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Tekst 1 

 
Acemi Hırsız  
 
Adana- Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı 
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ‘düz kontak’ 
yöntemiyle çaldıkları otomobilleri sattıkları ileri 
sürülen şüphelileri tespit etti. Önce altı kişi 
olduğu söylendi ama sonra sayılarının sekiz 
olduğu tespit edildi. Adana ve Nevşehir’de zanlıların kalabileceği on ayrı 
adrese sabaha karşı 100 kişilik ekiple eş zamanlı baskın düzenlendi. 
 
Adana Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki operasyonda, 
zanlılardan D.N.’nin oturduğu üç katlı bina çembere alındı. D.N., şaşkın 
bir biçimde çatıdan yandaki binanın çatısına atlayarak kaçmaya çalışırken 
polis havaya üç el ateş etti. Zanlının yakınları da balkondan attıkları saksı 
ve sandalyelerle polisi oyalamak istedi. 
 
Çevrede arama yapan ekipler, içtiği sigaranın dumanını fark ederek 
D.N.’yi saklandığı çatıda yakaladı. Zanlının saklandığı yerde yedi izmarit 
bulundu. 
 
D.N. ile operasyonda yakalanan yedi zanlının emniyette sorgusu sürüyor. 
 
 bron: cumhuriyet.com.tr
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Tekst 2 

 
‘Hayır’ Demeyi Nasıl Öğrenebilirsiniz? 
 
Siz de ‘hayır’ demekte güçlük çekenlerden misiniz? İstemeden ‘evet’ 
dediklerinizin ardından söylenmemek, hayatınızın kontrolünü elinize 
almak istiyorsanız ‘Hayır Demeyi Öğrenme Eğitimi’ne katılabilirsiniz.  
 

‘Hayır’ demek kimisi için imkansız, kimisi 
için de çok zordur. ‘Hayır’ demenin 
ilişkilerini bozacağını düşünür ve 
karşısındakini inciteceği endişesi ile 
‘evet’ demeyi alışkanlık haline getirir. 
Çünkü birçok insan, ‘evet’ demeyi 
ilişkileri iyileştiren anahtar gibi görür. 

Özellikle kadınlar, bu konuda daha hassas ve daha detaylı düşünen taraf 
oldukları için, çoğu kez zarar görürler ilişkilerinde. Oysa sağlıklı 
iletişimlerde kişinin ‘evet’ veya ‘hayır’ demesi, ilişkiyi hiçbir şekilde 
olumsuz etkilemez. Yeter ki siz bu iki sihirli kelimeyi kullanmayı bilin.  
 
www.kadınlararasi.com, ‘hayır’ demenin zorluğunu yaşayanlar için 
yaşamlarında kalıcı değişime adım atmalarını sağlayacak bir eğitim 
programı hazırladı. Bu eğitimle, özellikle kadınlar ‘hayır’ demenin 
yaşamlarına nasıl bir rahatlama getirdiğine ve ilişkilerini nasıl daha sağlıklı 
bir yöne dönüştüreceklerine tanık olacaklar. 16 kişinin katılabileceği 
eğitim, 2 gün tekrarlanacak ve 3 saat sürecek. Bu eğitim, eşit zamanlarda 
4 ayrı şehirde düzenlenecek. 
 
Eğitimin içeriği 

 Neden bu kadar zordur ‘hayır’ diyebilmek? 
 ‘Hayır’ demek zorunda mıyız? 
 ‘Hayır’ demek bize neler getirir, bizden neler götürür? 
 ‘Hayır’ demek istediklerim… 
 Nasıl ‘hayır’ diyebilirim? 
 ‘Hayır’ demek / ‘evet’ demek: sonuçta ne yaşıyorum? 
 Gerçekten ne istiyorum? 
 Hayatımda nelere ‘evet’ demek istiyorum? 
 ‘Evet’ demek istediklerimi gerçekleştirebilmek için... 

 
Eğitimin kazandırdıkları  
Hayatımızın kontrolünü elimize alabilmek, ilişkilerimizi daha özgür 
yaşayabilmek, kendi hedeflerimize odaklanabilmek, istemeden ‘evet’ 
dediklerimizin ardından söylenmemek. 
 
Detaylı bilgi ve kayıt için: www.kadinlararasi.com 
bilgi@kadinlararasi.com 
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Tekst 3 

Masal Şenliği 

“Masal iyileştirir, masal 
büyütür, masal düşündürür, 
masal çözer!” inancına sahip 
bu işe gönül verenler 
tarafından ‘masal anlatıcılığı 
sanatı’ yeniden 
canlandırılıyor. 

Beşiktaş Belediyesi ve 
KidsNook Masal Akademi, 12-13 Eylül tarihlerinde Akatlar Sanatçılar 
Parkı’nda Türkiye’nin ilk masal şenliği, ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ etkinliğini 
gerçekleştiriyor. İki gün boyunca sürecek masal şenliği dopdolu programı 
ile hem çocukları hem yetişkinleri masalların büyülü dünyasına götürüyor! 
Katılımın ücretsiz olduğu bu özel organizasyona herkes davetli! 

Türkiye’deki masalcıların bir araya geldiği, çocuklar için masal anlatım 
performanslarının sergilendiği, ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik 
eğitimlerin verildiği bir masal merkezi olarak kurulmuş KidsNook Masal 
Akademi, Beşiktaş Belediyesi ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor!  

KidsNook Masal Akademi çatısı altında buluşan masalların gücüne 
inanmış bir masalcı, bir oyuncu, bir yazar, bir filolog, bir sosyolog ve bir 
iletişim uzmanından oluşan 6 kişilik ekip ve Beşiktaş Belediyesi tarafından 
hazırlanan ‘Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Şenliği’, 12-13 Eylül tarihlerinde 
Akatlar Sanatçılar Parkı’nda gerçekleşiyor! 

Türkiye’nin farklı illerinden gelen anlatıcıların ve Türkiye’nin en önemli 
müze temsilcilerinin ağırlanacağı Türkiye’nin ilk masal şenliğinde çocuklar 
ve yetişkinler, masalların büyülü dünyasında kaybolacaklar…  

Bu özel organizasyon, gerek açık sahne gerekse kapalı çadır programları 
ile çocukları masallar dünyasında iki gün boyunca ağırlayacak. Halka açık 
bir organizasyon olan ‘Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Şenliği’nde ayrıca 
canlı performanslar ve çocuk etkinlikleri de yer alacak. Şenlik,13 Eylül 
Pazar akşamı Demet Tuncer’in şovuna sürpriz ünlülerin katılmasıyla son 
bulacak. Şenlikle ilgili detaylı bilgilere www.birvarmisbiryokmus.org 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 bron: yazarkafe.hurriyet.com.tr 
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Tekst 4 

 
Doğru Beslenme İçin Altın Kurallar  
 
Düzenli beslenme hem hastalıklardan koruyor 
hem de kilo almayı engelliyor. Beslenme ve 
diyet uzmanı Gaye Başkurt, sağlıklı bir hayat 
isteyenlere dört öğün için dört altın kural 
olduğunu söylüyor.  
 
1. Kahvaltıda yağı bırakın 
Güne yeterli ve dengeli beslenmeyi 
destekleyen, besin içeriği kuvvetli yiyeceklerle başlamak gün boyu 
vücudun verimini artırıyor. Geceden sabaha yaklaşık 8 saatlik açlık 
sonrası kahvaltıdaki besin seçimi çok önemli. Kahvaltıda yağda kızarmış, 
şekerli, yağlı yiyecekler gibi sindirimi zor olan gıdalar yerine sindirim 
sistemini yormayan az yağlı peynirler, haşlanmış yumurta, az miktarda 
zeytin, bol yeşillik, tam buğday ekmeği, az miktarda bal gibi besinler tercih 
edin. Böylelikle yağ miktarını azaltıp posayı artırarak güne başlarken 
sindirim sistemini zorlamamış olursunuz. 
 
2. Öğle yemeğinde protein yiyin 
Günün ortasındaki öğle öğününde enerjinin çok iyi dengelenmesi 
gerekiyor. Yağ içeriği yüksek etlerin, kızartılarak yapılan sindirimi zor 
yiyeceklerin tüketilmesi gün içerisinde dikkatin dağılmasına ve 
performansın olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Dolayısıyla gün 
ortasındaki bu öğün; hem günlük enerjinin yüzde 30-40’ını karşılayabilmeli 
hem de sindirim sistemini yormamalı. Protein içeriği yüksek gıdaların öğle 
öğününde, posa içeriği yüksek sebze yemeklerinin akşam öğününde tercih 
edilmesi sindirim sistemini zorlamaz. 
 
3. Akşam yoğurt ve bulgur pilavı tüketin 
Çalışma hayatıyla birlikte bazen geç saatlere sarkan akşam yemeğinde 
sindirimi son derece kolay yemeklerin tüketilmesi metabolizmayı yormaz. 
Etli veya zeytinyağlı sebze yemeğinin yanında yoğurt, az miktarda kepekli 
makarna veya bulgur pilavı tercih edebilirsiniz.  
 
4. Ara öğünde çiğ badem atıştırın 
Ara öğünlerde meyvenin yanı sıra ceviz, çiğ badem, çiğ fındık gibi yağlı 
çerezleri az miktarda tercih edin. Bu çerezler yapılarında bulunan omega-
3 yağ asidi sayesinde mideyi diğer besinlere göre daha geç terk ediyor. 
Dolayısıyla da iki öğün arasında kan şekerinin daha dengeli 
ayarlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda ara öğünde meyve tüketilmesi, 
günlük posa gereksinimini karşılayacağı için bağırsak sağlığını koruyor. 
Günlük en az 5 porsiyon meyvenin 2 veya 3 ara öğün şeklinde tüketilmesi 
gerekiyor. 
 
 bron: Cumhuriyet Gazetesi 
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Tekst 5 

 
Annenize Film Armağan Edin  
 
15. ‘Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ bu yıl da Anneler 
Günü’nü içine alıyor; 10-17 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılacak 
festival, anne-çocuk ilişkilerini ve üç kuşak kadının birbirine aktardıkları 
deneyimleri filmlerle tartışmaya açmayı hedefliyor. 
 
Festivalin en iddialı filmlerinden ‘Prensesim (My Little Princess)’, Fransa 
sinemasının gözbebeği Isabelle Huppert’in başrolde oynadığı kışkırtıcı ve 
çok tartışılacak bir yapım. Huppert’e Hindistan’da Mumbai Film 
Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülü getiren film, yönetmen Eva 
Ionesco’nun kendi yaşamından izler taşıyor ve 1970’lerin Paris’inde 
geçiyor. Anne sevgisi arayan bir kız çocuk ile, ondan bir arzu nesnesi 
yaratmak pahasına kızının fotoğraflarını çeken bir annenin öyküsü bu. 
Yönetmen Ionesco’nun annesi de o yıllarda kızının fotoğraflarıyla Paris’in 
sanat çevrelerini sarsmıştı. Bu fotoğrafların bir kısmı İzmir’deki bir sergide 
de sanatseverlere sunuldu. 
 
Festivalde çok ilginç ve düşündürücü bir film daha var: İsveçli yönetmen 
Tova Mozard’ın ‘Sahnede Üçümüz (The Big Scene)’ adlı filmi. Bir 
zamanlar Bergman’ın idaresindeki Stockholm Kraliyet Tiyatrosu 
sahnesinde bir kadın, annesi ve anneannesiyle birlikte ilişkilerini 
sorguluyor. Bu üç kuşak kadın adeta bir çocuğun aşırı sevgiyle yıprattığı 
Viktorya Dönemi’ne ait oyuncak bebek koleksiyonunu andırıyor. 
 
Anneanne, anne ve kız çocuk üçgenine İsrail’den bakan başarılı sinemacı 
Maya Dreifuss, ‘Ziyaret Saati (Visiting Hours)’ adlı filmiyle üç kuşak kadını 
bir yüzleşme hikayesinde bir araya getiriyor. 
 
Festivalin ‘Üç Kuşak’ başlıklı bölümünde gösterilecek bir diğer film, 
Rusya’dan genç kuşağın başarılı temsilcilerinden Aleksandra 
Strelyanaya’nın ‘Kuş Yemi (Bread for Bird)’ adlı filmi. Kuş Yemi, 
deneyimleri birbirinden tamamen farklı olan nesiller arasındaki diyaloğa 
tanıklık ediyor. 
 
Bölümün son filmi ise İspanya’dan. Silvia Gonzales Laa’nın ‘Orada Ol (Be 
There)’ adlı filmi, kızının güvenini yeniden kazanmak isteyen bir annenin 
öyküsünü anlatıyor. 
 
 bron: BİA Haber Merkezi 
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Tekst 6 

 
 
Mini Buzul Çağı Geliyor 
 
Dünya gündeminin değişmez maddelerinden biri olan ‘küresel ısınma’, bir 
grup İngiliz bilim insanına göre bitti. Yapılan son araştırmaya göre, küresel 
ısınmanın yerini artık ‘mini buzul çağı’ alıyor. 
 
Soğuk hava dalgasının adı Almanya ve Doğu Avrupa’da ‘Cooper’ diye 
anılıyor. 30 bin ayrı meteoroloji ölçüm istasyonundan gelen verilere 
dayanarak gerçekleştirilen çalışmada, dünyada hava sıcaklıklarının 
yükselmesinin, 1997 yılında durduğu bulgusuna ulaşıldı. Dahası, 
önümüzdeki 15 yılın, Güneş faaliyeti nedeniyle daha da soğuk geçmesi 
bekleniyor. ‘25. Döngü’ denilen bu süreçte sıcaklıklar 2022’de dibe 
vuracak. Öyle ki, 1790 ile 1830 yılları arasında Avrupa Kıtası’nda 
ortalama sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşüren soğuklara ulaşılması, 
hatta bunun da ötesine geçilmesi, olası senaryolar arasında sayılıyor. 
 
Türkiye gibi Avrupa’nın doğusunu da etkisi altına alan dondurucu soğuklar 
can almaya devam ediyor. Yer yer sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen 
sıcaklıklar nedeniyle yalnızca Ukrayna’da, 3 gün içinde 18 kişinin donduğu 
açıklandı. Ülkede yaklaşık 500 kişi, vücut ısıları düştüğü ya da soğuk 
yanığına maruz kaldığı gerekçesiyle tedavi altına alındı. Sıcaklıkların eksi 
26’ya kadar gerilediği Polonya’da ise çoğu evsiz ya da yaşlı, en az 10 kişi 
hayatını kaybetti. Soğuk hava koşulları nedeniyle Sırbistan’da 3 kişi 
hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp. Bulgaristan’da 5 kişi dondu. Şiddetli 
rüzgârlar nedeniyle Varna Limanı kapatıldı. 
 
 
 bron: hurriyet.com.tr 
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Tekst 7 

 
Can Yaman Tuttuğunu Koparır 
 
‘İnadına Aşk’ta Yalın Aras bir gülümsüyor, bütün genç kızlar ekran başına 
kitleniyor. Sevilen dizinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman’ın aşk hakkındaki 
sırlarını öğrenemedik ama en iyi yaptığı yemeğin yaprak sarması olduğu 
ve annesinin ona “Oğluşum” diye hitap ettiği artık sır değil. Avukatlıktan 
oyunculuğa geçiş hikayesi ve bilinmeyenleriyle buyurun Can Yaman 
röportajımıza… 
Rol aldığınız ilk dizi ‘Gönül İşleri’ydi. Sizi orada ‘Bedir’ karakterinde 
izledik, sevdik. Aslında mesleğiniz bambaşka. Hikayenizi sizden 
dinleyelim mi? 
Üniversiteye giderken, “neden hukuk okuyorsun, oyuncu ol” diyenler vardı. 
Avukatlık yaparken de, “neden avukatlık yapıyorsun, oyuncu ol” diyenler 
çoğaldı. Avukat olduktan sonra oyuncu da oldum; hikayem bu. 
Ceza avukatlığı daha çok ilginizi çekiyormuş diye duydum, öyle mi? 
Evet, ceza avukatlığında başka insanların hikayesini de öğreniyorsunuz, 
sanırım ilgimi çeken bu. 

 
“Hukuk Büromuz Var, Bekleriz” 
Hem oyuncu hem avukat olarak 
çalışamaz mıydınız? 
Avukatlığı bırakmadım, prosedür gereği 
duruşmalara ara verdim. Çok sevdiğim 
iki arkadaşımla Kartal’da hukuk 
büromuz var, bekleriz (gülüyor). 

İyi eğitimli ve akıllı bir genç, üstelik basketbolcu… Avukatlık 
yaparken birden dizi oyuncusu olmaya karar veriyor. Peki, nasıl karar 
veriyor? Oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu? 
Hikayemde anlattığım gibi, beni sevenlerin isteğiydi oyunculuk yapmam. 
Yeniliklere açık biri olduğum için karar vermem zor olmadı. Oyunculuk 
yapmak avukatlık yapmaktan daha keyifli geldi. İlker Bilgi ve Cüneyt Sayıl 
ile tanıştıktan bir süre sonra kendimi ‘Gönül İşleri’ dizisinde buldum. 
Oyunculuk eğitiminiz olmamasına karşın ilk rolünüzle sivrildiniz. 
Oyunculuğunuz muydu yoksa yakışıklılığınız mıydı sizi ünlü yapan? 
Konservatuvar eğitimim olmasa da oyuncu koçum Cüneyt Sayıl’dan sıkı 
bir eğitim aldım. Yakışıklı olan herkes istese de oyuncu olamadığına göre, 
doğru kişiden ders aldım ve işe yaradı diyelim. 
 
“Yakışıklı Olmanın Avantajları Saymakla Bitmez” 
Yakışıklı olmak kötü bir şey mi peki? Avantajları neler? 
Dezavantajları neler? 
Yakışıklı veya güzel olmak kötü olabilir mi? Tek dezavantajı bunu çok 
genç yaşta fark edip eğitimden uzaklaşmak olabilir. Avantajları saymakla 
bitmez (gülüyor)! 
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Diyelim sizi hiç kimsenin tanımadığı bir yerdesiniz, kendinizi 
tanıtmanız gerekiyor. Kendinizi nasıl tanıtırsınız? 
O ‘bir yer’in neresi olduğuna bağlı. Mesleğimi söylemem gerekirse ‘o 
yer‘de kendimi avukat olarak tanıtırım. 
 
“Hiç Gerçekten Aşık Olmadım” 
Kadınlarda sizi en çok hangi özellikler çeker? 
Hem görüntüsünden, hem de sohbetinden keyif aldığım biri olmalı. Çok 
şey mi istedim acaba (gülüyor)? 
Dizinin adı ‘İnadına Aşk’. Hayatınızda aşkın yeri nedir? 
Otuzlu yaşlara geldiğinde otuz kez aşık olmuş kişiler gördüğüm için, aşkın 
ne olduğundan emin değilim artık. 
İlk aşkınızı anlatır mısınız? 
(Gülüyor) Şimdi düşünüyorum da gülümsüyorum, çocuktum ve çok 
komikti. 
Son aşkınız hakkında tüyo istesek? 
Son aşkımda da çocuktum ve komikti işte. Gerçekten aşık olmadım 
sanırım. 
Şu anda ‘İnadına Aşk’ dizisinde Yalın Aras karakterini 
canlandırıyorsunuz. Yalın kimdir, ne yapar, ne yer, ne içer, ne sever, 
ne sevmez? 
Yalın, iş hayatında çok başarılı, çalışkan, spor yapan, doğa tutkunu, 
gösterişten hoşlanmayan, insanların nasıl göründüğünden çok, nasıl biri 
olduğuyla ilgilenen iyi biri… 
Yalın’la Can arasında benzerlik var mı? Neler? Ayrıştığınız yönler 
neler? 
Can, Yalın’dan daha eğlenceli ve daha şık giyinen biri… Bunun dışında, 
Yalın bana neredeyse tıpatıp benziyor. 
Başka biri olsaydınız arkadaş olarak Yalın’ı mı Can’ı mı tercih 
ederdiniz? 
Daha renkli olduğu için Can’ı tercih ederdim. 
Yalın, romantizme inanmayan, kadınların erkeklerden daha başarılı 
veya daha zeki olabileceğine inanmayan biri… Rolünüzden bağımsız 
olarak bu konuda sizin fikriniz nedir? 
Kadınların da erkeklerin de daha başarılı olduğu konular var. Zekanın 
cinsiyetle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle, canım 
Türkiyem’deki sevgili kadınlarımıza naçizane tavsiyem, iş ya da özel 
hayatlarında daha başarılı olmak istiyorlarsa ‘M’lerle daha az ilgilenmeleri 
gerek. 
‘M’ler de nedir? 
(Gülüyor) Magazin, moda, makyaj, marka, mekan, medyum… Çok kafa 
patlatıyorlar bunlara çooookkkkk… 
 
 bron: hayat.sozcu.com.tr 
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Tekst 8 

 
Kameralar Aşık Veysel için “Motor!” dedi 
 

1  Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi 
Numan Çakır, büyük hayranlık duyduğu halk ozanı Aşık Veysel 
Şatıroğlu’nun hayatını anlatan film çekiyor. Çakır, çekimine iki ay önce 
başladığı ‘Telli Tahta’ isimli filmin hem senaryosunu yazdı hem de 
yönetmenliğini üstlendi. Karabük, Ovacık’taki Sülük köyünde süren 
çekimlerin Ekim’de tamamlanması planlanıyor. Filmde, ‘Lal Gecesi’ 
filminde başrolde oynayan Dilan Ezgi Aksüt ozanın ikinci eşi Gülizar’ı, 
üniversite öğrencisi Emre Özbey de Aşık Veysel Şatıroğlu’nu 
canlandırıyor. 
  

2  Üniversite bünyesindeki 3 Nisan TV’den ekipman desteği aldıklarını 
belirten Çakır, şunları anlattı: 
“Geçen yıl Aşık Veysel’in bir günlük hayatını anlatan kısa film çektik. 
Sonrasında ozanın hayatını anlatan filmi de çekebileceğimizi düşündüm. 
Edebi altyapısı olan bir film senaryosu yazdım. Çektiğimiz film, ozanın 
‘aşık’ olma serüvenini anlatıyor. Eşi Esma kendisini terk ettikten sonra 
boşluğa düşen Aşık Veysel’in daha sonra evleneceği Gülizar ile tanışma 
sürecini işliyoruz. 10 kişilik oyuncu kadromuz var. Bu filmi, ozanı yeni 
nesle daha iyi anlatabilmek için çekiyoruz. Çekimlerde bazen zorlandık. 
Çoğu zaman ihtiyaçları cebimizden karşıladık. İmkansızlıklar içerisinde bir 
şeyleri başarmak bizim için anlamlı. 
  

3  Aşık Veysel, halk edebiyatının son temsilcisi. İlk eşi Esma tarafından 
terk edildikten sonra Aşık Veysel, kimseyle görüşmüyor. Bir süre sonra 
köyünü terk ediyor. Aşık Veysel’i toplumumuz ‘Kara Toprak’ ve ‘Uzun İnce 
Bir Yoldayım’ gibi şiirleriyle tanıyor. Aslında ozan çok büyük bir düşünce 
adamıdır. Şiirlerinde verdiği mesajlar çok değerli. Aşığın eserlerini 
okuduğunuz zaman, felsefi düşünceleri bilmemesine rağmen, bunları 
içinde özümsediğini ve düşünce potasında erittiğini görebilirsiniz. Aşık 
Veysel’in şiirleri bin yıllık geleneğin bir özeti. Aşık Veysel daha fazla 
okunursa toplumda barışın ve eşitliğin daha fazla hakim olacağını 
düşünüyorum.” 
  

4  Çakır, daha önce de Aşık Veysel Şatıroğlu’nun bir günlük hayatını 
anlatan ‘Çiçeğin Beyi’ adlı kısa filmi çekmiş ve ‘Aşık Veysel Müzikali’ni 
düzenlemişti. 
 
 bron: hurriyetkampus.com 
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Tekst 9 

 
Ayın Mekanı Karaferya 

 

Ege ve dünya mutfaklarından seçilen en özel lezzetleriyle birlikte 
Akdeniz’in eşsiz damak tadını bir araya getiriyor Karaferya Gurme 
Restaurant. Alaçatı’daki mekanıyla tatilcilere birinci sınıf bir servis garanti 
ediyor. Yunanistan’da Türklerin yaşadığı, bilinen bir Türk kasabası olan 
Karaferya’nın adını taşıyan restoran, Selanik esintileri ile güzel 
bahçesinde misafirlerini eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. 
 
Son yıllarda Türkiye’nin gözde tatil yerlerinden olan Alaçatı’da farklı 
konsepti ve menüsüyle hizmet veren Karaferya Gurme Restaurant’ı, 
Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun Mert Yoncacılar ile 
ağabeyi mimar Hüseyin Yoncacılar işletiyor. Damak tadına önem veren ve 
farklı lezzetler arayanların karşısına yepyeni sunumlarla çıkan 
Karaferya’nın menüsünde sabah kahvaltısı, mezeler, antipasti, et 
yemekleri ve tatlılar yer alıyor. 
 
Eklemeden geçmeyelim, duru ve romantik bahçesi ise Türkiye’deki en iyi 
on bahçe arasında. Hafta sonları canlı müzik de yapılan mekan, yaz tatili 
için Çeşme’ye gelen tüm misafirler için iyi bir alternatif… 
 
 bron: izmirlife.com.tr 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 10 

 
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi 
 
Bahçemiz her gün 17:00’ye kadar açıktır. 
Ziyaret ücretsizdir.  
Okullar-gruplar, rehber eşliğinde gezmek için mesaj formunu doldurarak 
veya telefonla başvurmalıdır. Çekim için önceden izin alınması gereklidir. 
Ziyaret izlenimleri aynı formla iletilebilir. 
 
Ziyaret sırasında dikkat edilmesi gerekli noktalar: 
• anne-baba ve öğretmenlerin küçük çocukları yanlarından ayırmaması, 
• topraklara basılmaması,  
• bitkilerin koparılmaması, 
• sigara içilmemesi, 
• çöplerin çöp kutularına atılması. 
 
tel: 0212 6644155 0533 2062338 
faks: 0212 4164576 
bilgi@ztbb.org 
Merkezefendi Yeniçiftlik yolu 1 Zeytinburnu İstanbul 34015 
 
 bron: ztbb.org/ziyaret/yol-haritasi 
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Tekst 11 

 

 
 

Ziyaret Bilgileri Müze Etkinlikler ve 
Sergiler 

İletişim 

 
Ücretler 
 
Online Bilet 
Topkapı Sarayı Müzesi’ne ve Harem Bölümü’ne internet üzerinden bilet 
alabilmek için https://muze.gov.tr/bilet_almak_istiyorum adresine 
gidebilirsiniz. Online bilet ile ilgili tüm sorularınızın cevaplarını bu linkte 
bulabilirsiniz. 
 
Müze 
Giriş Bileti: 30 Türk Lirası 
Harem Bölümü hariç olmak üzere Topkapı Sarayı Müzesi’ne giriş bileti 30 
Türk Lirası’dır. 
Müze bilet satışlarında grup indirimi uygulanmamaktadır. 
 
Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu 
Giriş Bileti: 15 Türk Lirası 
Müze ile birlikte Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu Bölümleri’ni de 
gezebilmek için Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu giriş bileti, müze giriş 
biletinden ayrı olarak 15 Türk Lirası’dır. 
Müze Kart, Harem Bölümü’nde geçerli değildir. 
Harem bilet satışlarında grup indirimi uygulanmamaktadır.  
 
Aya İrini 
Giriş Bileti: 20 Türk Lirası 
Müze Kart, Aya İrini’de geçerli değildir. 
Aya İrini’de grup indirimi uygulanmamaktadır. 
Aya İrini ziyareti için alınan bilet, Topkapı Sarayı Müzesi ve Harem 
bölümü girişi için geçerli değildir. 
 
Bilet Matik 
Müze gişeleri önünde ve Hürrem Sultan Hamamı karşısında yer alan bilet 
matiklerden de biletlerinizi temin edebilirsiniz. 
 
Müze Kart ve Museum Pass 
Müze Kart ve Museum Pass çeşitleri hakkında bilgi almak ve kart 
başvurusunda bulunmak için https://muze.gov.tr adresine gidebilirsiniz. 
 
 bron: topkapisarayi.gov.tr/tr/ziyaret-bilgileri 
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Tekst 12 

 
Evde Oyun Hamuru Nasıl Yapılır? 
 
Çocukların yaratıcılıklarını, zihinsel gelişimlerini ve hayal güçlerini 
geliştiren rengarenk oyun hamurlarını onlarla birlikte evde yapmaya ne 
dersiniz? Aslında evde iki şekilde oyun hamuru yapabilirsiniz. Bunlardan 
birincisi hamuru pişirerek ikincisi ise hamur pişirilmeden yapılıyor. 
Pişirilerek yapılan oyun hamuru daha kolay şekil almadığı halde, 
pişirilmeden yapılan hamurun yapımı daha pratiktir ve sabırsız 
çocuklarımızı bekletmek zorunda kalmadan, 2-3 dakika içinde 
hazırlayabiliriz. Tercih sizin. 
 
1. tarif (pişirmeden)  
3 su bardağı un  
1 su bardağı su  
2 çorba kaşığı sıvı yağ  
¼ su bardağı tuz  
 
Hamuru renklendirmek için gıda boyası yerine sebze ve meyvelerden 
yararlanabilirsiniz. Sarı renk için zerdaçal, kırmızı ve tonları için pancar 
suyu, ahududu, böğürtlen veya vişne suyu, yeşil için ıspanak suyu, 
kahverengi için kahve kullanabilirsiniz.  
 
Hazırlanışı: Gıda boyası haricindeki tüm malzemeleri karıştırın. 
Hazırladığınız hamuru küçük parçalara ayırın. Her parçaya farklı renkte 
gıda boyası ekleyerek hamurları tekrar yoğurarak renklendirin. Gıda 
boyalarını karıştırarak farklı renkler de elde edebilirsiniz.  
 
2. tarif (pişirilerek)  
1 su bardağı un  
1 su bardağı su  
Yarım su bardağı tuz  
2 çorba kaşığı sıvı yağ  
2 çorba kaşığı tartar kremi (Aktarlardan bulabilirsiniz ya da onun yerine 
elma sirkesi de kullanılabilir.)  
gıda boyası ya da parmak boyası  
 
Hazırlanışı: Önce unu ve tuzu karıştırın.Tartar kremi ya da elma sirkesini 
su ile birlikte ekleyin. Hazırladığınız hamuru kaç renk hazırlayacaksanız o 
kadar parçaya bölün. Gıda boyalarını sıvı yağ ile birlikte hamurlara ilave 
edin ve kısık ateşte ezerek pişirmeye başlayın. Hamur ortada toplanarak 
tavadan ayrılınca artık ateşten alabilir ve soğumaya bırakabilirsiniz. 
 
 bron: birdunyabilgi.org
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Tekst 13 

 
Geleneksel Tıp Festivali 
 
16 Mayıs  
17:30 Mesir Macunu Dağıtımı 
 
17 Mayıs  
13:00, 15:00, 17:00 Çocuk Programı: Çocuklarla Spor / Selda Narlı 
13:30 Tıbbi Bitkilerle Tablo Yapımı Atölyesi / Funda Cihansevdi 
15:30 Geleneksel Türk Kahvesi Atölyesi / Tuğçe Ağba 
17:00 Çocuklar Sokakta Solmasın Hayat Vakfı / Tuba Gavaz 
 
18 Mayıs  
13:00, 15:00, 17:00 Çocuk Programı: Bez Oyuncağım / Atölye Limon 
13:30 Bitki Parçalı Sabunlar Atölyesi / Emine Uluer 
15:30 Doğal Temizlik Atölyesi / Gül Usta 
17:00 Dolaşım Sistemi İçin Kullanılabilecek Bitkiler / Fatma Henden 
 
19 Mayıs  
13:00, 15:00, 17:00 Çocuk Programı: Tiyatro Benim Masalım / Neslihan 
Mugul 
13:30 Bal ve Yapay Bal Atölyesi / Sevil Gülsoy 
15:30 Yetişkinlere Ahşap Oyuncaklar Atölyesi / Şule Şenol 
17:00 Mizaçlar / Hayrettin Akay 
 
20 Mayıs  
13:00, 15:00, 17:00 Çocuk Programı: Defter Yapımı / Atölye Limon 
13:30 Bitkisel Gıda Takviyeleri İle Doğal Yaşam Atölyesi / Seda Küçükdağ   
15:30 Fitokozmetik Atölyesi / Seda Sakacı 
17:00 Bitkilerle Tedavide Dikkat Edilmesi Gerekenler / Gülaçti Topçu - Ali 
İhsan Taşçı - Murat Kartal 
 
21 Mayıs  
13:00, 15:00, 17:00 Çocuk Programı: Marakas Atölyesi / Atölye Limon 
13:30 Otlardan Soslar Atölyesi / Tuncay Demir   
15:30 Çanta Yapımı Atölyesi / Atölye Limon 
17:00 Odun Dışı Orman Ürünleri / Metin Kalyoncu 
 
22 Mayıs  
13:00, 15:00, 17:00 Çocuk Programı: Seramik Atölyesi / Atölye Limon 
13:30 Yenilebilir Çiçekler / Merve Zengin Tınmaz 
15:30 Hardaliye / Hatice Kunt 
17:00 İlkyardım Masajı / Ayla Örsan 
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23 Mayıs  
13:00, 15:00, 17:00 Çocuk Programı: Mozaik Atölyesi / Atölye Limon 
13:30 Koku Karışımları / Gamze Güleç 
15:30 Balkon Bahçeciliği / Hasan Altın 
17:00 İbn-i Sina’da Ahlat-ı Erbaa Ve Tıbbi Bitkilerin Kullanılması / Erkan 
Tanalel 
 
24 Mayıs  
09:00 - 17:30 Sağlık Tarihi Ve Müzeciliği Sempozyumu (Yenikapı 
Mevlevihanesi) 
13:00, 15:00, 17:00 Çocuk Programı: Oryantrik / Elif İlhan 
13:30 Detoks İçecekleri / Mergube Kaşgarlı 
15:30 Perküsyon Atölyesi  / Burcu Özçoban 
17:00 Bağışıklık Sistemi İçin Doğal Güçlendiriciler / Gülder Özkan 
  
Not: Çocuk programları ve atölye çalışmaları 20 kişi ile sınırlıdır. Lütfen 
çalışma günü 08:30’da kayıt yaptırınız (0212 664 41 55). 
 
 bron: ztbb.org 
 
 

einde  
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