yenilebilir formatta 
sırlayarak tasarlamak… Babam, çok uzun yıllar seramik sek-
töründe genel müdürlük yapmış ve seramik üretimi alanında 
profesyonelleşmiş bir isim. Bu yola da babamla birlikte çıktık. 
İşin ticari kısmını o yürütüyor, ben ise işin yaratıcı kısmında-
yım. Gördüğüm her şey bana ilham veriyor. Bir kürdan, 
boncuk, yaban mersini, saman, kese kağıdı ya da kurumuş 
bir yaprak… Bana göre anne-baba figürü hayatta çok 
önemli bir konuma sahip. Kumru serisinde de aile kavra-
mına vurgu yapıyorum. Tasarımlarımda akrilik ve cam 
boyası kullanıyorum. Günüm ikiye bölünmüş durumda. 

participated in a different type of plate painting workshop 
in support of this process. I enjoyed this process, too. I was 
thrilled by the idea of going ahead and putting my signature 
under a special design to decorate the walls of the houses. 
After this workshop, I have listened to the voice of my 
heart and I created my own brand. The initials of our 
family members made up Bona. We are a nuclear family of 
4, including my father, my mother, and my sister.” 

Everything she sees inspires her
Özge Kartal, who developed a different concept with 
Bona’s Art, describes the design line and collections as 
follows: “I prepared three different collections as Küt Saçlı 
Kızlar (Girls with Bob Cuts), Kumru (Dove), and Cennet 
(Heaven). Apart from these collections, I also have original 
designs. I also make custom designs according to incoming 
requests. As I made special drawings for white plates, I am 
now preparing my own plates in my own oven, using my own 
clay. The next step is to design these plates in a very high 
temperature, in a format that will enable them to be used as 
service plates... My father has been a general manager in the 
ceramic industry for many years and is a professional name in 
the field of ceramic production. I started this journey with my 
father. He handles the management part of the business as I 
deal with the creation part of it. Everything I see inspires me: 
a toothpick, a bead, blueberries, hay, a paper bag or a dried 
leaf… Parent figures have an important position in life to me. 
I am emphasizing the family concept with my Kumru series. I 
use acrylic and glass paints in my designs. My days are divided 

She picked up an interest in design during high school years
Özge Kartal, who graduated from Çankaya University, 
Faculty of Law, Ankara, is one of the successful names who 
can carry out law and design collectively. Having left 10 
years behind in business life, after working for Göksu Safi 
Işık Partnership of Law and Türk Medya companies, she 
has established Özge Kartal Law and Consulting Office 2 
years ago. Kartal, who specializes in issues such as private 
law, business cases, disputes arising from commercial and 
family law, gives consultancy to companies on different 
matters. Having been interested in design since childhood, 
Kartal created the Bona’s Art brand, where she designs 
plates, each is more special than the other, in October 2017. 
We asked Kartal how she decided to become a lawyer and a 
designer: “I took a drawing class for a while before entering 
the university exam. I was in the level of charcoal. In those 
years, my professor had voiced my talent to draw. My family 
wanted me to become a lawyer, but they did not put any 
pressure on me. When I told them about my interest, they 
told me to show my drawings to the members of the Faculty 
of Fine Arts of Anadolu University and get their comments. 
The members I have seen have encouraged me by telling that 
I could be successful at this, even if not that year because I 
did not receive the education that year.”

Listened to her inner voice and created Bona’s Art 
Özge Kartal, who later entered the university exam and 
won the law school, said, “My desire to design and to 
create something has never ended. There is a fact that in 
order to exist one has to find her own self and reach herself 
through herself. I am performing the art of ‘self-discovery’ 
on this journey. Everyone should take that journey 
someday. If you cannot stop the enthusiasm inside, you 
should definitely listen. That was what I did. Although the 
Bona’s Art brand has been in existence for a few months, 
the story begins 10 years ago. I love being a lawyer, but 
designing has always been in me. I believe that every work 
that is done with love and performed well will open up 
different doors for everyone one day. I always had the 
enthusiasm for painting. I have never given up drawing. I 
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Akşam 19.00’a kadar müvekkillerimle görüşüyorum. Tasa-
rım sürecine ise mesai bittikten sonra odaklanıyorum. Hedef 
kitlem bana Instagram hesabım @bonas_art üzerinden 
ulaşıyor. Hedef kitlemle organik bir bağ kurmak en büyük 
hedefim.”

Dekoratif ve konsept ürünlerin tasarımına odaklanacak
Tabak, kahve fincanı, reçel kaşıkları, tahta kaşıklar, çaydan-
lık gibi farklı tasarımlara odaklanan Özge Kartal, Kumru ve 
Cennet serilerini çok önemsiyor. Kumru serisiyle, dilekler 
konusunda özel bir çalışmaya imza atan Kartal, “Kumru seri-
sinde kilden hazırladığım özel bir kumru yuvası var. Bu yuva-
nın içinde ise yumurtalar bulunuyor. Bu tasarımı alan kişi bir 
dilek tutuyor. Dileği gerçekleştiğinde ise yumurtayı, çok 
sevdiği başka bir arkadaşına vererek, onun dileğinin gerçek-
leşmesine önayak oluyor. Bu döngünün, bu hisle devam et-
mesini ve tasarladığım ürünlerin bireylerle örtüşmesini isti-
yorum.” diyor. 2018’de avukatlığa devam ederken, Bona’s 
Art markasını da farklı bir konuma taşımaya odaklanacağını 
dile getiren Kartal, “Bana göre bu hayattaki en önemli şey, 
kalıcı bir iz bırakabilmek. Avukatlığa devam ederken, içimde-
ki yaratma tutkusunu tetikleyen Bona’s Art’a biraz daha 
ağırlık vereceğim. Kendi fırınımla, kendi seramiğimi üreterek 
daha geniş bir yelpazeye ulaşacağım. Yemek takımı, vazo, 
kahve fincanı gibi dekoratif ve konsept ürünlerin tasarımına 
odaklanacağım. Tasarımlarım, Türkiye’nin farklı noktala-
rına ulaşıyor. Kişiye özel tasarımlara büyük bir ilgi var. En 
büyük hayalim ise konseptimin zaman içerisinde tanın-
ması ve tasarımlarımı gören kişilerin, ‘ Bu Özge Kartal’ın 
çizgisi’ diyebilmesi… Yurt dışı satışlarına ise 2019’da 
başlayacağım.” yorumunda bulunuyor.

by two. I meet with my clients until 19.00. I focus on my 
designs after business hours. My target mass reaches me 
through my instagram account @bonas_art. My biggest target 
is to create an organic connection with my target mass.”

She is going to focus on decorative and concept product 
designs
Focusing on various designs such as plates, coffee cups, 
jam spoons, wooden spoons, and teapots, Özge Kartal cares 
very much about the series of Kumru and Cennet. With the 
Kumru series, Kartal, who has created a special work on 
wishes, said, “I have a special dove’s nest that I prepared from 
clay for the Kumru series. There are eggs in this nest. The 
person who purchases this design makes a wish. When his/her 
wish comes true, he/she gives the egg to a dear friend to help 
his/her wish come true. I’d like to see this cycle continue with 
this spirit and to match the products I designed with the 
individuals who purchase them.” While continuing her 
practice of law in 2018, she stated that she will focus on 
carrying the Bona’s Art brand to a different position and 
said, “For me, leaving a mark behind is the most important 
thing in life. As I continue practicing law, I will concentrate a 
little more on Bona’s Art, which triggers my passion for 
creation. I will reach a wider range of audience by producing 
my own ceramic using my own oven. I will focus on the design 
of decorative and concept products such as dining sets, vases, 
and coffee cups. My designs reach different points of Turkey. 
There is a great interest in custom designs. My biggest 
dream is to see that my concept will gain recognition and 
people who have seen my designs will say that, ‘This is the 
line of Özge Kartal’... I will start sales abroad in 2019.”
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Aman efendim, adeta bir şairle konuşarak yazıyorum bu 
yazıyı. Ne saadet! Bilmiyorum, başlığımız olan “edebiyat 
treni”nin içine girebilecek miyiz yazının sonunda olsun! 
Bazen olur da bende sık sık olur. Başlık başka yere, yazı baş-
ka yere. Eh o kadar da fena sayılmaz, yanlış trene binmiş 
olursun en çok, yanlış tren yoktur tabii, yanlış istikamet 
vardır, hangi trene binersen bin, seni bigüzel ağırlar, ama 
gideceğin yere değil gideceği yere götürür. Bilmiyorum artık 
trenin götürdüğü yere mi gitmek istersin yoksa yüreğinin 
götürdüğü yere mi? (Aslında laf arasında, yüreğinin götür-
düğü yer, trenin götürdüğü yerdir, bir dene istersen.)
Yağmur itibariyle güze girmiş, pastırma itibariyle yaza dön-
müş bulunuyoruz. Bir arkadaşın dediği gibi, ‘güzellik geçi-
ci’dir, en çabuk da yazın geçtiğini unutmamak gerekir. 
Hatta şöyle demek güzelliğin raf ömrünü uzatmak için, ‘raf 
ömrü’ mü, o da nereden çıktı, iyi olabilir.  Yaz geçer, güz 
gelir. Böyle diyelim ki güzün de hakkını verelim, yazı tek 
başına bırakıp soldurmayalım. Güz az mıdır yani? Göğün 
yazyüzü maviyse, güzyüzüne de “kırmızı bir ay doğar”.  
Sanki bir yazın üzerine güzü yazıyor gibiyim. Neyse güzelli-
ği başka mevsimlere, iklimlere, günlere de sunmak, uzat-
mak, güzelliğin şanındandır. İçi güzel, dışı güzel sözünü 
böyle anlar ve durumlar için de kullanıyoruz değil mi?
Bu yazıyı yağmurun şarkılar gibi yağdığı, ozanın “ince ince 
bir kar yağar” dizesiyle gözyaşlarımızı incelttiği, evvelgiden 
ahbapların yarım kalan sözlerini bu yağmurun sürdürdüğü, 
tamamladığı, dostların, arkadaşların, kardeşlerin, erkenci-
lerin yaralarının, acılarının, ağrılarının serinlediği, Necip 
Fazıl’ın “Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince/nefesten 
yumuşak, yağan bu yağmur” dizeleriyle, azaldığı, bittiği 
yerden yeniden başlayan yağmurlu bir cumartesi sabahı 
yazıyorum. 
Dilerseniz bu yazının sonuçları, anafikri ya da kıssadan his-
sesi ne olabilir diye bir bakalım:
1. Her yazı, başlıktaki vaadini yerine getiremeyebilir, ben de 
bu yüzden yazının önce “edebiyat treni” olan başlığını de-
ğiştiriyorum.
2. Yazıda da tren yolcularının aralarındaki sohbet gibi, laf 
lafı açabilir, bir bakmışsın, ineceğin istasyonu çoktan geç-
mişsin!(olsun!)
3. Gökyüzü maviden ibaret değildir, şairlerin mavi huyları 
olduğu gibi kırmızı huysuzlukları da olabilir!
4. Yağmurun da kendine has bir imlası ve noktalama işaret-
leri vardır. Her yağmur aynı değildir, tıpkı Türkçe gibi yağ-
murun da lehçeleri vardır ve yağmurun sözlerine hem kulak 
hem de gönül vermek gerekir. 
5. 60 yaşın üstündekilere nasıl indirimli kartlar, kolaylıklar 
sağlanıyorsa, yazarınızın da 61 yaşını bitirdiğini hesaba ka-
tıp, eleştirilerinizde indirim yapmanız özenle rica edilir.
6. Edebiyat Treni yazısını mutlaka bekleyin.
7. Bu yazının adına ben “yağmur treni” dedim, siz istediği-
nizi deyin!

fact on the third day and then I say “It’ll pass”. I don’t know 
whose side I have taken after, maybe after the sky! I am writing 
this article as if I am talking to a poet. Such happiness! I do not 
know whether we will ever be able to enter the subject of 
“literature train”, which is the title of this article, even at the end 
of our article! It happens sometimes; it happens to me all the 
time. Title goes to somewhere and the article goes to somewhere 
else. It is not that bad actually; you would only feel as if you went 
on the wrong train. Though, there is no wrong train; there is 
wrong direction only. No matter which train you go on, you 
would be hosted very well but taken to where the train goes not 
where you meant to go. I do not know whether you would want 
to go to where the train or your heart would take you… (Between 
you and I, where the train will take you is actually where your 
heart would take you eventually… Try it sometime.)
We have entered fall in terms of rain; we have switched to 
summer in terms of Indian summer. As a friend said once, 
“beauty is temporary” and we shall not forget that the summer 
passes the quickest. Moreover, in order to extend the shelf life 
of beauty, let us say this… (Shelf life? where did it come from, I 
can use this, it might work) Summer passes; fall comes. We 
shall say it so we give the fall its due and do not leave the 
summer alone. So, is the fall less? If the face of the sky is blue 
in summers, “a red moon is born” to its face in falls.  I feel like 
I am writing the fall over a summer. Offering beauty to other 
seasons, climates, days and expanding it befit the beauty. We 
use the saying ‘beautiful inside and out’ for such moments and 
events, right? I am writing this article on a Saturday morning; it 
is raining like songs; our tears are thinning with the line of the 
poet “it snows fine”; the rain continues and completes the half-
said words of the early passing friends and brothers; their pain 
and sores cool with the lines of Necip Fazıl “This rain, this rain, 
which is thinner than hair/ softer than breath, it falls”; it rains 
lesser and begins to rain again when it stopped.    If you wish, let 
us take a look to see what could be the main topic or point of this 
article:
1. Not every article fulfills its title’s promise. That is why I am 
changing the previous title of this article which was “literature 
train”
2. One thing may lead to another in an article just like the chats 
between the train passengers and then you realize that you 
missed the station that you would get off! 
3. The sky does not only consist of blue; poets may have a temper 
of blue, as well as having a bad-temper of red. 
4. Rain has its own grammar and punctuation. Not each rain is 
the same. They all have accents and they should be treasured and 
listened to. 
5. It would be kindly appreciated if you offer discount just like 
the discounted tickets offered to citizens over 60 when criticizing 
your author since he is 61. 
6. Definitely wait for the article titled “Literature Train”.
7. I called this article “raintrain” you can name it as you wish!

YAĞMUR 
TRENİ 

RAIN TRAIN
HAYDAR ERGÜLEN

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLESTREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

Belki daha önce de yazmışımdır. Belki dediğime bakmayın, o 
yazı icabı, mutlaka yazmışımdır da yazar numarası, hatırla-
mazdan geliyorumdur. Kıskanç biri sayılmam, çok özenirim 
o başka. Kıskandığım üç beş şey de olmuştur hayatta, olmaz 
mı? Hamurumuz, mayamız aynı, insanız. Zaaflarla yoğrulup 
yanlışlarla pişmişizdir. Pişmişiz mi dedim, kızarmışızdır de-
mek istedim aslında, pişmek ne haddimize? Pişmedik ama 
çok şükür pişkin de değiliz! Sanki biri bana ya da yazdıklarıma 
bir laf söylemiş, eleştirmiş gibi nasıl bir alınganlıkla başladım 
yazıya. Öyle şeyler varsa da yanıt vermemek, iki gün üzülüp 
bozulup, üçüncü gün sineye çekmek, dördüncü gün “bu da 
geçer ya hu” demek gibi, mavi mi diyorlar, öyle de bir huyum 
vardır işte. Artık kime çektiysem, gökyüzüne mi çekmişim! 

I might have written this before. Do not take me seriously when 
I say might; it is just a figure of speech; I must have written it but 
it is an author’s trick; I am pretending as if I do not remember. I 
am not to be considered as a jealous person; however, I aspire 
much; that is another thing. There may have been a few things in 
this life that I got jealous of, why not? We are cut out of the same 
dough; we are all human beings. We have been kneaded with 
frailties and cooked with mistakes. Did I say cooked; I meant to 
say browned actually; how would we dare to be cooked? We were 
not cooked but thank god we are not brazen! I have begun writing 
with an enormous petulance, as if someone had criticized my 
articles or me. I have a habit of not responding such things if 
there is any; I usually feel blue for a couple of days, I accept the 
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TİCARETİN, KERVANLARIN VE 
HAZİNELERİN SIĞINAĞI: 

BERİL ŞEN

SHELTERS OF TRADE, CARAVANSERAIS AND TREASURES: 
HISTORICAL TRADE BUILDINGS OF İSTANBUL

İSTANBUL’UN 
HANLARI
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Dünyanın arzuladığı kent İstanbul.... Bizans’tan Osman-
lı’ya, tarihin her döneminde, ticaretin kalbi burada attı. 
Kâh kervanların kâh hazinelerin, uzun yoldan gelen zana-
atkâr ve tüccarların, sırlarını torunlarına saklayan ustala-
rın, hayatı öğrenen çırakların ve esnaf geleneğini yaşa-
tanların sığınağı, hanların kenti İstanbul... Eminönü ile 
Kapalıçarşı arasında kalan bölgede, hanlar, toptancılar, 
ambarlar, dükkânlar ve zanaatkârlarla, ticaret canlılığını 
hep korudu. Osmanlı’da aynı malda uzmanlaşmış esnaf 
ve toptancılar genellikle aynı sokakta yer aldılar. Kimisi 
günümüzde var olan kimisiyse unutulmuş ya da değişmiş 
sokak adlarına bakmak yeterli; yağcılar, yemişçiler, san-
dıkçılar, çakmakçılar, marpuççular, tarakçılar… İstan-
bul’un hanları ticaret dışında işlevleri, kültüre ve toplu-
ma katkıları ile de kendilerini gösterdiler. Toplumun ay-
nası ve bir hayat tarzı olmayı sürdürdüler. Eski canlılık-
larını yitirmiş olsalar da bugün de büyüleyici bir gözlem 
vaad ediyorlar. Mısır Çarşısı’ndan yola çıkın, Çakmakçı-
lar Yokuşu’nun kıvrımlarında, eski zaman gezginleri ve 
tüccarları gibi, koca bir tarihin tanığı hanları dolaşın. 
Anadolu’dan İstanbul’a gelen tacirlerin atlarını bağladık-
ları avlularda ve minyatür atölyelerde hâlâ değişmeyen 
bir şeyler var kuşkusuz: El emeği, göz nuru ve alın teri…

İstanbul is a city desired by the whole world. In each period of 
history, the heart of trade has beaten in here from Byzantine to 
Ottoman. İstanbul is a city of historical trade buildings, inns, 
shelters of caravanserais, treasures, traders, craftsmen, 
masters who keep the secrets of their crafts for next generations, 
apprentices who learn life… Trade has always kept its liveliness 
with trade buildings, wholesalers, storages, shops, and workshops 
in the area between Eminönü and Kapalıçarşı (The Grand 
Bazaar). Craftsmen and wholesalers who had expertise in the 
same good used to take place on the same street in the Ottoman 
culture. It is enough to look at some of the street names to see it: 
butter sellers, dried food sellers, lighter sellers and so on… The 
historical trade buildings of İstanbul gave a good account of 
themselves also with their contributions to culture and society 
other than trade. They continued to stay as mirrors of our 
society and lifestyle. Even if they have lost their former vitality, 
they are still offering fascinating observations today. Go up the 
road from Mısır Çarşısı, walk through the curves of the 
Çakmakçılar Yokuşu, walk around those trade buildings, 
witnesses of a great history, like old time travelers and merchants. 
There are certain things that still remain unchanged in the 
courts, where merchants from İstanbul and Anatolia used to tie 
their horses, and miniature workshops: elbow grease...
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BREATHING IN THE ATMOSPHERE: ZİNCİRLİ HAN
One of the most authentic places of the Grand Bazaar is the 
Zincirli Han. You are struck by that Ottoman red right at 
the arched entrance. A little further ahead, the roof with ivies 
that makes a shade and the courtyard with a fountain right in 
the middle of it save you from the complex world outside. 
Although the old days filled with horse carriages and stables 
are left behind, this single courtyard, two-story building, 
cobblestone pavement, old rooms, rubble stone and brick 
arches keep the atmosphere of the old days faithfully. According 
to the inscription here; it was built by Nasuh Pasha in 1708 as 
part of the social complex. Today, on the ground level, there 
are sales shops of jewelers and workshops are located on the 
upper floors. There were stoves once in the rooms of the 
building. There are images that are familiar to you every time 
you enter the building; for example, the tea-house at the 
entrance takes away any type of tiredness, the miniature 
jeweler and repairman on the right at the entrance, and the 
carpet store Şişko Osman that is the stubborn enthusiast of the 
carpet business, which is often mentioned in foreign travel 
guides. Many jewelers who did not give up the handicrafts 
were raised at the Varakçı Han and Çuhacı Han.

ATMOSFERİ SOLUMAK: ZİNCİRLİ HAN
Kapalıçarşı’nın en özgün mekanlarından biri, Zincirli 
Han. Daha kemerli girişinden o Osmanlı kırmızısına çar-
pılıyorsunuz. Biraz ilerleyince, avlunun tam ortasındaki 
çeşmenin şırıltısı ile gölgelik yapan sarmaşıklı çatı, sizi 
dışarıdaki karmaşık dünyadan kurtarıyor. At arabaları ve 
ahırlarla dolu eski günleri geride kalmış olsa da bu tek 
avlulu, iki katlı han, arnavut kaldırımı taş zemini, eski 
odaları, moloz taş ve tuğla kemerli orijinal haliyle eski 
günlerin atmosferini hakkıyla yaşatıyor. Kitabeye göre; 
Nasuh Paşa tarafından 1708 tarihinde külliyesinin bir 
parçası olarak inşa edilmiş. Bugün giriş katında, kuyum-
cu ustalarının satış dükkanları, üst katlarda ise atölyeleri 
var. Hanın odalarında bir zamanlar ocaklar bulunuyor-
muş. Hana her girdiğinizde aşinalık yaratan görüntüler 
var; mesela girişindeki çay ocağı her yorgunluğa deva, 
yine girer girmez sağdaki minyatür mücevherci ve tamir-
ci, bir de handa tek başına kalmış, yabancı gezi rehberle-
rinde sık sık adı geçen, yok olmaya yüz tutan halıcılığın 
inatçı tutkulusu, halıcı Şişko Osman… Bu handa bir asırı 
geçkin bir süredir el emeğinden vazgeçmeyen birçok ku-
yumcu usta, Varakçı Han ve Çuhacı Han’da pişmişler. 
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ECHO OF THE PRESS AND HAMMER SOUNDS: BÜYÜK YENİ HAN
According to sources, Mustafa III. had the Büyük Yeni Han 
in the Çakmakçılar Yokuşu built in 1761. The three-story 
building with two courtyards, which is a sign that İstanbul’s 
trade life was alive at the time, has been prominent in the 
history of commerce as well as charity meetings and charitable 
work for the community. Although the building does not have 
its former glory, Amasya Bazaar, among its oldest shops, is still 
standing, providing clothes fabric since 1971, all over Anatolia. 
It is not possible not to look at the shelves filled with fabric bags 
and become nostalgic. Foundry and silver workshops are located 
on the upper floor. Most of the artisans in this area spent their 
apprenticeship in the Pastırmacı Han and Kalcılar Han. The 
architecture of the structure, where the press and hammer 
sounds echo on the walls, is suitable for silver crafts. Once, there 
were chimneys built for caravans on each story of the building 
so the smoke in the workshops could be let out and the thick 
walls would allow the shopkeepers to work without being 
exposed to too much heat.

PRES VE ÇEKİÇ SESLERİNİN YANKISI: BÜYÜK YENİ HAN
Kaynaklara göre, Çakmakçılar Yokuşu’ndaki Büyük 
Yeni Han, 1761’de III. Mustafa tarafından inşa ettiril-
miş. Zamanında İstanbul’un ticaret hayatının ne denli 
canlı olduğunun bir göstergesi olan iki avlulu, üç katlı 
han, tarihi boyunca ticaretin yanısıra dernek toplantı-
ları ve toplum için yapılan hayır işleriyle de öne çık-
mış. Geçmiş görkemini özletse de hanın en eski dük-
kânlarından, 1971’den beri Anadolu’nun dört bir yanı-
na giysi kumaşı sağlayan, Amasya Pazarı halen ayakta. 
Kumaş balyalarıyla dolu raflarına bakıp nostalji yapmamak 
elde değil. Üst katta dökümhane ve gümüş atölyeleri yer 
alıyor. Buradaki ustaların çoğu çıraklıklarını Pastırmacı 
Han ve Kalcılar Han’da geçirmişler. Duvarlarında pres ve 
çekiç sesleri yankılanan hanın mimarisi gümüş zanaati için 
uygun. Eskiden kervanlar için yapılan hanın her katında 
baca bulunduğundan atölyelerdeki duman dışarı atılabili-
yor ve duvarların kalınlığı sayesinde de esnaf sıcağa fazla 
maruz kalmadan çalışabiliyor. 
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EMEĞİ İSMİNDE SAKLI: KALCILAR HAN
Kalcılık, bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi far-
kından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi. 
Kimyasal metotlarla altın ve gümüşün içindeki yabancı 
metalleri saflaştıran esnafa da ‘’kalcı’’ deniyor. 18. yüz-
yılda yapıldığı tahmin edilen, Kapalıçarşı hanlarından 
Kalcılar Han’ın (Tarihi Gümüşçüler Hanı), emeği de is-
minde saklı. Burası, kuyumcuların artık tozlarından altın 
ayıran ‘’kalcı-ramatçı’’ atölyelerini barındıran bir yapı 
olduğundan, bu zanaatın ismini koruyarak günümüze 
gelmiş. Kapalıçarşı’nın Mahmutpaşa Kapısı’nın girişin-
deki, 70 odalı handa bugün gümüş atölye ve dükkânları 
bulunuyor. Giriş katında, İstanbul’a Anadolu’dan gelen 
tüccarlar atlarını bağlar, üst kattaki bugün artık atölye 
olan küçük han odalarında dinlenirlermiş. El emeğinin 
hüküm sürdüğü ve Ermeni ustaların varlığının belirgin 
olarak hissedildiği han atölyelerinde, dövme mücevher 
kutularından tepsilere, gondollardan padişah portreleri-
ne ve hatta İstanbul siluetine, birçok göz nuru eşya geç-
mişin sesleri yankılanırken, üretilmeye devam ediliyor.

THE LABOR OF IT IS HIDDEN IN ITS NAME: KALCILAR HAN
Smelting is the process of separating mines from each other 
by taking advantage of the difference in melting degrees of 
the mines in an alloy. Craftsman, who purifies foreign 
metals in gold and silver through chemical methods, is 
called a smelter (‘’kalcı’’). Estimated to have been built in the 
18th century, the labor of the Kalcılar Han (Historical 
Gümüşçüler Han) among the trade buildings of the Grand 
Bazaar, is hidden in its name. This is a structure that houses 
goldsmiths’ workshops (kalcı-ramatçı) that separates gold 
from the dust. In the building that has 70 rooms located at 
the entrance of the Grand Bazaar’s Mahmutpaşa Gate, 
today there are silver workshops and stores. On the ground 
floor, traders who travel from Anatolia to İstanbul used to 
tie their horses and rest in the small rooms, which are now 
workshops, on the upper floor. In the building, where the 
handicraft prevails and the presence of the Armenian artisans is 
clearly felt, the production of many items such as beaten jewelry 
boxes, trays, gondolas, sultan portraits, and even İstanbul 
silhouettes continues while the sounds of the past echo. 
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TEPELERİNDEN İSTANBUL: BÜYÜK VALİDE HAN  
Merdivenlerden çıkıp, rutubetli dehlizlerin karanlığında 
kaybolacağınızı sanırken, bir üst kattan İstanbul’a hakim o 
manzaraya çıkıyorsunuz; Haliç, Galata, Boğaz… İstanbul, 
“dile benden ne dilersen” diyor adeta. Çakmakçılar Yoku-
şu’nun medar-ı iftiharı, kentin en görkemli yapılarından 
olan Büyük Valide Han, tarihi dokusunu ve atmosferini en 
iyi burada hissettiriyor. Bir zamanlar dokumacılığın mer-
kezlerinden biri olan ve zamanla ikiye hatta üçe bölünüp 
başkalarına satılan atölyelerden üretimin sesleri geliyor. 
Büyük Valide Han, geçmişte kervanların konakladığı önem-
li duraklardan biriydi. Kösem Sultan hanı kendisinin yaptır-
dığı Üsküdar Çinili Külliyesi’ne akar olması için inşa et-
tirmiş. Bu hanın bir odası aynı zamanda Kösem Sultan’ın 
şahsi hazinesinin kasasıymış. Öldürülmesinden sonra bu 
servetin yağmalandığı da bir söylence. Rivayete göre, 
Rum ya da Bosnalı olduğu tahmin edilen Anastasia, 
1600’lü yıllarda saraya cariye olarak gelir. Yüzü öylesine 
tüysüz ve pürüzsüzdür ki ona haremde ilk “ay yüzlü” 
anlamına gelen Mahpeyker adı yakıştırılır. “Emin, ne zaman 
ne yapacağını bilen, yol gösteren ve yönlendiren” anlamın-
da Kösem adı verilmiş olduğu bir diğer rivayet. Avluda 
İranlılar’ın Şii Mescidi var. İranlılar, yüzyılın başında 
buradaki bekâr odalarında yaşamış. Kuran-ı Kerim’in 
İstanbul’da ilk basıldığı yer, yine bu handaki İranlılar’ın 
matbaasıymış. Bugün elbiseci ve şapkacıların bulunduğu 
hanın geçmişte develiği ve bin kadar at ve katır alabilen 
ahırı, birinci ve ikinci avlularında ise iki yüzün üzerinde 
odası varmış. 

İSTANBUL FROM ITS HILLS: BÜYÜK VALİDE HAN  
When you step out of the stairs and think that you will disappear 
into the darkness of the damp corridors, you find yourself staring 
at the Golden Horn, Galata, Bosphorus... İstanbul says, “Make 
your whish!” The source of pride of Çakmakçılar Yokuşu, among 
the most magnificent constructions of the city, the Büyük Valide 
Han, makes its historical texture and atmosphere felt the best 
here. There are production noises coming from workshops, one of 
the centers of weaving for some time, divided into two or even 
more in time and sold to others. Büyük Valide Han was one of the 
important stops for caravans in the past. Kösem Sultan has the 
structure built in order to create income for Üsküdar Çinili 
Complex, she had it built also. One room of this building was also 
the vault for the personal treasure of Kösem Sultan. There is also 
a rumor that her treasure was plundered after she was killed. 
According to another rumor, Anastasia, who was thought to be a 
Greek or a Bosnian, comes to the palace court in the 1600s as a 
concubine. Her face is so smooth that they name her Mahpeyker, 
which means “moon-faced”, in the harem. Another rumor is that 
she was named “Kösem” which means who is confident, knows 
what to do and when to do it, who is capable of guiding and 
directing.” In the courtyard, there is a Shiite Masjid of the 
Iranians. The Iranians had lived in the bedsitters at the beginning 
of the century. The place where the Qur’an was first printed in 
İstanbul was the printing house that owned by the Iranians of this 
structure. The building, where tailors and shoemakers are located 
today, had camel-barn, a horse/mule-barn with a capacity of 
about one thousand animals, and over two hundred rooms in the 
first and second courtyards in the past.
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Ahmet Yaşar Ocak ilk baskısı 1996’da, 16. baskısı 
2016’da yapılan Türk Sufîliğine Bakışlar’da (İletişim 
Yayınları) Ahmed-i Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî gibi merak edi-
len birçok tarihi isimle birlikte Alevîlik, Ahîlik, Bek-
taşîlik, Yesevîlik ve Mevlevilik gibi tarikat ve teşkilat-
ları da incelemektedir. Söz konu-
su teşkilat ve şahıslarla ilgili bil-
giler, Ahmet Yaşar Ocak’ın örnek 
vermek babından yaptığı açıkla-
malardır. Onun asıl derdi; bu 
isim ve tarikatlara nasıl yaklaşıl-
ması ve yorumlanması gerektiği-
dir. Ahmet Yaşar Ocak kitabın 
bütününde bir tarihçi olarak ha-
reket eder ve düşünür. Şahıs ve 
olaylara yaklaşırken olabildiğin-
ce tarafsızlığını korumaya çalışır. 
O, tartışmalı konulara girip çık-
maktan çekinmez. Hatta diyebi-
liriz ki özellikle tartışmalı konu-
larla uğraşır. Çünkü bu konular 
halen içinden çıkılmayan, uzun 
süre de çıkılacağa benzemeyen; 
daha da kötüsü, haklarında güve-
nilir bir inceleme yöntemi geliş-
tirilemeyen giriftliktedir. Girift-
likten kastım, tarihin saptırılı-
şıyla ilgilidir. Sözü edilen kişiler, 
tarihin belirli dönemlerinde belirli akım ve cemaatler-
ce, o da kendilerine mal edilerek sindirilmişlerdir. 
Dolayısıyla ana kaynağa, yani yaşamış, “tarihsel şahsi-
yetler”e ulaşmak güçleşmiştir. Ocak, bilimsel yöntem-
le 9 yüzyıl geriye gidilerek miladi 12. yüzyılda yaşamış 
Ahmed-i Yesevî’ye veya 13. yüzyılda yaşamış Mevlânâ 
ve Yunus Emre’ye ulaşılacağını iddia ediyor. Çünkü 
her yüzyılda bu isimlerin fikirleri, şahsiyetleri dönü-

Ahmet Yaşar Ocak examines many fascinating historical names 
such as Ahmed-i Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî along with many religious cults and 
organizations such as Alevism, Ahi order, Bektashism, Yasavism 
and Sufism in Türk Sufîliğine Bakışlar (Outlooks for Turkish 
Sufism) first print of which was done in 1996 and the 16th print 

was done in 2016 (İletişim Publications). 
The information regarding the 
organizations and persons in question 
are statements made by Ahmet Yaşar 
Ocak on an exemplifying basis. His 
actual point is how to approach to these 
names and orders and how to interpret 
them. Ahmet Yaşar Ocak behaves and 
thinks as a historian in the entirety of the 
book. He tries to maintain his objectivity 
as much as possible while treating 
persons and events. He does not hesitate 
to go into controversial matters. We can 
even say that he deals with particularly 
controversial issues. Because these 
subjects are still like a hornet’s nest and 
they don’t seem to be resolved anytime 
soon; moreover, they are so intricate that 
no reliable method of examination can 
be developed. My intention by saying 
intricate is related to the diversion of 
history. Those who have been mentioned 
are digested by certain currents and 

communities during certain periods of history by giving the credit 
to them. Therefore, it has become difficult to reach the main 
source, that is, “historical personalities” who actually lived. Ocak 
claims that by going back 9 centuries with the scientific method it 
would be possible to reach Ahmed-i Yesevi, who had lived in the 
12th century, or Mevlânâ and Yunus Emre, who had lived in the 
13th century. The ideas of these names and their personalities have 
been retreated by transforming them in every century ever since. 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

ÖMER YALÇINOVA

YENİ BİR YÖNTEM ARAYIŞI

A SEARCH FOR A NEW METHOD

AHMET YAŞAR OCAK KİTABIN BÜTÜNÜNDE BİR TARİHÇİ OLARAK HAREKET EDER VE DÜŞÜNÜR. 
ŞAHIS VE OLAYLARA YAKLAŞIRKEN OLABİLDİĞİNCE TARAFSIZLIĞINI KORUMAYA ÇALIŞIR. 

AHMET YAŞAR OCAK BEHAVES AND THINKS AS A HISTORIAN IN THE ENTIRETY OF THE BOOK. HE 
TRIES TO MAINTAIN HIS OBJECTIVITY AS MUCH AS POSSIBLE WHILE TREATING PERSONS AND EVENTS.
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şüme uğratılarak yeniden ele alınmıştır. Bu, çok nor-
mal bir şeydir. Her insan, başka bir insanı kendine 
benzeterek düşünür ve algılar. Diğer türlü o kişi ve fi-
kirlerle iletişim kuramaz. Fakat iş bilim yapmaya ge-
lince, bu tür iletişim ve bağlantı kurmanın önemi kal-
maz. Ocak, meseleleri kişileştirmeden, yani saptırma-
dan, tarihsel açıdan inceleyebileceğimiz bir yöntem 
arayışı içindedir Türk Sufîliğine Bakışlar’da. Eğer yön-
temsiz düşünürsek nasıl hatalar yapacağımızı yer yer 
verdiği örneklerle göstermeye çalışır. Ocak’a göre 
araştırmacıların düştüğü en büyük handikap, ele aldık-
ları tarihsel şahsiyetleri kendi dönemleri içinde ince-
lememektir. Eğer o şahıs kendi zamanı içinde incelen-
mezse, ortaya çok fazla yanlış bilgi yayılacak, hatalı 
düşünce ve yorumlar üretilecektir. Hümanist Yunus 
Emre ve Mevlânâ algısı buna örnektir. Veya Hacı Bek-
taş-ı Velî’ye dönük “Sünni alim” tanımlamaları. Aynı 
şekilde Ahmed-i Yesevî’nin Anadolu’da Nakşibendî-
likte ayrı, Bektaşilikte ayrı değerlendirilmesi ve yo-
rumlanması. Hepsi de şahısları, içinden çıktıkları sos-
yal yapılardan bağımsız olarak yorumlamanın sonuçla-
rıdır. Ortada gerçek şahsiyetten ziyade onun efsanevi 
ve mitolojik söylentileri kalmıştır. Ahmet Yaşar 
Ocak’ın en çok referans verdiği isimler, Fuad Köprülü 
ve Abdülbaki Gölpınarlı’dır. O, alanla ilgili diğer çalış-
maların eksiklerini de olabildiğince eleştirel düşüne-
rek ortaya koyar. Bu yüzden kitap, konuya ilgi duyan 
herkesin çok şey öğreneceği, hiç olmazsa düşüneceği 
özelliktedir. This is a very normal thing. Every human being thinks and 

perceives another by finding resemblances with each other. 
Otherwise communicating with that person or ideas will not be 
possible. But when it comes to doing science, there is no such thing 
as establishing such communication and connections. Ocak is in a 
search for a method that we can examine matters historically 
without personification in Türk Sufîliğine Bakışlar. He tries to 
show the mistakes we could do with examples if we think without 
a method. According to Ocak, the greatest handicap that 
researchers fall into is that they do not examine the historical 
personalities within their own time. If that person is not examined 
in his/her own time, too much false information will spread and 
false opinions and interpretations will be produced. The 
perception of humanist Yunus Emre and Mevlânâ is an example 
of this. Or “Sunni scholar” definitions for Hacı Bektaş-ı Velî. In 
the same way, Ahmad-i Yesevi’s separate evaluations of 
Naqshbandi and of Bektashism in Anatolia. All are the consequences 
of interpreting individuals independently of the social structures 
they emerge from. The legendary and mythological rumors 
remained largely out of their real personalities. The names that 
Ahmet Yaşar Ocak refers to most are Fuad Köprülü and Abdülbaki 
Gölpınarlı. He critically thinks about the shortcomings of other 
works in that field. So, the book is something that anyone who is 
interested in the subject will learn a lot or at least think.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

YAZARIN KİTAPLIĞI 
THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Belki de Üzülmeliyiz, Ahmet Murat, 2017, 
Profil Kitap
Belki de Üzülmeliyiz, Ahmet Murat, 2017, Profil 
Books

Taksitle Ölüm, Louis-Ferdinand Céline, 2017, 
Yapı Kredi Yayınları
Death on the Installment Plan, Louis-
Ferdinand Céline, 2017, Yapı Kredi Publications

Nereye Gitti Bu Entelektüeller?, Frank Furedi, 
2017, Avangard Kitap
Where Have All the Intellectuals Gone?, Frank 
Furedi, 2017, Avangard Books

Adem’in Cevap Vermesi, Yıldız Ramazanoğlu, 
2017, İz Yayınları
Adem’in Cevap Vermesi, Yıldız Ramazanoğlu, 
2017, İz Publications

✓

✓

✓

✓



Kadınlarında erkeklerinde  kıyafetlerinde ki en 
önemli unsur  renklerdir. Çünkü, modayı göz 
önünde tutan şey; renkler ve bu renklerin nasıl 
sunulduğu. Her mevsimin bize çağrıştırdığı bir 
renk vardır. Kış mevsimi geldiğinde ise aklımıza  
gelen renkler soğuk, donuk  ve koyu renklerdir. 
Ama moda artık kışın  bile sıcak renklerle karşı-
mıza çıkıyor. Bakalım 2018  bizi hangi renklerle 
karşılıyor.

The most important element in the clothing of both 
men and women is the colors. Because the things that 
keep the eye on fashion are the colors and how these 
colors are presented. Every season has a color that it 
reminds us. When winter comes, the colors that come 
to mind are cold, dull and dark. But fashion now has 
us face with warm colors even in winter. Let’s see what 
colors 2018 will welcome us with...

KIŞ RENKLERİ  

GRİLER
Eğer  kış renklerinden  söz ediyorsak o zaman bu 
renk yılın yağışlı döneminde en yaygın şekilde 
kullanılacak grilerdir. Gri evrensel bir gölgedir. Tüm 
dünyada kullanılan ortak bir tondur. Kış modasına 
fazlasıyla uyum sağlayan şık bir renktir. Giysilerinizi 
bütünleştirirken, gri tonlarına ağırlık verin. 

GRAYS
If we are talking about winter colors, then this 
color must be the most common to be used 
during the rainy season of the year: gray. Gray 
is a universal shade. It is a common tone which 
is used all over the world and a stylish one that 
blends well with winter fashion. When 
combining your outfits, make shades of gray 
the focus.

SARI
Hardal, limon sarısı veya altın 
sarısı, kışın sarının tüm 
tonlarını kullanabilirsiniz.  
2018’debir yol gösterici gibi 
moda dünyasının ışığı olacak 
gibi görünüyor sarı... 
Turuncu ve sarı gibi renkleri,  
en az kendileri kadar canlı 
diğer renkler ile 
bütünleştirmekten 
çekinmeyin. Maviler, 
kırmızılar ile mükemmel bir 
bütünlük sağlar. Bu kadar 
canlı rengi bu kadar büyük 
parçalarda kullanmak bana 
göre değil diyorsanız, 
aksesuarınızda sarıyı 
kullanarak da modaya ayak 
uydurabilirsiniz.

YELLOW
You can use all shades of 
mustard, lemon yellow or 
golden yellow in winter. In 
2018, it seems like the 
fashion world will be 
illuminated by the light of 
a guiding yellow... Do not 
hesitate to combine colors 
like orange and yellow with 
other colors as vibrant as 
they are. The blue tones 
provide perfect integrity 
with the red tones. If you 
say that this vibrant color 
is not for me to use in 
large pieces, you can also 
keep up with the fashion 
using yellow in your 
accessory.

MODA / FASHION MODA / FASHION

MELİKE BETÜL AYŞE NUR AYGÜN

2018 

2018 
WINTER
COLORS
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AÇIK PEMBE 
Daha önceki mevsimlerin 
koleksiyonlarında canlı pembe 
tonlarıyla tanıştık, ancak bu kışın 
biraz daha nötr, daha bulanık 
pembe tonları bizi karşılıyor olacak. 
Pembenin tonlarını; örgülü 
kazaklar, saten elbiseler, 
ayakkabılar ve aksesuarlarınızda 
rahatlıkla  tercih edebilirsiniz. Bu 
kış sizi pembenin sıcaklığı ısıtacak.    

LIGHT PINK
We have met with vibrant pink 
tones in collections of previous 
seasons, but this winter will 
welcome us with a little more 
neutral, more blurred pink tones. 
You can prefer the tones of pink 
in woven sweaters, satin dresses, 
shoes, and accessories. The heat 
of the pink will warm you up this 
winter. 

ALTIN KİREÇ RENGİ
Sarı ve yeşilin ortak karışımı ile ortay çıkan renk 
altın kireç. İki rengin karışımından oluşuyor. 
Zaten 2018 kış sezonunda  genellikle karışım 
renkler favori. Bu renklerin elbiselerinize neşe 
ve ferahlık katacağı kesin. Beğeneceğiniz  ve 
göz alıcı bu renk,  2018 kış sezonu  
tamamlayıcı rengidir.  

GOLDEN LIME WHITE  
The golden lime comes out as a blend of two 
colors which are yellow and green. In fact, 
blended colors are usually favored in the 
winter season of 2018. It is certain that these 
colors will add joy and comfort to your 
outfits. This eye-catching color is the 
completing color of the 2018’s winter season. 

KIRMIZI TONLARI 
Kırmızı güçlü ve iddialı 
renklerin başında 
geliyor. Kış sezonunda 
bize eşlik edecek olan 
kırmızı ayakkabılarınızda 
ve özellikle kabanlarda 
tercih edebilirsiniz. 
Aksesuar olarak da  
çantalarınızda 
kullanabileceğiniz 
kırmızılar bu kış size 
eşlik edecek.

RED TONES 
Red is among the 
strong and assertive 
colors. You can choose 
the red color that will 
accompany us during 
this winter season in 
your shoes and 
especially in the boots. 
As an accessory, the 
reds you can use in 
your bags will bring 
strength to this season.

MODA / FASHION MODA / FASHION
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Yeni yıl ile birlikte hayatımızda yeni bir sayfa açmanın 
yanı sıra ev dekorasyonuna da yeni trendler hakim ola-
cak. Atlantik mavisi, nane yeşilleri, beyaz, pembe tonla-
rı, sarılar, siyah, bakır ve pirinç renklerini tonları bu yıl 
evlerde baş döndürecek. Yeni yılda toprak tonları ve kızıl 
renk mat eşyalar moda olacak. İşte 2018’in dekorasyon 
ve renk trendleri…

The new trends will dominate the home decoration as we 
turn a new page in our life along with the new year. Atlantic 
blue, mint green, white, pink tones, yellows, black, copper 
and brass tones will bedazzle at homes. Earth colors and 
crimson matte objects will be trendy in the new year to come. 
Here are the decoration and color trends of 2018.

ELA DEMİRCİLER

YAŞAM ALANLARIMIZ OLAN EVLERİMİZİN MODASI DA HER GEÇEN YIL YENİLENİYOR. 
2018 YILININ DEKORASYON TRENDLERİNDE SAKİNLİK VE HUZUR HAKİM. YENİ YILDA 

TOPRAK TONLARI VE KIZIL RENK MAT EŞYALAR MODA OLACAK.

FASHION OF OUR LIVING SPACES, WHICH WE CALL HOME, ARE RENEWED EVERY YEAR. 
CALMNESS AND PEACE DOMINATE THE HOME DECORATION TRENDS OF 2018. EARTH 

COLORS AND CRIMSON MATTE OBJECTS WILL BE TRENDY IN THE NEW YEAR TO COME.

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

2018’DE EV DEKORASYONUNA 
SAKİNLİK VE HUZUR HAKİM OLACAK

CALMNESS AND PEACE WILL DOMINATE 
HOME DECORATION IN 2018



raillife OCAK / JANUARY 2018       0  8  70  8  6 raillife OCAK / JANUARY 2018

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

DOĞALLIK ÖN PLANDA 
Bu yıl dekorasyonlarda doğallık ön planda 
olacak. Öyle ki; doğal ve cilasız mobilyalar, 
ham boyasız lakeden uzak ahşap aksesuar-
lar, doğal halleri ile dekorasyonda sıkça 
yerini alıyor. Bununla birlikte sıcak ev ortam-
ları için çakıl taşları, halat ipler ve demir 
borularla kombinli birçok mobilya aksesua-
rını bu yıl göreceğiz. Country tarzı evlerde 
doğallık ambiyansı için mobilya aksesuarla-
rında kütükler en çok tercih edilen aksesuar 
olarak karşımıza çıkacak.

NATURALITY IS AT THE FOREFRONT 
Naturalness will be at the forefront of this 
year’s decorations. In fact, natural and 
unpolished furniture, raw and unpolished 
wooden accessories free of stains often 
take their place in decoration in their most 
natural state. However, this year we will see 
a number of furniture accessories for warm 
home environments combined with 
pebbles, ropes, and iron pipes. In country-
style houses, logs will be the most preferred 
accessory for a natural ambiance.

BAKIR VE PİRİNÇ FAVORİ
Ayrıntılardaki küçük değişiklikler kimi 
zaman mekanlarda büyük farklılıklar 
yaratabiliyor. Doğadan ilham alan tasa-
rımların hakim olduğu mekanlarda hafif 
bir parıltı yaratmak isteyenler için pirinç 
ve bakır detaylar 2018’in favorileri arasın-
da yerini alacak. Sofistik ve modern tarzı 
bir arada yansıtmak isteyenler için pirinç 
kaplı eşyalar favori olacak. Bu yıl ev 
dekorasyonlarımızda kadife kumaş kaplı 
koltuklara bakır renkli detaylar göz alıcı 
şekilde eşlik edecek.

COPPER AND BRASS ARE FAVORITES
Small changes in details sometimes make 
big differences in places. For those who 
want to create a glow in the places 
where the designs that are inspired by 
nature are dominant, copper and brass 
details will be among the favorites of 
2018. Brass-plated items will be a favorite 
for those who want to reflect sophisticated 
and modern style collectively. This year 
our velvet upholstered seating groups will 
be accompanied by striking copper 
colored details.

YEŞİLİN HAKİMİYETİ
Yeşil, 2018’in en vazgeçilmez rengi olarak kar-
şımıza çıkarken; favori olan diğer renkler ise 
çivit mavisi, limon sarısı ve menekşe moru. 
Yeşil, aynı zamanda doğaya dönüşün bir tem-
sili olarak mekanların genel dekorasyonunda 
sıkça görülecek. Dekorasyonda yeşilin kullanıl-
dığına, siyah, beyaz ve hasırlarla birlikte kom-
binlendiğine sıkça şahit olacağız. Ev aksesuarla-
rında özellikle vazolarda yeşilin harmanlandığı 
büyük dal yapraklar, yaprak desenli yastıklar, 
çerçeveler, tabaklar bu desenlerle süslenecek. 

DOMINATION OF GREEN 
While green is the most indispensable color 
of 2018, other favorite colors are indigo blue, 
lemon yellow, and violet purple. Green will 
also be seen frequently in the general 
decoration of the spaces as a representation 
of going back to nature. We will often witness 
the use of green in decorations, combined 
with black, white and wickerwork. Home 
accessories such as vases, cushions, frames, 
and plates will be decorated with particularly 
large leaf patterns blended with green tones.

DİNGİNLİK 
Yeni yılın dekorasyon trendleri arasında yer alan ‘kafa 
dinleme’ alanı olarak tasarlanan salonlara kahve renk 
tonları sessizliği, doğallığı ve göz yormayan detayları da 
beraberinde getiriyor. Kadınların gün içerinde sık kullan-
dıkları mutfak, yeni yılın trend olan dekorasyon renkleri 
ile temiz, ferah ve huzur dolu, keyifle vakit geçirilen bir 
mekan olarak öne çıkacak. Country ya da modern mut-
fak dolaplarıyla da pastel kahve tonlarına uyum sağlaya-
cak modeller vitrinlerde yerini alacak.Kahve ve koyu 
lacivert renklerinin en yoğun olarak kullanılacağı alan 
olan yatak odaları, uykuyu kaliteli hale getirecek.

CALMNESS
Brown color tones bring silence, naturalness, and 
details that do not strain eyes to our living rooms, 
which are going to be designed as places to relax 
among the new year decoration trends. With the 
trendy decoration colors of the new year, the kitchens 
that are used by women often in the daytime will 
stand out as a clean, spacious, peaceful places where 
spending time is pleasant. Whether country or 
modern style, kitchen cabinet models which will 
adapt to pastel brown tones will take place at 
shopping windows. Intense use of brown and navy 
blue colors in bedrooms will make the sleeping 
quality better.



THE BEST SMART WATCHES

EN İYİ 
AKILLI   

SAATLER
AYTUN ÇELEBİ

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

ASUS ZENWATCH 3
Android akıllı saatler düşünülünce ilk akla gelen şirket 
Asus olmasa da ZenWatch 3 yerini hak eden bir cihaz. 
Ekranı, tuş kalitesi ve pil ömrüyle takdir toplayan saa-
tin eksikleri de yok değil. Örneğin nabız ölçer, GPS ve 
NFC özellikleri bulunmuyor. Buna karşın tasarımı, IP67 
sertifikası ile suya dayanıklılığı ve 2 güne varan pil 
ömrü tercih sebebi olabilir.

Although Asus is not the first company that comes to 
mind considering Android smart watches, ZenWatch 3 is 
a device that deserves its position among them. The 
display, key quality, and battery life collect appreciation; 
however, the watch does not have some useful features 
such as heart rate monitor, GPS, and NFC. In contrast, its 
design, water resistance with IP67 certification, and up to 
2 days battery life might be reasons for preference.

SAMSUNG GEAR S3
Apple’ın telefon dünyasındaki en büyük rakibi, saat konu-
sunda da bugüne kadarki en gelişmiş modeliyle karşımıza 
çıktı. Önceki sürümde geçtiği Super AMOLED ekranı koru-
yan S3, suya dayanıklı ve şarj konusunda 2 günü rahatça 
tamamlayabilmesiyle gerçekten iddialı. Ancak biraz büyük 
boyutlarda ve her ne kadar iOS uyumlu olsa da kendi yazı-
lımına mecbur bırakması kötü.

Apple’s biggest competitor in the world of phones comes 
into the picture in terms of smart watches with its most 
advanced model to date. The S3, which keeps the Super 
AMOLED display of the previous version, is water-resistant 
and can comfortably complete two days on one charge. 
But it’s a bit big, and although it’s iOS compatible, it’s bad 
enough to force the users into its own software.

APPLE WATCH 3
Şirketin üçüncü nesil akıllı saati öncekine göre ciddi 
bir görünüm değişikliği yaşamadı. Ekran ve kılıfları 
değiştirilerek özelleştirilebilen cihaz, henüz ülkemiz-
de olmasa da LTE bağlantılı modeliyle telefondan 
bağımsız da çalışabiliyor. Egzersize, nefes almaya 
davet eden sistem nabzın tehlikeli noktaya geldiği ve 
hareketsiz kaldığınız durumda uyarı vererek, fark 
edilmeyen kalp krizlerini yakalayabiliyor. Bunun dışın-
da saatin suya dayanıklı olduğunu da hatırlatalım.

The company’s third-generation intelligent watch has 
not undergone a serious change of appearance 
compared to its predecessor. The device can be 
customized by changing the display and its covers and 
its model with LTE connection can work independently 
from the phone, even though it is not yet in our country. 
The system, which invites you to breathe and exercise, 
can catch unrecognized heart attacks by warning you 
when your pulse is at a dangerous point and you are 
motionless. Also, remember that the watch is water 
resistant.Bir yandan teknoloji devleri  diğer yandan saat markaları 

akıllı saat pazarından daha fazla pay alabilmek için ter dökü-
yor. Şimdiden birkaç nesili geride bırakan bu cihazlar, hem 
donanım hem de yazılım anlamında çok gelişti. Nabız ölçme 
eskiden sadece birkaç üründe karşımıza çıkarken artık nere-
deyse her akıllı saat bunu yapabiliyor. Telefon bağlantısın-
dan kısmen kurtulan ürünler uyku ölçümü, egzersiz takibi 
ve bunları mobil uygulamada başarıyla istatistiklere döke-

bilmeleriyle şık oldukları kadar kullanışlılar da…

Technology giants on one side and watch brands on the 
other are sweating in order to get more share of the smart 
watch market. Already leaving behind a few generations, 
these devices have been developed very much, both in terms 
of hardware and software. As we used to see heart rate 
monitoring offered by only a few products in the past, just 
about every smart phone is able to do this now. Products 
that are partially rescued from the phone connection are as 
stylish as they are useful for measuring sleep, following 
exercise and successfully passing these data to statistics on 

the mobile application...
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SİNEMA / CINEMA

ARİF V 216
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
05 Ocak 2018 / January 05, 2018

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Kıvanç Baruönü

OYUNCULAR: CAST:                                             
Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, 
Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Farah 
Zeynep Abdullah, Ahu Yağtu, Mert Fırat, Özgür Emre 
Yıldırım, Can Yılmaz

TÜR: GENRE
Komedi, Bilim-Kurgu / Comedy, Sci-Fi

FİLM ÖZETİ: Cem Yılmaz’ın senaryosunu kaleme alıp 
başrolünde yer aldığı Arif v 216, G.O.R.A filmiyle 
tanıştığımız Esnaf Arif ve Robot 216 karakterlerini 

yeniden bir araya getiriyor.

SYNOPSIS: Written and starred by Cem Yılmaz, Arif 
v 216 reunites the characters, Esnaf Arif and Robot 
216, from the movie called G.O.R.A.

POSTA / THE POST
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
12 Ocak 2018 / January 12, 2018

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Steven Spielberg

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Tom Hanks, Meryl Streep, Bob Odenkirk, Carrie Coon, 
Michael Stuhlbarg, Alison Brie, Jesse Plemons, Sarah 
Paulson, David Cross, Bradley Whitford

TÜR: GENRE
Dram, Tarihi, Biyografi / Drama, History, Biography

FİLM ÖZETİ: Steven Spielberg ile usta oyuncular 
Meryl Streep ve Tom Hanks’i bir araya getiren The 
Post, Amerikan halkının Vietnam Savaşı’na bakış 
açısını önemli ölçüde etkileyen Pentagon belgelerinin 
ortaya çıkarılma sürecini ele alıyor.

SYNOPSIS: Bringing together Steven Spielberg and 
great actors Meryl Streep and Tom Hanks, The Post 
addresses the process of uncovering the Pentagon 
Papers, which have a significant impact on the 
American public view of the Vietnam War. 

Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar
Insidious: The Last Key

Korku, Gerilim / Horror, Thriller

Yolcu
The Commuter

Gerilim, Aksiyon /Thriller, Action

Aramızdaki Sözler
The Mountain Between Us

Dram, Aşk / Drama, Romance

Rüzgar 
Romantik Komedi, Aile 

Romantic Comedy, Family

Mutlu Canavar Ailesi
Happy Family

Animasyon / Animation
12 12 12 19 26

AJANDA / AGENDA

Eser Yenenler TBT–Tek Kişilik Kabare
 BKM Mutfak‐Uniq, İstanbul

05
Cengiz Özkan

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 
İstanbul

06
Emre Aydın

MEB Şura Salonu, Ankara
Ahmet Aslan & Erdal Erzincan

Caddebostan Kültür Merkezi Büyük 
Salon, İstanbul

17
Pıtırcıklar-Masal Gerçek Tiyatrosu

Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu, 
İstanbul

2420

ANADOLU ATEŞİ
Dünyaca ünlü dans topluluğu 
Anadolu Ateşi, 17. yılında efsane bir 
prodüksiyonla 13 Ocak Cumartesi 
gecesi Ülker Spor ve Etkinlik 
Salonu’nda 5000’inci gösterisine 
çıkıyor.

ANATOLIAN FIRE
The world-famous dance group 
Anatolian Fire will perform their 
5000th show with a legendary 
production in the 17th year of the 
group at the Ülker Sports and Event 
Hall on Saturday night, January 13th.

CEYLAN ERTEM - CEM 
ADRİAN - HALİL SEZAİ
Türkiye’nin güçlü seslerinden 
Ceylan Ertem, Cem Adrian ve 
Halil Sezai, 27 Ocak’ta Bostancı 
Gösteri Merkezi’nde aynı 
sahnede sevenleriyle buluşacak.

Among the powerful voices of 
Turkey, Ceylan Ertem, Cem 
Adrian, and Halil Sezai, sharing 
the same stage, will meet their 
fans at Bostancı Show Center 
on January 27th.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

Resimdeki
oyuncu

Keten dövme
tokmağı

Arjantin
plakası

Ada Bucak
Tırtık

Boş, değersiz,
önemsiz olan

Güven,
güvenç

Üzme,
sıkıntı
verme

Katının
sıvılaşması

Kraliyet
yöneten

Yavaş, ağır

Bilinç,
dimağ

Belirti, alamet

Kırsal kesimde
iş birliği

Şeref,
haysiyet

Başkaldırıcı
Bir şeyin iki

ucu arası
uzaklığı

Askerlerin
toplanması

Demir yolu Üstü kapalı
belirtme

Eskişehir
Sanayi
Odası

Ermiş kadın
Bulaşıcı bir

deri
hastalığı

Gözetleme

Ardiye Çelik

Kalay
simgesi
Yavru,
çocuk

Nevale

Ahali Kansızlık Süreölçer

Gün

Gevşek
olmayan

Bir meyve

Karşı çıkma

Boyun eğen Özür

Pehlivan
kispetinin

paçası
Temiz Platin

simgesi

Islak
Savaştan

sağ dönen
kimse

Yükseklik
Fren

yapmayı
sağlayan

alet

Tütün içme
aracı

Kalp

Hükümdar
yönetimi
altındaki

halk

Türk Malı
(kısa)

Hayvan
topluluğu

Arasız
Erler

Kayın
Şatafat Çalışma,

emek

Kira Alt karşıtı

Kanama

Konutlar
topluluğu

Bir daha,
yine,

yeniden

Akarsu
yatağı Aza

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

ACELE
ALICI

CÜRÜM
DİSTRİBÜTÖR

İBATE
İRADİ
LAKİN

LİMİT
MADİK

MEZARCI
NATÜREL

OTOBİYOGRAFİ
OYLUM
ŞECAAT

TALİMHANE
TARAÇA
UCUZLUK

UMURSAMAZLIK
VARİDAT
YABAN

YURTSEVER
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu S Keten dövme

tokmağı

Arjantin
plakası F Ada C Bucak N Tırtık

Boş, değersiz,
önemsiz olan Ç Güven,

güvenç İ Üzme,
sıkıntı
verme

Katının
sıvılaşması

Kraliyet
yöneten E R İ M E Yavaş, ağır A H E S T E
K R A L Bilinç,

dimağ Z İ H İ N Belirti, alamet

Kırsal kesimde
iş birliği İ Z

Şeref,
haysiyet E Başkaldırıcı

Bir şeyin iki
ucu arası
uzaklığı A S İ Askerlerin

toplanması İ Ç T İ M A
O N U R Demir yolu R A Y Üstü kapalı

belirtme İ M A Eskişehir
Sanayi
Odası

Ermiş kadın
Bulaşıcı bir

deri
hastalığı A Z İ Z E Gözetleme E R K E T E
U Y U Z Ardiye C Çelik S

Kalay
simgesi
Yavru,
çocuk S N Nevale D E P O
B A L A Ahali Kansızlık O Süreölçer

Gün

Gevşek
olmayan R U Z H A L K
S I K I Bir meyve

Karşı çıkma N A R
Boyun eğen K Özür K V E T O
R A M Pehlivan

kispetinin
paçası

Temiz M Platin
simgesi N

Islak
Savaştan

sağ dönen
kimse Y A Ş Yükseklik İ Fren

yapmayı
sağlayan

alet B Tütün içme
aracı

Kalp P İ P O
G A Z İ Hükümdar

yönetimi
altındaki

halk R E A Y A Türk Malı
(kısa)

Hayvan
topluluğu T M

Arasız
Erler

Kayın E R A T Şatafat L Ü K S Çalışma,
emek E

V İ R A Kira İ C A R Alt karşıtı Ü S T
Kanama

Konutlar
topluluğu N E Z İ F Bir daha,

yine,
yeniden T E K R A R

S İ T E Akarsu
yatağı A K A K Aza Ü Y E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

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

Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9
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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]


