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Trilye ailesi olarak doğru bildiğimiz her şeyi anlatmaya devam ediyoruz. 

5 Eylül’den itibaren TRT HD kanalında “Bal›k Ankara’da Yenir” programıy-
la tüm balık severlerin karşısında olacağız. Pek çok bilinmeyeni açıp, bildik-
lerimizi paylaşmaya çalışacağız. Alaçatı, Çeşme, Bodrum, Çanakkale, Sapan-
ca, İstanbul’da deniz ve tatlı su ürünleriyle ilgili incelemeler yapıp programı
zenginleştireceğiz. Tüm Trilye dostlarını her pazar günü ekran başına bekli-
yorum.

Sevineceğinizi umduğum bir haber daha: Dünyaca ünlü Vertu telefonları 200

destinasyonda “lüks rehberi” uygulaması kapsamında restoran önerisinde
Ankara’da Trilye’yi gösteriyor. 

Konuşma dilinde sözcüklerin çok önemi vardır.

En önemli 6 sözcük: Evet, ben hata yapt›¤›m› kabul ediyorum.
En önemli 5 sözcük: Aferin, iyi bir ifl yapt›n›z.
En önemli 4 sözcük: Bu hususta düflünceniz nedir?
En önemli 3 sözcük: E¤er izin verirseniz?
En önemli 2 sözcük: Teflekkür ederim.
En önemsiz 1 sözcük: Ben.
En önemli 1 sözcük: Biz.

Trilye ailesi “biz”i çok sever… Ekip çalışmasının anahtar sözcüğüdür “biz”. 

Bol balıklı ve sağlıklı günler dileğiyle…

Süreyya Üzmez

Trilye ailesi “biz”i çok sever…



Trilye’den Esintiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Pazar Günleri Bal›k Yiyoruz  . . . . . . . . . .24

Trilye’nin Çocuklar›  . . . . . . . . . . . . . . . .26

Müveddet ve Mike Farrell  . . . . . . . . . . . .28

Bal›k Adana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Enginarl› Levrek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Ahtapotlu Levrek Sarmas› . . . . . . . . . . . .34

Patl›can Yata¤›nda Karides  . . . . . . . . . . .36

Bahad›r Baflol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Kapadokya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Erzincan’da Bir Kufl Var  . . . . . . . . . . . . .46

Ha Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Varanasi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Oyuncaklar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Haftada En Az 2 Kez Bal›k...  . . . . . . . . . .64

Turkuvaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Zeytinhane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Famous People Visit Trilye . . . . . . . . . . .74

Trilye’s Flavors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Two Places at Ankara Castle  . . . . . . . . .80

‹Ç‹NDEK‹LER

ERZİNCAN’DA 
BİR KUŞ VAR

HAFTADA EN AZ
2 KEZ BALIK

TURKUVAZ

VARANASİ

68

56

46

64

w w w . t r i l y e . c o m . t r



HA LONG

BAHADIR BAŞOL

MÜVEDDET VE 
MIKE FARRELL

AHTAPOTLU 
LEVREK SARMASI

BALIK ADANA

ENGİNARLI 
LEVREK

KAPADOKYA

ZEYTİNHANE

38 30

32 70

34 50

40 28



8

Trilye’den

TÜRK‹YE’YE ENERJ‹ VERENLER

15Nisan 1452’de dünyaya gelen Leonardo
da Vinci, yarattığı eserlerle Rönesans sa-

natına yön vermiş, ünü zamanı aşarak günümü-
ze kadar ulaşmış ender sanatçılardan biridir. 

Bu meşhur sanatçının yaşamdaki zorluklara ba-
kış açısı şöyledir:

“Engeller, zorluklar beni yıldıramaz. Her engel
beni daha iyiye doğru kaçınılmaz bir değişime
iter.”

Gözünü bir yıldıza diken kişi, kararını değiştir-
mez. Siz de kendi kutup yıldızınızı bulun ve gö-
zünüzü ondan ayırmayın.

Yarım asrı geçkin süredir gözünü kendi kutup
yıldızından ayırmayan Erol Üçer dünyaya ay-
dınlık saçan müstesna Gama şirketini bugünle-
re getirmiştir. Yarattığı Gama Holding, Cumhu-
riyet’in sunduğu o eşsiz ortamda kurulmuş, ge-
lişmiş ve kendi ilkeleri doğrultusunda hem ül-
kemizde hem de dünyanın dört bir yanında ta-
ahhütlerini yerine getirmiş olmanın mutluluğu-
nu tüm Türkiye ile birlikte paylaşmaktadır. 

Gama’yı Türkiye’den daha iyi tanıyan ülkeler
var. Özellikle Rusya ve Türki Cumhuriyetleri
ülkeleri. Buralarda üstlendiği inşaatlarla adını
çok iyi duyurdu Gama. Almanya’nın finansma-
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Esintiler...
nını üstlendiği, Doğu Almanya’daki Sovyet as-
kerlerinin buradan çekildikten sonra oturacak-
ları konutların yapımı için ihaleden o da pay
aldı. Fakat asıl ününü Rusya’da aldığı bir iha-
leyle kazandı. Rusya’daki iç olaylar sırasında
yanarak büyük hasar gören Rus Parlamento bi-
nası “Beyaz Ev”in onarımını üstlendi. 

DENEY‹MLER‹N‹ AKTARIR
Yaşamı boyunca büyük başarılara imza atmış
olan Erol Bey ile sohbet çok zevklidir, hiç sıkıl-
mazsınız, deneyimlerinden yararlanırsınız. Zor
dönemlerde söylediği sözler size bir kılavuz
olabilir. Örneğin; “Moralini yüksek tutan ve
doğru plan yapan krizden güçlü çıkar”, “He-
sapsız kasap ya bıçak kırar ya masat”, “Hile ile
iş gören, mihnet ile can verir”, “Adamak kolay,
ödemek güçtür”, “Kılıç kınını kesmez” gibi.

Gençlere de sık sık “Geleceğe yönelik hayaller
kurun, hayallerinizin gerçekleşmesi için önce
inanın, sonra da çok çalışmak gerektiğinin bi-
lincinde olun, kısmet gökten zembille inmez”
gibi yol gösterici sözlerle çalışma ivmesi ver-
mektedir. 

Konusunda ülkemizin yetiştirdiği duayenler-
den olan Üçer’le hafta sonları yürüyüş güzerga-
hımızda sık sık karşılaşmaktayız. Müthiş bir
doğa sevgisi olan Erol Bey, “Doğa size üretken-
liğe yönelik mükemmel bir bütünün parçası ol-
duğunuzu hatırlatacaktır” demektedir. 

İTÜ’den mezun olduktan sonra 1957 yılına
kadar özel ve kamuda mühendislik yapan
Üçer, ilk yıllardan beri insana yatırım yaptığı
için yabancı dostlarının sık sık eleştiri okları-
na hedef olmuştur. Üçer’e dostları, “İnsana ya-
tırım çok zaman alır, mala yatırım ise kendini
kısa zamanda amorti eder” diyorlardı. Ama O,
50 yıl sonra bile haklılığını ortaya çıkardı. Bir-
birinden değerli ortakları ile dünya devi Ga-
ma’yı yarattı.

SOSYAL SORUMLULUK
Zarif eşi Mine Hanım’la birlikte insanlığın yara-
rına olan her türlü faaliyete katkıda bulunan
Erol Bey, herkesin takdirini kazanmaktadır.
Doğayı çok seven Mine Hanım peyzaja da çok
meraklıdır. Gama Holding binasının önündeki
canlılık ve Trilye’nin girişindeki sevecenlik ta-
mamen onun eseridir. 28 Mart 2010 tarihinde
“Trilye’den Esintiler” bölümünde organik tarı-
ma da el atarak özel olarak yetiştirdikleri do-
mates ve biberler ile Trilye’ye geldiklerini yaz-
mıştım. Sabah Ankara’da çıkan yazılarımı blo-
guma koyuyor, pazar günleri okuyamayanların
sürekli ulaşmasını sağlıyorum. Erol Bey ve Ga-
ma ile ilgili yazıyı okuyan Engin Salman isimli
bir beyefendi aynen şöyle bir yorum yazmış: 

“Sayın Erol Ağabeyimiz, Allah senden milyon-
larca kez razı olsun. Ben Çorumlu Engin Sal-
man, Şatura’da başka firmada kaynakçı ustası
olarak çalışıyordum, Moskova’dan emanet ola-
rak gitmiştim. Orada polis beni çarşıda yakala-
dı ve beni dövdü daha sonra hangi şirkette ça-
lıştığımı sordu ben de Gama Enerji dedim ben-
den özür dileyip arabadan indirdiler, serbest bı-
raktılar bu yüzden senden Allah razı olsun,
ebediyete kadar ağzınızın tadı bozulmasın.
Saygılarımla. Sizin şirkette çalışmak nasip ol-
madı ama inşallah bir gün olur.”

Yorum benim yazmak istediğim her şeyi anlatı-
yor. Erol Üçer aynı zamanda insandan insana
geçen enerji yayıyor. 

Bizim hiç olmamış şeyleri düşleyen insanlara
gereksinimimiz var. O yüzden büyük hayaller
kurun çünkü sadece büyük hayaller insanların
ruhlarını harekete geçirecek güce sahip olurlar.
Büyük fikirler ise denizdeki yüksek dalgalara
benzer, alışık olmayanları ürkütür. 
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Trilye’den Esintiler...

Arjantinli ünlü golfçü Roberto De Vicenzo, yine
bir turnuvayı kazanmış ödülünü alıp, kamera-

lara poz vermiş ve kulüp binasına gidip oradan ay-
rılmak üzere hazırlanmıştı.

Bir süre sonra binadan çıkıp otoparktaki arabasına
yürürken yanına bir kadın yaklaştı. Kadın, başarısı-
nı kutladıktan sonra ona çocuğunun çok hasta ve
ölmek üzere olduğunu anlattı. Zavallı kadının has-
tane masraflarını ödemesi imkansızdı.

Kadının anlattığı öykü De Vicenzo’yu çok etkile-
mişti; hemen cebinden bir kalem çıkarttı ve turnu-
vadan kazandığı paranın bir miktarını yazdı çek
defterine. Çeki kadının eline sıkıştırırken de ona:

“Umarım, bebeğinin iyi günleri için harcarsın” de-
di. Ertesi hafta kulüpte öğle yemeği yerken, profes-
yonel golf derneğinin bir görevlisi yanına gelerek,
“Otoparktaki görevli çocuklar, geçen hafta turnuva-
yı kazandıktan sonra yanınıza bir kadının geldiğini
ve onunla konuştuğunuzu söylediler bana” dedi.
De Vicenzo, evet anlamında başını salladı. 

Görevli, “Size bir haberim var. O kadın bir sahte-
kardır. Üstelik hasta bir çocuğu da yok. Sizi fena
halde kandırmış arkadaşım.” 

De Vicenzo, “Yani ortada ölümü bekleyen bir bebek
yok mu?” dedi.

“Hayır yok!” dedi görevli.

“İşte bu, bu hafta duyduğum en iyi haber” dedi De
Vicenzo. 

Son zamanlarda birbirimizle didişmekten, görüş ay-
rılıklarının yarattığı kutuplaşmadan ülkemizin zen-
ginliklerine, dinamiklerine karşı biraz duyarsız ol-
duk. Halbuki bu ülkede o kadar değerli iş adamla-
rı, o kadar yetenekli insanlar var ki! Yıllardır bu kö-
şede anlatmakla bitiremiyorum. O nedenle hiçbir
zaman ülkemin geleceği ile ilgili olan ümidimi yi-
tirmiyorum. Dünyadaki bu denli olumsuzluklara
rağmen Türkiye dünya klasmanındaki zirveye doğ-
ru önlenemez yükselişini sürdürüyor. 

Türkiye’nin dinamikleri çok güçlü. Bu dinamikle-

ÇEfiME’DE ÇILGIN PROJEY‹ YAPANLAR
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rin saç ayağının bir tanesi yetenekli, özverili, çalış-
kan iş adamlarıdır. 

Aykut Mutlu, Türkiye’nin yetiştirdiği çok değerli
bir iş adamıdır. En yakın destekçisi eşi Gülçin Ha-
nım, her zaman yanında olmuştur.  Bir zamanlar
Ankara’nın en gözde yeri olan Portakal Çiçeği Va-
disi projesi onun eseridir. Mesa Şirketler Toplulu-
ğu’nun kurucusu Aykut Mutlu, yaşamı boyunca
hep zirvelere oynamış, yaşam tarzındaki mütevazı-
lık onu hep yüceltmiştir. Tam bir gönül insanı olan
Aykut Mutlu, Fransa’nın güney sahillerindeki Port
Grimaud, Avustralya’daki Sanctuary Cove ve İtal-
ya’daki Rosas gibi dünyadaki sitelerin benzeri olan
Port Alaçatı projesine 2005 yılında başlamış. Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı andan
itibaren tepkilerle karşılaştığı proje gibi Aykut
Bey’in projesine de kıyı kenar çizgisine uymuyor
gibi sudan sebeplerle karşı çıkılmış, gereksiz yere
zaman kaybı olmuş. Ülkemizde maalesef her yeni-
liğe yapılan karşı çıkışlar her zaman olmaya devam
edecektir. 

Henüz Kuleli Askeri Lisesi’nde öğrenciyken 1973
yılında en çok hoşlandığımız şey boğazdan geçen
gemileri izlemek ve inşaatına yeni başlanan Boğazi-
çi Köprüsü’nün akşam yanan ışıklarının görkemine
bakmaktı. Birileri yine “Köprüyü kurdurtmam”,
“Alternatif maliyeti çok yüksek” gibi Prof. Dr. Be-
sim Üstünel’in yazdığı “Ekonominin Temelleri” ki-
tabındaki kalıplaşmış ibarelerden bahsederdi. 

VENED‹K EVLER‹NDE TEKNE
Alaçatı’nın dünya markası olmasında önemli rol
oynayan ve her karış toprağın değerini artıran pro-
jeye halk “Venedik Evleri” adını taktı. “Arabadan
in, bahçeden tekneye bin” mantığıyla inşa edilen
her evin önünde tekne bağlamak için 30 metrelik
kanallar var. 

Nisan ayında gerçekleşen Ot Festivalinin son gece-
sinde Alaçatı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’la
yemekte yan yana oturduk. Alaçatı’nın geçmişiyle
ilgili bir hayli bahsetti. Limana gelirken altından
geçtiğimiz köprünün önünde çocukken kiloluk
levreklerin elle yakalanabilir halde olduğunu ama
şu anda sadece bataklık olarak kötü bir görünümde
bulunduğunu anlattı ve kanalın oraya kadar gide-
ceğini söyledi. Gözümde mesafeyi canlandırdım ve
Çeşme’ye dönerken çok uzun bir mesafe olduğunu
gördüm.

İstenirse hayaller gerçek olabiliyor. Yeter ki gerçek-
leştirebileceğimize inanalım. Böyle bir çılgın proje-
nin önemli kısmı, hiçbir rant gözetilmeksizin, ta-
mamen idealist, yaratıcı hayallerinin peşinde ko-
şan, Ankara’nın bağrından çıkan mimar Aykut
Mutlu ile hayat buluyor. 

İnsan ruhu felç olmaz. Soluk alabiliyorsanız düş de
kurabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için si-
ze sihirli gücü verecek aslan her birimizin içinde ya-
tıyor. Onu salıvermenin şimdi tam zamanıdır çünkü
yarınlar, düşlerinin güzelliğine inananlarındır. 

Şubat ayında arkadaşı Metin Arslan’ın

yazıp yönettiği “Benim Tatlı Meleğim”

adlı çocuk müzikalinin galası için Anka-

ra’ya gelen Ayşegül Aldinç, Trilye’de ye-

meğe katıldı. Deniz ürünlerine oldukça

meraklı olan Aldinç, “Hani Ya” adlı son al-

bümünün yoğun ilgi görmesinden dolayı

bir hayli keyifli gözüküyordu. Restoran-

daki konukların kendisine çok özel iltifat-

larda bulunmasından da etkilendi.

AYfiEGÜL ALD‹NÇ 
TR‹LYE'DE
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Trilye’den Esintiler...

MESLEKLER‹N‹N Z‹RVES‹NDE OLANLAR

Kaba saba, soluk, yıpranmış giysiler içindeki
yaşlı çift, Boston treninden inip utangaç bir

tavırla rektörün binasından içeri girer girmez,
sekreter fırlayarak önlerini kesti. Öyle ya, bunlar
gibi ne idüğü belirsiz taşralıların Harvard gibi
üniversitede ne işleri olabilirdi?

Adam, yavaşça rektörü görmek istediklerini söy-
ledi. İşte bu imkânsızdı. 

Rektörün o gün onlara ayıracak saniyesi yoktu.
Yaşlı kadın çekingen bir tavırla: “Bekleriz” diye
mırıldandı. 

Nasıl olsa bir süre sonra sıkılıp gideceklerdi. Sek-
reter sesini çıkarmadan masasına döndü. Saatler
geçtiği halde yaşlı çift pes etmedi. Sonunda sekre-
ter dayanamayarak yerinden kalktı. “Sadece bir-
kaç dakika görüşseniz, yoksa gidecekleri yok…”
diyerek rektörü iknaya çalıştı. Anlaşılan çare yok-
tu. Genç rektör, isteksiz bir biçimde kapıyı açtı.
Sekreterin anlattığı tablo içini bulandırmıştı. Su-
ratı asılmış, sinirleri gerilmişti. 

Yaşlı kadın hemen söze başladı. Harvard’da oku-
yan oğullarını bir yıl önce bir kazada kaybetmiş-
lerdi. Oğulları bu okulda o kadar mutlu olmuştu
ki onun anısına okul sınırları içinde bir yerde, bir
anıt diktirmek istiyorlardı. 

Rektör, bu dokunaklı öyküden duygulanmak ye-
rine öfkelendi: “Madam,” dedi, sert bir sesle, “Biz
Harvard’da okuyan ve sonra ölen herkes için bir
anıt dikecek olsak burası mezarlığa döner…” 

“Hayır, hayır” diye haykırdı yaşlı kadın. “Anıt de-
ğil… Belki, Harvard’a bir bina yaptırabiliriz.”

Rektör, nefret dolu bir nazar fırlatarak “Bina mı?”
diyerek tekrarladı. “Siz bir binanın kaça mal oldu-
ğunu biliyor musunuz? Sadece son yaptığımız bö-
lüm yedi buçuk milyon dolardan fazlasına çıktı…”

Tartışmayı noktaladığını düşünüyordu. Artık bu
ihtiyar bunaklardan nasıl kurtulabilirdi? Yaşlı ka-
dın sessizce kocasına döndü: “Üniversite inşaatına
başlamak için gereken para bu muymuş? Peki, biz
niçin kendi üniversitemizi kurmuyoruz o halde?”
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Rektörün yüzü karmakarışıktı. Yaşlı adam başıy-
la onayladı. Bay ve Bayan Leland Stanford dışarı-
ya çıktılar. Doğu Kaliforniya’ya, Palo Alto’ya gel-
diler. Ve Harvard’ın artık umursamadığı oğulları
için onun adını ebediyen yaşatacak üniversiteyi
kurdular. Amerika’nın en önemli üniversitelerin-
den Stanford’u. 

Adını yüksek öğrenim dünyasına altın harflerle
yazdırmış efsane bilim adamı Prof. Dr. Köksal Ba-
loş yaşantısında öfke, nefret gibi sözcükleri hiç
barındırmayan, sevgi üzerine başarıları inşa eden
bir kişilik yapısına sahiptir. 

Profesör olduktan sonra yeni kurulan Diş Hekim-
liği Fakültesi’nde 12 yıl dekanlık yapmış, öğren-
ci, veli, öğretim üyesi, çalışan personel ve herkes-
le çok yakın ilişki içinde olmuş, herkesi dinlemiş,
görüş almış ve görüşlerini paylaşmıştır. Norveç
Oslo Üniversitesi’nin Periodontoloji bölümünde
çalışmalarda bulunduktan sonra ülkesine dönüp
Ankara Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakülte-
si’nde Periodontoloji bölümünü kurmuştur.

İnsanların gerçek dostlukları en çok seyahatler-
de belli olur derler. Köksal hocayla çok uzun sü-
reli yurt dışı seyahatlerinde birlikte oldum. Çev-
resindeki herkese verici bir baba, ağabey tarzıy-
la yaklaşması gerçek bir dostluğun en büyük
göstergesidir. 

Aynı mesleği paylaştığı en büyük yardımcısı zarif
eşi Bilge Hanım’la birlikte yüksek düzeyde insan
sevgisine önem veren Baloş’un 20 tanesi uluslara-
rası olmak üzere 156 adet bilimsel yayını vardır.
Enerjisi hiç tükenmeyen Köksal Bey’in pek çok
sosyal sorumluluk projesinde ve ülkeye yararlı iş-
ler yapan dernek ve kuruluşlarda aktif üyelikleri
bulunmaktadır. 

Uzun yıllar YÖK üyeliğinde bulunan Baloş, çok
sevdiği öğrencilerinin gelecekleriyle ilgili güzel
kararlar alınması doğrultusunda oldukça fazla
emek sarfetmiştir. 

Elazığ’ın bağrından çıkan değerli dostum için
yaptığı güzel şeyleri, insani yararlılıkları anlat-
makla bitiremem, belki aşağıdaki dizelerle özetle-
meye çalışabilirim. 

Kavgay› bir a¤ac›n yapra¤›na yazmak isterdim,

Sonbahar gelsin kurusun diye…

Öfkeyi bir bulutun üstüne yazmak isterdim,

Ya¤mur ya¤s›n, bulut yok olsun diye…

Nefreti, karlar›n üzerine yazmak isterdim,

Günefl açs›n, karlar erisin diye…

Dostlu¤u ve sevgiyi yeni do¤mufl bebeklerin yüre¤i-
ne yazmak isterdim,

Onlar büyüsün, dünyay› sars›n diye… 

CEM YILMAZ’A BALIKLI KARfiILAMA

Dört gün boyunca süren gösterileri için
Ankara’da bulunan ve aylar öncesin-

den biletleri yok satan, son yüzyılın efsane
stand-up’çısı Cem Yılmaz en kaliteli hay-
vansal proteine sahip olan balıktan bir tür-
lü vazgeçemiyor. İki gece oyundan sonra
balık yemek üzere ağabeyi Can Yılmaz, ba-
bası Arif Yılmaz ve ekibiyle birlikte Tril-
ye’nin yolunu tutan Cem Yılmaz’ın özel-
liklerini bilen restoran sahipleri kapıda ba-
lıkla karşılama yaptılar. Anlık espri yetene-
ğine sahip olan Yılmaz, daha kapıdan gi-
rerken herkesi kırdı geçirdi. Yemek sırasın-
da ünlü gurme Vedat Milor’ün yemek
programlarından da esprili bir şekilde bah-
seden Yılmaz, restoranda kendisine yoğun
ilgi gösteren herkes ile fotoğraf çektirdi. 
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Trilye’den Esintiler...

1694-1778 yılları arasında yaşayan Fransız 
yazar Voltaire, zaman konusunu şöyle yo-

rumluyor:

“Zaman, tasavvurumuzdaki projelerin gerçekleş-
tirilmesi için yeterli değildir. Bekleyen biri için
ondan daha yavaş, hoşlanan biri için de ondan ça-
buk bir şey yoktur. Büyüklüğü ile sonsuzluğa ka-
dar uzanır, küçüklüğü ile sonsuz parçalara bölü-
nebilir. Herkes onu ihmal eder; herkes onun kay-
bolmasından üzüntü duyar. Gelecek nesillere ak-
tarılmaya layık olmayan ne varsa onları karanlık-
lara gömer ve gerçekten büyük olan hareketleri
de yaşatır.” 

İnsanın en kıymetli hazinesi zamandır. Bu kıy-
metli hazineyi doğru değerlendirip, hiçbir parça-
sını israf etmeden genç yaşta büyük başarılara im-
za atan Müjdat Uslu inanılmazları gerçekleştir-
miştir. 

KARANLIKTAN AYDINLI⁄A 
JENERATÖR
Trilye’yi ilk kurduğum zamanlarda bütçem jene-
ratör almaya yeterli değildi. Hep birkaç ay sonra-
ya erteliyordum. İçim içimi de kemiriyordu. Çok

sevdiğimiz bir müşterimizin ailesiyle akşamüzeri
balık yemek için yola çıktığı bir gün ışıkların sön-
düğünü fark edince şoförüne “Hadi bugün balık
yemeyelim, Trilye’de jeneratör yok, karanlıkta ba-
lık pişiremezler” deyip rotayı bir kebap dükkanı-
na çevirdiğini daha sonra şoför arkadaş bize anla-
tınca çok üzüldüğüm o günü asla unutamadım.
Akabinde hemen öncelikli alım kararı vererek bü-
yük bir jeneratörün sahibi olmuştuk. 

O zamanlar Ankara’da sık sık elektrikler kesili-
yordu. Özellikle bu kesintilerde hastanelerde
ameliyat sırasındaki hastaların, jeneratörsüz res-
toranlardaki yiyeceklerin durumunu düşünmek,
insan aklına bile getirmek istemiyor.

Dünyamızı aydınlatan jeneratörler konusunda
çok büyük hamleler yapan Müjdat Uslu, takım
çalışmasına çok önem verir. İş hayatının en
önemli özelliklerinden biri olduğunu vurgular.
Tüm dünyada kabul edilmiş standartlara uygun
ürün kalitesiyle ve zamanında yaptığı teslimatlar-
la müşterileri hep kalbinden fetheder. 

Kararlı tutumu ve iradesiyle dünyadaki jeneratör
devleri arasında ilk 10’a girmeyi başaran Genpo-
wer Ankara’nın gurur kaynağıdır. 

Nisan ayında dünya devi el yapımı Alman Wies-

DEVLER L‹G‹NDEK‹ ANKARALILAR
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TR‹LYE’DE 
SEV‹ÇE GÜNLER‹

Peru mutfağı, vazgeçilmez yemeği seviçe ile
dünyayı fethediyor. Uzun yıllar boyunca

Peru’da İspanyolca ve Aşçılık eğitimi alan
Ozan Yıldızhan’ın da ekibe katılmasıyla dün-
yaca ünlü Peru mutfağı Trilye’de hayat bulu-
yor.  Balık severlerin bir hayli ilgisini çeken se-
viçe, sağlığına yatırım yapanların gözdesi olan
bir deniz ürünü. Seviçe çiğ balıktan yapılıyor.
Tam bir sağlık iksiri. Lime suyunda pişen file-
to balıkların üzerine kırmızı soğan, sosuna da
süt ve tuz katılıyor. Yaz ayları boyunca Peru
mutfağından çok özel yemekler Ankaralılarla
buluşmaya devam edecek.

mann arabalarının yöneticileriyle Türkiye dis-
tribütörlük anlaşmasını kutlamak için Trilye’ye
gelen Müjdat Bey’in mütevazılığı, bu kadar bü-
yük işler başarmasına rağmen özünden hiçbir
şey kaybetmeyişi kendisinde herkes tarafından
hayranlık uyandırmaktadır.

Çin, Singapur, Almanya, İran’da jeneratör fab-
rikaları bulunan Genpower, 7 kıtada 100 ülke-
ye ihracat yapmaktadır. 22 ülkede dağıtım ve
satış ağına sahip olan firma Afrika’dan Orta Do-
ğu’ya, Türki Cumhuriyetlerine kadar pek çok
ülkede varlığını göstermektedir. Güçlü yatırım-
lar ve sağlam adımlarla “bir dünya markası” ol-
ma amacına doğru ilerleyen firma “çevreye say-
gı” prensibinden asla taviz vermiyor. Dünyanın
ciddiyetle üzerinde durduğu minimum yakıt
sarfiyatı, düşük gürültü ve emisyon ilkeleriyle
çalışmalarını sürdüren Genpower’ın Yönetim
Kurulu Başkanı Uslu, “Bir Türk firması olarak
imza attığımız başarılarla ülkemizi temsil et-
meye, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
gerçekleştirdiğimiz güçlü yatırımlarla ülke
ekonomisine katkıda bulunmaya ve yeni istih-
dam alanları yaratmaya devam edeceğiz” diye-
rek geleceğe büyük umutlarla bakmaktadır.

2000 yılından itibaren, önce müşteri memnu-
niyeti ilkesi, satış ve satış sonrası hizmet kalite-
si ve dürüstlükten ödün vermeyen çizgisinde
kararlı yürüyüşü kısa sürede Uslu’yu hem yurt
içinde hem de yurt dışında çok özel bir konu-
ma getirmiştir. Yükseldikçe mütevazılaşan
Müjdat Bey, LÖSEV’den, okulların çim biçme
makinelerine, camilere jeneratör bağışına ka-
dar sosyal sorumluluk projelerine de önem ver-
mekte, topluma yararlı olmaktadır. 

Bundan 20-30 yıl sonra yaptıklarınıza değil ya-
pamadıklarınıza üzüleceksiniz. Dolayısıyla ha-
latları çözün ve limandan uzaklara yelken açın.
Rüzgarı yakalayın, araştırın, düşleyin, keşfe-
din. Yapabileceğiniz kadar söz verin ve sonra
verdiğiniz sözden daha fazlasını yapın. Otura-
rak başarıya ulaşan tek yaratık tavuktur. Doğru
yolda bile olsanız, eğer oturuyorsanız sizi ezip
geçerler. 

Eğer son birkaç yılda önemli bir fikrinizi değiş-
tirip yenisini edinmediyseniz hemen nabzınızı
kontrol edin, ölmüş olabilirsiniz! 
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JAPONYA’DAK‹ GURURUMUZ

Yıllar önce bir ayakkabı şirketinin sahibi pa-
zar araştırması yapmak üzere Afrika’ya ara-

lıklı olarak iki pazarlamacı gönderdi. 

Birinci pazarlamacı araştırmasını bitirdikten
sonra patronunu arayıp şöyle dedi: “Burada bi-
zim için hiçbir fırsat yok çünkü hiç kimse ayak-
kabı giymiyor.”

Birkaç ay sonra giden ikinci pazarlamacı ise pat-
ronunu arayıp heyecanla “Afrika’da inanılmaz
fırsatlar var. Burada hiç kimsenin ayakkabısı
yok” dedi.

Farklı düşünen insanlar bardağın hep dolu tara-
fını görürler. Bir de içlerinde bitmek tükenmek
bilmeyen azimleri varsa onları kimse tutamaz. 

Demir Sadıkoğlu, Ankara TED Koleji mezunu,
ünü kıtalararası yayılmış, parmak ısırtan başarı-
lara imza atmış çok değerli bir kişiliktir. Henüz
çok genç yaşında olan Demir Sadıkoğlu Japon-
ya’nın ünlü bankası Shinsei Bank’ın Genel Mü-
dürü’dür. 

TED Koleji’nden mezun olduktan sonra Ameri-
ka Birleşik Devletleri’ne öğrenim görmeye giden
Sadıkoğlu, Stanford Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisliği bölümünü birincilikle bitirir. 1998-
2000 yılları arasında New York’ta Credit Suisse
isimli İsviçre bankasında çalışmaya başlar. 2000
yılında aynı bankanın Tokyo’daki şubesine tayin
olur. Henüz lise yıllarında Japonca öğrenen De-
mir Bey, 1997 yılında da Stanford Üniversite-
si’nden değişim öğrencisi olarak 6 aylık bir süre
için Kyoto’ya gider. 

Dünyanın en büyük on bankasından biri olan
Long-Term Credit Bank of Japan (LTCB) batın-
ca yeni kurulan Shinsei Bank’ın patronları, Ja-
pon beyin avcıları, Amerikan eğitimli Japonca
bilen elaman ararlar. Aradıkları kişi tüm özellik-
lere sahip olan Sadıkoğlu’dur. 2005 yılından be-
ri kurumsal bir banka olan Shinsei Bank’ın Ge-
nel Müdürlüğü görevini yürüten Demir Bey gö-
reve geldiği günden beri hem Japonya’da hem de
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Uzak Doğu ülkelerinde ses getiren operasyonla-
ra imza atmıştır.  

Japonya’daki üzücü depremin ardından bir süre-
liğine Türkiye’ye gelen Demir Bey ile annesi Şev-
ket Deniz Hanım’ın Gelibolulu olması nedeniyle
tesadüfen tanıştım. Sohbetinden çok büyük ke-
yif aldım. Yetenekli Türk insanının her zaman
imkansızları başarabileceğine bir kez daha inan-
dım. 

Demir Sadıkoğlu ünlü YERTAŞ firmasının sahibi
Abdullah Sadıkoğlu’nun oğludur. Yemen’den
Macaristan’a kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun
hüküm sürdüğü tüm ülkelerde inşaatlar yapan
Abdullah Bey böyle bir yetenekli evlat sahibi ol-
manın da ayrıca mutluluğunu yaşamaktadır. Ab-
dullah Bey’in diğer oğlu Tunç Sadıkoğlu da baba-
sının yolunda başarılı bir şekilde ilerlemektedir. 

Demir Sadıkoğlu Shinsei Bank Genel Müdürlü-
ğü sırasında çok cesur kararlarıyla da göz dol-
durmuştur. Tayvan, Kore, Almanya, İrlanda gibi
ülkelerde temsilcilikler kuruyor ve satın alma
kararları veriyor. Göreve başladığı gün ile bugün
arasında sürekli yükselen başarı grafiği onu da-
ha da kamçılıyor. 

GENÇ YAfiTA GELEN BAfiARI
1977 doğumlu Demir Sadıkoğlu göreve geldiği
yıl Japonya’nın dünyadaki en genç genel müdü-
rü unvanını alıyor. Dünyanın en çalışkan ve ze-
ki insanlarının bulunduğu Japonya’da Japonla-
rın bir Türkün peşine düşüp, çok genç yaşta
böyle bir unvanla, olağanüstü yetkilerle donat-
ması ülkemiz için gurur verici boyuttadır. Böyle
bir evlat yetiştiren anne ve baba ne kadar gurur-
lansa azdır. 

Büyük kafaların büyük hedefleri vardır. Küçük
kafaların ise sadece arzuları. Küçük kafalar talih-
sizliklere boyun eğerler. Büyük kafalar ise talih-
sizliklerin üstünde yükselirler. 

Çalışkan ve zeki insanlar zorluklarda özel bir çe-
kicilik sezer çünkü yaşamın hazır bir reçete ol-
madığını bilirler. Sadece üstesinden gelerek po-
tansiyelinin ortaya çıkacağını iyi bilirler. 

TR‹LYE’YE 
U⁄RAMADAN 

LÜBNAN’A DÖNÜLMEZ

Lübnan’ın Türkiye Büyükelçisi Wajib Abdel
Samad ve zarif eşi Rola Abdel Samad Tril-

ye’nin müdavimlerindendir. Bir süredir Türki-
ye’de bulunan bayan Rola’nın sevgili annesi
Souheila Tabet ile de vakit buldukça konuğu-
muz oldular. Tatili bitince, ülkesi Lübnan’a
geri dönmek için hazırlandığı gün Souheila
Hanım’a büyükelçi itiraz etti ve “Trilye’ye uğ-
ramadan Lübnan’a dönülmez” diyerek hemen
rezervasyon yaptırdı. Biz de hatıra fotoğrafı
çektirerek Türkiye ile ilgili güzel anılarla ül-
kesine gönderdik. Restorandan ayrılmaların-
dan önce Rola Samad da Trilye’nin maskotu
Tontik ile keyifli dakikalar geçirip fotoğraf
çektirdi. 



18

Trilye’den Esintiler...

HEYECANLARI H‹Ç EKS‹LMEYENLER

Yargıcın sandalyesini rendeleyip tamir eden ma-
rangozun çok özenle çalıştığını görenler ne-

den bu kadar uğraştığını sormuşlar. İşini titizlikle
yapan marangoz şu cevabı vermiş:

“Sandalyeyi çok iyi yapmaya çalışıyorum. Günün
birinde üstünde ben de oturursam rahat edeyim
diye…” 

Hayatın garip bir cilvesidir ki belli bir süre sonra,
o marangoz hukuk okuyarak gerçekten yargıç ol-
muş ve kendi yaptığı sandalyeye oturmuştur. 

Hayatta büyük başarıların elde edilmesinde, tesa-
düfün ve şansın çok az payı vardır. Bazen atılgan-
lık, istenen sonucu alabilirse de en güvenli başarı
yolu, çalışma ve sabır yoludur. 

Başarılı insanlar ayrıntılardan nefret edenler değil,
o ayrıntılar üzerinde dikkatle çalışanlardır. 

Ünlü ressam Nicolas Poussin, başarısının sırrını
şöyle açıklar:

“Yaptığın her işi, en iyi şekilde yapmaya gayret et!”

Bir arkadaşı, ona İtalyan ressamları arasındaki bü-
yük şöhreti nasıl yakaladığını sorduğunda Poussin
şu cevabı vermiştir:

“Çünkü ben yapılması gereken hiçbir şeyi ihmal

etmedim.”

Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Etütler Daire-
si’nde çalışan eski mesai arkadaşım Maksude Erso-
yu bir sohbet sırasında çok iyi bir kuruyemişçide
taptaze kahve çektirdiğini anlatmıştı. Haftanın bir-
kaç günü Gençlik Caddesi’ndeki dükkana öğle
arası yürüyerek gider, kahve alıp gelirdi. Hiç üşen-
mezdi. Kafamın bir köşesine attım bu konuyu. Bir-
kaç ay sonra Anıttepe’de Jandarma Sosyal Tesisler
Müdürü arkadaşım İrfan Kaya’yı ziyarete gittim.
Biraz yemek sohbeti yaptıktan sonra nezaketini
hiç azaltmayıp beni her zamanki gibi kapıya kadar
uğurladı ve ben de merak ettiğim dükkana doğru
yürüdüm. Şaşılacak bir durumla karşılaştım. Ku-
ruyemiş dükkanında dışarıya taşan bir kuyruk var-
dı. Kuyruğun üçüncü sırasındaki beyefendiyi ha-
tırlamaya çalıştım. Çok tanıdık bir sima idi: Eski
Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay. Kuyruktaki-
ler değişik kalem ürünlerden fazlasıyla satın aldık-
ları için ilerleme çok yavaş oluyordu. Ben de kuru-
yemişçide kuyruk mu beklenir diye vazgeçtim. Bir
pazar günü karar verip o olağanüstü lezzetteki ku-
ruyemişlerden aldım. Tabii ki protein içeren fıstık,
badem, ceviz ağırlıklı! 
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Şükran Kuruyemiş’in sahibi Naci Bakırdağ, çok
uzun yıllardır tanıdığım, işine aşık, babacan ta-
vırlarıyla dikkat çeken biridir. “Ne yaparsan
yap, en iyisini yap” ibaresinin tam tanımıdır.
Heyecanının hiç azalmadığını dükkanına her
gidişimde hissediyorum. 

25 yıl önce dükkanını açmak için gerekli ser-
maye bulamadığından ama çok istekli oluşun-
dan dolayı kara kara düşünürken komşuları
Şükran Teyze’nin sıcak eli kendisine uzanır. Bu
sıcak yakınlığı unutmayan Naci Bey dükkanına
“Şükran” ismini koyar. 

Sade, az kavrulmuş ve çok kavrulmuş şekilde
ama her ürünün yöresinde en iddialısını satan
Naci Bey, ay çekirdeğini İnegöl’den, bademi
Datça’dan, kabak çekirdeğini Ürgüp’ten, fındığı
Giresun’dan, cevizi Çorum İskilip’ten, leblebiyi
Tavşanlı’dan, çam fıstığını Gaziantep’ten alıyor. 

Amerika’da yaşayan ünlü Doktor Mehmet
Öz’ün bir zamanlar kuruyemiş önerisini fazla
abarttığını ve satışların çok hızlandığını ama
bundan da müdavim müşterilerine hizmet vere-
meme korkusunu yaşadığını dile getiren Naci
Bey’in müdavimleri arasında Süleyman Demi-
rel’den Can Dündar’a kadar pek çok ünlü var.
Yurt dışı seyahatlerimde tanıdık yabancı dostla-
rıma Naci Bey’den aldığım kuruyemişleri hedi-
ye olarak götürdüğümde ufak bir not düşüyo-
rum: “Aman parmaklarınıza dikkat edin!”

Alacağı ürünü seçerken hiç üşenmeden Dat-
ça’daki en ücra köylere bile giden Naci Bakır-
dağ’ın çocukları Duygu ve Berk babalarının en
yakın destekçileridir. Ne zaman dükkâna uğra-
sam Berk’in yakın ilgisiyle karşılaşırım. 

Naci Bey kuruyemiş hazırlamaktan müthiş ke-
yif almaktadır. Ama balığa karşı ayrı bir tutku-
su vardır. Bir teknesi var. Sık sık balık yakala-
maya ve yorgunluk atmaya gider. 

Bildiğiniz başarılı insanları inceleyin, çevreleri-
ne de yaydıkları bir motivasyon enerjisi oldu-
ğunu göreceksiniz. Yaptıkları işlerde heyecanlı
olmakla kalmazlar sizi de heyecanlandırırlar. 

İşte ne zaman Şükran Kuruyemiş’e uğrasam
elindeki kuruyemiş küreğiyle çalışan Naci Bey’i
görünce benim de heyecanım ondandır. 

Heyecanları hiç eksilmeyenlere şükran duy-
maktan başka yapacak bir şey yoktur. 

TR‹LYE’DE
B‹R SÜPER STAR

24Haziran Cuma günü bir AVM Merkezi’nin açı-
lışında vereceği konser için Ankara’da bulu-

nan Ajda Pekkan, cumartesi günü, Sabah Gazetesi
yazarı Yavuz Donat ve yakın dostlarıyla birlikte Tril-
ye’ye geldi. Çocukluğu Çanakkale’de geçen ve deniz-
ci bir ailenin kızı olan Pekkan, deniz ürünlerine çok
meraklı. Sunumdan ve deniz ürünlerinin lezzetinden
oldukça mutlu olan Ajda Pekkan, özel bir faaliyet
için İstanbul’da bulunan restoran sahibi Süreyya Üz-
mez’i, Trilye’den çok etkilendiğini belirtmek için te-
lefonla arayıp teşekkür etti. Kendisine fotoğraflı şa-
rap hediye edilen sanatçı, Trilye ile buluşturduğu
için Yavuz Donat’a defalarca teşekkür etti ve bundan
sonra her Ankara’ya gelişinde kendisinden balık ıs-
marlamasını rica etti. Mütevazılığından hiçbir şey
kaybetmeyen süper star, Trilye’nin Halkla İlişkiler
Müdiresi Ayşegül Doğan, Servis Müdürü Erdinç Se-
feroğlu, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat ve resto-
randaki tüm personelle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.
“En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle” diye-
rek restorandan ayrıldı. 



20

Trilye’den Esintiler...

KABINA SI⁄MAYAN GENÇLER‹N BAfiARILARI

Kansas’ta aynı okulda çalışan iki kardeş her
sabah okuldaki sobayı yakmak için görev-

lendirilmişti. Soğuk bir günün sabahıydı, kalori-
fersiz okulda kardeşler sobayı temizlediler ve
odunla doldurdular. 

Birisi bir şişe gazı odunların üstüne döktü ve ate-
şe verdi. Öyle büyük bir patlama oldu ki eski bi-
na sallandı. Patlama sırasında büyük kardeş öldü,
ötekinin de bacakları feci biçimde yandı. Daha
sonra şişeye yanlışlıkla benzin doldurulduğu or-
taya çıktı. 

Yaralanan çocuğu tedavi eden doktor, çocuğun
bacaklarını kesmenin daha doğru olacağını söy-
ledi. Anne ve babası yıkılmıştı. Zaten bir oğulla-
rını yitirmişlerdi, şimdi de öteki oğulları bacakla-
rını kaybedecekti. Ama her ikisi de inançlarını
kaybetmemişlerdi. Doktora kesme işlemini erte-
lemesini rica ettiler. Doktor kabul etti. Anne ve
babası çocuklarının bacaklarının iyileşmesi için

dua ediyor ve her gün doktordan kesmeyi bir gün
daha ertelemesini istiyorlardı. 

Bu, iki ay boyunca sürdü. Doktorla her gün tartı-
şıyorlardı. Bu arada çocuklarını bir gün tekrar yü-
rüyebileceğine inandırıyorlardı. Çocuğun bacak-
ları kesilmedi ama sargılar açıldığında, sağ baca-
ğının diğerinden 6 cm kadar daha kısa olduğu or-
taya çıktı. Sol ayağındaki parmaklar da neredeyse
yoktu ama çocuk yine de kararlıydı. Acılar içinde
kıvranmasına rağmen her gün egzersiz yaptı ve
sonunda bir, iki adım atmayı başardı. Bu genç
adam daha sonra koltuk değneklerinden kurtul-
du ve yürümeye, sonra da koşmaya başladı.

Genç adam koştu ve koştu. Neredeyse kesilmek
üzere olan bacaklar ona bir dünya rekoru bile ka-
zandırdı. Bu genç adam Glenn Cunningham’dı.
“Dünyanın en hızlı insanı” olarak tanınan gence
Madison Square Garden’da “Yüzyılın Sporcusu”
unvanı verildi.
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Trilye dergisini ve Sabah Gaze-

tesi’nde çıkan yazılarımızı ya-

kından takip eden Adanalı çift ge-

çenlerde Trilye’ye uğradı. Trilye

hakkındaki her şeyi bizden daha

iyi bilen Zafer Bey ve eşi Banu Ha-

nım çok mutlu olarak ayrıldılar.

Ankara’ya her geldiklerinde uğra-

yacaklarını söylediler.

ADANALI 
TR‹LYE SEVERLER

Nisan ayının gelmesiyle birlikte doğa uyandı, bir-
birinden güzel otlar fışkırdı ve tekrar Alaçatı Ot
Festivali’ndeki ot yemekleri yarışmasına jüri ola-
rak davet edildik. Bu yıl çıta geçen yıla göre yük-
selmişti. Hiçbir zaman emek karşılıksız kalmıyor.
Önümüzdeki yıllarda daha da iyi olacağına inanı-
yorum. 

Çeşme’den döndükten iki gün sonra Türkiye’de
ve dünyada yükselen trendini sürdüren değerli iş
adamı dostum İbrahim Çeçen bir arkadaşıyla öğ-
le yemeğine Trilye’ye geldi. Sohbet ederken tele-
fonu çaldı ve birdenbire yüzünde mutluluk gülü-
cükleri oluştu. Oğlu Salih arıyordu: “Baba ödül
aldık”. Türkiye’nin en saygın mimarlık merkezle-
rinden biri olan Arkitera tarafından düzenlenen
“Gayrimenkul Ödülleri 2011” yarışmasında IC
Çeşme Marina’ya “karma kullanım” kategorisin-
de birincilik ödülü verildiğini babasına duyurdu-
ğunda İbrahim Bey ile göz göze geldik, parılda-
yan gözler adeta dolmuştu. 

Yüreğini ve iradesinin gücünü son damlasına ka-
dar kullanan Salih Çeçen, İçtaş İnşaat’ın genç yö-
neticisidir. İbrahim Çeçen’in birbirinden başarılı
diğer oğulları Murat, Fırat ve Serhat gibi üstlen-
diği görevi mükemmel yapma özelliğine sahiptir.
Mütevazılığı ile dikkat çeken Çeçen’le ne zaman
sohbet etsem Türkiye’nin geleceği ile ilgili çok
umutlanırım. “Çölün ortasında bir şehir kurulup
dünyaya pazarlanıyorsa, yirmi tane Dubai İstan-
bul’dan çıkar” deyip Türkiye’nin hızla büyüyen

bir ülke olduğuna sık sık dikkat çeken Salih Çe-
çen, titiz çalışmaları ve vakur davranışları ile hep
örnek gösterdiğim bir gençtir. 

IC-CN ortaklığı ile Ege’nin en güzel ve kendine
özgü beldelerinden Çeşme’nin merkezindeki ta-
rihi Çeşme kalesinin önünde yer alan marinayla
bölge gerçekten yeni bir soluk aldı. 

Nisan ayının ilk günleri ve yağışlı bir hava olma-
sına rağmen ellerinde valizlerle gelen pek çok ya-
bancı sezonu açmaya başlıyorlardı. Teknelerine
yerleşen yabancıların bir kısmı da marinadaki 6
odalık muhteşem butik otelde kalıyordu. Denizin
üzerindeki tek oda yıl boyunca dolu. Özenle dö-
şenmiş otel odaları tam bir zevk abidesi. Ünlü
markaların da konuşlandığı marina klasik Ege
mimarisine sadık kalınarak yapılmış. Peyzaj dü-
zenlemesi, anıt zeytin ağaçlarının görkemi henüz
inşaat halindeyken gezdiğimde Salih Bey’in heye-
canını yansıtıyordu. Denizde 400, karada 100
tekne kapasiteli ve 60 metre uzunluğa kadar olan
teknelere hizmet verebilecek nitelikteki marina,
uluslararası arenada adından söz ettirmeye başla-
dı bile. 

Babası İbrahim Çeçen’in yolunda yürüyen, heye-
canı çok uzun yıllar azalmayacak, idealist zevkle-
rini sanata dönüştürebilen Salih Çeçen ile sadece
babasının değil ülke olarak hepimizin gururlan-
ması gerek. Hiçbir miras doğruluk, çalışkanlık ve
başarı kadar zengin olamaz. 
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Trilye’den Esintiler...

12Mayıs tarihinde Türkiye’de bulunan Suudi

Arabistan Prensi Mansur Bin Mugrin Bin

Abdulaziz Al Suud, Cumhurbaşkanlığı Baş Danış-

manı Erşat Hürmüzlü’nün konuğu olarak Tril-

ye’deydi. Prens, kendisine sunulan şeref defterine

“Türkiye’de bulunmaktan, gösterilen ilgi ve alaka-

dan, böyle mükemmel ve ünlü bir restoranda dost-

larımla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum.

Bizlere sunulan bu eşsiz deniz ürünleriyle hazır-

lanmış ziyafetin yaratıcılarına çok teşekkür ede-

rim” yazarak mutluluğunu belirtti. 

SUUD‹ ARAB‹STAN PRENS‹ TR‹LYE’DEYD‹



“Trilye’nin Bal›k Sevdas›”
Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA
TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr
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Pazar Günleri  Pazar Günleri  

Aflk›n-Kenan
ATEfi
Aşkın ve Kenan Ateş, kızları Elif Si-
nem ile birlikte pazar günleri Tril-
ye’de bir araya gelmekten çok keyif
alırlar. Elif Sinem, karides tavasını
yerken, bir yandan da karidesin res-
mini çizerek çok eğleniyordu.

Aydan-Elvan
KÖPRÜLÜ
Aydan ve Elvan Köprülü kardeşler
Trilye’nin pazar günü etkinliği “Pael-
la Günleri”ni hiç kaçırmıyorlar. De-
niz kabuklularının tadına doyasıya
varıyorlar.

‹nci-Fad›l
YAZICI
İnci ve Fadıl Yazıcı, oğulları Berke ile
Trilye severlerden. Balık arabasında
sergilenen canlı ıstakozu görür görmez
siparişini veren Yazıcı ailesi deniz
ürünlerine çok meraklı. 
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Balık Yiyoruz...Balık Yiyoruz...

Kezban-U¤ur
BAfiPEHL‹VAN
Kezban ve Uğur Başpehlivan çifti, ço-
cukları Nehir ve Uygar ile birlikte pa-
zar müdavimlerinden. Kırlangıç balı-
ğı buğulama, barbun tava, deniz lev-
reği ızgara Başpehlivan ailesinin en
sevdiği Trilye lezzetleri arasında.

Nejla-Ali R›za
ÖÇ
Nejla ve Ali Rıza Öç, kızları İrem ile
birlikte Trilye’de doğum günü kutla-
ması yaptılar. Balık maketinin için-
den çıkan çikolatalı sufleyi görünce
şaşıran Nejla Hanım ailesiyle birlikte
Trilye lezzetlerini tatmaktan çok
keyif aldığını belirtti. 

Ayten-Ender
ÇAKMAK
Ayten ve Ender Çakmak, ikiz kızları
Lale ve Elif ile deniz ürünlerinden
midye dolma ve kalamar tava yemeyi
çok seviyorlar. Babaları Ender Bey,
kızlarını deniz ürünleri mezelerine
şimdiden alıştırdı. 
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TÜS‹AV Baflkan› Veli Sar›toprak’›n torunu 2,5
yafl›ndaki Kayra da Trilye ailesine kat›ld›.
Anneler Günü’nde annesi Zeren, babas› Hakan
‹flsevenler ve dedesi Veli Sar›toprak’la
Trilye’ye gelen Kayra, sinarit bu¤ulamay› büyük
bir ifltahla yedi. Kayra’n›n bal›¤› çok sevdi¤ini
söyleyen anneannesi Nermin Sar›toprak
Trilye’de çok mutlu an›lar›n›n oldu¤unu belirtti. 

Melike ve Osman Tufan çiftinin
ikizleri Mina Ayfle ve Ali Baran
hem Trilye’yi hem de Tontik’i çok
seviyorlar. Deniz levreklerini afi-
yetle yedikten sonra koflarak bah-
çeye ç›k›yor ve Tontik’le keyifli
dakikalar geçiriyorlar. 

Aylin ve Mehmet fien’in o¤ullar› Emre,
Trilye lezzetlerinden en çok kalamar tavay›
tercih ediyor. Tontik’e ilk zamanlar tedir-
gin yaklaflan Emre art›k onunla oynarken
çok mutlu oldu¤unu ispatlarcas›na bize
gülerek poz veriyor. 
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Sevilay ve Burak ‹lhan çiftinin k›zlar› Mina,
Trilye’de sar›kanat kuflunu çok be¤endi. 
Ve annesi Sevilay Han›m’›n kalamar tava
teklifini de an›nda kabul etti. 

Vuslat ve Ali Osman Uygar’›n k›zlar›
Naz, anne ve babas›n›n yedi¤i ›stakozu
merak edip tad›na varmak için büyük 
çaba harcad›. Ard›ndan deniz levre¤i 
›zgaras›n› balland›ra balland›ra yedi. 

Selda ve Okan Tatl› çiftinin k›zlar› Zey-
nep, daha dünyaya gelmeden Trilye’nin
bal›k çorbas›n› tatm›flt›. Hala daha bal›k
çorbas›n› çok seven Zeynep, annesinin
verdi¤i midye dolmadan da afiyetle yedi.



TR‹LYE MUTFA⁄ININ KONUKLARI

Müveddet ve Mike Farrell
Eski ABD Başkanı George W. Bush’un okul arkadaşı, asıl mesleği avukatlık olan 

Mike Farrell New Orleans’ın yetiştirdiği ünlü bir şef. İş hayatından arta kalan zaman-
larda eşi Müveddet Hanım’la birlikte birbirinden güzel yemekler yapan Farrell’in evinin
mutfağı tam bir laboratuvar gibi. Daha önce Sabah Gazetesi’ndeki Trilye’den Esintiler kö-
şesinde New Orleans’ın ünlü gambo yemeği ile tanıdığınız Farrell bu kez memleketinden
getirdiği birbirinden güzel üç tarifle Trilye mutfağında harikalar yarattı. 



Trilye’nin Yeni Lezzetlerinden

Mike’ın Kırmızı Karides Sosu
MALZEMELER
1 yemek kafl›¤› zeytinya¤›
2 yemek kafl›¤› ac› sos
1 yemek kafl›¤› sar›msak tozu
1 yemek kafl›¤› so¤an tozu
2 yemek kafl›¤› haz›r yaban turbu
1 çay kafl›¤› Wasabi
2 yemek kafl›¤› Worchester sosu
1 çay kafl›¤› Tabasco sosu
1 tatl› kafl›¤› limon suyu
1/2 çay barda¤› ac›l› ketçap
Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIfiI
Derin bir kaba zeytinya¤›n› dökün. Üzerine yaban turbu, sar›msak, so¤an tozunu ekle-
yin ve kar›flt›r›n. Daha sonra Wasabi, Worchester sos ve Tabascoyu ekleyip yavaflça li-
mon suyunu dökün ve iyice kar›flt›r›n. Ac›l› ketçab› ekleyin, kar›flt›rmaya devam edin.
Biraz daha limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip tekrar kar›flt›r›n. Ayr› bir tencerede kay-
nar suda 4 dakika hafllad›¤›n›z orta boy karideslerin kabuklar›n› ç›kar›n. Karidesleri ser-
vis taba¤›na al›n ve haz›rlad›¤›n›z sosa band›ra band›ra yiyin. Afiyet olsun. 

NOT: Tarifteki soslar›n tamam›n› büyük süpermarketlerde bulabilirsiniz. 



Bal›k Adana
Balığın kebabı olur mu? Oluyormuş gerçekten. Lahoztan yapılan

“Balık Adana”da kuyruk yağı kullanılmıyor, balık baharatlarla 
zenginleştirilip kömür ızgarasında pişiriliyor. 

Bal›k Adana





Ahtapotlu 
Levrek Sarmas›
Levrek filetolarına haşlanmış ahtapotları sarıp susam serpiyoruz. Kömür

ızgarasında 2 dakika çevirip güzel bir sunumla servis yapıyoruz. 





Enginarl› Levrek
Enginara ne yakışmaz ki mi desek yoksa levreğe ne yakışmaz mı desek?

Birbirinden özel, insan sağlığının vazgeçilmez besinleri, karaciğer ve
kalbin en yakın dostları bu kez Trilye’de meze tepsisinde buluştular. 





Patl›can Yata¤›nda
Karides
Düzenlediğimiz yemek yarışmasında birinciliği kazanan İstanbullu Ayşe Teker Benhür 

Trilye’de mutfak sohbetlerine katıldı ve birinci olan yemeğini anlatarak pişirdi. 

Karidesleri zeytinyağında soteleyin. Bütün patlıcanı közleyin ve kabuklarını soyun. Güveç ka-

bına aldığınız közlenmiş patlıcanı şeritler halinde kesin, ortasına karides, mısır ve bezelyeleri

ekleyin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip fırında pişirin. 
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B ‹ R  P O R T R E

AVUSTURYA’DAK‹ GURURUMUZ

Bahadır Başol
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İran’ın kuzeyinde orta yaşlarda bir adam batak-
lığa düşünce bütün gücüyle bağırarak yardım

istemeye başlamış. Vücudunun bataklığa saplan-
masına karşın başı henüz batmamış. Yalvarışları-
nı duyan biri zavallı adama yardım etmeye karar
vermiş ve “Elini bana uzat, seni bataklıktan kur-
taracağım” diye seslenmiş. Fakat çamura iyice
saplanan adam yardım için yalvarmanın dışında
kendine yardım edilebilmesi için bir şey yapamı-
yormuş.

Bu arada yardım edecek adam birkaç defa daha
“Elini bana uzat!” diye seslenmiş. Fakat her sefe-
rinde aldığı cevap, yardım için perişan bir sesle-
nişmiş. Tam bu sırada birisi ortaya çıkmış ve
“Görmüyor musun? Sana elini uzatamayacak.
Sen ona elini uzatmalısın. Ancak o zaman onu
kurtarabilirsin” demiş.

Bahadır Başol, adeta insanlara elini uzatıp yarala-
rının sarılması için yaratılmış çok değerli bir iş
adamıdır. Kendisini tanıdığım günden beri müte-
vazılığı, yardımseverliği, koskoca başarılarını sı-
radan şeylermiş gibi göstermesi özlediğimiz insan
tipini anlatmaya yeterli olacaktır. 

33 yıl önce Avusturya’ya giden Başol, Gazi Üni-
versitesi’ni bitirdikten sonra İşletme Yönetimi
masterı yapmış, Yüksek Denizcilik Okulu’nda
vardiya mühendisliği görevinde bulunmuştur. 

Milli maç havasında su topu oynamak için Mülki-
ye Spor Kulübü’nün oyuncusu olarak Avustur-
ya’ya giden Bahadır Bey orada yerleşme kararı
alır. Demiryolları yapımında dünyada monopol
bir şirket olan Plasser & Theurer şirketinde işe
başlar. Daha sonra kendi şirketini kurup (BBIn-
ternational) deri ve tekstil ticareti yapar. Babası
Asaf Bey, demiryolcu olduğu için baba mesleğine
olan ilgisi hiçbir zaman azalmaz. Demiryolu mal-
zemelerini Türkiye ve İspanya gibi pek çok ülke-
ye satmaya başlar. Prensipli, ciddi ve dürüst kişi-
liği ile de kısa bir süre sonra Avusturya’da saygın
bir iş adamı olur. Türkiye’de kullanılan hızlı tren-
lerdeki vakumlu tuvaletler ve yanmaz iç kapıların
tedarikçisi de Bahadır Bey’dir. 

ÜLKE SEVG‹S‹ ÖNDE
Bahadır Bey, Gebrüder Başol isimli firmayı kurup,
Keba firmasının Türkiye, Irak, Suriye, Kazakis-
tan, Azerbaycan ve Türki Cumhuriyetlerinin
temsilciliğini almıştır. Başol’un Keba’sı bankama-

tik, kargomatik ve elektrikli şarj istasyonları, lo-
to, toto sistemleri konusunda dünyada en iyi ola-
rak gösterilen firmadır.

Çok uzun yıllardır Avusturya’da yaşasa da kalbi
Türkiye için atan Bahadır Bey, Türkiye’nin görün-
mez kahramanlarından. Bir akşam Trilye’de ko-
nuk ettiğimiz dünya devi şirketin patronu Karl
Kletzmair ile çok yakın arkadaş olan Başol,
Çin’den sonraki dünyanın ikinci büyük fabrikası-
nı Rusya’ya kurdurmaktan vazgeçirip Türkiye’ye
yönelmesini sağlayarak büyük bir teknoloji trans-
ferinin yapılmasında öncü oldu. 

OTTO SALOMON’UN YARDIMLARI
Avusturya’da vatansız (haymatlos) olarak adlan-
dırılan Yahudilerden bir kısmını Atatürk Anka-
ra’ya davet etmişti. Cumhuriyet’in ilk yıllarında
Türkiye’ye pek çok hizmetlerde bulunanlardan
birisi Otto Salomon’dur. Etibank’ın kuruluşunun,
yapılandırılmasının sağlanmasında etkin rol oy-
nayan Salomon, Atatürk ve Türkiye hayranıdır. 6
yıl önce 97 yaşında vefat eden Salomon son yılla-
rında bile ağzından Türkiye’yi hiç düşürmezmiş.
Kız çocuğun ismini bile Nilüfer koyan Salomon,
Bahadır Bey’e Avusturya’nın Linz kentine adımını
attığı andan itibaren inanılmaz destek vermiş. Til-
ki ile kurt arasında çok zeki bir insan olan Salo-
mon, vatan hasretiyle yanan Başol’a hiç yabancı-
lık hissettirmemiş.  

Bahadır Bey’in başarılı yaşamında annesi Aysarı
Hanım, babası Asaf Bey ve İnşaat Mühendisi olan
kardeşi Bora Bey’in her zaman katkıları olmuştur.
İş hayatındaki deneyimlerini genç nesillere aktar-
mak isteyen baba Asaf Başol, birbirinden güzel
anılarını “Leylek Dondu Ben Donmadım” isimli
kitabında toplamıştır. Bir solukta okuduğum ki-
tabını maalesef satışa çıkarmıyor. Sadece dostları-
na ziyarete giderken hediye olarak götürüyor ve-
ya isteyenlere gönderiyor. 

Başollar ailece insanlığa hizmet etmeyi şiar edi-
nen müstesna kişilerdir. Zaten en mükemmel in-
san, başkalarına en çok yararı dokunan insan de-
ğil midir? Yalnız kendisini düşünen insan, yu-
murtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.
Uzun, sağlıklı ve mutlu bir hayat, insanı heyecan-
landıran ve başkalarının hayatına katkıda buluna-
rak bu hayatları kutsayan anlamlı projelere sahip
olmanın bir sonucudur. 



KapadokyaKapadokya
PER‹LER ÜLKES‹

Dünyan›n yedi harikas›ndan ikisini; Bodrum-Halikarnas Mozolesi, Efes Artemis
Tap›na¤›’n› yüre¤inde bar›nd›ran Anadolu, herhalde sekizinci harika olarak bize
peri bacalar›n› sunmufl olmal›. ‹slam ve H›ristiyanl›k ile ilgili eserlerin iç içe gü-
zel bir sentez oluflturdu¤u, de¤iflik ülkelerden ak›n ak›n turist çeken 
bu sihirli yöremizi hala görmediyseniz biraz acele etmelisiniz!..

YAZI: Filiz ÖZSUNAR (Sanat Tarihçisi)
FOTO⁄RAFLAR: Recep Peker TANITKAN





Nevşehir, Ankara’ya 230 km. uzaklıktadır.
Ankara, Kırıkkale, Kırşehir güzergahını

izleyerek Nevşehir’e ulaşabilirsiniz (Bu arada
yol üzerindeki Hacı Bektaş Veli dergahına uğ-
ramanızı da öneririm. Anadolu’daki Tasavvuf
hareketinin öncülerinden olan Bektaşiliğin
biçimlenmesine, Yeniçeri Ocağı’nın kurulma-
sına manevi katkıda bulunan Hacı Bektaş Ve-
li’nin kasabasında onun çilehanesini, müzesi-
ni, dergahını da görebilirsiniz…).

Kapadokya paleolitik devirden itibaren Neoli-
tik, Kalkolitik, Bakır Çağı, Asur Ticaret Kolo-
ni, Hitit, Frig, Pers, Helenistik, Roma Bizans,
Selçuklu, Osmanlı devirlerine ev sahipliği
yapmış bir bölgedir. Kapadokya sözcüğü;
Perslerin bölgeye “Güzel Atlar Ülkesi” anla-
mında kullandıkları “Katpatuka” adından
gelmektedir.

Oluşumu 60 milyon yıl öncesine dayanan, 
11 milyon yıl önce faaliyette olan Erciyes
(3916 m.) ve Hasan Dağı (3253 m.)’nın 

püskürttüğü volkanik küller, erozyonlar böl-
gede fantastik görünümlü eşsiz doğa harika-
ları peri bacalarını meydana getirmiştir. 30 -
40 metreyi bulan bu ilginç oluşumların bazı-
ları el ele tutuşmuş pelerinli Hıristiyan keşiş-
lerini andırır görünümleri çağrıştırdığından
mıdır bu isimle anılır bilinmez ama gerçek
olan Anadolu’daki ilk Hıristiyanların, Roma
istilasından, Arap akınlarından kaçarak gizli
ibadet etmeleri bu bölgeyi mistik ve sanatsal
bir hava içerisine sokmuştur.

M.S. 3. yüzyılda Hıristiyanlığın dini merkezi
haline gelen Kapadokya’nın baş şehri Kayseri
(Caesoria)’dir. Bu devirde bölgede iki görüş
hakimdir. Birincisi, sessizce kendi köşelerin-
de insanlardan ve dünyadan uzak ibadet et-
mek, ikincisi ise toplu halde yaşamak, çalış-
mak ve ibadet etmek isteğidir. Bu sebeple Gö-
reme ilk yerleşim yeri olmuş, insanlar kolay
şekil alabilen tüf kayaları oyarak evler, kilise-
ler, manastırlar, keşiş hücreleri, şapeller (kü-
çük kilise ya da dua nişleri) yapmışlardır.

60 M‹LYON YIL



M.S. 4. yüzyılda ilk dini kolonileri oluştur-
muşlar ve yine M.S. 642 yıllarında başlayan
Arap akınlarından korunmak için Kaymaklı,
Derinkuyu, Özkonak ve Ovaören yeraltı şe-
hirlerini kurmuşlar ve buralarda yaşamlarını
sürdürmüşlerdir.

AÇIKHAVA MÜZES‹ GÖREME
Göreme Açıkhava Müzesi Nevşehir’e 12 km.
uzaklıktadır. Peri bacalarının en yoğun oldu-
ğu bölgedir. Ürgüp’e ve Avanos’a olan yakın-
lıklarıyla burada gecelemeniz zaman tasarru-
fu açısından daha uygun olacaktır. Çünkü
Göreme tam merkezdedir. Göreme Açık Ha-
va Müzesi’nin girişinden itibaren sağlı sollu
kiliseleri gezmeye başlarken, bazılarının iç-
lerine girmek için demir merdivenleri tır-
manmanız, daracık koridorlardan geçmeniz,
gerektiğinde eğilerek yol almanız kaçınıl-
mazdır. Tıpkı saklambaç oynar gibi. Olduk-
ça keyifli geliyor insana…

At nalı kemerli girişlerden geçip ana mekana

geldiğinizde duvarlardan, kubbelerden size
bakan freskolarda, Hz. İsa’nın, azizlerin, me-
leklerin tasvirlerini göreceksiniz. Hz. İsa’nın
yaşamını konu olan bu ikonalar, bir dönem
dini baskılar sebebiyle yasaklanmıştır. Bunla-
rın yerini sembolik figürler almıştır. Duvarlar-
da haç, balık, horoz, tavus kuşu, kuzu, iyi ço-
ban tasvirleri yer almıştır. Resimlerdeki renk-
lerde canlılık görülür. Kiremit kırmızısı, mavi,
kahverengi, sarı, beyaz renkleri yoğun olarak
kullanılmıştır. St. Barbara, Tokalı Kilise, Ka-
ranlık Kilise, Yılanlı, Elmalı, Soğanlı Kiliseleri
bölgenin önemli kiliselerindendir. Plan tipleri
genelde yalındır. Çarıklı Kilise iki sütunlu,
çapraz tonozlu ve demir basamakla çıkılan bir
kilisedir. Tokalı Kilise; Göreme bekçi kulübe-
sinin hemen altında, Avcılar Yolu’nun sağın-
da, en geniş mekanlı kilisedir. Beşik tonozlu
narteks ile enlemesine ket nefli ana mekandan
oluşur. Göreme Milli Parkı UNESCO’nun 
doğa mirası listesinde yer almaktadır.



Panoramik görüntüsüyle Üçhisar da fotoğraf
çekmeniz için ideal bir yer. Buralarda yol ke-
narında Nevşehirli bayanların el emeği
ürünlerini, minyatür peri bacalarını özellik-
le de sevimli bez bebeklerini görüp, satın
alabilirsiniz.

Roma döneminde “Vanesia” adıyla anılan
Avanos da Göreme bölgesindedir.

Nevşehir’e 20 km., Ürgüp’e 12 km.dir. Kır-
mızı balçıktan yapılan çömlekleri ile tanınır.

Yan yana dizili çömlek atölyelerini gezerken
sizi çömlek tezgahına oturtmak isterler…
Hadi içinizdeki sese kulak verip biraz cesa-
ret… İşte tezgahın başındasınız!... Ayağınız-
la yavaş yavaş tezgahı çevirirken, elinizi ısla-
tarak size verilen çamura şekil vermeniz şa-
yet başarılı olursa; yüzünüzde mutlu bir gü-
lümseme ve size armağan edilen o eşsiz ese-
riniz…İlginç çömlekler, minik objeler satın
alabilirsiniz... Ürgüp’e gelince taş evlerinden
etkileneceksiniz!

Yamaçlara oyulmuş, bir tarafı taştan inşa
edilmiş, ön tarafı eyvanlı (üç tarafı ve üzeri
kapalı, bir tarafı avluya açık mekan) iç içe
geçmiş taş evler.

Binbir Gece masalları gibi bahçesinde değir-
men taşları, testiler, kuşların gezindiği, 
çiçeklerin size poz verdiği Ürgüp evleri…
(Ürgüp Müzesi, pazartesi hariç her gün saat
08.00-17.00 arası açık)

Ürgüp’e 5 km. uzaklıktaki Selçuklu ve Os-
manlı dönemlerinden kalma Ortahisar’daki
kaleye tırmanmayı göze alırsanız eğer yine
bir panoramik görüntü ile baş başa kalırsı-
nız. Kaleye çıkamayanlar aşağıdaki kahvede
çaylarını yudumlayabilirler.

Kaymaklı ve Derinkuyu İlçelerinde yer alan
insan zekasının ve becerisinin yarattığı yer
altı şehirlerini gezerken sayısız geçitleri ve
onların sağında solunda oyulmuş odaların,
havalandırma bacalarının, şapel ve kuyula-
rın olduğuna şahit olacaksınız.

Savunma ve saklanma kaygısının dışında,
buralarda hiç rutubet olmaması, ambarların-
da ürünlerini rahatlıkla saklayabilmeleri,



onların tüf kayaları oyarak bu şehirleri mey-
dana getirmelerine sebep olmuştur.

Bu şehirlerin girişleri değirmen taşı gibi
ağır bir kaya ile kapatılarak korunma sağ-
lanmıştır.

Buralara gelip de vadilerin en güzelini gez-
memek olur mu? Jeolojik zamanlardaki çö-
küntülerin oluşturduğu Ihlara Vadisi, Aksa-
ray’a 45 km. uzaklıktadır. Vücut performan-
sınızı ölçmek istiyorsanız hazır olun, olduk-
ça fazla sayıdaki merdiven basamakları sizi
düşsel aleme götürecektir. Eski adı “Peris-
tremma” olan 14 km. uzunluğundaki Ihlara
Vadisi’ni baştan başa kat eden Melendiz Ça-
yı, Ihlara Kasabası’ndan başlayarak yer yer
kanyonu 100-120 m. derinlikle yararak Tuz
Gölü’ne kadar uzanır. Yemyeşil vadinin iki
tarafında bir çok kilise keşfedilmeyi bekli-
yor. Ziyarete açık olanlar; Ağaçaltı Kilisesi,
Purenliseki Kilisesi, Sümbüllü Kilise, Kokar
Kilise ve Yılanlı Kilise’dir. Bizans döneminin
kapalı veya açık Yunan haçı planlı, freskolu
kiliselerinde inzivaya çekilmiş, dünyevi 
hayattan vazgeçenlerin izlerini görmek ilgi
çekici olacaktır.

Kapadokya’da gezilecek, anlatılacak öyle
çok şey var ki… Burası için bir hafta sonu
yeterli olmayacaktır. Gerçek bir nostalji is-
terseniz eğer, içleri peri bacaları gibi dekore
edilmiş otellerden birinde geceleyebilirsi-
niz… Minik oyulmuş rafları, pencereleri, or-
tada sinili sehpaları, bembeyaz dantelli çar-
şafları… Bir de mutlaka Kapadokya’nın ol-
mazsa olmazlarından şarap evleri gezinti-
si… Size ikram edilen şaraplarla edineceği-
niz, şarap fermantasyonu bilgileri, mahzen-
leri ve özel günlerin Rose Şarabı…

Bu düşsel bölgede, güzel anlar, resimler, şa-
rabın buruk tadı, özel kabak çekirdeği, kara
üzümü… Kim bilir belki de Kapadokya se-
malarında yapabileceğiniz rengarenk balon
gezintisi… Seçim size kalmış. 





YAMAÇ PARAfiÜTÜ DÜNYA fiAMP‹YONASI

Erzincan’da 
Bir Kufl Var
Erzincan’da 
Bir Kufl Var
fiair flöyle demifl; 
“Erzincan’da bir kufl var / Kanad›nda gümüfl var”.
Erzincan’da yaz bafl›nda gerçekleflen flampiyonalar dolay›s›yla
paraflütler kufllar gibi flenlendirdi gökyüzünü. 

Erzincan’›n kan› alternatif sporlara kayn›yor öteden beri. Bu
yak›nl›k son dönemlerde iyice ortaya ç›kmaya bafllad›. ‹lin
profesyonel liglerdeki tek futbol tak›m› olan Erzincanspor, 
2. Ligden sonra amatör lige kadar düfltü. Ancak, örne¤in gele-
neksel sporlardan ciritte, Erzincan tak›mlar› hep ön s›ralarda
yer al›yor flampiyonalarda. Rafting, yamaç paraflütü de Erzin-
can’da son dönemde ilgi çeken spor dallar› aras›nda. 
YAZI: Muzaffer Ayhan KARA
FOTO⁄RAFLAR: Erzincan Valili¤i ve Erzincan Belediyesi



Geçtiğimiz 30 Mayıs - 4 Haziran
arasında Erzincan’da Türkiye

Uzun Mesafe Yamaç Paraşütü Şam-
piyonası ile Dünya Yamaç Paraşütü
Şampiyonası yapıldı. Erzincan Vali-
liği, Erzincan Belediyesi ve Türk
Hava Kurumu’nun organizasyo-
nuyla 19 ülkeden 150 civarında
sporcunun katıldığı dünya şampi-
yonası renkli görüntülere, sporun
evrensel barış ve kardeşlik ortamı-
na sahne oldu. Erzincan, bir dünya
şampiyonasına ev sahipliği yapma-
nın keyfini ve onurunu yaşadığı gi-
bi, Dünya Yamaç Paraşütü Federas-
yonu’nun bir dahaki yıl da dünya
şampiyonasının Erzincan’da dü-
zenleneceğini açıklaması ayrı bir
sevinç oluşturdu.

28 Mayıs’ta kentin en önemli bul-
varı Ordu Caddesi’nde yapılan açı-
lış ve kortej yürüyüşüyle başlayan
yamaç paraşütü günlerinde Erzin-
canlılar keyifli anlar yaşarken, bü-
tün ülke de ortaya çıkan renkli ve
heyecanlı görüntüleri kısa süreler-
de de olsa televizyonlarda izleme
şansı buldu. Yine aynı caddedeki
Saat Kulesi alanında 4 Haziran’da
gerçekleşen kupa töreni ve kapanış
saatleri 19 ülkeden sporcuların
dostluk fotoğrafını ortaya koydu.
Erzincan Valisi Abdülkadir Demir
ve Belediye Başkanı Yüksel Çakır,
her zaman sporun yanında olan yö-
neticiler ve bu da Erzincan’a spor
adına çok şey katıyor. Bunu da be-
lirtmeden geçmek istemedim.

YAMAÇ PARAfiÜTÜNÜN KALB‹
ERZ‹NCAN’DA ATIYOR



ÇAKIRMAN MEVK‹‹’N‹N 
D‹L‹ OLSA...
Yamaç paraşütü karşılaşmalarının yapıldığı
Erzincan’ın Çakırman Mevkii sporseverlere,
gökyüzü aşıklarına keyifli ve heyecanlı anlar
yaşattı birkaç gün boyunca. Açılışta yapılan
maket uçak gösterileri, çeşitli gösteri uçuşla-
rı, THK’nun gösteri uçuşları ilgiyle izlendi.
Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı
Goran  Dimiskovski ve kentin yetkililerinin
kupalarını takdim ettiği sporcular ise şunlar
oldu:

Genel Klasman (Kadın-Erkek Kategorisi):
Makedonya’dan İgor Todovski birinci, Japon-
ya’dan Seiko Fuluoka ikinci, Türkiye’den Se-
mih Sayır üçüncü.

Kadınlar Kategorisi: Japonya’dan Seiko Fu-
kuova birinciliği alırken, Çek Cumhuriye-
ti’nden Petra Sililova ikinci, Renata Kuhnova
ise üçüncü oldu. 

Takım Kategorisi: Birincilik Fransa’nın olur-
ken, Çek Cumhuriyeti ikinci, Makedonya da
üçüncü oldu. 

KALB‹M 
ERZ‹NCAN’DA KALDI
Son olarak Belediye Başkanı Yüksel Çakır’ın
nazik davetiyle mayıs sonlarında Erzin-
can’daydım. Biliyorum, Trilye’nin dostların-
dan sendikacı hemşehrim Yaşar Seyman kıs-
kanacak beni! Üstelik orada emekli büyükelçi
hemşehrimiz, şimdi CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve İstanbul Milletvekili olan Osman
Korutürk ile de hoş bir sürprizle buluşma fır-
satı oldu. Orada geçirdiğim birkaç güzel gü-
nün tadı hala damağımda. Ancak, bu kez ye-
niden bir yıldan fazla ara verip burnumun di-
reğini sızlatmaya hiç niyetim yok. Yolumu ça-
bucak düşürmek istiyorum memleketime. 

Erzincan’a aşk olsun; bir spor dalında üst üste
iki yıl dünya şampiyonasına ev sahipliği yap-
makla daha da yücelecek. Emeği geçenleri, “şi-
rin Erzincan”ı yüceltenleri kutluyorum.



EJDER‹N ‹N‹

Ha LongHa Long
YAZI ve FOTO⁄RAFLAR: Olay SALCAN





Son seyahatimde gezdiğim ülkelerden Vietnam ve
Kamboçya, çok değişik iki ülke. Genelde fakir ve

hayat şartları insanı zorluyor. Ancak Uzak Doğu in-
sanlarında olan gülümseme yüzlerinden eksik olmu-
yor. Şuna inandım ki insana en çok yakışan katiyetle
yüzündeki tebessüm. Biz bunu etrafımızda gülümse-
yen fazla insan görmediğimiz için anlayamıyoruz.
Ancak orada bu gülümsemenin yarattığı olumlu hava
ister istemez sizi de kucaklıyor. 

Vietnam ve Kamboçya gezi programının önüne alına-
cak ülkeler. Çünkü henüz çok bakirler. Vietnam, di-
ğer ülkelerin istilasından yeni sayılacak kadar önce
kurtulmuş. Kamboçya ise iç savaşla senelerce uğraş-
mış. Bu konuda çok büyük bedeller ödemişler. Her
şeyleri ellerinden alınmış. Yavaş yavaş kendilerine ge-
liyorlar. Her iki ülkede de görülecek çok güzel eser-
ler ve yerler var. Çok geniş bir kültüre sahipler. Biz-
den çok farklılar. Çok çalışkanlar. Emeklilik yok. Bir
insan hayatı boyunca çalışmak zorunda. Onun için
sabahın çok erken saatlerinden, akşamın geç saatleri-
ne kadar çalışıyorlar ve bu nedenle de yerleşim yerle-
ri çok hareketli. On seneye kalmadan bu iki ülke de
sahip oldukları değerleri değerlendirip bu gün bu-
lundukları yerden daha ileri bir konumda olacaklar-
dır. Ben eminim ki kısa bir zaman sonra Mekong Del-
tası’ndaki yüzen pazar diye bir şey kalmayacak. Bu
pazar, Vietnam’da görülmesi gereken yerlerin başında
geliyor.

Dünyada başka bir örneği bulunmayan bir doğa hari-
kası. Yalnızca burayı görmek için bile Vietnam’a gidi-
lir. Bu iki ülke de son derece ucuz olduğu için yaban-
cılar için burada yaşamak son derece kolay. Son za-
manda turizm alanındaki gelişmeler dikkat çekici.
Bana göre bu iki ülke de çok yakın bir zamanda dün-
ya turizminin ilgi odağı olacaklar. Bunu gezilerimde
görebildim. Vietnam’a gelen turist sayısının senede

4,5 milyona ulaşması, bunun en güzel göstergesi.

Ha Long Körfezi (Ha Long Bay), Hanoi’den 175 km.
uzaklıkta. Buraya otobüsle gittik. Hanoi’yi Ha Long
Körfezi’ne bağlayan karayolu ise görülmeye değer.
Karayolunda mı yoksa şehir içinde mi gidiyorsunuz
hiç anlayamıyorsunuz. Yol boyunca motosiklet, bi-
siklet ve yaya olarak yürüyenler o kadar çok ki. Nor-
mal şartlarda iki saatte alınacak bu yolu beş saatte
alabildik. Yol boyunca uzanan yemyeşil pirinç tarlala-
rı ve bu tarlalarda Vietnam’a özgü şapkaları ile çalışan
insanların oluşturduğu manzara görülmeye değer.
Daha da enteresanı, kat kat bölmelerde kümes hay-
vanlarını taşıyan motosikletliler.

Ha Long Körfezi’ne ulaştığımızda bizi bekleyen tek-
nemize geçeceğiz ve bu teknede de bir gece kalacağız.
Tepeden limana baktığımızda, körfezde birçok tekne-
nin limandan açıkta demirlediklerini görüyoruz. Bi-
zim tekneye gidebilmemiz için tekneden gönderilen
küçük teknelere biniyoruz. Tekneye yaklaştığımızda
dışarıdan tekne çok güzel görünüyor. Üç katlı ahşap-
tan yapılmış, geleneksel olarak “junk” adını verdikle-
ri tekneler. İlk iki katı odalar ve üst kat restoran ola-
rak tasarlanmış. En üstü de seyir terası. Bu teknelerin
en güzel tarafı da iki ya da üç adet yelkenleri olmala-
rı. Yelkenler bizim bildiğimiz yelkenlere benzemiyor-
lar. Yelpaze şeklinde ve kiremit rengindeler. Açıldık-
larında kiremit rengi, mavi ve yeşilin hakim olduğu
bu ortama bambaşka bir hava veriyor.

Tekneye girip odalarımıza gittiğimizde, teknenin
beklediğimizden de lüks olduğunu görmek bizi
memnun ediyor. Beş yıldızlı otelden hiç farkı yok.
Eşyalarımızı bırakıp hemen terasa çıkıyoruz. Bu ara-
da da tekne, demir almış ve hareket halinde. Bizim bu
muhteşem manzaranın hiç bir detayını kaçırmadan
seyredebilmemiz için yavaş yavaş ilerliyor.

4,5 M‹LYON TUR‹ST



3 B‹N KAYA
Ha Long Körfezi, yaklaşık 3 bin irili, ufaklı kayadan oluşu-
yor. Kayaların üzerleri de ağaçlarla kaplı. Dikkatle baktığı-
mızda kayaların kireç taşından ve katmanlar halinde olduk-
larını anlayabiliyoruz. Birisi avucuna irili, ufaklı bu kayalar-
dan almış ve rastgele denize serpiştirmiş. Kimileri tek tek,
kimileri ise toplu halde bulunuyorlar. Kıtanın zaman zaman
alçalması ve yükselmesi sonucunda meydana gelen bu olu-
şum, 250 milyon yılda gerçekleşmiş. Sonunda da bu muhte-
şem görüntü ortaya çıkmış. Burada bulunabildiğimiz ve bu-
rayı görebildiğimiz için ne kadar şanslıyız değil mi? Hepsi
birbirinden farklı şekillerde ve mavi bir ipek üzerine serpiş-
tirilmiş parıldayan zümrütler gibi olan kayaları görmek he-
yecan verici.

Ancak Uzak Doğu’da her şeyin bir hikayesi ve efsanesi var.
Tabii ki Ha Long Körfezi’nin de var. Efsaneye göre, Vietnam-
lılar ile Çinliler arasındaki süre gelen savaşta Vietnam’ın du-
rumu kötüye gidince tanrılar Vietnam’ı kurtarmak için bir
ejderha gönderiyorlar. Ejderha da, Vietnamlıları kurtarıyor
ve onları çok da sevdiği için dünyada kalmak istiyor. Kendi-
sine Ha Long Körfezi’ni mesken ediyor ve buraya yerleşiyor.
Körfezdeki kayaların ejderhanın sırtı olduğu söyleniyor. 
Ha Long’un Türkçesi, “inen ejderha” manasına geliyor.

Ha Long Körfezi’nin, 800’e yakın kayası UNESCO Dünya
Kültür Mirası Listesi’ne alınmış.

Teknemiz ağır ağır ilerlerken biz de içkilerimizi alarak tera-
sa çıkıyoruz. Hem bu güzelliği seyrederken ve hem de ses-
sizliğin sesini dinlerken bu anın tadını çıkarmaya çalışıyo-
ruz. Bazen teknemiz kayalara sürtünürcesine geçerken bazı-
ları da uzakta kalıyor. Etrafımızdan geçen tekneler bu güzel
manzaraya bir başka güzellik katıyorlar.

Zaman sanki durdu, gerçekte biz durmasını istiyoruz. Bu an
bitmesin diyoruz. Ancak ciddi bir program var. Buna da uy-
mak mecburiyetindeyiz. Biraz ilerde iskele ve bu iskeleye
bağlı birçok küçük ahşap tekne dikkatimizi çekiyor. Tekne-
miz iskelenin biraz açığında demir atıyor. İlerdeki iskeleye
tekneye ait küçük teknelere binip gideceğiz. Bunlar 15 kişi
alıyor. Bunlarla varillerden yapılmış dubalar üzerinde yüzen
iskeleye ulaşıyoruz. Sonra da küçük ahşap teknelere aktarı-
lıyoruz. Bunlar dörder kişi alıyor. Genelde bayanlar kullanı-
yor. Motorsuz. Kürekle kıçtan kullanılıyor. Bizim kayıkçı-
mız çok sevimli ve Vietnam’a özel şapkalı çok şirin, genç bir
bayan. Yüzünden gülümseme hiç eksik olmuyor. Dar bir bo-
ğazdan geçerek etrafı kayalarla çevrili yüzen bir köye geliyo-
ruz. Burasının bir balıkçı köyü olduğunu, gördüğümüz ağ
takımlarından ve teknelerden anlıyoruz. Eğer bu boğazdan
geçmesek kayalar arkasında ne olduğunu anlamak mümkün
değil. Buraları, eskiden korsanların yatağı imiş. Çok güven-
li ve sakin. Dışarıda kıyamet kopsa burada hiçbir şey olmaz.
Adamlar işlerini biliyorlarmış. 



Köy tamamen deniz üzerinde, kamu binaları ve
okulları da var. İnsanlar bizi hiç umursamıyorlar.
Günlük hayatlarına devam ediyorlar. Okuldan
dönenler, bakkalda alışveriş yapanlar, ağlarını ta-
mir edenler, çamaşır yıkayan kadınlar. Binalar
genelde prefabrik yapılar ve rengârenk. Ortamda
çok farklı bir görünüm yaratıyorlar. 

Yavaş yavaş ilerliyoruz. Birçok turist diğer tekne-
lere binmişler. Gecelediğimiz teknemiz yüksek
olduğundan kayaların büyüklüklerini tam anla-
yamamıştık, ancak bu kayalara bu küçük tekne-
den, aşağıdan yukarıya doğru ve çok yakından
bakınca ne kadar dik ve yüksek olduklarını göre-
biliyoruz. Bazıları 100 metreye yakın yükseklik-
teler. Bazılarında gelgitten dolayı mağaralar oluş-
muş. Bazılarının tepelerine tapınaklar yapılmış. 

Gezimiz bir saatten fazla sürüyor. Kayıkçı baya-
na geleneksek selamımızı verip hoşça kal diyor
ve teknemize dönüyoruz. Artık akşam olmakta
ve güneş batmakta. Dünyanın en güzel olduğu
zamanı. Bu güzel zamanın keyfini kamaramızın
balkonunda çıkaracağız. Daha akşam yemeğine
zaman var.

Balkonda viskimizi yudumlarken güneşin batı-
şında yarattığı o güzel kızıllığı seyrediyoruz. Bu
doyumsuz anların her saniyesinin keyfini çıkar-
mak istiyoruz. Bir daha buraya gelebilir miyiz?
Bilemiyorum. Kim bilebilir ki? Şu anda burada
olacağımı da bilemiyordum, ama şimdi burada-
yım. Hayat bu. Bir orada, bir burada. Biz balkon-
da anın keyfini çıkarırken, teknemiz de bu 

akşam demirleyeceği ve kalacağı güvenli bir kör-
feze doğru seyir halinde. Biz zaman dursun ister-
ken, o kadar çabuk geçiyor ki. Teknemizin demi-
ri bırakırken çıkardığı ses bizi tatlı rüyamızdan
uyandırıyor. Karnımızın acıktığını da anlıyoruz.

Restorana çıkıp bize ayrılmış masaya oturur
oturmaz, genç ve güzel kızların hizmeti başlıyor.
Gelen karidesler, yengeçler, ahtapot, midyeler, is-
tiridyeler ve çeşit çeşit balıklar çok leziz. Aman
Allahım cennette miyiz acaba? Eğer bu bir rüya
ise hiç bitmesin. Kolesterolü soruyorsunuz değil
mi? Kimin umurunda? Gördüğüm kadar kimse-
nin de umurunda değil. Ah bir de rakı olsa. Viet-
nam, deniz ürünlerinin cenneti. Biz de farklılık
olsun diye Vietnam şaraplarından içiyoruz. 
Ha Long Körfezi gibi dünyanın doğa harikası
bölgesinde, bu leziz yemeklerle beraber olmanın
keyfini yaşıyoruz. Beş yıldızlı teknede şarap içti-
ğim için çok zengin olduğum aklınıza gelebilir.
Ancak Vietnam’ın çok ucuz olduğundan daha ev-
vel bahsetmiştim. Peki ne kadar mı tuttu? Yaz-
mayacağım. Gidin öğrenin. 

Çok keyifli bir yemekti. Deniz ürünleri benim fa-
vori yiyeceğim. Vietnam’a sadece bunun için bir
kere daha gelebilirim. Ancak buraya sevgili arka-
daşım Süreyya Üzmez ile gelmek bir başka olur.
Bu konu tamamen onun alanına profesyonelce
girdiğinden, onunla bu masada bu yiyecekleri
yerken sohbet etmenin çok farklı ve eğlenceli ola-
cağına eminim. Neden olmasın? Belki bir gün...

SOKAKLARI DEN‹Z, RESTORANLARI TEKNE



Her güzelliğin sonu gibi bunun da sonu geliyor. Ancak
başka bir güzelliğin başlangıcı olarak. Bardan içkileri-
mizi alarak terasa çıkıyoruz. Etrafımız tamamen deniz
ve kayalarla çevrili, tek bir ses çıkmıyor. Ayrıca birçok
tekne de buraya demirlemiş. Yarın sabahın ilk saatle-
rinde çok güzel bir manzara olacağı kesin. Onun için
güneş doğmadan kalkıp bu manzarayı görüntülemeli-
yim. Bu sessizliği bozmanın korkusu içerisinde şez-
longlarımıza uzanıp kendi aramızda konuşuyoruz. Bu-
na konuşmak denirse. Adeta fısıldanıyoruz.

Sabah erkenden kalkıp terasa çıkıyorum. Herkes uyku-
da. Daha güneş doğmamış. Ancak günün mistik ve gi-
zemli ışıkları ortalığı yavaş yavaş sarıyor. Biraz sonra
güneş de kızıl ışıkları ile bu festivale katılacak. Çevre-
mizdeki birçok gemi, ışıkları ile kuyumcunun vitrinin-
deki birer gerdanlık gibiler. Güneşin ışıkları ile beraber
kayalar da zümrüt gibi parlamaya başlıyorlar. Güneşin
deniz üzerine vuran ışıkları ile göğün o saatteki sihirli
maviliği ve görünen her şey bu görüntüyü en güzel ha-
le getirmek için yarışıyorlar. Gerçekten müthiş bir re-
kabet, Ha Long Körfezi’ni bir cennete ve cennette de
bir ışık festivaline dönüştürüyorlar. Uykuyu bu man-
zaraya tercih edenlere acıyorum.

Kahvaltımızı yaparken, aynı zamanda tekne de, ziyaret
edeceğimiz bir mağaranın bulunduğu limana doğru
hareket ediyor. Kahvaltımız bittiğinde tekne de demir-
lemiş oluyor. Yine ufak teknelere binip kıyıya çıkıyo-
ruz. Mağara kıyıdan yüksekte. Bunun için merdivenler
ve yol yapılmış. Burası Fransız subaylar tarafından bu-
lunmuş. Mağaranın bildiğimiz mağaralardan hiç farkı
yok. Sarkıt ve dikitlerden oluşuyor. İçerisini rengârenk
aydınlatmışlar. Doğallığını kaybetmiş. Bir gece kulübü
gibi. İçerideki her kayanın bir hikayesi var.

Mağaradan daha önemlisi tırmanırken aşağıda görü-
nen manzara. Baş döndürecek kadar güzel. İnsanı bü-
yülüyor. Bazı teknelerin kiremit rengi yelkenlerini aça-
rak bu güzelliğe katkıda bulunmaları da çok güzel. Ben
zamanımın çoğunu mağarayı gezerek değil, yolun her
tarafından değişik açılardan bu körfezin ve kayaların
görüntüsünü izleyerek geçirdim.

Sonunda da teknemize binerek limana geliyoruz. Bura-
dan Hanoi hava alanına gidip Kamboçya’ya uçacağız.

Böyle güzel bir yeri bırakmak sıkıcı bir durum, ama
benim için değil. Bir gezi biterken yeni bir gezinin he-
yecanlı başlangıcı beni sarıyor. 

Hepinize hoşça kalın der, saygılarımı sunarım.

DO⁄AL FEST‹VAL



Varanasi, ister Mekke’ye, ister Kudüs’e benzetilsin ger-
çekte Hindular›n cennete gidebilmeleri için ölümü bek-
ledikleri bir flehir.

Hindular›n inan›fllar›na göre; insanlar öldükten sonra
farkl› canl›lar›n bedenlerinde tekrar tekrar dünyaya geri
dönüyorlar. Ancak bunun da bir sonu var. Yaflamlar›n-
da kazanabildikleri karmaya göre, ruhlar›n bu dünya ile
ilgileri kalm›yor ve ebedi yaflama kat›l›yorlar. Ebedi ya-
flama sahip olman›n en kestirme yolu da Varanasi’de
ölmek. Çünkü Varanasi’de ölenin ruhu art›k ölümlü bir
bedende yaflam bulmuyor, sürekli cennette kal›yor.

Yani Varanasi, cennetin anahtar›. ‹nsanlar›n ölmek için
yaflad›klar› bir flehir. Dünyada acaba bu tan›ma uyan
kaç flehir var?

YAZI ve FOTO⁄RAFLAR: Olay SALCAN

Varanasi
ÖLÜMÜN BEKLEND‹⁄‹  KUTSAL fiEH‹R





Varanasi görülmesi gereken önemli flehir-
lerden birisi. Bu nedenle ziyaret eden tu-

rist say›s› ile de dikkati çekiyor.

Varanasi’de en önemli olay, Ganj nehrinde
Hindular›n dini törenlerini ve ölülerinin yak›lma-
lar›n› izlemek. Bunun için de sabah saat
05:00’de kalk›p buraya gitmemiz gerekiyor.
Belirli bir yere kadar araçla gidebiliyoruz. On-
dan sonras›n› da yürüyerek. Ama bu yürüyerek
kat etti¤imiz yolda gördüklerimiz çok farkl›. Da-
ha günün a¤armad›¤›, alaca karanl›k denen
zaman. Mistik bir ortam. Tam bir karanl›k ça¤
görüntüsü. ‹nsanlar kad›nl›, erkekli yerlerde
yat›yorlar. Kimisi alt›na serecek ve üstünü örte-
cek birfley bulamam›fl. Her taraf çöp ve pislik

içerisinde. Bunlara ilaveten sabah›n keyfini ç›-
karan inek ve köpek gibi hayvanlar›n say›s› da
az de¤il. Kald›r›mdan yürümek mümkün de¤il,
burada yatanlara tak›l›p düflmek tehlikesi var.
Biz de yolun ortas›ndan yürümeye çal›fl›yoruz.
Bizim gibi yürüyen insan çok. 

Sonunda Ganj nehrine geliyoruz. Bize ayr›lan
tekneye binebilmemiz için ghata ulaflmam›z
gerekiyor. Ghat denilen yerler, asl›nda Ganj
nehrine do¤ru inen beton merdivenler. Biz de
tekneye binece¤imiz ghat›n merdivenlerinden
teknemize do¤ru inerken, uykusundan yeni
kalkan ve sabah dini ibadeti için haz›rl›klar›n›
yapan bir saduyu fark ediyoruz. Merakl› gözler-
le onun davran›fllar›n› takip ederken, o ise bi-
zim varl›¤›m›zdan hiç haberdar de¤ilmifl gibi
umursamaz bir tav›r içerisinde. Merdivenlerin
en alt basama¤›nda iki genç k›z ellerinde için-
de mum olan çiçeklerle bizi karfl›l›yorlar. Bun-
lar tekne gezimiz s›ras›nda mumlar›n› yakarak
nehre b›rakaca¤›m›z sar› çiçekler. Birer tane

GÜNAHLARI TEM‹ZLEYEN NEH‹RGÜNAHLARI TEM‹ZLEYEN NEH‹R



al›yor ve teknemize biniyoruz. ‹ki genç delikan-
l›n›n kürekle hareket ettirdi¤i bu teknelerde
Ganj üzerinde yavafl yavafl yol almaya bafll›-
yoruz. Hindu inan›fl›na göre Ganj, ölümlülerin
günahlar›n› y›kamak için cennetten geliyor.
Nehrin k›y›s›nda bulunan bina, tap›nak, ghat
ve ölü yakma törenleri, belgeseller için bir ca-
zibe merkezi. Bu belgeseller sayesinde çok ta-
n›nan bir yer olmufl Varanasi.

Ganj, hiç bir acelesi yokmufl gibi çok yavafl
ak›yor. Sanki zaman burada durmufl gibi. Tek-
nemiz de bu dura¤anl›¤a uymufl yavafl yavafl
ilerliyor. Ghatlardaki Hindular, flimdiden ruhani
çoflkuya ulaflm›fllar. Merdivenlerde zaman za-
man durarak, do¤mak üzere olan günefle yüz-
lerini çevirip dualar›n› yap›yorlar. Nehre ulafl-
t›klar›nda ellerindeki çiçeklerin mumlar›n› ya-
karak nehire b›rak›yorlar. Ruhani bir ortama
güzellik katan çiçek ve ›fl›k, bambaflka bir ha-
va yarat›yor. Çiçeklerin sar› renkte tercih edil-
me nedeninin, mumlar yak›l›p suya b›rak›l›nca
karanl›kta daha iyi seçilebilmeleri oldu¤unu an-
l›yoruz. Binlerce Hindu, erkekli kad›nl›, genç ih-
tiyar hep beraber ibadetlerini yap›yorlar. Anla-
t›lmas› zor, ancak görülmesi gereken bir man-
zara. Kad›nlar rengarenk sarileriyle bir renk
cümbüflü yarat›yorlar. Sonunda amaç, günah-

lar›n›n Ganj taraf›ndan temizlenip cennete gi-
debilmeleri. Bu maksatla da kendilerini Ganj’›n
sular›na b›rak›yorlar ve ellerindeki bak›r taslar-
la kutsal su ile bedenlerini y›k›yorlar. Zaman
zaman da sular›n› içiyorlar. Hatta fliflelere dol-
durup bu kutsal suyu evlerine götürüyorlarm›fl.

Günahlar› temizledi¤ine inan›lan Ganj’›n sula-
r›n›n temiz oldu¤unu kimse söyleyemez. Hin-
dular hariç. Çünkü onlar Ganj’›n asla kirlenme-
yece¤ine inan›yorlar. Bizim gördü¤ümüz ise
çok farkl›. Nehir, çok ama çok kirli. Tüm kana-
lizasyon ve sanayi art›klar› nehre ak›yor, ayr›-
ca çamafl›rlar ve bulafl›klar da burada y›kan›-
yor. Daha da önemlisi ölenlerin bedenleri de
Ganj’a b›rak›l›yor. Binlerce kiflinin tifodan öldü-
¤ü bir gerçek. Ancak inan›fl çok güçlü.

ÖLÜ YAKMA TÖRENLER‹ÖLÜ YAKMA TÖRENLER‹
Tam bir sessizlik var. Biz de bu sessizli¤i boz-
mamak için teknede hiç konuflmuyor, kutsal
sularda kutsanan insanlar›n ruhani davran›flla-
r›n› seyrediyoruz. Binlerce Hindu cennete git-
mek ve ebedi varl›¤›n bir parças› olabilmek için
buradalar. Bizlere çok garip ama o kadar da
muhteflem görünen bir manzara. 

Bir Hindunun hac› olabilmesi için, Ganj nehri
kenar›nda ismi belli 5 tane ghat› ziyaret etme-
si gerekiyor. Ölünce de küllerinin Ganj’a sav-
rulmas› ile bu ifllem tamamlan›yor. Bunlar›n ta-
mamlanmas› ile de cennete gidece¤ine inan›-
yor. Ölü yakma ifllemi, odunlar›n üzerine yer-
lefltirilen ölü bedenlerin yak›lmas› ile gerçek-
lefltiriliyor. Ölüler cinsiyetlerine ve yafllar›na
göre süslü kumafllara sar›l›yor ve yakma yeri-
ne tahtalara bez gerilerek yap›lm›fl sedyeyle
tafl›n›yorlar. Ancak Hindu inanc›na göre her-
kes yak›lm›yor. Örne¤in yüksek rütbeli rahip-
ler, hamile kad›nlar ya da bebekler Ganj'a ya-
k›lmadan konuluyor. Bu nedenle de Ganj üze-
rinde birçok yüzen ceset görmeniz mümkün.





ÖLÜMÜN RENG‹ KIZIL
Yavafl yavafl güneflin Ganj Nehri üzerine yans›tt›¤› o muhteflem
›fl›klar›n› görüyoruz. Etrafa yayd›¤› k›z›ll›k bu ortama en uygun
renk. Tüm Hindular› ve insanl›¤› kutsar gibi. Ölüleri yakmak için ya-
nan atefller k›rm›z›, güneflin rengi k›rm›z›. K›rm›z› burada hem ya-
flam›n hem de ölümün rengi. Karfl› sahilde ibadet yapanlar›n yan›n-
da yoga yapanlar, bulafl›k ve çamafl›r y›kayanlar dikkat çekecek
kadar fazla. Yabanc› oldu¤u belli genç sar›fl›n bir k›z, bir sadu ile
birlikte yan yana güneflin do¤ufluyla birlikte yoga yap›yorlar. Güne-
flin kendilerine vuran k›z›l ›fl›klar›n›n yaratt›¤› gizemli hava içerisin-
de farkl› görünüyorlar. Birkaç grup insan da ilahiler eflli¤inde yoga
yap›yorlar. fiimdi bu muhteflem görüntüye müzik de kar›flt›. Orta-
m›n gizemli ve çarp›t›c› olmas› için herfley var. Bizler de kendimiz-
den geçercesine bu muhteflem görüntüyü seyrediyor ve bu an› yu-
dum yudum tad›yoruz. Çünkü bu manzaray› ancak Varanasi’de ya-
flabilirsiniz. Gezip görmenin, insanlara verdi¤i en büyük keyif ve ay-
r›cal›k. “Ben bunlar› televizyondaki belgesellerde de seyrediyorum”
diyebilirsiniz, ama yerinde görünce fark› fark ediyorsunuz. 

fiimdi günefl biraz daha yükseldi ve k›z›ll›¤› daha da güzel. Bu, din-
dar bir Hindu için olabilecek en güzel an. Tüm ghatlardaki Hindula-
r›n büyük bir huflu içerisinde ibadetlerini yaparken ortaya ç›kan ha-
van›n çevreye yayd›¤› olumluluk, bizi de pozitif olarak etkiliyor.
Ganj’›n ve Varanasi’nin maddi kirlili¤ini unutup, manevi temizli¤in
tad›n› ç›kar›yoruz. 

Geldi¤imiz ghatta teknemizden inip Varanasi’nin dar sokaklar›nda
dolaflmaya bafll›yoruz. Sokaklar iki insan›n yan yana geçemeyece-
¤i kadar dar. Buraya tesadüfen giren birisi, burada ç›k›fl yolunu ka-
tiyen bulamaz. Bu sokaklar› tan›mlayacak tek kelime, labirent. ‹n-
sanlar bu dar yolda size yol veriyorlar, ama inekler asla; siz yol ver-
mek durumundas›n›z. Buna bir de çöplük görüntüsünü eklerseniz,
ortaya anlat›lmas› zor bir manzara ç›k›yor. Ayr›ca kokuya dayan-
mak da ayr› bir beceri. Ancak ghatlarda ve Ganj’da gördüklerimiz
bunlar› unutturabilecek kadar güçlü. 

KUTSAL SADULAR
Bu dar sokaklarda dolafl›rken yan›m›zdan y›llard›r hiç kesmedi¤i
saç› ve sakal›, renkli k›yafeti ile kutsall›¤›na inan›lan sadular bizle-
re tebessüm ederek geçiyorlar. Gerçekte onlar bir ruhsal disiplin
sembolüler. Et yemezler, içki içmezler, hayatlar›nda kad›n ve cinsel
yaflam yoktur. Yaln›zca ruhani dünyalar›nda yaflarlar. Sadular, Hin-
distan’›n simgesi olmufllard›r. Sanki sadusuz Hindistan olamazm›fl
gibi geliyor insana. Hep resimlerini gördü¤ümüz bu insanlar› bir an-
da karfl›n›zda görmek rüya gibi.

Varanasi’deki gezimiz sona eriyor. Yaflad›klar› ile dünyada bir ben-
zeri olmayan bu kutsal flehre veda ederken, ayn› zamanda cenne-
te gitmek için buraya gelmifl tüm Hindulara hoflça kal›n diyoruz.

Hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Hoflça kal›n. 



"Ben senin oyuncağın mıyım,
beni  oyuncak ettin kendine"

der, sitem ederiz ya karşımızdaki-
ne; asıl istediğimiz, bize duyarsız
davranılmasına  engel olmaktır.

Canımızın acıtılmasına, örselen-
meye, incitilmeyedir isyanımız.

Bu sitem sözcüklerine biraz  yakın-
dan bakınca, oyuncak sözcüğünün
bu anlamını da görürüz; önce sıcak
ve sevimli gibi görünse de başka bir
anlamı daha vardır, "oyuncak" söz-
cüğünün.

"Birinin oyuncağı olmak" bilinçli
irademizin yok olup gitmesi de-
mektir, başka birinin bizim üzeri-
mizde egemen olması demektir
çünkü. Ve bir canlının başka bir
canlıya oyuncak olması, hep can
acıtıcı sonuçlar çıkarır ortaya.

Güçlü olanın zayıfa egemen olma-
sı, zarar vermesi, kırıp dökmesi, bı-
kınca da bir kenara atmasıdır söz
konusu olan. Bir insana yakışmaz
başka bir insanın  oyuncağı olmak
ve insan erdemine uymaz; bir diğe-
rini kendi  oyuncağı kılmak. Ve el-
bette sözcüğün asıl çağrışımı, baş-
ka bir insana değil, kendi çocuklu-
ğumuzun o altın çağınadır.

O oyuncak çağı ise, kimileri için ne
kadar zengin, sesli, cıvıltılı ise ki-
mileri içinse o denli sessiz ve renk-
sizdir.

Ama ne olursa olsun her çocuk bir
nesneyi oyuncak edinir kendine;
mutlaka. Onunla dünyayı anlam-
landırır. Onunla hayal gücünü artı-
rır. Bu yüzden bizim çocuklarımı-
zın cepleri renkli taşlarla, şişe ka-
paklarıyla, ne olduğu bilinmez nes-
nelerle doludur. Bilmem, çocukken
renkli yapbozlarla  hiç tanışmamış,
hiç oynayamamış nesiller yüzün-
den mi kentlerimiz böylesine gelişi
güzeldir?

Maket evler kurmadığımız, maket
çatılar çatmadığımız için mi he-
sapları yanlış yapılmış evlerimiz
çöküverir üstümüze. Bir uzak Avru-
pa kentindeki; Prag’daki "oyuncak
müzesi"  ile  kentin masalsı  kulele-
ri, köprüleri, biblo evleri arasında
bir ilgi var mıdır kim bilir?

O kentin çocukları böylesine oyun-
caklı bir çocukluğa sahip oldukları
için mi, kentlerini de masal şatola-
rıyla donatmışlardır?

Oyuncaklar, hayal gemilerini  için-
de yüzdürdüğümüz, dünyaya tu-
tunmayı öğrendiğimiz uçsuz bu-
caksız alemler sunarlar çocukluğu-
muza. Bir bilinmezden gelip bir bi-
linmeze gittiğimiz "hayat" yolculu-
ğunun ilk adımlarında oyuncaklar
dünyayı bize nasıl da sevimli tanı-
tırlar.

Oyuncak ayısına sarılıp uyuyan 
bir çocuk ilerde bir avcı olabilir mi?

Oyun gibi algıladığını ilerde gerçek
olarak yaşayacaktır o.

Bu yüzdendir oyuncak silahlara,
oyuncak tanklara, tüfeklere karşı-
dır  tüm  psikologlar. Hayatın minik
bir provasıdır ya çocuk oyunları;
orada hiç yer olmamalıdır ölüme,
öldürmeye, yaralamaya, şiddete,
teröre !

Minik bir kız oturur, minik bir be-
beğin  saçlarını örer, ona mama ve-
rir. İster en pahalı mağazalardan
alınmış olsun o bebek, ister çaput-
tan dikilmiş olsun; şefkatli bir anne
olmayı öğrenmektedir o küçük kız.

Halının üstünde trenini sürerek,
kamyonunu ileri geri götürerek
dünyayı fethetmektedir bir küçük
oğlan.

Ama işte o oyuncağa, o kamyona
nasıl davrandığımızdır önemli
olan. İçini görmeye çalışmak, kur-
calamak, söküp geri takamamak da
vardır; uzun yıllar aynı titiz dikkat-
le oynamak da.



Merakımızın, şaşkınlığımızın, her
şeyin sebebini öğrenmek isteme-
mizin ilk öznesidir, oyuncaklar.

İlk keşiflerimiz, ilk heyecanları-
mızdır, oyuncaklar. Ama aslına
bakarsanız, bütün dünya ve için-
dekiler, insanoğlunun oyuncakla-
rıdır  elbette.

Bu mavi gezegen insanoğluna 
sunulmuş bir armağandır.

Shakespeare'in dediği gibi, "Bü-
tün dünya bir sahnedir" ve biz
orada hayat denilen  mucizevi bir
oyunu oynarız. Çok da severiz bu
oyunu ve  onun oyuncaklarını.

Ama ne yazık ki tek seferlik bir 
oyundur; hayat dediğimiz bu
oyun. Önce provasını yaparız...
Çocukluğumuzda oyuncaklarla
yaşarız hayatın provasını.Büyü-
yünce de gerçeklerle oynamaya
başlarız.

"İnsan yedisinde neyse yetmişin-
de de odur" der ya Anadolu'nun
bilge yaşlıları; bir çocuk oyunun-
da nasıl oynamışsak öyle oynarız
hayatta da.

Kimimiz, mızıkçı, kavgacı, acele-
ci, bencil... Kimimiz, özverili, coş-
kulu, üretken...

Hepimize yeni bir oyuncağa 
sahip olunan çocukluk  günleri ve
oyun  tadında bir   yaşam dilekle-
rimle...

Prof. Dr. Meltem AYLI

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hematoloji Bilim Dalı Başkanı







BOL BALIK Y‹YEN TOPLUMLARDA
KALP HASTALI⁄INA DAHA AZ
RASTLANIYOR
Balık yağının araştırılmasına ilk olarak balık,
deniz ayısı ve balina eti gibi yağdan zengin
yiyeceklerle beslenen Eskimolar’da kalp
krizine çok nadir rastlanması nedeniyle
başlandı. Araştırmalar bu etlerin hepsinin
Omega-3’ten çok zengin olduğunu ve bu tür
beslenmenin de damar sertliği, kalp krizi ve
felci azalttığını doğruladı. Balık yağında sebze
yağları veya kara hayvanlarının yağında
olmayan EPA (eicosapantaneoik asit) gibi
çoklu doymamış yağ asitleri bulunuyor. Bu
yağ asitlerinin de kalp damarlarının tıkan-
masını ve damar sertliğini önleyici etkisi var. 

Balık yağı iyi kolesterolü artırıp, kötü koles-
terolü ve kan yağlarını düşürüyor. Aynen
aspirin gibi kanı inceltici etkisi var. 

Vücudun kalp ve hücre yapısını koruyan hor-
mon benzeri bir madde olan prostaglandin-
lerin yapabilmesi için EPA’ya ihtiyacı var.
DHA ise beynin gelişmesi, gözler ve üreme
sistemleri için gerekli. 

İngiltere’de Tıbbi Araştırma Konseyi’nin 2 yıl
boyunca kalp krizini atlatabilen 200 erkek
üzerinde yaptığı araştırmada gruplara 3 tip
beslenme uygulanmış: 

1. Gruba: Az yağlı yiyecekler,

2. Gruba: Liften zengin yiyecekler,

3. Gruba: Bol balık veya balık yağı verilmiş.

4 yıl sonra bol bol yağlı balıkla beslenen veya
balık yağı içenlerde diğerlerine göre ölüm
oranının üçte bir azaldığı belirlenmiş. 

Ne yazık ki üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke
olmamıza rağmen Türkiye’de kişi başına
düşen balık tüketimi çok az. 

KALP SA⁄LI⁄I ‹Ç‹N K‹LO 
KONTROLÜ!

Sağlıklı bir kilodaysanız korumaya çalışın,
değilseniz de ulaşmaya! Ne kadar fazla
yağınız varsa, kalp riskiniz o kadar artıyor.
Eğer fazla kiloluysanız, hafiflemek LDL
(kötü) kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı
olabilir. Bu özellikle de bel bölgenizde aşırı
yağlanma varsa, iyi kolesterolünüz düşükse,
yüksek trigliseridiniz varsa daha da önemli.
Karın bölgesinde aşırı yağ olanlar, kalça veya
baldırlarında yağ taşıyanlara göre daha büyük
risk altındalar.



E vitamini
Antioksidan özelliği sayesinde kötü koleste-
rolün damarlara zarar vermesini engelliyor.
Kalp hastalığına yakalanma riskini azaltabili-
yor. 

Sar›msak
Kanda kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü
yükseltiyor. Sarımsağı kokusu nedeniyle ye-

mekten hoşlanmayanlar kapsül, toz veya yağ
şeklinde satılan destekleri kullanabilirler.

Coenzyme Q-10
Antioksidan, damarlarda kolesterolün yol aç-
tığı hasarı önlüyor. Damar yapısını koruyor. 

Magnezyum
Kalp kası ve sinir sistemi sağlığı için önemli
bir mineral. Tansiyonu düşürücü etkisi var.

•Haftada en az 2 kez bal›k yemeye çal›fl›n. 
•Her gün 5 porsiyon meyve-sebze yiyin.
•Sarm›sa¤› bafl tac› edin. Her gün iki-üç difl
sar›msak yiyin. 

•Her gün 1 elma yemeyi unutmay›n.
•Antioksidan içeren yiyecekleri art›r›n.
(A, C, E vitaminleri, çinko ve selenyum mi-
neralleri en güçlü antioksidanlard›r.)

•Sigaray› b›rak›n b›rakam›yorsan›z da azalt-
maya çal›fl›n. 

•Günde en az 1,5 litre su için. 
•Tuzu azalt›n.
•Her gün bir avuç ceviz, f›nd›k veya badem
yiyin.

•Süt, yo¤urt, peynirin az ya¤l› olanlar›n› 
tercih edin. 

•fiekerden uzak durun. 
•K›rm›z› eti haftada birden fazla yemeyin.
Bal›k ve tavu¤a a¤›rl›k verin. 

•Kat› ya¤larla yap›lan yiyecekleri yemeyin
veya minimuma indirin. 

•Liften zengin yiyecekleri art›r›n.
•Yiyecekleri basit yöntemlerle piflirin. K›-
zartma yerine hafllama, bu¤ulama, ›zgara-
lar› tercih edin. 

•Zeytin ve peynirinizi mutlaka suda bekle-
tin. Birkaç kez suyunu de¤ifltirin. Müm-
künse tuzsuz olanlar› tercih edin. 

•Can›n›z çekti¤inde flerbetli, kremal› tatl›lar
yerine meyveli yo¤urt, muhallebi, sorbe, az
flekerli sütlaç gibi tatl›lara yönelin. 

•Restoranlarda yemek yerken tuzsuz yemek
istedi¤inizi önceden belirtin. 

•Haftada en az 3 kez 30 dakika tempolu yü-
rüyün.

•Kalp h›z›n›z› biraz art›racak, sizi biraz ter-
letecek egzersizlere yönelin. Bisiklete bin-
mek, hafif koflular, aerobik, tenis gibi...

REFORM Beslenme E¤itimi ve Dan›flmal›k
Tunal› Hilmi Cad. Ku¤ulu ‹fl Han› B-Blok 6.Kat No:171 Kavakl›dere-ANKARA

Tel: 0312 468 83 02

SA⁄LIKLI KALP VE DAMARLAR ‹Ç‹N ÖNER‹LER

KALP KORUYUCU D‹⁄ER DESTEKLER..



Cumhuriyetimizin üçte birinden uzun bir dönemdir
Ankara’da yaflam›n› sürdüren Turkuvaz Sanat Ga-

lerisi bu y›l 30’uncu kurulufl y›l›n› kutlad›. Ankara’n›n en
eski sanat galerisi bayra¤›n› tafl›mak bir yana, ülkemiz-
de 30 y›l›n› doldurabilen sanat galerilerinin say›s› her-
halde bir elin parmaklar›n› geçmez, dünyada da çok s›-
n›rl›d›r. Kurucusu Taylan Tegin 1945 ‹stanbul do¤umlu.
Ö¤renim süreleri d›fl›nda tüm yaflam› Ankara’da geç-
mifl. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre bas›n sektörü-
nün çeflitli dallar›nda çal›flm›fl. Sanatla bezenen bir or-
tam›n insan›n yaflam kalitesini yükseltti¤ine inand›¤›n-
dan 1980’de Turkuvaz’› kurmufl. Bugüne kadar 400 do-
lay›nda sergi açm›fl. Ço¤uyla ba¤lar›n› hala sürdürmek-
te oldu¤u günümüzün birçok ünlü sanatç›s› Turkuvaz’la
yola ç›km›fllar. 

2009’da Ankaral› olman›n verdi¤i tutku ve sorumlulukla
‹pek Yolu’nun tam ortas›ndaki Ankara Kalesi’nde son
derece özgün, küçük bir flube açm›fl. Burada Bahar Ha-
n›mla birlikte Turkuvaz’›n genel çizgisine uyan, Anka-
ra’da baflka hiçbir yerde bulunmayan, ço¤u Çanka-
ya’daki merkez galeride sergileri aç›lan sanatç›lar›n el-
lerinden ç›kan özel tasar›m küçük hediyelik sanat eser-
leri ve tak›lar sat›fla sunmaktalar. Taylan Bey ve Bahar
Han›m Rahmi Koç Müzesi bünyesindeki bu flubede sa-
t›lan geleneksel ve ça¤dafl sanat ürünlerinin tarihçele-
riyle yap›m süreçlerine iliflkin tan›t›mlar›yla sanata, An-
kara’ya ve bulunduklar› çevreye önemli katk›larda bu-
lunmaktalar. Kale’ye gezmeye gelen ya da Ankara’da
baflka yerde bulamayacaklar› özgün ifller arayan yerli
ve yabanc›lar›n ilgi oda¤› durumundaki Turkuvaz Sanat
Galerisi önümüzdeki dönemlerde düzenleyecekleri et-
kinliklerle Kale’nin Ankara’n›n çekim alan› olmas›na kat-
k›lar›n› artt›rmay› tasarlamaktalar. 

TURKUVAZ SANAT GALER‹S‹
Çengelhan M. Rahmi Koç Müzesi Kale / ANKARA
Tel: 0312 324 14 74 
MERKEZ: K›rkp›nar Sok. 5/A Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 439 14 79
www.turkuvazsanatgalerisi.com
www.turkuvazart.com

ANKARA KALES‹’N‹N MEKANLARI

TurkuvazTurkuvaz







Zeytinhane’nin öyküsü 2005 y›l›nda Reflit Galip Caddesi’nde açt›klar› dükkânlar›yla bafllam›fl gözük-
se de asl›nda Yasemin Kara’n›n çocukken evdeki kartpostal koleksiyonunu satmaya çal›flmas›yla

bafllam›fl ya da onun hayat›n› daima ticaretle kazanm›fl Nihat Renda’n›n k›z› olmas›yla da bafllam›fl
olabilir. Bu öykü son iki y›ld›r ifllerine ve kendilerine çok yak›flt›¤›n› düflündükleri bir yerde yani Kale’
de Çengelhan’da devam ediyor. 13.-14. yüzy›ldan bafllayarak ticaret hayat›n›n da kalbinin att›¤› bu böl-
gede, flimdi Zeytinhane’de keflfedilmeye de¤er noktalardan biri.

Bu küçük dükkan geldi¤inizde sizi Ankara’dan al›r zeytin a¤ac›n›n hüküm sürdü¤ü bereketli Anadolu
co¤rafyas›nda dolaflt›r›r. Zeytini lay›k oldu¤u özenle ifllemifl üreticileri tüketiciyle buluflturur. Mis gibi
kokan  zeytinya¤› sabunlar›  size ailenizdeki  büyük halalar›n, teyzelerin çeyiz  sand›klar›n›  hat›rlat›r, mi-
nicik zeytinler flafl›rt›r, zeytinya¤›na yat›r›lm›fl kuru incirlerin flifas›n› dinlerken bile kendinizi daha iyi
hissedersiniz… Zeytinhane’nin sahibesi yarat›c›l›¤›, becereklili¤iyle ona sonsuz destek veren efli ve
ailenin di¤er üyeleriyle Zeytinhane’yi zeytin a¤ac› gibi sonsuza tafl›mak istiyor... 

Çengelhan M. Rahmi Koç Müzesi No:10 Kale / ANKARA

Tel. 0312 311 89 44 • www.zeytinhane.com.tr
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Famous People Visit Trilye
BREEZES FROM TR‹LYE

OUR SOURCE OF PRIDE IN AUSTRIA

When a middle-aged man in Northern Iran
fell into a swamp, he started crying for

help, as loud as he could. Although his body was
stuck in the swamp, his head was still above the
mud. Someone who heard his calls for help de-
cided to help the poor man and said to him, “Re-
ach out your hand to me, I will pull you out of
the swamp.” However, the man was stuck in fast
and could do nothing but cry for help.

The man who was trying to save him shouted,
“Reach out your hand to me” a few more times.
But every time he shouted, the answer he recei-
ved was not more than a forlorn cry. At that very
moment, another man showed up and said,

“Can’t you see? He cannot reach out his hand to
you. You have to extend your hand to him.
That’s the only way you can save him.”

Bahadır Başol is an invaluable business man
created to extend his hands to people and help
them dress their wounds. Saying that he is
humble, benevolent and that he mentions great
successes as if they are ordinary stuff ever since
the day I met him, would be enough to describe
the human type we yearn for. 

Başol, who left for Austria 33 years ago, gradua-
ted from Gazi University, followed by an MBA,
and served as a shift engineer at the Maritime
College.

Mr. Başol decided to settle in Austria, where he
had been a player at the Civil Service Sports
Club of water polo in the spirit of a national
match. There, he started to work at the Plasser
& Theurer company, a worldwide monopoly
company in manufacturing rail tracks. Then he
founded his own company (BBInternational)
and traded leather and textile. His interest in his
father’s profession, a railroad man, never faded
away. He started selling railway materials in nu-
merous countries like Turkey and Spain. After a
little while, he became a respected business man
in Austria, owing to his principled, serious and
honest personality. Mr. Başol is the supplier of
vacuum toilets and fireproof interior doors in
high-speed trains used by Turkey. 

LOVE FOR THE COUNTRY AT THE
FOREFRONT
Mr. Başol established a company named Gebru-
der Başol and took on franchises of the Keba
Company in Turkey, Iraq, Syria, Kazakhstan,
Azerbaijan and the Turkish Republics. Başol’s
Keba company is thought of as the best in the
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world in terms of cash points, cargo points and
electric charging stations and lottery systems.

With his heart still beating for Turkey despite li-
ving in Austria for many years, Mr. Başol is one
of the invisible heroes of Turkey. Mr. Başol is al-
so close friends with Karl Kletzmair, head of one
of the world’s giant companies, whom we hosted
one night here in Trilye, and he led a huge tech-
nology transfer by dissuading Kletzmair from es-
tablishing the world’s second largest factory in
Russia and turning towards Turkey. 

OTTO SALOMON’S HELP
Atatürk had invited to Ankara some of the Jews
named as stateless (haymatlos) in Austria. Otto
Salomon was one of the people who provided
numerous services to Turkey in the early years of
the Republic. Having played an active role in es-
tablishing and structuring Etibank, Salomon was
a fan of Atatürk and Turkey. Salomon passed
away six years ago at the age of 97, still mentio-
ning Turkey even in his final years. Having na-
med his daughter Nilüfer, Salomon supported
Mr. Başol considerably from the very first mo-
ment he stepped foot in the city of Linz in Aus-
tria. With a smart mind going alternating betwe-
en foxy and wolflike, Salomon never allowed the
homesick Mr. Başol to feel like a stranger. 

His mother Ms. Aysarı Başol, father Mr. Asaf Ba-
şol and construction engineer brother Bora Başol
always made contributions throughout the suc-
cessful life of Mr. Bahadır Başol. Father Asaf Ba-
şol, who wanted to pass on his experiences in
business life to young generations, collected his
memories, each one more beautiful than the ot-
her, in his book titled “Leylek Dondu Ben Don-
madım”. Unfortunately, he does not intend to
put his book up for sale. He only takes it as a gift
when visiting friends or sends it to requesters. 

The Başol family, for who ‘serving humanity’ is
the password, is an exceptional one. The best
person is the one who gives the most to others,
right? However, he who thinks merely of himself
burns his neighbor’s house down to fry eggs. A
long, healthy and happy life is the consequence
of having meaningful projects that excite people
and bless other people’s lives by contributing to
them. 

MÜVEDDET AND
MIKE FARRELL 

AT TR‹LYE’S
KITCHEN

Schoolmate of former USA President Geor-
ge W. Bush, Mike Farrell of lawyer origin

is a well-known chief raised in New Orleans.
The kitchen section of Farrell’s house re-
sembles a laboratory where he cooks meals
each one more beautiful than the other, to-
gether with his wife Müveddet, in his leisure
time. We know Farrell thanks to the famous
gumbo meal of New Orleans, the recipe for
which was previously published in “Breezes
from Trilye” column, Turkish daily Sabah,
and this time, he did wonders at Trilye’s kitc-
hen, with three marvelous recipes he bro-
ught along from his native New Orleans. 
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Famous People Visit Trilye

Legendary stand-up comedian of the last
century Cem Yılmaz, in Ankara for his

four-day run of shows, tickets for which ha-
ve sold out well in advance, is a fish addict.
After his performances, Cem Yılmaz headed
to Trilye two nights in a row to enjoy delicio-
us fish meals and a healthy dose of the prote-
in they contain, together with his older brot-
her Can Yılmaz, his father Arif Yılmaz and
his team.  The restaurant owners were pretty
genned up about the preferences of the famo-
us comedian and gave him a fishy welcome.
With his instant sense of humor, Yılmaz so-
on had everyone in the place cracking up
with laughter, entertaining all with his witty
comments on the renowned gourmet coo-
king program chef Vedat Milor, and posed for
photos with the other restaurant guests exci-
ted by his presence. 

Saudi Arabia Prince Mansur Bin Mug-

rin Bin Abdulaziz Al Suud, who was

in Turkey on May 12, was hosted at Tril-

ye as the guest of Chief Advisor of Presi-

dency, Erşat Hürmüzlü. The Prince ex-

pressed his delight by writing in the ho-

nor book, “I am so glad to be in Turkey,

to be shown care and interest and to be

eating at such a wonderful and renow-

ned restaurant with my friends. I am gra-

teful to the creators of this dinner, which

was prepared with such unique sea foods

and offered to us.” 

PRINCE OF SAUDI ARABIA AT 
TR‹LYE RESTAURANT

A FISHY WELCOME TO 
CEM YILMAZ 
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Wajib Abdel Samad, Turkey’s am-
bassador to Lebanon, and his

stylish wife Rola Samad are Trilye’s re-
gular customers. Based in Turkey for so-
me time, Mrs. Rola Samad and her belo-
ved mother Souheila Tabet were our gu-
ests on occasion. When her holiday was
over, the Ambassador convinced So-
uheila Tabet to stay on the day of her re-
patriation to Lebanon, saying, “Forget
about going back to Lebanon without
first visiting Trilye”, and booked a table
at the restaurant. And we took souvenir
photos of them and bid farewell to her
on her way back to her country with
cheerful memories of Turkey. Before she
left the restaurant, Mrs. Rola Samad al-
so had her photos taken, sharing some
happy moments with Trilye’s mascot
Tontik.

Turkish Superstar Ajda Pekkan visited the Trilye Res-
taurant with columnist Yavuz Donat of the Turkish

daily Sabah and her friends on the 25th of June, Saturday
during her stay in Ankara for a concert celebrating the
opening of a shopping mall in June. Pekkan, who spent
her childhood in Çanakkale as the daughter of a fisher-
man, was very curious about the seafood. Very delighted
with the restaurant’s presentation and the taste of the se-
afood, Superstar Ajda Pekkan called the restaurant ow-
ner Süreyya Üzmez, who was then in İstanbul for a spe-
cial occasion, to express her satisfaction with the service
she received at Trilye. Receiving a wine bottle with her
photo, the Superstar repeatedly thanked Yavuz Donat for
bringing her to Trilye and asked him to treat her to fish
every time she visited Ankara. The Superstar then had
her photos taken with Trilye’s Public Relation Directress
Ayşegül Doğan, Service Manager Erdinç Seferoğlu, Sabah
columnist Yavuz Donat and all employees, as humble as
ever. She left the restaurant promising us “See you again
soon”.

A SUPERSTAR AT TR‹LYE RESTAURANT

FORGET ABOUT GOING BACK TO 
LEBANON WITHOUT FIRST VISITING TR‹LYE



Trilye’s Flavors

Which one should we say: Artichoke is good with anything or sea
bass is good with anything? Both unique foods inevitable for hu-

man health and the best friends of the liver and heart have now met on
the appetizer tray at Trilye. 

SEA BASS WITH ARTICHOKESEA BASS WITH ARTICHOKE

SEA BASS ROLL WITH OCTOPUSSEA BASS ROLL WITH OCTOPUS
We roll boiled octopuses around sea bass fillets and sprinkle sesame 

seeds. We put them on a coal grill, cook them for 2 minutes, and 
serve with a quality service. 



Aunique dish of the Peruvian cuisine, ceviche is made of from fresh raw fish. It is a
powerful health elixir. Red onions, with milk and salt in their sauce, are added on

top of fish fillets cooked in lime water. 

Afish kebab? You should believe it. No tail fat is used in Adana
Kebab with Fish made from white grouper, and the fish is 

enriched with spices and cooked on grill. 

ADANA KEBAB WITH FISHADANA KEBAB WITH FISH

CEVICHECEVICHE



TWO PLACES AT ANKARA CASTLE

Running a business in Ankara for more than
thirty years, a period longer than one third

of the age of our Republic, Turkuvaz Art Gallery
celebrated its 30th year since its establishment
this year. In addition to carrying the flag for be-
ing Ankara’s oldest art gallery, it is among the
very few art galleries managing to keep their
place in the market for 30 years in our country,
which is challenging even around the world.
Founder Taylan Tegin was born in İstanbul in
1945, and spent his whole life in Ankara, exclu-
ding periods of education. Following his return
to Turkey, he worked in various branches of the
media sector. Believing that an environment
graced with art improved quality of life, he fo-
unded Turkuvaz in 1980. He has held nearly
400 exhibitions up to the present day. 

In 2009, he opened an extremely original and
small branch at the Ankara Castle, right in the
middle of the Silk Road, with the passion and
responsibility arising from being born in Anka-
ra. In that branch, haute couture small souve-
nir art works and jewelries, which comply
with the general pattern of Turkuvaz, which
are nowhere-else-to-be-seen other than Ankara
and which are created by artists, most of whom
held exhibitions at the central art gallery in
Çankaya district, are put up for sale in com-
pany with Mrs. Bahar. Thanks to the historical
backgrounds of the traditional and contempo-
rary art works sold in that branch and publi-
city of their production processes, Mr. Taylan
and Mrs. Bahar make significant contributions
to the art, Ankara and their vicinities. 

TURKUVAZ ART GALLERY : Çengelhan M. Rahmi Koç Müzesi Kale / ANKARA • Tel: 0312 324 14 74  
HEAD OFFICE: K›rkp›nar Sok. 5/A Cankaya / ANKARA • Tel: 0312 439 14 79
www.turkuvazsanatgalerisi.com • www.turkuvazart.com



Even though it seems that the story of Zey-
tinhane started when they opened a shop

on Reşit Galip Street in 2005, the actual star-
ting point of the store may date back to the ef-
forts of Yasemin Kara to sell her postcard col-
lection or to her being born as the daughter of
Nihat Renda, known to have made a living out
of trade his whole life. This story continues in
Çengelhan, i.e. Ankara Castle, a place they be-
lieve suits their business and characteristics
perfectly, for the last two years. Zeytinhane is
now one of the locations worth discovering in
that region, where the heart of trade has been
beating since the 13th and 14th centuries.

The moment you arrive in this store, it takes
you away from Ankara and gives you a tour
around the generous Anatolian lands reigned
over by olive trees. It brings together the pro-
ducers who diligently process olives as they
deserve and their consumers. Fragrant olive oil
soap bars remind you of the wedding chests of
your grandaunts, tiny olive grains raise your
eyebrows and the benefits of dried figs make
you feel better just hearing about them… The
owner of Zeytinhane wants to make Zeytinha-
ne see eternity, just like the olive trees, toget-
her with her husband with never-ending sup-
port owed to his creativity and dexterity… 

ZEYT‹NHANE : Çengelhan M. Rahmi Koç Müzesi No:10 Kale / ANKARA
Tel. 0312  311 89 44
www.zeytinhane.com.tr








	41-82


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


