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Tekst 1 

 
Bu Hamama Giren Serinliyor! 
 

 
 
Kütahya'da, restore edilen ve lokanta olarak hizmet veren tarihi Küçük 
Hamam, 38 dereceye ulaşan sıcak havalarda bunalanların tercih ettiği 
mekanlar arasında yer alıyor. 
 
Kütahya'da, Germiyanoğlu Beyliği tarafından yaklaşık 600 yıl önce 
yaptırıldığı bilinen ve zaman içinde çarşı ve hamam olarak kullanılan, 
kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki tarihi Küçük 
Hamam, restorasyonun ardından lokanta olarak hizmet veriyor. 
 
Restoran işletmecisi Hüseyin Acar, Küçük Hamam'ı 2010'da Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'nden restore etme karşılığında 20 yıllığına kiraladıklarını 
ve lokanta olarak işletmeye başladıklarını söyledi. 
 
Hamamın mimari özelliğinden dolayı müşterilerine otantik bir ortamda 
hizmet sunduklarını belirten Acar, "Şehrimizin merkezinde bulunan 
hamamı tarihi mimari özelliğini bozmadan, yaptığımız düzenlemelerle 
lokantaya çevirdik ve bu şekilde hizmet veriyoruz." dedi. 
 
Lokantanın nostaljik görüntüsünün yanı sıra sunduğu serin havadan 
dolayı da tercih edildiğini dile getiren Acar, şöyle devam etti: 
"Tarihi hamamı biz şu anda lokanta olarak işletiyoruz. Hava sıcaklığı 
dışarıda yaklaşık 35-40 derece arasında değişirken burası oldukça serin. 
Dışarıdaki sıcaklardan bunalan müşterilerimiz eski hamam olan burayı 
tercih ediyor. Atasözünde 'Hamama giren terler' deniliyor ama bizim 
buraya gelen tam tersine serinliyor. Burada yöremizin lezzetli yemek ve 
tatlılarını müşterilerimize sunuyoruz." 
 
 bron: gazetebirlik.com 
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Tekst 2 

 
Sürpriz Transfer 
 
Sezona iyi bir başlangıç 
yapan Galatasaray, bir 
yandan ligdeki mücadelesini 
sürdürürken, diğer yandan 
geleceğin takımını inşa etme 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
bağlamda, sarı-kırmızılı 
ekibin Feyenoord genç 
takımından 17 yaşındaki futbolcu Yaşar Çavdar'ın transferini de 
gerçekleştirdiği ve genç oyuncuyla sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Bir 
hafta sonra İstanbul'a gelecek olan savunma oyuncusunun, Galatasaray 
genç takımı ile idmanlara başlayacağı belirtildi. 
 
17 yaşındaki futbolcunun 'yetenek avcıları' tarafından geçtiğimiz aylarda 
Feyenoord'da çıktığı bir maçta izlenerek beğenildiği ve ardından 
Galatasaray ile idmanlara çıkmak üzere davet aldığı bildirildi. 
Futbolcunun, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldiği temmuz ayında sarı-
kırmızılı ekibin tesislerine gitmesiyle transfer gerçekleşti. Üstelik Yaşar'ın 
genç takım seviyesinde Türkiye'ye transfer olan ilk isim olduğu belirtiliyor. 
 
Babası Türkiye doğumlu olan Yaşar'ın bu sebeple az da olsa Türkçe 
bildiği ifade edildi. Yaşar, Türkiye'ye geldiğinde Galatasaraylı olan 
büyükbabasının mezarını ziyaret edip ona Galatasaray forması giyeceğini 
anlatmak istediğini söyledi.  
 
Babası Türk, annesi Hollandalı olan Yaşar Çavdar'ın sadece Hollanda 
pasaportuna sahip olduğu için henüz milli takım için davet almadığı 
biliniyor. Orta saha ve hücum hattında görev yapabilen Yaşar Çavdar'ın, 
kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelerek Galatasaray altyapısında idmanlara 
başlaması bekleniyor. 
 
Galatasaray teknik direktörünün de Yaşar Çavdar ile ilgili bilgi aldığı ifade 
edildi. 
 
 bron: cnnturk.com 
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Tekst 3 

 
Toplu Gitar Çalma Dünya Rekoru  
 

 
 
(1) Adana'da 6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, 'Akdeniz 
Akşamları' şarkısı eşliğinde 'toplu gitar çalma' dünya rekoru denemesi yapılacak. 
Karnavalın fikir öncüsü, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ üst yöneticisi Ali 
Haydar Bozkurt, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, etkinlik kapsamında 
yapılacak dünya rekoru denemesinin kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi. 
Bozkurt, "Bu, Adana'yı, müziği, Akdeniz Akşamları'nı Guinness rekoru sayesinde 
ülkeye, dünyaya duyuracak ama Karnaval Çiçeği'ni de büyütecek. O gün ben de rekor 
denemesine katılacağım ve bu şarkıyı çalacağım." dedi. 
 
(2) Anka Kuşu Yapım ve Organizasyon yöneticisi Ersan Işıksoy da rekor denemesinin 
Adana'nın yanı sıra diğer kent ve ülkelerden katılımlarla ciddi boyut kazanacağını 
belirtti. Bu etkinliği her yıl geleneksel olarak yapmayı planladıklarını ifade eden 
Işıksoy, 2012'de Polonya'da 6 bin 347 kişinin katılımıyla gerçekleşen rekoru kırmayı 
hedeflediklerini bildirdi. Polonya'nın rekorunun aşılamadığını anlatan Işıksoy, şunları 
kaydetti: "Daha önce yarış, Polonya ve ABD arasındaydı, şimdi biz Adana ile Türkiye 
ile bu yarışa katılıyoruz. Bunu en az 7 bin kişiyle yapacağız, bunun 3 bin 514 kişisi 
hazır. Akdeniz Akşamları'nı seçtik çünkü yapılan bir araştırmaya göre, sözleri en çok 
bilinen ilk eser İstiklal Marşı, ikincisi ise bu şarkı. Aynı Polonya'da olduğu gibi bu 
etkinliği Adana Gitar Festivali etkinliğinin içerisinde yapacağız. En önemlisi bu 
etkinlik, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın içerisinde olacak." 
 
(3) Akdeniz Akşamları şarkısına, bestelendiği günden bu yana 37 sanatçının 
albümünde yer verdiğini dile getiren Işıksoy, rekor denemesine beş yaşını doldurmuş 
ve bu şarkıyı çalabilen herkesin katılabileceğini söyledi. Işıksoy, Beyazevler Çamlık'ta 
organizasyon kapsamında toplam 2 bin 500 çadırlı, 5 bin kişilik kamp alanı 
oluşturulacağını ifade etti. Çadırını, gitarını alan herkese kampta yer olduğunu 
vurgulayan Işıksoy, "Alana tek bir kapıdan giriş olacak. İçeriye, içecek, sigara, hatta 
ilaç bile alınmayacak. Kronik hasta olanlara ilaçlar içeride ücretsiz verilecek" dedi. 
Tanıtım toplantısında Akdeniz Akşamları şarkısının bestecisi Serhan Kelleözü     9    
herkese nasip olmayan büyük bir onuru yaşadığını belirtti ve gitarıyla kısa bir dinleti 
sundu. Ayrıca, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ettiğini dile 
getirdi. 
 

bron: milliyet.com.tr 
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Tekst 4 

 
Okurlarımızdan Mektup Var 
 
16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlediğimiz Bilim Genç Doğa Kampı ve Fotoğrafçılık 
Atölyesi etkinliğinde ülkemizin dört bir yanından fotoğrafa ilgi duyan okurlarımızı 
Bolu-Mudurnu'daki doğa kampında bir araya getirdik. Bir hayli keyifli geçen bu 
etkinlik sonrası okurlarımızdan da güzel    11    alıyoruz. Etkinliğe katılan fotoğraf 
sever okurlarımızdan birinin mektubunu sizinle de paylaşmak istedik. 
 

 
Merhaba, 
 
Öncelikle bu kampa beni dahil ettikleri için Bilim Genç ekibine 
teşekkür ederim. Doğayı ve fotoğrafı seven insanlarla bir araya 
gelmek gerçekten çok güzeldi. 
 
Kampa gelmeden önce okçuluğu merak ediyordum, bu 
kampta okçuluğu deneme şansım oldu. Bunun yanında ipte 
yürüdük ve kanoya bindik. Hepsi güzel etkinliklerdi ve renkli 
anlara sahne oldular. Tabi bir de bol bol fotoğraf çektiğimiz 
doğa yürüyüşümüz var. Gerçekten güzel bir yürüyüş oldu. 
Ayrıca Alp Hoca da gökyüzü ve gökyüzü fotoğrafçılığı hakkında 
çok güzel bilgiler ve deneyimler aktardı. Getirdiği teleskop 
sayesinde gökyüzünü daha yakından gördük ve deneyimledik. 
Kampta yalnız değildik, bizim kampa gelmemizi sağlayan 
çekmiş olduğumuz fotoğraflarımız da basılmış ve kampa 
gelmişti. Fotoğraflarımızın orada olması gerçekten çok güzeldi. 
Yine Bülent Hoca'nın Antarktika sunumu çok renkli ve güzeldi. 
 
Gerçekten o kadar çok şey yapmışız ki bir günlük bir kamp 
olsa da o bir günü dolu dolu geçirmişiz, çok teşekkür ederim. 
Tabi sıcakkanlı, güler yüzlü ve dürüst bir ekip olan Bilim Genç 
ekibine de çok teşekkür ederim. İyi ki bu kampa geldim ve bu 
ekiple tanıştım. İnşallah TÜBİTAK bu kampların devamlılığını 
sağlar ve bu ekip daha çok kamp düzenleyip birçok kişiye bu 
imkânı verir. Bu muhteşem kişilerin daha çok kişiyle bir araya 
gelmesi lazım. Tekrardan Bilim Genç ekibine ve katılanlara çok 
çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir kampta tekrar 
buluşuruz. 
 
İbrahim Küçükkara 
 

 
bron: bilimgenc.tubitak.gov.tr 
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Tekst 5 

 
Evcil Hayvan Almadan Önce 
 

 
 
Ev hayvanları, her yaştan insan için 'çok kıymetli bir dostluk' ve 'koşulsuz 
sevgi' anlamına gelmektedir. Yoğun bir günün ardından bizi sevgiyle 
karşılayan bir ev hayvanımız varsa, onunla geçireceğimiz zaman bizler 
için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Onlarla yaşamımızı paylaşırız fakat 
onlardan bir karşılık beklemeyiz. Ancak bir ev hayvanı edinmek istiyorsak 
unutmamamız gereken noktalar vardır: 
 
(1) ----------------- 
Birçok insan ev hayvanı istediğini düşünür. Ancak bir süre sonra kişi ya 
ilgisini yitirir ya da hayvanının sorumluluğu kişiye ağır gelmeye başlar. 
Sonra, bir de bakmışsınız ki hayvanlar sokağa atılmış. Sokağa salınan ev 
hayvanları özellikle kedi ve köpeklerdir. Birçok ülkede faaliyet gösteren 
hayvan dernekleri, binlerce ev hayvanını toplayarak barınaklarda bakım 
vermeye çalışmaktadırlar. 
 
(2) ----------------- 
Bütün ev hayvanlarının bakıma ihtiyaçları vardır. Düzenli olarak yemek ve 
sularının verilmesi, kendisinin ve yaşam alanlarının temizliği, tuvalet ve 
dolaşma ihtiyacının karşılanması, periyodik sağlık kontrollerinin ve 
aşılarının yaptırılması bunların en başında gelmektedir. Çalışıyor olmak, 
tatilde olmak, hatta hasta olmak bu durumu değiştirmez. Eğer çok fazla 
zaman ayırmadan evcil bir hayvan beslemek isteniyorsa süs balığı tercih 
edilebilir. Birçok ev hayvanı evde beslenebilir. Ancak kedi, köpek, tavşan 
beslemek için bir bahçemizin olması en uygunudur. 
 
(3) ----------------- 
Küçük hayvanların bakımı daha ucuz olmakla beraber, yemi ya da 
maması belli bir maliyet gerektirir. Zamanı geldiğinde aşılarını 
yaptırmanız, hastalandığı zaman veterinere götürmeniz gerekecektir. 
Bunlar da bütçenize ek masraf demektir. 
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(4) ----------------- 
Evde hayvan sevmeyen ya da hayvan kılına veya tüyüne alerjisi olan bir 
aile bireyi varsa onu evde istemeyecektir. Ev hayvanı evde kalsa bile 
sevilmediğini hissederek mutsuz olacaktır. Eğer ailemize bir hayvan dahil 
etmeyi istiyorsak çok iyi düşünmeli, onunla hayatımızı ve sevgimizi 
paylaşmaya hazır mıyız; bundan emin olmalıyız.  
 
(5) ----------------- 
İnsanların ev hayvanlarını ne kadar zaman önce beslemeye başladıkları 
bilinmemekle birlikte İsrail'in kuzeyinde, tahmini 12 bin yıl öncesine 
dayanan bir mezar bulunmuştur. Mezarda bir insanla bir köpeğin kalıntıları 
vardır ve insanın eli köpeğin boynunu tutmaktadır. Mısır firavunlarının da 
kedi ve köpek besledikleri bilinmektedir. Ayrıca, duvar resimlerinde ve 
papirüslerde evcil hayvan figürleri yer almaktadır. 
 
 bron: bilgiustam.com 
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Tekst 6 

 
Fıkralar 
 
Harçlık 
 
Okula yeni başlayan Emre'ye teyzesi harçlık verir. Emre hiçbir şey 
söylemeden parayı cebine atınca, annesi: 
 Oğlum, teyzen sana para verdi. Ona bir şey demeyecek misin? Hani  
baban bana para verince ben ne diyordum? 
Emre suratını asarak: 
 Hepsi bu kadarcık mı? 
 
En Büyük Elma  
 
Mert arkadaşına nasıl kibar olunacağını anlatıyordu: 
 Diyelim ki elma dolu bir poşet var. Ben sana elmalardan hangisini  
istediğini sorsam sen ne diyeceksin? 
 En büyüğü derim, ne diyeceğim. 
Mert kaşlarını çattı: 
 Olmadı. Kibar olmak için en küçüğünü isteyeceksin. 
Arkadaşı    19    bulundu: 
 İyi de kibar olacağım diye yalancı olmam doğru mu? 
 
Matematik Finali 
 
Dört üniversite öğrencisi, uyanamadıkları için matematik finaline geç 
kalırlar ve okula gidince hocaya arabalarının lastiğinin patladığını 
söylerler. Hoca ilk başta inanmaz ama öğrencilerinin yalvarmalarına 
dayanamayarak, onları üç gün sonra sınav yapacağını söyler. Sınav günü 
gelince hoca, bu dört öğrenciyi boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur. 
Sınav geçme sistemi şöyledir: 100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı 
geçebilir. Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10'ar puanlık dört 
tane basit matematik sorusu vardır. Bunları kolayca çözerler. Arka 
sayfada ise 60 puanlık bir soru vardır: "Hangi lastik patladı?" 
 
 bron: fikralarim.com 
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Tekst 7 

 
Senin İçin Fark Etmez 
 
Bir zamanlar her kuruşun hesabını yapan bir adam yaşarmış. Öyle 
cimriymiş ki bütün mallarını altınla değiştirmiş. Bir çuval altını olunca da 
gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gelgelelim aklı hep altınlarındaymış. 
Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden 
kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı 
kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış. 
 
Rastlantı bu ya; oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu 
iş her gün tekrarlanıyor, durumu hemen anlamış. "Bu adam cimrinin biri" 
diye düşünmüş. Bir zaman sonra bizim cimri yine toprağı kazmış. Kazmış 
ama altınlar yerinde yok! Ne yapsın? Başlamış dövünmeye, çırpınmaya. 
 
Uzun zamandır cimriyi gözleyen adam dayanamamış. "Ne var? Ne oldu 
da böyle ağlıyorsun?" diye sormuş. Cimri cevap vermiş: 
 Daha ne olsun? Altınlarım yok olmuş. Hepsi çalınmış! 
Olan biteni bilen adam: 
 Altının ha varmış ha yokmuş. Harcayıp yemedikten sonra bir taş al, 
altın yerine onu göm. Senin için hiç fark etmez, demiş. 
 
 bron: yazilar.net  
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Tekst 8 

 
Amerika'da Türk Kahvesi 
 
(1) Girişim hikayelerini çok seviyor, 
özellikle kadın girişimcilerin 
başarılarıyla gururlanmadan 
edemiyoruz. Bugün söz edeceğimiz 
girişim hikayesi ise bu bağlamda 
göğüsleri kabartacak türden. 
Azimli bir kadının sıfırdan 
başlayarak bugünlere getirdiği bir 
kafeterya zinciri var karşımızda! 
Üstelik Türk kahvesini Amerika'da 
tanıtmayı başaran bir girişim bu. Buyurunuz, sizi hiç merakta bırakmadan 
başarılı girişimci Gizem Şalcıgil White ile tanıştıralım. 
 
(2) Gizem Şalcıgil White için her şey, yıllar önce giriştiği 'Gezici Türk 
Kahvesi Evi' projesiyle başladı. Türk kahvesi gibi şahane bir lezzeti tüm 
dünyaya tanıtmaya karar veren azimli kadın, gönüllü bir şekilde yardım 
etmek isteyen arkadaşlarından da destek aldı ve gezici bir kahve 
kamyonuyla yollara düştü. Gittiği her yerde, kâr amacı gütmeden Türk 
kahvesini tanıtmak için elinden geleni yapan Gizem, zaman içinde Türk 
kahvesi hayranı olan kalabalık bir kitleye sahip oldu. Öyle ki kendisine 
Turkish Coffee Lady (Türk Kahvesi Kızı) diye hitap etmeye başlayanlar 
bile vardı. Müşterilerine Türk kahvesinin yanı sıra Türk kültürünü de 
öğretmek için geleneksel kıyafetler giyen, kahveyi, kahvenin yanında 
sunduğu lokumu bile Türkiye'den getiren genç kadının giriştiği bu proje 
giderek daha da başarılı bir hale gelmeye başlayınca da olaylar gelişti 
tabi. Yaklaşık 6 yıldır Amerika'da Türk kahvesini tanıtan başarılı girişimci 
şimdilerde kendi işini kurmuş durumda. 
 
(3) Gizem, yaklaşık 6 yıl boyunca kahve kamyonuyla gezmesinin, yolunun 
kesiştiği herkese Türk kahvesini ve Türk kültürünü anlatmasının 
meyvelerini de toplamaya başladı ve Türk kahvesine hayran olan 
müşterileri için gezici bir kamyondan çok daha iyi olacak adımı attı. 
Geçtiğimiz aylarda Washington DC'de Türk kahvesi sunulan kafeteryasını 
açan Gizem, buraya da müşterilerinin ona seslendiği ismi verdi: Turkish 
Coffee Lady! Üstelik kafeterya, Washington DC'nin en prestijli alışveriş 
merkezlerinden birinde açıldığı için şimdilerde Amerika'da çok daha fazla 
insanın dikkatini çekiyor. 
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(4) Kafeteryasında yalnızca Türk kahvesi sunmakla da kalmayan Gizem, 
müşterilerine aynı zamanda lokum, salep ve boza gibi lezzetlerimizi de 
sunuyor ve Türk mutfağının ve kültürünün tanıtımını yapmaya devam 
ediyor. Kafeteryadaki sandalye ve masaların bile Türkiye'den geldiğini 
söyleyen Gizem'in bundan sonraki amacı Amerika'daki ilk Türk kahvesi 
kafeterya zincirini kurmak ve Türk lezzetlerini dünyaya daha iyi bir şekilde 
tanıtmaya devam etmek. "Şimdi en önemli kültürel değerimiz ve baş 
tacımız Türk kahvemizi koruma ve tanıtma zamanı. Herkesi Türk 
kahvesini bir dünya markası yapmaya katkıda bulunmaya davet 
ediyorum." diyen Gizem'in başarılarının katlanarak devam etmesi 
dileğimizle...  
 
 bron: yemek.com 
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Tekst 9 

 
Sahafı Sevindiren Hırsızlık 
 

 
 
(1) Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bisikletiyle 
geldiği kitabevinden kitap çalan hırsız, kıymetli eşyaların hiçbirine dokunmadı. 13 
yıllık meslek hayatında ilk kez kitap çalan birini gördüğünü belirten kitabevi sahibi 
42 yaşındaki Cumhur Durmaz, okuma oranı bu kadar düşükken işyerinden 
yalnızca kitap çalındığını görünce bunun biraz da hoşuna gittiğini söyledi. 
 
(2) Olay, geçen çarşamba günü saat 05.00 sularında, Cumhuriyet Mahallesi 
Kordon Boyu'ndaki Fethiye Sahaf Kitabevi'nde meydana geldi. Bisikletiyle 
kitabevinin önüne gelen kimliği belirsiz bir genç, karanlıktan yararlanarak 
eylemini gerçekleştirdi.    27    işyerinin önünde üzeri bezle örtülmüş kitapları 
karıştıran genç, ardından kapıyı zorlayarak hediyelik eşya reyonları, güncel 
kitaplar ve bilgisayarın bulunduğu iç kısma girdi. Eline aldığı 10 kitapla 
kitabevinden dışarı çıkan hırsız, işyerinin güvenlik kamerasına yakalandı. 
Kitapları bisikletinin sepetine doldurup olay yerinden uzaklaşma anını da 
kameralardan görmek mümkün. 
 
(3) Fethiye'de 13 yıldır kitabevi işlettiğini belirten Cumhur Durmaz, olayın 
tekrarlanmaması için hırsızdan şikayetçi olduklarını, ancak gelip özür dilemesi 
durumunda şikayetinden vazgeçebileceğini aktardı. Ayrıca, okumak isteyen ve 
parası olmayan herkese kitap hediye etmeye de hazır olduğunu sözlerine ekledi. 
 
(4) Kendisini üzen tek şeyin sabah dükkanını dağınık bulmak olduğunu sözlerine 
ekleyen Durmaz, "Yaz olması nedeniyle işyerimizi geç kapatıp evimize gittik. 
Sabah işe gelen arkadaşlar dükkanın içinde ve dışındaki kitapların karıştırıldığını 
ve eksildiğini görmüşler. Güvenlik kamerasını incelediğimizde, sabaha karşı bir 
kişinin bisiklet ile gelip, farklı kategorilerden karışık kitaplar aldığını gördük. 5-10 
dakika içeride kalmış ve 10 tane kitap alıp ayrılmış. Dükkanda kıymetli eşyalar da 
vardı ama sadece kitap çalınmış" diye konuştu. 
 
 bron: sabah.com.tr 
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Tekst 10 

 
Oturduğu Yerden 50 Ülkeye Çorap Satıyor 
 

 
 
(1) Kahramanmaraş'ta Viccel markası ile çorap üretimi yapan Savana Tekstil AŞ, 
internet üzerinden kurduğu sistemle 50 ülkeye çorap satıyor. Asıl mesleği maden 
mühendisliği olan Şahin Önyurt, yıllarca İstanbul'da tekstil boyaları üzerinde 
çalışmalarını sürdürdü. 10 yıl önce memleketi Kahramanmaraş'a dönüp, iplik ve 
kumaş üzerinde çalışan Önyurt'un iş hayatı, fabrikasında meydana gelen 
yangınla değişti.  
 
(2) Ünlü IKEA firmasına kumaş satan Önyurt, iş yerindeki yangınla birlikte 
faaliyetine son vermek zorunda kaldı. 2 yıl boyunca hiçbir iş yapmayan Önyurt, 
Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerindeki fabrikasında laboratuvar kurarak 
ar-ge1) çalışmalarına ağırlık verdi. Bir süre sonra hiç kimsenin kullanmadığı ve sır 
gibi sakladığı ipliği üretmeyi başaran Önyurt, çok özel dediği bu iplikle çorap 
üretmeye karar verdi.  
 
(3) Tesise Kimseyi Sokmuyor 
Ürettiği ipliğin teknik olarak diğerlerinden çok üstün olduğunu anlatan Önyurt, 
"Hiç kimsenin şu ana kadar kullanmadığı ipliği kullanıyorum. Ne trikoda ne de 
dokumada hiç kimse bu ipliği kullanmıyor. Bu ipliği temin etmek zor. Bir kere 
mukavemeti muazzam oluyor. İkincisi, içinde zerre kadar sentetik yok. İşte 
burada tekniğimiz devreye giriyor. Benim çorabımı taklit edemezler. Ancak bu 
tesislere girmeyi başarırlarsa bu olabilir. Çünkü hiç kimseyi işletmeye 
sokmuyoruz" dedi.  
 
(4) Bir Tek Çorapla İşe Başladı 
İpliği test ettikten sonra çorap üretmeye karar verdiklerini anlatan Şahin Önyurt, 
şunları kaydetti: "Ne yapabiliriz diye çok düşündüm. Bir kere büyük bir yangın 
sonrası maddi olarak sıkıntıya düşmüştüm. Sonra bu özel iplikten çorap yapmaya 
karar verdim. Test aşaması başarılı olunca 'önce bu çoraba bir isim bulalım' 
dedik ve adını da Viccel koyduk. Hiçbir anlamı yok. Çocuklarımla beraber karar 
verdik. Sonra bir internet sitesi oluşturduk. Ardından dünyanın her yerine para 
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almadan çorap göndermeye başladık. Sanal âlemde çorabın adını duyurduk. 
Modada yetkin insanlar var. Bu insanların siteleri var. Bu adamlar ne derse millet 
ona inanıyor ve ona göre alışveriş yapıyorlar. Bir yıl bedava çorap dağıttık. Böyle 
yayıldı. Çok çaba gösterdik. Moda ile uğraşan herkese çorabımızı bizzat 
gönderdik ve özelliklerini anlatmaya çalıştık. İnternet üzerinden isteyen herkese 
bedava çorap gönderdik. Çünkü çorabımıza güveniyorduk. Çorap ayağını sarıyor. 
Çok fayda sağlıyor ve ayak iltihabı yapmıyor. Bakteri üremesi olmuyor. Ayrıca 
dünyada hiç kimsenin kullanmadığı bir boya kullanıyoruz."  
 
(5) En Ucuz Çorap 11 Dolar 
Belirli bir süre sonra Viccel marka çoraplarının büyük talep görmeye başladığını 
kaydeden Şahin Önyurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda bizim sattığımız 
çorabın en ucuzu 11 dolar ve fiyatı 40-50 dolara kadar çıkıyor. Kendimize çok 
güveniyoruz. Dünyada dört moda kuruluşu, Viccel'i en iyi çorap ilan etti. Paris'te 
bir kunduracı bizim çorabımızı satar. Toptan alır. Biz hep internetten satarız. 
Niçin? Tahsilat sıkıntısı yok. Paypal üzerinden bize ödemeyi yapıyorlar, biz de 
malı gönderiyoruz. Şimdi otururken sizinle konuşurken benim satışlarım oluyor. 
Toptan alan da var tek tek alan da var. Yıllık 5 bin dolarlık çorap alan bir 
müşterim var. ABD'deki birçok hastanenin doktorları bizden çorap giyer. 10 tane 
alıyor, 5 tane alıyor ve müşterilerimizden kargo ücreti de almıyoruz."  
 
(6) "Tereciye Tere Sattık"  
Dünyanın 50 ülkesine çorap sattıklarını ifade eden Önyurt, "Dünyada çorabın çok 
farklı bir olay olduğunu fark ettik. Forumlarda bizim çorap konuşuluyor. Şu anda 
Singapur dahil 50'nin üzerinde ülkeye çorap gönderiyoruz. İnanın bu konuda 
ihtiyaç olduğunu tahmin edemiyordum. Önceleri İtalyanlar bizi çok hafife 
alıyorlardı. "Bir numarayız" diyorlardı ama inanın İtalyanlara çorap satmaya 
başladık. Yani tereciye tere sattık biz. İyi şey yaparsanız boşta kalmıyor. Bütün 
mesele sesinizi duyurmak" ifadelerini kullandı.  
 
 bron: sondakika.com 
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Tekst 11 

 

 
 

Batıl İnançlar 
 
"Bıçağı masaya koy, elden verme. Aman diyeyim, kavga ederiz." 
Mutfakta yemek yaparken annenizden, anneannenizden, arkadaşınızdan 
sık sık duymuşsunuzdur bu lafı. Çünkü milletçe birbirimizin elinden bıçak 
almanın kavgaya sebebiyet vereceğine inanıyoruz. Bunun gibi nedenini 
bilmediğimiz, nereden geldiğine dair pek bir fikrimizin olmadığı inançlara 
sahibiz. Sadece ülkemize özgü değil, dünyanın birçok noktasında yemek 
ve mutfakla ilgili farklı inanışlar mevcut.  
Kimisi aşkın göstergesinin 'tuz' olduğuna inanıp tüm yemeklerini bol tuzlu 
yapar. Kimisi de arkadaşına acı biber uzatmanın, ilişkileri bozduğuna 
inanır. Her birine ayrı ayrı şaşırdık, kimilerinde de kendimizden parçalar 
bulduk. Bakalım, daha neler neler varmış?  
 
Ladese tutuşmak 
Tavuk yerken çıkan lades kemiğinin iki ucundan tutup çekmek, 'Ladesin 
ladesi olsun mu?' şeklinde iddialara girmek sadece bize özgü bir davranış 
biçimi değilmiş. Amerika ve İngiltere'nin bazı bölgelerinde ladese 
tutuşmak sadece bir eğlence biçimi değil, aynı zamanda şansla ilgili bir 
inanışı temsil ediyor.  
Lades kemiğinin daha uzun tarafı kime gelirse ya da kim o tarafı 
kırabilirse ona iyi şans getireceğine inanılıyor. Kim bilir, belki de gerçekten 
uğur getiriyordur!  
 
Çatal ya da bıçak düşürmek 
Şaşırdığımız bir başka batıl inanç ile devam ediyoruz. Bu inanç birçok 
ülkede yaygın olarak biliniyor. 'Yere çatal düşürmek' o gün evinizde bir 
hanımı ağırlayacağınız anlamına geliyormuş. Yere düşen şey bıçak ise 
misafiriniz bir bey olacakmış.  
Ne diyelim, misafirin gelişi yere düşen çatal-bıçaktan belli olurmuş!  
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Yer fıstığı 
Bir yarışmaya çıkmak üzeresiniz ya da sahneye çıkacaksınız. 
'Performansınızın iyi geçmesini istiyorsanız yer fıstığı yemeyin' diyor bir 
batıl inanç. Buna özellikle Avrupa'da fazlasıyla inanılıyor ve kötü şans 
getirmemesi adına yarışmalardan ya da performanslardan önce yer fıstığı 
yenilmiyormuş. Halbuki biz onu 'enerji verir' diye biliyorduk! 
 
Arkadaşına acı biber vermek 
Tıpkı bıçak vermek gibi arkadaşların birbirlerine acı biber uzatması da 
tartışma çıkmasına, arkadaşlıklarının bozulmasına işaretmiş Latin 
Amerika ülkelerinde. Biber ne kadar acıysa, ilişkilerinin bozulma ihtimali o 
kadar fazlaymış hatta.  
Boşuna demiyoruz: Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dostlar!  
 
Tuz 
Bir Rus inancına göre aşık insan, aşkının göstergesi olarak yemeğini tuzlu 
yaparmış. Bu şekilde aşkları daha fazla güçlenir ve karşısındakini ne 
kadar sevdiğini, attığı tuz oranıyla kanıtlarmış. Bu nedenle yeni gelinler ya 
da yeni gelin olacaklar eşlerine, sevgililerine normalden çok daha fazla 
tuzlu yemekler yapıyor ve yediriyor.  
Bir başka inanç da tuzun yere saçılmasının uğursuzluk getirdiğine dair. 
Eğer ki tuz yere dökülürse, etrafa saçılırsa o insanın başına yakın 
zamanda bir şanssızlık ya da uğursuzluk gelecek demektir.  
Biz de batıl inançların yalancısıyız! 
 
Soğan pişirmek 
Avrupa ve Amerika'da birçok inanışa göre evde kötü ruhlar barınıyor. Bu 
ruhları evden kovmak için ise pişmiş soğan kullanılıyor. Hafif pişmiş 
soğanlar, açık pencerenin kenarına konuluyor. Çıkan kokudan mıdır artık 
bilinmez ama bu şekilde kötü ruhlar evi terk ediyormuş.  
Bu da böyle ilginç bir inanış!  
 
Süt ve çay 
'Yok artık!' dedirten bir batıl inanç daha var sırada. Başta İngiltere olmak 
üzere çayını sütle içen ülkelerde, sütü, çaydan ve şekerden önce 
koymanın evlilik teklifi almanızı zorlaştırdığına dair bir inanış var.  
Hatta kimi yerlerde asla evlenemeyeceklerine dair söylentiler geziyor.  
Siz çayı ve şekeri koyun, sütünüz sonradan gelsin! 
 
Muz 
İngilizler, balığa çıktıkları zaman botlarında asla muz bulundurmazlarmış. 
Botun içinde muz bulundurmanın kötü şans getireceği ve eğer botta muz 
varsa balık avının ve yolculuğun iyi geçmeyeceği konusunda inançları 
büyükmüş. Yani bir İngiliz'in botuna biniyorsanız, aman diyelim yanınızda 
muz bulundurmayın, balık avının kötü geçmesinden sorumlu olursunuz.  
'Muzun suçu ne?' diye sormaktan kendimizi alamadık!  
 
 bron: yemek.com 
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Tekst 12 

 
Ankara Çevresindeki En Güzel 5 Kamp Alanı 
 
Ankara çevresi kamp alanı açısından 
hiç de düşündüğünüz kadar sınırlı bir 
bölge değil. Zamanla daha farklı 
alternatifleri de gezerek öğreneceğiniz 
kamp alanlarından en güzel 5 tanesini 
sizler için derlemeye çalıştık. Kış 
aylarında da konaklamalı tercih 
etmeseniz bile, gezip görmek adına, 
bu listeye ekleyebileceğimiz yerleri 
'yorum bölümü'ne yazarak yazımızın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. 
Vakit buldukça ziyaret edip doğanın tadını çıkarmanız dileğimizle! 
 
Soğuksu Milli Parkı, Kızılcahamam ilçesi sınırları içerisinde yer almakta 
olup Ankara merkezine 80 kilometre uzaklıktadır. Arazisi volkanik bir 
sahadır. Bu nedenle içerisinde bol miktarda sıcak ve soğuk su kaynakları 
bulunuyor. Bunlar kaplıca turizmi açısından da kullanılmaktadır. Özellikle 
Ankara'da faaliyet gösteren izci grupları bu kamp alanını tercih ediyor. 
Milli Park içerisinde çadırda gecelemek için Çevre ve Orman 
Bakanlığı'ndan izin almak gerekebilir. Güvenlik görevlileri, orman yangını 
ihtimalinin düşük olduğu ve az ziyaretçinin geldiği kış aylarında izin 
almadan gecelemenizi dikkate almayabilir. 
 
Karagöl – Çubuk, Ankara'ya 74 km uzaklıktaki Çubuk ilçesine yaklaşık  
40 km uzaklıktaki gölün çevresi çam ve dağ kavağı ormanları ile kaplıdır. 
Karagöl, Çubuk ile Kızılcahamam arasında küçük bir heyelan set gölü. 
Çevresinde piknik yapılabilecek masalar bulunuyor. Göl kenarındaki 
ormanların içindeki kaynak suları, çıkış noktalarında oldukça soğuk. Hatta 
son derece soğuk olduğundan, kayaların aralarından çıkan suların 
ağustos aylarında dahi donduğu görülür. Ormanlık bölgelerde av 
hayvanlarına rastlamak mümkün. 
 
Güdül Sorgun Yaylası, Çadır kampı için ideal alanlardan birisi de göldeki 
balıklarla ve doğadaki hayvanlarla bolca karşılaşıp vakit geçirebileceğiniz 
Sorgun Göleti. Göl çevresindeki 7 km'lik yolda oradan kiralayacağınız 
bisikletlerle tur atabilirsiniz. Sizlere küçük bir tavsiye: Kamp alanınızı 
ağaçlı bölgeye kurmanız açık alandaki rüzgara karşı sizi daha korunaklı 
kılacaktır.  
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Çamkoru Göleti Çamkoru Tabiat Parkı, Çamlıdere ilçesi sınırları içinde, 
Ankara'nın 110 km kuzeybatısında bir tabiat parkıdır. Çamkoru'da kurt, 
çakal, tilki, tavşan ve yaban domuzu, yırtıcı ve ötücü kuş türleri bulunur. 
Çamkoru Göleti'nde gökkuşağı alabalıkları ve diğer balıklar bulunur. 
Çamkoru Geyik Üretme İstasyonu doğaya salınmak üzere geyik 
yetiştirmektedir. 
 
Kızılcahamam Işık Dağı, Işık Dağı Ankara ili Kızılcahamam ilçesi 
sınırlarında 2057 metrelik bir yükseltidir. Işık Dağı; derin ormanları, 
yaylaları ve gölleriyle Ankaralı doğa severler için günübirlik hafta sonu 
yürüyüşleri için çok uygun bir bölge. Karlı kış aylarında orman işletmesinin 
açmış olduğu çam ağaçları altındaki yollarda yürümek hem zevkli hem de 
çok kolay. Aralık, ocak, şubat hatta mart aylarında bile karlı olan Işık 
Dağı, sert ve uzun yürüyüşler yapmak isteyenler kadar, kısa ve karlı bir 
kış gezintisi yapmak isteyenler için de uygun rotalar sunmakta. 
 
 bron: kampyap.com 
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